
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินผล 

การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  

(โครงการไทยนยิม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  

ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

คณะท างานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินผล 

การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  

(โครงการไทยนยิม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  

ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

คณะท ำงำนติดตำมประเมินผลแผนงำนยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปโครงสร้ำงกำรผลิตภำคกำรเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

การปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ)   

ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือดําเนินการแผนงาน

ยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนเจาภาพหลัก) และ

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กระทรวงการคลังเปนเจาภาพหลัก) 

รวม 22 โครงการ มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการปรับโครงสรางภาคการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

สรางมูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตร และยกระดับรายไดเกษตรกร การประเมินผลครั้งนี้มีวัตถุประสงค

เพ่ือทราบผลการดําเนินงานและผลลัพธจากการใชปจจัยนําเขาและกระบวนการดําเนินงานโครงการ โดยใช 

IPOO เปนรูปแบบในการประเมินผล เปนผลการดําเนินงานตั้งแตไดรับงบประมาณ 16 พฤษภาคม 2561 - 

31 กรกฎาคม 2562 

ผลการประเมิน พบวา หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย และ

กระทรวงอุตสาหกรรม รวม 16 หนวยงาน และคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและแกไข

ปญหาภาคการเกษตร คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่เกี่ยวของ ไดรวมกันดําเนินงานโครงการ 

โดยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานน้ํา 2,568 แหง สนับสนุนเกษตรกร 1,857,517 ราย สถาบันเกษตรกร 

692 แหง และผูประกอบการ 5,545 ราย ในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเบิกจายงบประมาณ

ท้ังสิ้น 21,178.1556 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84.75 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 24,989.2532 ลานบาท 

ท้ังนี้ หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัด รอยละ 89.82 เห็นวาไดรับงบประมาณเพียงพอ และ

รอยละ 87.20 ไดรับงบประมาณทันเวลา  

แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร พบวา (1) การสนับสนุนโครงสราง

พ้ืนฐานดานการผลิตทางการเกษตรและดานน้ําระดับชุมชน 2,568 แหง ทําใหมีพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 

13,860 ไร พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน 1,571,635 ไร เกษตรกรไดรับประโยชน 275,440 ครัวเรือน 

(2) การพัฒนาศักยภาพการผลิตท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต สามารถ

ลดพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกยางพาราและขาว 73,707.68 ไร เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพไปประกอบ

อาชีพอ่ืนท่ีเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของตลาด 13,829 ราย เกษตรกรท่ีไดรับการจัดทําระบบ

อนุรักษดินและน้ํามีรายจายลดลงเฉลี่ยปละ 706.05 บาท/ไร โดยพืชระยะสั้นท่ีใหผลผลิตแลวมีผลตอบแทน

สูงกวาการปลูกขาวเฉลี่ย 3,182.78 บาท/ไร (3) การสรางทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 

โดยการอบรมใหความรู 1,653,383 ราย และสนับสนุนปจจัยการผลิต 1,328 ราย ทําใหเกษตรกรรอยละ 74.36 

มีรายไดเพ่ิมข้ึน รอยละ 62.82 มีรายจายลดลง และรอยละ 81.78 มีแหลงจําหนายผลผลิตเพ่ิมข้ึน ศูนยผลิต

หัวเชื้อจุลินทรียสามารถผลิตได 52,902.63 ลิตร แจกจายเกษตรกร 6,204 ราย สงผลใหสมาชิกรอยละ 82.67 

ลดรายจายในการซ้ือยาปฏิชีวนะลงได อาสาปศุสัตวใหบริการผสมเทียมสัตวของเกษตรกรได 231,000 ตัว 

ทําใหเกษตรกรรอยละ 56.91 มีคาใชจายในการผสมเทียมลดลง เกษตรกรท่ีผลิตชีวภัณฑใชเองสามารถลด

คาใชจายได 2,468.82 บาท/ราย (4) การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาทางการเกษตรเพ่ือลดความเส่ียงดานการผลิต
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และราคา พบวา สถาบันเกษตรกรท่ีไดรับโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณเก่ียวเนื่อง สามารถรวบรวมผลผลิต 

482,140.50 ตัน มูลคา 9,988.95 ลานบาท และแปรรูปผลผลิต 142,244.70 ตัน มูลคา 2,861.56 ลานบาท 

เกษตรกรไดรับประโยชน 518,357 ราย ปรับปรุงถนนคันคลองชลประทานระยะทาง 710.33 กม. ปริมาณ

น้ํายางท่ีใช 1,805.75 ตัน มีครัวเรือนไดรับประโยชนจากการสัญจร 229,685 ครัวเรือน สถาบันเกษตรกร

และผูประกอบกิจการยางใชสินเชื่อเพ่ือรวบรวมยางพารา 882,736.906 ตัน มูลคา 25,692.52 ลานบาท 

และผูประกอบการ SMEs ไดรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ทําใหลดตนทุนไดรอยละ 17.64  ลดของเสีย

ในกระบวนการผลิตไดรอยละ 26.84  และเพ่ิมยอดขายไดรอยละ 22.95 โดยประมาณการมูลคาทางเศรษฐกิจ

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการรวมท้ังสิ้น 478.08 ลานบาท และ (5) การสงเสริมการตลาดสมัยใหมและตลาดรองรับ

สินคาเกษตรท่ีม่ันคง เกษตรกรสามารถเขาสูการทําเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ 1,274 ราย 

พ้ืนท่ี 17,274.44 ไร โดยเกษตรกรรอยละ 33 จําหนายสินคาไดราคาเพ่ิมข้ึน รอยละ 78.67 มีตนทุนลดลง 

รอยละ 37.34 มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน รอยละ 54.67 มีรายไดเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไรละ 5,912.64 บาท/ป และรอยละ 52 

ลดรายจายในการบริโภคไดเฉลี่ย 3,195 บาท/ป เนื่องจากมีการผลิตสินคาเกษตรอินทรียไวบริโภคเอง 

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต พบวา (1) การเพ่ิมทักษะ

อาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ จํานวน 170,701 ราย ทําใหเกษตรกรรอยละ 7.34 จําหนาย

ผลผลิตไดราคาท่ีเพ่ิมข้ึน รอยละ 39.51 ตนทุนการผลิตลดลง รอยละ 18.18 ผลผลิตเพ่ิมข้ึน รอยละ 24.83 

มีรายไดเพ่ิมข้ึน รอยละ 64.69 มีรายจายในการบริโภคลดลง เฉลี่ยรายละ 2,763 บาท และรอยละ 56.00 

มีชองทางการจําหนายสินคาเพ่ิมข้ึน และ (2) การจางแรงงานชลประทาน ซอมแซมบํารุงรักษาพ้ืนท่ีชลประทาน 

9,079 ราย เปนเงินคาจาง 149.92 ลานบาท ทําใหเกิดการใชจายตอเนื่อง 144.05 ลานบาท กอใหเกิด

การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ คิดเปนมูลคารายไดหมุนเวียนในภาคเศรษฐกิจ 483.76 ลานบาท หรือ 3.3583 เทา

ของวงเงินท่ีมีการใชจายตามสัดสวนมูลคาท่ีนําไปใชจาย 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานโครงการ พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน

โครงการอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.52 

ขอคนพบและขอเสนอแนะ จากการประเมินผลในภาพรวม ดังนี้ 

(1) งบประมาณจัดสรรมาในชวงฤดูฝนและมีระยะเวลาจํากัด ทําใหดําเนินการเปนไปดวย

ความยากลําบากโดยเฉพาะโครงการลักษณะงานกอสราง ควรจัดสรรงบประมาณใหสามารถดําเนินการ

ในชวงฤดูแลงและขยายเวลาใหเหมาะสมกับกระบวนการดําเนินงานของแตละโครงการ 

(2) เกษตรกรบางสวนไดดําเนินการเพาะปลูกไปแลวกอนไดรับการจัดสรรงบประมาณ ทําให

การปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตรยังไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยควรดําเนินการกอน

ฤดูการผลิตเพ่ือใหเกษตรกรไดเตรียมความพรอมและทันตอฤดูการผลิต 

(3) การจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณใหกลุมเปาหมายบางรายการลาชากวาแผนท่ีกําหนด     

ทําใหบางสวนยังไมมีการนําไปใชประโยชน ควรจัดหาและสงมอบใหทันการใชประโยชนของเกษตรกร 
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(4) การฝกอบรมบางหลักสูตรมีเนื้อหาท่ีไมสอดคลองกับการทําเกษตรในพ้ืนท่ี มีระยะเวลานาน 

สถานท่ีอบรมอยูไกล และอยูในชวงฤดูเพาะปลูกหรือเก็บเก่ียว ควรใหทุกภาคสวนมีสวนรวมกําหนดหลักสูตร 

ปรับเนื้อหาใหเหมาะสม กระชับ และหลีกเลี่ยงการจัดอบรมในชวงการเพาะปลูกหรือเก็บเก่ียว 

(5) สถาบันเกษตรกรท่ีไดรับเงินอุดหนุนในการจัดซ้ือจัดจางปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณ

ที่เกี่ยวเนื่อง ขาดบุคลากรที่มีความรูและประสบการณในการจัดซื้อจัดจาง โดยควรจัดทําคูมือและอบรม

ใหความรู รวมท้ังติดตามใหคําแนะนําอยางใกลชิด 

(6) เกษตรกรกลุมเปาหมายมีความซํ้าซอนกันระหวางหนวยงาน โดยควรกําหนดหลักเกณฑ

การคัดเลือกเกษตรกรใหชัดเจนและมีระบบตรวจสอบความซํ้าซอนกอนดําเนินงานโครงการ 

(7) โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ กิจกรรมปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน

โดยใชยางเปนสวนผสม ในชวงแรกเจาหนาท่ียังไมมีความชํานาญในการควบคุมและตรวจสอบโครงการ 

เนื่องจากเปนโครงการใหมยังไมเคยดําเนินการมากอน ควรใหความรูกับเจาหนาท่ีเพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปตามระเบียบหลักเกณฑท่ีโครงการกําหนดไว 

(8) โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ เกษตรกรกลุมเปาหมาย

บางรายมีชื่อซํ้าซอนกับโครงการอ่ืน บางรายติดตอไมได บางสวนเปนผูสูงอายุไมสะดวกในการเขารับการอบรม 

อีกท้ังคาพาหนะและท่ีพักของแตละหนวยงานมีอัตราไมเทากัน โดยควรกําหนดคุณสมบัติเกษตรกรใหชัดเจน

และมีระบบการตรวจสอบความซํ้าซอน จัดอบรมในพื้นที่ใกลกับเกษตรกรหรือมีบริการรถรับสง และ

ควรกําหนดคาพาหนะและท่ีพักในอัตราเดียวกันทุกหนวยงาน 

(9) เกษตรกรบางรายไมมีบัญชีธนาคารทําใหตองเสียเวลาและคาใชจายเดินทางไปเปดบัญชี

ธนาคารเพ่ือรับเงินตามโครงการ โดยควรใหผูรับผิดชอบโครงการชี้แจงทําความเขาใจแกเกษตรกร รวมถึง

ใหสามารถพิจารณารูปแบบการจายเปนเงินสดหรือเขาบัญชีธนาคารตามความเหมาะสม 

(10) โครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดแกเกษตรกร ในชวงแรกมีหลักเกณฑการรับสมัคร

เกษตรกรเพ่ือจางแรงงานไมชัดเจน โดยควรกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการรับสมัครเกษตรกรเขารวม
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บทท่ี 1 

สาระสําคัญของแผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 

และแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ภายใตงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1.1 ความเปนมา 

การจัดทํางบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีงบประมาณ

รายจายในการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนเพ่ือรักษาทิศทางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีการขยายตัว

ใหเปนไปอยางตอเนื่อง ควบคูกับการสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศอยางยั่งยืน รวมท้ัง

นําไปชดใชเงินคงคลังท่ีไดจายไปแลวตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบดวย 

2 ยุทธศาสตร ไดแก 1) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ไดแก แผนงาน

ยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร และ 2) ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน 

ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเติบโตจากภายใน จํานวน 2 แผนงาน ไดแก แผนงานยุทธศาสตรเสริมสราง

ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต และแผนงานยุทธศาสตรสงเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมดังกลาว รวมงบประมาณ

ท้ังสิ้น 24,989,253,200 บาท เพ่ือดําเนินการโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร จํานวน 2 แผนงาน ไดแก 

แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนเจาภาพหลัก) 

จํานวน 20 โครงการ งบประมาณ 24,296,175,900 บาท และแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต (กระทรวงการคลังเปนเจาภาพหลัก) จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 693,077,300 บาท 
 

1.2 วัตถุประสงคของแผนงานยุทธศาสตร 

1.2.1 แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 

มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยลดตนทุน

การผลิตและเพิ่มผลผลิต สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร สรางทักษะในการประกอบอาชีพ

ท้ังในและนอกภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรรายยอยตามแนวทางวิถีไทยวิถีพอเพียง ควบคูกับ

การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาทางการเกษตร เพ่ือลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา และสงเสริมการตลาด

สมัยใหมเพ่ือแกไขปญหาราคาสินคาเกษตร 

1.2.2 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิต และความเปนอยูท่ีดีข้ึน ตามแนวทาง

คนไทยไมท้ิงกัน โดยสรางความม่ันคงในอาชีพและรายได สงเสริมการประกอบสัมมาชีพ เรงฝกทักษะและ

ใหความรู รวมท้ังสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบ และสงเสริมการออม ตลอดจนสนับสนุนให

เขาถึงปจจัยพ้ืนฐานในชีวิต 
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1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 

1.3.1 กลุมเปาหมายและผูไดรับประโยชน ประกอบดวย เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ 

และผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

1.3.2 พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีการเกษตรท่ัวประเทศ พ้ืนท่ีสวนยางรายยอย และพ้ืนท่ีชุมชนเกษตรกร 
 

1.4 รายละเอียดการดําเนินงานโครงการ 
 

โครงการ หนวยงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย 

ผูไดรับประโยชน 

แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 24,296,175,900  

 สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการผลิตทางการเกษตรและ

ดานนํ้าระดับชุมชน 

10,090,886,200  

1) โครงการสรางฝายชะลอน้าํ

และจัดหาแหลงน้ําชุมชน 

- กรมพัฒนาที่ดนิ 

- สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ

เพื่อเกษตรกรรม 

109,700,000 

14,776,600 

เกษตรกร 

2) โครงการพัฒนาโครงสรางดาน

แหลงน้ําชลประทาน 
 

- กรมชลประทาน 9,966,409,600 เกษตรกร 

 พัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาด

และลดตนทุนการผลติ 

2,297,044,700  

 การปรับเปลี่ยนการผลิตเพ่ือลดความเสี่ยง   

3) โครงการพัฒนาอาชพีชาวสวน

ยางรายยอยเพื่อความยั่งยนื 

- กรมสงเสริมการเกษตร 

- การยางแหงประเทศไทย 

45,690,000 

1,508,286,400 

เกษตรกร 

4) โครงการปรับเปลีย่นพืน้ที่ไม

เหมาะสมในการปลูกขาวเพื่อผลิต

สินคาเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม 

- กรมพัฒนาที่ดนิ 29,680,100 เกษตรกร 

 พัฒนาการผลิตพันธุพืชพันธุสัตว และพัฒนาเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุ 

5) โครงการศูนยขยายพันธุพืช - กรมสงเสริมการเกษตร 268,800,600 เกษตรกร 

6) โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี - กรมการขาว 

- กรมวิชาการเกษตร 

- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต

และขยายพนัธุพืช 

45,362,000 

109,225,600 

150,000,000 

เกษตรกร 

7) โครงการศูนยขยายพันธุและ

สงเสริมการผลิตปศุสัตว 
 

- กรมปศุสัตว 140,000,000 เกษตรกร 
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โครงการ หนวยงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย 

ผูไดรับประโยชน 

 สรางทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรเพ่ือ

เพ่ิมรายไดใหเกษตรกรรายยอย 

5,997,017,800  

 แกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนาคุณภาพชีวิต  

8) โครงการสรางทักษะและ

สงเสริมอาชีพดานการเกษตร 

- กรมสงเสริมการเกษตร 

- กรมประมง 

- กรมปศุสัตว 

- กรมวิชาการเกษตร 

5,278,394,100 

9,800,000 

518,900,000 

24,499,200 

เกษตรกร 

9) โครงการสงเสริมและพฒันา

อาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของ

เกษตรกร 

- สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ

เพื่อเกษตรกรรม 

- กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

- กรมหมอนไหม 

- กรมสงเสริมสหกรณ 

7,828,600 

 

23,239,000 

45,387,500 

22,278,900 

เกษตรกร 

10) โครงการพัฒนาผูประกอบการ-

เกษตรรุนใหม 

- กรมสงเสริมการเกษตร 66,690,500 เกษตรกร 

 สรางมูลคาเพ่ิมสินคาทางการเกษตรเพ่ือลดความเสี่ยงดานการผลติ

และราคา 

5,904,477,200  

 บริหารจัดการสินคาเกษตรและสรางมูลคาเพ่ิม 

11) โครงการพฒันาสถาบนัเกษตรกร

จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 

- กรมสงเสริมสหกรณ 1,017,917,200 เกษตรกร 

12) โครงการสนับสนุนอุปกรณ

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

- กรมสงเสริมสหกรณ 410,908,100 

 

เกษตรกร 

13) โครงการเพิ่ มศักยภาพการ

รวบรวมและการแปรรูปยางพาราใน

สถาบันเกษตรกร 

- กรมสงเสริมสหกรณ 340,429,900 เกษตรกร 

14) โครงการสงเสริมการใชยาง

ในหนวยงานภาครัฐ 

- กรมชลประทาน 

- การยางแหงประเทศไทย 

3,548,020,900 

80,000,000 

เกษตรกร 

15) โครงการสนับสนนุสนิเชื่อเปน

เงินทุนหมุนเวียนแกสถาบนัเกษตรกร

เพื่อรวบรวมยาง 

- การยางแหงประเทศไทย 6,599,000 

 

เกษตรกร 

16) โครงการสนับสนนุสนิเชื่อเปน

ทุนหมนุเวียนแกผูประกอบกิจการยาง 

- การยางแหงประเทศไทย 2,000,000 เกษตรกร 
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โครงการ หนวยงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย 

ผูไดรับประโยชน 

17) โครงการยกระดับโครงสราง

การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

อยางครบวงจร 

- สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม 

- กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

134,723,000 

 

163,879,100 

เกษตรกร/

ผูประกอบการ 

18) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs 

ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

- กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

 

200,000,000 

 

เกษตรกร/

ผูประกอบการ 

 สงเสริมการตลาดสมัยใหมและตลาดรองรับสินคาเกษตรที่ม่ันคง 11,268,600  

19) โครงการพัฒนาตลาดสนิคา

เกษตรอินทรียฯ 

- กรมการคาภายใน 

 

6,118,600 

 

เกษตรกร 

20) โครงการการประเมินผล 

การปฏิรูปโครงสรางการผลิต   

ภาคเกษตร 

- สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร 

5,150,000 เกษตรกร 

    

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 693,077,300  

21) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพ 

แกเกษตรกรผูลงทะเบียนบัตร

สวัสดิการแหงรัฐ 

- สํานักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

- กรมการขาว 

- กรมประมง 

- กรมปศุสัตว 

- กรมพัฒนาที่ดนิ 

- กรมวิชาการเกษตร 

- กรมสงเสริมการเกษตร 

- กรมหมอนไหม 

- สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ

เพื่อเกษตรกรรม 

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 

ผูมีบัตรสวสัดิการ

แหงรัฐ 

22) โครงการจางแรงงานชลประทาน 
 

- กรมชลประทาน 187,554,500 ผูมีบัตรสวสัดิการ

แหงรัฐ 

รวมทั้งสิ้น  24,989,253,200  
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1.5 ผลสัมฤทธิ์และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.5.1 เกษตรกรมีทักษะในการประกอบอาชีพ ผลิตสินคาที่สอดคลองกับความตองการของตลาด 

มีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได 

1.5.2 สถาบันเกษตรกรสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร  ลดความเสี่ยงดานการผลิต 

และราคาได 

1.5.3 โครงสรางพ้ืนฐานดานน้ําระดับชุมชนมีการบริหารจัดการอยางเหมาะสม 

1.5.4 เกษตรกรผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐมีความรู และทักษะอาชีพดานการเกษตรไปประกอบอาชีพ

ใหมีรายไดในการดํารงชีวิตเพ่ิมข้ึน 
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บทท่ี 2 

ระเบียบวิธีการประเมินผล 

 

2.1 ความสําคัญของการประเมินผล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 เพ่ือดําเนินการโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร จํานวน 2 แผนงาน รวมงบประมาณท้ังสิ้น 

24,987.43 ลานบาท จําแนกเปน แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร (กระทรวง

เกษตรและสหกรณ เปนเจาภาพหลัก) จํานวน 20 โครงการ และแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต (กระทรวงการคลังเปนเจาภาพหลัก) จํานวน 2 โครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพการผลิตท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต สนับสนุน

โครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร สรางทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิม

รายไดใหเกษตรกรรายยอยตามแนวทางวิถีไทยวิถีพอเพียง ควบคูกับการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาทางการเกษตร 

เพ่ือลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา และสงเสริมการตลาดสมัยใหมเพ่ือแกไขปญหาราคาสินคาเกษตร 

รวมท้ังเพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน ตามแนวทางคนไทยไมท้ิงกัน 

โดยสรางความม่ันคงในอาชีพและรายได สงเสริมการประกอบสัมมาชีพ เรงฝกทักษะและใหความรู รวมท้ัง

สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบ และสงเสริมการออม ตลอดจนสนับสนุนใหเขาถึงปจจัยพ้ืนฐาน

ในชีวิต โดยมีกลุมเปาหมายและผูไดรับประโยชน ประกอบดวย เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ 

และผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซ่ึงมีภารกิจในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน/

โครงการท่ีสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับมอบหมายรวมกับคณะทํางานติดตามประเมินผล

แผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร ใหดําเนินการประเมินผลโครงการตาม

แผนงานยุทธศาสตร ท้ัง 2 แผนงาน ดังกลาว เพ่ือใหผูบริหารและผู เก่ียวของไดมีสารสนเทศสําหรับ

ประกอบการพิจารณาใหการดําเนินงานโครงการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
 

2.2 วัตถุประสงคของการประเมินผล 

เพ่ือทราบผลการดําเนินงาน และผลลัพธจากการดําเนินงานแผนงานยุทธศาสตร 
 

2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 

2.3.1 พ้ืนท่ีเปาหมาย ประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีการดําเนินงานโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใตแผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิต

ภาคเกษตร และแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ในพ้ืนท่ี 77 จังหวัด 
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2.3.2 ประชากรเปาหมาย 

1) เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการท้ังในสวนกลางและระดับจังหวัด 

2) เกษตรกร ผูบริหารสถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ และผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีเขารวม

โครงการ 

2.3.3 ระยะเวลาขอมูล 

ขอมูลผลการดําเนนิงานตั้งแตไดรับอนุมัติงบประมาณ 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 
 

2.4 วิธีการประเมินผล 

2.4.1 รูปแบบการประเมินผล  

กําหนดรูปแบบการประเมินผล โดยใช IPOO Model มาใชในการประเมินผลครั้งนี้ ไดแก 

ปจจัยนําเขา (Inputs)  กระบวนการ (Processes)  ผลผลิต (Outputs)  และผลลัพธ (Outcomes) 

โดยคํานึงถึงระยะเวลา และกระบวนการดําเนินงานตามข้ันตอนของแตละโครงการยอย 

2.4.2 ประเภทการประเมินผล  

เปนการประเมินผลระหวางดําเนินงานโครงการ (Ongoing Evaluation) เนื่องจากโครงการ

ไดดําเนินการมาระยะหนึ่งแลว แตยังไมสิ้นสุดโครงการ โดยมีบางโครงการยังดําเนินการตอเนื่องหลังจาก

สิน้สุดปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการกันงบประมาณเบิกจายเหลื่อมป 

2.4.3 แผนแบบการประเมินผล   

การประเมินผลครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนกับเกณฑหรือคาเปาหมายของโครงการ 

2.4.4 ประเด็นและตัวช้ีวัดของการประเมินผล 

จากกรอบแนวคิดของการประเมินผลท่ีนํามาประยุกตใช ไดสรางเปนประเด็น และตัวชี้วัด

ในการประเมินผล ดังนี้ (ตารางท่ี 2.1) 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็น และตัวช้ีวัดของการประเมินผล 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด 

1. ปจจัยนําเขา (Inputs)  

งบประมาณ - รอยละของงบประมาณท่ีเบิกจาย 

- ความเพียงพอ และทันเวลาของงบประมาณ 

2. กระบวนการ (Processes)  

การบริหารจัดการ - มีการตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการ 

3. ผลได (Outputs) 

3.1 แผนงานยุทธศาสตรการปฏริปูโครงสราง 

การผลิตภาคการเกษตร 

(1) การสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการ

ผลิตและดานนํ้าระดับชุมชน 

- รอยละของการสรางฝายชะลอนํ้าและจัดหาแหลงนํ้าชุมชน 

- รอยละของการพัฒนาโครงสรางดานแหลงนํ้าชลประทาน 

(2) การพัฒนาศักยภาพการผลิตท่ีสอดคลอง

กับความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต 

- รอยละของพ้ืนท่ีสวนยางไมเหมาะสมท่ีไดตัดโคน 

- รอยละของพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสมมีการกอสรางระบบ

อนุรักษดินและนํ้า 

- รอยละของศูนยขยายพันธุพืชท่ีไดรับการปรับปรุง 

- รอยละของศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตวท่ีไดรับ

การปรับปรุง 

(3) การสรางทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือ

เพ่ิมรายไดใหเกษตรกรรายยอย 

- รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับการฝกอบรมและพัฒนากลุมเพ่ือ

สรางทักษะและสงเสรมิอาชีพดานการเกษตร 

- รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือ

แกไขปญหาท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ี คทช. 

- รอยละของผูประกอบการเกษตรรุนใหมท่ีไดรับการอบรมและ

เตรียมความพรอมสําหรับการพัฒนา 

(4) การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาทางการเกษตร

เพ่ือลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา 

- รอยละของสถาบันเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุนการจัดซื้อ

จัดจางปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณเก่ียวเน่ือง 

 - รอยละของการรับซื้อ แปรรูปและสงมอบยางพาราให

หนวยงานนําไปใชประโยชน  

 - รอยละของถนนคันคลองชลประทานท่ีไดรับการปรับปรุง

ซอมแซมโดยใชยางเปนสวนผสม 

. - รอยละของสถาบันเกษตรกรและผูประกอบการท่ีไดรับการ

สนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือรวบรวมยาง 

 - รอยละของผูประกอบการ SMEs ไดรับการยกระดับ

โครงสรางและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูปอยางครบวงจร 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็น และตัวช้ีวัดของการประเมินผล (ตอ) 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด 

(5) การสงเสริมการตลาดสมัยใหม - รอยละของเกษตรกรไดรับการอบรมถายทอดความรูเกษตร

อินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ 

3.2 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพ  

และพัฒนาคณุภาพชีวิต - รอยละของเกษตรกรผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐท่ีไดรับ

การถายทอดความรูเพ่ือใชประกอบอาชีพ 

- รอยละของแรงงานท่ีไดรับการจางแรงงานชลประทาน 

4. ผลลัพธ (Outcome) 

4.1 ดานการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 

(1) การสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการ

ผลิตและดานนํ้าระดับชุมชน 

- จํานวนพ้ืนท่ีไดรับประโยชนจากแหลงนํ้าโครงการ 

- จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับประโยชนแหลงนํ้าของโครงการ 

(2) การพัฒนาศักยภาพการผลิตท่ีสอดคลอง

กับความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต 

- จํานวนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกพืชลดลง 

- จํานวนเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพใหม 

- ตนทุนการผลติลดลง 

(3) การสรางทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือ

เพ่ิมรายไดใหเกษตรกรรายยอย 

- จํานวนเกษตรกรท่ีมีทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน 

(4) การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาทางการเกษตร

เพ่ือลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา 

- ปริมาณการรวบรวม แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของ

สถาบันเกษตรกรเพ่ิมข้ึน 

(5) การสงเสรมิการตลาดสมยัใหม - จํานวนเกษตรกรท่ีมีชองทางจําหนายสินคาเกษตรอินทรยี

เพ่ิมข้ึน 

4.2 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

- จํานวนเกษตรกรผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐมีอาชีพทาง

การเกษตรเพ่ิมข้ึน 

- จํานวนเกษตรกรท่ีมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการจางแรงงาน 

5. ทัศนคติ 

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ 

 

- ระดับความพึงพอใจของผูเก่ียวของตอการดําเนินงานของ

โครงการ 
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2.4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  การรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย ซ่ึงมีคําถามท้ังคําถามปลายปด (Close-ended 

Question) และคําถามปลายเปด (Open-ended Question) 

2) แหลงขอมูล  ประกอบดวย 

2.1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ หรือสอบถาม

กลุมเปาหมายของโครงการตาง ๆ รวมท้ังสิ้น 10,221 ราย จําแนกเปน เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ    

ท้ังในสวนกลางและระดับจังหวัด 1,477 ราย เกษตรกร ผูบริหารสถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ และ

ผู ลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ 8,744 ราย ท้ังนี้  การกําหนดขนาดตัวอยางและข้ันตอนการเลือกตัวอยาง 

พิจารณาจากจํานวนประชากรเปาหมายของแตละโครงการเพ่ือเปนตัวแทนในระดับโครงการ และคํานึงถึง

ความเปนไปไดในการปฏิบัติงานสํารวจขอมูล ประกอบดวย  

(1) จังหวัด สํามะโนจังหวัดท่ีมีการดําเนินงานในแตละโครงการ ครอบคลุมท้ัง 77 จงัหวัด 

(2) เกษตรกร ผูบริหารสถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ และผูลงทะเบียนสวัสดิการ

แหงรัฐ กําหนดจํานวนตัวอยางแตละโครงการ โดยพิจารณาวิธีการเลือกตัวอยางตามความเหมาะสม

ของแตละโครงการ ดังนี้ (ตารางท่ี 2.2) 

(2.1) เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ และผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ ใชวิธีการ

สุมอยางงายแบบไมใสทดแทน (Simple Random Sampling without Replacement) จากบัญชีรายชื่อ

ท่ีเขารวมโครงการ หรือวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) แลวแตกรณี 

(2.2) ผูบริหารสถาบันเกษตรกร และผูประกอบการ เลือกตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive Selection) เพ่ือใหไดขอมูลตรงตามกลุมเปาหมาย 

(3) เจาหนาท่ีรับผิดชอบโครงการ ในสวนกลางอยางนอย 1 รายตอโครงการ และ/หรือ

ระดับจังหวัดอยางนอยจังหวัดละ 1 รายตอโครงการ ท่ีมีการดําเนินงานโครงการในจังหวัดนั้น ๆ 

2.2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากเอกสารโครงการ รายงาน

ความกาวหนาผลการดําเนินงานของหนวยงาน และขอมูลจากเอกสารรายงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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ตารางท่ี 2.2 จํานวนตัวอยางการประเมินผล 
 

โครงการ เจาหนาท่ี 
ผูเขารวม

โครงการ 1/ 
รวม 

1) โครงการสรางฝายชะลอนํ้าและจัดหาแหลงนํ้าชุมชน 69 370 439 

2) โครงการพัฒนาโครงสรางดานแหลงนํ้าชลประทาน 98 490 588 

3) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพ่ือความยั่งยืน 128 427 555 

4) โครงการปรบัเปลีย่นพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพ่ือผลิตสินคาเกษตรอ่ืน

ท่ีเหมาะสม 
13 203 216 

5) โครงการศูนยขยายพันธุพืช 49 - 49 

6) โครงการผลิตเมลด็พันธุด ี 48 344 392 

7) โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสรมิการผลติปศุสตัว 38 323 361 

8) โครงการสรางทักษะและสงเสรมิอาชีพดานการเกษตร 437 2,133 2,570 

9) โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร 79 509 588 

10) โครงการพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม 77 451 528 

11) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 40 146 186 

12) โครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 46 560 606 

13) โครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบัน

เกษตรกร 

23 267 290 

14) โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ 53 - 53 

15) โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพ่ือ

รวบรวมยาง 
57 - 57 

16) โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง 1 - 1 

17) โครงการยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยาง

ครบวงจร 
- 951 951 

18) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบรหิารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูป 
- 630 630 

19) โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรีย 1 120 121 

20) โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 127 472 599 

21) โครงการจางแรงงานชลประทาน 93 350 443 

รวมท้ังสิ้น 1,477 8,746 10,223 

หมายเหตุ : 1/ ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย เกษตรกร ผูบริหารสถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ และผูลงทะเบียน

สวัสดิการแหงรัฐ 
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2.4.6 การวิเคราะหขอมูล 

1) การวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เปนการวิเคราะหเนื้อหาของขอมูลท่ี

รวบรวมมาไดท้ังหมด เชน แบบสัมภาษณท่ีเปนคําถามปลายเปด ขอความจากเอกสารรายงาน หรือขอมูล

จากการสังเกต นํามาวิเคราะหตามเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก การวิเคราะหสวนประกอบ 

(Componential Analysis) โดยการนําขอมูลท่ีไดมาจําแนก และจัดหมวดหมูอยางเปนระบบ (Typology 

and Taxonomy) เพ่ือนํามาวิเคราะหผลท่ีเกิดข้ึน และใชตัดสินในเรื่องปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินงาน 

ผลผลิต ผลลัพธ ประเด็นปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของโครงการ 

2) การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

2.1) การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณ เพ่ืออธิบายประกอบคาตัวแปรตาง ๆ ซ่ึงแสดงดวยคาสถิติอยางงาย ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ 

และคาผลรวม เพ่ือนําเสนอรายงานเปนคําอธิบายประกอบตารางขอมูล 

2.2) การวิเคราะหโดยใชมาตรวัดแบบลิเคอรท (Likert Scale) เปนการสรุปขอมูลจาก

คําถามปลายเปด คําอธิบาย ประเด็น ปญหา ขอเสนอแนะ และทัศนคติ จัดเปนกลุม หมวดหมู การใหคะแนน 

ความเห็น ความพึงพอใจ โดยใชมาตรวัดแบบ Likert Scale แบงชวงของคะแนนออกเปน 5 ระดับ คือ นอยท่ีสุด 

นอย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด จากนั้นคํานวณคะแนนในแตละระดับ และจัดชวงคะแนน ไดดังนี้ 

ระดับคะแนน ความหมายผลการประเมิน 

1.00 - 2.80 นอยท่ีสุด 

2.81 - 4.60 นอย 

4.61 - 6.40 ปานกลาง 

6.41 - 8.20 มาก 

8.21 - 10.00 มากท่ีสุด 
 

 

2.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการประเมินผล 

ผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการเพ่ือไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไข 

และวางแผนการดําเนินงานโครงการท่ีเก่ียวของใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
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บทที่ 3 

ผลการประเมินผลภาพรวม 

 

การประเมินผลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 

จํานวน 20 โครงการ และแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 2 โครงการ 

เพ่ือทราบผลการดําเนินงาน ผลลัพธ และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ

ในการดําเนินงานโครงการในระยะตอไป 

การประเมินผลครั้งนี้เปนการประเมินผลระหวางดําเนินงานโครงการ (Ongoing Evaluation) 

โดยกําหนดตัวชี้วัดในประเด็นปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และ

ผลลัพธ (Outcome) เปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนกับเกณฑหรือคาเปาหมายของโครงการ โดยประเมินผลครอบคลุม

พ้ืนท่ีดําเนินงานทุกโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณฯ จากเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ

ท้ังในสวนกลางและระดับจังหวัด เกษตรกร ผูบริหารสถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ และผูลงทะเบียน

สวัสดิการแหงรัฐท่ีเขารวมโครงการ เปนขอมูลผลการดําเนินงานของโครงการตั้งแตไดรับอนุมัติงบประมาณ 

16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 มีผลการประเมินผล ดังนี้ 
 

3.1 ปจจัยนําเขา (Inputs) 

การดําเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 มีการเบิกจาย

งบประมาณรวมท้ังสิ้น 21,178.1556 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84.75 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

24,989.2532 ลานบาท จําแนกเปน แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร มีการเบิกจาย

งบประมาณ 20,643 .2797 ล านบาท คิดเป นร อยละ 84.97  ของงบประมาณที่ได ร ับจัดสรร 

24,296.1759 ลานบาท และแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการเบิกจาย

งบประมาณ 534.8759 ลานบาท คิดเปนรอยละ 77.17 ของงบประมาณท่ีไดรับ 693.0773 ลานบาท 

(ตารางท่ี 3.1) 
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ตารางท่ี 3.1 การเบิกจายงบประมาณ ขอมูล ณ 31 กรกฎาคม 2562 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ไดรับ เบิกจาย 

ลานบาท ลานบาท รอยละ 

แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 24,296.1759 20,643.2797 84.97 

1) โครงการสรางฝายชะลอนํ้าและจัดหาแหลงนํ้าชุมชน 124.4766 60.3453 48.48 

(1) สรางฝายชะลอนํ้าเพ่ืออนุรักษดินและนํ้า (กรมพัฒนาท่ีดิน) 109.700 55.023 50.16 

(2) สรางฝายชะลอนํ้าประเภทช่ัวคราวในเขตปฏริูปท่ีดิน (ส.ป.ก.) 6.4828 4.6492 71.72 

(3) สรางถังเก็บนํ้า ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน 

(ส.ป.ก.) 

8.2938 0.6731 8.12 

2) โครงการพัฒนาโครงสรางดานแหลงนํ้าชลประทาน 9,966.4096 9,268.3006 93.00 

3) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพ่ือความยั่งยืน 1,553.9764 793.5986 51.07 

(1) การยางแหงประเทศไทย 1,508.2864 776.1880 51.46 

(2) กรมสงเสรมิการเกษตร 45.6900 17.4106 38.11 

4) โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพ่ือผลิต

สินคาเกษตรอ่ืนท่ีเหมาะสม 

29.6801 20.2548 68.24 

5) โครงการศูนยขยายพันธุพืช 268.8006 90.7999 33.78 

6) โครงการผลิตเมลด็พันธุด ี 304.5876 287.8647 94.51 

(1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมลด็พันธุขาว และการผลติขาว

ตลาดเฉพาะ (กรมการขาว) 

45.3620 38.4491 84.76 

(2) พัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืช (กรมวิชาการเกษตร)  109.2256 99.4156 91.02 

(3) เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตและขยายพันธุพืช (กรมวิชาการเกษตร)  150.0000 150.0000 100.00 

7) โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว 140.0000 138.5279 98.95 

8) โครงการสรางทักษะและสงเสรมิอาชีพดานการเกษตร 5,831.5933 5,631.3469 96.57 

(1) เสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย (กรมสงเสริมการเกษตร) 5,278.3941 5,278.3900 99.99 

(2) ขยายฐานการผลิตจุลินทรีย (กรมประมง) 9.8000 9.8000 100.00 

(3) อาสาปศุสัตวเพ่ือการพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรรายยอย 

(กรมปศุสัตว) 

518.9000 321.5300 61.96 

(4) ผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช (กรมวิชาการเกษตร) 24.4992 21.6269 88.28 

9) โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร 98.7340 77.8859 78.88 

(1) กรมตรวจบัญชีสหกรณ 23.2390 18.0362 77.61 

(2) กรมสงเสรมิสหกรณ 22.2789 15.9711 71.69 

(3) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 7.8286 2.0701 26.44 

(4) กรมหมอนไหม 45.3875 41.8085 92.11 

10) โครงการพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม 66.6905 31.0401 46.54 

11) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 1,074.9805 1,044.8943 97.20 
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ตารางท่ี 3.1 การเบิกจายงบประมาณ ขอมูล ณ 31 กรกฎาคม 2562 (ตอ) 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ไดรับ เบิกจาย 

ลานบาท ลานบาท รอยละ 

12) โครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลติทางการเกษตร 410.9081 392.9916 95.64 

13) โครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราใน

สถาบันเกษตรกร                                                   

283.9980 270.0867 95.10 

14) โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ 3,628.0209 2,097.935 57.83 

(1) รวบรวม แปรรูป และสงมอบยาง (การยางแหงประเทศไทย) 80.0000 0.925 1.16 

(2) ปรับปรุงซอมแซมถนนคันคลองชลประทาน (กรมชลประทาน) 3,548.0209 2,097.01 59.10 

15) โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบัน

เกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง 

6.5990 1.8039 27.34 

16) โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง 2.0000 0.2500 12.50 

17) โครงการยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูปอยางครบวงจร 

298.6021 

 

231.8253 

 

77.64 

 

(1) กรมสงเสรมิอุตสาหกรรม 163.8791 154.6132 94.35 

(2) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 134.7230 77.2121 57.31 

18) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs 

ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

200.0000 198.7821 99.39 

19) โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ 6.1186 4.7461 77.57 

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 693.0773 534.8759 77.17 

21) โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนบัตร

สวัสดิการแหงรัฐ 

505.5228 384.950 76.15 

(1) กรมการขาว 18.2406 12.546 68.78 

(2) กรมประมง 198.7500 179.338 90.23 

(3) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 4.1740 2.435 58.34 

(4) กรมวิชาการเกษตร 1.0684 0.985 92.19 

(5) กรมสงเสริมการเกษตร 31.1040 22.337 71.81 

(6) กรมพัฒนาท่ีดิน 11.0976 8.187 73.77 

(7) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 221.5750 142.219 64.19 

(8) กรมหมอนไหม  7.2534 5.578 76.90 

(9) กรมปศุสัตว 12.2598 11.325 92.38 

22) โครงการจางแรงงานชลประทาน 187.5545 149.9259 79.94 

รวมท้ังสิ้น 24,989.2532 21,178.1556 84.75 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
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สําหรับความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณท่ีหนวยงานไดรับการจัดสรร จากการสํารวจ

ขอมูลจากเจาหนาท่ีของหนวยงานในระดับพ้ืนท่ี พบวา รอยละ 89.82 เห็นวา งบประมาณท่ีไดรับมีความเพียงพอ 

สวนท่ีเหลือ รอยละ 10.18 เห็นวา งบประมาณท่ีไดรับไมเพียงพอกับความตองการของพ้ืนท่ี สําหรับประเด็น

ความทันเวลาของงบประมาณ พบวา รอยละ 87.20 เห็นวางบประมาณท่ีไดรับทันเวลาดําเนินงาน สวนท่ีเหลือ 

รอยละ 12.80 เห็นวางบประมาณท่ีไดรับไมทันเวลา เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณผานลาชากวาท่ี

กําหนดไวประมาณ 1 เดือน ทําใหระยะเวลาในการดําเนินงานนอยลง อีกท้ังลวงเลยเขาสูชวงฤดูฝนทําให

การดําเนินงานบางโครงการท่ีเก่ียวของกับฤดูกาลมีปญหาอุปสรรค สงผลใหการดําเนินงานไมเปนไปตาม

เปาหมาย แตหลายพ้ืนท่ี/โครงการมีการปรับระยะเวลาดําเนินงาน และเรงรัดการดําเนินงาน (ภาพท่ี 3.1  

3.2 และตารางท่ี 3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 ความเพียงพอของงบประมาณ   ภาพท่ี 3.2 ความทันเวลาของงบประมาณ 

ท่ีมา : จากการสํารวจ     ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

ตารางท่ี 3.2 ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ 

หนวย : รอยละ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ความเพียงพอ ความทันเวลา 
เพียงพอ ไมเพียงพอ ทันเวลา ไมทันเวลา 

แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 89.40 10.60 86.53 13.47 
1)  โครงการสรางฝายชะลอนํ้าและจัดหาแหลงนํ้าชุมชน 53.43 46.57 40.26 59.74 

(1) สรางฝายชะลอนํ้าเพ่ืออนุรักษดินและนํ้า 73.33 26.67 55.56 44.44 
(2) สรางฝายชะลอนํ้าประเภทช่ัวคราวในเขตปฏริูปท่ีดิน 86.96 13.04 65.22 34.78 
(3) สรางถังเก็บนํ้าค.ส.ล. เพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน 0 100.00 0 100.00 

2)  โครงการพัฒนาโครงสรางดานแหลงนํ้าชลประทาน 96.04 3.96 80.89 19.11 
(1) พัฒนาแหลงนํ้าสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ 96.77 3.23 77.42 22.58 

(2) พัฒนาฟนฟูแหลงนํ้าชลประทานเพ่ือปองกันและบรรเทา

อุทกภัยและภัยแลง 

95.31 4.69 84.37 15.63 

3)  โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพ่ือความยั่งยืน 94.40 5.60 94.40 5.60 

(1) การยางแหงประเทศไทย 88.80 11.20 88.80 11.20 

(2) กรมสงเสรมิการเกษตร 100.00 0 100.00 0 

ทันเวลา 

87.20 %

ไมทันเวลา

12.80 %

เพียงพอ 

89.82 %

ไมเพียงพอ

10.18 %
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ตารางท่ี 3.2 ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ (ตอ) 

หนวย : รอยละ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ความเพียงพอ ความทันเวลา 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทันเวลา ไมทันเวลา 

4)  โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพ่ือ

ผลิตสินคาเกษตรอ่ืนท่ีเหมาะสม 

76.92 23.08 69.23 30.77 

5)  โครงการศูนยขยายพันธุพืช 90.00 10.00 70.00 30.00 

6)  โครงการผลติเมล็ดพันธุด ี 88.37 11.63 74.42 25.58 

(1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมลด็พันธุขาว และการผลติ

ขาวตลาดเฉพาะ 

88.37 11.63 92.59 7.41 

(2) พัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ 88.37 11.63 43.75 56.25 

7)  โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว 100.00 0 100.00 0 
8)  โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร 78.65 21.35 77.21 22.79 

(1) เสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย 96.88 3.12 98.53 1.47 
(2) ขยายฐานการผลิตจุลินทรีย 66.67 33.33 86.67 13.33 
(3) อาสาปศุสัตวเพ่ือการพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรรายยอย 69.23 30.77 60.00 40.00 
(4) ผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช 81.82 18.18 63.64 36.36 

9)  โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินฯ 97.73 2.27 92.31 7.69 
(1) กรมตรวจบัญชีสหกรณ 100.00 0 84.38 15.62 
(2) กรมสงเสริมสหกรณ 90.91 9.09 84.85 15.15 
(3) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 100.00 0 100.00 0 
(4) กรมหมอนไหม 100.00 0 100.00 0 

10) โครงการพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม 89.86 10.14 96.05 3.95 

11) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจดัเก็บพืชผลทางการเกษตร 91.67 8.33 94.12 5.88 

12) โครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลติทางการเกษตร 89.13 10.87 86.96 13.04 

13) โครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราใน

สถาบันเกษตรกร 

90.91 9.09 100.00 0 

14) โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ 82.61 8.69 95.24 4.76 

15) โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบัน

เกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง 

100.00 0 100.00 0 

16) โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนทุนหมุนเวียนแกผูประกอบ

กิจการยาง 

100.00 0 100.00 0 

17) โครงการยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูปอยางครบวงจร 

na na na na 

18) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ 

SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

na na na na 

19) โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ 100.00 0 100.00 0 
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ตารางท่ี 3.2 ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ (ตอ) 

หนวย : รอยละ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ความเพียงพอ ความทันเวลา 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทันเวลา ไมทันเวลา 

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 93.46 6.55 92.88 7.12 

20) โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียน

สวัสดิการแหงรัฐ 

94.52 5.48 95.54 4.46 

21) โครงการจางแรงงานชลประทาน 92.39 7.61 90.22 9.78 

รวมเฉลี่ย 89.82 10.18 87.20 12.80 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

หมายเหตุ : na หมายถึง ไมมีขอมูล 
 

3.2 กระบวนการ (Processes) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดใหความสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ เพ่ือใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

โดยไดตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ รวม 4 คณะ และ 

1 ศูนยปฏิบัติการ ดังนี้ (ภาพท่ี 3.3) 

3.2.1 คณะกรรมการบริหารการขับเคล่ือนงานนโยบายสําคัญและแกไขปญหาภาคเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีคําสั่ง ท่ี 8/2561 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2561 แตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตร เพ่ือใหการขับเคลื่อน

นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ และการแกไขปญหาภาคเกษตรมีความเปนเอกภาพ

เกิดการบูรณาการของทุกภาคสวน และมีผลการดําเนินงานเปนรูปธรรมอยางเกิดประสิทธิภาพ โดยมี

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน รองปลัดกระทรวงฯ เปนรองประธาน หัวหนาสวนราชการ

หรือเทียบเทาในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนกรรมการ  รองธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 

รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผูชวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีไดรับมอบหมาย

เปนเลขานุการรวม และผูอํานวยการสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ เปนผูชวย เลขานุการ มีอํานาจหนาท่ีบริหาร กํากับ และติดตามการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย

สําคัญ (Agenda Based) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และการแกไขปญหาภาคการเกษตรในพ้ืนท่ี 

(Area Based) ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาดานการเกษตรและสหกรณท่ีเปน

รูปธรรม และใหรายงานผลการปฏิบัติงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ภาคผนวกท่ี 1) 
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3.2.2 คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและแกไขปญหาภาคการเกษตร ไดมี

คําสั่ง ท่ี 1/2561 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2561 แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานนโยบายสําคัญ

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมี รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นางสาวจริยา สุทธิไชยา) 

เปนประธานอนุกรรมการ รองอธิบดีของหนวยงานที่เปนเจาภาพหลักแตละโครงการที่ไดรับมอบหมาย 

เปนอนุกรรมการ รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ีไดรับมอบหมาย เปนเลขานุการ และ

ผูอํานวยการสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนผูชวยเลขานุการ 

มีอํานาจหนาท่ี 1) ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายสําคัญของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2) รวบรวม วิเคราะหกลั่นกรองและสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามนโยบาย

สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ 3) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเพ่ือรายงานตอผูบริหาร

ระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และรายงานตอคณะรัฐมนตรี (ภาคผนวกท่ี 1) 
 

3.2.3 คณะทํางานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคการเกษตร 

คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและแกไขปญหาภาคการเกษตร 

ไดมีคําสั่งท่ี 2/2561 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิต

ภาคการเกษตร โดยมีรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นางอัญชนา ตราโช) เปนประธาน 

ผูอํานวยการศูนยประเมินผล สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนรองประธาน ผูแทนหนวยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณที่ไดรับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เปนคณะทํางาน ผูเชี่ยวชาญดานประเมินผลการพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนเลขานุการ 

มีอํานาจหนาท่ี (1) กําหนดกรอบ วิธีการ และติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสราง

การผลิตภาคการเกษตรท่ีไดรับงบประมาณรายจายป พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม และ (2) รายงานผลการติดตาม

ประเมินผลตอคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคการเกษตร  (ภาคผนวกท่ี 1)  

โดยไดจัดประชุมพิจารณากําหนดกรอบ วิธีการติดตามประเมินผล และพิจารณาใหความเห็นตอรายงานการ

ประเมินผลกอนนําเสนอผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสิ้น 5 ครั้ง 

ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1/2561  วันท่ี 4 เมษายน 2561 

ครั้งท่ี 2/2561  วันท่ี 20 เมษายน 2561 

ครั้งท่ี 3/2561  วันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 

ครั้งท่ี 4/2561  วันท่ี 4 ธันวาคม 2561 

ครั้งท่ี 1/2562  วันท่ี 21 สิงหาคม 2562 
 

 



22 
 

 
 

3.2.4 จัดตั้งศูนยปฏิบัติการ Operation Room และแตงตั้งคณะทํางานติดตามและแกไขปญหา

การดําเนินงานโครงการไทยนิยมย่ังยืน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีคําสั่งท่ี 642/2561 จัดตั้งศูนยปฏิบัติการ Operation 

Room และแตงตั้งคณะทํางานติดตามและแกไขปญหาการดําเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี 

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นางสาวจริยา สุทธิไชยา) เปนประธาน ผูแทนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

โครงการเปนคณะทํางาน นางประนาถ พิพิธกุล ผูอํานวยการศูนยประเมินผล สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เปนเลขานุการ และ นายธิติ โลหะปยะพรรณ ผูอํานวยการสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สํานักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนผูชวยเลขานุการ มีอํานาจหนาท่ี (1) ติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน

ใหคําปรึกษา หรือแนะนําแนวทางแกไขปญหาใหหนวยปฏิบัติในพ้ืนท่ี และ (2) รวบรวม วิเคราะห กลั่นกรอง 

และสรุปผลการดําเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนของหนวยปฏิบัติในพ้ืนท่ีในสวนของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ภาคผนวกท่ี 1) 

โดยจัดประชุมคณะทํางานฯ รวมท้ังสิ้น 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1/2561  วันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 

ครั้งท่ี 2/2561  วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 

ครั้งท่ี 3/2561  วันท่ี 27 สิงหาคม 2561 

 

สป.กษ.

(รายงานภาพรวม

ของจังหวัด ทุก 

15 วัน)

รมว.กษ. / รมช.กษ. / ปลัด กษ. / รองปลัด กษ.

หนวยงานระดับกรม

คกก. บรหิารขับเคลื่อนงานนโยบายสาํคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตร

(ปลัด กษ. ประธาน/รอง กสก. รอง สศก.  ผช.ปลดั กษ.  เลขาฯ)

หนวยงานระดับจังหวัด
กษ.จ

คทง. ตดิตามประเมินผล 22 โครงการ (รธก.สศก.ประธาน ผชช. ประเมินผล เลขาฯ)

ตดิตามเปนรายเดอืน / ประเมินผลลัพธ 2 คร้ัง / On-going รวมกับสํานักงบประมาณ

ผวจ.

แผนงานยุทธศาสตร์ปฏรูิปโครงสร้างการผลติภาคการเกษตร

ตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานนํ้าระดับชุมชน

สรางฝายชะลอนํ้า/จัดหาแหลงนํ้าชุมชน/ถัง
เก็บนํ้า (พด. ส.ป.ก.)

พัฒนาโครงสรางดานแหลงนํ้า (ชป.)

ปรับเปลี่ยนการผลิตเพ่ือลดความเสี่ยง

พัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยฯ (กยท. กสก.)

ปรับเปลี่ยน พ.ท.ไมเหมาะสมในการปลูกขาวฯ  (พด.)

พัฒนาการผลิตพันธุพืช ปศุสัตว เครือขายผูผลติเมล็ดพันธุ

ศูนยขยายพันธุพิช  (กสก.)

ผลิตเมล็ดพันธุดี (กข. วก.)

ศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศสุัตว (ปศ.)

แกไขปญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ําและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

สรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร (กสก. 
กป. ปศ. วก.)

สงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาที่ดินทํากิน 
(ตส. กสส. ส.ป.ก. มม.) 

พัฒนาผูประกอบการเกษตรกร    
รุนใหม (กสก.) 

บริหารจัดการสินคาเกษตร/สรางมูลคาเพ่ิม
พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (กสส.)
สนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กสส.)

เพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพารา (กสส.)
สงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ (ชป. กยท.)
สนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (กยท.)
สนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบการยาง (กยท.)

ยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปอยางครบวงจร (อก. )
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจSMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (อก.)

พัฒนาตลาดสินเคาเกษตรอินทรีย 
เกษตรกรเขาสูเกษตรอินทรียแบบมสีวน

รวมประชารัฐ (พณ.)

 
 

ภาพท่ี 3.3 การขับเคล่ือนแผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 
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3.3 ผลได (Outputs) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินงานภายใตงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ประจําป พ.ศ. 2561 

ประกอบดวย 2 แผนงาน ไดแก 1) แผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร จํานวน 

20 โครงการ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนเจาภาพหลัก) และ 2) แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพ

และพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 2 โครงการ (กระทรวงการคลังเปนเจาภาพหลัก) มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

3.3.1 แผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร  

การดําเนินงานภายใตแผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร ประกอบดวย 

5 ดานหลัก ไดแก (1) การสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการผลิตทางการเกษตร และดานน้ําระดับชุมชน 

(2) การพัฒนาศักยภาพการผลิตท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต (3) การสราง

ทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายไดใหเกษตรกรรายยอย (4) การสราง

มูลคาเพ่ิมสินคาทางการเกษตรเพ่ือลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา และ (5) การสงเสริมการตลาด

สมัยใหมและตลาดรองรับสินคาเกษตรท่ีม่ันคง ดังนี้   

1) การสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการผลิตทางการเกษตร และดานน้าํระดับชุมชน 

ประกอบดวย 2 โครงการ ไดแก โครงการสรางฝายชะลอน้ําและจัดหาแหลงน้ําชุมชน 

และโครงการพัฒนาโครงสรางดานแหลงน้ําชลประทาน ดําเนินการได ท้ังสิ้น 2,568 แหง คิดเปนรอยละ 

85.43 ของเปาหมาย 3,006 แหง  ดังนี้ (ตารางท่ี 3.3) 

1.1) สรางฝายชะลอน้ําและจัดหาแหลงน้ําชุมชน ดําเนินการไดทั้งสิ้น 1,138 แหง 

คิดเปนรอยละ 80.08 ของเปาหมาย 1,421 แหง จําแนกเปน สรางฝายชะลอน้ํา 884 แหง ฝายชะลอน้ํา

ประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปท่ีดิน 244 แหง และถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 10 ถัง  

1.2) พัฒนาโครงสรางดานแหลงน้ําชลประทาน ดําเนินการได 1,430 แหง คิดเปน

รอยละ 90.22 ของเปาหมาย 1,585 แหง จําแนกเปน พัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 273 แหง และพัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัย 1,157 แหง 
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ตารางท่ี 3.3 ผลการดําเนินงานสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการผลิตทางการเกษตร และดานน้ําระดับ

ชุมชน 

โครงการ/หนวยงาน กิจกรรม หนวย เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

1) โครงการสรางฝายชะลอนํ้า

และจัดหาแหลงนํ้าชุมชน 

(กรมพัฒนาท่ีดิน และสํานักงาน

การปฏิรปูท่ีดินฯ) 

- สรางฝายชะลอนํ้า  แหง 1,097 884 80.58 

- สรางฝายชะลอนํ้าช่ัวคราว  แหง 244 244 100.00 

- สรางถังเก็บนํ้า ค.ส.ล.  ถัง 80 10 12.50 

รวม   1,421 1,138 80.08 

2) โครงการพัฒนาโครงสรางดาน

แหลงนํ้าชลประทาน 

(กรมชลประทาน) 

- พัฒนาแหลงนํ้าสนับสนุนโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ  

แหง 300 273 91.00 

- พัฒนา ฟนฟูแหลงนํ้าชลประทานเพ่ือ

ปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง 

แหง 1,285 1,157 90.04 

 รวม  แหง 1,585 1,430 90.22 

สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานรวมท้ังสิ้น แหง 3,006 2,568 85.43 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
 

2) การพัฒนาศักยภาพการผลิตท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและลดตนทุน

การผลิต 

ประกอบดวย 5 โครงการ ไดแก (1) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพ่ือ

ความยั่งยืน  (2) โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพ่ือผลิตสินคาเกษตรอ่ืนท่ีเหมาะสม  

(3) โครงการศูนยขยายพันธุพืช (4) โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี และ (5) โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริม

การผลิตปศุสัตว ดําเนินการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 17,598 ราย คิดเปนรอยละ 95.24 ของ

เปาหมาย 18,478 ราย มีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางท่ี 3.4) 

2.1) ปรับเปลี่ยนการผลิตเพ่ือลดความเสี่ยง โดยการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอย

เพ่ือความยั่งยืน เกษตรกรตัดโคนตนยางเพ่ือลดพ้ืนท่ีปลูกยางได 18,512 ราย พ้ืนท่ี 100,203.35 ไร คิดเปน

รอยละ 66.80 ของเปาหมาย 150,000 ไร ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพ่ือผลิตสินคาเกษตรอ่ืน

ท่ีเหมาะสม โดยจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําใหแกเกษตรกร 894 ราย คิดเปนรอยละ 103.95 ของเปาหมาย 

860 ราย และกอสรางระบบอนุรักษดินและน้ําใหกับเกษตรกรพ้ืนท่ี 7,138.98 ไร คิดเปนรอยละ 104.49 

ของเปาหมาย 6,832 ไร 

2.2) ปรับปรุงศูนย สนับสนุนเครื่องมือ และจัดอบรมเกษตรกร โดยกรมสงเสริม

การเกษตร ปรับปรุงศูนยขยายพันธุพืช 10 แหง กรมการขาว สนับสนุนเครื่องเก่ียวนวดขาว ชุดปรับปรุง

เมล็ดพันธุ และเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปขาว 124 เครื่อง อบรมเกษตรกร 1,960 ราย กรมวิชาการ

เกษตร พัฒนาหองปฏิบัติการตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุพืช 4 แหง สนับสนุนอุปกรณ 97 เครื่อง อบรมเกษตรกร 

1,049 ราย และกรมปศุสัตว ปรับปรุงศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว 38 แหง ผลิตแมพันธุสัตว

คุณภาพ 25,169 ตัว ผลิตสัตวพันธุดี 319,390 ตัว และผลิตน้ําเชื้อสุกร 4,423 โดส 
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ตารางที่ 3.4 ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและ

ลดตนทุนการผลิต 

โครงการ/หนวยงาน กิจกรรม หนวย เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

1) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวน

ยางรายยอยเพ่ือความยั่งยืน 

(การยางแหงประเทศไทย และ

กรมสงเสรมิการเกษตร) 

- ตัดโคนตนยาง  ไร 150,000 100,203.35 66.80 

- จํานวนเกษตรกรท่ีตดัโคน  ราย 30,000 18,512 61.71 

- จัดอบรมอาชีพเกษตรกร  ราย 14,623 13,760 94.10 

2) โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไม

เหมาะสมในการปลูกขาวเพ่ือ

ผลิตสินคาเกษตรอ่ืนท่ีเหมาะสม 

(กรมพัฒนาท่ีดิน) 

- จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า  ไร 6,832 7,138.98 104.49 

- เกษตรกรไดรับระบบอนุรักษฯ  ราย 860 894 103.95 

- อบรมเกษตรกร  ราย 860 829 96.40 

3) โครงการศูนยขยายพันธุพืช 

(กรมสงเสริมการเกษตร) 

- ปรับปรุงซอมแซมครุภณัฑ  แหง 10 10 100.00 

- ปรับปรุงโรงเรือน/ครภุณัฑ  รายการ 176 66 37.50 

4) โครงการผลิตเมลด็พันธุด ี

(กรมการขาว และกรมวิชาการ

เกษตร) 

- สนับสนุนเครื่องเก่ียว ชุดปรับปรุง

เมลด็พันธุ เครื่องมือพัฒนา

ผลิตภณัฑขาว  

เครื่อง 124 124 100.00 

- อบรมการผลิตเมล็ดพันธุขาว  ราย 1,960 1,960 100.00 

- พัฒนาหองปฏิบัติการตรวจ

คุณภาพเมลด็พันธุพืช  

แหง 4 4 100.00 

- จัดหาอุปกรณเครื่องมือตรวจคุณภาพ เครื่อง 101 97 96.04 

- อบรมการผลิตเมลด็พันธุพืช  ราย 1,035 1,049 101.35 

รวม อบรมเกษตรกร  ราย 3,009 2,995 100.47 

5) โครงการศูนยขยายพันธุและ

สงเสริมการผลิตปศุสัตว 

(กรมปศุสัตว) 

- พัฒนาศูนยขยายพันธสัตว  แหง 38 38 100.00 

- ผลิตแมพันธุสัตวคณุภาพ  ตัว 25,169 25,169 100.00 

- ผลิตสัตวพันธุดีจําหนายเกษตรกร  ตัว 1,838,488 319,390 17.37 

- ผลิตนํ้าเ ช้ือสุกร  โดส 3,000 4,423 147.43 

อบรมเกษตรกรรวมท้ังสิ้น ราย 18,478 17,598 95.24 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
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3) การสรางทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได       

ใหเกษตรกรรายยอย 

ประกอบดวย 3 โครงการ  ไดแก  (1) โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพ

ดานการเกษตร  (2) โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร และ 

(3) โครงการพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม มีผลการดําเนินงานในภาพรวมโดยการฝกอบรมเกษตรกร 

1,653,383 ราย คิดเปนรอยละ 88.89 ของเปาหมาย 1,860,001 ราย และสนับสนุนปจจัยการผลิต 

1,328 ราย คิดเปนรอยละ 63.24 ของเปาหมาย 2,100 ราย รายละเอียด ดังนี้ (ตารางท่ี 3.5) 

3.1) สรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร โดยฝกอบรมเกษตรกรและพัฒนา

กลุมเกษตรกร 1,626,904 ราย คิดเปนรอยละ 89.06 ของเปาหมาย 1,826,800 ราย จําแนกเปน การสราง

รายไดใหแกเกษตรกรรายยอยและพัฒนาการเกษตรเพ่ือความยั่งยืน โดยอบรมเกษตรกร 1,620,265 ราย 

เกษตรกรมีการรวมกลุมดําเนินกิจกรรม 24,988 กลุม ขยายฐานการผลิตจุลินทรีย 20 แหง อบรมอาสาปศุสัตว 

4,100 ราย สรางเครือขายการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช 24 แหง และอบรมการผลิตชีวภัณฑควบคุม

ศัตรูพืชแกเกษตรกร 2,539 ราย 

3.2) สงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร (คทช.) 

โดยจัดอบรมและพาเกษตรกรไปดูงาน 22,737 ราย คิดเปนรอยละ 80.20 ของเปาหมาย 28,351 ราย และ

สนับสนุนปจจัยการผลิต 1,328 ราย คิดเปนรอยละ 63.24 ของเปาหมาย 2,100 ราย และกอสราง 

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค โรงผลิตอาหารและโกดังเก็บผลผลิต 8 แหง เปนไปตามเปาหมาย 

3.3) อบรมและเตรียมความพรอมพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม 3,742 ราย  

คิดเปนรอยละ 77.15 ของเปาหมาย 4,850 ราย และสนับสนุนวัสดุอุปกรณแกศูนยบมเพาะผูประกอบการเกษตร

รุนใหม 77 ศูนย 
 

ตารางท่ี 3.5 ผลการดําเนินงานสรางทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได

ใหเกษตรกรรายยอย 

โครงการ/หนวยงาน กิจกรรม หนวย เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

1) โครงการสรางทักษะและ

สงเสริมอาชีพดานการเกษตร 

(กรมสงเสริมการเกษตร และ   

กรมประมง กรมปศุสัตว และ 

กรมวิชาการเกษตร) 

- อบรมเกษตรกรสรางรายได  ราย 1,820,200 1,620,265 89.01 

- พัฒนากลุมเกษตร  ชุมชน 9,101 9,094 99.92 

- เกษตรกรรวมกลุมดําเนินกิจกรรม  กลุม 9,101 24,988 274.56 

- จัดตั้งศูนยผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย  แหง 20 20 100.00 

- อบรมอาสาปศุศตัว  ราย 4,100 4,100 100.00 

 - จัดตั้งศูนยผลติและกระจายชีวภณัฑ

ควบคุมศัตรูพืช  

แหง 24 24 100.00 

 - อบรมการผลิตชีวภณัฑควบคมุ

ศัตรูพืชใหกับเกษตรกร  

ราย 2,500 2,539 101.56 

 

 รวม อบรมเกษตรกร  ราย 1,826,800 1,626,904 89.06 
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ตารางท่ี 3.5 ผลการดําเนินงานสรางทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได

ใหเกษตรกรรายยอย (ตอ) 

โครงการ/หนวยงาน กิจกรรม หนวย เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

2) โครงการสงเสริมและพัฒนา

อาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดิน 

ทํากินของเกษตรกร (คทช.) 

(กรมตรวจบัญชีสหกรณ      

กรมสงเสรมิสหกรณ สํานักงาน

การปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

และกรมหมอนไหม) 

- อบรมครูบัญชีอาสา  ราย 431 432 100.23 

- อบรมเกษตรกรดานบัญชี  ราย 12,910 10,199 79.00 

- นําเกษตรกรศึกษาดูงาน  ราย 12,910 9,781 75.76 

- อบรมเกษตรกรดานสหกรณ  ราย 12,909 10,778 83.49 

- การกอสราง/ปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงค โรงผลิตอาหารและ

โกดังเก็บผลผลิต  

แหง 8 8 100.00 

- พาเกษตรกรศึกษาดูงาน ตามแนว

ศาสตรพระราชา 

ราย 1,300 528 40.61 

- สนับสนุนปจจัยการผลติแก

เกษตรกร  

ราย 1,300 528 40.61 

- อบรมเกษตรกรดานหมอนไหม  ราย 800 800 100.00 

- สนับสนุนปจจัยการผลิตแกเกษตรกร  ราย 800 800 100.00 

- สนับสนุนโรงเลี้ยงไหมแกเกษตรกร  ราย 800 800 100.00 

รวม อบรมเกษตรกร  ราย 28,351 22,737 80.20 

รวม สนับสนุนปจจัยการผลติ  ราย 2,100 1,328 63.24 

3) โครงการพัฒนาผูประกอบการ

เกษตรรุนใหม (กรมสงเสริม

การเกษตร) 

- อบรมและพัฒนา YSF  ราย 4,850 3,742 77.15 

- สนับสนุนศูนยบมเพาะ YSF  ศูนย 77 77 100.00 

รวมท้ังสิ้น 
- อบรมเกษตรกร  ราย 1,860,001 1,653,383 88.89 

- สนับสนนุปจจัยการผลิต  ราย 2,100 1,328 63.24 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
 

4) การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาทางการเกษตรเพ่ือลดความเส่ียงดานการผลิตและราคา 

ประกอบดวย 8 โครงการ ไดแก (1) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผล

ทางการเกษตร (2) โครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (3) โครงการเพ่ิมศักยภาพ

การรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร (4) โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ 

(5) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง (6) โครงการสนับสนุน

สินเชื่อเปนทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง  (7) โครงการยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูปอยางครบวงจร และ (8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs 

ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป มีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางท่ี 3.6) 
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4.1) สนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการจัดซ้ือจัดจางปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานและ

อุปกรณเก่ียวเนื่อง 637 รายการ คิดเปนรอยละ 95.93 ของเปาหมาย 664 รายการ จําแนกเปน ดานการจัดเก็บ

ผลผลิตและอุปกรณอ่ืน ๆ 271 รายการ ดานการแปรรูปผลผลิตและการตลาด 235 รายการ และดานการรวบรวม

และแปรรูปยางพารา 131 รายการ 

4.2) สงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ โดยการยางแหงประเทศไทยรับซ้ือ 

แปรรูปและสงมอบยางพาราใหหนวยงานนําไปใชประโยชน 1,880.89 ตัน คิดเปนรอยละ 37.58 ของปริมาณ

ความตองการใชยาง 5,004.81 ตัน และกรมชลประทานปรับปรุงซอมแซมคันคลองชลประทาน โดยใชยาง

เปนสวนผสม 294 แหง คิดเปนรอยละ 92.74 ของเปาหมาย 317 แหง 

4.3) สนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือรวบรวมยาง วงเงิน 8,018.37 ลานบาท 

จําแนกเปน สถาบันเกษตรกร 388 แหง วงเงิน 7,318.37 ลานบาท และผูประกอบกิจการยาง 1 ราย 

วงเงิน 700 ลานบาท 

4.4) ยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยางครบวงจร โดยอบรม

ผูประกอบการเกษตรแปรรูป 55,979 ราย เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดวยเทคโนโลยีอัตโนมัติและดิจิทัล

ใหกับ SMEs 210 กิจการ สงเสริมการรวมกลุมคลัสเตอรเพ่ือสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน 162 กิจการ 

จัดตั้งกลุมคลัสเตอร 5 กลุม และจัดตั้งศูนย ICT 12 แหง  รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ

การบริหารธรุกิจ SMEs โดยจัดอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก 2,193 กิจการ 
 

ตารางท่ี 3.6 ผลการดาํเนินงานสรางมูลคาเพ่ิมสินคาทางการเกษตรเพ่ือลดความเส่ียงดานการผลิตและราคา 
 

โครงการ/หนวยงาน กิจกรรม หนวย เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

1) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร

จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 

(กรมสงเสริมสหกรณ) 

- สนับสนุนสถาบันเกษตรกรจัดซือ้

จัดหาโครงสรางพ้ืนฐานดานการ

จัดเก็บและอุปกรณอ่ืน ๆ  

แหง 146 146 100.00 

- โครงสรางพ้ืนฐาน/วัสดุอุปกรณ  รายการ 273 271 99.27 

2) โครงการสนับสนุนอุปกรณแปร

รูปผลผลติทางการเกษตร 

(กรมสงเสริมสหกรณ) 

- สนับสนุนสถาบันเกษตรกรจัดซือ้

จัดหาโครงสรางพ้ืนฐานหรืออุปกรณ

ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการแปรรูป การตลาด  

แหง 99 100 101.01 

- โครงสรางพ้ืนฐาน/วัสดุอุปกรณ  รายการ 242 235 97.11 

3) โครงการเพ่ิมศักยภาพการ

รวบรวมและการแปรรูปยางพารา 

(กรมสงเสริมสหกรณ) 

- สนับสนุนสถาบันเกษตรกรจัดซือ้

จัดหาโครงสรางพ้ืนฐานหรืออุปกรณ

ในการรวบรวมและแปรรูปยางพารา  

แหง 62   58 93.55 

 - โครงสรางพ้ืนฐาน/วัสดุอุปกรณ  รายการ 149 131 87.92 
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ตารางท่ี 3.6 ผลการดําเนินงานสรางมูลคาเพ่ิมสินคาทางการเกษตรเพ่ือลดความเส่ียงดานการผลิตและราคา 

(ตอ) 

โครงการ/หนวยงาน กิจกรรม หนวย เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

4) โครงการสงเสริมการใชยาง 

ในหนวยงานภาครัฐ 

(การยางแหงประเทศไทย และ

กรมชลประทาน) 

- รับซื้อ แปรรูป และสงมอบยางพารา

ใหหนวยงานนําไปใชประโยชน  

ตัน 5,004.81 1,880.89 37.58 

- ซอมแซม ปรับปรุงถนนคันคลอง

ชลประทานโดยใชยางพาราเปน

สวนผสม 

รายการ 317 

 

294 92.74 

 

5) โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปน

เงินทุนหมุนเวียนแกสถาบัน

เกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง 

(การยางแหงประเทศไทย) 

- สนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุน

หมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพ่ือ

รวบรวมยาง  

แหง - 388 - 

- วงเงินท่ีสินเช่ือ  ลานบาท 10,000 7,318.37 73.18 

6) โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุน

หมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง 

(การยางแหงประเทศไทย) 

- สนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุน

หมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง  

ราย 

ลานบาท 

- 

20,000 

1 

700 

- 

3.50 

7) โครงการยกระดับโครงสราง

การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูปอยางครบวงจร 

(สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรรม และกรมสงเสริม

อุตสาหกรรม) 

- ปนนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูป (SMEs เกษตร)  

ราย 55,000 55,979 101.78 

- ปนนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูป (ปรึกษาแนะนําเชิงลึก)  

กลุม 300 300 100.00 

- พัฒนาประสิทธิภาพการผลติ

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปดวยเทคโนโลยี

อัตโนมัต ิ 

กิจการ 100 104 104.00 

- พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

อุตสาหกรรมแปรรูปดวยเทคโนโลยี

ดิจิทัล  

กิจการ 100 106 106.00 

- สงเสริมการรวมกลุมคลสัเตอร  กิจการ 150 162 108.00 

- จัดตั้งกลุมคลัสเตอร  กลุม 5 5 100.00 

- จัดตั้งศูนย ICT  แหง 12 12 100.00 

8) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การผลิตและการบริหารธุรกิจ 

SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูป (กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม) 

- อบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการและ 

การใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแก SMEs  

กิจการ 2,000 2,193 109.65 

     

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
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5) การสงเสริมการตลาดสมัยใหมและตลาดรองรับสินคาเกษตรท่ีม่ันคง 

ดําเนินโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐเพ่ือพัฒนา

เศรษฐกิจภูมิภาค โดยจัดอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรในพ้ืนที่ 8 จังหวัด คิดเปนรอยละ 133.33 

ของเปาหมาย 6 จังหวัด เกษตรกร 1,939 ราย คิดเปนรอยละ 146.89 ของเปาหมาย 1,320 ราย (ตารางท่ี 3.7) 
 

ตารางท่ี 3.7 ผลการดําเนินงานสงเสริมการตลาดสมัยใหมและตลาดรองรับสินคาเกษตรท่ีม่ันคง 
 

โครงการ/หนวยงาน กิจกรรม หนวย เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตร

อินทรียฯ (กรมการคาภายใน) 

- จัดอบรมถายทอดความรูใหเกษตรกร

โครงการพัฒนาสินคาเกษตรอินทรีย  

จังหวัด 6 8 133.33 

- อบรมเกษตรกร  ราย 1,320 1,939 146.89 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงานของกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
 

3.3.2 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การดําเนินงานภายใตแผนงานฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกษตรกรผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ

ไดรับความรู และมีทักษะอาชีพดานการเกษตรเพ่ิมข้ึน โดยนําความรูท่ีไดรับไปประกอบอาชีพทําใหมีรายได

ในการดํารงชีวิตเพ่ิมข้ึน ประกอบดวย 2 โครงการ ไดแก (1) โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียน

สวัสดิการแหงรัฐ โดยหนวยงาน 9 หนวยงาน ดําเนินการอบรมถายทอดความรูแกเกษตรกรผูลงทะเบียน

สวัสดิการแหงรัฐ 170,701 ราย คิดเปนรอยละ 81.75 ของเปาหมาย 208,805 ราย สนับสนุนปจจัยการผลิต

ดานประมง 73,149 ราย คิดเปนรอยละ 97.53 ของเปาหมาย 75,000 ราย  และ (2) โครงการจางแรงงาน

ชลประทาน ดําเนินการจางแรงงานในการซอมแซมบํารุงรักษาในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน 161 แหง คิดเปน

รอยละ 93.60 ของเปาหมาย 172 แหง โดยจางแรงงาน 9,079 ราย คิดเปนรอยละ 120.73 ของเปาหมาย 

7,520 ราย (ตารางท่ี 3.8) 
 

ตารางท่ี 3.8 ผลการดําเนินงานภายใตแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

โครงการ/หนวยงาน กิจกรรม หนวย เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

1) โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพ  

แกเกษตรกรผูลงทะเบียน

สวัสดิการแหงรัฐ  

(9 หนวยงาน) 

- จัดอบรมถายทอดความรูและทักษะ

ดานอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียน

สวัสดิการแหงรัฐ  

ราย 208,805 170,701 81.75 

- สนับสนุนปจจยัการผลติดานประมง  ราย 75,000 73,149 97.53 

2) โครงการจางแรงงาน

ชลประทาน 

(กรมชลประทาน) 

- ซอมแซมบํารุงรักษาในเขตพ้ืนท่ี

ชลประทาน  

โครงการ 172 161 93.60 

- จางแรงงาน  ราย 7,520 9,079 120.73 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
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3.4 ผลลัพธ (Outcome) 

3.4.1 แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 

การดําเนินงานภายใตแผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร  ประกอบดวย 

5 กิจกรรมหลัก ไดแก (1) การสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการผลิตทางการเกษตร และดานน้ําระดับชุมชน 

(2) การพัฒนาศักยภาพการผลิตท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต (3) การสราง

ทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายไดใหเกษตรกรรายยอย (4) การสราง

มูลคาเพ่ิมสินคาทางการเกษตรเพ่ือลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา และ (5) การสงเสริมการตลาด

สมัยใหมและตลาดรองรับสินคาเกษตรท่ีม่ันคง มีผลลัพธจากการดําเนินงาน ดังนี้   

1) สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการผลิตทางการเกษตร และดานน้ําระดับชุมชน 

การสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการผลิตทางการเกษตรและดานน้ําระดับชุมชน 

โดยการสรางฝายชะลอน้ํา จัดหาแหลงน้ําชุมชนและพัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา ทําใหมีพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 

13,860 ไร พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน 1,571,635  ไร ครัวเรือนเกษตรกรไดรับประโยชน 275,440 ครัวเรือน 

นอกจากนี้แลว ยังทําใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการจางแรงงานตามโครงการ 42,930,939.15 บาท 

2) พัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต 

2.1) การลดพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกพืช การพัฒนาศักยภาพการผลิตท่ีสอดคลอง

กับความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต โดยการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกยางพารา

และพ้ืนท่ีปลูกขาวไปประกอบอาชีพอ่ืน ทําใหพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกพืชลดลง 73,707.68 ไร จําแนกเปน 

พ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกยาง 68,821.05  ไร และพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาว 4,886.63 ไร 

2.2) การปรับเปลี่ยนอาชีพ เกษตรกรในพื้นที่ไมเหมาะสมมีการปรับเปลี่ยนอาชีพ

ไปประกอบอาชีพอื่นที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของตลาด จํานวน 13,829 ราย อาทิ 

การปลูกผัก ไมดอกไมประดับ ปลูกพืชไร การทําเกษตรแบบผสมผสาน และการเลี้ยงสัตวปก  

2.3) การลดตนทุนการผลิต เกษตรกรท่ีปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาว

ไปผลิตสินคาเกษตรอ่ืนโดยไดรับการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา พบวา มีรายจายลดลงเฉลี่ยปละ 

706.05 บาท/ไร อีกท้ังมีผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกพืชระยะสั้นท่ีใหผลผลิตแลว ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

พืชผัก สมุนไพร และหญาเนเปยร โดยมีผลตอบแทนสูงกวาการปลูกขาวเฉลี่ย 3,182.78 บาท/ไร นอกจากนี้แลว 

การดําเนินงานโครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว โดยการจําหนายพันธุสัตวในราคาท่ีต่ํากวา

ราคาตลาด ทําใหเกษตรกรมีตนทุนคาพันธุสัตวลดลงเฉลี่ยรอยละ 30 อีกท้ังทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน

จากการเลี้ยงสัตวปก รอยละ 19.62  สําหรับการเลี้ยงสัตวชนิดอ่ืนตองใชเวลาในการเลี้ยงนาน จึงยังไมมี

ผลผลิต 

2.4) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สงเสริมใหเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุขาวโดยการสนับสนุน

เครื่องมือ อุปกรณผลิตขาว และอบรมใหความรูกับเกษตรกร ทําใหเกษตรกรไดรับผลผลิตเมล็ดพันธุขาว

เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 34 กิโลกรัม/ไร หรือรอยละ 7.53 เม่ือเทียบกับกอนเขารวมโครงการ นอกจากนี้เกษตรกรผูผลิต
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เมล็ดพันธุขาวมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการจําหนายเมล็ดพันธุ 1,663 บาท/ไร สําหรับการพัฒนาศักยภาพ

เครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ เกษตรกร 977 ราย ดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุพืชชนิดตาง ๆ พ้ืนท่ี 6,551 ไร 

มีผลผลิต 636.50 ตัน และมีรายไดเพ่ิมข้ึน 405 บาท/ไร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.58 เนื่องจากจําหนายได

ราคาท่ีสูงข้ึน สําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวตลาดเฉพาะ พบวา กลุมวิสาหกิจท่ีดําเนินการผลิต

แลวรอยละ 28.57 มีปริมาณการผลิตผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 92.50 สงผลใหเกษตรกรมีรายได

เพ่ิมข้ึน 24,565 บาท/รอบการผลิต เนื่องจากผลิตไดปริมาณมากและราคาจําหนายสูงข้ึน 

3) การสรางทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายไดให

เกษตรกรรายยอย 

การสรางทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายไดให

เกษตรกรรายยอย โดยการจัดฝกอบรมใหความรู และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมกลุมแกเกษตรกร 

1,653,383 ราย และสนับสนุนปจจัยการผลิต 1,328 ราย และเม่ือเกษตรกรนําความรูไปปฏิบัติแลวมีผลลัพธ

การดําเนินงาน ดังนี้ 

3.1) การสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร หลังจากท่ีเกษตรกรไดเขารวม

กลุมดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการแลว พบวา เกษตรกรรอยละ 74.36 มีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการจําหนาย

ผลผลิตทางการเกษตร เชน การจําหนายพันธุพืช พืชผัก น้ําพริก ลูกชิ้น ดวงสาคู สุกร ไขไก ไขเปด ปุยอินทรีย 

สารชีวภัณฑ เกษตรกรรอยละ 62.82 มีรายจายลดลงจากการใชปุยอินทรีย สารชีวภัณฑที่ซื้อมาจาก

กลุม ปลูกผักหรือเลี้ยงไกเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน และนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

ทําใหสามารถลดคาใชจายฟุมเฟอยในครัวเรือนได เกษตรกรรอยละ 81.78 มีแหลงจําหนายผลผลิตเพ่ิมข้ึน

จากการรวมกลุม การสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพและราคาของสินคา เชน จําหนายภายในชุมชน หนวยงาน

ตาง ๆ (โรงเรียน โรงพยาบาล) ชองทางออนไลน  อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจําหนายเปน

การขายสง หรือผลิตสินคาตามรายการสั่งซ้ือของลูกคา  

3.2) การจัดตั้งศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย  20 แหง สามารถผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 

ไดปริมาณ 52,902.63 ลิตร และแจกจายใหเกษตรกรสมาชิกไปใชประโยชน 6,204 ราย โดยศูนยฯ ไดรับ

ผลตอบแทนจากการสนับสนุนของสมาชิก 432,798.80 บาท/เดือน สงผลใหเกษตรกรรอยละ 82.67 

สามารถลดรายจายในการซ้ือยาปฏิชีวนะลงได 

3.3) การฝกอบรมอาสาปศุสัตวใหบริการผสมเทียมสัตว สามารถผสมเทียมสัตวของ

เกษตรกร 63,002 ราย  231,000 ตัว จําแนกเปน โคเนื้อ 224,682 ตัว แพะ 6,318 ตัว โดยมีอัตรา

การผสมเทียมติด คิดเปนรอยละ 75.97  อีกท้ังยังสงผลใหเกษตรกรเจาของสัตวรอยละ 56.91 มีคาใชจาย

ในการผสมเทียมลดลงจากเดิม เนื่องจากไมตองเสียคาจางผสมเทียมโดยแตมีเพียงคาใชจายเฉพาะคาพาหนะ

เดินทางมาผสมเทียมของอาสาปศุสัตวเทานั้น 
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3.4) การจัดต้ังศูนยผลิตและกระจายชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช พบวา เกษตรกร

มีการผลิตชีวภัณฑใชเอง 80 ราย และสามารถลดคาใชจายในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช 2,468.82 บาท/ราย 

คิดเปนรอยละ 46.91 ของคาใชจายเดิมท่ีตองซ้ือสารเคมีเพ่ือปองกันและกําจัดศัตรูพืช 

4) การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาทางการเกษตรเพ่ือลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา 

การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาทางการเกษตรเพ่ือลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา 

โดยการสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานหรือวัสดุอุปกรณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร สงเสริมใหมีการใชยางพาราในหนวยงานภาครัฐ สนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุน

หมุนเวียนเพ่ือรวบรวมยางพารา ยกระดับโครงสรางและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูปอยางครบวงจรสําหรับผูประกอบการ SMEs การดําเนินงานมีผลลัพธ ดังนี้ 

4.1) สถาบันเกษตรกรไดรบัการสนับสนุนจัดซ้ือจัดจางโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณ

เก่ียวเนื่องเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไดดําเนินการรวบรวม

ผลผลิต 482,140.50 ตัน มูลคา 9,988.95 ลานบาท และแปรรูปผลผลิต 142,244.70 ตัน มูลคา 2,861.56 ลาน

บาท โดยมีเกษตรกรท่ีไดรบัประโยชน 518,357 ราย 

ท้ังนี้ สําหรับการเปรียบเทียบรายไดของเกษตรกรกอนและหลังจากท่ีสถาบัน

เกษตรกรไดรับการสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานหรืออุปกรณเก่ียวเนื่องสําหรับการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตรจะตองใชระยะเวลาอยางนอย 1 รอบปการผลิต จึงจะสามารถเปรียบเทียบได เนื่องจาก

ในชวงการสํารวจขอมูลสถาบันเกษตรกรเพิ่งเริ่มใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณที่ไดรับ 

บางแหงยังอยูระหวางการกอสรางหรือติดตั้งอุปกรณ ซ่ึงยังไมเกิดผลลัพธและผลกระทบท่ีชัดเจน นอกจากนี้

ยังควรคํานึงถึงปจจัยอ่ืนท่ีมีผลตอรายไดจากการจําหนายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรดวย 

4.2) การยางแหงประเทศไทย ดําเนินการรวบรวม แปรรูปน้ํายางสดเปนน้ํายางขน

และสงมอบใหหนวยงานนําไปใช 1,880.89 ตัน โดยกรมชลประทานดําเนินการปรับปรุงซอมแซมถนนคันคลอง

ชลประทานโดยใชยางพาราเปนสวนผสมดําเนินการไดระยะทาง 710.33 กม. ปริมาณน้ํายางท่ีใช 1,805.75 ตัน 

ครัวเรือนไดรับประโยชนจากการสัญจร 229,685 ครัวเรือน 

4.3) สถาบันเกษตรกรใชสินเชื่อจากโครงการเพ่ือรวบรวมยางพาราจากเกษตรกร 

662,745.736 ตัน มูลคา 25,692.52 ลานบาท จําหนายยางพาราใหกับผูประกอบการแลว 571,395.18 ตัน 

มูลคา 28,836.99 ลานบาท และผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) ใชสินเชื่อเพ่ือรวบรวมและจัดเก็บยาง 

219,991.17 ตัน 

4.4) ผูประกอบการ SMEs ไดรับการยกระดับโครงสรางและเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยางครบวงจร ทําใหสามารถลดตนทุนไดรอยละ 17.64 ลดของเสีย

ในกระบวนการผลิตไดรอยละ 26.84 และสามารถเพ่ิมยอดขายไดรอยละ 22.95 โดยประมาณการมูลคา

ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการรวมท้ังสิ้น 478.08 ลานบาท  
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5) การสงเสริมการตลาดสมัยใหมและตลาดรองรับสินคาเกษตรท่ีม่ันคง 

การพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ (PGS) ทําใหเกษตรกรเขาสู

การทําเกษตรอินทรีย 1,274 ราย พ้ืนท่ี 17,274.44 ไร โดยเกษตรกรรอยละ 62.50 มีการเปลี่ยนแปลง

ในการทําเกษตร ไดแก เกษตรกรรอยละ 33 สามารถจําหนายสินคาไดในราคาเพ่ิมข้ึน เนื่องจากราคาสินคา

เกษตรอินทรียมีราคาสูงกวาสินคาเกษตรท่ัวไป เกษตรกรรอยละ 78.67 มีตนทุนลดลง เนื่องจากลดการใช

สารเคมีลง เกษตรกรรอยละ 37.34 มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน เกษตรกรรอยละ 54.67 มีรายไดเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไรละ 

5,912.64 บาท/ป หรือรอยละ 48.57 ของรายไดเดิม  เนื่องจากสามารถจําหนายผลผลิตทางการเกษตร

ไดในราคาท่ีสูงข้ึน และเกษตรกรรอยละ 52 สามารถลดรายจายในการบริโภคของครัวเรือนไดเฉลี่ย 3,195 บาท/ป 

เนื่องจากมีการผลิตสินคาเกษตรอินทรียไวบริโภคเอง และเกษตรกรรอยละ 56.00 มีชองทางการจําหนาย

สินคาเกษตรเพ่ิมข้ึนเปนอยางนอยรายละ 2 ชองทาง เชน Tops โรงพยาบาล โรงแรม และจําหนายใหกับ

กลุมเกษตรกรท่ีตนเองเปนสมาชิก 

3.4.2 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การดําเนินงานภายใตแผนงานฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกษตรกรผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ

ไดรับความรู และมีทักษะอาชีพดานการเกษตรเพ่ิมข้ึน โดยนําความรูท่ีไดรับไปประกอบอาชีพทําใหมีรายได

ในการดํารงชีวิตเพ่ิมข้ึน มีผลลัพธการดําเนินงานภายใตแผนงานฯ ดังนี้ 

1) การประกอบอาชีพดานการเกษตร เกษตรกรผูลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหงรัฐไดรับ

ความรูเพ่ือเพ่ิมทักษะอาชีพทางดานการเกษตร 170,701 ราย และเม่ือมีการนําความรูไปปฏิบัติแลวทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลง ไดแก เกษตรกรรอยละ 7.34 จําหนายผลผลิตในราคาท่ีเพ่ิมข้ึน เกษตรกรรอยละ 39.51 

มีตนทุนการผลิตลดลง  เนื่องจากลดการใชสารเคมีลงโดยหันมาใชปุยหมักและสารชีวภาพท่ีทําข้ึนเอง และ

ไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตจากโครงการ เกษตรกรรอยละ 18.18  มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีการปรับ

สภาพดิน โดยใชปุยอินทรียแทนปุยเคมี ทําใหคุณภาพดินดีข้ึน เกษตรกรรอยละ 24.83 มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

เนื่องจากไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตในการทําเกษตร ทําใหลดตนทุนไดสวนหนึ่ง ประกอบกับเกษตรกร

มีความรูความเขาใจในการผลิตสินคาเกษตรมากข้ึน ทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึน จึงมีผลผลิตท่ีเหลือจากการบริโภค

ไวสําหรับจําหนายมากข้ึน เกษตรกรรอยละ 64.69 มีรายจายในการบริโภคลดลงเฉลี่ยรายละ 2,763 บาท 

เนื่องจากมีการนําผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือนเพ่ิมข้ึนทําใหสามารถลดคาใชจายได  

2) การมีรายไดเพ่ิมข้ึน  โครงการดําเนินการจางแรงงานเพ่ือสรางรายไดใหแกเกษตรกร

ในการซอมแซมบํารุงรักษาในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน 9,079 ราย เปนเงินคาจาง 149.92 ลานบาท โดยผูรับจาง

ไดนําเงินไปใชจายเปนคาอุปโภคบริโภคในครัวเรือน คาเลาเรียนบุตร ชําระหนี้ ลงทุนทางการเกษตร และ

เก็บออม ท้ังนี้ เกิดการใชจายตอเนื่อง 144.05 ลานบาท กอใหเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ คิดเปนมูลคา

รายไดหมุนเวียนในภาคเศรษฐกิจ 483.76 ลานบาท หรือ 3.3583 เทาของวงเงินท่ีมีการใชจายตามสัดสวน

มูลคาท่ีนําไปใชจาย ซ่ึงเปนรายไดตอเนื่องจากคาแรงงานท่ีถูกนําไปจับจายใชสอยเพ่ือการบริโภคของครัวเรือน
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และกระจายไปเปนรายไดของรานคา/ธุรกิจในชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ตอเนื่อง อาทิ กิจกรรม

การคาปลีก แปรรูปอาหาร การเดินทาง การศึกษา และการรักษาพยาบาล 
 

3.5 ความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานโครงการ 

จากการสํารวจความพึงพอใจของกลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของกับโครงการ ไดแก เกษตรกร ผูบริหาร

สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ ผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐท่ีเขารวมโครงการ ท่ีมีตอการดําเนินงาน

โครงการ พบวา ภาพรวมมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการอยูในระดับมากที่สุด มีคาคะแนน

เฉลี่ย 8.52 จําแนกเปน ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสราง

การผลิตภาคเกษตร ในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 8.45  และแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพ

และพัฒนาคุณภาพชีวิต ในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 9.13 (ตารางท่ี 3.9) 
 

ตารางท่ี 3.9 ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายท่ีมีตอการดําเนินงานโครงการ 
 

แผนงาน/โครงการ คะแนน แปลผล 1/ 

แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 8.45 มากท่ีสุด 

1)  โครงการสรางฝายชะลอนํ้าและจัดหาแหลงนาชุมชน 8.81 มากท่ีสุด 
2)  โครงการพัฒนาโครงสรางดานแหลงนํ้าชลประทาน 9.19 มากท่ีสุด 
3)  โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพ่ือความยั่งยืน 8.44 มากท่ีสุด 

4)  โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพ่ือผลิตสินคาเกษตรอ่ืนท่ีเหมาะสม 8.32 มากท่ีสุด 

5)  โครงการศูนยขยายพันธุพืช 6.90 มาก 

6)  โครงการผลติเมล็ดพันธุด ี 9.26 มากท่ีสุด 
6.1) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว และการผลิตขาวตลาดเฉพาะ 8.89 มากท่ีสุด 
6.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ 9.60 มากท่ีสุด 

7)  โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว 8.98 มากท่ีสุด 

8)  โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร 8.92 มากท่ีสุด 
8.1) กิจกรรมเสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย 9.05 มากท่ีสุด 
8.2) กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย 9.14 มากท่ีสุด 
8.3) กิจกรรมอาสาปศุสัตวเพ่ือการพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรรายยอย 8.82 มากท่ีสุด 
8.4) กิจกรรมผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช 8.67 มากท่ีสุด 

9)  โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร 8.77 มากท่ีสุด 

9.1) กรมตรวจบัญชีสหกรณ 8.19 มาก 

9.2) กรมสงเสริมสหกรณ 8.70 มากท่ีสุด 
9.3) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 9.12 มากท่ีสุด 
9.4) กรมหมอนไหม 9.07 มากท่ีสุด 

10) โครงการพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม 8.67 มากท่ีสุด 

11) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 9.32 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 3.9 ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายท่ีมีตอการดําเนินงานโครงการ (ตอ) 
 

แผนงาน/โครงการ คะแนน แปลผล 1/ 

12) โครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลติทางการเกษตร 9.14 มากท่ีสุด 

13) โครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร 9.22 มากท่ีสุด 

14) โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ 8.97 มากท่ีสุด 

15) โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง 7.33 มาก 

16) โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง na na 

17) โครงการยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยางครบวงจร 6.93 มาก 

18) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 6.54 มาก 

19) โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ 8.46 มากท่ีสุด 

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 9.13 มากท่ีสุด 

20) โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 8.81 มากท่ีสุด 

21) โครงการจางแรงงานชลประทาน 9.44 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 8.52 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

หมายเหตุ : 1/ แปลผล นอยท่ีสุด = คะแนน 1.00 - 2.80 /นอย = 2.81 - 4.60  /ปานกลาง = 4.61 - 6.40 /มาก = 6.41 - 8.20 /

มากท่ีสุด = 8.21 - 10.00 



บทที่ 4 

การประเมินผลรายโครงการ 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรรวมกับคณะทํางานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูป

โครงสรางการผลิตภาคการเกษตร ดําเนินการประเมินผลโครงการท่ีไดรับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดแก แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร และ

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวม 21 โครงการ ดังนี้ 

แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 

1) โครงการสรางฝายชะลอน้ําและจัดหาแหลงนาชุมชน 

2) โครงการพัฒนาโครงสรางดานแหลงน้ําชลประทาน 

3) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพ่ือความยั่งยืน 

4) โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพ่ือผลิตสินคาเกษตรอ่ืนท่ีเหมาะสม 

5) โครงการศูนยขยายพันธุพืช 

6) โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี 

7) โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว 

8) โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร 

9) โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร 

10) โครงการพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม 

11) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 

12) โครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

13) โครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร 

14) โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ 

15) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง 

16) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง 

17) โครงการยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปูอยางครบวงจร 

18) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

19) โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ 

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

20) โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

21) โครงการจางแรงงานชลประทาน 

การประเมินผลครั้งนี้ ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมายที่เก่ียวของกับโครงการในพ้ืนท่ี 

77 จังหวัด เปนผลการดําเนินงานตั้งแตไดรับอนุมติงบประมาณ 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 

มีผลการประเมินตามตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินผลเปนรายโครงการ ดังนี้ 
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4.1 โครงการสรางฝายชะลอน้ําและจัดหาแหลงน้ําชุมชน 

โครงการสรางฝายชะลอน้ําและการจัดหาแหลงน้ําชุมชน มี 2 หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ คือ 

กรมพัฒนาท่ีดิน ดําเนินการกิจกรรมกอสรางฝายชะลอน้ําเพ่ืออนุรักษดินและน้ํา และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน

เพ่ือเกษตรกรรม ดําเนินการ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําชั่วคราวในเขตปฏิรูปท่ีดิน และกิจกรรม

สรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน ผลการประเมินผล ดังนี้ 
 

4.1.1 กิจกรรมกอสรางฝายชะลอน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา (กรมพัฒนาท่ีดิน) 

1) สาระสําคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือเพ่ิมความชุมชื้นใหแกทรัพยากรดินและน้ําในบริเวณ

พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ เพ่ือใหมีแหลงกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลงในการทําเกษตรกรรมเพ่ืออนุรักษทรัพยากรดิน

และน้ํา ลดปญหาการชะลางพังทลายของหนาดินและเพ่ือสรางงาน สรางรายได ใหแกเกษตรกรผูเขารวมโครงการ 

1.2) เปาหมายดําเนินการใน 45 จังหวัด 1,097 แหง เกษตรกรไดรับการจางแรงงาน

อยางนอย 8,776 ราย และเกษตรกรไดรับการอบรมถายทอดความรู 164,550 ราย 

1.3) หนวยงานและงบประมาณ  ดําเนินงานโดย กรมพัฒนาที่ดิน งบประมาณ 

109,700,000 บาท  

1.4) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 

2) วิธีการประเมินผล 

2.1) วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

(1) รวบรวมขอมูลจากรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจาก

กรมพัฒนาท่ีดิน 

(2) สอบถามเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการทุกจังหวัด ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 45 จังหวัด 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ 45 ราย 

(3) สมัภาษณเกษตรกร 225 ตัวอยาง ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 45 จังหวัด  

2.2) ชวงระยะเวลาของขอมูล  

(1) ผลการดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 

(2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีโครงการระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562 

3) ผลการประเมินผล  

3.1) ปจจัยนําเขา (Inputs) 

(1) กรมพัฒนาท่ีดิน เบิกจายงบประมาณรวมท้ังสิ้น 55,023,792 บาท รอยละ 50.16 

ของงบท่ีไดรับ 109,700,000 บาท จําแนกเปน งบดําเนินงาน 7,242,308 บาท รอยละ 17.24 ของงบดําเนินงาน

ท่ีไดรับ 42,015,100 บาท และงบลงทุน 47,781,484 บาท รอยละ 70.59 ของงบลงทุนท่ีไดรับ 67,684,900 บาท 

ซึ่งโครงการนี้ไมมีการกันเงินเหลื่อมปภายหลังสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 เงินที่เหลือ สงคืนทั้งหมด 

(ตารางท่ี 4.1) 
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ตารางท่ี 4.1 การใชจายงบประมาณโครงการ 
 

งบประมาณ เปาหมาย เบิกจายแลว รอยละ 

งบประมาณท้ังหมด (บาท) 109,700,000 55,023,792 50.16 

งบดําเนินงาน 42,015,100 7,242,308 17.24 

งบลงทุน 67,684,900 47,781,484 70.59 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมพัฒนาท่ีดิน  
 

(2) ความทันเวลาและเพียงพอของงบประมาณ 

(2.1) ความทันเวลาของงบประมาณ  พบวา เจาหนาที่ในระดับจังหวัด 

รอยละ 55.56 เห็นวา ไดรับงบประมาณทันเวลา สวนท่ีเหลือรอยละ 44.44 เห็นวาไดรับงบประมาณไมสอดคลอง

กับฤดูกาล ลาชากวาแผนที่กําหนดไว เนื่องจากการกอสรางฝายชะลอน้ําจะตองดําเนินการกอสรางกอน

ฤดูฝน และกอนฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกร โดยจังหวัดท่ีเห็นวาไดรับงบประมาณชากวาแผนท่ีกําหนดไว

มี 20 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย ลําพูน นาน ตาก แพร พะเยา กาญจนบรุี พิจิตร ชลบุรี จันทบุรี ชัยภูมิ 

นครราชสีมา หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ ขอนแกน อุดรธานี ตรัง ชุมพร และระนอง สําหรับชวงเวลาท่ีเหมาะสม

ควรจัดสรรงบประมาณระหวางเดือนมกราคม - เมษายน 

(2.2) ความเพียงพอของงบประมาณ พบวา เจาหนาที่ในระดับจังหวัด 

รอยละ 73.33 เห็นวา งบประมาณท่ีไดรับเพียงพอตอการดําเนินงาน สวนท่ีเหลือรอยละ 26.67 ไมเพียงพอ  

จังหวัดท่ีเห็นวาไดรับงบประมาณไมเพียงพอมี 12 จังหวัด ไดแก จังหวัดพะเยา เชียงราย ตาก ชลบุรี สระบุรี 

นครราชสีมา สกลนคร หนองบัวลําภู อุดรธานี ชุมพร กระบี่ และระนอง เนื่องจากฝายชะลอน้ําบางแหง

เปนพ้ืนท่ีรกรางตองมีคาใชจายในการปรับพ้ืนท่ีกอนการกอสราง (ตารางท่ี 4.2) 
 

ตารางท่ี 4.2 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 
 

รายการ รอยละ 

1. ความทันเวลา 100.00 

1.1 ทันเวลา 55.56 

1.2 ไมทันเวลา 44.44 

2. ความเพียงพอ 100.00 

2.1 เพียงพอ 73.33 

2.2 ไมเพียงพอ 26.67 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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3.2) กระบวนการ (Processeses) กรมพัฒนาที่ดินไดกําหนดแนวทาง และขั้นตอน

การดําเนินงานโครงการรวม 7 ดาน ซ่ึงทุกจังหวัดดําเนินการตามแนวทางและข้ันตอนการดําเนินงานของ

โครงการสรุปผล ไดดังนี้ (ตารางท่ี 4.3) 

(1) การประชาสัมพันธ ทุกจังหวัดมีการประชาสัมพันธโครงการในรูปแบบตาง ๆ 

เชน การชี้แจงโดยเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน ประธาน/คณะกรรมการ และผูนําชุมชน ดานการรับรูของ

เกษตรกรในพ้ืนท่ีกอสรางฝาย พบวา ทุกรายรับทราบวามีโครงการกอสรางฝายในเขตบริเวณพ้ืนท่ีท่ีคัดเลือก 

โดยสวนใหญรอยละ 63.40 และ 59.62 รับทราบโครงการจากผูนําชุมชน และเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน 

ตามลําดับ 

(2) การกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายเพื่อกอสรางฝายชะลอน้ํา เจาหนาท่ีทุกจังหวัด

มีการดําเนินการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยผานความเห็นชอบของประชาคมหมูบาน 

(3) การแจงการดําเนินงานโครงการใหคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ

ของจังหวัด สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการแจงใหท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร

และสหกรณจังหวัดทราบรายละเอียดโครงการ 

(4) การกําหนดรูปแบบการกอสรางฝายชะลอน้ําตามลักษณะของศูนยการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทุกจังหวัดไดดําเนินการกอสรางฝายชะลอน้ําตามรูปแบบท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด  

(5) การจางแรงงานเกษตรกรเพ่ือกอสรางฝายชะลอน้ํา ทุกจังหวัดมีการจางแรงงาน

เกษตรกรในทองถิ่นเพื่อกอสรางฝายชะลอน้ํา โดยใชบัญชีเกษตรกรผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ 

หรือผูมีรายไดนอยมาเปนเกณฑในการจางแรงงาน  

(6) การอบรมแรงงานกอสรางและเกษตรกรในพ้ืนท่ีจุดกอสรางฝายชะลอน้ํา เนื้อหา

สวนใหญเปนการชี้แจงใหความรูเก่ียวกับประโยชนจากการสรางฝายชะลอน้ํา เชน การชะลอการไหลของน้ํา 

การลดการชะลางพังทลายของดิน หากมีน้ําในลําธารสามารถกักเก็บไวใชประโยชนชวงฤดูแลง  

(6.1) การอบรมแรงงานกอสรางฝายชะลอน้ํา มีการจัดอบรมเกษตรกร

รอยละ 90.91 สวนท่ีเหลือรอยละ 9.09 ใชวิธีการสอนระหวางการกอสรางฝายทุกข้ันตอน 

(6.2) การอบรมเกษตรกรบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางฝายชะลอน้ํา มีเกษตรกร 

รอยละ 85.66 ไดรับการอบรม สวนท่ีเหลือรอยละ 14.34 ไมไดเขารวมการอบรม เนื่องจากเกษตรกรไมอยู

ในพ้ืนท่ีชวงจัดอบรม 

(7) การแตงต้ังประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือรวมตรวจรับงานการกอสรางฝายชะลอน้ํา 

เจาหนาท่ีทุกจังหวัดมีการดําเนินการแตงตั้งประชาชนตรวจสอบงาน สวนใหญเปนผูนําชุมชน เชน กํานัน 

ผูใหญบาน และประชาชนในพ้ืนท่ี                                                        
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ตารางท่ี 4.3 การดําเนินงานตามกิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา   

 หนวย : รอยละ 

กิจกรรม ม ี ไมม ี

1. การประชาสมัพันธโครงการ   

1.1 การประชาสัมพันธของเจาหนาท่ี 100.00 - 

1.2 การรับทราบการประชาสัมพันธของเกษตรกร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  - 

(1) เกษตรกรรับทราบโครงการจากผูนําชุมชน 63.40 - 

(2) เกษตรกรรับทราบโครงการจากเจาหนาท่ี 59.62 - 

(3) เกษตรกรรับทราบโครงการจากประธาน/คณะกรรมการ 0.75 - 

2. การกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือกอสรางฝายชะลอนํ้า 100.00 - 

3. การแจงการดําเนินการใหคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณจังหวัด 100.00 - 

4. การกําหนดรูปแบบตามลักษณะของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ 100.00 - 

5. การจางแรงงานเกษตรกรเพ่ือกอสรางฝายชะลอนํ้า 100.00 - 

6. การอบรมเกษตรกร   

6.1 การอบรมแรงงานท่ีกอสรางฝายชะลอนํ้า 90.91 9.09 

6.2 การอบรมเกษตรกรในพ้ืนท่ีจดุกอสรางฝายชะลอนํ้า  85.66 14.34 

7. การแตงตั้งประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบงานกอสรางฝายชะลอนํ้า 100.00 - 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.3) ผลได (Outputs) จากการดําเนินงานโครงการเกิดผลได ดังนี้ 

(1) การจางแรงงานเพ่ือกอสรางฝายชะลอน้ํา มีเปาหมาย 8,776 ราย ดําเนินการจาง

แรงงานเกษตรกรรวมท้ังสิ้น 8,489 ราย รอยละ 96.73 ของเปาหมาย  

(2) การกอสรางฝายชะลอน้ํา มีเปาหมาย จํานวน 1,097 แหง ดําเนินการกอสรางท้ังสิ้น 

884 แหง รอยละ 80.58 ของเปาหมาย (เปนการกอสรางเสร็จกอน 30 กันยายน 2561 จํานวน 877 แหง 

สวนจังหวัดระนอง จํานวน 7 แหง ไดจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณไวตั้งแตกอนเดือนกันยายน 2561 แตยังไมสามารถ

ดําเนินการกอสรางได เนื่องจากมีน้ําในลําธารมาก หนวยงานจึงปรับเปลี่ยนแผน โดยเริ่มดําเนินการกอสราง

ในเดือนกุมภาพันธ 2562 โดยใชแรงงานจิตอาสาในพ้ืนท่ี) 

(3) การอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรเก่ียวกับการสรางและการใชประโยชน

จากฝายชะลอน้ํา ในพ้ืนท่ีบริเวณการกอสรางฝาย เปาหมายท้ังหมด 164,550 ราย ดําเนินการอบรมถายทอด

ความรูใหแกเกษตรกรท้ังสิ้น 31,075 ราย รอยละ 18.88 ของเปาหมาย สาเหตุท่ีมีเกษตรกรมาเขารับการอบรม

ไมครบตามเปาหมาย เพราะเกษตรกรบางรายติดภารกิจอ่ืน ไมสามารถเขารวมอบรมในวันเวลาท่ีมีการจัด

อบรมได (ตารางท่ี 4.4) 
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ตารางท่ี 4.4 ผลไดจากการดําเนินงานโครงการ 
 

กิจกรรม หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

1. การจางงานเกษตรกร ราย 8,776 8,489 96.73 

2. การกอสรางฝายชะลอนํ้าแลวเสร็จ แหง 1,097 884 80.58 

3. การอบรมเกษตรกรในพ้ืนท่ีสรางฝายชะลอนํ้า ราย 164,550 31,075 18.88 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

3.4) ผลลัพธ (Outcomes) 

(1) พ้ืนท่ีรับประโยชน และการใชประโยชนจากฝายชะลอน้ําของเกษตรกร 

(1.1) พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน จากรายงานผลการดําเนินงานของ 

กรมพัฒนาท่ีดิน ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 พบวา การสรางฝายชะลอน้ําทําใหมีพ้ืนท่ีการเกษตร

ไดรับผลประโยชนถึง 22,628 ไร เฉลี่ย 25.60 ไร/แหง 

(1.2) การใชประโยชนจากฝายชะลอน้ํา เกษตรกรรอยละ 70.67 ไดใชประโยชน

จากฝายชะลอน้ํา โดยเกษตรกรท่ีไดใชประโยชนจากฝายชะลอน้ําในดานตาง ๆ บางรายใชประโยชนหลายดาน 

โดยเกษตรกรรอยละ 86.79 ใชประโยชนดานการเกษตร เชน ปลูกพืชผัก พืชไร ไมผล และรอยละ 13.21 

ใชเพ่ือการอุปโภค/บริโภค สวนเกษตรกรรอยละ 29.33 ไมไดใชประโยชน เนื่องจากพ้ืนท่ีทําการเกษตรของ

ตนเองอยูไกลจากจุดกอสรางฝายชะลอน้ํา และบางแหงจุดกอสรางฝายชะลอน้ําอยูหางไกลจากพ้ืนท่ีชุมชน 

(2) การนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปปฏิบัติ เกษตรกรรอยละ 85.33 ไดนํา

ความรูท่ีไดรับการอบรมไปปฏิบัติ สวนรอยละ 14.67 ไมนําไปปฏิบัติ เนื่องจากเกษตรกรบางรายมีความรู

พ้ืนฐานเดิมอยูแลว 

(3) ความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลจากการมีฝายชะลอน้ําในพ้ืนท่ี 

(3.1) ดานการชะลอการไหลของน้ํา เกษตรกรรอยละ 98.22 มีความเห็นวา

การสรางฝายชะลอน้ําสามารถชะลอการไหลของน้ําได สวนรอยละ 1.78 เห็นวา ไมสามารถชะลอการไหล

ของน้ําไดในชวงเวลาฤดูน้ําหลาก 

(3.2) ดานการกักเก็บน้ําของฝายชะลอน้ํา เกษตรกรรอยละ 89.33 มีความเห็นวา 

การสรางฝายชะลอน้ําสามารถกักเก็บน้ําไวได โดยไดใชจนถึงชวงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 หลังจากนั้น

ปริมาณน้ําในลําธารก็เริ่มลดนอย สวนท่ีเหลือรอยละ 10.67 มีความเห็นวา กักเก็บน้ําไมได เนื่องจากฤดูแลง

น้ําจะแหง ซึมลงดิน ทําใหเก็บน้ําไมได 

(3.3) ดานการสรางงาน/สรางรายไดในพ้ืนท่ี เกษตรกรรอยละ 84.00 มีความเห็นวา 

รายไดท่ีไดจากการจางงานในพ้ืนท่ีทําใหมีการกระตุนเศรษฐกิจได สวนท่ีเหลือรอยละ 16.00 มีความเห็นวา 

ไมทําใหเกิดรายไดในพ้ืนท่ี เนื่องจากไมไดเปนแรงงานในการกอสรางฝายชะลอน้ํา 
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(3.4) ดานการเกิดความสมดุลในระบบนิเวศ การทําใหดินชุมชื้น เกษตรกร

ทุกราย คิดวาการสรางฝายชะลอน้ําสามารถทําใหดินชุมชื้นข้ึนได นอกจากนี้เกษตรกรมีความรูสึกหวงแหน

และเต็มใจท่ีจะชวยกันรักษาธรรมชาติใหเกิดความสมดุล 

จากความเห็นของเกษตรกรขางตน การกอสรางฝายชะลอน้ําดังกลาว สามารถ

บรรลุวัตถุประสงคดานชะลอการไหลของน้ํา การเกิดความสมดุลในระบบนิเวศ และการสรางงาน/สรางรายได

ในพ้ืนที่ได สวนการกักเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง สวนใหญยังไมบรรลุวัตถุประสงค เนื่องจากไมมีน้ําตนทุน

ท่ีจะกักเก็บไวใชได (ตารางท่ี 4.5) 
 

ตารางท่ี 4.5 ผลลัพธของโครงการ 

หนวย : รอยละ 

กิจกรรม ได ไมได 

1. การไดรับประโยชน 70.67 29.33 

   1.1 ดานการเกษตร 86.79 - 

   1.2 ดานการอุปโภค/บริโภค 13.21 - 

2. การนําความรูไปปฏิบัต ิ 85.33 14.67 

3. ความเห็นของเกษตรกรตอการสรางฝายชะลอนํ้า   

   3.1 การชะลอการไหลของนํ้า 98.22   1.78 

   3.2 การกักเก็บนํ้าไวใชชวงขาดนํ้า 89.33 10.67 

   3.3 การสรางงาน/สรางรายไดในพ้ืนท่ี 84.00 16.00 

   3.4 การเกิดความสมดุลในระบบนิเวศ 100.00 - 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.5) ความพึงพอใจของเจาหนาท่ีตอกิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 

จากการสํารวจความพึงพอใจของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัดท่ีมีตอการดําเนินกิจกรรม

ในเรื่องตาง ๆ ผลการประเมินความพึงพอใจของเจาหนาท่ี พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท่ีคาคะแนน  7.80 

โดยเม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานการแตงตั้งประชาชนตรวจรับงานเจาหนาท่ีมีความพึงพอใจระดับ

มากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 8.24 ดานการอบรมแรงงานท่ีกอสรางฝายชะลอน้ํา ดานการดําเนินการกอสรางฝาย

ชะลอน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา ดานการจางแรงงานเกษตรกรท่ีกอสรางฝายชะลอน้ํา และดานการกําหนด

พ้ืนท่ีเปาหมายในการกอสรางฝายชะลอน้ํา รวม 4 ดาน เจาหนาท่ีมีความพึงพอใจระดับมาก ท่ีคาคะแนน 7.77  

7.76  7.71  และ 7.54 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.6) 
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ตารางท่ี 4.6 ความพึงพอใจของเจาหนาท่ีตอการดําเนินกิจกรรม 
 

กิจกรรม คาคะแนน แปลผล 

1. ดานการแตงตั้งประชาชนตรวจรับงาน 8.24 มากท่ีสุด 

2. ดานการอบรมแรงงานท่ีกอสรางฝายชะลอนํ้า 7.77 มาก 

3. ดานกอสรางฝายชะลอนํ้าเพ่ือการอนุรักษดินและนํ้า 7.76 มาก 

4. ดานการจางแรงงานเกษตรกรท่ีกอสรางฝายชะลอนํ้า  7.71 มาก 

5. ดานการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการกอสรางฝายชะลอนํ้า 7.54 มาก 

เฉลี่ย 7.80 มาก 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.6) ความพึงพอใจของเกษตรกร ตอกิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 

จากการสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรตอกิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา พบวา 

เกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการในภาพรวมในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.05 ทั้งนี้ เกษตรกร

มีความพึงพอใจในดานการอบรมเกษตรกร/ประชาชนในพ้ืนท่ี และดานการจางแรงงานกอสรางฝายชะลอน้ํา 

ในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 9.20 และ 8.89 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.7) 
 

ตารางท่ี 4.7 ความพึงพอใจของเกษตรกร 
 

กิจกรรม คาคะแนน แปลผล 

1. ดานการอบรมเกษตรกร/ประชาชน ในพ้ืนท่ี 9.20 มากท่ีสุด 

2. ดานการจางแรงงานท่ีกอสรางฝายชะลอนํ้า 8.89 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 9.05 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.7) ขอคนพบ 

(1) ชวงเริ่มและระหวางการดําเนินโครงการ เนื่องจากชวงเวลาไดรับจัดสรร

งบประมาณเพ่ือไปดําเนินการภายใตงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ป 2561 ลาชากวาแผนเดิมท่ีกําหนดไว 

ถึงแมหนวยงานจะมีการเตรียมแผนปฏิบัติงานไวแลว และมีการปรับแผนใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง 

ซ่ึงเม่ือดําเนินการในพ้ืนท่ีแลวยังพบปญหา ดังนี้ 

(1.1) จุดพ้ืนท่ีกอสรางฝายชะลอน้ํา การดําเนินการในชวงฤดูฝนทําใหพ้ืนท่ี

กอสรางบางแหงมีปริมาณน้ําทวมขัง บางพ้ืนท่ีฝนตกชุกทําใหเปนอุปสรรคในการกอสราง บางแหงมีปริมาณ

น้ําไหลผานปริมาณมากไมสามารถดําเนินการกอสรางได ทําใหการดําเนินการกอสรางเกิดความลาชา ซ่ึงได

แกไขปญหาเพ่ือใหการกอสรางเปนไปตามเปาหมาย ดวยการทําทางเบี่ยงน้ําแลวกอสราง บางแหงชะลอ

การกอสรางไปจนกวาปริมาณน้ําจะลดลง และมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีกอสรางฝายใหม 
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(1.2) แรงงานในการกอสรางฝายชะลอน้ํา พบวา แรงงานมีนอย เนื่องจาก

ชวงดําเนินงานโครงการ เปนชวงฤดูเพาะปลูกของเกษตรกร ประกอบกับคาแรงงานท่ีไดรับ 300 บาทตอวัน 

ไมจูงใจใหมารับจางเมื่อเทียบกับการไปรับจางงานอื่น แรงงานเกษตรกรที่มีความชํานาญในพื้นที่มีนอย 

ซึ่งบางพื้นที่แกไขดวยการใชแรงงานท่ีมีความชํานาญจากจุดกอสรางอ่ืนท่ีอยูใกลเคียงกันท่ีดําเนินการ

กอสรางเสร็จแลวมาเปนแรงงานกอสราง แรงงานท่ีเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐสวนใหญเปนสตรีและ

คนชรา ไมสามารถทํางานในโครงการได เนื่องจากการสรางฝายตองใชแรงงานท่ีแข็งแรง ทําใหตองใช

คนงานจากชุมชนอ่ืนมาชวยดําเนินการ 

(1.3) การขนสงวัสดุอุปกรณท่ีใชในการกอสรางเขาในพ้ืนท่ี พบวา จุดกอสราง

บางแหงการขนสงดวยรถยนตไมสามารถเขาพ้ืนท่ีได ตองจางรถอีแตนขนยายวัสดุ หรือแรงงานคนในการขน

วัสดุทําใหมีคาใชจายในการขนสง บางพ้ืนท่ีฝนตกสงผลใหทางลําเลียงซ่ึงเปนทางดินโคลน ไมสะดวกในการเดินทาง

ทําใหตองใชเวลาในการขนสงนาน 

(1.4) การกอสรางฝายบางแหง  มีคาใชจายเพิ่มในการปรับพื้นที่บริเวณ

จุดกอสราง เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีรกราง ตองจางแรงงานปรับสภาพพ้ืนท่ีกอนการกอสราง 

(2) ชวงหลังสิ้นสุดโครงการ  

(2.1) สภาพฝายชะลอน้ํา สวนใหญยังสามารถใชงานไดในปตอไป แตน้ําในลําธาร

สวนใหญแหงขอด เนื่องจากเขาสูฤดูแลง 

(2.2) บางจังหวัด เชน จังหวัดสงขลาท่ีสราง 6 แหง เกษตรกรใชน้ําเต็มศักยภาพ

ของฝาย เนื่องจากจุดกอสรางฝายมีความเหมาะสมมาก น้ําไหลผานตลอดท้ังป สวนในพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีไมได

ใชน้ําจากฝาย พบวา ดินมีความชุมชื้น สามารถทําการเกษตรได 

3.8) ขอเสนอแนะ 

(1) ดานงบประมาณ  

(1.1) หากมีการดําเนินโครงการลักษณะการกอสราง ควรจัดสรรงบประมาณ 

ลงพ้ืนท่ีใหสามารถดําเนินการกอสรางไดทันในชวงฤดูแลง  

(1.2) จัดสรรงบปกติของกรมดําเนินการตอเนื่อง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ตามเปาหมายโครงการในแตละพ้ืนท่ี และควรมีงบประมาณเพ่ิมเติมสําหรับเปนคาใชจายในการขนสงวัสดุ

เขาไปในพ้ืนท่ีกอสราง และคาจางแรงงานในการปรับสภาพพ้ืนท่ีกอนการกอสรางฝายชะลอน้ําในบางพ้ืนท่ี

ท่ีมีความจําเปนดวย 

(2) ดานแรงงานท่ีใชในการกอสราง ควรพิจารณาใชแรงงานท่ีมีความชํานาญ

เฉพาะทาง หรือเปนแรงงานในพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน ท่ีดําเนินการเสร็จแลว โดยระบุในคูมือปฏิบัติงานใหชัดเจน 
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4.1.2 กิจกรรมกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทช่ัวคราวในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก.) 

1) สาระสําคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือขยายผลศาสตรพระราชาดวยการสรางฝายชะลอน้ํา

ประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปท่ีดิน เพ่ือใหเกษตรกรและชุมชนมีความรูและความเขาใจในการสรางฝาย

ชะลอน้ําประเภทชั่วคราวในรูปแบบตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับวัสดุในทองถ่ิน 

1.2) เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 23 จังหวัด กอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวในเขต

ปฏิรูปท่ีดิน 244 แหง  

1.3) หนวยงานและงบประมาณ ดําเนินการโดย สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

งบประมาณ 6,482,820 บาท       

1.4) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 

2) วิธีการประเมินผล 

2.1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

(1) รวบรวมขอมูลจากรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ ของสํานักงาน

การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

(2) สอบถามเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 23 จังหวัด เจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบโครงการจํานวน 23 ราย  

(3) สัมภาษณเกษตรกร 115 ตัวอยาง ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 23 จังหวัด 

2.2) ชวงระยะเวลาของขอมูล  

(1) ผลการดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กรกฎาคม 2562 

(2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีโครงการระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562 

3) ผลการประเมินผล 

3.1) ปจจัยนําเขา (Inputs) 

(1) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ดําเนินการเบิกจายงบประมาณรวม

ท้ังสิ้น 4,649,200 บาท รอยละ 71.72 ของงบท่ีไดรับ 6,482,820 บาท ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 

(2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 

(2.1) ความทันเวลาของงบประมาณ พบวา เจาหนาท่ี รอยละ 65.22 เห็นวา

ไดรับงบประมาณทันเวลา สวนท่ีเหลือรอยละ 34.78 เห็นวาไมทันเวลา เนื่องจากชวงเดือนมิถุนายนเริ่มเขาสู

ฤดูฝน ทําใหการกอสรางฝายชะลอน้ําดําเนินการไดคอนขางลาชา บางพื้นที่มีปริมาณน้ํามาก บางพื้นท่ี

การเดินทางคอนขางยากลําบาก 

(2.2) ความเพียงพอของงบประมาณ พบวา เจาหนาท่ี รอยละ 86.96 เห็นวา 

งบประมาณท่ีไดรับเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม สวนท่ีเหลือรอยละ 13.04 เห็นวาไมเพียงพอ เนื่องจาก

คาวัสดุไมไดรวมคาขนสงเอาไวดวย (ตารางท่ี 4.8) 
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ตารางท่ี 4.8 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 
 

รายการ รอยละ 

1. ความทันเวลา 100.00 

1.1 ทันเวลา 65.22 

1.2 ไมทันเวลา 34.78 

2. ความเพียงพอ 100.00 

2.1 เพียงพอ 86.96 

2.2 ไมเพียงพอ 13.04 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.2) กระบวนการ (Processes) จากการดําเนินการตามแนวทางและข้ันตอนการดําเนินงาน

ของโครงการ สรุปผลไดดังนี้ 

(1) การประชาสัมพันธโครงการ เจาหนาท่ีมีการประชาสัมพันธโครงการในทุกจังหวัด

ดานการรับรูของเกษตรกรในพ้ืนท่ีกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวฯ ทุกราย รับทราบเรื่องการกอสรางฝาย

ในเขตบริเวณพื้นที่ โดยเกษตรกรรอยละ 72.66 รับทราบขาวการกอสรางฝายจากเจาหนาที่ รองลงมา 

รอยละ 43.88 ทราบจากผูนําชุมชน (กํานัน/ผูใหญบาน)  

(2) การกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายตามแผนงาน โดยรอยละ 91.30 มีการดําเนินการ

โดยมีเกษตรกรมีสวนรวม สวนท่ีเหลือรอยละ 8.70 ไมมีเกษตรกรเขาไปมีสวนรวม  

(3) การประสานความรวมมือตาง ๆ ในพ้ืนท่ี เจาหนาท่ีรอยละ 95.65 ไดดําเนินการ

แจงประสานความรวมมือในพ้ืนท่ี อาทิ กํานัน ผูใหญบาน อบต. สวนท่ีเหลือรอยละ 4.35 ไดดําเนินการ

รวมกับเกษตรกรในชุมชน  

(4) การจัดฝกอบรมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ เจาหนาท่ีดําเนินการจัดอบรมเกษตรกร

ท่ีเปนแรงงานกอสรางทุกจังหวัด เพ่ือใหเกิดความรู และความชํานาญในการกอสรางฝายชะลอน้ํา 

(5) การดําเนินการตรวจรับงานกอสรางทุกจังหวัดดําเนินการตามแนวทางของโครงการ 

ท้ังนี้มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการประกอบดวย เจาหนาท่ีสํานักงาน

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม องคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน และเกษตรกรในพื้นท่ี 

(ตารางท่ี 4.9) 
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ตารางท่ี 4.9 การดําเนินงานตามกิจกรรมกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทช่ัวคราวในเขตปฏิรูปท่ีดิน  

หนวย : รอยละ 

กิจกรรม ม ี ไมม ี

1. การประชาสมัพันธโครงการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   

1.1 การประชาสัมพันธโครงการของเจาหนาท่ี 100.00 - 

1.2 การรับทราบการประชาสัมพันธของเกษตรกร   - 

1) เกษตรกรรับทราบจากเจาหนาท่ี 72.66  

2) เกษตรกรรับทราบจากผูนําชุมชน (กํานัน/ผูใหญบาน) 43.88  

3) เกษตรกรรับทราบจากประธาน/คณะกรรมการ 2.88  

2. การกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายโดยการมีสวนรวมของประชาชน 91.30 8.70 

3. การประสานความรวมมือตาง ๆ ในพ้ืนท่ี 95.65 4.35 

4. การอบรมเกษตรกรท่ีเปนแรงงานกอสรางฝายชะลอนํ้าฯ 100.00 - 

5. การมีสวนรวมในการตรวจรับการกอสรางฝายชะลอนํ้าฯ 100.00 - 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.3) ผลได (Outputs) จากการดําเนินงานโครงการ มีดังนี้ 

(1) การอบรมถายทอดความรู สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม จัดอบรม

ถายทอดความรูเก่ียวกับการกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวฯ แกเจาหนาท่ีสํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน

เพ่ือเกษตรกรรม ผูรับผิดชอบดําเนินงานโครงการโดยจัดข้ึน ณ ศูนยการเรียนรูเพ่ือการปฏิรูปท่ีดินบางไทร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สําหรับระดับจังหวัดจัดอบรมถายทอดความรูเก่ียวกับการกอสรางฝายชะลอน้ํา

ประเภทชั่วคราวแกเกษตรกร/ผูนําชุมชน อบรมท้ังสิ้น 1,971 ราย 23 จังหวัด ครบตามเปาหมาย 

(2) การจางแรงงานกอสรางฝายชะลอน้ําชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน เกษตรกร

รอยละ 94.96 เปนแรงงานท่ีไดรับคาจางแรงงานในการกอสราง โดยไดรับคาจางวันละ 300 บาท ผานการโอน

เขาบัญชีเกษตรกรแตละราย เกษตรกรสวนใหญเห็นวา ไดรับเงินคอนขางลาชา สวนท่ีเหลือรอยละ 5.04 

เปนจิตอาสาไปชวยงานกอสราง โดยไมไดรับคาจางแรงงาน 

(3) การกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปท่ีดิน มีเปาหมายกอสราง 

จํานวน 244 แหง ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จตามเปาหมายท้ังหมด ราคาคากอสรางเฉลี่ย 9,370 บาท/แหง 

3.4) ผลลัพธ (Outcomes)  (ตารางท่ี 4.10) 

(1) การใชประโยชนจากฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวฯ จากการสํารวจ เกษตรกร

รอยละ 57.66 ไดใชประโยชนจากฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวฯ ในดานตาง ๆ บางรายใชประโยชนหลายดาน 

โดยเกษตรกรรอยละ 96.88 ใชประโยชนดานการเกษตร เชน ปลูกพืชผัก พืชไร ไมผล และเกษตรกร

รอยละ 3.12 ใชดานการอุปโภค/บริโภค สวนเกษตรกรท่ีเหลือรอยละ 42.34 ไมไดใชประโยชน เนื่องจาก

พ้ืนท่ีการเกษตรอยูหางไกลและไมไดอยูในพ้ืนท่ีรับน้ํา 
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(2) การนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปปฏิบัติตาม เกษตรกรรอยละ 84.68 

นําความรูท่ีไดรับเรื่องการใชประโยชนจากน้ําในฝายชะลอน้ําไปปฏิบัติ สวนท่ีเหลือรอยละ 15.32 ไมนําไปปฏิบัติ 

เนื่องจากติดภารกิจอ่ืน ไมสามารถเขารวมอบรมในวันเวลาท่ีมีการจัดอบรมได 

(3) ความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลจากการมีฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวฯ 

(3.1) ดานการชะลอการไหลของน้ํา เกษตรกรรอยละ 89.19 มีความเห็นวา

การสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวฯ สามารถชะลอการไหลของน้ําไดดี สวนท่ีเหลือรอยละ 10.81  

มีความเห็นวา ไมสามารถชะลอการไหลของน้ําไดในชวงฤดูน้ําหลาก 

(3.2) ดานการกักเก็บน้ําของฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวฯ เกษตรกรรอยละ 72.97 

มีความเห็นวา การสรางฝายชะลอน้ําสามารถกักเก็บน้ําไดจนถึงชวงเดือนธันวาคม 2561 หลังจากนั้นปริมาณน้ํา

เริ่มลดนอยลง  สวนท่ีเหลือรอยละ 27.03 มีความเห็นวา กักเก็บน้ําไมได เนื่องจากฤดูแลงน้ําจะแหงซึมลงดิน

ทําใหเก็บน้ําไมได บางแหงฝายชํารุด และฝายท่ีกอสรางเปนแคฝายชะลอน้ําชั่วคราว เม่ือปริมาณน้ําแรงมีโอกาส

พังทลายไดงาย 

(3.3) ดานการสรางงาน/สรางรายไดในพ้ืนท่ี เกษตรกรรอยละ 86.49 มีความเห็นวา

รายไดท่ีไดจากการจางงาน ทําใหมีการจับจายใชสอยในพ้ืนท่ีได สวนท่ีเหลือรอยละ 13.51 มีความเห็นวา 

ไมทําใหเกิดรายไดในพ้ืนท่ี เนื่องจากไมไดเปนแรงงานกอสราง และเปนจิตอาสาไมไดรับคาแรง 

(3.4) ดานการเกิดความสมดุลในระบบนิเวศ การทําใหดินชุมชื้น เกษตรกร

รอยละ 88.29 มีความเห็นวา ฝายชะลอน้ําสามารถทําใหดินในแปลงทําการเกษตรบริเวณฝายชุมชื้นข้ึนได 

สวนท่ีเหลือรอยละ 11.71 มีความเห็นวาไมสามารถทําใหดินชุมชื้นได เนื่องจากเปนฝายชั่วคราวฯ เก็บน้ํา

ไมไดในฤดูแลง  
 

ตารางท่ี 4.10 ผลลัพธของโครงการ  

หนวย : รอยละ 

กิจกรรม ได ไมได 

1. การไดรับประโยชน  57.66 42.34 

   1.1 การเกษตร 96.88  

   1.2 อุปโภค/บริโภค 3.12  

2. การนําความรูไปปฏิบัต ิ 84.68 15.32 

3. ความเห็นของเกษตรกรตอการสรางฝายชะลอนํ้าประเภทช่ัวคราวฯ   

   3.1 การชะลอการไหลของนํ้า 89.19   10.81 

   3.2 การกักเก็บนํ้าไวใชชวงขาดนํ้า 72.97 27.03 

   3.3 การสรางงาน/สรางรายไดในพ้ืนท่ี 86.49 13.51 

   3.4 การเกิดความสมดุลในระบบนิเวศ  88.29 11.71 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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3.5) ความพึงพอใจของเจาหนาท่ี ตอการดําเนินงานกิจกรรมกอสรางฝายชะลอน้ําประเภท

ชั่วคราวในเขตปฏิรูปท่ีดิน จากการสํารวจความพึงพอใจของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัด

ท่ีมีตอการดําเนินงานโครงการในประเด็นตาง ๆ ผลการประเมินความพึงพอใจของเจาหนาท่ีในภาพรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 8.52 เม่ือสอบถามในแตละประเด็น พบวา ดานท่ีมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากท่ีสุด คือ ดานการดําเนินการกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวฯ ดานการจัดฝกอบรมเกษตรกร

ที่เขารวมโครงการ ดานการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย ดานการจัดซ้ือจัดจาง มีคาคะแนนเทากับ 9.00 8.85 

8.38  8.25 ตามลําดับ และดานการประสานความรวมมือตาง ๆ ในพ้ืนท่ีท่ีมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ท่ีคาคะแนน 8.13 (ตารางท่ี 4.11) 
 

ตารางท่ี 4.11 ความพึงพอใจของเจาหนาท่ีตอการดําเนินงานกิจกรรมกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทช่ัวคราว

ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
 

กิจกรรม คาคะแนน แปลผล 

1. ดานการดําเนินการกอสรางฝายชะลอนํ้าประเภทช่ัวคราวฯ 9.00 มากท่ีสุด 

2. ดานการจัดฝกอบรมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 8.85 มากท่ีสุด 

3. ดานการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย 8.38 มากท่ีสุด 

4. ดานการจัดซื้อจดัจาง 8.25 มากท่ีสุด 

5. ดานการประสานความรวมมือตาง ๆ ในพ้ืนท่ี 8.13 มาก 

เฉลี่ย 8.52 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.6) ความพึงพอใจของเกษตรกรหรือแรงงานในโครงการ ตอการดําเนินกิจกรรมกอสราง

ฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปท่ีดิน จากการสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดําเนินกิจกรรม

กอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวฯ  เกษตรกรมีความพึงพอใจตอภาพรวมของกิจกรรมในระดับมากท่ีสุด 

ท่ีคาคะแนน 9.30 เม่ือพิจารณาแยกเปน ดานการจางแรงงานกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราว และ

ดานการอบรมเกษตรกร/ประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีคาคะแนน 9.50 และ 9.09 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.12) 
 

ตารางท่ี 4.12 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดําเนินงานกิจกรรมกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทช่ัวคราว

ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

 

กิจกรรม คาคะแนน แปลผล 

1. ดานการจางแรงงานกอสรางฝายชะลอนํ้าฯ 9.50 มากท่ีสุด 

2. ดานการอบรมเกษตรกร/ประชาชนในพ้ืนท่ี 9.09 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 9.30 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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3.7) ขอคนพบ 

(1) ชวงระหวางดําเนินโครงการ 

(1.1) การกอสรางฝายชะลอน้ําชั่วคราวในเขตปฏิรูปท่ีดิน ดําเนินการคอนขาง

ลําบาก เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมในชวงฤดูฝน เปนอุปสรรคตอการกอสรางและการขนสงวัสดุกอสราง 

รวมท้ังพ้ืนท่ีกอสรางบางแหงอยูไกล มีความยากลําบากในการเดินทาง/การขนสงวัสดุในการกอสรางเขาไป

ในจุดกอสราง 

(1.2) แรงงานรับจางในการกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวฯ มีนอย เนื่องจาก

อยูในชวงฤดูเพาะปลูกของเกษตรกรและแรงงานสวนใหญเปนสตรีและผูสูงอายุ 

(1.3) รูปแบบฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปท่ีดินท่ีกําหนด ไมเหมาะสม

กับสภาพพ้ืนท่ีบางแหงท่ีเปนพ้ืนท่ีปาเขา  ตองบุกปาฝาดง หรือพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเปนดินปนทราย หินกรวด 

ท่ีไมมีคุณสมบัติอุมน้ํา สงผลใหเม่ือเขาฤดูแลงไมมีน้ํากักเก็บในฝาย  

(1.4) งบประมาณจัดสรรมาลาชาไมสอดคลองกับฤดูกาล และการโอนเงินคาจาง

แรงงานเขาบัญชีเกษตรกรเกิดความลาชา เนื่องจากมีข้ันตอนกระบวนการตรวจสอบเอกสารท่ีลาชา 

(1.5) ในชวงฤดูฝนบางพ้ืนท่ีมีปริมาณน้ําหลากมาก ทําใหฝายชะลอน้ําท่ีกอสราง

ชํารุดเสียหายงาย 

(2) ชวงหลังสิ้นสุดโครงการ สภาพฝายชะลอน้ําชั่วคราวในเขตปฏิรูปท่ีดินบางแหง

ชํารุดเสียหาย ทําใหกักเก็บน้ําไวใชชวงฤดูแลงไมได  

3.8) ขอเสนอแนะ 

(1) การกําหนดกิจกรรม ควรพิจารณาถึงชวงระยะเวลาท่ีไดรบังบประมาณ หรือฤดูกาล 

ท่ีจะสงผลกระทบตอการดําเนินงาน เพ่ือไมใหเกิดปญหาการดําเนินงานลาชา 

(2) เกษตรกรในพื้นที่มีความตองการใหมีการดําเนินโครงการตอเนื่องในปถัดไป 

ในลักษณะฝายถาวร ท่ีมีความคงทน แข็งแรง 
 

4.1.3 กิจกรรมกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก.) 

1) สาระสําคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําใชเพ่ือการเกษตรใหแก

เกษตรกร และเกิดการจางงานภายในชุมชนและเปนการกระตุนเศรษฐกิจภายในชุมชน 

1.2) เปาหมาย การกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน ขนาด

30 ลูกบาศกเมตร ดําเนินการท้ังหมด 8 แหง แหงละ 10 ถัง รวม 80 ถัง ใน 4 จังหวัด (นครราชสีมา กาญจนบุรี 

กาฬสินธุ และสุราษฎรธานี) 

1.3) หนวยงานและงบประมาณ ดําเนินการโดย สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

งบประมาณ 8,293,800 บาท 

1.4) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 
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2) วิธีการประเมินผล 

2.1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

(1) รวบรวมขอมูลจากรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ จากสํานักงาน

การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

(2) สอบถามเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการในพ้ืนท่ีเปาหมายจังหวัดสุราษฎรธานี 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ 1 ราย  

(3) สัมภาษณเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 30 ราย 

2.2) ชวงระยะเวลาของขอมูล  

(1) ผลการดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 

(2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีโครงการระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562 

3) ผลการประเมินผล  

3.1) ปจจัยนําเขา (Inputs) 

(1) งบประมาณสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ไดรับจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก.) 8,293,800 บาท เบิกจาย

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 673,100 บาท รอยละ 8.12 ของเปาหมาย (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) 

สวนงบประมาณท่ีเหลือตองสงคืน เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดกาฬสินธุ 

ใหเหตุผลวา ระยะเวลากระชั้นชิด ไมสามารถหาผูรับจางกอสรางถังตนแบบและทําสัญญาไดภายในวันท่ี 30 

กันยายน 2561 จึงไมสามารถกันเงินเหลื่อมปดําเนินการตอได 

(2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 

(2.1) ความทันเวลาของงบประมาณ เจาหนาท่ีทุกจังหวัด เห็นวา งบประมาณ

มาไมทันเวลา เนื่องจากการดําเนินโครงการกอสรางเปนชวงฤดูฝน ทําใหเปนอุปสรรคในการกอสรางและ

ขนสงวัสดุ 

(2.2) ความเพียงพอของงบประมาณ เจาหนาท่ีทุกจังหวัด เห็นวา งบประมาณ

ไมเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม เนื่องจากราคาวัสดุที่สูงมากกวาแบบ รวมทั้งราคาจัดซื้อวัสดุไมไดรวม

คาขนสงไวดวย 

3.2) กระบวนการ (Processes) จากการดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการมีรายละเอียด 

ดังนี ้

(1) การกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย มีการเตรียมความพรอม กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือ

ดําเนินโครงการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของพ้ืนท่ี และตองไดรับความเห็นชอบจากเกษตรกรภายในชุมชน  

(2) การประสานงานผูท่ีเก่ียวของในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ทุกจังหวัดดําเนินการ

ประสานงานผูท่ีเก่ียวของในการจัดซ้ือจัดจาง โดยไดประสาน เจาหนาท่ีสวนกลาง เจาหนาท่ีพัสดุ คณะกรรมการ

กําหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และผูรับจาง  
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(3) การประชาสัมพันธโครงการ เจาหนาท่ีประชาสัมพันธโครงการในชองทางตาง ๆ 

ใหแกเกษตรกรไดรับทราบแลวทุกจังหวัด  

(4) การจัดฝกอบรมเกษตรกรเฉพาะจังหวัดสุราษฎรธานี คิดเปนรอยละ 25 ของจังหวัด

เปาหมาย ดําเนินการจัดฝกอบรมเกษตรกรในเรื่องการสรางและใชประโยชนในการเกษตรจากถังเก็บน้ํา 

รอยละ 75 ไมไดดําเนินการ เนื่องจากยกเลิกโครงการ (ตารางท่ี 4.13) 
 

ตารางท่ี 4.13 การดําเนินงานตามกิจกรรมกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

   หนวย : รอยละ 

กิจกรรม ม ี ไมม ี

1. การกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย 100.00 - 

2. การประสานงานผูท่ีเก่ียวของในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 100.00 - 

3. การประชาสมัพันธโครงการ 100.00 - 

4. การจัดฝกอบรมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ   25.00 75.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.3) ผลได (Outputs) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมไดรายงาน ขอมูล ณ วันท่ี 

31 มีนาคม 2562 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางถังตนแบบ (ถังเหล็ก) จังหวัดสุราษฎรธานี มีการจัดทํารายละเอียด 

คุณลักษณะ ราคากลาง และจัดหาผูรับจางแลว กอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. แลวเสร็จ 10 ถัง  (ครบตามเปาหมาย

ของจังหวัดสุราษฎรธานี)  สําหรับเปาหมายอีก 70 ถัง ไมไดดําเนินการ 

3.4) ผลลัพธ (Outcomes) 

(1) การใชประโยชนจากถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. เกษตรกรรอยละ 60.00 ไดใชประโยชนจาก

ถังเก็บน้ํา ค.ส.ล.  โดยเกษตรกรรอยละ 61.11 ใชในการทําการเกษตร เชน ปลูกพืชผัก ไมผล และเกษตรกร

รอยละ 38.89 ใชประโยชนดานอุปโภค/บริโภค  สวนเกษตรกรท่ีเหลือรอยละ 40.00 ไมไดใชประโยชน 

เนื่องจากยังเปดใชไมท่ัวถึงทุกครัวเรือน  

(2) การนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปปฏิบัติตาม เกษตรกรที่ไดรับการอบรม

รอยละ 73.33  ไดนําเอาความรูเรื่องการกอสรางและการใชประโยชนน้ําจากถัง ค.ส.ล.  ท่ีไดรับการอบรม

ไปปฏิบัติ สวนท่ีเหลือรอยละ 26.67 ไมนําไปปฏิบัติ เนื่องจากเกษตรกรบางรายติดภารกิจ ไมไดเขารับการอบรม 

(3) ความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลจากการมีการกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล.  

(3.1) ดานการทํากิจกรรมการเกษตรหลังจากมีถังเก็บน้ํา เกษตรกรรอยละ 86.67 

มีความเห็นวา การสรางถังเก็บน้ําไมทําใหมีกิจกรรมการเกษตรเพ่ิม เนื่องจากยังไมมีแหลงน้ําท่ีจะดึงน้ํามา

ใสถัง ค.ส.ล. ไวใชฤดูแลง สวนท่ีเหลือรอยละ 13.33 เห็นวา ถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. ทําใหมีน้ําใชในการทํา

การเกษตรอ่ืนได เชน นํามาใชกับพืชผัก พืชไร เปนตน 
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(3.2) ดานการลดคาใชจายในการซ้ือน้ํา/สูบน้ํา เกษตรกรรอยละ 90.00 มีความเห็นวา 

การสรางถังเก็บน้ํา ไมทําใหคาใชจายในการซ้ือน้ํา/สูบน้ําลดลง สวนท่ีเหลือรอยละ 10.00 มีความเห็นวา 

คาใชจายในการซ้ือน้ํา/สูบน้ําลดลง  

(3.3) ดานการแกปญหาการขาดแคลนน้ําเกษตรกรรอยละ 96.67 มีความเห็นวา

ถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. ชวยลดปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลงได สวนท่ีเหลือรอยละ 3.33 มีความเห็นวาไมชวย

ลดปญหาขาดแคลนน้ํา เนื่องจากในพ้ืนท่ีมีหลายครัวเรือน ทําใหมีน้ําแจกจายไมเพียงพอ (ตารางท่ี 4.14) 
 

ตารางท่ี 4.14 ผลลัพธของโครงการ  

หนวย : รอยละ 

กิจกรรม ได ไมได 

1. การไดรับประโยชน  60.00 40.00 

   1.1 ดานการเกษตร 61.11  

   1.2 ดานการอุปโภค/บริโภค 38.89  

2. การนําความรูไปปฏิบัต ิ 73.33 26.67 

3. ความเห็นของเกษตรกรตอการสรางถัง ค.ส.ล.   

   3.1 การทํากิจกรรมการเกษตรเพ่ิมข้ึน 13.33 86.67 

   3.2 การลดคาใชจายซื้อนํ้า/สูบนํ้า 10.00 90.00 

   3.3 การแกปญหาการขาดแคลนนํ้า 96.67 3.33 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.5) ความพึงพอใจของเจาหนาท่ี ตอกิจกรรมสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตรในเขต

ปฏิรูปท่ีดิน จากการสํารวจความพึงพอใจของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัดท่ีมีตอการดําเนินงาน

โครงการในเรื่องตาง ๆ ผลการประเมินในภาพรวมของกิจกรรม พบวา อยูในระดับปานกลาง คาคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 6.33 เม่ือพิจารณาในแตละประเด็น พบวา ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางท้ังหมด ไดแก 

ดานการจัดฝกอบรมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ดานการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย ดานการประสานงานผูท่ี

เก่ียวของในการจัดซ้ือจัดจาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.67 6.33 และ 6.00 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.15) 
 

ตารางท่ี 4.15 ความพึงพอใจของเจาหนาท่ีตอการดําเนินงานกิจกรรมกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. ฯ 
 

กิจกรรม คาคะแนน แปลผล 

1. ดานการจัดฝกอบรมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 6.67 ปานกลาง 

2. ดานการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย 6.33 ปานกลาง 

3. ดานการประสานงานผูท่ีเก่ียวของในการจัดซื้อจัดจาง 6.00 ปานกลาง 

เฉลี่ย 6.33 ปานกลาง 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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3.6) ความพึงพอใจของเกษตรกร/แรงงาน ตอการดําเนินงานกิจกรรมกอสรางถังเก็บน้ํา 

ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน จากการสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดําเนินกิจกรรม 

เกษตรกรมีความพึงพอใจตอภาพรวมของกิจกรรมที่ในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 8.09 เมื่อพิจารณา

แยกเปนดานตาง ๆ พบวา ดานการอบรมเกษตรกร/ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

ท่ีคาคะแนน 8.26 และดานการจางแรงงานกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. ในระดับมาก ท่ีคาคะแนน 7.92 

(ตารางท่ี 4.16) 
 

ตารางท่ี 4.16 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดําเนินงานกิจกรรมกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. ฯ 

 

กิจกรรม คาคะแนน แปลผล 

1. ดานการอบรมเกษตรกร/ประชาชนในพ้ืนท่ี 8.26 มากท่ีสุด 

2. ดานการจางแรงงานกอสรางถังเก็บนํ้า ค.ส.ล. 7.92 มาก 

เฉลี่ย 8.09 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.7) ขอคนพบ 

(1) บางจังหวัดไมสามารถจัดหาผูรับจางกอสรางถังตนแบบได ทําใหไมสามารถ

ดําเนินการโครงการไดซ่ึงตองยกเลิกโครงการและสงคืนงบประมาณในเดือนกันยายน 2561 

(2) การจางแรงงานกอสรางถัง ค.ส.ล. ในจังหวัดสุราษฎรธานี ไมสามารถกันเงิน

งบประมาณป 2561 ไวเปนคาจางแรงงานได จึงตองปรับเปลี่ยนงบประมาณ ป 2562 มาจายคาแรงงานแทน 

(3) เกษตรกรผูรับจางแรงงาน ขาดเครื่องมือในการทํางาน ทําใหงานลาชาและราคา

วัสดุกอสรางสูงกวางบประมาณท่ีไดรับในแตละพ้ืนท่ี 

(4) ถังเก็บน้ําท่ีสราง จะดําเนินการวางระบบการเติมน้ําและการกระจายน้ํา โดยใช

งบประมาณปกติ ป 2563 ในการดําเนินการ 

3.8) ขอเสนอแนะ 

(1) ในการจัดทําโครงการ หนวยงานควรมีระยะเวลาเตรียมความพรอม ท้ังในเรื่อง

แบบงานกอสรางท่ีจะดําเนินการ การจัดตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ และจัดหาแหลงปจจัยท่ีตองใชในการ

ดําเนินงาน เชน ผูรับจาง แบบแปลน เปนตน โดยควรวิเคราะหวา ในชวงเวลานั้นสามารถดําเนินการได

มากนอยเพียงใด 

(2) ถังเก็บน้ําท่ียังไมมีระบบกระจายน้ํา ควรจัดหาปมน้ําเพ่ิม และวางระบบกระจายน้ํา 

เพ่ือใหสงน้ําไดท่ัวถึงทุกครัวเรือน และมีการดูแลรักษาถังเก็บน้ําสมํ่าเสมอ ใหสามารถใชงานไดตลอดอายุ

การใชงาน 

(3) ขยายการสนับสนุนถังเก็บน้ําในพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการ โดยใหมีการใชประโยชน

ไดอยางแทจริง 
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กิจกรรมกอสรางฝายชะลอน้ําเพ่ืออนุรักษดินและน้ํา (กรมพัฒนาท่ีดิน) 

 

 

กิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําเพ่ืออนุรักษดินและน้ําของกรมพัฒนาท่ีดิน (พด.) จ.เพชรบูรณ ครั้งท่ี 1 

 

 

 
กิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําเพ่ืออนุรักษดินและน้ําของกรมพัฒนาท่ีดิน (พด.) จ.กระบ่ี ครั้งท่ี 2 

 

 

 
 

กิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําเพ่ืออนุรักษดินและน้ําของกรมพัฒนาท่ีดิน (พด.) จ.เพชรบูรณ ครั้งท่ี 3 
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กิจกรรมกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทช่ัวคราวในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก.) 

 

 
กิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําประเภทช่ัวคราวในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก.) จ.หนองบัวลําภ ูครั้งท่ี 1 

 

 

 
กิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําประเภทช่ัวคราวในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก.) จ.ลพบุรี ครั้งท่ี 2 

 

 

 
 

กิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําประเภทช่ัวคราวในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก.) จ.เพชรบูรณ ครั้งท่ี 3 
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กิจกรรมกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก.) จ.สุราษฎรธาน ี
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4.2 โครงการพัฒนาโครงสรางดานแหลงน้ําชลประทาน 
 

4.2.1 สาระสําคัญของโครงการ 

1) ความเปนมาของโครงการ 

ตามท่ีประเทศไทยประสบปญหาดานน้ําเปนประจําและมีแนวโนมความรุนแรงมากขึ้น 

จึงทําใหเกิดความเสียหายท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเปนการแกไขบรรเทาปญหาดังกลาว กรมชลประทาน

จึงดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณในการสนับสนุนการดําเนินงานดานแหลงน้ํา

เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรและประชาชนไมใหไดรับความเดือดรอนเรื่องน้ํา โดยการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม

แหลงน้ํา ตลอดจนระบบปองกันและบรรเทาอุทกภัยใหแกพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีท่ัวไป ซ่ึงสงผลใหเกษตรกร

มีความม่ันคงในอาชีพดานเกษตรกรรม ตลอดจนสามารถสงผลทางออมดวยการเพ่ิมรายไดในการจางแรงงาน 

โครงการมีแนวทางในการดําเนินงานดวยการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและซอมแซม

แหลงเก็บกักน้ํา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการสง/ระบายน้ํา เรงรัดสรางระบบกระจายน้ําใหทั่วถึง

ดวยการปรับปรุง/ซอมแหลงน้ําและระบบชลประทาน สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา อาคารประกอบ ขุดลอกคูคลอง 

และบํารุงรักษาอาคารชลประทานเดิมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ซ่ึงโครงการประกอบดวย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

และกิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง 

2) วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1) เพ่ือสรางความม่ันคงเรื่องน้ํา ใหมีน้ําทําการเกษตร อุปโภค/บริโภคในฤดูแลง และปองกัน

บรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ําหลาก 

2.2) เพ่ือสรางความม่ันคงดานอาชีพของเกษตรกร ทําใหเกษตรกรมีผลผลิตและรายได

เพ่ิมมากข้ึน 

2.3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําใหดีมากยิ่งข้ึน 

2.4) เพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.5) เพ่ือฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานดานการชลประทานท่ีประสบอุทกภัยในป 2560 

2.6) เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีลุมต่ํา 13 ทุง 

2.7) สนับสนุนและขับเคลื่อนตามนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สามารถ

เพ่ิมรายได คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีทําอาชีพเกษตรกรรม และประชาชนท่ีไมมีท่ีดินทํากิน เพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร 

2.8) เพ่ือปองกันบรรเทาภัยอุทกภัยและภัยแลงในพ้ืนท่ีลุมน้ําเพชรบุรี และสนับสนุนน้ําดิบ

ในการผลิตประปาในเขตอําเภอหัวหิน 

2.9) เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม และเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการกอสรางงานปองกัน

และบรรเทาภัยจากน้ํา เพ่ือใหสามารถดําเนินการกอสรางไดตามแผนงาน 
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2.10) เพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหาดานน้ําตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวลงพ้ืนท่ี 

รายการท่ีเสนอแกปญหาเรื่องน้ําในพ้ืนท่ีภาคใต 

2.11) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานและปริมาณเก็บกักท่ีใหมากข้ึน 

3) เปาหมายของโครงการ 

3.1) ดําเนินการในพ้ืนท่ี 71 จงัหวัด จํานวน 1,585 แหง 

3.2) พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 17,960 ไร 

3.3) พ้ืนท่ีรับประโยชนเพ่ิมข้ึน 2,142,961 ไร 

3.4) ครัวเรือนรับประโยชนเพ่ิมข้ึน 361,704 ครัวเรือน 

3.5) ปริมาตรน้ําเก็บกักเพ่ิมข้ึน 14.09 ลานลูกบาศกเมตร 

4) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ กรมชลประทาน งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

9,966.4096 ลานบาท 

5) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ  ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 

4.2.2 วิธีการประเมินผล 

1) การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ 

1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

กรมชลประทาน 

1.2) สอบถามเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการในระดับพ้ืนท่ี จํานวน 98 ราย แบงเปน 

(1) กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 30 จังหวัด 

จํานวน 30 ราย 

(2) กิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัยและ

ภัยแลง 68 จังหวัด จํานวน 68 ราย 

1.3) สัมภาษณเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 490 ราย แบงเปน 

(1) กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 30 จังหวัด 

จังหวัดละ 5 ราย รวม 150 ราย 

(2) กิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัยและ

ภัยแลง 68 จังหวัด จังหวัดละ 5 ราย รวม 340 ราย 

2) ชวงเวลาของขอมูล 

2.1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 

2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีโครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562 
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4.2.3 ผลการประเมินผล 

1) ปจจัยนําเขา (Inputs) 

1.1) การจัดสรรงบประมาณ ในภาพรวมของโครงการไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับ

ดําเนินการ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และกิจกรรม

พัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง รวมท้ังสิ้น 9,966,409,600 บาท 

ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 เบิกจายงบประมาณท้ังสิ้น 

9,268.3006 ลานบาท หรือรอยละ 92.99 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จําแนกเปนรายการท่ีดําเนินการ

แลวเสร็จ 1,430 แหง จํานวน 6,470.5507 ลานบาท และรายการท่ีอยูระหวางดําเนินการกอสราง 112 แหง 

2,797.7499 ลานบาท สวนที่เหลือเปนรายการที ่ยกเลิกดําเนินการ 57 แหง 698.1090 ลานบาท 

(ตารางท่ี 4.17) 
 

ตารางท่ี 4.17 การจัดสรรและผลการเบิกจายงบประมาณ 
 

รายการ แหง ลานบาท 

1. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 1,599 9,966.4096 

2. งบประมาณท่ีเบิกจายแลว  9,268.3006 

  - ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ 1,430 6,470.5507 

  - อยูระหวางดําเนินการกอสราง 112 2,797.7499 

3. งบประมาณท่ีสงคืน (ยกเลิกดําเนินการ) 57 698.1090 

ท่ีมา: รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมชลประทาน 
 

1.2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 

(1) กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(1.1) ความทันเวลาของงบประมาณ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการในระดับ

จังหวัดรอยละ 77.42 เห็นวาทันเวลา สวนรอยละ 22.58 เห็นวา ไมทันเวลา มี 6 จังหวัด ไดแก จังหวัด

กาฬสินธุ ชัยภูมิ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปตตานี และนราธิวาส เนื่องจากมีเวลาดําเนินการจํากัดงบประมาณ

มาในชวงฤดูฝน ไมสะดวกตอการดําเนินงาน 

(1.2) ความเพียงพอของงบประมาณ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ ในระดับ

จังหวัดรอยละ 96.77 เห็นวา งบประมาณเพียงพอ สวนรอยละ 3.23 เห็นวาไมเพียงพอ คือ จังหวัดนราธิวาส 

เนื่องจากงานท่ีจะดําเนินการมีปริมาณมากกวางบประมาณท่ีไดรับ 
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(2) กิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัยและ

ภัยแลง 

(2.1) ความทันเวลาของงบประมาณ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการในระดับ

จังหวัดรอยละ 84.37 เห็นวาทันเวลา สวนรอยละ 15.63 เห็นวา ไมทันเวลา มี 10 จังหวัด ไดแก จังหวัด

เชียงราย แมฮองสอน แพร หนองคาย อุดรธานี รอยเอ็ด ชัยภูมิ สุพรรณบุรี ปตตานี และนราธิวาส ซ่ึงเจาหนาท่ี

มีความเห็นวา เนื่องจากเปนชวงเวลาที่ไดรับงบประมาณกําลังเขาสูฤดูฝน สงผลใหการปฏิบัติงานในพื้นท่ี

ซ่ึงมีน้ําทวมขังทําไดลาชา และเปนโครงการเรงดวน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดทันเวลา งบประมาณควรจัดสรร

ในชวงเดือนมกราคมถึงเมษายน 

(2.2) ความเพียงพอของงบประมาณ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการในระดับ

จังหวัดรอยละ 95.31 เห็นวา งบประมาณเพียงพอ สวนรอยละ 4.69 เห็นวาไมเพียงพอ มี 3 จังหวัด ไดแก 

จังหวัดนครพนม สุพรรณบุรี และนราธิวาส เนื่องจากจังหวัดนครพนม สุพรรณบุรี และนราธิวาสมีแหลงน้ํา

ท่ีตองการการปรับ/ซอมแซมอีกจํานวนมาก งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจึงไมเพียงพอ ซ่ึงในประเด็นนี้ 

หนวยงานควรตองมีการเตรียมการไวลวงหนา โดยจัดทําแผนการปรับปรุง/ซอมแซมตามความเรงดวน 

เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการงบประมาณไดเพียงพอ 

2) กระบวนการ (Processes) 

กระบวนการในการดําเนินงานโครงการท้ัง 2 กิจกรรม ไดแก การประกาศรับสมัครจางงาน 

การจางแรงงานของโครงการ และการมีสวนรวมของเกษตรกรในโครงการ พบวาสวนใหญดําเนินการไดตาม

กระบวนการท่ีกําหนด แตอยางไรก็ตาม ยังมีบางประเด็น เชน การมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใส

ของโครงการ เกษตรกรยังมีความเห็นวาเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีกรมชลประทานท่ีตองดําเนินการ มีรายละเอียด

แตละกิจกรรม ดังนี้ 

2.1) กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(1) การประกาศรับสมัครจางแรงงานในโครงการ พบวา มีการดําเนินการ 2 ลักษณะ 

คือ หนวยงานดําเนินการเองรอยละ 75 และรอยละ 25 ดําเนินการโดยจางเหมาเอกชนเขามาดําเนินการแทน 

จากการสอบถามการรับรูขอมูลการจางงาน มีเกษตรกรรอยละ 98.52 รับทราบขาวสารการจางงานของโครงการ

จากเจาหนาท่ีของโครงการชลประทาน หรือโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา ซ่ึงสวนใหญเปนแรงงานท่ีเคยทํางาน

กับชลประทานมากอน สวนรอยละ 1.48 ไมทราบขาวสารของโครงการมากอน 

(2) การจางงานของโครงการ (จิตอาสา/เกษตรกร) แรงงานท่ีใชในการพัฒนาแหลงน้ํา

สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมุงเนนการใชจิตอาสา จากการสอบถาม พบวา สวนใหญ

ดําเนินการไดตามกระบวนการท่ีกําหนด แรงงานเปนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการลงทะเบียนผูมีรายไดนอย 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี กลุมผูใชน้ํา และแรงงานท่ัวไป 
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2.2) กิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง 

(1) การประกาศรับสมัครจางแรงงานในโครงการ พบวา มีการดําเนินการ 2 ลักษณะ 

คือ หนวยงานดําเนินการเองรอยละ 89.16 และรอยละ 10.84 ดําเนินการโดยจางเหมาเอกชนเขามา

ดําเนินการแทน จากการสอบถามการรับรูขอมูลการจางงาน มีเกษตรกรรอยละ 97.45 รับทราบขาวสาร

การจางงานของโครงการจากเจาหนาท่ีของโครงการชลประทาน หรือโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา ซ่ึงสวนใหญ

เปนแรงงานท่ีเคยทํางานกับชลประทานมากอน สวนรอยละ 2.55 ไมทราบขาวสารของโครงการมากอน 

(2) การจางงานของโครงการ จากการสอบถาม พบวา สวนใหญดําเนินการได

ตามกระบวนการท่ีกําหนด  แรงงานเปนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการลงทะเบียนผูมีรายไดนอย  เกษตรกร

ในพื้นที่ กลุมผูใชน้ํา และแรงงานทั่วไป โดยมีการดําเนินการ 2 ลักษณะ คือ หนวยงานดําเนินการเอง

เปนสวนใหญ ท่ีเหลือดําเนินการโดยจางเหมาเอกชนเขามาดําเนินการแทน (ตารางท่ี 4.18) 
 

ตารางท่ี 4.18 กระบวนการดําเนินงานโครงการ 

หนวย: รอยละ 

รายการ/กิจกรรม 

พัฒนาแหลงน้ําโครงการพระราชดําริ พัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทาน 

หนวยงาน 

ดําเนินการเอง 

จางเหมาเอกชน

ดําเนินการ 

หนวยงาน

ดําเนินการเอง 

จางเหมาเอกชน

ดําเนินการ 

1. การประกาศรับสมัครแรงงาน 75.00 25.00 89.16 10.84 

2. การรับรูขาวโครงการของเกษตรกร 98.52 1.48 97.45 2.55 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
 

3) ผลได (Outputs) 

3.1) กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(1) การจางงานในพ้ืนท่ีโครงการ เปนการดําเนินงานในกิจกรรมพัฒนาแหลงน้ํา

สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซ่ึงดําเนินการโดยกรมชลประทาน มีการจางแรงงานเกษตรกร

ในพ้ืนท่ีโครงการท้ังสิ้น 3,443 ราย สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว 2,611 ราย หรือรอยละ 131.87 ซ่ึงเปน

จํานวนแรงงานท่ีจางในป 2561 (ณ 30 กันยายน 2561) 1,980 ราย และในป 2562  (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 

2561 - 31 มีนาคม 2562)  1,463 ราย 

(2) การมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสของโครงการ กรมชลประทาน

ดําเนินการแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ (ป.ป.ท.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) และ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) แลว และใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม โดยเกษตรกรรอยละ 19.31 

มีสวนรวมในการตรวจรับงานกอสราง สวนรอยละ 80.69 ไมมีสวนรวมในการตรวจรับงาน เนื่องจากเกษตรกร

สวนใหญเปนเพียงแรงงาน และมีความเห็นวาเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีชลประทาน หรือคณะกรรมการ/ตัวแทน

กลุมเกษตรกร (ภาพท่ี 4.1) 
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(3) การจัดตั้งกลุมผูใชน้ําในพ้ืนท่ีโครงการ โครงการไดต้ังเปาหมายใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี

ไดจัดตั้งกลุมผูใชน้ําเพ่ือบริหารจัดการแหลงน้ํา จํานวน 88 กลุม ผลการดําเนินงานพบวา สามารถดําเนินการได

สูงกวาเปาหมาย 29 กลุม คิดเปนรอยละ 132.96 ของเปาหมาย เม่ือสอบถามเกษตรกรในบริเวณพ้ืนท่ี

ดําเนินงานโครงการพบวา มีเกษตรกรรอยละ 68.85 เปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา สวนท่ีเหลือรอยละ 31.15 ไมได

เปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา เนื่องจากเกษตรกรบางรายไมมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรของตนอยูบริเวณพ้ืนท่ีดําเนินงาน

โครงการ 

(4) การปรับปรุง/ซอมแซมแหลงน้ําชลประทาน จากเปาหมาย 300 แหง สามารถ

ดําเนินการแลวเสร็จ 273 แหง คิดเปนรอยละ 91 ของเปาหมาย และอยูระหวางดําเนินการ โดยคาดวา

จะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 จํานวน 18 แหง สวนอีก 9 แหง ขอยกเลิกการดําเนินการ 

เนื่องจากหยุดการดําเนินงานจากงบประมาณถูกพับตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 และมีการยกเลิกรายการงาน เนื่องจากไดถายโอนงานใหกับหนวยงานในพ้ืนท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแลว 

3.2) กิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง 

(1) การฟนฟูแหลงน้ําโครงการชลประทาน ดําเนินการปรับปรุงและซอมแซมแหลงน้ํา

ชลประทานในพ้ืนท่ีโครงการจากเปาหมาย 1,285 แหง ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ดําเนินการแลวเสร็จ 

จํานวน 1,157 แหง คิดเปนรอยละ 90.04 ของเปาหมาย และอยูระหวางดําเนินการ โดยคาดวาจะดําเนินการ

แลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 จํานวน 80 แหง สวนอีก 48 แหง ขอยกเลิกการดําเนินการ เนื่องจาก

หยุดการดําเนินงานจากงบประมาณถูกพับตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

และมีการยกเลิกรายการงาน เนื่องจากไดถายโอนงานใหกับหนวยงานในพื้นที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินแลว (ตารางท่ี 4.19) 

(2) การมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสของโครงการ กรมชลประทาน

ดําเนินการแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(ป.ป.ท.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) และสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดิน (สตง.) แลว  และใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม โดยเกษตรกรรอยละ 17.15 

มีสวนรวมในการตรวจรับงานกอสราง สวนรอยละ 82.85 ไมไดมีสวนรวมในการตรวจรับงาน เนื่องจาก

เกษตรกรสวนใหญเปนเพียงแรงงาน และมีความเห็นวาการตรวจรับงานเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีชลประทาน 

หรือคณะกรรมการ/ตัวแทนกลุมเกษตรกร (ภาพท่ี 4.1) 

(3) การเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา จากการสํารวจพบวา เกษตรกรรอยละ 65.62 

เปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา และรอยละ 34.38 ไมไดเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา เนื่องจากเกษตรกรบางรายไมมี

พ้ืนท่ีทําการเกษตรของตนอยูบริเวณพ้ืนท่ีดําเนินงานโครงการ 
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ตารางท่ี 4.19 ผลการดําเนินงานโครงการ 
 

รายการ/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

1. พัฒนาแหลงน้ําโครงการพระราชดําริ    

- การจางแรงงานในพ้ืนท่ี (ราย) 2,611 3,443 131.87 

- จัดตั้งกลุมผูใชนํ้า (กลุม) 88 117 132.96 

- ปรับปรุง/ซอมแซมแหลงนํ้าชลประทาน (แหง) 300 273 91.00 

2. พัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทาน    

- ปรับปรุง/ซอมแซมโครงการชลประทาน (แหง) 1,285 1,157 90.04 

ท่ีมา: รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมชลประทาน 

 
 

 
ภาพท่ี 4.1 การมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสของโครงการของเกษตรกร 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
 

4) ผลลัพธ (Outcomes) 

4.1) การกระจายรายไดในพ้ืนท่ี จากการสํารวจพบวา มีการจางแรงงานในพ้ืนท่ีเปนแรงงาน

ในโครงการ 3 - 90 วัน หรือเฉลี่ยรายละ 33 วัน ซ่ึงแตละรายมีจํานวนวันทํางานแตกตางกันไป โดยเกษตรกร

ไดรับคาจางแรงงานเฉลี่ยรายละ 377.85 บาทตอวัน โดยกรมชลประทานจะจายเงินโดยการโอนผานบัญชี

ธนาคารรายละ 360 บาทตอวัน และอีกสวนหนึ่งจายเปนคาประกันสังคม 17.85 บาทตอวัน สงผลใหมี

การกระจายรายไดในพ้ืนท่ีโครงการตอรายตั้งแต 1,133.55 - 34,006.50 บาท หรือเฉลี่ย 12,469.05 บาทตอราย 

ในภาพรวมคิดเปนรายไดท่ีกระจายลงพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 42,930,939.15 บาท 

4.2) การเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน ผลจากการดําเนินงานโครงการในท้ัง 2 กิจกรรม โดยการพัฒนา 

ปรับปรุง ซอมแซมแหลงน้ํา สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานไดท้ังสิ้น 13,860 ไร หรือรอยละ 77.17 ของเปาหมาย 

17,960 ไร โดยเปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานจากกิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิ60 ไร และกิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง 

13,800 ไร (ตารางท่ี 4.20) 

 

 

19.31 17.15

80.69 82.85

พัฒนาแหลงน้ําโครงการพระราชดาํริ พัฒนา ฟนฟูแหลงน้ํา

มีสวนรวม ไมมีสวนรวม
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ตารางท่ี 4.20 การเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 

กิจกรรม เปาหมาย (ไร) ผลท่ีเกิดขึ้น (ไร) รอยละ 

1. พัฒนาแหลงนํ้าโครงการพระราชดําร ิ 60 60 100.00 

2. พัฒนา ฟนฟูแหลงนํ้าชลประทาน 17,900 13,800 77.09 

รวม 17,960 13,860 77.17 

ท่ีมา: รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมชลประทาน 
 

4.3) พื้นที่รับประโยชนจากโครงการ จากการพิจารณาผลจากการปรับปรุง/ซอมแซม

ทอระบายน้ํา ระบบสงน้ํา อาคารบังคับน้ํา คลองคอนกรีตสงน้ํา สงผลใหมีพ้ืนท่ีรับประโยชนจากการดําเนินงาน

รวมท้ังสิ้น 1,549,007 ไร คิดเปนรอยละ 72.28 ของเปาหมาย จําแนกพ้ืนท่ีรับประโยชนท่ีเกิดจากกิจกรรม

พัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 83,785 ไร และกิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ํา

ชลประทานเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง 1,465,222 ไร (ตารางท่ี 4.21) 
 

ตารางท่ี 4.21 พ้ืนท่ีรับประโยชนจากโครงการ 
 

กิจกรรม เปาหมาย (ไร) ผลท่ีเกิดขึ้น (ไร) รอยละ 

1. พัฒนาแหลงนํ้าโครงการพระราชดําร ิ 92,285 83,785 90.79 

2. พัฒนา ฟนฟูแหลงนํ้าชลประทาน 2,050,676 1,465,222 71.45 

รวม 2,142,961 1,549,007 72.28 

ท่ีมา: รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมชลประทาน 
 

4.4) ครัวเรือนเกษตรกรที่ไดรับประโยชนจากโครงการ เมื่อพิจารณาครัวเรือนเกษตรกร

ที่ไดรับประโยชน พบวา ภาพรวมมีครัวเรือนเกษตรกรท่ีไดรับประโยชนจากท้ัง 2 กิจกรรม รวมท้ังสิ้น 

275,440 ครัวเรือน หรือรอยละ 76.15 ของเปาหมาย โดยจําแนกเปนครัวเรือนเกษตรกรท่ีไดรับประโยชน

จากกิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 13,041 ครัวเรือน และกิจกรรม

พัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง 262,399 ครัวเรือน (ตารางท่ี 4.22) 
 

ตารางท่ี 4.22 จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ 
 

กิจกรรม เปาหมาย (ครัวเรือน) ผลท่ีเกิดขึ้น (ครัวเรือน) รอยละ 

1. พัฒนาแหลงนํ้าโครงการพระราชดําร ิ 14,611 13,041 89.26 

2. พัฒนา ฟนฟูแหลงนํ้าชลประทาน 347,093 262,399 75.59 

รวม 361,704 275,440 76.15 

ท่ีมา: รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมชลประทาน 
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4.5) การเพ่ิมปริมาณน้ําเก็บกัก เปนการดําเนินงานเฉพาะในกิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ํา

ชลประทานเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง ผลการดําเนินการสามารถเพ่ิมปริมาตรความจุ

ไดท้ังสิ้น 8 ลานลูกบาศกเมตร จากเปาหมาย 14.09 ลานลูกบาศกเมตร หรือคิดเปนรอยละ 56.78 

4.6) การใชประโยชนจากแหลงน้ําของเกษตรกร จากการสํารวจเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ 

พบวา ในกิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เกษตรกรรอยละ 68.08 

ที่ไดใชประโยชนจากโครงการ สวนท่ีเหลือรอยละ 31.92 ไมไดใชประโยชน และในกิจกรรมพัฒนา ฟนฟู

แหลงน้ําชลประทานเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง เกษตรกรรอยละ 68.36 ไดใชประโยชน 

สวนท่ีเหลือรอยละ 31.64 ไมไดใชประโยชน โดยเกษตรกรจากท้ัง 2 กิจกรรมท่ีไมไดใชประโยชนจาก

โครงการใหเหตุผลวาไมไดใชประโยชนจากโครงการเนื่องจากมีท่ีดินอยูนอกเขตชลประทาน  และบางราย

มีท่ีดินอยูไกลจากจุดท่ีมีการกอสราง ในจํานวนเกษตรกรท่ีไดใชประโยชนแลว มีรายละเอียดการใชประโยชน

จากโครงการในแตละกิจกรรมดังนี้ 

(1) กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เกษตรกร

รอยละ 55.99 ใชน้ําสําหรับการเพาะปลูกพืช เกษตรกรท่ีใชน้ําสําหรับการเพาะปลูกพืชนี้ รอยละ 26.81 

คาดวาจะไดรับผลผลิตเพ่ิมข้ึน รอยละ 34.78 คาดวาจะมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากกิจกรรมการเพาะปลูกพืช เชน 

ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ผลไม สวนเกษตรกรรอยละ 48.83 ใชน้ําเพ่ือการอุปโภค/บริโภค 

(2) กิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัยและ

ภัยแลง เกษตรกรรอยละ 49.47 ใชน้ําสําหรับการเพาะปลูกพืช เกษตรกรท่ีใชน้ําสําหรับการเพาะปลูกพืช 

รอยละ 29.57 คาดวาจะไดรับผลผลิตเพิ่มขึ้น รอยละ 37.92 คาดวาจะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากกิจกรรม

การเพาะปลูกพืช เชน ขาว ผลไม สวนเกษตรกรรอยละ 39.64 ใชน้ําในการอุปโภค/บริโภค (ตารางท่ี 4.23) 
 

ตารางท่ี 4.23 การใชประโยชนจากแหลงน้ําของเกษตรกร 

หนวย: รอยละ 

การใชประโยชน พัฒนาแหลงน้ําโครงการพระราชดําริ พัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทาน 

1. ไดใชประโยชน (ใชมากกวา 1 กิจกรรม) 68.08 68.36 

1.1) ใชทําการเกษตร                 55.99                  49.47 

1.2) อุปโภค/บริโภค                 48.83                  39.64 

2. ไมไดใชประโยชน 31.92 31.64 

รวม 100.00 100.00 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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จากผลลัพธขางตน สามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคของโครงการหลาย

ประการ เชน เปนการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานและปริมาณกักเก็บ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมงานปองกัน

และบรรเทาภัยจากน้ํา และฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานดานชลประทานท่ีประสบอุทกภัย รวมถึงเปนการสนับสนุน

การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมตํ่า เกษตรกรมีความมั่นคงเรื่องน้ํา มีน้ําทําการเกษตร อุปโภค/บริโภค 

ดานการบริหารจัดการ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ํา ทําใหเกษตรกรมีความมั่นคงดานอาชีพ

มากข้ึน โดยเกษตรกรจะสามารถใชประโยชนไดเต็มท่ีหลังจากโครงการแลวเสร็จเม่ืออางเก็บน้ําสะสมน้ําได

เพียงพอ ใชเวลาในการกักเก็บน้ํา 2 - 3 ป 

4.7) ความเห็นของเกษตรกรตอประโยชนของโครงการท่ีชวยแกปญหาดานน้ํา จากการสํารวจ

ความเห็นของเกษตรกร มีผลการสํารวจในแตละกิจกรรมดังนี้ 

(1) กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พบวา

เกษตรกรรอยละ 91.20 เห็นวาโครงการนี้สามารถชวยแกปญหาดานน้ําได สวนรอยละ 8.80 เห็นวา

โครงการยังชวยแกปญหาดานน้ําไมได 

(2) กิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัยและ

ภัยแลง พบวาเกษตรกรรอยละ 96.42 เห็นวาโครงการนี้สามารถชวยแกปญหาดานน้ําได สวนรอยละ 3.58 

เห็นวาโครงการยังชวยแกปญหาดานน้ําไมได (ตารางท่ี 4.24) 
 

ตารางท่ี 4.24 ความเห็นของเกษตรกรตอประโยชนของโครงการท่ีชวยแกปญหาดานน้ํา 

หนวย: รอยละ 

รายการ ชวยแกปญหาได ชวยแกปญหาไมได รวม 

1) พัฒนาแหลงนํ้าโครงการพระราชดําร ิ 91.20 8.80 100.00 

2) พัฒนา ฟนฟูแหลงนํ้าชลประทาน 96.42 3.58 100.00 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
 

4.8) ความพึงพอใจของเกษตรกรผูเขารวมโครงการ จากการสํารวจ พบวา ในภาพรวม

จากท้ัง 2 กิจกรรม เกษตรกรมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ (ตารางท่ี 4.25) 

ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีตอการดําเนินงานของโครงการในภาพรวม อยูในระดับ

มากท่ีสุด มีคาคะแนนเฉลี่ย 9.19 ประกอบดวยดานตาง ๆ คือ (1) การจางแรงงานของหนวยงาน อยูในระดับ

มากที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ย 9.46 (2) ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ อยูในระดับมากที่สุดมีคาคะแนน

เฉลี่ย 8.87 (3) การมีสวนรวมตรวจรับงานกอสราง อยูในระดับมากที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ย 9.37 และ 

(4) โครงการสามารถชวยแกไขปญหาดานน้ําได อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาคะแนนเฉลี่ย 9.07  
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เกษตรกร/ประชาชนท่ีอยูบริเวณรอบ ๆ จุดท่ีมีการปรับปรุง/ซอมแซมแหลงน้ํา

ชลประทานใหความเห็นเพ่ิมเติมวา โครงการสามารถดําเนินการไดราบรื่น เม่ือดําเนินการแลวเสร็จคาดวา

จะสามารถใชประโยชนไดเต็มประสิทธิภาพ สามารถจัดการระบายน้ําไดดีขึ้น โครงการสามารถแกไข

ความเดือดรอนไดตรงเปาหมาย แหลงน้ําที่ไมไดรับความชวยเหลือมานานไดรับการปรับปรุง/ซอมแซม 

ทําใหพ้ืนท่ีของกลุมผูใชน้ํามีการพัฒนา และเปนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 
 

ตารางท่ี 4.25 ความพึงพอใจของเกษตรกรผูเขารวมโครงการ 
 

รายการ คะแนน แปลผล 

1. การจางแรงงานของหนวยงาน 9.46 มากท่ีสุด 

2. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 8.87 มากท่ีสุด 

3. การมีสวนรวมตรวจรับงานกอสราง 9.37 มากท่ีสุด 

4. โครงการสามารถชวยแกปญหาดานนํ้า 9.07 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 9.19 มากท่ีสุด 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
 

5) ขอคนพบ 

5.1) โครงการมีระยะเวลาดําเนนิการจํากัด ไมสอดคลองกับระยะเวลาดําเนินงานปกต ิ

5.2) งบประมาณจัดสรรมาในชวงฤดูฝน ทําใหดําเนินการเปนไปดวยความยากลําบาก 

ท้ังเรื่องการขนสงวัสดุกอสราง และตรงกับชวงฤดูการทํานา เกษตรกรยังมีความตองการใชน้ําจึงไมสามารถ

ปดคูคลองชลประทานเพ่ือซอมแซมได ทําใหเริ่มดําเนินการลาชา 

5.3) งบประมาณไดจัดสรรมาในชวงฤดูเพาะปลูก ทําใหเกษตรกรตองทําการเกษตรจึงไมวาง

มาเปนแรงงาน 

5.4) การวิเคราะหคํานวณออกแบบการกอสราง และการดําเนินการจัดซ้ือวัสดุจากการทํา 

e-biding (การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส) ตองใชระยะเวลาเพ่ือความปลอดภัยและใหไดประโยชนสูงสุด

จึงทําใหการดําเนินงานลาชา 

5.5) หนวยงานไมสามารถจัดหาจํานวนแรงงานไดตามเงื่อนไขของโครงการ เนื่องจาก

โครงการตองการแรงงานท่ีมีทักษะงานกอสราง ประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการสวนใหญเปนผูสูงอายุซ่ึงไมเหมาะสม

กับงานท่ีตองการแรงงานท่ีมีพละกําลังมาก 

5.6) เกษตรกรบางสวนมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากกรณีที่มี

การหักเงินคาประกันสังคมกับแรงงานในโครงการวาจะกระทบตอการเบิกคารักษาพยาบาล 30 บาท รักษา

ทุกโรค และจะซํ้าซอนกับการเบิกคารักษาจากการประกันสังคมหรือไม และเบิกจายนอกพ้ืนท่ีไดหรือไม 
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6) ขอเสนอแนะ 

6.1) ควรจัดสรรงบประมาณในเวลาท่ีเหมาะสมกับกระบวนการทํางาน ในบางพ้ืนท่ีงบประมาณ

ไมเพียงพอ หนวยงานควรเตรียมการไวลวงหนาโดยจัดทําแผนการปรับปรุง/ซอมแซมตามความเรงดวน 

เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการงบประมาณไดเพียงพอ 

6.2) สนับสนุนโครงการใหมีความตอเนื่องทุกป เนื่องจากสิ่งกอสรางจําเปนตองไดรับ

การบํารุงรักษาตอเนื่อง และมีแหลงน้ําชลประทานท่ีตองการการปรับปรุง/ซอมแซมอีกจํานวนมาก 

6.3) ปรับปรุงคลองสงน้ําและอางเก็บน้ําใหครอบคลุมพ้ืนท่ีทําการเกษตรมากข้ึน เพ่ือรองรับ

ปริมาณการใชน้ําท่ีเพ่ิมข้ึน 

6.4) จัดหาแรงงานท่ัวไปในพ้ืนท่ีหรือนอกพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม เนื่องจากแรงงานในพ้ืนท่ีท่ีมีคุณสมบัติ

ตามเง่ือนไขของโครงการมีจํานวนนอย หรือเนนการจางแรงงานจากสมาชิกกลุมผูใชน้ํา เนื่องจากเปนผูรับ

ประโยชนจากโครงการโดยตรงท่ีอยูใกลพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน และเปนผูดูแลรักษาโครงการรวมกับหนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 
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ภาพความกาวหนาของโครงการจากการลงพ้ืนท่ี 
 

กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
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กิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง 
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4.3 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพ่ือความย่ังยืน 
 

4.3.1 สาระสําคัญของโครงการ 

1) ความเปนมาของโครงการ 

ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายใหการยางแหงประเทศไทย (กยท.) ดําเนินการ

ลดพ้ืนท่ีปลูกยางพารา สงเสริมใหเกษตรกรผูปลูกยางพาราปรับเปลี่ยนอาชีพจากการทําสวนยางไปประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมใหมทดแทนการทําสวนยางเพียงอยางเดียวมีเปาหมายในการลดพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 

150,000 ไร โดยมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหความรูคําแนะนําเพ่ือการปรับเปลี่ยน

อาชีพในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหมของเกษตรกร 

2) วัตถุประสงคของโครงการ  

2.1) เพ่ือลดพ้ืนท่ีปลูกยางพาราและปริมาณผลผลิตท่ีจะเขาสูระบบ 

2.2) เพ่ือลดความเสี่ยงผลกระทบจากราคายางตกต่ําและเปนการเพ่ิมรายไดใหเกษตรกร

ชาวสวนยาง 

2.3) เพ่ือพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหมทดแทนการทําอาชีพสวนยาง 

3) เปาหมายของโครงการ 

พ้ืนท่ีปลูกยางท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท. ท่ีมีอายุยางต่ํากวา 25 ป 

เกษตรกร 1 ราย เขารวมโครงการไดตั้งแต 1 ไร แตไมเกิน 10 ไร เปาหมายพ้ืนท่ี 150,000 ไร เกษตรกร 

30,000 ราย  

4) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ ดําเนินงานโครงการโดยการยางแหงประเทศไทย 

และกรมสงเสริมการเกษตร โดยใชงบประมาณรายจายประจําป 2561 เพ่ิมเติม (งบกลางป) จํานวนเงิน 

1,553.9764 ลานบาท ดังนี้ 

4.1) การยางแหงประเทศไทย ดําเนินกิจกรรมลดพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร

ชาวสวนยางกับ กยท. ท่ีมีอายุยางต่ํากวา 25 ปรายละ 1-10 ไร โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนไรละ 10,000 บาท 

ไดรับงบประมาณ 1,508,286,400 บาท 

4.2) กรมสงเสริมการเกษตรจัดอบรมใหความรูคําแนะนํา เพื่อการปรับเปลี่ยนอาชีพ

ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหมของเกษตรกร ไดรับงบประมาณ 45,690,000 บาท 

5) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ 

5.1) กิจกรรมลดพ้ืนท่ีปลูกยางพารา โดยการยางแหงประเทศไทย ตั้งแต 16 พฤษภาคม 

2561 - 30 กันยายน 2562  

5.2) กิจกรรมการอบรม โดยกรมสงเสริมการเกษตร ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 

กันยายน 2561  
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4.3.2 วิธีการประเมินผล 

1) การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ จากการยางแหงประเทศไทย และ

กรมสงเสริมการเกษตร 

1.2) สอบถามเจาหนาท่ีท่ีรับผดิชอบในพ้ืนท่ีเปาหมาย 64 จังหวัด หนวยงานละ 1 ราย/จังหวัด  

1.3) สัมภาษณเกษตรกรผูเขารวมโครงการ จํานวน 427 ราย  

2) ชวงระยะเวลาของขอมูล 

2.1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 

2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีโครงการ ระหวางวันท่ี 1 - 31 มีนาคม 2562 

4.3.3 ผลการประเมินผล 

1) ปจจัยนําเขา (Inputs) 

1.1) งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

(1) การเบิกจายงบประมาณ ในภาพรวมงบประมาณท่ีไดรับ 1,553.9764 ลานบาท 

ผลการเบิกจาย ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 เปนเงิน 793.5986 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.07 ของงบประมาณ

ท่ีไดรับ โดยมีผลการเบิกจายงบประมาณ จําแนกเปน (ตารางท่ี 4.26) 

(1.1) การยางแหงประเทศไทย การใชจายเงินงบประมาณตั้งแตเริ่มดําเนินโครงการ

จนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ไดใชจายเงินจํานวน 776.1880 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.46 ของงบประมาณ

ท่ีไดรับ 1,508.2864 ลานบาท เปนผลการเบิกจายเงินงบประมาณป 2561 จํานวน 643.5920 ลานบาท 

และเบิกจาย ป 2562 จํานวน 132.5960 ลานบาท สวนท่ีเหลือวงเงิน 732.0984 ลานบาท หรือรอยละ 48.54 

อยูในระหวางดําเนินงานโครงการ 

(1.2) กรมสงเสริมการเกษตรมีการเบิกจายเงินงบประมาณ ตั้งแตเริ่มดําเนิน

โครงการจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 จํานวน 17.4106 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.11 ของงบประมาณ

จํานวน 45.6900 ลานบาท การเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากกรมสงเสริมการเกษตรจะสามารถ

ดําเนินกิจกรรมได หลังจากไดรับรายชื่อเกษตรกรจากการยางแหงประเทศไทยและเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

สวนท่ีเหลือวงเงิน 28.2794 ลานบาท หรือรอยละ 61.89 ไดสงคืนคลังท้ังหมด 
 

ตารางท่ี 4.26 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป 2561 

หนวย : ลานบาท 

รายการ งบท่ีไดรับ เบิกจาย รอยละ คงเหลือ 

1. การยางแหงประเทศไทย 1,508.2864           776.1880 51.46 732.0984 

2. กรมสงเสริมการเกษตร     45.6900 17.4106 38.11 28.2794 

รวม      1,553.9764 793.5986 51.07 760.3778 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, การยางแหงประเทศไทย กรมสงเสริมการเกษตร 
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(2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ ความเห็นของเจาหนาท่ีการยาง

แหงประเทศไทยจังหวัด เห็นวางบประมาณมาทันเวลาและมีความเพียงพอในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 8.88 

อยางไรก็ตามเจาหนาท่ีบางจังหวัด  เห็นวาควรเพ่ิมงบประมาณการบริหารโครงการ เนื่องจากพ้ืนท่ีตั้งสวนยาง

อยูหางไกล ปริมาณงานมาก และในบางจังหวัด เชน จังหวัดเพชรบูรณ มีเกษตรกรสนใจเขารวมโครงการ

มากกวาเปาหมาย  

(3) พ้ืนท่ีเขารวมโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพ่ือความยั่งยืน มีวัตถุประสงค

เพ่ือลดปริมาณยางพาราเขาสูระบบลดความเสี่ยงจากราคายางท่ีตกตํ่า เปนการเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร 

และเปนทางเลือกในการปรับเปลี่ยนมาสูการทําอาชีพเกษตรกรรมใหม ๆ โดยสงเสริมโคนตนยางพารา

ในพ้ืนท่ีเพาะปลูกไมเหมาะสม มาปลูกพืชสําคัญทางเศรษฐกิจ การดําเนินโครงการฯ ไดขอขยายระยะเวลา

โครงการถึงกันยายน ป 2562  ซ่ึงตั้งเปาหมายการลดพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 150,000 ไร  มีพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 

จํานวน 140,031.06 ไร คิดเปนรอยละ 93.35 ของเปาหมาย ในจํานวนนี้เปนพ้ืนท่ีเขารวมโครงการป 2561 

จํานวน 93,062 ไร และพ้ืนท่ีปลูกยางพาราขยายระยะเวลาโครงการป 2562 จํานวน 46,969.06 ไร 

(4) เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เขารวมโครงการจะตองขึ้นทะเบียนกับการยาง

แหงประเทศไทย และมีสวนยางพาราตั้งอยูบนที่ดินของตนเองมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบ

ดวยกฎหมาย โดยพ้ืนท่ีสวนยางพาราท่ีเขารวมโครงการไดไมเกินรายละ 10 ไร และตองเปนเกษตรกรรายยอย

ท่ีมีเนื้อท่ีสวนยางถือครองไมเกิน 50 ไร โดยเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการจะไดรับเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนา

อาชีพไรละ 10,000 บาท โดยจะจายงวดแรกไรละ 4,000 บาท  เม่ือเกษตรกรโคนตนยางพารา และจัดทํา

แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรายบุคคลแลวเสร็จ สวนงวดท่ีสองไรละ 6,000 บาท จะจายเม่ือเกษตรกรเขารับ

การอบรมตามแผนพัฒนาอาชีพจากกรมสงเสริมการเกษตร และดําเนินการตามแผนพัฒนาอาชีพแลวเสร็จ

รอยละ 40 

ผลการดําเนินงานตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 จํานวน

เกษตรกรเขารวมโครงการ 22,102 ราย คิดเปนรอยละ 73.67 ของเปาหมาย 30,000 ราย เปนเกษตรกรท่ี

เขารวมโครงการป 2561 จํานวน 14,623 ราย และเกษตรกรขยายผลป 2562 จํานวน 7,479 ราย โดยเกษตรกร

รอยละ 86.70 รับรูขาวสารของโครงการจากสื่อบุคคล ไดแก ผูนําชุมชน เจาหนาที่รัฐ และเพื่อนบาน 

รอยละ 9.40 ทราบจากสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ และประกาศของทางราชการ รอยละ 3.90 ทราบจากสื่อ

โซเชียล (ตารางท่ี 4.27 และภาพท่ี 4.2) 
 

ตารางท่ี 4.27 ผลการดําเนินงานโครงการ  
 

รายการ เปาหมาย ป 2561 ป 2562 รวม 
ผล รอยละ ผล รอยละ ผล รอยละ 

1) พ้ืนท่ี (ไร) 150,000 93,062 62.04 46,969 31.31 140,031 93.35 
2) เกษตรกร (ราย) 30,000 14,623 48.74 7,479 24.93 22,102 73.76 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, การยางแหงประเทศไทย 
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ภาพท่ี 4.2 การรับรูขาวสารโครงการ 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

(5) หลักสูตรการอบรม เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ รวมวิเคราะหวางแผนการผลิต 

เลือกกิจกรรมตามศักยภาพของตนเองกับสํานักงานเกษตรจังหวัด กรมสงเสริมการเกษตร ซ่ึงเจาหนาท่ี

สํานักงานเกษตรจังหวัด จะใหขอมูลแกเกษตรกรในแตละพ้ืนท่ีอยางใกลชิดเพ่ือใชในการวิเคราะหและจัดทํา

แผนพัฒนาอาชีพการเกษตรเปนรายบุคคล พรอมทําหลักสูตรรายบุคคลเพ่ือฝกอบรมประกอบไปดวย 8 อาชีพ 

ไดแก อาชีพปลูกผัก พืชไร ไมดอกไมประดับ ไมผล ไมยืนตน สมุนไพร ประมง และปศุสัตว 

2) กระบวนการดําเนินงาน (Processes) 

2.1) การตัดโคนตนยางพารา 

โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพ่ือความยั่งยืน เปนการควบคุมปริมาณ

การผลิตตามนโยบายรัฐบาล โดยการตัดโคนตนยางพาราเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางใหอยูในระดับท่ีนา

พอใจ เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสวนใหญรอยละ 99.29 เขารวมรับฟงการชี้แจงรายละเอียดโครงการจาก

เจาหนาท่ีการยางแหงประเทศไทยจังหวัด หรือผูนํากลุม รอยละ 0.71 ยังไมเขารวมฟงการชี้แจง แตทราบ

รายละเอียดวิธีการดําเนินงานโครงการจากสื่อโซเชียล ไดแก เว็บไซตการยางแหงประเทศไทย Facebook

และ Application line เม่ือผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ เจาหนาท่ีของการยางแหงประเทศไทยจังหวัด

จะเขาไปสํารวจรังวัดพ้ืนท่ี และอนุมัติการตัดโคนตนยางพารา 

ผลการประเมิน พบวา เกษตรกรมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกยางพาราเฉลี่ยรายละ 13.66 ไร 

และไดนําพ้ืนท่ีเขารวมโครงการเฉลี่ยรายละ 5.92 ไร หรือรอยละ 43.34 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพารา การสํารวจรังวัด

ดําเนินการแลวรอยละ 97.88  อีกรอยละ 2.12 ยังไมมีเจาหนาท่ีเขาไปสํารวจรังวัด สาเหตุเกิดจากไมสามารถ

ติดตอเกษตรกรเจาของท่ีดิน หรือเกิดจากเกษตรกรเปลี่ยนใจภายหลังจากเขารวมโครงการสรางความเขมแข็ง

ใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง (คสช.) ซ่ึงไดรับความชวยเหลือไรละ 1,800 ไร แตไมตองตัดโคนตนยาง  

เหตุผลท่ีสมัครเขารวมโครงการ เกษตรกรสวนใหญรอยละ 57.59 ตองการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเนื่องจากเห็นวาราคายางตกต่ํา รอยละ 28.79 เห็นวาตนยางไมสมบูรณ ปริมาณน้ํายางนอยไมคุมท่ี

จะปลูกตอไป และเกษตรกรรอยละ 13.62 ขาดแคลนแรงงานกรีดยาง และมีพ้ืนท่ีสวนยางหลายแปลงดูแล

ไมท่ัวถึง (ตารางท่ี 4.28) 
 

ส่ือบุคคล  

86.70% 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส 

9.40% 

ส่ือโซเซียล 

3.90% 
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ตารางท่ี 4.28 การฟงคําช้ีแจง การสํารวจรังวัดพ้ืนท่ี และเหตุผลท่ีสมัครเขารวมโครงการ 
 

รายการ รอยละ 

1. การเขารวมฟงการชี้แจงรายละเอียดโครงการ 100.00 

   1.1 เขารวม 99.29 

1.2 ไมเขารวม 0.71 

2. การสํารวจรังวัดพ้ืนท่ี 100.00 

   2.1 สํารวจรังวัดพ้ืนท่ีแลว 97.88 

   2.2 ยังไมไดสํารวจรังวัดพ้ืนท่ี 2.12 

3. เหตุผลท่ีสมัครเขารวมโครงการ 100.00 

3.1 ราคายางตกต่ํา 57.59 

3.2 ตนยางไมสมบูรณ 28.79 

3.3 ขาดแคลนแรงงานกรีดยาง 13.62 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

2.2) กิจกรรมการอบรม 

การจัดอบรมการพัฒนาอาชีพ กรมสงเสริมการเกษตร ไดรับมอบหมายภารกิจ

ในดานการจัดฝกอบรมอาชีพท่ีเหมาะสมใหกับเกษตรกรชาวสวนยางท่ีสมัครเขารวมโครงการพัฒนาอาชีพ

ชาวสวนยางรายยอยเพื่อความยั่งยืนเปนการเพิ่มทักษะความรูในการปลูกพืชชนิดใหม โดยมีวิทยากร

จากกรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว กรมประมง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

(ธ.ก.ส.) รวมบูรณาการจัดอบรมตามแผนพัฒนาอาชีพ มอบหมายใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเปนผูดําเนินการ 

โดยรวมกลุมเกษตรกรตามสถานท่ีฝกอบรม ไดแก ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

(ศพก.) หรือสถานท่ีท่ีเจาหนาท่ีกําหนด  

เกษตรกรที่เขารวมโครงการ เขารับการอบรมความรูในดานเกษตรกรรม ไดแก 

การปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว การเลี้ยงสัตวน้ําใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เกษตรกรรอยละ 55.88 ไดรับการอบรม

ความรูทางดานเกษตรกรรมแลว รองลงมารอยละ 36.76 หนวยงานยังไมดําเนินการจัดฝกอบรม เนื่องจาก

เกษตรกรยังไมตัดโคนตนยางพาราและรอยละ 7.35 อยูในระหวางดําเนินการจดัอบรม 

ระดับความเหมาะสมหลักสูตรการอบรม เกษตรกรสามารถเลือกอาชีพท่ีปรับเปลี่ยน

ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีของตนเองโดยอาศัยความถนัด ความสามารถ 

และความสนใจ ดังนั้นหลักสูตรท่ีจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะทางอาชีพ จะสอดคลองกับความตองการของ

เกษตรกรมากท่ีสุด เพ่ือใหเกษตรกรมีผลตอบแทนจากอาชีพท่ีปรับเปลี่ยนดีกวาผลตอบแทนจากการทําสวน

ยางพารา เปนการเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม 
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3) ผลได (Outputs) 

3.1) พ้ืนท่ีตัดโคนตนยางพารา ผลการดําเนินงานในภาพรวม เกษตรกรดําเนินการปรับ

สภาพพ้ืนท่ีปลูกเพ่ือรองรับกิจกรรมใหมจํานวน 100,203.35 ไร คิดเปนรอยละ 66.80 ของพ้ืนท่ีเปาหมาย 

150,000 ไร จํานวนเกษตรกร 18,512 ราย โดยเปนผลการดําเนินงานโครงการในป 2561 มีพ้ืนท่ีตัดโคน

ตนยางพารา 69,080.25 ไร หรือรอยละ 46.05 ของพ้ืนท่ีเปาหมาย 150,000 ไร เกษตรกร 13,030 ราย 

และดําเนินการตอในป 2562 จํานวน 31,123.10 ไร เพ่ิมข้ึนรอยละ 20.75 ของพ้ืนท่ีเปาหมาย เกษตรกร 

5,482 ราย (ตารางท่ี 4.29) 

ผลการประเมิน พบวา เกษตรกรรอยละ 96.46 ตัดโคนตนยางพาราออกจากพ้ืนท่ี

ท้ังหมด และทําการปรับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพท่ีวางแผนแลว รอยละ 2.59 ยังไมทํา

การตัดโคนตนยางพารา อีกรอยละ 0.95 ดําเนินการตัดโคนตนยางพาราบางสวน เนื่องจากราคาไมยางพาราต่ํา  

ทําใหไมคอยมีผูรับเหมาซ้ือไมยางพารา จึงยังไมตัดโคนตนยางพารา (ภาพท่ี 4.3) 
 

ตารางท่ี 4.29 พ้ืนท่ีตัดโคนตนยางพาราและจํานวนเกษตรกร 
 

รายการ 
การเขารวมโครงการ  เกษตรกร 

(ราย) เปาหมาย (ไร) พ้ืนท่ีตัดโคน (ไร) รอยละ 

1. การตัดโคนตนยางป 2561 150,000 69,080.25 46.05 13,030 

2. การตัดโคนตนยางป 2562  31,123.10 20.75 5,482 

รวม 150,000 100,203.35 66.80 18,512 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, การยางแหงประเทศไทย 

 

 
ภาพท่ี 4.3 การดําเนินการตัดโคนตนยางพาราออกจากพ้ืนท่ี 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

 

 

ตัดโคนตนยาง

96.46%

รอการตัดโคน

2.59%

ตัดแลวบางสวน

0.95%
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3.2) กิจกรรมท่ีปรับเปลี่ยนเกษตรกรผานการอบรมตามแผนพัฒนาอาชีพตามศักยภาพแลว 

พบวา อาชีพท่ีเกษตรกรสนใจปรับเปลี่ยนมากท่ีสุด เปนอาชีพดานการเพาะปลูกพืช ถึงรอยละ 96.36 ไดแก 

ทุเรียน มะพราว ลองกอง มังคุด ปาลมน้ํามัน กลวย หมาก และผัก รองลงมารอยละ 3.19 สนใจอาชีพดาน 

ปศุสัตว ไดแก โค กระบือ สุกร ไกพ้ืนเมือง รวมท้ังการปลูกพืชอาหารสัตว อีกรอยละ 0.46 สนใจอาชีพดาน

การประมง  

ผลการดําเนินงาน พบวาเกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพ 12,935 ราย พ้ืนท่ี 68,821.05 ไร 

คิดเปนรอยละ 49.15 ของพ้ืนท่ียางพาราท่ีเขารวมโครงการ 140,031.06 ไร ท่ีเหลืออยูในระหวางทยอย

ปรับเปลี่ยนอาชีพ เนื่องจากเห็นวาไมสามารถดําเนินการไดทันฤดูกาลผลิตท่ีเหมาะสม บางรายอยูระหวาง

การเตรียมพันธุ และเตรียมปรับสภาพพ้ืนท่ี 

3.3) การนําความรูไปใชประโยชน เกษตรกรท่ีเขารับการอบรมสนใจท่ีจะเรียนรู และนํา

ความรูไปปฏิบัติตามความรูท่ีไดรับการถายทอดอยางตั้งใจ มีการวางแผนการผลิต เกษตรกรรอยละ 74.00 

นําความรูไปใชประโยชนไดท้ังหมด รอยละ 26.00 สามารถนําความรูไปใชไดบางสวน โดยใหเหตุผลวา

เนื้อหาบางสวนไมสามารถนําไปปฏิบัติงานจริงได สาเหตุมาจากการขาดเงินทุน ขาดอุปกรณ และไมมีเวลา 

3.4) การสนับสนุนเงินอุดหนุนการดําเนินงานตามโครงการ เพื่อชวยเหลือดานเงินทุน

การตัดโคนตนยาง และใชในการลงทุนไรละ 10,000 บาท เกษตรกรรอยละ 98.46 ไดรับเงินสนับสนุน

งวดแรกไรละ 4,000 บาท หลังตัดโคนตนยางพารา และจัดทําแผนพัฒนาอาชีพแลว เกษตรกรรอยละ 1.54  

ยังไมไดรับเงินอุดหนุนงวดท่ี 1 เนื่องจากอยูในระหวางการตั้งเบิกจายของหนวยงาน สําหรับการจายเงินอุดหนุน

งวดท่ี 2 ไรละ 6,000 บาท จายใหหลังจากเกษตรกรผานการอบรม และดําเนินการตามแผนพัฒนาอาชีพ

รอยละ 40 แลว เกษตรกรรอยละ 45.62 ไดรับเงินอุดหนุนงวดท่ี 2 รอยละ 54.38  ยังไมไดรับเนื่องจาก

เกษตรกรยังไมเริ่มดําเนินการตามแผนปรับเปลี่ยนอาชีพ สาเหตุเกิดจากเลยชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสม และ

เกิดภาวะฝนท้ิงชวง 

ผลการประเมิน การนําเงินไปใชประโยชน พบวา สวนใหญรอยละ 49.30 นําไปใช

ในการลงทุนภาคการเกษตร (รอยละ 21.17 ซ้ือพันธุพืช รอยละ 28.13 ซ้ือพันธุสัตว) รองลงมารอยละ 15.96 

นําไปใชในการปรับปรุงพ้ืนท่ีของเกษตรกร รอยละ 21.85 นําไปใชในครัวเรือน เชน การบริโภค รักษาพยาบาล 

และเงินออม รอยละ 12.89 นําเงินท่ีไดรับซ้ือวัสดุ/อุปกรณทางการเกษตร (ตารางท่ี 4.30) 

ความคิดเห็นของเกษตรกรตอระยะเวลาการรับเงินสนับสนุนในเรื่องความทันเวลา 

มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.85  
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ตารางท่ี 4.30 การสนับสนุนเงินอุดหนุน และการนําเงินไปใชประโยชน 
 

รายการ รอยละ 

1. การรับเงินงวดท่ี 1 ไรละ 4,000 บาท          100.00 

   - ไดรับแลว 98.46 

   - ยังไมไดรับ  1.54 

2. การรับเงินงวดท่ี 2 ไรละ 6,000 บาท          100.00 

   - ไดรับแลว 59.10 

   - ยังไมไดรับ 40.90 

3. การนําเงินท่ีไดรับไปใช 100.00 

   - ซื้อพันธุพืช พันธุสัตว 49.30 

   - ปรับปรุงพ้ืนท่ีการเกษตร 15.96 

   - ซื้อวัสดุอุปกรณการเกษตร 12.89 

   - อ่ืน ๆ ไดแก บริโภค เงินออม 21.85 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.5) การใชจายในการลงทุน เกษตรกรนําเงินไปใชจายในการลงทุนดานการเพาะปลูก

เฉลี่ยไรละ 3,084.46 บาท  ลงทุนในการเลี้ยงสัตวเฉลี่ยไรละ 3,941.39 บาท  ใชในการปรับปรุงพื้นท่ี

เฉลี่ยไรละ 2,456.59 บาท และนําเงินไปลงทุนดานวัสดุ อุปกรณทางการเกษตร เฉลี่ยไรละ 2,142.06 บาท 

โดยรอยละ 38.63 มีคาใชจายการลงทุนเพ่ิมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมดวยการกูยืมเงินเฉลี่ยรายละ 

12,251.69 บาท แหลงเงินกูท่ีเกษตรกรขอกู ไดแก ธนาคาร กองทุน และกลุมสมาชิก และรอยละ 61.37 

ไมมีคาใชจายการลงทุน (ตารางท่ี 4.31) 
 

ตารางท่ี 4.31  การใชจายเงินลงทุน 
 

รายการ หนวย จํานวน 

เงินอุดหนุนลงทุนทางการเกษตร   

1. ดานการเพาะปลูกพืช บาท/ไร 3,084.46 

2. ดานการเลี้ยงสัตว บาท/ไร 3,941.39 

3. ดานปรับพ้ืนท่ี/เตรียมพ้ืนท่ี บาท/ไร 2,456.59 

4. คาวัสดุอุปกรณการเกษตร บาท/ไร 2,142.06 

การกูเงินเพ่ือลงทุนเพ่ิม   

1. เกษตรกรท่ีมีการกูเงินเพ่ือนําไปลงทุนเพ่ิม รอยละ 38.63 

- จํานวนเงินกู บาท/ครัวเรือน 12,252 

2. เกษตรกรท่ีไมมีการกูเงินเพ่ือนําไปลงทุนเพ่ิม รอยละ 61.37 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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4) ผลลัพธของโครงการ 

4.1) ปริมาณยางพาราเขาสูตลาดลดลง 

จากผลการประเมิน ผลผลิตยางพาราเฉลี่ยไรละ 170.12 กิโลกรัมตอป เนื่องจาก

พ้ืนท่ียางพาราเขารวมโครงการปลูกในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม ผลผลิตนอย เม่ือนํามาคํานวณกับพ้ืนท่ียางพารา

ท่ีตัดโคนแลว 100,203.35 ไร สามารถลดปริมาณยางพาราเขาสูระบบไดปละ 17,046.59 ตัน และหากโครงการ

ดําเนินการไดตามเปาหมาย 150,000 ไร คาดวาจะทําใหปริมาณยางพาราเขาสูระบบลดลงไดถึงปละ 25,518 ตัน 

อยางไรก็ตามตองหาแนวทางลดพ้ืนท่ีเพาะปลูกยางพารา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการรักษาเสถียรภาพ

ราคายางพาราสามารถแกไขปญหาราคายางตกต่ํา รวมท้ังปญหาการขาดทุนจากการประกอบอาชีพปลูกยางพารา 

4.2) รายไดครัวเรือนเกษตรกร 

(1) กอนเขารวมโครงการ ผลการประเมิน พบวา พ้ืนท่ียางพาราเขารวมโครงการ

เฉลี่ยครัวเรือนละ 5.92 ไร เกษตรกรรอยละ 69.55 มีรายไดจากผลผลิตยางพารา อีกรอยละ 30.45 ยังไมมี

ผลผลิตยางพารา เนื่องจากตนยางพารายังไมเปดกรีด และตนยางไมเจริญเติบโต ผลผลิตรอยละ 33.49 

เกษตรกรจําหนายเปนยางกอนถวย รองลงมารอยละ 17.80 จําหนายเปนน้ํายางสด รอยละ 15.93 

จําหนายเปนข้ียาง สวนท่ีเหลือรอยละ 2.34 จําหนายเปนยางแผนดิบ โดยมีรายไดของครัวเรือนเฉลี่ยปละ 

9,125.51 บาทตอไร (ตารางท่ี 4.32) 
 

ตารางท่ี 4.32  รายไดของครัวเรือนเกษตรกรจากยางพารา 
 

รายการ 
รอยละของผลผลิตท่ี

จําหนาย 

ปริมาณเฉลี่ย 

(กก./ไร) 

ราคาเฉลี่ย 

(บาท/กก.) 

รายไดเฉลี่ย 

(บาท/ป/ไร) 

1. นํ้ายางสด 17.80 265.55 22.69 6,025.33 

2. ยางแผนดิบ 2.34 3.97 38.72 153.72 

3. ยางกอนถวย 33.49 115.651 18.67 2,159.20 

4. ข้ียาง 15.93 44.68 17.62 787.26 

รวม    9,125.51 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 

(2) หลังเขารวมโครงการ กิจกรรมการปรับเปลี่ยนอาชีพ เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 

ในป 2561 รอยละ 78.90 ยังไมไดรับผลตอบแทนจากการดําเนินอาชีพท่ีปรับเปลี่ยน สวนรอยละ 21.10 

เริ่มมีรายไดจากกิจกรรมปรับเปลี่ยนแลว ผลผลิตสวนใหญนําไปจําหนายเพ่ือเพ่ิมรายไดครัวเรือน รอยละ 92.55 

คิดเปนมูลคา 6,032.94 บาทตอไร รองลงมามีการนําผลผลิตมาใชบริโภคในครัวเรือน รอยละ 7.02 มูลคา 

1,047.68 บาทตอไร นําไปทําพันธุรวมทั้งอื่น ๆ เชน ใหญาติพี่นอง แลกเปลี่ยน รอยละ 0.43 มูลคา 

72.25 บาทตอไร สวนผลผลิตสัตวน้ํายังไมไดรับผลตอบแทน อยางไรก็ตามผลผลิตท่ีจําหนายสามารถสราง

รายไดใหกับครัวเรือน และการนําผลผลิตไปบริโภค ยังสามารถประหยัดคาใชจายของครัวเรือนเกษตรกรได

อีกทางหนึ่ง (ตารางท่ี 4.33 และภาพท่ี 4.4) 
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เม่ือเปรียบเทียบรายไดของเกษตรกรกอนเขารวมโครงการ มีมูลคาการจําหนาย

ยางพาราในพ้ืนท่ีเขารวมโครงการเฉลี่ยปละ 9,125.51 บาทตอไร หลังเขารวมโครงการ ไดรับผลผลิตจาก

กิจกรรมปรับเปลี่ยนอาชีพมูลคาเฉลี่ยปละ 7,153.29 บาทตอไร ลดลงเฉลี่ยปละ 1,972.22 บาทตอไร หรือ    

มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 21.61 เนื่องจากเกษตรกรสูญเสียรายไดจากพ้ืนท่ียางพารา ประกอบกับ

รายไดจากการปรับเปลี่ยนไดรับจากพืชอายุสั้น เชน พืชผักสวนครัว พืชไร ไมดอกไมประดับ และเกษตร

ผสมผสาน สวนไมผลมีอายุเก็บเก่ียว 3 ปข้ึนไป จึงยังไมไดรับผลผลติ 
 

ตารางท่ี 4.33 รายไดของเกษตรกรจากกิจกรรมปรับเปล่ียนอาชีพ 
 

รายการ 
บริโภค จําหนาย ทําพันธุและอ่ืน ๆ รวมมูลคา  

(บาท/ไร) รอยละ มูลคา (บาท/ไร) รอยละ มูลคา (บาท/ไร) รอยละ มูลคา (บาท/ไร) 

1. พืชผัก 3.88 53.95 96.06 1,335.71 0.03 0.42 1,390.50 

2. ไมดอก/ไมประดับ - 0.00 100.00 1,196.72 - 0.00 1,196.72 

3. ทํานา 46.16 850.15 49.95 919.95 3.89 71.64 1,841.75 

4. พืชไร 2.10 20.32 97.88 947.04 0.02 0.19 967.55 

5. เกษตรผสมผสาน 7.19 123..26 92.81 1,591.07 - 0.00 1,714.33 

6. สัตวปก - 0.00 100.00 42.45 - 0.00 42.45 

รวม 7.02 1,047.68 92.55 6,032.94 0.43 72.25 7,153.29 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.4 รายไดของเกษตรกรกอนและหลังเขารวมโครงการ 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

(3) ดานการตลาด แหลงจําหนายผลผลิตของเกษตรกร สวนใหญรอยละ 60.20 

จําหนายใหกับพอคาท่ีมารับซ้ือในพ้ืนท่ี รองลงมารอยละ 23.47 จําหนายภายในหมูบาน และรอยละ 16.33 

นําผลผลิตไปจําหนายเองท่ีตลาด  

9,125.51

7,153.29
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  1,972.22 
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5) ดานทัศนคติ ในภาพรวมโครงการ เกษตรกรมีความคิดเห็นตอโครงการในระดับมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 8.44 ในประเด็น ดังนี ้

5.1) เกษตรกรใหความเห็นวา โครงการนี้สามารถสรางเสถียรภาพราคายางพาราไดในระดับ

มากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 8.85 โดยพิจารณาจากการลดพ้ืนท่ีปลูกยางพารา และนโยบายของรัฐบาลท่ีสงเสริม

และแกไขปญหาดานราคาผลผลิต 

5.2) เกษตรกรใหความเห็นวา โครงการนี้สามารถสรางรายไดใหกับครัวเรือนในระดับ

มากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 8.40 โดยพิจารณาจากอาชีพท่ีปรับเปลี่ยน ท่ีสรางรายไดใหกับครัวเรือน 

5.3) เกษตรกรใหความคิดเห็นวา โครงการนี้สามารถเพ่ิมทางเลือกใหกับเกษตรกรในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 8.08 โดยพิจารณาจากอาชีพเสริมท่ีเกษตรกรตัดสินใจเลือกตามความถนัด และความเหมาะสม

ของสภาพพ้ืนท่ี 
 

ตารางท่ี 4.34 ความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอโครงการ 
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. โครงการน้ีสามารถทําใหยางพารามีราคาเสถียรภาพมากข้ึน 8.85 มากท่ีสุด 

2. การปรับเปลี่ยนอาชีพสรางรายไดใหกับเกษตรกร 8.40 มากท่ีสุด 

3. โครงการน้ีเปนการเพ่ิมทางเลือกใหมีความหลากหลายมากข้ึน 8.08 มาก 

เฉลี่ย 8.44 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

6) ขอคนพบ 

6.1) อัตรากําลังเจาหนาท่ีปฏิบัติงานมีนอย สงผลใหการดําเนินงานโครงการลาชา 

6.2) พื้นที่เพาะปลูกยางพาราของเกษตรกรบางรายไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน หรือไมได

ข้ึนทะเบียนกับทาง กยท.  

6.3) การฝกอบรมเกษตรกร มีระยะเวลาจํากัด ทําใหเนื้อหาสาระของหลักสูตรยังไมครอบคลุม

ท้ังหมด 

6.4) การปรับเปลี่ยนพืชบางชนิด ตองเรงดําเนินการใหแลวเสร็จภายในฤดูกาลท่ีเหมาะสม 

หากยังไมไดตัดโคนตนยางพาราภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ตองเลื่อนการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป สงผลให

การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน 

6.5) เกษตรกรไมเขารวมโครงการเพ่ือปรับเปลี่ยนอาชีพ เนื่องจากขาดแหลงน้ําในพ้ืนท่ี 

และเห็นวาอัตราเงินชวยเหลือมีจํานวนนอย  

6.6) ราคาไมยางพาราถูก ประกอบกับเงินอุดหนุนนอยกวาเงินชดเชยท่ีใหกับอายุยางท่ีเกิน 

25 ป ทําใหขาดแรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 

6.7) เกษตรกรบางรายชะลอการตัดโคนตนยาง เนื่องจากเขารวมโครงการสรางความเขมแข็ง

ใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือขอรับเงินไรละ 1,800 บาท กอนจึงจะตัดโคนตนยาง 
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6.8) เกษตรกรเจาของสวนยางพาราไมอยูภายในจังหวัดท่ีตั้งสวนยางพารา และมีการเปลี่ยนแปลง

หมายเลขโทรศัพท โดยไมแจงเจาหนาท่ี จึงไมไดรับการประสานการใหบริการสํารวจรังวัดพ้ืนท่ี 

6.9) เกษตรกรที่เขารวมโครงการ เกิดความไมแนใจในราคาของผลผลิตของพืชที่เลือก 

เนื่องจากเห็นวาภาวะราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ําแทบทุกชนิด และหากผลผลิตออกพรอมกัน เกิดปญหา

ลนตลาด ราคาก็จะตกต่ําอีก 

7) ขอเสนอแนะ 

7.1) ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธโครงการใหท่ัวถึง เพ่ือใหเกษตรกรเขาถึงขอมูลการเขารวม

โครงการ และเขาใจแนวทางการดําเนินงานโครงการไดอยางถูกตอง และชัดเจน 

7.2) การปรับเปลี่ยนอาชีพ ควรมีแนวทางชวยเหลือโดยการพัฒนา และสรางแหลงน้ํา

ทางการเกษตร 

7.3) ควรบูรณาการงานรวมกันระหวางการยางแหงประเทศไทยและกรมสงเสริมการเกษตร 

ในการสงขอมูลรายชื่อเกษตรกร เพ่ือความคลองตัวและทันตอการเบิกจายงบประมาณ 

7.4) การปรับเปลี่ยนอาชีพ ควรวางแผนลวงหนาในดานการตลาดเพ่ือปองกันปญหาผลผลิต

ลนตลาด โดยศึกษาและวางแผนรวมกับกระทรวงพาณิชย เพ่ือไมใหราคาผลผลิตตกต่ํา 

7.5) ควรอบรมใหความรูใหเกษตรกรปลูกพืชแซมเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน ในขณะท่ีรอ

ระยะเวลาผลผลิตจากอาชีพท่ีปรับเปลี่ยน 

7.6) โครงการขยายระยะเวลารับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการในป 2562 แตกิจกรรม

การฝกอบรม โดยกรมสงเสริมการเกษตรไดถูกพับไป เพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนอาชีพ ควรจัดสรรงบประมาณ

ใหกรมสงเสริมการเกษตร จดัอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรในป 2562 

7.7) ควรจัดทําคําอธิบายและใหขอมูลเก่ียวกับนโยบายรัฐบาลท่ีสงเสริมใหลดพ้ืนท่ีปลูก

ยางพาราตามโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางเพ่ือความยั่งยืน (โคนยางและปรับเปลี่ยนกิจกรรม) และ

โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง (ใหเงินชวยเหลือ) ใหครบถวนชัดเจน เพ่ือใหเกษตรกร

นําไปใชในการตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีเกิดประโยชนสูงสุด 
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ภาพประกอบโครงการ  

 

จังหวัดปตตานี 
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จังหวัดศรีสะเกษ 
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จังหวัดบึงกาฬ 
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4.4 โครงการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพ่ือผลิตสินคาเกษตรอ่ืนท่ีเหมาะสม  
 

4.4.1 สาระสําคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาว 

ใหมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเพ่ือผลิตสินคาเกษตรอ่ืนท่ีเหมาะสม ใหลดรายจาย เพ่ิมรายได และสามารถชวยเหลือ

ตนเองได รวมทั้ง เพ่ือลดพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสมใหมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี และลด Supply สวนเกิน

จากตลาดท่ีเปนผลใหผลผลิตขาวมีราคาตกต่ํา และไมมีคุณภาพ 

2) เปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําเพื่อสนับสนุนใหผลิต

สินคาเกษตรอื่นที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกขาวที่ไมเหมาะสม (N) 6,832 ไร เกษตรกร 860 ราย ในพื้นที่ 

13 จังหวัด 

3) หนวยงานและงบประมาณ กรมพัฒนาท่ีดิน งบลงทุน 29.68 ลานบาท 

4) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 

4.4.2 วิธีการประเมินผล 

1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.1) รวบรวมขอมูลจากรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ ขอมูล ณ วันท่ี 31 

มีนาคม 2562 จากกรมพัฒนาท่ีดิน 

1.2) สอบถามเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดในพ้ืนท่ีเปาหมาย 13 จังหวัด เจาหนาท่ี

สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด จํานวน 13 ราย 

1.3) สัมภาษณเกษตรกร 203 ราย ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 13 จังหวัด  

2) ชวงระยะเวลาของขอมูล  

2.1) ผลการดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 

2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีโครงการระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562 

3) ผลการประเมินผล 

3.1) ปจจัยนําเขา (Inputs)  

(1) การจัดสรรงบประมาณ สําหรับจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา เพ่ือสนับสนุนให

ผลิตสินคาเกษตรอ่ืนท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีไมเหมาะสม (N) ในพ้ืนท่ี 6,832 ไร เกษตรกร 860 ราย 

รวม 13 จังหวัด ไดรับจัดสรรงบประมาณท้ังหมด 29,680,100 บาท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 เบิกจาย

งบประมาณแลว 17,604,560 บาท คิดเปนรอยละ 59.31 โดยไดขอกันเงินเหลื่อมปไว จํานวน 2,650,265 บาท 

เพ่ือใชดําเนินการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดปราจีนบุรี และนครพนม ซ่ึงมีผลการเบิกจาย  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 ครบตามจํานวนท่ีขอกันเหลื่อมปไว  
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ท้ังนี้ ในภาพรวมมีผลการใชจายเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ เทากับ 20,254,825 บาท 

คิดเปนรอยละ 68.24 และคืนคลัง 9,425,275 บาท คิดเปนรอยละ 31.76 ของงบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด 

เนื่องจากรายการคากอสรางแปรผันตามสภาพพ้ืนท่ี รูปแบบการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา และอัตรา

คาบริการในพ้ืนท่ี โดยผานการพิจารณาจากวิศวกรประจําเขต รวมท้ัง พ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทรไมไดดําเนิน

กิจกรรมจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา (ตารางท่ี 4.35) 
 

ตารางท่ี 4.35 ผลการเบิกจายงบประมาณ 
 

รายการ 
งบท่ีไดรับจัดสรร 

(บาท) 

ผลการเบิกจาย คืนคลัง 

บาท รอยละ บาท รอยละ 

 1. งบประมาณท้ังหมด  29,680,100  17,604,560 1/  59.31 9,425,275 31.76 

 2. งบท่ีขอกันเงินเหลื่อมป 2/     2,650,265 8.93   

รวม 29,680,100  20,254,825 68.24 9,425,275 31.76 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมพัฒนาท่ีดิน 

หมายเหตุ : 1/ ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2561  
2/ งบประมาณท่ีใชดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดปราจีนบุรี และนครพนม ถึง 31 มีนาคม 2562 

 

(2) ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ เจาหนาท่ีรอยละ 76.92 เห็นวา

งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับจัดสรรเพียงพอ สวนท่ีเหลือรอยละ 23.08 ไมเพียงพอ เนื่องจากมีเกษตรกร

ประสงคจะเขารวมโครงการฯ เพ่ือรับการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก สวนเกษตรกร

ท่ีเกินจากเปาหมายและไมไดเขารวมโครงการ ทางกรมพัฒนาท่ีดินจะนําไปพิจารณาเพ่ือดําเนินการ 

ในแผนงานปกติ ปงบประมาณ 2562 ตอไป ระดับความเพียงพอของงบประมาณท่ีระดับมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 8.22 (คะแนนเต็ม 10) (ภาพท่ี 4.5) ดานความทันเวลาของงบประมาณท่ีไดรับ เจาหนาท่ี 

รอยละ 69.23 ไดรับงบประมาณทันเวลาตอการดําเนินงาน สวนท่ีเหลือรอยละ 30.77 ไดรับงบประมาณ 

ไมทันเวลา เนื่องจากเห็นวาชวงเวลาท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณไมสอดคลองกับลักษณะการดําเนิน

กิจกรรมของโครงการ เพราะเปนชวงฤดูฝน เกษตรกรเริ่มทําการเพาะปลูกไปแลว มีผลตอการหาเกษตรกร

เขารวมโครงการ รวมท้ังบางพ้ืนท่ีเกิดน้ําทวมขัง ไมสามารถดําเนินการได ระดับความทันเวลาของงบประมาณ

ท่ีระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 8.63 (คะแนนเต็ม 10) (ภาพท่ี 4.6) 
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  ภาพท่ี 4.5 ความเพียงพอของงบประมาณ            ภาพท่ี 4.6 ความทันเวลาของงบประมาณ 

ท่ีมา : จากการสํารวจ       ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.2) กระบวนการ (Processes)  

(1) การประชาสัมพันธและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ เจาหนาท่ีสถานีพัฒนา

ท่ีดินจังหวัด ท้ัง 13 จังหวัด หรือรอยละ 100.00 ไดประชาสัมพันธและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 

ใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบแลว และเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการทุกรายไดรับการประชาสัมพันธ

ชีแ้จงรายละเอียดโครงการจากเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี โดยเกษตรกรรอยละ 85.71 ไดรับการประชาสัมพันธ

ชี้แจงจากเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด รองลงมา รอยละ 13.79 จากหมอดินอาสา และรอยละ 12.81 

จากผูนําชุมชนในพ้ืนท่ี อาทิ กํานัน ผูใหญบาน และนายกองคการบริหารสวนตําบล (ตารางท่ี 4.36) 
 

ตารางท่ี 4.36 การประชาสัมพันธและช้ีแจงรายละเอียดของโครงการตอเกษตรกร  

 

รายการ รอยละ 

 1. เจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินจังหวัด 85.71 

 2. หมอดินอาสา 13.79 

 3. ผูนําชุมชน 12.81 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

หมายเหตุ : ไดรับการช้ีแจงมากกวา 1 ชองทาง 
 

 (2) การมีสวนรวมของเกษตรกร พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 83.42  มีสวนรวม

ในการรับฟงการชี้แจงโครงการ การกําหนดรูปแบบการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา และการวางแผนปรับเปลี่ยน

การผลิตของตนเองรวมกับเจาหนาท่ี สวนท่ีเหลือรอยละ 16.58 ไมมีสวนรวม เนื่องจากเกษตรกรบางราย

ติดธุระสวนตัวจึงไมไดเขารวมประชุม แตไดรับคําแนะนําและวางแผนการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา และ

การปรับเปลี่ยนการผลิตจากเจาหนาท่ีในภายหลัง (ภาพท่ี 4.7) 

 

ทันเวลา, 

69.23%

ไมทันเวลา, 

30.77%

เพียงพอ, 

76.92%

ไมเพียงพอ, 

23.08%

8.22 

มากที่สุด 

 

 

 

8.63 

มากที่สุด 
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(3) การคัดเลือกเกษตรกร ดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรท่ีสมัครใจเขารวมโครงการ 

โดยเปนเกษตรกรท่ีปลูกพืชในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) มีเอกสารสิทธิ์เปนของตนเอง หรือของครัวเรือน  

มีความสมัครใจพรอมท่ีจะเรียนรู และใหความรวมมือในการปรับเปลี่ยน พบวา มีเกษตรกรสนใจสมัคร

เขารวมโครงการ 1,177 ราย คิดเปนรอยละ 136.86 ของเปาหมาย 860 ราย 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.7 การมีสวนรวมของเกษตรกร 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.3) ผลได (Outputs) ในกระบวนการดําเนินงานของโครงการมีการดําเนินกิจกรรม 

การคัดเลือกเกษตรกร การถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน และการกอสรางระบบอนุรักษดินและน้ํา  

โดยมีผลไดท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ดังนี้ (ตารางท่ี 4.37) 

(1) ผลการคัดเลือกเกษตรกร เกษตรกรผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ 1,103 ราย 

คิดเปนรอยละ 128.26 ของเปาหมาย 860 ราย เนื่องจากเปนโครงการท่ีเกษตรกรใหความสนใจ และ 

มีความตองการท่ีจะแกไขปญหาพ้ืนท่ีไมเหมาะสมเพ่ือปรับเปลี่ยนการผลิตมานานแลว แตยังขาดความเชื่อม่ัน

และคําแนะนําท่ีถูกตองจากเจาหนาท่ี 

(2) การถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน  เพ่ือใหเกษตรกรสามารถนําความรูท่ีไดรับ

ไปดําเนินการปฏิบัติในพ้ืนท่ีของตนเอง และถายทอดตอเครือขายเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม

ตอการปรับเปลี่ยนการผลิต อาทิ การทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ การใชสารปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือแกไข

ปญหาดินเสื่อมโทรม และการปลูกพืชพวกตระกูลถ่ัวบํารุงดิน ซ่ึงมีเกษตรกรท่ีไดรับการอบรม 829 ราย คิดเปน

รอยละ 96.40 ของเปาหมาย 860 ราย  เนื่องจากในการคัดเลือกเกษตรกรมีเกษตรกรบางรายอยูในพ้ืนท่ี

ไมเหมาะสม และเกษตรกรบางรายเม่ือทราบรายละเอียดโครงการแลว ไมม่ันใจถึงผลประโยชนท่ีจะไดรับ

หลังการปรับเปลี่ยนการผลิต รวมท้ังยังคงคุนเคยกับการทํานาเปนหลัก จึงไมสนใจเขารวมโครงการ สําหรับ

ผูท่ีใหการอบรม เกษตรกรสวนใหญรอยละ 91.22 ไดรับการอบรมถายทอดความรูจากเจาหนาท่ีสถานี

พัฒนาท่ีดินจังหวัด รองลงมารอยละ 8.78 จากหมอดินอาสา และรอยละ 2.03 จากผูนําชุมชน และ

เกษตรกรที่เหลือ รอยละ 3.60 ยังไมไดรับการอบรมถายทอดความรู เนื่องจากในบางพื้นที่เกษตรกร

ทําการเพาะปลูกไปแลว จึงตองเปลี่ยนพ้ืนท่ีดําเนินการใหม  

 

มีสวนรวม, 

83.42%

ไมมีสวนรวม, 

16.58%
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ท้ังนี้จากการสัมภาษณเกษตรกรกลุมตัวอยางในประเด็นระดับความรูเก่ียวกับ

เทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน พบวา กอนเขารับการอบรมถายทอดความรู เกษตรกรมีความรูท่ีระดับนอย  

ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 4.54 ไดแก ความรูเก่ียวกับพืชเดิมท่ีเพาะปลูก ซ่ึงเปนความรูและประสบการณเดิมท่ีสืบทอด

มาจากบรรพบุรุษ โดยท่ีไมมีความรูดานวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาท่ีดินใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีมากอน และ

หลังเขารับการอบรมถายทอดความรู เกษตรกรมีความรูระดับมาก ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 7.78 ไดแก ความรู

ดานการปรับปรุงและแกไขปญหาสภาพดินเสื่อมโทรม โดยการใชสารปรับปรุงบํารุงดิน อาทิ น้ําหมักชีวภาพ 

ปุยอินทรีย และโดโลไมท การตรวจดูลักษณะดินเบื้องตน รวมท้ังการปรับเปลี่ยนพืชท่ีปลูกใหเหมาะสมกับ

ดิน เชน พืชทนแลง พืชใชน้ํานอยและลดการชะลางพังทลายของหนาดิน และพืชอายุสั้นท่ีไดผลผลิตเร็ว  

(3) การกอสรางระบบอนุรักษดินและน้ํา เปนการดําเนินการเพ่ือปองกันการชะลาง

พังทลายของดิน ในการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํามีท้ังพ้ืนท่ีลุมและท่ีดอน โดยใชวิธีกลและวิธีพืช ซ่ึงโครงการนี้

ใชวิธีกล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 ดําเนินการได 7,138.98 ไร คิดเปนรอยละ 104.49 ของเปาหมาย 

6,832 ไร มีเกษตรกรที่ไดรับการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําแลว 894 ราย คิดเปนรอยละ 103.95 

ของเปาหมาย 860 ราย 
 

ตารางท่ี 4.37 ผลไดท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ 

การดําเนินการ หนวย เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน รอยละ 

1. เกษตรกรท่ีผานการคดัเลือกเขารวมโครงการ ราย 860 1,103  128.26 

2. อบรมและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินใหกับเกษตรกร 

   ท่ีเขารวมโครงการ 

ราย 860 829 96.40 

3. กอสรางระบบอนุรักษดินและนํ้าใหเหมาะสมกับพืชท่ีจะปรับเปลี่ยน     

    3.1 พ้ืนท่ีท่ีจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า ไร 6,832 7,138.98 104.49 

    3.2 เกษตรกรท่ีไดระบบอนุรักษดินและนํ้า ราย 860 894 103.95 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

ท้ังนี้ ในการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา เกษตรกรสามารถเลือกรูปแบบการจัด 

ระบบอนุรักษดินและน้ําไดหลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ชนิดพืชท่ีตองการเพาะปลูก 

และการใชประโยชนจากการจัดระบบฯ โดยแตละรูปแบบมีลักษณะ ดังนี้  

- การปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 1 เปนการสรางคันดินข้ึน ท่ีมีลักษณะเหมือน

คันนา โดยใหระดับของคันดินอยูระดับเดียวกัน มีวัตถุประสงคเพื่อเก็บกักน้ําที่ไหลบามาไวเปนชวง ๆ 

บนคันนาสามารถปลูกพืชชนิดตาง ๆ ได 

- การปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 2 เปนการปรับโครงสรางแปลงนาใหมีรองน้ํา 

โดยการขุดดินทําเปนคูแลวเอาดินนั้นข้ึนมาทับถมเปนคันดิน รองน้ําท่ีขุดมีวัตถุประสงคเพ่ือเก็บกักน้ํา 

ระบายน้ําและสงน้ําในแปลงปลูกพืช สวนบนคันดินยังสามารถปลูกไมผลหรือพืชเศรษฐกิจตาง ๆ ได 
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- การปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 3 เปนการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน

ท่ีดินจากการทํานาเปนการปลูกไมผลและไมยืนตน โดยการขุดดินข้ึนใหเปนคูน้ําท้ังสองดานแลวนําดินนั้น

มาถมเปนคันดิน วัตถุประสงคเพ่ือกักเก็บและระบายน้ําในพ้ืนท่ีราบและราบลุม บนคันดินสามารถปลูกพืช 

แบบแถวเดียวได 

- การขุดสระทําบอดักตะกอนดิน เพ่ือดักตะกอนท่ีไหลมาตามน้ําไมใหลงไป

ทับถมบอน้ําประจําไรนา ทําใหอายุการใชงานของบอน้ํายาวนานขึ้น และเปนการรักษาคุณภาพของน้ํา 

อีกท้ังยังสามารถกักเก็บน้ําสําหรับใชทําการเกษตรในชวงฤดูแลง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีอยูนอกเขตชลประทาน 

- การทําทางลําเลียงในไรนา เปนทางลําเลียงท่ีสรางโดยการทําคันดินใหมี

ขนาดใหญข้ึน สําหรับใชเปนทางลําเลียงปจจัยการผลิตไปยังพ้ืนท่ีการเกษตรและลําเลียงผลผลิตจากพ้ืนท่ี

การเกษตรไปยังแหลงจําหนาย และเพ่ือความสะดวกในการขนสงและเปนถนนใหเครื่องจักรกลเขาทํางาน

ในพ้ืนท่ีเพาะปลูก  

จากการสํารวจเกษตรกรท่ีไดรับการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา พบวา เกษตรกร

มีพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมดเฉลี่ย 14.11 ไรตอราย นํามาจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําเฉลี่ยรายละ 4.76 ไร 

คิดเปนรอยละ 33.73 ของพ้ืนท่ีปลูกขาวท้ังหมด โดยเกษตรกรสวนใหญรอยละ 54.17 จัดทําระบบอนุรักษ

ดินและน้ําดวยการปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 2 ปรับโครงสรางแปลงนาใหมีรองน้ําโดยขุดดินทําเปนคูรองลงมา

รอยละ 44.64 ทําการปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 1 สรางคันดินข้ึน โดยใหระดับของคันดินอยูในระดับเดียวกัน 

และรอยละ 27.38 ขุดสระทําบอดักตะกอนดิน นอกนั้นเปนการปรับรูปแบบแปลงนาในลักษณะท่ี 3 และ

ทําทางลําเลียงในไรนา ท้ังนี้ จังหวัดสุรินทรไมมีการดําเนินการกิจกรรมอนุรักษดินและน้ํา เนื่องจากเกิน

ระยะเวลาโครงการ จึงถูกพับงบประมาณ ซ่ึงในสวนนี้สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดสุรินทรจะนําไป

ดําเนินการตอในแผนงานปกติ ปงบประมาณ 2562 ตอไป (ตารางท่ี 4.38) 
 

ตารางท่ี 4.38 จํานวนพ้ืนท่ีและรูปแบบการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําของเกษตรกร 
 

วิธีการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา ไร/ราย รอยละ 

1. จํานวนพ้ืนท่ีปลูกขาวเฉลี่ย  14.11  

   - จํานวนพ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีนํามาจัดระบบอนุรักษดินและนํ้าเฉลี่ย   4.76 33.73 

2. รูปแบบการจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า    

2.1 การปรบัรูปแปลงนาลักษณะท่ี 1  44.64 

2.2 การปรบัรูปแปลงนาลักษณะท่ี 2  54.17 

2.3 การปรบัรูปแปลงนาลักษณะท่ี 3  16.67 

2.4 การขุดสระทําบอดักตะกอนดนิ  27.38 

2.5 การทําทางลําเลียงในไรนา    8.33 

ท่ีมา :  จากการสํารวจ 
หมายเหตุ : เกษตรกรสามารถจัดระบบฯ ไดมากกวา 1 รูปแบบ 
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สําหรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต เปนการเจียดจายงบดําเนินงานปกต ิ

ของหนวยงานแตละจังหวัด เพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตมาเสริมใหกับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ สําหรับ

นําไปใชในแปลงเพ่ือเตรียมความพรอมพ้ืนท่ีกอนดําเนินการปรับเปลี่ยนการผลิต พบวา เกือบทุกจังหวัด 

ไดรับการสนับสนุนตนพันธุหรือทอนพันธุ เมล็ดพันธุ โดโลไมท น้ําหมักชีวภาพ สารเรงซุปเปอร พด. ปุยอินทรีย 

หรือปุยหมัก ถังหมักปุย และกากน้ําตาล จํานวน 634 ราย ไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต สวนใหญ

รอยละ 85.42 ไดรับตนพันธุและทอนพันธุ อาทิ ตนมะมวง ตนขนุน หญาแฝก และหญาเนเปยร นอกนั้น

ไดรับการสนับสนุนสารปรับปรุงบํารุงดิน ไดแก โดโลไมท น้ําหมักชีวภาพ และสารเรงซุปเปอร พด. 

(ตารางท่ี 4.39) 
 

ตารางท่ี 4.39 ปจจัยการผลิตท่ีสนับสนุน 
 

รายการ รอยละ 

1. ตนพันธุ/ทอนพันธุ 85.42 

2. โดโลไมท 55.56 

3. นํ้าหมักชีวภาพ 54.86 

4. สารเรงซุปเปอร พด. 50.69 

5. ปุยอินทรีย/ปุยหมัก 46.53 

6. ถังหมักปุย 43.75 

7. เมล็ดพันธุ 43.06 

8. กากนํ้าตาล 40.97 

9. อ่ืน ๆ 11.81 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

หมายเหตุ : เกษตรกรไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตไดมากกวา 1 ชนิด 
 

3.4) ผลลัพธเบื้องตน (Outcomes) 

(1) การปรับเปลี่ยนการผลิต โดยการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาว

เพื่อผลิตสินคาเกษตรอื่นที่เหมาะสม พบวา เกษตรกรรอยละ 68.45  มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาว

ไปทําการผลิตสินคาเกษตรอ่ืนแลว คิดเปนพ้ืนท่ี 4,886.63 ไร ของพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการท้ังหมด โดยเริ่ม

ดําเนินการปรับเปลี่ยนตั้งแตเดือนมิถุนายน 2561 เปนตนมา  เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เฉลี่ย 

3.26 ไรตอราย คิดเปนรอยละ 23.10 ของพ้ืนท่ีทํานาท่ีถือครอง การผลิตท่ีเกษตรกรเลือกปรับเปลี่ยนมากท่ีสุด 

รอยละ 94.78 ปรับจากทํานามาปลูกไมผลและไมยืนตน รองลงมารอยละ 32.17 ทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

ท่ีเหลือปลูกพืชไร (ออยโรงงาน มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว) และปลูกพืชอาหารสัตว (หญาเนเปยร) 

สําหรับเกษตรกรสวนท่ีเหลือรอยละ 31.55 ยังไมไดปรับเปลี่ยน คิดเปนพ้ืนท่ีจํานวน 2,252.35 ไร ของพ้ืนท่ี

ท่ีเขารวมโครงการท้ังหมด เนื่องจากประสบปญหาขาดแคลนน้ํา ตองอาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียวสําหรับ

ทําการเกษตร (ตารางท่ี 4.40) 
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 ตารางท่ี 4.40 การปรับเปล่ียนการผลิตของเกษตรกร 
 

รายการ จํานวน รอยละ 

1. การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลกูขาว  7,138.98 100.00 

    1.1 ปรับเปลี่ยนแลว (ไร) 4,886.63 68.45 

1) จํานวนพ้ืนท่ีทํานาปรับเปลี่ยนเฉลี่ย (ไร/ราย) 3.26 23.10 

2) จํานวนพ้ืนท่ีทํานาท่ีถือครองท้ังหมดเฉลี่ย (ไร/ราย) 14.11  

    1.2 ยังไมไดปรับเปลี่ยน (ไร) 2,252.35 31.55 

2. รูปแบบการปรับเปลี่ยนของเกษตรกร    

    2.1 ปลูกไมผล/ไมยืนตน    94.78 

    2.2 ทําเกษตรแบบผสมผสาน    32.17 

    2.3 ปลูกพืชไร      6.96 

    2.4 ปลูกพืชอาหารสัตว      2.61 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

หมายเหตุ : เกษตรกรสามารถปรบัเปลี่ยนการผลิตไดมากกวา 1 รูปแบบ 
 

เหตุผลท่ีเกษตรกรตองการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาวเปนพืช

อ่ืน พบวา เกษตรกรรอยละ 41.87 มีปญหาดินไมสมบูรณ เปนดินทราย ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินขาดจุลินทรีย

และขาดธาตุอาหารในดิน รองลงมารอยละ 38.92 พ้ืนท่ีปลูกขาวประสบปญหาภัยธรรมชาติซํ้าซาก อาทิ 

อุทกภัย และภัยแลง ทําใหมีความตองการท่ีจะปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว และรอยละ 35.47 

ปริมาณผลผลิตตอไรตกต่ํา นอกนั้นประสบปญหาการขาดแคลนแหลงน้ําสําหรับทําการเกษตร ราคาขาวตกต่ํา 

และประสบปญหาศัตรูพืช โรคพืช และแมลงตาง ๆ (ตารางท่ี 4.41) 
 

ตารางท่ี 4.41 เหตุผลการปรับเปล่ียนการผลิต 
 

รายการ รอยละ 

1. ดินไมสมบูรณ (ดินทราย ดินเปรี้ยว และดินเค็ม) 41.87 

2. ภัยธรรมชาติ (อุทกภัย และภัยแลง) 38.92 

3. ปริมาณผลผลติตอไรตกต่ํา 35.47 

4. ขาดแคลนแหลงนํ้าสําหรับทําการเกษตร 13.79 

5. ราคาขาว (พืชเดิม) ตกต่ํา 12.81 

6. ศัตรูพืช โรคพืช และแมลงตาง ๆ 11.33 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

หมายเหตุ : เกษตรกรมีปญหามากกวา 1 ปญหา 
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(2) ดานรายจาย โดยใชการเปรียบเทียบรายจายท่ีเกิดข้ึนกอนและหลังการจัดทํา

ระบบอนุรักษดินและน้ํา พบวา สามารถลดรายจายในการสูบน้ําและการขนสงปจจัยการผลิต/ผลผลิตได

เฉลี่ย 706.05 บาทตอไรตอป โดยในการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา ซ่ึงตามหลักการจะชวยใหดินสามารถ

กักเก็บน้ําไวไดนาน ทําใหสามารถใชน้ําไดอยางประหยัด นอกจากนี้ ในการจัดทําทางลําเลียงจะชวยให

เขาถึงพ้ืนท่ีเพาะปลูกไดงายและสะดวกในการขนสงท้ังปจจัยการผลิตและผลผลิตจากแหลงเพาะปลูกไปยัง 

แหลงจําหนาย ซ่ึงจากการสอบถามเกษตรกรท่ีไดจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา โดยจําแนกเปน คาสูบน้ํา

ลดลงเฉลี่ย 476.91 บาทตอไรตอป เพราะมีแหลงน้ําสําหรับทําการเกษตรในพ้ืนท่ีไรนาของตนเอง คาขนสง

ปจจัยการเกษตรเขาพ้ืนท่ีเพาะปลูกลดลงเฉลี่ย 105.94 บาทตอไรตอป และคาขนสงผลผลิตจากพ้ืนท่ีปลูก

ไปยังแหลงจําหนาย/ยุงฉางลดลงเฉลี่ย 123.20 บาทตอไรตอป เนื่องจากมีทางลําเลียงในไรนา ทําใหการขนสง

ปจจัยการผลิตและผลผลิตสะดวกและประหยัดเวลามากข้ึน (ตารางท่ี 4.42) 
 

ตารางท่ี 4.42 รายจายท่ีเกิดข้ึนกอนและหลังการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา 
 

รายการ 
รายจาย (บาท/ไร/ป) ผลการ

เปรียบเทียบ กอนจัดทําระบบฯ หลังจัดทําระบบฯ 

1. คาสูบนํ้า 1,194.57 717.66 476.91 

2. คาขนสงปจจัยการเกษตรเขาพ้ืนท่ีเพาะปลูก    281.74 175.80 105.94 

3. คาขนสงผลผลติจากพ้ืนท่ีปลูกไปยังแหลงจําหนาย/ยุงฉาง    290.00 166.80 123.20 

รวม 1,766.31   1,060.26       706.05 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

(3) รายไดสุทธิจากการปรับเปลี่ยนการผลิต สืบเนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ 

เปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการทํานา (พ้ืนท่ี N ขาว) ท่ีประสบปญหาดินไมสมบูรณ เปนดินทราย ดินเปรี้ยว 

ดินเค็ม เนื่องจากขาดจุลินทรียและธาตุอาหารในดิน อีกท้ังยังเปนพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาภัยธรรมชาติซํ้าซาก

ทุกป ไมวาจะเปนอุทกภัย และภัยแลง ซึ่งหากเกษตรกรยังคงปลูกขาวนาป (พืชเดิม) จะตองขาดทุนจาก

การผลิต คิดเปนรายไดสุทธิจากการปลูกขาวเฉลี่ยลดลง 378.59 บาทตอไร เนื่องจากปริมาณผลผลิตตอไร

ตกต่ํา ในทางกลับกันหากเกษตรกรไมทําการปลูกขาวแตปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นท่ีเหมาะสมก็จะ

ทําใหเกษตรกรมีรายไดสุทธิจากพืชท่ีปรับเปลี่ยนเพ่ิมข้ึน (ไมขาดทุน) 

ในการศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะหเฉพาะพืชระยะสั้นท่ีใหผลผลิตแลว ไดแก ขาวโพด

เลี้ยงสัตว พืชผักและสมุนไพร อาทิ พริกข้ีหนู ถ่ัวฝกยาว ผักหวานบาน ตะไคร ขิง ขา และขม้ิน และหญาเนเปยร 

พบวา รายไดสุทธิจากการปรับเปลี่ยนการผลิตทุกชนิดสูงกวาการปลูกขาวนาป  มีรายไดสุทธิของพืช

ท่ีปรับเปลี่ยนเฉลี่ย 2,804.19 บาทตอไร  โดยกลุมเกษตรกรท่ีปรับเปลี่ยนมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมีรายได

สุทธิ 942.00 บาทตอไร เพ่ิมข้ึน 1,282.50 บาทตอไร เม่ือเทียบกับผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกขาวนาป 

กลุ มเกษตรกรที่ปรับเปลี ่ยนมาปลูกพืชผักและสมุนไพรมีรายไดสุทธิ 3,503.06 บาทตอไร เพิ่มขึ ้น 
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3,930.08 บาทตอไร เม่ือเทียบกับรายไดสุทธิจากการปลูกขาวนาป และกลุมเกษตรกรท่ีปรับเปลี่ยนมาปลูก

หญาเนเปยรมีรายไดสุทธิ 3,967.50 บาทตอไร เพ่ิมข้ึน 4,335.75 บาทตอไร เม่ือเทียบกับรายไดสุทธิจาก

การปลูกขาวนาป (ตารางท่ี 4.43) 
 

ตารางท่ี 4.43 ผลตอบแทนสุทธิจากการปรับเปล่ียนการผลิต 
 

รายการ 

รายไดสุทธิ (บาท/ไร/ป) 

กอนปรับเปลี่ยน 

(ปลูกขาวนาป) 

หลังปรับเปลีย่น 

(ปลูกพืชท่ีปรับเปลีย่น) 

ผลการเปรียบเทียบ 

(+ เพ่ิม / - ลด) 

1. กลุมเกษตรกรท่ีปรับเปลี่ยนมาปลูกขาวโพด

เลี้ยงสตัว 

- 340.50   942.00 + 1,282.50 

2. กลุมเกษตรกรท่ีปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชผัก

และสมุนไพร 

- 427.02 3,503.06 + 3,930.08 

3. กลุมเกษตรกรท่ีปรับเปลี่ยนมาปลูกหญาเนเปยร - 368.25 3,967.50 + 4,335.75 

เฉลี่ย - 378.59 2,804.19 + 3,182.78 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 

(4) การขยายพื้นที่จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา จากการสอบถามถึงแนวโนม

การจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําเพ่ิมในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ พบวา เกษตรกรรอยละ 33.59 ใหความเห็นวา จะทํา

ระบบอนุรักษดินและน้ําเพ่ิม คิดเปนพ้ืนท่ีเฉลี่ย 7.89 ไรตอราย หรือรอยละ 84.39 ของพ้ืนท่ีท่ีเหลืออยู และ

เกษตรกรรอยละ 47.33 เห็นวาจะไมจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําเพ่ิมในพ้ืนท่ีท่ีเหลืออยู โดยใหเหตุผลวาจัดทํา

ระบบอนุรักษดินและน้ําเต็มพ้ืนท่ีแลว คิดเปนรอยละ 80.65 และไมมีเงินทุนสํารอง คิดเปนรอยละ 19.35 

และเกษตรกรรอยละ 19.08 ยังไมแนใจ เนื่องจากการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําเพ่ิมตองใชเงินทุนสํารอง

ของตนเอง และยังไมม่ันใจถึงผลท่ีจะไดรับหลังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา (ตารางท่ี 4.44) 
 

ตารางท่ี 4.44 การขยายพ้ืนท่ีการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 
 

รายการ รอยละ 

1. จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าเพ่ิมในพ้ืนท่ีท่ีเหลืออยู   33.59 

2. ไมจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าเพ่ิมในพ้ืนท่ีท่ีเหลืออยู   47.33 

    2.1 ปรับเปลี่ยนเต็มพ้ืนท่ีท่ีถือครองแลว   80.65 

    2.2 ไมมีเงินทุนสํารอง    19.35 

3. ยังไมแนใจ    19.08 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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(5) ความพึงพอใจของเกษตรกร จากการสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรตอ

กิจกรรมจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําเพ่ือปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในประเด็นตาง ๆ  

ในภาพรวมของโครงการ พบวา เกษตรกรมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานภาพรวมของโครงการอยูในระดับ

มากท่ีสุด ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 8.32 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดในประเด็น 6 อันดับแรก ไดแก 

การประชาสัมพันธโครงการ การชี้แจงรายละเอียดโครงการ การอบรมถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 

การมีสวนรวมในวางแผนการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี การจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูก

ขาวเพ่ือผลิตสินคาเกษตรอ่ืนท่ีเหมาะสม และมีความพึงพอใจระดับมาก ในประเด็นรายไดจากพืชท่ีปรับเปลี่ยน 

ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 6.61 (ตารางท่ี 4.45) 
 

ตารางท่ี 4.45 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดําเนนิงานโครงการ  
 

ประเด็น คาคะแนน แปลผล 

1. การประชาสมัพันธโครงการ 8.56 มากท่ีสุด 

2. การช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 8.49 มากท่ีสุด 

3. การอบรมถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 8.81 มากท่ีสุด 

4. การมีสวนรวมในวางแผนการปรับเปลีย่นพ้ืนท่ี 8.29 มากท่ีสุด 

5. การจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า 9.01 มากท่ีสุด 

6. การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกขาวเพ่ือผลิตสินคาเกษตรอ่ืนท่ีเหมาะสม 8.48 มากท่ีสุด 

7. รายไดจากพืชท่ีปรับเปลีย่น 6.61 มาก 

เฉลี่ย 8.32 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.5) ขอคนพบ  

(1) ดานงบประมาณ   

(1.1) การจัดสรรงบประมาณดําเนินงานโครงการในชวงกลางป สงผลกระทบ

ตอการดําเนินกิจกรรมการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในบางพ้ืนท่ี เนื่องจากเขาสูฤดูฝน ประสบปญหา 

น้ําทวมขัง ผูรับเหมาไมสามารถเขาไปดําเนินการได เกษตรกรบางรายท่ีอยูดานหนาแปลงท่ีจะจัดทําระบบ

อนุรักษดินและน้ํา เริ่มทําการเพาะปลูกไปแลว และไมอนุญาตใหผานพ้ืนท่ี หนวยงานตองยกเลิกพ้ืนท่ี 

ท่ีคัดเลือกไวเดิม และเปลี่ยนพ้ืนท่ีใหม  

(1.2) ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม เกษตรกรสนใจเขารวมโครงการจํานวนมาก  

แตงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมีจํากัด 

(2) ดานพ้ืนท่ีดําเนินงานโครงการ พบวา บางพ้ืนท่ีเปนดินทราย มีการชะลางพังทลาย

ของดิน หรือเปนพ้ืนท่ีลุมมีน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน ทําใหผูรับเหมาเขาไปดําเนินการในพ้ืนท่ีไมได 
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(3) ดานเกษตรกร 

(3.1) ในการสงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีท่ีทํานาไมเหมาะสม เกษตรกร

บางรายไมสนใจเขารวมโครงการ เนื่องจากคุนเคยกับการทํานา และยังไมม่ันใจถึงผลประโยชนท่ีจะไดรับ

หลังการปรับเปลี่ยนการผลิต ประกอบกับไมมีความรูในพืชท่ีจะปรับเปลี่ยน 

(3.2) จากผลการดําเนินงาน พบวา มีเกษตรกรผานการคัดเลือกมากกวาเปาหมาย

ท่ีโครงการกําหนด โดยเปนเกษตรกรท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสมท้ังขาว และพืชอ่ืน ซ่ึงเม่ือมีการจําแนกเฉพาะ

พ้ืนท่ีทํานาท่ีไมเหมาะสมจะมีเกษตรกรเขาหลักเกณฑ จํานวน 894 ราย  

(3.3) ในการสนับสนุนปจจัยการผลิต พบวา เกือบทุกจังหวัดใหการสนับสนนุปจจัย

การผลิต เชน ตนพันธุ น้ําหมักชีวภาพ สารเรงซุปเปอร พด. (โดยการเจยีดจายจากงบประมาณปกติมาดําเนินการ) 

เกษตรกรเห็นวา ควรมีการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหครอบคลุมทุกพื้นที่ท่ีเขารวมโครงการ นอกจากนี้ 

ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําโครงการในลักษณะนี้ตอเนื่องทุกป เนื่องจากมีประโยชนตอเกษตรกร 

ท้ังในดานการลดการพังทลายของดิน และชวยกักเก็บน้ําในดิน  

3.6) ขอเสนอแนะ 

(1) จากขอคนพบในเรื่องชวงเวลาของการอนุมัติงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการ 

ซ่ึงเริ่มเขาสูฤดูฝนแลว ไมสอดคลองกับลักษณะการดําเนินกิจกรรมของโครงการ เกิดปญหาน้ําทวมขัง 

การกอสรางตองมีการชะลอ กระทบตอแผนการดําเนินงานท่ีตองมีการปรับแผนหรือพ้ืนท่ีดําเนินการ ดังนั้น 

ในการพิจารณาอนุมัติหรือจัดทําโครงการควรคํานึงถึงประเด็นนี้ดวย  

(2) ในบางพ้ืนท่ีมีเกษตรกรสนใจเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก เนื่องจากการจัดระบบ

อนุรักษดินและน้ําเปนประโยชนตอเกษตรกรในการลดปญหาการพังทลายของดิน และเพ่ิมการกักเก็บน้ํา

ในดิน ซ่ึงจะสงผลตอการเพ่ิมปริมาณผลผลิต รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีมีการคัดเลือกพ้ืนท่ีไวแลวและยังไมไดดําเนินการ

ปรับเปลี่ยน เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ ควรพิจารณาดําเนินการตอโดยบรรจุไวในแผนงานของปตอไป 

(3) ในการสงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม เกษตรกรบางราย

ยังไมม่ันใจท่ีจะปรับเปลี่ยน ควรเรงประชาสัมพันธและใหขอมูลตาง ๆ เพ่ือใชประกอบในการตัดสินใจของ

เกษตรกร 

(4) การดําเนินกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากโครงการ เชน การสนับสนุนปจจัยการผลิต 

ควรมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติหรือดําเนินการใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดการสนับสนุนอยางท่ัวถึง 

(5) ภาครัฐควรสงเสริมการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนโครงการ 

ท่ีเกษตรกรไดรับประโยชนท้ังดานการลดตนทุนการผลิต และการเพ่ิมรายได จึงเห็นควรใหดําเนินการ

สนับสนุนการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม และสงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตพืช 

ท่ีเหมาะสมอยางตอเนื่อง โดยการอบรมใหความรูดานเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน และสงเสริมการปรับเปลี่ยน

จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาทําเกษตรผสมผสานแบบยั่งยืนโดยปราศจากสารเคมี  

 

 



100 
 

 

ประมวลภาพกิจกรรมการดําเนินงานโครงการ 
 

  

การช้ีแจงและประชาสัมพันธรายละเอียดของโครงการ การอบรมถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 

 

 

การจัดระบบฯ โดยการทําทางลําเลียงในไรนา การจัดระบบฯ โดยการทําบอดักตะกอนดิน 

  

การจัดรูปแบบแปลงนาลักษณะท่ี 1 การปรับเปลี่ยนการผลติจากขาว 

ไปปลูกปาลมนํ้ามัน ณ จังหวัดตรัง 

  

การปรับเปลี่ยนการผลติจากขาว 

ไปปลูกออยโรงงาน ณ จังหวัดมหาสารคาม 

การทําเกษตรผสมผสานรอบบอดกัตะกอนดิน  

ณ จังหวัดมหาสารคาม 

 



101 

 

4.5 โครงการศูนยขยายพันธุพืช 
 

4.5.1 สาระสําคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือรองรับการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยการสรางแหลงผลิต

พืชพันธุดี มีมาตรฐานโดยหนวยงานของรัฐ 

2) เปาหมายของโครงการ ปรับปรุงศูนยขยายพันธุพืช 10 แหง หรือศูนยสงเสริม และพัฒนา

อาชีพการเกษตร (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) เดิม โดยการปรับปรุงครุภัณฑ วัสดุอุปกรณท่ีจําเปนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการผลิตพืชพันธุดี (ทอนพันธุ ตนพันธุ และเนื้อเยื่อ) 

3) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ กรมสงเสริมการเกษตร งบประมาณ 268,800,600 บาท 

4) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 

4.5.2 วิธีการประเมินผล 

1) การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ 

1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากกรมสงเสริมการเกษตร 

1.2) สอบถามเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบศูนยขยายพันธุพืช ท้ัง 10 แหง จํานวน 10 ราย 

1.3) สอบถามเจาหนาท่ีของศูนยขยายพันธุพืชทุกแหงท่ีผานการอบรมพัฒนาศักยภาพ 

จํานวน 39 ราย 

2) ชวงเวลาของขอมูล 

2.1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแตวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม  2562 

2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีโครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562  

4.5.3 ผลการประเมินผล 

1) ปจจัยนําเขา (Inputs) 

1.1) งบประมาณ กรมสงเสริมการเกษตรไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 268,800,600 บาท 

จําแนกเปน งบดําเนินงาน เพ่ือการประชุมหารือ เตรียมการ วิเคราะหศักยภาพ และพัฒนาศักยภาพ

เจาหนาท่ีของศูนยขยายพันธุพืช จํานวน 38,388,200 บาท และงบลงทุน เพ่ือเปนคาใชจายในการซอม

บํารุง ปรับปรุงโรงเรือน ครุภัณฑ และจัดทําแปลงพอแมพันธุสําหรับการขยายพันธุพืช จํานวน 230,412,400 บาท 

มีผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม ป 2561 ณ 30 กันยายน 2561 จํานวน 37,509,225 บาท คิดเปน

รอยละ 13.95 ของงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร จําแนกเปน งบดําเนินงาน 31,750,225 บาท คิดเปน

รอยละ 82.71 ของงบดําเนินงาน และงบลงทุน 5,759,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.50 ของงบลงทุน 

ทั้งนี้ ในสวนของงบลงทุนที่สามารถทําสัญญาจัดซื้อจัดจางเพื่อกอหนี้ผูกพันไว

เพื่อดําเนินการตอในป 2562 จํานวน 70,770,695 บาท หรือคิดเปนรอยละ 30.71 ของงบลงทุนท่ีไดรับ

การจัดสรร โดยมีผลการเบิกจายงบ ณ 20 สิงหาคม 2562 จํานวน 53,290,695 บาท คิดเปนรอยละ 75.30 

ของงบลงทุนเฉพาะท่ีไดทําสัญญาไว โดยในภาพรวมมีผลการเบิกจายแลว เทากับ 90,799,920 บาท หรือ

รอยละ 33.78 ของงบท่ีไดรับการจัดสรร สวนท่ีเหลือ จํานวน 17,480,000 บาท อยูระหวางตรวจรับและ
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เบิกจายตามงวดงาน สําหรับงบลงทุนท่ีไมสามารถดําเนินการทําสัญญาไดทัน และงบดําเนินงานท่ีคงเหลือ

เม่ือป 2561 ไดสงคืนงบประมาณแลว (ตารางท่ี 4.46) 
 

ตารางท่ี 4.46  ผลการเบิกจายงบประมาณ 

รายการ 
งบท่ีไดรับ 

การจัดสรร (บาท) 

ผลการเบิกจาย ป 61 ผลการเบิกจาย ป 62 

บาท รอยละ บาท รอยละ 

งบประมาณท้ังหมด 268,800,600 37,509,225 13.95 - - 

    1) งบดําเนินงาน 38,388,200 31,750,225 82.71 - - 

    2) งบลงทุน 230,412,400 5,759,000 2.50 - - 

        งบลงทุนท่ีทําสัญญาจัดซื้อจดัจาง 1/ 70,770,695 - - 53,290,695 75.30 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมการเกษตร 

หมายเหตุ :  1/ อยูระหวางตรวจรบัและเบิกจายงบประมาณตามงวดงาน 11 รายการ 17,480,000 บาท  
 

1.2) ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ 

(1) ความเพียงพอของงบประมาณ เจาหนาท่ี รอยละ 90.00 เห็นวา กรอบงบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรรมีความเพียงพอสําหรับการดําเนินงานและปรับปรุงศูนยขยายพันธุพืชในระดับมาก ท่ีคาคะแนน 

8.00 สวนที ่เหลือ รอยละ 10.00 เห็นวา ไมเพียงพอ เนื ่องจากราคาวัสดุอุปกรณที ่ใชปรับปรุงศูนย

ขยายพันธุพืชมีความคลาดเคลื่อนไปจากท่ีประมาณการไวเดิม (ภาพท่ี 4.8)  

(2) ความทันเวลาของงบประมาณ เจาหนาท่ี รอยละ 70.00 เห็นวาชวงเวลาของ

งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับทันเวลาท่ีจะดําเนินงานในระดับมาก ท่ีคาคะแนน 7.43  สวนท่ีเหลือ รอยละ 30.00 

เห็นวางบประมาณถึงในชวงเวลากระชั้นชิด ทําใหตองเรงรีบดําเนินการ (ภาพท่ี 4.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ท่ีมา : จากการสํารวจ           ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
 

 

 

 

เพียงพอ

90%

ไมพียงพอ

10%

ทันเวลา

70%

ไมทันเวลา, 

30%

ภาพท่ี 4.9  ความทันเวลาของงบประมาณ ภาพท่ี 4.8  ความเพียงพอของงบประมาณ 

ระดับมาก 

คาคะแนน 8.00 

ระดับมาก 

คาคะแนน 7.43 
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1.3) การบริหารจัดการและบุคลากร โดยกรมสงเสริมการเกษตร ไดตั้งกองขยายพันธุพืช 

เปนหนวยงานในสวนกลางทําหนาท่ีบริหารจัดการโครงการศูนยขยายพันธุพืช มีวัตถุประสงคสําคัญ คือ 

ดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุและพืชพันธุดี เพ่ือสนับสนุนงานสงเสริมการเกษตร และจําหนายใหบริการแก

เกษตรกรในราคาท่ีถูก มีคุณภาพท่ีดี และสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร โดยมีศูนยขยายพันธุพืช

ตั้งอยูในภูมิภาคตาง ๆ ใน 10 จังหวัด ไดแก จังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย 

พิษณุโลก มหาสารคาม ลําพูน สุพรรณบุรี และอุดรธานี 

ท้ังนี้ การบริหารจัดการโครงการของแตละศูนยขยายพันธุพืช มีการตั้งเปนคณะทํางาน

เพ่ือบริหารจัดการโครงการเปนการเฉพาะ 6 แหง สวนอีก 4 แหง เปนการมอบหมายเจาหนาท่ีรับผิดชอบ

โครงการ ในสวนของบุคคลากรท่ีปฏิบัติงานของศูนยฯ มีจํานวนประมาณ 22 - 23 รายตอศูนยฯ ซ่ึงเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบ รอยละ 70.00 เห็นวา มีจํานวนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ในระดับมาก ท่ีคาคะแนน 7.71  

สวนท่ีเหลือ รอยละ 30.00  เห็นวา มีไมเพียงพอ รวมท้ังยังขาดเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดาน 

เชน การดูแลแปลงพอแมพันธุ การบํารุงรักษาอาคารโรงเรือน และการจัดซ้ือจัดจาง 

1.4) องคความรูหรือหลักสูตรท่ีนํามาจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี 6 หลักสูตร 

ไดแก หลักสูตรการผลิตทอนพันธุออยและออยชําขอ หลักสูตรการผลิตทอนพันธุมันสําปะหลัง หลักสูตร

การผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัว (ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง) 

หลักสูตรการผลิตพืชพันธุดีโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และหลักสูตรการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือการผลิต

และขยายพันธุพืช 

ท้ังนี้ เจาหนาท่ีท่ีผานการอบรมจากหลักสูตรตางๆ ดังกลาว รอยละ 87.18 เห็นวา 

เปนหลักสูตรท่ีตรงกับความตองการของผูอบรมและหนวยงานท่ีจะนําไปใชประโยชนตอไป สวนท่ีเหลือ 

รอยละ 12.82 เห็นวา ไมตรงกับความตองการ เนื่องจากหลักสูตรท่ีไดเขาอบรมโดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับการผลิต 

พันธุพืชบางชนิด ไมสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีของศูนยขยายพันธุพืชท่ีตนเองปฏิบัติงานอยู เชน กรณีอบรม

การผลิตทอนพันธุมันสําปะหลัง และเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัว แตปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีภาคใต 

สําหรับความตองการใหมีการจัดอบรมเพื่อใหความรูเพิ่มเติม เจาหนาที่ที่ผาน

การอบรม รอยละ 82.05 ตองการใหมีการจัดอบรมใหความรูเพ่ิมเติมอีก โดยเนื้อหาหรือประเด็นท่ีตองการ

เรียนรู เชน เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุพืชใหม ๆ การผลิตพันธุเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี การจัดการ 

เกี่ยวกับเมล็ดพันธุและพันธุพืช เทคโนโลยีในการผลิตพันธุสมัยใหม และการบริหารเงินทุนหมุนเวียน  

สวนท่ีเหลือ รอยละ 17.95 ยังไมตองการ เพราะไดรับความรูครบถวนสมบูรณแลว และตองการนําไปปฏิบัติ

หรือทดลองใชกอน 

1.5) วัสดุอุปกรณ ในสวนของการปรับปรุงและซอมแซมโรงเรือนและครุภัณฑตาง ๆ ของ

ศูนยขยายพันธุพืช จากการวิเคราะหศักยภาพของศูนยขยายพันธุพืช ผานการสํารวจสภาพโรงเรือน 

แปลงพันธุพืช และอุปกรณตาง ๆ โดยหนวยงานสวนกลางรวมกับศูนยขยายพันธุพืชในแตละแหง มีรายการ

ปรับปรุงและซอมแซม รวมท้ังสิน้ 176 รายการ 
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2) กระบวนการ (Processes) 

2.1) การเตรียมความพรอมการจัดตั้งศูนยขยายพันธุพืช กรมสงเสริมการเกษตรมีคําสั่ง

ที่ 49/2561 เรื่องการปรับปรุงการแบงงานภายในกรมสงเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 

โดยการตั้งกองขยายพันธุพืช มีหนาท่ีในการศึกษา วิจัย ทดสอบ ประยุกตและถายทอดเทคโนโลยีการผลิต

พันธุพืช ใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการเกษตร และยุทธศาสตรกระทรวงเกษตร

และสหกรณ  ท้ังนี้ ไดมีการวิเคราะหศักยภาพของศูนยขยายพันธุพืช ท้ัง 10 แหง ดวยการสํารวจ สภาพโรงเรือน 

แปลงพันธุพืช และอุปกรณตาง ๆ เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการซอมแซมปรับปรุงโรงเรือน แปลงพันธุพืช 

และอุปกรณตาง ๆ ของแตละศูนยขยายพันธุพืชใหสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

2.2) การเตรียมความพรอมการผลิตพืชพันธุดี แบงเปน 

(1) สํารวจขอมูลการผลิตพันธุพืช และความตองการพันธุพืชของเกษตรกร บริเวณ

รอบพ้ืนท่ีศูนยฯ ในเบื้องตน เพ่ือนํามาสูการวางแผน การผลิตพันธุพืช ใหสอดคลองกับปริมาณความตองการ

พันธุพืชของกลุมเกษตรกรบริเวณท่ีตั้งศูนยฯ และจังหวัดใกลเคียง ซ่ึงพรอมดําเนินการในชวงกลางป 2562 

ภายหลังจากการปรับปรุงศูนยขยายพันธุพืชแลวเสร็จ 

(2) พัฒนาศักยภาพเจาหนาที ่  โดยการดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เตรียมความพรอมการผลิตพืชพันธุดี 5 หลักสูตร เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการผลิต และขยายพันธุพืช

พันธุดีในเชิงลึกตลอดกระบวนการผลิต และหลักสูตรการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือการผลิตและขยายพันธุพืช 

1 หลักสูตร เพ่ือสรางความรู ความเขาใจในหลักการปฏิบัติทางการเงินและบัญชี ท้ังนี้ รูปแบบในการจัดการ

อบรมจะเปนการบรรยายรวมกับการฝกปฏิบัติ และบางสวนมีการศึกษาดูงานดวย 

 2.3) การประชาสัมพันธโครงการ ศูนยขยายพันธุพืชมีการดําเนินการประชาสัมพันธ

โครงการและศูนยขยายพันธุพืช ผานชองทางการสื่อสาร ไดแก เว็บไซต Facebook ปายประชาสัมพันธ 

แผนพับ และหนังสือราชการ 

3) ผลได (Outputs) 

3.1) การจัดประชุมหารือ เตรียมการปรับปรุงศูนยขยายพันธุพืช เปนดําเนินการในลักษณะ

การประชุมสัญจร ณ ศูนยขยายพันธุพืช ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน การปรับปรุง

ศูนยขยายพันธุพืช โดยกองขยายพันธุพืช กรมสงเสริมการเกษตร และติดตามความกาวหนา รวมท้ังปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานของศูนยขยายพันธุพืชท้ัง 10 แหง ซ่ึงไดจัดประชุม 4 ครั้ง ครบตามเปาหมาย  

3.2) การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ ดวยการดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 6 ครั้ง  

(6 หลักสูตร หลักสูตรละ 25 ราย) รวม 150 ราย ครบตามเปาหมาย 

3.3) การซอมแซมครุภัณฑ ศูนยขยายพันธุพืชท้ัง 10 แหง เขารวมครบทุกแหง 

3.4) การปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑตาง ๆ ในภาพรวม เปาหมาย 176 รายการ 

ดําเนินการไดเพียง 66 รายการ คิดเปนรอยละ 37.50 ของเปาหมาย จําแนกเปน ปรับปรุงโรงเรือนและ

ซอมแซมครุภัณฑ 42 รายการ และครุภัณฑการเกษตร (รถแทรกเตอรพรอมอุปกรณ)  24 รายการ ในสวน

ท่ีเหลือ 110 รายการ เชน ระบบมานพลาสติก ระบบการใหน้ํา ระบบการใหปุย ระบบลดอุณหภูมิ และมาน
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พรางแสง ซ่ึงไมสามารถดําเนินการทําสัญญาจัดซ้ือจัดจางไดทัน โดยงบประมาณท่ีเหลือท้ังหมดตองสงคืน 

จากเหตุดังกลาวทําใหศูนยขยายพันธุพืชในแตละแหง ยังไมสามารถดําเนินการปรับปรุงหรือซอมแซม

โรงเรือนและครุภัณฑไดครบถวนตามรายการท่ีไดเตรียมการไว 

3.5) การจัดทําแปลงพอแมพันธุ ดวยการรื้อถอนปรับพ้ืนท่ีหรือแปลงปลูกพืชเดิม เพ่ือเตรียม

ความพรอมในการผลิตพืชพันธุดี โดยจัดทําเปนแปลงพอแมพันธุ สําหรับการขยายพันธุพืชพันธุดี เชน 

แปลงปลูกมะพราว แปลงปลูกมะละกอ แปลงปลูกกลวย แปลงปลูกไมผล และแปลงปลูกพืชผัก ดําเนินการ

จัดทําแปลงพอแมพันธุได 30 แปลง ครบตามเปาหมาย (ตารางท่ี 4.47) 
 

ตารางท่ี 4.47  ผลการดําเนินงานโครงการ 

รายการ หนวย เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน รอยละ 

1. ประชุมหารือ เตรียมการ ดําเนินการปรับปรุงศูนยขยายพันธุพืช ครั้ง 4 4 100.00 

2. การพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี ราย 150 150 100.00 

3. การซอมแซมครุภณัฑ แหง 10 10 100.00 

4. ปรับปรุงโรงเรือนและครุภณัฑการเกษตร รายการ 176 66 37.50 

4.1 ปรับปรุงโรงเรือนและซอมแซมครุภณัฑ รายการ 152 42 27.63 

4.2 ครุภัณฑการเกษตร (รถแทรกเตอรพรอมอุปกรณ) รายการ 24 24 100.00 

5. จัดทําแปลงพอแมพันธุสําหรับการขยายพันธุพืช แปลง 30 30 100.00 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมการเกษตร 
 

4) ผลลัพธ (Outcomes) 

4.1) การใชประโยชนโรงเรือนและครุภัณฑ จากรายการท่ีดําเนินงานปรับปรุงโรงเรือน 

ซอมแซมครุภัณฑ และจัดซ้ือครุภัณฑการเกษตร รวมท้ังการจัดทําแปลงพอแมพันธุตามโครงการ พบวา 

รายการปรับปรงุโรงเรือนและซอมแซมครุภัณฑท่ีแลวเสร็จนํามาใชประโยชนแลว รอยละ 64.28 ของรายการ

ท่ีมีการซอมแซม เชน โรงเรือนอนุบาลพันธุพืช หองควบคุมอุณหภูมิ ปมน้ํา หลังคาคลุมมอเตอร และรถยนต  

สําหรับการจัดซ้ือครุภัณฑการเกษตร (รถแทรกเตอรพรอมอุปกรณ) ดําเนินงานจัดซ้ือและตรวจรับรถแทรกเตอร

พรอมอุปกรณ ซ่ึงนํามาใชประโยชนแลวท้ังหมด ในสวนของการจัดทําแปลงพอแมพันธุ สําหรับการขยายพันธุพืช

พันธุดี ดําเนินงานเสร็จแลวท้ังหมด และเริ่มเขาไปใชประโยชนหรือเตรียมแปลงแลว รอยละ 23.33 ของแปลง

พอแมพันธุท่ีจัดทําขึ้น เชน แปลงปลูกมะพราว แปลงปลูกมะนาว และแปลงปลูกไมผล สําหรับแปลงที่ยัง

ไมใชประโยชนเนื ่องจากรอชวงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช  และรอตนพันธุ พืชที่จะนํามาปลูก 

(ตารางท่ี 4.48) 
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ตารางท่ี 4.48  การใชประโยชนโรงเรือนและครุภัณฑ 
 

รายการ 
รอยละของการนําไปใชประโยชน 

ยังไมใชประโยชน ใชประโยชนแลว 

1. การปรับปรุงโรงเรือนและครุภณัฑการเกษตร   

    1.1 การปรับปรุงโรงเรือนและซอมแซมครภุณัฑ 35.72 64.28 

    1.2 การจัดซื้อครภุัณฑการเกษตร (รถแทรกเตอรพรอมอุปกรณ) - 100.00 

2. การจัดทําแปลงพอแมพันธุสาํหรับการขยายพันธุพืช 76.67 23.33 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

4.2) การนําความรูไปใชประโยชนของเจาหนาท่ี จากการไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพ

จากโครงการ พบวา เจาหนาท่ี รอยละ 71.79 ไดเริ่มนําความรูไปใชประโยชนแลว เชน การเตรียมการปลูก 

การจัดการระบบน้ํา และจัดการโรคแมลง ตามหลักการการผลิตทอนพันธุออยและออยชําขอ และการผลิต

ทอนพันธุมันสําปะหลัง การเตรียมแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว เมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัว (ถ่ัวเขียว 

ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง) และการเตรียมความพรอมหองปฏิบัติการสําหรับการเพาะเนื้อเยื่อ สวนท่ีเหลือ รอยละ 28.21 

ยังไมไดนําความรูมาใช เนื่องจากพ้ืนท่ีศูนยขยายพันธุพืชอยูระหวางปรับปรุง และเตรียมการผลิต รวมท้ัง

หลักสูตรท่ีไดเขารับการอบรมในการผลิตพันธุบางชนิด เชน มันสําปะหลัง พืชตระกูลถ่ัว ไมสอดคลองกับ

สภาพพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ (ภาพท่ี 4.10)  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.10  การนําความรูไปใชประโยชนของเจาหนาท่ี 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
 

4.3) ดานศักยภาพการผลิตพืชพันธุดี เนื่องจากการดําเนินการปรับปรุงยังไมสมบูรณครบถวน

ทุกรายการ ทําใหการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชพันธุดีไมเปนไปตามแผนงานของโครงการ ท้ังนี้ เจาหนาท่ี

ไดใหความเห็นวาหากหลังจากโครงการศูนยขยายพันธุพืชสามารถดําเนินงานตาง ๆ ไดแลวเสร็จตามแผน 

การพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชพันธุดีท่ีวางไว คาดหวังวาศูนยขยายพันธุทุกแหง จะชวยสนับสนุนการผลิต

ขยายพันธุพืช เพื่องานสงเสริมการเกษตรมีการผลิตและการจัดหาพืชพันธุดี มีการดูแลและบํารุงรักษา

แมพันธุพืชพันธุดีในโรงเรือน รวมท้ังสามารถจัดเตรียมแมพันธุเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหองปฏิบัติการ โดยผลิต

แมพันธุดีพันธุหลักและผลิตแมพันธุดีชั้นพันธุขยายไดเพียงพอตอความตองการของพ้ืนท่ีตาง ๆ 

นําไปใชแลว, 

71.79%

ยังไมไดนําไปใช, 

28.21%
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4.4) การบริหารเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากยังไมไดเริ่มผลิตพันธุพืชเพื่อการจําหนาย 

จึงยังไมเกิดรายไดท่ีจะเปนทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุพืช ท้ังนี้ เจาหนาท่ีไดใหความเห็นวาภายหลัง 

การดําเนินงานตาง ๆ ของโครงการแลวเสร็จ นอกจากศูนยขยายพันธุพืชจะสามารถดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุ

และพืชพันธุดี เพ่ือสนับสนุนงานสงเสริมการเกษตรแลว จะสามารถผลิตพันธุพืชท่ีมีคุณภาพดีเพ่ือจําหนาย

ใหแกเกษตรกรไดในราคาท่ีถูก และสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร รวมท้ัง เกิดรายไดท่ีจะนํามา

เปนทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุพืชของศูนยขยายพันธุพืชทุกแหงดวย 

5) ความพึงพอใจ 

5.1) ความพึงพอใจของเจาหนาท่ีตอการเขารับการอบรมพัฒนาศักยภาพจากโครงการ 

พบวา เจาหนาท่ีท่ีเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอการจัดการอบรมในภาพรวม ในระดับมากท่ีสุด 

ท่ีคาคะแนน 9.04 โดยพึงพอใจมากท่ีสุดในสวนของวิทยากรท่ีมาใหความรู ท่ีคาคะแนน 9.44 รองลงมา คือ 

สถานที่ในการจัดอบรม ท่ีคาคะแนน 8.97 หลักสูตรท่ีมีการจัดอบรม ท่ีคาคะแนน 8.92 และระยะเวลา

ในการจดัอบรม ท่ีคาคะแนน 8.82 (ตารางท่ี 4.49) 

ท้ังนี้ ไดใหความเห็นวาการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของโครงการมีความเหมาะสม 

ในทุก ๆ ดานไมวาจะเปนการมีวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถมาถายทอดความรู และการจัดเนื้อหาหลักสูตร 

ท่ีตรงกับความตองการของกลุมผูเขาอบรม รวมท้ังสถานท่ีและระยะเวลาในการจัดอบรมท่ีเหมาะสม 
 

ตารางท่ี 4.49  ความพึงพอใจตอการเขารับการอบรมพัฒนาศักยภาพจากโครงการ 

รายการ คาคะแนน แปลผล 

1. หลักสูตรท่ีมกีารจัดอบรม 8.92 มากท่ีสุด 

2. สถานท่ีในการจัดอบรม 8.97 มากท่ีสุด 

3. วิทยากรท่ีใหความรู 9.44 มากท่ีสุด 

4. ระยะเวลาในการจัดอบรม 8.82 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 9.04 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

5.2) ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ เจาหนาที่มีความพึงพอใจในระดับมาก

ตอโครงการในภาพรวม ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 6.90 โดยมีความพึงพอใจมากในสวนของการพัฒนาศักยภาพ

เจาหนาท่ี ท่ีคาคะแนน 7.86 รองลงมา คือ การประชาสัมพันธโครงการ ท่ีคาคะแนน 7.78 การไดรับงบประมาณ

เพ่ือดําเนินโครงการ ท่ีคาคะแนน 7.49 และการจัดทําแปลงพอแมพันธุท่ีคาคะแนน 7.08  

สําหรับเจาหนาท่ีท่ีมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ การปรับปรุงโรงเรือน 

และครุภัณฑ การซอมแซมครุภัณฑ ท่ีคาคะแนน 6.04 เนื่องจากไมสามารถดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจาง

ภายในกรอบเวลาไดครบถวนทุกรายการตามท่ีไดมีความตองการขอปรับปรุงและซอมแซมไป ซ่ึงมีผลทําให

การปรับปรุงศูนยขยายพันธุพืชในภาพรวมไมเต็มศักยภาพ ในสวนของการสรางรายไดเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียน 

มีคาคะแนน 5.18 สืบเนื่องจากการดําเนินงานปรับปรุงยังไมแลวเสร็จสมบูรณ และยังไมมีการผลิต พันธุพืช
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เพ่ือการจําหนายใหแกเกษตรกร ทําใหยังไมมีรายไดท่ีจะนํากลับมาเปนเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุพืช 

รวมท้ังยังตองมีการเตรียมการดานการบริหารจัดการภายหลังการปรับปรุงแลวเสร็จอีกหลายครั้ง เพ่ือให

สามารถตอบสนองในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุและพืชพันธุดี สําหรับสนับสนุนงานสงเสริมการเกษตร 

และการจําหนายใหแกเกษตรกรไดอยางเพียงพอ (ตารางท่ี 4.50) 
 

ตารางท่ี 4.50  ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ 
 

รายการ คาคะแนน แปลผล 

1. การไดรับงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการ 7.49 มาก 

2. การปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ ซอมแซมครุภัณฑ 6.04 ปานกลาง 

3. การจัดทําแปลงพอแมพันธุ 7.08 มาก 

4. การพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี 7.86 มาก 

5. การประชาสัมพันธโครงการ 7.78 มาก 

6. การสรางรายไดเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียน 5.18 ปานกลาง 

เฉลี่ย 6.90 มาก 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

6) ขอคนพบ 

6.1) รายการปรับปรุงซอมแซมโรงเรือนและครุภัณฑมีจํานวนมากเม่ือเทียบกับกรอบระยะเวลา

ในการดําเนินงาน รวมท้ังบุคลากรยังขาดความรูความชํานาญเฉพาะดาน เชน การจัดซ้ือจัดจาง/การตรวจ

รับงาน การบํารุงรักษาอาคารโรงเรือน และการใชเครื่องจักรกลการเกษตร  

6.2) เนื่องจากความเรงรีบ และระยะเวลาดําเนินงานมีจํากัด แตกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง

มีข้ันตอนท่ีตองใชเวลาในการพิจารณาใหถูกตองรัดกุม สงผลทําใหรายการปรับปรุงซอมแซมโรงเรือน และ

ครุภัณฑท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณไมสามารถดําเนินการไดครบถวนตามรายการท่ีเสนอขอ ซ่ึงมีผลตอ

ศักยภาพการผลิตพันธุพืชอาจไมเปนไปตามแผน 

6.3) การบริหารจัดการโครงการยังไมชัดเจน โดยเฉพาะการสํารวจความตองการพันธุพืช 

และการจําหนายพันธุพืชตาง ๆ ใหแกเกษตรกร เพ่ือกอใหเกิดรายไดเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการผลิต

พันธุพืชในระยะตอไป 

7) ขอเสนอแนะ จากขอคนพบดังกลาว กรมสงเสริมการเกษตรควรพิจารณานําขอเสนอแนะ

ไปดําเนินการ ดังนี ้

7.1) ควรเรงรัดการดําเนินงานและเบิกจายในสวนของรายการท่ีไดทําสัญญากอหนี้ผูกพัน

ใหแลวเสร็จตามแผน และเตรียมความพรอมดานบุคลากร และการบริหารจัดการศูนยขยายพันธุพืชใหสามารถ

ผลิตพืชพันธุดีสนับสนุนงานสงเสริมการเกษตร และเพ่ือจําหนายแกเกษตรกรใหไดตามแผน 
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7.2) ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซอมแซมโรงเรือนและครุภัณฑ 

ของศูนยขยายพันธุพืชเพ่ิมเติมในสวนท่ีมีความจําเปน โดยเฉพาะอุปกรณท่ีตองมีการใชประโยชนควบคูกัน 

ใหมีความสมบูรณ เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนและสงผลตอการเพ่ิมศักยภาพการผลิตพันธุพืช 

7.3) ควรพัฒนาเจาหนาท่ีของศูนยขยายพันธุท่ียังขาดความชํานาญ เชน การจัดซ้ือจัดจาง 

การบํารุงรักษาโรงเรือน การบริหารจัดการผลิตพันธุพืช และการจําหนายพันธุพืช ท้ังนี้ กองขยายพันธุพืช 

ควรมีการติดตามและใหคําแนะนําอยางตอเนื่อง 

7.4) ควรมุงเนนการประชาสัมพันธสรางการรับรูรับทราบถึงการใหบริการตาง ๆ ของศูนยขยาย 

พันธุพืช โดยเฉพาะเกษตรกรกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีและจังหวัดใกลเคียงใหท่ัวถึง 
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ประมวลภาพการดําเนินงานโครงการ 
 

ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 2 จังหวัดตรัง  

  
พ้ืนท่ีเตรียมแปลงปลูกพันธุพืช พ้ืนท่ีเตรียมแปลงปลูกพันธุพืช (มะพราว) 

 

ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  
ภายนอกโรงเรือน (ระหวางปรับปรุง) ภายในโรงเรือน (ระหวางปรับปรุง) 

 

ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 7 จังหวัดมหาสารคาม 

  
ภายนอกโรงเรือนท่ีไดรับการปรับปรุงแลว ภายในโรงเรือนท่ีไดรับการปรับปรุงแลว 

 

ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
หลังคาคลุมมอเตอรไฟฟา รถแทรกเตอรพรอมอุปกรณ 
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4.6 โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี  
 

4.6.1 สาระสําคัญโครงการ 

1) วัตถุประสงคโครงการ 

1.1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวของกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาว พัฒนาผลิตภัณฑ

แปรรูปขาวประเภทอาหารใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของกลุมเกษตรกรผูผลิตขาวตลาดเฉพาะ 

1.2) เสริมสรางความรูและทักษะอาชีพใหแกกลุมเกษตรกร ในการเปนผูผลิตเมล็ดพันธุพืช

คุณภาพดีท่ีสามารถสรางรายไดอยางยั่งยืน 

2) เปาหมายของโครงการ 

2.1) เมล็ดพันธุขาว 2,160 ตัน เกษตรกรมีความรูแปรรูป 1,581 ราย ในพ้ืนท่ีปลูกขาว 

30 จังหวัด 

2.2) เมล็ดพันธุดี ชั้นพันธุขยาย ไดแก ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง และเมล็ดพันธุหลัก 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว เกษตรกร 43 กลุม 1,035 ราย 6,242 ไร ใน 16 จังหวัด 

3) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ งบประมาณท้ังหมด 154.59 ลานบาท จําแนกเปน 

กรมการขาว 45.36 ลานบาท กรมวิชาการเกษตร 109.23 ลานบาท 

4) ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 (ขยายระยะเวลา

การเบิกจายเงินในกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุพืช 

4.6.2 วิธีการประเมินผล 

1) การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากกรมการขาว และกรมวชิาการเกษตร 

1.2) สอบถามเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการในระดับพ้ืนท่ี จํานวน 48 ราย   

1.3) สัมภาษณเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการจํานวน 344 ราย  

2) ชวงระยะเวลาของขอมูล  

2.1) ผลการดําเนินโครงการ ตั ้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 

ผลผลิตขาวปการผลิต 2560/61 และ 2561/62 

2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีโครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562 
 

4.6.3 ผลการประเมินผล 

1) ปจจัยนําเขา (Inputs)  งบประมาณโครงการ รวม 154.59 ลานบาท  โดยหนวยงานท่ี

รับผิดชอบโครงการ ไดแก กรมการขาว ไดรับงบประมาณ 45.36 ลานบาท ใชจายไป 38.45 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 84.77  ท้ังนี้ เจาหนาท่ีรอยละ 88.37 เห็นวา งบประมาณเพียงพอในระดับมากท่ีสุด 

คาคะแนนเฉลี่ย 8.44 และไดรับจัดสรรทันเวลาในระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.50  
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กรมวิชาการเกษตร ไดรับงบประมาณ 109.23 ลานบาท ใชจายรวม 93.57 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 85.66  เงินคงเหลือคืนคลัง 6.61 ลานบาท  และเงินคงเหลือเบิกจาย 3.20 ลานบาท  และมี

การเปลี่ยนแปลงหมวดเงินเปนงบพ้ืนฐานเพ่ือชําระหนี้คดีกลายาง จํานวน 5.85 ลานบาท ท้ังนี้ เจาหนาท่ี

รอยละ 88.37 เห็นวา งบประมาณเพียงพอในระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.25 และไดรับจัดสรรทันเวลา

ในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ย 6.00   (ตารางท่ี 4.51)  
  

ตารางท่ี 4.51 ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการ 
หนวย: ลานบาท 

รายการ 
งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

ใชจาย 
คืนคลัง หมายเหต ุ

ป 2561 ป 2562 รวม รอยละ 

1) กรมการขาว 45.36 29.51 8.94 38.45 84.77 6.91 กรมวิชาการเกษตร

เปล่ียนแปลงหมวด

เงินเปนงบพื้นฐาน

เพื่อชําระหนี้คดีกลา

ยาง 5.85 ลานบาท 

   - การเพิ่มประสิทธภิาพการ ผลิตขาว 32.81 28.09 1.44 29.53 90.00 3.28 

   - การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตขาว

ตลาดเฉพาะ 

12.55 1.42 7.50 8.92 71.08 3.63 

2) กรมวิชาการเกษตร 109.23 54.50 42.27 96.77 88.59 6.61 

รวม 154.59 84.01 51.21 135.97 87.96 13.52 5.85 

ท่ีมา: รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมการขาว และกรมวิชาการเกษตร 

 

2) กระบวนการ (Processes)  

การดําเนินงานตามโครงการ ประกอบดวย กระบวนการตาง ๆ ไดแก การประชุมชี้แจง 

การอบรมถายทอดเทคโนโลยี การจัดซื้อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ และการผลิตเมล็ดพันธุ โดยเจาหนาท่ี 

รอยละ 68.42 ไดเขารวมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการจากสวนกลาง รอยละ 31.58 ไมไดเขารวม เนื่องจาก

ติดราชการ และบางสวนไมไดรับหนังสือแจงใหเขารวมประชุม (ภาพท่ี 4.11) ท้ังนี้ เจาหนาท่ีรอยละ 65.79 

เห็นวา การดําเนินงานโครงการเปนไปตามแผน รอยละ 31.58 เห็นวา ชากวาแผน เนื่องจากเงินงบประมาณ

โอนไปพ้ืนท่ีลาชากวากําหนด การจัดซ้ือครุภัณฑลาชา และรอยละ 2.63 เห็นวาการดําเนินงานโครงการ

เร็วกวาแผน (ภาพท่ี 4.12)  
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เขารวม, 

68.42%

ไมไดเขา

รวม, 

31.58%

                     

เปนไปตาม

แผน , 

65.79%

เร็วกวาแผน

, 2.63%

ลาชา, 

31.58%

 

     ภาพท่ี 4.11 การเขารวมประชุมช้ีแจง      ภาพท่ี 4.12 กระบวนการดําเนินงานโครงการ 

        ท่ีมา: จากการสํารวจ                                               ท่ีมา: จากการสํารวจ 
  

3) ผลได (Outputs)  

3.1) การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ ในการดําเนินงานโครงการมีการสนับสนุนเครื่องมือ 

อุปกรณ ในแตละกิจกรรมแตกตางกัน ดังนี้ (ตารางท่ี 4.52) 

(1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว กําหนดเปาหมายจัดหาและสนับสนุน

เครื่องมือ อุปกรณการผลิตเมล็ดพันธุขาว ไดแก เครื่องเก่ียวนวดขาว 18 เครื่อง ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ 

18 ชุด (ประกอบดวยเครื่องเก่ียวนวดขาว ชุดปรับสภาพเมล็ดพันธุ เครื่องคัดเมล็ดพันธุ รถเก่ียวนวดขาว 

เครื่องวัดความชื้น เครื่องเย็บกระสอบ และเครื่องชั่ง) โดยสงมอบใหเกษตรแลวเสร็จตามเปาหมาย ซ่ึงเกษตรกร

ท่ีเขารวมโครงการ เห็นวา การใชประโยชน/ความคุมคาของเครื่องมือ อุปกรณท่ีไดรับสนับสนุน อยูในระดับ

มากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.28 

(2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวตลาดเฉพาะ มีการจัดหาและสนับสนุนเครื่องมือ

การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปขาว 88 เครื่อง สงมอบแลวเสร็จตามเปาหมาย ท้ังนี้ เครื่องมืออุปกรณท่ีเกษตรกร

ไดรับการสนับสนุนแลว ไดแก เครื่องตีเยื ่อกระดาษ หมอตมฟาง ตะแกรงกระดาษ อางกระจายเยื่อ 

เครื่องบดแปง เครื่องทําไอศกรีม ตูแชแข็ง เครื่อง Homogenizer และเครื่องซีลสุญญากาศ โดยเกษตรกร 

รอยละ 52.10 ไดใชเครื่องมือ อุปกรณแลว และเห็นวาเครื่องมือ อุปกรณ มีคุณภาพในระดับมากที่สุด 

คาคะแนนเฉลี่ย 8.46 และเกษตรกรรอยละ 47.90 ยังไมไดใชเครื่องมือ อุปกรณ เนื่องจากอยูระหวางศึกษา

วิธีการใช วัสดุท่ีใชในการผลิตผลิตภัณฑ ยังไมมีสถานท่ีผลิต ยังไมผานมาตรฐาน อย.    
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(3) การพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ เพ่ือรองรับการปฏิรูปการผลิต

ภาคการเกษตร โดยพัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุพืช 4 แหง ในจังหวัดเชียงใหม พิษณุโลก 

ขอนแกน และกรุงเทพมหานคร ครบตามเปาหมาย และการจัดหาอุปกรณ เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 

101 เครื่อง จัดหาแลว 97 เครื่อง สวนอีก 4 เครื่อง ไมมีผูเสนอราคา มีการสรางกลุมเครือขายกลุมผูผลิต

เมล็ดพันธุ 43 กลุม ครบตามเปาหมาย  จํานวนสมาชิกกลุม 977 ราย คิดเปนรอยละ 94.40 ของเปาหมาย 

1,035 ราย (ชวง ก.ค. - ส.ค. มีฝนตกชุก จังหวัดอุตรดิตถจึงยกเลิกการผลิต 17 ราย)  ท้ังนี้ การจัดซ้ือเครื่องมือ 

อุปกรณ ทุกรายการดําเนินการสงมอบแลว และเจาหนาท่ีมีความเห็นวาเครื่องมือ อุปกรณท่ีไดรับมีความเหมาะสม

ในระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.00 สามารถนําไปใชประโยชนไดในระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.50   
 

ตารางท่ี 4.52 การจัดหาและสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ 
 

รายการ หนวย เปาหมาย  
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน รอยละ 

1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว       

   1.1 สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณการผลิตเมลด็พันธุขาว กลุม 181/ 181/ 100.00 

       - เครื่องเก่ียวนวดขาว เครื่อง 18  18 100.00 

       - ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ ชุด  18 18 100.00 

2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวตลาดเฉพาะ 

   - สนับสนุนเครื่องมือพัฒนาผลติภัณฑแปรรูปขาว   กลุม 341/  341/ 100.00 

 เครื่อง 88 88 100.00 

3) การพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืช 

  - พัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมลด็พันธุพืช 

  - จัดหาอุปกรณ เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 

แหง 

เครื่อง 

4  

101 

4 

97* 

100.00 

96.04 

ท่ีมา: รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมการขาว และกรมวิชาการเกษตร 

หมายเหตุ: * ไมมีผูเสนอราคา จํานวน 4 เครื่อง  1/ ไมนํามารวมในทุกยอด 

 

3.2) การอบรมถายทอดเทคโนโลยี หนวยงานไดกําหนดหลักสูตร/เนื้อหาสาระตาง ๆ  

ตามกิจกรรมหลักของโครงการ ไดแก หลักสูตรการบริหารจัดการกลุมผูผลิตพันธุขาว วิทยาการการผลิต

เมล็ดพันธุขาว การใชเครื่องมืออุปกรณและบํารุงรักษา และการอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ 

มีเกษตรกรเขารวมอบรมท้ังหมด 3,009 ราย คิดเปนรอยละ 100.47 ของเปาหมายเปาหมาย 2,995 ราย 

(ตารางท่ี 4.53)  

 

 

 

 



115 

ตารางท่ี 4.53 การอบรมถายทอดเทคโนโลยี 

หนวย: ราย 

รายการ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน รอยละ 

1) กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวและการผลิตขาวตลาดเฉพาะ 

1.1) การบริหารจดัการกลุมผูผลิตพันธุขาว   900 900 100.00 

1.2) วิทยาการการผลิตเมล็ดพันธุขาว   900 900 100.00 

1.3) การใชเครื่องมืออุปกรณและบํารุงรักษา   160 160 100.00 

2) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืช    
   - อบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ (ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง และ

ขาวโพดเลีย้งสัตว) 

 

1,035 

 

1,049 

 

101.35 

รวม 2,995 3,009 100.47 

ท่ีมา: รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมการขาว และกรมวิชาการเกษตร 

 

กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุ/กลุมผูผลิตขาวตลาดเฉพาะมีสมาชิกในกลุมเพ่ิมข้ึนหลังมีโครงการ 

รอยละ 43.64 ลดลงรอยละ 29.09 เนื่องจากสมาชิกในกลุมบางรายยายท่ีอยูอาศัย มีขอจํากัดดานเวลาและ

ประกอบอาชีพหลายอยาง จึงลาออกจากกลุม และกลุมท่ีมีสมาชิกเทาเดิม รอยละ 27.27  

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวและขาวตลาดเฉพาะ เกษตรกร

เห็นวา หลักสูตร/เนื้อหาความรูท่ีไดรับการอบรมสามารถนําไปใชประโยชนไดในระดับมากท่ีสุด คาคะแนน

เฉลี่ย 8.76 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืช เกษตรกร เห็นวา การอบรมถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุพืชถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง และขาวโพดเลี้ยงสัตว สามารถนําไปใชประโยชน

ในระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.03 (ตารางท่ี 4.54) 
 

ตารางท่ี 4.54 การนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน 
 

รายการ คาคะแนน แปลผล 

1) กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวและการผลิตขาวตลาดเฉพาะ 8.76 มากท่ีสุด 

1.1) การบริหารจดัการกลุมผูผลิตพันธุขาว 8.99 มากท่ีสุด 

1.2) วิทยาการการผลิตเมล็ดพันธุขาว 9.07 มากท่ีสุด 

1.3) การใชเครื่องมืออุปกรณและบํารุงรักษา 8.30 มากท่ีสุด 

2) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ  

อบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลติเมล็ดพันธุ (ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลสิง และขาวโพดเลีย้งสตัว) 

9.03 

9.03 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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โครงการผลิตเมล็ดพันธุดีในภาพรวม เจาหนาท่ี เห็นวา ความรูและทักษะในการผลิต

เมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี กอนมีโครงการ เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรมีความรูและทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุ

คุณภาพดีระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 6.86 หลังจากมีโครงการเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรมีความรูและทักษะ 

ในการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดีเพ่ิมข้ึนเปนระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.95 มีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว เจาหนาท่ี เห็นวา ความรู

และทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี กอนมีโครงการ เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรมีความรูและ

ทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดีระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 7.59 หลังจากมีโครงการเกษตรกร/สถาบัน

เกษตรกรมีความรูและทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดีเพ่ิมข้ึนเปนระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.23 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวตลาดเฉพาะ เจาหนาท่ี เห็นวา การพัฒนา

ผลิตภัณฑแปรรูปขาว และผลิตอยางมีคุณภาพ เจาหนาท่ีกรมการขาว เห็นวา กอนมีโครงการ สถาบันเกษตรกร

สามารถพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปขาวในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 6.45 หลังจากมีโครงการ สามารถพัฒนา

ผลิตภัณฑแปรรูปขาวเพ่ิมข้ึนเปนระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.30 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ เจาหนาท่ี เห็นวา 

ความรูและทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี กอนมีโครงการ เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรมีความรู

และทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดีระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ย 5.80 หลังจากมีโครงการ

เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรมีความรูและทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดีเพ่ิมข้ึนเปนระดับมากท่ีสุด 

คาคะแนนเฉลี่ย 8.53 (ตารางท่ี 4.55) 
 

ตารางท่ี 4.55 ความรูและทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดีของเกษตรกรกอน - หลังมีโครงการ 
 

รายการ 
กอนมีโครงการ หลังมีโครงการ 

คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

1. การผลิตเมล็ดพันธุขาว 7.59 มาก 9.23 มากท่ีสุด 

2. การผลิตขาวตลาดเฉพาะ 6.45 มาก 8.30 มากท่ีสุด 

3. การผลิตเมล็ดพันธุพืชอ่ืน 5.80 ปานกลาง 8.53 มากท่ีสุด 

รวม 6.86 มาก 8.95 มากท่ีสุด 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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4) ผลลัพธ (Outcomes) 

4.1) ปริมาณผลผลิต/ผลิตภัณฑ  

(1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว  เกษตรกรกลุมที่ไดรับ

การสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณผลิตขาว ไดรับผลผลิตเมล็ดพันธุขาวในปการผลิต 2560/61 เฉลี่ย 

455 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตป 2561/62 เฉลี่ย 489 กิโลกรัมตอไร ซ่ึงผลผลิตเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 34 กิโลกรัม/ไร 

คิดเปนรอยละ 7.47 โดยเกษตรกรรอยละ 44.86 มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน 88 กิโลกรัม/ไร เกษตรกรรอยละ 21.50 

ผลผลิตลดลง 106 กิโลกรัม/ไร และเกษตรกรรอยละ 33.64 มีผลผลิตเทาเดิม 379 กิโลกรัม/ไร (ตารางท่ี 4.56) 
 

ตารางท่ี 4.56 ปริมาณผลผลิตขาวปการผลิต 2560/61 

หนวย: กิโลกรมั/ไร 

รายการ 
เกษตรกร  

(รอยละ) 

ปริมาณผลผลิต 

กอนโครงการ หลังโครงการ เปรียบเทียบกอน/หลังโครงการ (+ เพ่ิม/- ลด) 

ป 2560/61 ป 2561/62 จํานวน       รอยละ 

1) เพ่ิมข้ึน 44.86 473 561 88 18.60 

2) เทาเดิม 33.64 379 379 - - 

3) ลดลง 21.50 660 554 -106 -16.06 

รวม/เฉลี่ย 100.00 455 489 34 7.47 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
 

(2) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวตลาดเฉพาะ กอนเขารวมโครงการ

วิสาหกิจชุมชนผลิตผลิตภัณฑ 1 - 3 ชนิดสินคา ภาพรวมสินคาท่ีกลุมฯ ผลิต เชน กระดาษ ขาวสาร ขนมจีน 

สบู ลิปบาลม ขนม เครื่องดื่ม และเครื่องอุปโภค โดยผลิตภัณฑท่ีโครงการสงเสริมบางชนิดเปนสินคาท่ีกลุมฯ 

ทําการผลิตอยูแลว บางชนิดเปนสินคาชนิดใหม เชน เซรั่ม น้ําสมสายชูหมักจากขาว ขาวฮางผงผสมธัญพืช 

(ตารางท่ี 4.57) 

ท้ังนี้ กลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีเขารวมโครงการ ไดรับการสงมอบเครื่องมือ อุปกรณ 

ครบเรียบรอยแลว โดยรอยละ 68.42 ยังไมมีการใชเครื่องมือ อุปกรณ เนื่องจากบางกลุมไดรับเครื่องมือ 

อุปกรณ ท่ียังไมมีความจําเปนตองใช ทําใหตองจัดเก็บไวท่ีศูนยเมล็ดพันธุขาวฯ และนําไปใชเปนครั้งคราว

ในการจัดงานตาง ๆ เชน ตูแชแข็งฝากระจกแบบบานเลื่อน และรอยละ 31.58 มีการใชเครื่องมือ อุปกรณ

ในการผลิตสินคา ไดแก กระดาษและกลองกระดาษจากฟางขาว ขนมจีนอบแหง ขาวฮางผงผสมธัญพืช สบู 

ลิปบาลม และแปงขาวหอมกระดังงา ผลิตภัณฑท่ีกลุมฯ ผลิตสวนใหญ เปนผลิตภัณฑเดิมท่ีกลุมผลิตกอน

เขารวมโครงการ (ภาพท่ี 4.13) 
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ตารางท่ี 4.57 ชนิดผลิตภัณฑ กอนและหลังมีโครงการ 
 

ผลิตภัณฑ 

กอนมีโครงการ 

ผลิตภัณฑท่ีสงเสริม 

หลงัมีโครงการ ผลิตแลว 

1. กระดาษจากฟางขาว กระดาษสา กระดาษจากฟางขาว  

2. ขาวสาร เชน ขาวกลอง ขาวขาว ขาวดอกขา ขาวเปลือกดอย ขาวเหนียวดํา ขาวฮาง  ขาวฮางผงผสมธัญพืช  

3. ขนมจีน ขนมจีนอบแหง  

4. ขาวกลองอบกรอบ ไอศกรีม  

5. ขาวบดพรอมชงผสมคอลลาเจน ขาวผงพรอมดื่ม ชาขาวกลอง นํ้าสมสายชูหมักจากขาว   

6. นํ้านมขาว นํ้านมขาว  

7. นํ้ายาลางจาน เครื่องดื่มนํ้าสมสายชู  

8. แปง เชน แปงขาวเมล็ดฝาย ขาวสาล ีขาวหอมกระดังงา ขาวเหนียวขาว แปงจากขาว   

9. ลิปบาลม ลิปบาลม  

10. สบู สบู  

11. - นํ้ามันรําขาว  

12. - เซรั่ม  

13. - เคก คุกก้ี  

14. - แชมพู  

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.13 การใชประโยชนจากเครื่องมืออุปกรณท่ีไดรับสนับสนุน 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
 

กลุมวิสาหกิจท่ีทําการผลิตผลิตภัณฑแลว รอยละ 28.57 มีปริมาณการผลิต

เพ่ิมข้ึนจากกอนมีโครงการ โดยปริมาณผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 92.50 กลุมฯ รอยละ 14.29 เพ่ิงเริ่มผลิต

เปนครั้งแรก และรอยละ 57.14 ทําการผลิตไดในปริมาณเทาเดิม และกลุมวิสาหกิจสามารถสรางกําไรเฉลี่ย 

28.71 บาท/ชิ้น (ตารางท่ี 4.58) 

 

 

 

ใชประโยชนแลว

, 31.58%

ยังไมใชประโยชน

, 68.42%
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ตารางท่ี 4.58 ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ/ผลกําไรเฉล่ีย  
 

การผลิต กลุมฯ (รอยละ) ปริมาณผลิตภัณฑ (รอยละ) ผลกําไร (บาท/หนวย) 

1) เพ่ิม 28.57 92.50 28.00 

2) เทาเดิม 57.14 0.00 28.75 

3) ครั้งแรก 14.29 100.00 30.00 

เฉลี่ย 100.00 97.78 28.71 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
 

(3) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ โดยเครือขายผูผลิต

เมล็ดพันธุพืชชนิดตาง ๆ  977 ราย ดําเนินการในพ้ืนท่ี 6,551 ไร ผลผลิต 636.50 ตัน คิดเปนรอยละ 94.40 

104.95 และ 78.92 ของเปาหมาย 1,035 ราย 6,242 ไร และ 806.5 ตัน ตามลําดับ โดยพ้ืนท่ีการผลิต

เมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ดําเนินการไดเกินพ้ืนท่ีเปาหมาย คิดเปนรอยละ 107.38 และ 107.43 

ตามลําดับ การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวดําเนินการไดครบถวนตามพ้ืนท่ีเปาหมาย สวนเมล็ดพันธุถ่ัวลิสง 

ดําเนินการได รอยละ 93.49 ของพ้ืนท่ีเปาหมาย ในสวนของผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวผลิตได ครบตาม

เปาหมาย สวนเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง และขาวโพดเลี้ยงสัตว ผลิตไดคิดเปนรอยละ 75.94 

93.44 และ 52.00 ของเปาหมาย ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.59)  
 

ตารางท่ี 4.59 การผลิตเมล็ดพันธุพืช 
 

รายการ หนวย เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน รอยละ 

1) ถ่ัวเหลือง ราย 260 212 81.54 

 ไร 1,950 2,094 107.38 
 ตัน 320 243 75.94 
2) ถ่ัวเขียว ราย 230 243 105.65 
 ไร 3,150 3,384 107.43 
 ตัน 320 299 93.44 
3) ถ่ัวลิสง ราย 525 502 95.62 
 ไร 1,060 991 93.49 
 ตัน 150 78 52.00 
4) ขาวโพดเลี้ยงสตัว ราย 20 20 100.00 
 ไร 82 82 100.00 
 ตัน 16.5 16.5 100.00 

รวม 
ราย 1,035 977 94.40 
ไร 6,242 6,551 104.95 
ตัน 806.5 636.5 78.92 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว เจาหนาท่ีเห็นวากอนมีโครงการ

เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร มีศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 7.05 หลังมีโครงการ

ศักยภาพเพ่ิมข้ึนในระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.05  

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ โดยเจาหนาท่ี เห็นวา กอนมี

โครงการเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรมีศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ย 5.60 หลังจากมีโครงการศักยภาพเพ่ิมข้ึนในระดับมากท่ีสุด คาคะแนน

เฉลี่ย 8.33 (ภาพท่ี 4.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.14 ศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุ 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
   

4.2) รายไดของเกษตรกร 

(1) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว เกษตรกรจําหนายผลผลิต

เปนเมล็ดพันธุ จําหนายท่ัวไป และนําไปแปรรูป โดยมีรายไดในปการผลิต 2560/61 มูลคา 7,681 บาท/ไร 

รายไดในปการผลิต 2561/62 มูลคา 9,344 บาท/ไร ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 1,663 บาท/ไร คิดเปนรอยละ 21.65 

เนื่องจากปริมาณผลผลิต ปการผลิต 2561/62 เพ่ิมข้ึนจากปกอนโครงการ และจําหนายไดในราคาสูงข้ึน  

(2) กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวตลาดเฉพาะ เกษตรกรมีรายไดในป

การผลิต 2560/61 มูลคา 45,933 บาท/รอบการผลิต รายไดในปการผลิต 2561/62 มูลคา 70,498 บาท/

รอบการผลิต โดยมูลคาเพ่ิมข้ึน 24,565 บาท/รอบการผลิต คิดเปนรอยละ 53.48 เนื่องจาก เกษตรกรทํา

การผลิตในปริมาณท่ีมากข้ึน และราคาท่ีเกษตรกรจําหนายไดเพ่ิมสูงข้ึนกวาเดิม รวมถึงเกษตรกรทําการผลิต

ผลิตภัณฑหลากหลายข้ึน เชน การผลิตกระดาษจากฟางขาว ลิป สบู และการผลิตไอศกรีม 

(3) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ พบวาเกษตรกร

ผูผลิตเมล็ดพันธุพืช (ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง ขาวโพดเลี้ยงสัตว) มีรายไดในปการผลิต 2560/61 มูลคา 

4,722 บาท/ไร รายไดในปการผลิต 2561/62 มูลคา 5,127 บาท/ไร ซึ่งเพิ่มขึ้น 405 บาท/ไร คิดเปน

รอยละ 8.58 เนื่องจากเกษตรกรสามารถจําหนายผลผลิตไดในราคาท่ีสูงข้ึน (ตารางท่ี 4.60) 

2

4

6

8

10

ภาพรวม การผลิตเมล็ดพันธุขาว การผลิตเมล็ดพันธุพืชอื่น

กอน

หลัง

6.43 

8.74 

7.05 

9.05 

5.60 

8.33 

คาคะแนน 
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ตารางท่ี 4.60 รายไดจากการใชเครื่องมือ อุปกรณท่ีไดรับจากโครงการ 
 
 

รายการ หนวย 

รายได 

ปการผลิต 

2560/61 

ปการผลิต 

2561/62 

การเปลี่ยนแปลง      

จํานวน รอยละ 

1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว บาท/ไร 7,681 9,344 1,663 21.65 

2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวตลาดเฉพาะ บาท/รอบการผลติ 45,933 70,498 24,565 53.48 

3) การพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุฯ  

   (ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง ขาวโพดเลีย้งสัตว) 

บาท/ไร 4,722 5,127 405 8.58 

ท่ีมา: จากการสํารวจ  

 

4.3) ความม่ันคงและยั่งยืน 

(1) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว เจาหนาท่ีรับผิดชอบโครงการ 

เห็นวา ความม่ันคงและยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรกอนมีโครงการอยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 7.53 

และหลังจากมีโครงการ พบวา สามารถสรางความม่ันคงและยั่งยืนในอาชีพใหเกษตรกรเพ่ิมมากข้ึนเปน

ระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.24 

(2) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวตลาดเฉพาะ เจาหนาท่ีรับผิดชอบโครงการ 

เห็นวา ความม่ันคงและยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรกอนมีโครงการอยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 7.06 

และหลังจากมีโครงการ พบวา สามารถสรางความม่ันคงและยั่งยืนในอาชีพใหเกษตรกรเพ่ิมมากข้ึนเปน

ระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.63 

(3) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ เจาหนาท่ีรับผิดชอบ

โครงการ เห็นวา ความม่ันคงและยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรกอนมีโครงการอยูในระดับปานกลาง คา

คะแนนเฉลี่ย 6.14 และหลังจากมีโครงการ พบวา สามารถสรางความม่ันคงและยั่งยืนในอาชีพใหเกษตรกร

เพ่ิมมากข้ึนเปนระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.27 (ภาพท่ี 4.15) 

 

 

 

 

 

  

 
 

ภาพท่ี 4.15 ความม่ันคงและย่ังยืนในอาชีพของเกษตรกร 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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ภาพรวม

การผลิตเมล็ดพันธุขาว

การผลิตขาวตลาดเฉพาะ

การผลิตเมล็ดพันธุพืชอื่น

กอน

หลัง

7.09 

8.83 
7.53 

9.24 

7.06 

8.63 

6.41 

8.27 

คาคะแนน 
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ไมผลิตเมล็ดพันธุตอเนื่อง

, 9.32%

ยังไมแนใจ, 13.56%

ผลิตเมล็ดพันธุตอเนื่อง

, 77.12%

แนวโนมการผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ ในสวนของกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขาย

ผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ เกษตรกรรอยละ 77.12 จะทําการผลิตเมล็ดพันธุตอเนื่องในปตอ ๆ ไป เนื่องจาก

มีประสบการณในการปลูกพืชมานาน เปนพืชท่ีดูแลรักษางาย พ้ืนท่ีปลูกมีความเหมาะสม เปนตน รอยละ 13.56 

ยังไมแนใจ เนื่องจากพ้ืนท่ีปลูกมีจํากัด รอดูสภาพอากาศ อาจปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชหมุนเวียน รอดูสภาพเศรษฐกิจ

ของประเทศ เปนตน และรอยละ 9.32 ไมผลิตตอเนื่อง เนื่องจากปลูกแลวขาดทุน และปลูกพืชชนิดอ่ืนท่ีมี

ความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีของตนเอง (ภาพท่ี 4.16)   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.16 แนวโนมการผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ ของเกษตรกรเครือขายท่ีผลิตเมล็ดพันธุพืชตอเนื่อง 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
 

4.4) การบริหารจัดการกลุม/เครือขาย (ตารางท่ี 4.61) 

(1) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ควบคุม กํากับ ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ทําหนาท่ีดูแลบริหารจัดการการใชเครื่องมือ อุปกรณเพ่ือใหสมาชิก

ไดใชเครื่องมือทุกราย และคณะกรรมการจะแบงหนาท่ีการทํางานกันอยางชัดเจนภายในกลุม โดยกลุมมีขอ

กําหนดการดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ รอยละ 87.04 และทุกกลุมมีแผนปฏิบัติงานการผลิต มีการกําหนด

ระยะเวลาการใชเครื่องมือ อุปกรณท่ีเหมาะสม เก็บคาบริการรถเก่ียวขาวจากสมาชิกและไมเปนสมาชิกเพ่ือ

นําเงินเขากลุม และกอนนําเครื่องมือ อุปกรณท่ียืมสงคืนตองมีการตรวจเช็คสภาพกอนทุกครั้ง เปนตน ท้ังนี้ 

เกษตรกรรอยละ 89.81 ไดใชเครื่องมือ อุปกรณแลว โดยเห็นวาเครื่องมืออุปกรณท่ีไดรับสนับสนุน มีคุณภาพ

ในระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.80 โดยแตละกลุมมีความถ่ีในการใชเครื่องมือ อุปกรณ ประมาณ 2 ครั้ง/ฤดู

การผลิต และเกษตรกรรอยละ 10.19 ยังไมไดใชเครื่องมือ อุปกรณเนื่องจากเครื่องมือ อุปกรณท่ีไดรับ

สนับสนุนมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการใชของเกษตรกร  

(2) กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวตลาดเฉพาะ มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ควบคุม กํากับ ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ทําหนาท่ีดูแลบริหารจัดการการใชเครื่องมืออุปกรณ คณะกรรมการ

จะแบงหนาท่ีการทํางานกันอยางชัดเจนภายในกลุม โดยในกลุมมีขอกําหนดการดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ 

รอยละ 57.14 ท้ังนี้ เกษตรกรรอยละ 52.14 ไดใชเครื่องมือ อุปกรณแลว เห็นวา เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีไดรับ

สนับสนุน มีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.46 โดยแตละกลุมมีความถ่ีในการใชเครื่องมือ อุปกรณ 

ประมาณ 8 ครั้ง/ฤดูการผลิต และเกษตรกรรอยละ 47.86 ยังไมไดใชเครื่องมือ อุปกรณ เนื่องจากสมาชิกท่ี
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เขารวมอบรมการใชเครื่องมือ อุปกรณ ไมมีเวลาวางมาสอนสมาชิกคนอื่น ๆ และกลุมยังขาดวัตถุดิบที่ใช

ในการผลิตผลิตภัณฑ เปนตน  

(3) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ เกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการทุกรายรวมกลุมเปนเครือขายในการผลิตเมล็ดพันธุ เพ่ือประชุม/ปรึกษาหารือกันในการผลิตเมล็ดพันธุ 

และการรวมกลุมจําหนายเมล็ดพันธุ เปนตน 
 

ตารางท่ี 4.61 การบริหารจัดการกลุมเกษตรกร และการใชเครื่องมือ อุปกรณ 
 

รายการ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตเมล็ดพันธุขาว 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ขาวตลาดเฉพาะ 

รอยละ คาคะแนน รอยละ คาคะแนน 

1) ขอกําหนดการดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ 87.04 - 57.14 - 

2) การใชเครื่องมือ อุปกรณ 100.00 - 100.00 - 

   2.1) เกษตรกรใชเครื่องมือ อุปกรณ 89.81 - 52.14 - 

   2.2) เกษตรกรยังไมใชเครื่องมือ อุปกรณ 10.19 - 47.86 - 

3) คุณภาพเครื่อง อุปกรณท่ีไดรับสนับสนุน - 8.80 - 8.46 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
 

4.5) การกระจายผลผลิต  

(1) กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว ผลผลิตขาวในโครงการ

เกษตรกรไดนําไปใชประโยชน/กระจายในชองทางตาง ๆ ไดแก ปริมาณผลผลิตรอยละ 66.57 นําไปจําหนาย

เปนเมล็ดพันธุ ราคาจําหนายเฉลี่ย 14.06 บาทตอกิโลกรัม รองลงมา จําหนายท่ัวไป เก็บเขากลุม เก็บไว

บริโภค เก็บไวทําพันธุ จําหนายเปนผลิตภัณฑแปรรูป และอ่ืน ๆ เชน การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุขาวกับ

เพ่ือนบาน คิดเปนรอยละ 21.94 8.61 1.38 1.22 0.22 และ 0.05 ตามลําดับ ท้ังนี้ ราคาจําหนายท่ัวไป

เฉลี่ย 13.08 บาทตอกิโลกรัม สวนท่ีนําไปแปรรูปจําหนายในราคาเฉลี่ย 45.14 บาทตอกิโลกรัม (ภาพท่ี 4.17) 
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อื่น ๆ, 0.05% จําหนายเมล็ดพันธุ, 66.57%

เขากลุม, 8.61%

บริโภค, 1.38%

แปรรูป, 0.22%

ทําพันธุ, 1.22%

จําหนายทั่วไป, 21.94%

 
ภาพท่ี 4.17 การกระจายผลผลิตกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

 ท่ีมา: จากการสํารวจ 
 

(2) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ เกษตรกรสวนใหญ

นําผลผลิตถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง และขาวโพดเลี้ยงสัตว จําหนายเปนเมล็ดพันธุ คิดเปนรอยละ 67.30 

ราคาจําหนายเฉลี่ย 21.29 30.22 32.18 และ 200 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ รองลงมาจําหนายท่ัวไป 

คิดเปนรอยละ 17.60 ราคาถ่ัวเขียวเฉลี่ย 21.49 บาทตอกิโลกรัม และราคาถ่ัวลิสงเฉลี่ย 12.14 บาทตอกิโลกรัม 

ขณะท่ีผลผลิตถ่ัวเหลืองและขาวโพดเลี้ยงสัตวเกษตรกรจําหนายเปนเมล็ดพันธุท้ังหมด สวนท่ีเหลือเก็บไวทํา

พันธุ บริโภค และอ่ืน ๆ เชน แจกจายผลผลิตเมล็ดพันธุพืชใหญาติหรือเพ่ือนบาน คิดเปนรอยละ 6.29 6.29 

และ 2.52 ตามลําดับ (ภาพท่ี 4.18) 

จําหนายพันธุ, 67.30%

จําหนายทั่วไป

, 17.60%

เก็บทําพันธุ, 6.29%

อื่น ๆ, 2.52%

บริโภค, 6.29%

 
ภาพท่ี 4.18 การกระจายผลผลิตกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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4.6) คุณภาพมาตรฐานเมล็ดพันธุ  

โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี เกษตรกรรอยละ 78.03 สงเมล็ดพันธุเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ

มาตรฐาน รอยละ 21.97 ไมไดสงตรวจคุณภาพมาตรฐาน โดยเกษตรกรท่ีสงตรวจสอบฯ แลวผานเกณฑ

คุณภาพมาตรฐานคิดเปนรอยละ 98.16 ไมผานเกณฑรอยละ 1.84 เนื่องจากตรวจแลว พบวา มีพันธุอ่ืนปนอยู 

(ตารางท่ี 4.62)   

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว เกษตรกรรอยละ 90.38 

สงเมล็ดพันธุเพ่ือตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน รอยละ 9.62 ไมไดสงตรวจคุณภาพมาตรฐาน เนื่องจากเกษตรกร

บางรายไมทราบวามีการตรวจสอบฯ เกษตรกรบางรายทําการผลิตเพ่ือจําหนายท่ัวไป และบางรายไมไดปลูก

เปนเมล็ดพันธุ เปนตน โดยเกษตรกรท่ีสงตรวจสอบฯ แลวผานเกณฑคุณภาพมาตรฐานคิดเปนรอยละ 96.81 

ไมผานเกณฑรอยละ 3.19 เนื่องจากตรวจแลวพบวามีพันธุอ่ืนปนอยู   

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืช เกษตรกรสงเมล็ดพันธุ

ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง และขาวโพดเลี้ยงสัตว ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน รอยละ 67.23 ไมไดสงตรวจสอบ

คุณภาพมาตรฐาน รอยละ 32.77 โดยเกษตรกรท่ีสงเมล็ดพันธุตรวจสอบผานเกณฑมาตรฐานทุกราย  
 

ตารางท่ี 4.62 เมล็ดพันธุพืชท่ีผานเกณฑการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 

หนวย: รอยละ 

กิจกรรม 
ไมสงตรวจสอบ

คุณภาพ 

สงตรวจสอบคุณภาพ 

ยอดสง ผาน ไมผาน 

1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว 9.62 90.38 96.81 3.19 

2) การพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืช 

   (ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง ขาวโพดเลีย้งสัตว) 
32.77 67.23 100.00 0.00 

เฉลี่ย 21.97 78.03 98.16 1.84 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
 

คุณภาพเมล็ดพันธุท่ีเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรผลิตไดโดยรวม เจาหนาท่ีเห็นวา ในชวง

กอนมีโครงการสามารถผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพไดในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 7.09 หลังจากมีโครงการ

สามารถผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพไดเพ่ิมข้ึนเปนระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.83 (ภาพท่ี 4.19)   

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว เจาหนาที่ เห็นวา ในชวงกอน

มีโครงการสามารถผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพไดในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 7.75 หลังจากมีโครงการสามารถ

ผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพไดเพ่ิมข้ึนเปนระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.25  

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ เจาหนาท่ี เห็นวา ในชวงกอน

มีโครงการสามารถผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ คุณภาพไดในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ย 6.14  หลังจากมีโครงการ

สามารถผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ คุณภาพไดเพ่ิมข้ึนเปนระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.27  
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ภาพท่ี 4.19 ความคิดเห็นเจาหนาท่ีตอคุณภาพเมล็ดพันธุท่ีเกษตรกรผลิตกอน - หลังมีโครงการ 

ท่ีมา: จากการสํารวจ  
 

4.7) ความพึงพอใจ ในสวนของเจาหนาท่ีและเกษตรกรตอการดําเนินกิจกรรมมีรายละเอียด 

ดังนี้ (ตารางท่ี 4.63) 

(1) กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวและขาวตลาดเฉพาะ เจาหนาท่ี 

เห็นวา การดําเนินกิจกรรมฯ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.39 และเกษตรกร

มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.89 โดยเกษตรกร เห็นวา เครื่องมือ อุปกรณท่ีสนับสนุน

ไดใชประโยชนจริง คุณภาพดี 

(2) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ เจาหนาท่ีเห็นวา 

การดําเนินกิจกรรมฯ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 7.47 โดยเห็นวา เกษตรกร

ไดรับประโยชนจริงจากการดําเนินกิจกรรม และเกษตรกรสวนมากใหความสนใจเก่ียวกับการเขารวม

กิจกรรม ในสวนของเกษตรกรมีความพึงพอใจตอกิจกรรมฯ ในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.60 

โดยเห็นวาการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณของกิจกรรมฯ สามารถลดตนทุนการผลิตและสรางรายได

เพ่ิมข้ึนใหกลุม 
 

ตารางท่ี 4.63 ความพึงพอใจของเจาหนาท่ีและเกษตรกรตอการเขารวมโครงการ 
 

รายการ คาคะแนน แปลผล 

1) กิจกรรมการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวและขาวตลาดเฉพาะ 

   - เจาหนาท่ี 

   - เกษตรกร 

 

8.39 

8.89 

 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

2) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ 

   - เจาหนาท่ี 

   - เกษตรกร 

 

7.47 

9.60 

 

มาก 

มากท่ีสุด 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

7.75 

9.25 

2

4

6

8

10

ภาพรวม การผลิตเมล็ดพันธุขาว การผลิตเมล็ดพันธุพืชอื่น

กอน

หลัง

คาคะแนน 

7.09 

8.83 

6.14 

8.27 
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5) ขอคนพบ  

5.1) กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว  

(1) เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีโครงการสนับสนุนใหกลุมเกษตรกรตรงตามความตองการ

แตปริมาณท่ีสนับสนุนเปนไปตามงบประมาณท่ีหนวยงานไดรับ ยังไมเพียงพอตอความตองการใชงานของ

เกษตรกร เกษตรกรบางรายไมมีโอกาสไดใชงาน เนื่องจากตองจองคิวใชเครื่อง สมาชิกในกลุมมีจํานวนมาก 

ชวงระยะเวลาตองการใชงานตรงกัน เชน รถเก่ียวขาว ฯลฯ  

(2) การสงมอบเครื่องเก่ียวนวดขาว ในบางพ้ืนท่ีลาชา ทําใหเกษตรกรไมไดฝกฝน

การใชเครื่องใหเกิดความชํานาญ ซ่ึงอาจสงผลใหประสิทธิภาพในการเก็บเก่ียวลดลง 

5.2) กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวตลาดเฉพาะ 

(1) เกษตรกรบางกลุมไมใหความสําคัญกับโครงการฯ จึงขาดความรวมมือรวมใจ 

เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมเห็นผลชา 

(2) เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีจัดหาใหกลุมเกษตรกร มีกําลังการผลิตต่ํากวาเครื่องมือ 

อุปกรณเดิมท่ีกลุมเกษตรกรมีอยู 

(3) เกษตรกรตองการใหโครงการฯ สนับสนุนในดานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เชน การจัดหา

ตลาด สนับสนุนลานตาก สนับสนุนงบประมาณขยายอาคารแปรรูปเพ่ือใหไดมาตรฐานสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

(4) บางกลุมยังไมมีการใชเครื่องมือ อุปกรณ ในการผลิตผลิตภัณฑ เนื่องจากผูท่ีไดรับ

การอบรมการใชเครื่องมือ อุปกรณ ยังไมวางเพ่ือถายทอดใหกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ บางกลุมไมมีวัตถุดิบในการผลิต

ผลิตภัณฑ (การทํากระดาษจากฟางขาว ทางกลุมไมมีฟางขาวสํารอง จึงตองรอฤดูเก็บเก่ียวชวงเดือนตุลาคม

ถึงธันวาคม 2562)  

5.3) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ  

(1) เกษตรกรสวนใหญประสบปญหาภัยแลง บางรายพบปญหาแมลงศัตรูพืช 

โคนตนเนา ใบแหง ดินไมเหมาะสม วัชพืช ทําใหผลผลิตเสียหาย และมีตนทุนคาใชจายในการดูแลรักษา

เพ่ิมข้ึน เก็บผลผลิตไดไมเต็มประสิทธิภาพ   

(2) บางพ้ืนท่ีสงมอบเมล็ดพันธุลาชาไมทันฤดูการผลิต และชวงเวลาในการดําเนิน

โครงการเปนชวงฤดูทําการเกษตร ทําใหเกษตรกรบางรายไมสามารถเขารวมอบรมได 

(3) การกําหนดหลักเกณฑการรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร สงผลใหเกษตรกรบางราย

ไมสามารถทําตามหลักเกณฑได ตองนําผลผลิตไปจําหนายใหพอคาคนกลางในตลาดในราคาถูกกวาท่ีกลุมรับซ้ือ  

(4) การจําหนายผลผลิตใหกลุมฯ เกษตรกรไมไดรับเงินในทันที เนื่องจากเกษตรกร

เก็บเก่ียวผลผลิตและจําหนายชวงเดือนธันวาคม ซ่ึงอยูในชวงการอุทธรณการกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปจาก

กรมบัญชีกลาง 
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(5) กิจกรรมโครงการเปนการผลิตเมล็ดพันธุ ระยะเวลาควรสอดคลองกับฤดูการผลิต

ของเกษตรกรในพ้ืนท่ี แตระยะเวลาคอนขางกระชั้นชิดและเรงรีบ ไมตรงกับชวงเวลาดังกลาว ทําใหไดผลผลิต

ไมเต็มศักยภาพของพ้ืนท่ี  

6) ขอเสนอแนะ  

6.1) การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ ควรสนับสนุนในจํานวนท่ีเพียงพอตอความตองการ

ใชงานของกลุมเกษตรกร และเครื่องมือ อุปกรณตองมีคุณภาพมาตรฐานดีกวาเครื่องเกาท่ีกลุมเกษตรกรมี 

6.2) ควรมีการอบรมการใชเครื่องมือ อุปกรณท่ีสนับสนุน ท่ีจําเปนตองมีความชํานาญและ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการใชงาน ใหแกเกษตรกรกอนสงมอบหรือสงมอบกอนฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิต 

6.3) หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการฯ ควรสรางความเชื่อม่ันใหแกเกษตรกร วาการดําเนิน

กิจกรรมจะสามารถสรางรายไดและความม่ันคงใหเกษตรกรและครอบครัวไดจริง เชน การจัดหาตลาดรับซ้ือ

ผลผลิตท่ีชัดเจน การนําสินคาท่ีกลุมเกษตรกรผลิตไปออกงานตาง ๆ การรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรโดย

ไมกําหนดหลักเกณฑ 

6.4) ควรอบรมการใช เครื่องมือ อุปกรณ ใหสมาชิกในกลุมเกษตรกรทุกราย เพ่ือใหทุกราย

สามารถใชเครื่องมือ อุปกรณไดโดยไมตองรอสมาชิกท่ีรับผิดชอบเพียงทานใดทานหนึ่ง 

6.5) หนวยงานควรจัดการอบรมใหความรูเกษตรกร เม่ือเกิดโรคระบาดในพืช การดูแล

บํารุงดิน หรือปญหาดานอ่ืน ๆ  

6.6) ควรสนับสนุนใหมีการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง  พรอมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ

เพ่ือสรางมาตรฐานและมูลคาเพ่ิม และจัดหาตลาดรับซ้ือเพ่ือนําไปสูการเพ่ิมรายได และความม่ันคงทางอาชีพ

ของเกษตรกรอยางยั่งยืน  
6.7) เจาหนาท่ีรับผิดชอบโครงการฯ ควรมีการติดตามผลการใชประโยชนจากอุปกรณ

ท่ีสนับสนุนตามโครงการ และใหคําแนะนําเกษตรกรเม่ือเกิดปญหาอยางตอเนื่อง ผานชองทางตาง ๆ ท่ีสะดวก

รวดเร็ว เชน Application Line หรือ Facebook เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  

6.8) ชวงระยะเวลาการดําเนินโครงการ ควรวางแผนใหครอบคลุมสอดคลองกับฤดูการผลิต

ของเกษตรกร เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว  

6.9) เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ภาครัฐควรใหความรูเกษตรกรในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุใหไดนาน 

รวมท้ังสงเสริมใหความรูการแปรรูปถั่วเขียว ถ่ัวเหลือง ถั่วลิสง และขาวโพดเลี้ยงสัตว เพ่ือเปนทางเลือก

ในการนําผลผลิตเมล็ดพันธุตกเกรดไมผานคุณภาพมาตรฐานมาแปรรูปไดดวย เพ่ือท่ีเกษตรกรไมตองเรงรีบ

จําหนายผลผลิตหลังเก็บเก่ียวในทันที   
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    ประมวลภาพโครงการผลิตเมล็ดพันธุดี 
 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวและตลาดเฉพาะ (กข.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ (วก.) 
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4.7 โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว 
 

4.7.1 สาระสําคัญของโครงการ 

1) ความเปนมาโครงการ กรมปศุสัตวเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาปรับปรุง สายพันธุสัตว

ใหมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดลอมของประเทศ ในแตละปมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ 

และจําหนายใหแกเกษตรกรอยางตอเนื่องแตยังไมเพียงพอตอความตองการ เนื่องจากแตละปกรมปศุสัตว

ไดรับงบประมาณคอนขางจํากัด และรายไดจากการจําหนายพันธุสัตวไดนําเขาเปนรายไดแผนดินไมนอยกวา

ปละ 90 ลานบาท แตไมสามารถนํากลับใชในการผลิตพันธุสัตวเพ่ือการจําหนายใหกับเกษตรกรได ดังนั้น

กรมปศุสัตว จึงไดจัดทําโครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตวข้ึน เพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิต

สัตวพันธุดีจําหนายใหกับเกษตรกรรายยอย และเครือขายการผลิต ซ่ึงจะสามารถตอบสนองความตองการ

ของเกษตรกรรายยอยไดในระดับหนึ่ง และเปนการชวยลดตนทุนการผลิตโดยเฉพาะในเรื่องของพันธุสัตว

ใหกับเกษตรกรได 

2) วัตถุประสงคโครงการ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตวและกระจายสัตวพันธุดีใหกับเกษตรกร

รายยอย/เครือขายสัตวพันธุดี รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

3) เปาหมายและพ้ืนท่ีดําเนินงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตวพันธุดีในศูนยวิจัยและบํารุง

พันธุสัตวและศูนยผลิตน้ําเชื้อ รวม 38 แหง และจําหนายสัตวพันธุดีและน้ําเชื้อสุกรใหกับเกษตรกรรายยอย

และเครือขายจํานวน 19,000 ราย ในพ้ืนท่ี 77 จังหวัด 

4) หนวยงานท่ีรับผิดชอบและงบประมาณ ดําเนินงานโดย กรมปศุสัตว งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร จํานวน 140,000,000 บาท 

5) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 

4.7.2 วิธีการประเมินผล  

1) การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ 

1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินโครงการจากกรมปศุสัตว 

1.2) สอบถามเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการของแตละศูนยฯ จํานวน 38 แหง  

1.3) สัมภาษณเกษตรกรท่ีซ้ือพันธุสัตวจากโครงการ จํานวน 323 ราย 

2) ชวงเวลาของขอมูล  

2.1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 -  31 กรกฎาคม 2562 

2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีโครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562 
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4.7.3 ผลการประเมินผล 

1) ปจจัยนําเขา (Inputs)  

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร กรมปศุสัตว ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการ

ศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตวรวมท้ังสิ้น จํานวน 140 ลานบาท มีการเบิกจายงบประมาณแลว

ท้ังหมด จํานวน 138.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.95 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร โดยเจาหนาท่ีศูนยฯ 

ทุกศูนยเห็นวางบประมาณดังกลาว มีความเพียงพอตอความตองการใช ทั้งนี้บางศูนยฯ ใหความเห็นวา

พันธุสัตวท่ีผลิตไดจากการดําเนินงานโครงการยังคงมีการเลี้ยงอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงตองมี

คาใชจายในการเลี้ยงโดยเฉพาะคาอาหารสัตว ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินโครงการดังกลาวมีความตอเนื่อง 

และเกิดประโยชนสูงสุด ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือเปนคาใชจายในการเลี้ยงพอแมพันธุสัตว

ดังกลาว ดานความทันเวลาของงบประมาณ พบวา ทุกศูนยฯ ไดรับงบประมาณทันตอการดําเนินโครงการฯ 

(ตารางท่ี 4.64)  
 

ตารางท่ี 4.64 ความเพียงพอ และความทันเวลาของงบประมาณ 
 

รายการ รอยละ 

1. ความเพียงพอ 

1.1 เพียงพอ 

1.2 ไมเพียงพอ 

100.00 

100.00 

- 

2. ความทันเวลา 

2.1 ไดรับทันเวลา 

2.2 ไมทันเวลา 

100.00 

100.00 

- 

ท่ีมา : จากการสํารวจ  
 

2) กระบวนการ (Processes) 

2.1) การประชาสัมพันธโครงการ ฯ ของกรมปศุสัตว พบวา มีการประชาสัมพันธโครงการฯ 

ผานสื่อบุคคลมากท่ีสุด ไดแก เจาหนาท่ีศูนยฯ เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) กํานัน 

ผูใหญบาน และเพ่ือนบาน คิดเปนรอยละ 89.47 รองลงมา ประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน 

Facebook Line Application เว็บไซตของศูนยฯ สํานักงานปศุสัตวอําเภอ และสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

และวิทยุ คิดเปนรอยละ 65.79 และผานสื่อสิ่งพิมพ ไดแก โปสเตอรจากกรมปศุสัตว หนังสือพิมพ และ

วารสาร คิดเปนรอยละ 28.95 (ตารางท่ี 4.65) 
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ตารางท่ี 4.65 ประเภทส่ือท่ีใชในการประชาสัมพันธโครงการฯ 
 

รายการ รอยละ 

 1. สื่อบุคคล  

 2. สื่ออิเล็กทรอนิกส  

 3. สื่อสิ่งพิมพ  

   89.47 

   65.79 

   28.95 

ท่ีมา : จากการสํารวจ  

หมายเหต ุ: สื่อท่ีใชประชาสมัพันธตอบไดมากกวา 1 ขอ  
 

 ในสวนของการรับทราบขอมูลขาวสารโครงการฯ พบวา เกษตรกรไดรับทราบขอมูล

ขาวสารโครงการฯ ผานสื่อบุคคลมากท่ีสุด ไดแก เจาหนาท่ีจากศูนยฯ เจาหนาท่ีของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ 

เจาหนาท่ีของสํานักงานปศุสัตวจังหวดั เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) กํานัน และผูใหญบาน 

คิดเปนรอยละ 95.67 รองลงมา ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก Facebook Line Application โทรทัศน 

วิทยุ และเว็บไซตของศูนยฯ สํานักงานปศุสัตวอําเภอ และสํานักงานปศุสัตวจังหวัด คิดเปนรอยละ 7.43 

และผานสื่อสิ่งพิมพ (โปสเตอร) จากกรมปศุสัตว คิดเปนรอยละ 0.62 (ตารางท่ี 4.66) 
 

ตารางท่ี 4.66 ส่ือท่ีเกษตรกรรับทราบขอมูลขาวสารจากโครงการ 
 

รายการ   รอยละ 

1. สื่อบุคคล 95.67  

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส 7.43 

3. สื่อสิ่งพิมพ 0.62 

ท่ีมา : จากการสํารวจ  

หมายเหตุ : ประเภทสื่อท่ีเกษตรกรรับทราบตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

2.2) การปรับปรุงสิ่งกอสราง/แปลงหญา ในการดําเนินงานโครงการศูนยขยายพันธุและ

สงเสริมการผลิตปศุสัตว กิจกรรมท่ีสําคัญอยางหนึ่งคือ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของศูนยฯ เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพการผลิตดวยการปรับปรุงสิ่งกอสราง แปลงหญา และจัดหาวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑท่ีจําเปนของศูนยฯ 

ท้ังนี้เพ่ือใหแตละศูนยฯ  สามารถผลิตพันธุสัตวท่ีมีคุณภาพ  ตอบสนองตอความตองการของเกษตรกร

ผูเลี้ยงสัตวได ซ่ึงแตละศูนยไดมีการดําเนินการปรับปรุงดังกลาวแลวเสร็จท้ังหมด 

2.3) การเลี้ยงพอ/แมพันธุเพื่อผลิตลูกและน้ําเชื้อ เปนกิจกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งของ

โครงการฯ นอกจากการพัฒนาศักยภาพของศูนยฯ แลว โครงการไดดําเนินการเลี้ยงแมพันธุสัตวเพ่ือขยาย

เปนแมพันธุสัตวทดแทนแมพันธุสัตวเดิมที่มีอยูแลว และเพื่อผลิตลูกสัตวพันธุดีจําหนายใหแกเกษตรกร 

ซ่ึงดําเนินงานโดยศูนยวิจัยบํารุงพันธุสัตวในจังหวัดตาง ๆ ท้ัง 38 แหง พบวา มีการเลี้ยงแมพันธุสัตวเพ่ือขยาย

เปนแมพันธุสัตวทดแทนแลว รวมท้ังมีการผลิตลูกสัตวพันธุดีจําหนายใหแกเกษตรกรแลว นอกจากนี้ยังได



133 

มีการเลี้ยงพอพันธุสุกรเพ่ือผลิตน้ําเชื้อจําหนายใหแกเกษตรกร ซ่ึงดําเนินการโดยศูนยผลิตน้ําเชื้อสุกรราชบุรี 

จังหวัดราชบุรี โดยขณะนี้ไดมีการผลิตน้ําเชื้อสุกรจําหนายใหเกษตรกรแลวเชนเดียวกัน 

2.4) การกําหนดคุณสมบัติของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของ

เกษตรกรไว 3 ประเภท โดยเรียงลําดับความสําคัญ ดังนี้  

(1) เกษตรกรท่ีลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐดานปศุสัตว/เกษตรกรตามโครงการเพ่ิม

ทักษะอาชีพ  

(2) เกษตรกรรายยอยท่ีเลี้ยงปศุสัตวเปนอาชีพเสริม 

(3) เกษตรกรเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว  

 โดยเกษตรกรตองยื่นแบบคําขอจองพันธุสัตวท่ีสํานักงานปศุสัตวอําเภอ และใหปศุสัตว

อําเภอทําการตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกร ความพรอมในการเลี้ยงสัตวและรับรองเกษตรกร จากนั้น

จะสงรายชื่อใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดรวบรวมและสงใหกับศูนยฯ เพ่ือจําหนายพันธุสัตวใหเกษตรกร

ดังกลาวตอไป ซ่ึงเกษตรกรสามารถซ้ือพันธุสัตวไดรายละ 1 ครั้ง และซ้ือไดเพียงชนิดเดียวเทานั้น ท้ังนี้ 

เนื่องจากโครงการมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการกระจายสัตวพันธุดีใหแกเกษตรกรอยางท่ัวถึง 

2.5) การกําหนดราคาพันธุสัตวท่ีจําหนายใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ กรมปศุสัตว

ไดมีประกาศลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 กําหนดราคาจําหนายพันธุสัตว โดยปรับราคาใหมลดลงจากราคา

ประกาศเดิมเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 15 และไดประชาสัมพันธ/ประกาศเชิญชวนใหเกษตรกรกลุมเปาหมาย

เขามาจองพันธุสัตวไดท่ีสํานักงานปศุสัตวอําเภอ และสํานักงานปศุสัตวจังหวัด โดยทางโครงการไดดําเนินการ

ขยายระยะเวลาในการจําหนายสัตวพันธุดีใหแกเกษตรกรจนถึง 30 กันยายน 2562 (ตารางท่ี 4.67)
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ตารางท่ี 4.67 ราคาจําหนายพันธุสัตวเพ่ือลดตนทุนการผลิต (พันธุสัตว) ใหกับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ  
 

ประเภทสัตวคัดออก ชนิดสัตว ชนิดพันธุ เพศ อายุ/น้ําหนัก 

 

ราคาประกาศ 

(เดิม) 

 

ราคาประกาศ 

(ใหม) 

เปรียบเทียบราคาประกาศ 

(ใหม/เดิม) 
หมายเหตุ 
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ลดลง  

(บาท) 

ลดลง  

(%) 

1.สัตวพันธุคัดออก  

โคเน้ือ 

 

บราหมัน ตาก  

 

ผู 

 

หยานม - 6 ป 

 

120 บาท/กก. 

 

100 บาท/กก. 

 

20 

 

17 

 

จําหนายตอตัว ตามเพศ 

  กบินทรบุรี ภูพาน  มากกวา 6 ป 110 บาท/กก. 90 บาท/กก. 20 18 และนํ้าหนัก 

   เมีย หยานม - 10 ป 140 บาท/กก. 120 บาท/กก. 20 14  

    มากกวา 10 ป 130 บาท/กก. 110 บาท/กก. 20 15  

  พ้ืนเมือง ผู หยานม - 6 ป 90 บาท/กก. 75 บาท/กก. 15 17  

    มากกวา 6 ป 80 บาท/กก. 70 บาท/กก. 10 13  

   เมีย หยานม - 9 ป 110 บาท/กก. 90 บาท/กก. 20 18  

    มากกวา 9 ป 100 บาท/กก. 75 บาท/กก. 25 25  

  ชาฮิวาล ผู ทุกอายุ 90 บาท/กก. 75 บาท/กก. 15 17  

   เมีย ทุกอายุ 100 บาท/กก. 85 บาท/กก. 15 15  

 โคนม ขาว - ดํา และ

พันธุผสม 

เมีย หยานม - 14 ป 100 บาท/กก. 85 บาท/กก. 15 15 ใชราคาจําหนายตอตัว  

ตามเพศและนํ้าหนัก 

 กระบือ พ้ืนเมือง ผู หยานม - 8 ป 120 บาท/กก. 100 บาท/กก. 20 17 จําหนายตอตัว ตามเพศ 

    มากกวา 8 ป 110 บาท/กก. 90 บาท/กก. 20 18 และนํ้าหนัก 

   เมีย หยานม - 10 ป 120 บาท/กก. 100 บาท/กก. 20 17  

    มากกวา 10 ป 110 บาท/กก. 90 บาท/กก. 20 18  
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ตารางท่ี 4.67 ราคาจําหนายพันธุสัตวเพ่ือลดตนทุนการผลิต (พันธุสัตว) ใหกับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ (ตอ) 
 

ประเภทสัตวคัดออก ชนิดสัตว ชนิดพันธุ เพศ อายุ/น้ําหนัก 

 

ราคาประกาศ 

(เดิม) 

 

ราคาประกาศ 

(ใหม) 

เปรียบเทียบราคา

ประกาศ (ใหม/

เดิม) หมายเหตุ 

135 

ลดลง 

(บาท) 

ลดลง 

(%) 

 สุกร ทุกชนิดพันธุ ทุกเพศ นํ้าหนักตัวไมเกิน 

12 กก. 

1,300 บาท/ตัว 

(นน.เกินคดิ 50 บาท) 

1,100 บาท/ตัว 

(นน.เกินคิด 50 บาท) 

200 15 จําหนายตอตัว ท้ังเพศผูและเพศ

เมีย หรือตามนํ้าหนักตัว 

  ทุกชนิดพันธุ ทุกเพศ ผานการทดสอบ  60 บาท  50 บาท 10 17  

  หมูดํา

เชียงใหม 

 นํ้าหนักตัวไมเกิน 

12 กก. 

1,300 บาท/ตัว 

(นน.เกินคิด  50 บาท) 

1,100 บาท/ตัว 

(นน.เกินคดิ  50 บาท) 

200 15  

 แพะ แกะ ทุกชนิดพันธุ ทุกเพศ ทุกอายุ/นํ้าหนัก  120 บาท/กก.  100 บาท/กก. 20 17 จําหนายตอตัวท้ังเพศผูและเพศเมีย 

 ไก/ไกงวง ไกพ้ืนเมือง    

กรมปศุสตัว 

คละเพศ ไมเกิน 1 สัปดาห 15 บาท/ตัว 10 บาท/ตัว 5 33  

  ไกไข เพศผู ไมเกิน 1 สัปดาห 2 บาท/ตัว 1 บาท/ตัว 1 50  

   เพศเมีย ไมเกิน 1 สัปดาห 16 บาท/ตัว 14 บาท/ตัว 2 13  

   คละเพศ ไมเกิน 1 สัปดาห 12 บาท/ตัว 10 บาท/ตัว 2 17  

  ไกงวงคละเพศ คละเพศ ไมเกิน 1 สัปดาห 35 บาท/ตัว 32 บาท/ตัว 3 9  

 เปด/หาน เปดเทศ คละเพศ ไมเกิน 1 สัปดาห 25 บาท/ตัว 20 บาท/ตัว 5 20  

  เปดไข เพศผู ไมเกิน 1 สัปดาห 2 บาท/ตัว 1 บาท/ตัว 1 50  

   เพศเมีย ไมเกิน 1 สัปดาห 12 บาท/ตัว 10 บาท/ตัว 2 17  

  หาน คละเพศ ไมเกิน 1 สัปดาห 35 บาท/ตัว 30 บาท/ตัว 5 14  

 นก นกกระทา คละเพศ ไมเกิน 1 สัปดาห 3 บาท/ตัว 2 บาท/ตัว 1 33 อายุมากกวา 1 สัปดาห และ

เหลือจากทดแทน จําหนายตาม

ทองตลาด 
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ตารางท่ี 4.67 ราคาจําหนายพันธุสัตวเพ่ือลดตนทุนการผลิต (พันธุสัตว) ใหกับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ (ตอ) 
 

ประเภทสัตวคัดออก ชนิดสัตว ชนิดพันธุ เพศ อายุ/น้ําหนัก 

 

ราคาประกาศ 

(เดิม) 

 

ราคาประกาศ 

(ใหม) 

เปรียบเทียบราคาประกาศ 

(ใหม/เดิม) 
หมายเหตุ 

136 

ลดลง 

(บาท) 

ลดลง 

(%) 

2. สัตวคัดออก โคเน้ือ บราหมัน ตาก  ผู ทุกอายุ/นํ้าหนัก 75 บาท/กก. 65 บาท/กก. 10 13 จําหนายตอตัว ตามเพศ 

  กบินทรบุรี ภูพาน เมีย ทุกอายุ/นํ้าหนัก 75 บาท/กก. 55 บาท/กก. 20 27 และนํ้าหนัก 

  พ้ืนเมือง ผู ทุกอายุ/นํ้าหนัก 60 บาท/กก. 50 บาท/กก. 10 17  

   เมีย ทุกอายุ/นํ้าหนัก 60 บาท/กก. 50 บาท/กก. 10 17  

  พันธุลูกผสม ผู ทุกอายุ/นํ้าหนัก 75 บาท/กก. 65 บาท/กก. 10 13  

   เมีย ทุกอายุ/นํ้าหนัก 75 บาท/กก. 65 บาท/กก. 10 13  

  ชาฮิวาล ผู ทุกอายุ 75 บาท/กก. 60 บาท/กก. 15 20  

   เมีย ทุกอายุ 75 บาท/กก. 60 บาท/กก. 15 20  

 โคนม พันธุผสม ผู อายุไมเกิน 1 เดือน 500 บาท/กก. 400 บาท/กก. 100 20 จําหนายตอตัว ตามเพศ 

    อายุมากกวา 1 เดือน 65 บาท/กก. 55 บาท/กก. 10 15 และนํ้าหนัก 

 กระบือ พ้ืนเมือง ผู ทุกอายุ 60 บาท/กก. 50 บาท/กก. 10 17 จําหนายตอตัว ตามเพศ 

   เมีย ทุกอายุ 60 บาท/กก. 50 บาท/กก. 10 17 และนํ้าหนัก 

 สุกร แพะ 

แกะ กวาง 

ทุกชนิดพันธุ ทุกเพศ  

 

จําหนายตามราคา 

ทองตลาด 

จําหนายตามราคา 

ทองตลาด 

- - จําหนายตอตัว ท้ังเพศผูและ

เพศเมีย หรือตามนํ้าหนักตัว 

     เฉลี่ยตนทุนการผลิต (พันธุสตัว) ลดลง 19.10  

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมปศุสัตว   
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3) ผลได (Outputs)  (ตารางท่ี 4.68) 

3.1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของศูนยฯ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตดวยการปรับปรุง

สิ่งกอสราง แปลงหญา และจัดหาวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑท่ีจําเปนของศูนยฯ เพ่ือใหแตละศูนยฯ สามารถผลิต

พันธุสัตวท่ีมีคุณภาพ สามารถตอบสนองตอความตองการของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวไดนั้น ผลการดําเนินงาน 

พบวา สามารถดําเนินการปรับปรุงสิ่งกอสราง แปลงพืชอาหารสัตว และจัดหาวัสดุอุปกรณครุภัณฑท่ีจําเปน

ของศูนยฯ ครบตามเปาหมายแลว ท้ัง 38 แหง  

3.2) การผลิตแมพันธุสัตวที่มีคุณภาพ  การผลิตแมพันธุสัตวที่มีคุณภาพเพื่อขยายเปน

แมพันธุสัตวทดแทนแมพันธุสัตวท่ีมีอยูเดิมของแตละศูนยฯ พบวา แตละศูนยฯ สามารถดําเนินการคัดเลือก

แมพันธุสัตวที่มีคุณภาพไดแลวครบตามเปาหมาย จํานวน 25,169 ตัว ซึ่งแมพันธุสัตวดังกลาวทางศูนยฯ 

จะเลี้ยงเพ่ือผลิตลูกจําหนายใหแกเกษตรกรในระยะตอไป   

3.3) การผลิตสัตวพันธุดีเพ่ือจําหนายใหแกเกษตรกรในระยะแรกนั้นเปนพันธุสัตวท่ีผลิตได

จากงานผลิตสัตวในงบประมาณประจําปของแตละศูนยฯ ซ่ึงผลการดําเนินงาน พบวา มีการผลิตและจําหนาย

สัตวพันธุดีใหแกเกษตรกรแลว จํานวน 319,390 ตัว คิดเปนรอยละ 17.37 ของเปาหมาย 1,838,488 ตัว 

ท้ังนี้เนื่องจากการผลิตสัตวพันธุดีบางชนิด เชน โคเนื้อ โคนม และกระบือ ตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน 

ประกอบกับเกษตรกรมาจองพันธุสัตวปกคอนขางนอย  ทําใหการผลิตสัตวปกเพ่ือจําหนายใหกับเกษตรกร

ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  

3.4) การจําหนายสัตวพันธุดี พบวา มีการจําหนายสัตวพันธุดีใหเกษตรกรแลว จํานวน 

5,487 ราย คิดเปนรอยละ 29.19 ของเปาหมาย 18,800 ราย จะเห็นไดวาเกษตรกรท่ีมาซ้ือสัตวพันธุดีจาก

โครงการฯ มีจํานวนคอนขางนอย เนื่องจากเกษตรกรบางสวนท่ีมีท่ีตั้งฟารมอยูไกลจากศูนยฯ เห็นวาจํานวน

พันธุสัตวท่ีซ้ือไดในบางชนิดมีจํานวนนอย ไมคุมกับคาเดินทางมาซ้ือพันธุสัตวท่ีศูนยฯ จึงไมมาซ้ือพันธุสัตว

จากศูนยฯ  

3.5) การผลิตและจําหนายน้ําเชื้อสุกรใหกับเกษตรกร มีการผลิตน้ําเชื้อสุกรแลว จํานวน 

4,423 โดส คิดเปนรอยละ 147.43 ของเปาหมาย 3,000 โดส ซ่ึงไดจําหนายน้ําเชื้อสุกรใหกับเกษตรกรแลว 

จํานวน 3,719 โดส คิดเปนรอยละ 123.97 ของเปาหมายการผลิตน้ําเชื้อ โดยมีเกษตรกรมาซ้ือน้ําเชื้อสุกรแลว 

จํานวน 252 ราย คิดเปนรอยละ 126.00 ของเปาหมาย 200 ราย  
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ตารางท่ี 4.68 ผลไดจากการดําเนินงานโครงการศูนยขยายพันธุฯ 
 

รายการ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของศูนยฯ แหง          38      38 100.00 

2. การผลติแมพันธุสตัวท่ีมีคณุภาพ ตัว     25,169   25,169 100.00 

3. การผลติสตัวพันธุด ี ตัว 1,838,488 319,390   17.37 

4. การจําหนายสัตวพันธุด ี

5. การผลติและจําหนายนํ้าเช้ือสุกรใหกับเกษตรกร 

    - ปริมาณนํ้าเช้ือสุกรท่ีจําหนาย 

ราย 

โดส 

โดส 

    18,800 

       3,000 

       3,000 

    5,487 

    4,423 

    3,719 

  29.19 

147.43 

123.97 

    - เกษตรกรท่ีซื้อนํ้าเช้ือสุกร ราย          200       252 126.00 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมปศุสัตว 
 

4) ผลลัพธเบ้ืองตน (Outcomes) 

4.1) ตนทุนคาพันธุสัตวของเกษตรกรลดลง จากการสัมภาษณเกษตรกรตัวอยางท่ีซ้ือพันธุ

สัตวจากโครงการฯ พบวา เกษตรกรมีตนทุนคาพันธุสัตวลดลง เนื่องจากสามารถซ้ือพันธุสัตวจากโครงการฯ 

ไดในราคาถูกลงไมนอยกวารอยละ 15 โดยพันธุสัตวท่ีเกษตรกรสามารถซ้ือไดในราคาถูกลงมีรายละเอียด

ดังนี้ (ตารางท่ี 4.69) 

 (1) โคเนื้อ กอนเขารวมโครงการฯ เกษตรกรซ้ือพันธุโคเนื้อจากตลาดท่ัวไปในราคา

เฉลี่ย 130 บาท/กิโลกรัม หลังเขารวมโครงการฯ ซ้ือพันธุโคเนื้อไดในราคาเฉลี่ย 102 บาท/กิโลกรัม ราคา

ลดลง 28 บาท/กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 21.54 ของราคาเดิม  

 (2) แพะ กอนเขารวมโครงการฯ เกษตรกรซ้ือพันธุแพะจากตลาดท่ัวไป ในราคาเฉลี่ย 

153 บาท/กิโลกรัม หลังเขารวมโครงการฯ ซ้ือพันธุแพะไดในราคาเฉลี่ย 100 บาท/กิโลกรัม ราคาลดลง 

53 บาท/กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 34.64 ของราคาเดิม  

 (3) เปดเทศ กอนเขารวมโครงการฯ เกษตรกรซ้ือพันธุเปดเทศจากตลาดท่ัวไป ในราคา

เฉลี่ย 29 บาท/ตัว หลังเขารวมโครงการฯ ซ้ือพันธุเปดเทศไดในราคาเฉลี่ย 20 บาท/ตัว ราคาลดลง 9 บาท/ตัว 

คิดเปนรอยละ 31.03 ของราคาเดิม  

 (4) สุกร กอนเขารวมโครงการฯ เกษตรกรซ้ือพันธุสุกรจากตลาดท่ัวไป  ในราคา

เฉลี่ย 1,822 บาท/ตัว หลังเขารวมโครงการฯ ซ้ือพันธุสุกร ไดในราคาเฉลี่ย 1,346 บาท/ตัว ราคาลดลง 

476 บาท/ตัว คิดเปนรอยละ 26.13 ของราคาเดิม  

 (5) ไกพ้ืนเมือง กอนเขารวมโครงการฯ เกษตรกรซ้ือพันธุไกพ้ืนเมือง จากตลาดท่ัวไป 

ในราคาเฉลี่ย 16 บาท/ตัว หลังเขารวมโครงการฯ ซ้ือพันธุไกพ้ืนเมืองไดในราคาเฉลี่ย 10 บาท/ตัว ราคา

ลดลง 6 บาท/ตัว คิดเปนรอยละ 37.50 ของราคาเดิม  
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ตารางท่ี 4.69 ราคาพันธุสัตวท่ีเกษตรกรซ้ือเปรียบเทียบกอนและหลังเขารวมโครงการฯ 
 

ชนิดพันธุสัตว หนวยนับ กอนเขารวม 

โครงการ 

หลังเขารวม 

โครงการ 
ราคาลดลง รอยละของ

ราคาท่ีลดลง 

1. โคเน้ือ 

2. แพะ  

3. เปดเทศ  

4. สุกร 

5. ไกพ้ืนเมือง 

บาท/กก. 

บาท/กก. 

บาท/ตัว 

บาท/ตัว 

บาท/ตัว 

130  

 153 

   29 

1,822 

   16 

 102 

 100 

    20 

1,346 

   10 

28 

 53 

   9 

476 

    6 

21.54 

34.64 

31.03 

26.13 

37.50 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

4.2) รายไดจากการเลี้ยงสัตวของเกษตรกรเพ่ิมข้ึน จากการสัมภาษณเกษตรกรตัวอยางท่ี

ซ้ือพันธุสัตวจากศูนยฯ ไปเลี้ยง พบวา มีเพียงเกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตวปกเทานั้นท่ีมีรายได เนื่องจากใชระยะเวลา

ในการเลี้ยงเพียง 45 - 60 วัน สวนเกษตรกรที่ซื้อพันธุสัตวอื่น ๆ เชน โคเนื้อ แพะ และสุกรไปเลี้ยง 

ยังไมสามารถจําหนายได เนื่องจากตองใชระยะเวลาเลี้ยงคอนขางนาน โดยเกษตรกรมีรายไดจากการเลี้ยง

สัตวปกหลังหักตนทุนคาพันธุสัตว ดังนี้ (ตารางท่ี 4.70) 

(1) เปดเทศ กอนเขารวมโครงการฯ เกษตรกรมีรายไดจากการเลี้ยงเปดเทศเฉลี่ย 

116 บาท/ตัว หลังเขารวมโครงการฯ มีรายไดเฉลี่ย 149 บาท/ตัว โดยมีรายไดเพ่ิมข้ึน 33 บาท/ตัว คิดเปน

รอยละ 28.45 ของรายไดเดิม  

(2) ไกพ้ืนเมือง กอนเขารวมโครงการฯ เกษตรกรมีรายไดจากการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง

เฉลี่ย 102 บาท/ตัว หลังเขารวมโครงการฯ มีรายไดเฉลี่ย 113 บาท/ตัว โดยมีรายไดเพ่ิมข้ึน 11 บาท/ตัว 

คิดเปนรอยละ 10.78 ของรายไดเดิม  
 

ตารางท่ี 4.70 รายไดจากการเล้ียงสัตวของเกษตรกรเปรียบเทียบกอนและหลังเขารวมโครงการฯ 
 

ชนิดพันธุสัตว หนวยนับ กอนเขารวม 

โครงการ 

หลังเขารวม 

โครงการ 
รายไดเพ่ิมขึ้น รอยละของรายได

ท่ีเพ่ิมขึ้น 

1. เปดเทศ  

2. ไกพ้ืนเมือง 

บาท/ตัว 

บาท/ตัว 

   116 

   102 

    149 

   113 

   33 

   11 

28.45 

10.78 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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4.3) การขยายพันธุสัตวพันธุดี จากการสัมภาษณเกษตรกรท่ีซ้ือพันธุสัตวไปจากศูนยฯ 

พบวา  เกษตรกรมีการขยายพันธุสัตวท่ีซ้ือมาจากศูนยฯ  ไดแก โคเนื้อ แพะ และสุกร โดยรอยละ 13.31  

มีการขยายพันธุสัตว ซ่ึงใชพอพันธุของตนเองผสม คิดเปนรอยละ 12.07 และใชวิธีการผสมเทียม คิดเปน

รอยละ 1.24 สวนท่ีเหลือรอยละ 86.69 ยังไมไดขยายพันธุสัตวท่ีซ้ือมาจากศูนยฯ เนื่องจากพันธุสัตวท่ีไดรับ

ยังโตไมเต็มท่ี เกษตรกรตองนําพันธุสัตวดังกลาวมาเลี้ยงตอจนกวาจะมีความสมบูรณและแข็งแรงพรอมท่ีจะ

ผสมพันธุได ซ่ึงตองใชระยะเวลาในการเลี้ยงนาน (ตารางท่ี 4.71) 
 

ตารางท่ี 4.71 การขยายพันธุสัตวท่ีเกษตรกรซ้ือจากศูนยฯ 
 

รายการ รอยละ 

 1. มีการขยายพันธุสัตว 

 - ใชพอพันธุตนเองผสม 

 - ใชการผสมเทียม 

 2. ยังไมมกีารขยายพันธุสัตว 

    13.31 

    12.07 

      1.24 

     86.69 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

4.4) ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดําเนินโครงการฯ เกษตรกรท่ีซ้ือพันธุสัตวจาก

โครงการฯ ไปเลี้ยง มีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการฯ ในระดับมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 8.98 โดยมี

ความพึงพอใจตอการบริการของเจาหนาที่ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 9.56 พึงพอใจตอขั้นตอน

การขอซ้ือพันธุสัตว/น้ําเชื้อสุกรในระดับมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 9.30 พึงพอใจตอราคาของพันธุสัตวท่ีซ้ือ

จากศูนยฯ ในระดับมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 9.17 พึงพอใจตอคุณภาพของสัตวท่ีซ้ือจากศูนยฯ ในระดับ

มากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 8.90 พึงพอใจตอความทันเวลาของพันธุสัตวท่ีซ้ือจากศูนยฯ ในระดับมากท่ีสุด 

ท่ีคะแนนเฉลี่ย 8.55 และพึงพอใจตอปริมาณพันธุสัตวท่ีซ้ือจากศูนยฯ ในระดับมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 8.41 

(ตารางท่ี 4.72) 
 

ตารางท่ี 4.72 ความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ   
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

 1. การบริการของเจาหนาท่ี 

 2. ข้ันตอนการขอซื้อพันธุสัตว/นํ้าเช้ือสุกร 

 3. ราคาของพันธุสัตวท่ีซื้อจากศูนยฯ 

 4. คุณภาพของสัตวท่ีซื้อจากศูนยฯ 

 5. ความทันเวลาของพันธุสัตวตอความตองการใช ท่ีซื้อจากศูนยฯ 

 6. ปริมาณพันธุสัตวท่ีซื้อจากศูนยฯ 

9.56 

9.30 

9.17 

8.90 

8.55 

8.41 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 8.98 มากท่ีสุด 
 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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5) ขอคนพบ  

5.1) ในชวงแรกของการดําเนินโครงการฯ  เกษตรกรกลุมเปาหมายท่ียื่นแบบคําขอจอง

พันธุสัตวมีจํานวนนอย เนื่องจากเกษตรกรบางสวนยังไมเขาใจข้ันตอนการขอรับสิทธิ์เพ่ือซ้ือพันธุสัตวจาก

โครงการ และบางสวนเห็นวาข้ันตอนการขอรับสิทธิ์ มีความยุงยากจึงไมสนใจเขารวมโครงการฯ  

5.2) เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ บางสวนเปนเกษตรกรผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  ซ่ึงมี

รายไดนอยทําใหไมสามารถท่ีจะซ้ือพันธุสัตวจากศูนยฯ ไปเลี้ยงได  

5.3) เกษตรกรบางรายท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งฟารมอยูไกลจากศูนยฯ เห็นวาจํานวนพันธุสัตวท่ีสามารถ

ซ้ือไดมีจํานวนนอย ไมคุมกับคาเดินทางมาซ้ือพันธุสัตวท่ีศูนยฯ  

5.4) โครงการฯ นี้ มีชวงเวลาการดําเนินงานท่ีจํากัด แตการผลิตพันธุสัตวตองใชระยะเวลา

ในการดําเนินงาน ประกอบกับชนิดพันธุสัตวและปริมาณการผลิตของแตละศูนยฯ มีจํากัด ข้ึนอยูกับ

ศักยภาพของศูนย ทําใหปริมาณการผลิตสัตวบางชนิดไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกรในพ้ืนท่ี  

5.5) การผลิตพันธุสัตวบางศูนยฯ สามารถผลิตสัตวไดในปริมาณมากแตมีการสั่งจองนอย  

เนื่องจากพันธุสัตวท่ีผลิตไดไมตรงกับความตองการของเกษตรกรในพ้ืนท่ี ทําใหศูนยฯ ตองรับภาระตนทุน

คาอาหารในการเลี้ยงสัตวระหวางท่ีไมมีเกษตรกรสั่งจอง และเม่ือสัตวมีอายุมากข้ึน ศูนยฯ ยังคงตองจําหนาย

ในราคาท่ีโครงการฯ กําหนด  
 

6) ขอเสนอแนะ 

6.1) หนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี ท้ังปศุสัตวอําเภอ ปศุสัตวจังหวัด และศูนยฯ  ควรเพ่ิม

การประชาสัมพันธโครงการฯ ใหแกเกษตรกรทราบอยางท่ัวถึงและตอเนื่อง โดยเฉพาะข้ันตอนในการขอจอง

พันธุสัตว ราคาพันธุสัตวท่ีจําหนายซ่ึงมีราคาถูกกวาทองตลาดท่ัวไป และพ้ืนท่ีตั้งศูนยฯ ท่ีใกลเคียงกับพ้ืนท่ี

เลี้ยงสัตวของเกษตรกรมากท่ีสุด เพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรเขามาซ้ือพันธุสัตวจากโครงการเพ่ิมข้ึน  

6.2) หากมีการดําเนินโครงการฯ ในระยะตอไป กอนเริ่มดําเนินโครงการควรมีการสํารวจ

ความตองการชนิดพันธุสัตวและปริมาณพันธุสัตวท่ีเกษตรกรในพ้ืนท่ีตองการใหเร็วข้ึน เพ่ือใหศูนยฯ สามารถ

ผลิตพันธุสัตวไดเพียงพอและตรงกับความตองการของเกษตรกร และชวยลดภาระในการเลี้ยงสัตวระหวาง

รอเกษตรกรมาซ้ือพันธุสัตวท่ีศูนยฯ  นอกจากนี้พันธุสัตวท่ีแตละศูนยฯ ผลิต ควรเปนพันธุสัตวท่ีมีประวัติ

โดดเดนเปนท่ียอมรับของตลาดและมีคุณลักษณะท่ีเกษตรกรตองการ  เชน เลี้ยงงาย โตเร็ว ใหผลผลิตดี 

เปนท่ีตองการของตลาด  

6.3) หนวยงานท่ีเก่ียวของควรรวมกันพิจารณาเง่ือนไขในการซ้ือพันธุสัตวสําหรับเกษตรกร

ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีสนใจเปนกรณีพิเศษ เพ่ือใหเกษตรกรกลุมนี้สามารถซ้ือพันธุสัตวไปเลี้ยงไวบริโภค

หรือประกอบเปนอาชีพเสริมตอไปได 
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4.8 โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร 
 

โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร เปนโครงการรวมบูรณาการระหวาง  4 หนวยงาน 

ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินกิจกรรมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอยและกิจกรรมพัฒนา การเกษตร

เพ่ือความยั่งยืน  กรมประมง ดําเนินกิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย  กรมปศุสัตว ดําเนินกิจกรรม

อาสาปศุสัตวเพ่ือการพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรรายยอย และกรมวิชาการเกษตร  ดําเนินกิจกรรมกิจกรรม

สรางเครือขายการผลิต ชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืชสนับสนุนนโยบายลดการใชสารเคมีทางการเกษตรและสงเสริม

เกษตรอินทรีย ซ่ึงแตละกิจกรรมมีสาระสําคัญของโครงการ วัตถุประสงค วิธีการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

4.8.1 กิจกรรมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพ่ือความย่ังยืน 

(กรมสงเสริมการเกษตร) 

1) สาระสําคัญของโครงการ ภาคการเกษตรปจจุบันสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอยท่ีนํารายได

จากการจําหนายผลผลิตมาใชจายในระดับชุมชนกอใหเกิดการหมุนเวียนของเงิน แตเกษตรกรรายยอย

เหลานี้ยังปรับตัวไมทันตอระบบการผลิตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน อีกท้ังขาดแคลนเงินทุนสําหรับ

ใชในการผลิตเพ่ือใหเกิดรายไดท่ีตอเนื่อง และม่ันคง เกษตรกรกลุมนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองไดรับ

การพัฒนาในหลายมิติ ท้ังการพัฒนาดานองคความรู ดานเทคโนโลยีการผลิต ดานการบริหารจัดการผลผลิต 

และดานการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดนโยบายท่ีเนน

การพัฒนาคนเปนสําคัญ โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตร

ของประเทศ ดังนั้น การสงเสริมใหเกษตรกรรายยอยสามารถเขาถึงแหลงความรูและนวัตกรรมดานเกษตร

จะสามารถติดอาวุธทางปญญาใหเกษตรกรนําไปปรับใชไดจริงในพ้ืนท่ีการเกษตรของตนเอง เพ่ิมศักยภาพ

ใหกับเกษตรกรในทุกมิติ และตอบโจทยในการสรางภูมิคุมกันใหกับเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได

ในสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน อีกท้ังจะสามารถสรางความเขมแข็งจากภายในในระดับฐานราก

ของระบบเกษตรกรรมของประเทศ สรางความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพ

ดานการเกษตร กิจกรรมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย จึงเปนการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตร

ในรูปแบบของโครงการท่ีเกิดจากความรวมมือของชุมชน และกอใหเกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมตอไป 

2) วัตถุประสงคโครงการ 

2.1) เพ่ือสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย เพ่ือใหสามารถปรับตัวอยูรวมกับบริบทสังคม 

เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนไปในอนาคตไดอยางยั่งยืน อีกท้ัง เปนการวางรากฐานการพัฒนา 

การเกษตรในระยะยาว 

2.2) เพ่ือใหเกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการท่ีเกิดจากความรวมมือของชุมชน

อยางแทจริง และกอใหเกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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3) เปาหมาย และพ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.1) กิจกรรมการฝกอบรมเกษตรกร 

(1) เปาหมายเกษตรกร เปนเกษตรกรหรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรท่ีข้ึน

ทะเบียนเกษตรกรกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวม 1,820,200 ราย เฉลี่ยชุมชนละ 

200 ราย ดําเนินการในพ้ืนท่ี 77 จังหวัด 9,101 ชุมชน ตามประกาศกรมสงเสริมการเกษตร 

(2) หลักสูตรการฝกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร เปนหลักสูตรท่ีมุงเนน

พัฒนาเกษตรกรรายยอยใหมีการรวมกลุมกัน ซ่ึงมีเนื้อหาประกอบดวย 3 กลุมวิชา คือ กลุมวิชาสรางการรับรู 

ความเขาใจรวมกันในการขับเคลื่อนประเทศ กลุมวิชาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และ

กลุมวิชาการบริหารจัดการองคกรเกษตรกร โดยมีจํานวนชั่วโมงของกระบวนการเรียนรู 18 ชั่วโมง เพ่ือให

เกษตรกรรับรู เขาใจ และนําความรูไปปรับใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ตลอดจน

บริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร 

3.2) กิจกรรมการพัฒนากลุมเกษตรกร การนําเกษตรกรท่ีผานการฝกอบรมตามกิจกรรม 

และมีความพรอมในการพัฒนารวมกลุมยอยภายในชุมชน กลุมละ 25 ราย โดยจะตองมีสมาชิกที่ผาน

การฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวขางตนอยางนอย 10 ราย เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการของชุมชน โดยมีรายละเอียดกิจกรรม คุณสมบัติกลุมยอยในชุมชน และเง่ือนไขโครงการท่ีเสนอ

ขอรับการสนับสนุน ดังนี้ 

(1) คุณสมบัติกลุมยอยในชุมชน 

(1.1) เปนกลุม/องคกรเกษตรกรในชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับหนวยงานสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และไมเปนนิติบุคคล ในกรณีท่ีเปนกลุมธรรมชาติหรือกลุมตั้งข้ึนใหมตองไดรับ

รองจากคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับชุมชน 

(1.2) ประกอบดวยเกษตรกรสมาชิกกลุมละไมนอยกวา 25 ราย และมีคณะกรรมการ 

ไมนอยกวา 10 ราย ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก กรรมการและเลขานุการ โดยสามารถ

แตงตั้งคณะทํางานและมอบหมายหนาท่ีใหสมาชิกกลุมยอยในชุมชนดําเนินการตาง ๆ ตามความจําเปน 

(1.3) ตองมีเกษตรกรสมาชิกท่ีผานการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร  

จํานวนไมนอยกวา 10 ราย 

(1.4) เกษตรกรสมาชิกตองเปนเกษตรกร และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร

ท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(1.5) มีความพรอมในการพัฒนาและจัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน

คาใชจายในการดําเนินโครงการ  

(2) ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมท่ีเสนอขอรับการสนบัสนุน 

(2.1) เปนโครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการไดทันทีมีประโยชนกับชุมชน

สรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย และมีความยั่งยืน 
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(2.2) เปนโครงการ/กิจกรรมในลักษณะลดรายจาย เพิ่มรายได ลดตนทุน 

เพ่ิมผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินคา ในดานตาง ๆ ซ่ึงประกอบดวย   

- ดานการผลิตพืช พันธุสัตว 

- ดานการผลิตปุยอินทรีย และการปรับปรุงบํารุงดิน 

- ดานการจัดการศัตรูพืช 

- ดานฟารมชุมชน 

- ดานการผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑทางการเกษตร 

- ดานปศุสัตว 

- ดานประมง 

- ดานการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ หากการรวมกลุมการจัดทําโครงการตามความตองการของชุมชน

ไมเขาขายดานตาง ๆ ขางตน (ดานการเกษตรอ่ืน ๆ) ก็ใหเปนการพิจารณาของอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร

และสหกรณระดับจังหวัด 

( 2.3) เปนโครงการท่ีเกษตรกรกลุมยอยในชุมชนท่ีเสนอโครงการ สามารถ

ดําเนินการไดเองและควรมีแผนไปใชประโยชนไดอยางตอเนื่อง หรือเปนการพัฒนาตอยอดโครงการเดิมท่ี

สามารถพัฒนาเปนกลุมประกอบการเชิงธุรกิจการเกษตรตอไปได 

(2.4) เปนโครงการท่ีมีความครบถวนในมิติดานการผลิต การจําหนายเพ่ือสราง

รายไดโดยโครงการตองมีแผนธุรกิจท่ีชัดเจน และควรมีแผนการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของกลุมยอย

ในชุมชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของโครงการ 

(3) เง่ือนไขโครงการ 

(3.1) เง่ือนไขหลักเกณฑของโครงการ 

- กลุมยอยในชุมชน ตองมีคุณสมบัติครบถวน เพ่ือขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ  

- การสนับสนุนงบประมาณ ภาครัฐจะสนับสนุนงบประมาณไมเกิน 

300,000 บาทตอชุมชน  1 กลุมยอยในชุมชนเสนอได 1 โครงการ (ไมจํากัดจํานวนโครงการ) 

- งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ตองใชสําหรับจัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณเทานั้น ท้ังนี้ ใหเกษตรกรมีสวนรวมในการใชแรงงานในการดําเนินงานตามโครงการ หรือเปนไป

ตามมติของกลุมยอยในชุมชนในการบริหารจัดการเพ่ือการมีสวนรวมใหโครงการประสบความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคและเปาหมาย 
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(3.2) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมตามราคา ดําเนินการ

โดยคณะทํางานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ และคณะทํางานตรวจรับวัสดุอุปกรณ ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการ

กลุมยอยในชุมชน ทั้งนี้ คณะทํางานตรวจรับวัสดุอุปกรณตองตรวจรับวัสดุอุปกรณ ณ ที่ตั้งของกลุมยอย

ในชุมชน 

- การจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ ควรพิจารณาจากแหลงในชุมชนเปน

ลําดับแรก ท้ังนี้ วัสดุอุปกรณท่ีไมมีราคามาตรฐานใหอางอิงจากราคาทองถ่ิน 

- กรณีท่ีมูลคาวัสดุอุปกรณท่ีมีมูลคาไมเกิน 10,000 บาท หรือในวงเงินท่ี

คณะกรรมการ พัฒนาดานการเกษตรระดับอําเภอกําหนดใหมีใบสืบราคาสินคาในทองถิ่นแนบมาดวย 

อยางนอย 2 แหลงผูขาย ท้ังนี้ การจัดซ้ือจะตองมีหลักฐานการจัดซ้ือระบุสินคาท่ีจัดซ้ือ 

- ไมจัดซ้ือปุยเคมี สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช กรณีตองการจัดซ้ือ

สารเคมี เชน ยูเรีย เพ่ือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทําปุยอินทรียก็สามารถซ้ือได 

(4) งบประมาณ จํานวน 5,278.394 ลานบาท 

4) วิธีการประเมินผล 

4.1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

(1) รวบรวมขอมูลจากรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ ขอมูล ณ 

วันท่ี 31 มีนาคม 2562 กรมสงเสริมการเกษตร 

(2) สอบถามเจาหนาท่ีและเกษตรกรในพ้ืนท่ีดําเนินการ 77 จังหวัด ไดแก 

- เจาหนาท่ีระดับจังหวัด รวม 77 ราย   

- เจาหนาท่ีระดับอําเภอ จังหวัดละ 3 อําเภอ อําเภอละ 1 ราย รวม 231 ราย 

- ประธาน/กรรมการกลุม จังหวดัละอยางนอย 6 กลุม กลุมละ 1 ราย รวม 462 ราย 

- เกษตรกรผูเขารวมโครงการที่รวมกลุม/ทําธุรกิจกลุม จังหวัดละอยางนอย 

6 กลุม กลุมละ 2 ราย รวม 924 ราย  

4.2) ชวงระยะเวลาของขอมูล 

(1) ผลการดําเนินงานตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 

(2) สํารวจขอมูลในพ้ืนท่ีระหวางวันท่ี 1 - 31 มีนาคม 2562 

5) ผลการประเมินผล 

5.1) ปจจัยนําเขา (Inputs)  ดําเนินการเบิกจายแลว 5,278.390 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 

99.99 ของงบประมาณท่ีไดรับจํานวน 5,278.394 ลานบาท (ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562) จําแนกเปน 

(1) งบดําเนินงาน  มีการเบิกจายแลว  2,548.090 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.99 

ของงบประมาณท่ีไดรับ 2,548.094 ลานบาท 

(2) งบเงินอุดหนุน เบิกจายแลว 2,730.300 ลานบาท ครบตามเปาหมาย 
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(3) ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ พบวา เจาหนาท่ีรอยละ 96.88 

เห็นวา งบประมาณท่ีไดรับ มีความเพียงพอ สวนอีกรอยละ 3.12 เห็นวายังไมเพียงพอ รอยละ 98.53 ไดรับ

งบประมาณทันเวลาตอการดําเนินงาน สวนรอยละ 1.47 ไดรับงบประมาณคอนขางลาชา  

5.2) กระบวนการ (Processes) 

(1) การประชาสัมพันธและการรับทราบขาวสารของโครงการ ดําเนินการประชาสัมพันธ

เพ่ือประกาศรับสมัครเกษตรกรเขารับการฝกอบรม และเพ่ือเขารวมกิจกรรมพัฒนากลุม  โดยผานสื่อตาง ๆ 

พบวา ดําเนินการประชาสัมพันธทางสื่อบุคคลมากท่ีสุด อาทิ เจาหนาท่ีของเกษตรและสหกรณจังหวัด ผูนํา

ทองถ่ิน รองลงมาดําเนินการประชาสัมพันธทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน แอปพลิเคชัน ท่ีเก่ียวของ เว็บไซตตาง ๆ 

และประชาสัมพันธทางสื่อสิ่งพิมพ เชน โปสเตอร ประกาศและหนังสือพิมพ  

สวนการรับทราบขาวสารโครงการของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ พบวา เกษตรกร

รับทราบขาวสารของโครงการทางสื่อบุคคลมากท่ีสุด รองลงมา รับทราบขาวสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อ

สิ่งพิมพ (ตารางท่ี 4.73) 
 

ตารางท่ี 4.73 การใชส่ือประชาสัมพันธของเจาหนาท่ีและการรับทราบขาวสารของเกษตรกรในโครงการ 
 

ประเภทสื่อ 
การใชสื่อ 

ของเจาหนาท่ี 

การรับทราบขาวสาร 

ประธาน/กรรมการ ศพก./ กลุมเกษตรกร เกษตรกร 

1. สื่อบุคคล  

   - เจาหนาท่ีของ กษ. 

   - ผูนําทองถ่ิน (อบต./กํานัน/ผูใหญบาน) 

   - เพ่ือนบาน 

   - เครือขายเกษตรกร  

2. สื่ออิเลก็ทรอนิกส  

   - เว็บไซตตาง ๆ 

   - แอพลิเคชันท่ีเก่ียวของเชน Facebook  

   - วิทยุ 

   - โทรทัศน 

3. สื่อสิ่งพิมพ 

   - หนังสือพิมพ 

   - วารสาร 

   - โปสเตอร/ประกาศ 

47.21 

95.52 

92.54 

29.85 

9.09 

39.75 

61.54 

70.77 

52.31 

12.50 

13.04 

24.49 

8.16 

53.06 

84.13 

77.89 

66.67 

33.33 

35.45 

14.36 

3.13 

32.52 

4.17 

10.10 

1.51 

2.13 

1.04 

3.09 

95.68 

67.94 

55.15 

11.99 

8.59 

3.86 

0.23 

2.48 

0.68 

2.26 

0.46 

0.45 

- 

0.23 

ท่ีมา : จากการสํารวจ  
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(2) การจัดเวทีชุมชน  

(2.1) การจัดเวทีชุมชน ครั้งท่ี 1 ดําเนินการจัดเวทีชุมชนเพ่ือชี้แจงทําความเขาใจ

กับเกษตรกรในการดําเนินงานกิจกรรมการฝกอบรมเกษตรกร เปาหมาย 1,820,200 ราย คัดเลือกกรรมการ

พัฒนาดานการเกษตรระดับชุมชน และจัดทําแผนฝกอบรมระดับชุมชน 

(2.2) การจัดเวทีชุมชน ครั้งท่ี 2 ดําเนินการจัดเวทีชุมชนเพ่ือรวมกลุมเกษตรกร

ในชุมชน จัดทําโครงการพรอมแผนปฏิบัติงาน แผนการใชจาย งบประมาณ แผนธุรกิจ  และพิจารณาเสนอ

โครงการใหกับคณะกรรมการพัฒนาดานการเกษตรในระดับชุมชน รวมท้ังวิเคราะหความเหมาะสมของ

โครงการในชุมชน เปาหมาย 9,101 ชุมชน  

(3) ความทันเวลาของการจัดกิจกรรมฝกอบรมเกษตรกร และกิจกรรมการพัฒนากลุม 

พบวา เจาหนาท่ีรอยละ 95.16 เห็นวาการจัดกิจกรรมการฝกอบรมสามารถดําเนินการไดทันเวลา และท่ีเหลือ

รอยละ 4.84 เห็นวาการดําเนินการฝกอบรมลาชากวาแผนท่ีวางไว  เนื่องจากวิทยากรท่ีมีความรูเฉพาะทาง

มีจํานวนนอยและตองดําเนินการจัดอบรมในชวงเวลาเดียวกัน ทําใหการจัดฝกอบรมไมสามารถดําเนินการ

ไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด (ตารางท่ี 4.74) 
 

ตารางท่ี 4.74 ความทันเวลาของการฝกอบรมเกษตรกร   

รายการ รอยละ 

1. ทันเวลา  95.16 

2. ไมทันเวลา 4.84 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

(4) การรับสมัครเกษตรกร เม่ือดําเนินการประชาสัมพันธโครงการ และจัดเวทีชุม

ชุมชนในครั้งท่ี 1 แลว ไดดําเนินการเปดรับสมัครเกษตรกรเขารวมกิจกรรมการฝกอบรมเกษตรกร โดยมี

เปาหมายรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการจํานวน 1,820,200 ราย จาก 9,101 ชุมชน เพ่ือเขารับการอบรม

หลังจากนั้น เกษตรกรท่ีผานการอบรมจะรวมกลุมดําเนินโครงการรวมกันของชุมชนตามความพรอมและ

ความถนัด ท้ังนี้ใน 1 ชุมชน สามารถรวมกลุมดําเนินการโครงการไดมากกวา 1 กลุม 

5.3) ผลได (Outputs) 

(1) เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

(1.1) กิจกรรมการฝกอบรมเกษตรกร หลังจากการจัดเวทีชุมชนครั้งท่ี 1 มีเกษตรกร

เขารวมกิจกรรมการฝกอบรม 1,620,265 ราย คิดเปนรอยละ 89.01 ของเปาหมาย 1,820,20 ราย ท้ังนี้ 

เกษตรกรท่ีเขารวมการฝกอบรมไมครบตามเปาหมาย เนื่องจากเกษตรกรบางสวนติดภารกิจ และบางสวน

มีเวลาวางจากภารกิจไมตรงกับชวงการฝกอบรม (ตารางท่ี 4.76) 
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(1.2) กิจกรรมการพัฒนากลุมเกษตร  มีการรวมกลุมกันดําเนินการกิจกรรม

การพัฒนากลุม 9,094 ชุมชน คิดเปนรอยละ 99.92 ของเปาหมาย 9,101 ชุมชน โดยมีเกษตรกรรวมกลุมกัน

เพ่ือดําเนินกิจกรรม 24,988 กลุม คิดเปนรอยละ 274.56 ของเปาหมาย 9,101 กลุม (ตารางท่ี 4.75) 
 

ตารางท่ี 4.75 ผลการดําเนินงานกิจกรรมการฝกอบรมเกษตรกรและกิจกรรมการพัฒนากลุมเกษตรกร 
 

รายการ หนวยนับ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

1. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ราย 1,820,200 1,620,265 89.01 

2. ชุมชนท่ีรวมกิจกรรม ชุมชน 9,101 9,094 99.92 

3. กลุมเกษตรกรท่ีจัดตั้ง (รวมกลุมไดมากกวา 1 กิจกรรม) กลุม 9,101 24,988 274.56 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

(2) เหตุผลของเกษตรกรในการเขารวมกิจกรรมการพัฒนากลุมเกษตรกร การเขารวม

กิจกรรมการพัฒนากลุมเกษตรกร เปนกิจกรรมท่ีดําเนินการหลังจากเกษตรกรท่ีผานการอบรมตามกิจกรรม

และมีความพรอมในการพัฒนา มารวมกลุมยอยภายในชุมชน เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการของชุมชน ผลการสํารวจขอคิดเห็นของเกษตรกร ท่ีเขารวมกิจกรรมการพัฒนากลุม พบวา 

รอยละ 81.72 เห็นวากิจกรรมกลุมมีความนาสนใจ รองลงมา รอยละ 79.48 เห็นวากิจกรรมการรวมกลุม

สามารถสรางรายไดเสริมในครัวเรือน สวนเกษตรกรรอยละ  58.58 เห็นวา เกษตรกรมีความถนัดในกิจกรรม 

(ตารางท่ี 4.76) 
 

ตารางท่ี 4.76 เหตุผลของเกษตรกรในการเขารวมกิจกรรมการพัฒนากลุมเกษตรกร  
 

เหตุผล รอยละ 

1. กิจกรรมมีความนาสนใจ 81.72 

2. กิจกรรมสามารถสรางรายไดเสริมในครัวเรือน 79.48 

3. เกษตรกรมคีวามถนัดในกิจกรรม 58.58 

4. เกษตรกรมคีวามสนใจในกิจกรรม และเห็นชองทางในการพัฒนาตอยอด 57.30 

5. การเดินทางเขารวมกลุมมีความสะดวก 55.22 

6. เกษตรกรไดรับความรูใหม  เปนการตอความรูเพ่ือพัฒนาอาชีพหลักท่ีมีอยู  10.45 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

หมายเหตุ :  ตอบไดมากกวา 1 เหตุผล 
 

(3) ความสอดคลองของโครงการ กิจกรรมการพัฒนากลุมกับการแกปญหา และความ

ตองการของชุมชน ผลการประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการพัฒนากลุมตองการแกปญหาในชุมชน พบวา 

โดยภาพรวมมีความพึงพอใจใน ระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 8.71 โดยเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

เห็นวา เนื้อหาของหลักสูตรการฝกอบรมเกษตรกรนั้น มีความสอดคลองในระดับมาก ท่ีคาคะแนน 8.16 
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สวนประธานกลุม เห็นวามีความสอดคลองในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 9.06 และเกษตรกรท่ีเขารวมกลุม 

เห็นวามีความสอดคลองในระดับมากท่ีสุดเชนเดียวกัน ท่ีคาคะแนน 8.92 (ตารางท่ี 4.77) 
 

ตารางท่ี 4.77 ความสอดคลองของโครงการในกิจกรรมการพัฒนากลุมท่ีมีตอความตองการของชุมชน  
 

ผูเขารวมโครงการ คะแนน แปลผล 

1. เจาหนาท่ี 8.16 มาก 

2. ประธานกลุม 9.06 มากท่ีสุด 

3. เกษตรกร 8.92 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 8.71 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

(4) การไดรับการติดตาม ตรวจสอบการจัดทําบัญชี กลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

จะไดรับการติดตาม คําแนะนํา คําปรึกษา และการตรวจสอบ จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ เพื่อให

การดําเนินงานของกลุมเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส ผลการประเมิน พบวา กลุมเกษตรกรรอยละ 99.42 

ไดรับการติดตามตรวจสอบการจัดทําบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว อยางไรก็ตามมีกลุมเกษตรกรท่ีอยูระหวาง

การตรวจสอบความถูกตองในการจัดทําบัญชี  คิดเปนรอยละ 0.58  (ตารางท่ี 4.78) 
 

ตารางท่ี 4.78 กลุมเกษตรกรท่ีไดรับการติดตามใหคําแนะนํา  
 

รายการ รอยละ 

1. ไดรับการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจดัทําบัญชีเรยีบรอยแลว 99.42 

2. อยูระหวางการตรวจสอบความถูกตองในการจัดทําบัญชี  0.58 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

(5) ประเภทกิจกรรมท่ีเกษตรกรรวมกลุมดําเนินการ ผลจากการสํารวจการรวมกลุม

เกษตรกรเพ่ือดําเนินกิจกรรมการพัฒนากลุมเกษตรกร มีการดําเนินการจัดตั้งกลุมตามประเภทของกิจกรรม 

8 ประเภท ประกอบดวย ดานการผลิตพืช/พันธุพืช  ดานการผลิตปุยอินทรียและการปรับปรุงบํารุงดิน  

ดานการจัดการศัตรูพืช ดานฟารมชุมชน ดานการผลิตอาหารการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตร  

ดานปศุสัตว  ดานประมง และดานการผลิตแมลงเศรษฐกิจ ท้ังนี้ กลุมเกษตรกรรอยละ 75.32 เปนกลุมท่ีตั้ง

ข้ึนมาใหม และรอยละ 23.68 เปนกลุมท่ีดําเนินการตอเนื่องจากลุมเดิมท่ีมีในชุมชนนั้น ผลการศึกษายัง พบวา 

กลุมท่ีดําเนินการจัดตั้งใหม สวนใหญเปนการรวมกลุมทํากิจกรรมดานประมง รอยละ 83.58 รองลงมา

ดําเนินการดานการผลิตแมลงเศรษฐกิจ รอยละ 81.72 และดําเนินการดานการผลิตอาหารการแปรรูป

ผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตร คิดเปนรอยละ 76.72 ตามลําดับ สวนกลุมท่ีดําเนินการตอเนื่องจาก

กลุมเดิมในชุมชน พบวา สวนใหญดําเนินการกิจกรรม ดานการจัดการศัตรูพืช รอยละ 31.08 รองลงมา 
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ดําเนินการในกิจกรรมดานฟารมชุมชน รอยละ 30.92 และดําเนินการในกิจกรรมดานการผลิตปุยอินทรีย

และการปรับปรุงดิน รอยละ 29.52 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.79) 
 

ตารางท่ี 4.79 รอยละของกิจกรรมท่ีเกษตรกรรวมกลุม  
 

ประเภทกิจกรรม กลุมท่ีดําเนินการจัดต้ังใหม กลุมท่ีดําเนินการตอเนื่องจากเดิม 

1. ดานการผลิตพืช พันธุพืช 75.84 24.16 

2. ดานการผลิตปุยอินทรีย และการปรับปรุงบํารุงดิน 70.48 29.52 

3. ดานการจัดการศัตรูพืช 68.92 31.08 

4. ดานฟารมชุมชน 69.08 30.92 

5. ดานการผลิตอาหารการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ

ทางการเกษตร 

76.72 23.28 

6. ดานปศุสัตว 76.17 23.83 

7. ดานประมง 83.58 16.42 

8. ดานการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 81.72 18.28 

เฉลี่ย 75.32 23.68 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

5.4) ผลลัพธ (Outcomes) การประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ เก่ียวกับ

การนําความรูท่ีไดจากการอบรมไปใชในการประกอบอาชีพ การเปลี่ยนแปลงดานรายได/รายจาย แหลงจําหนาย

สินคา การจัดทําบัญชีของกลุมธุรกิจท่ีจัดตั้งข้ึน  ตลอดจนการวางแผนสําหรับการดําเนินธุรกิจของกลุมมี

รายละเอียด ดังนี้ 

(1) การนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชประโยชน ผลการสํารวจ พบวา เกษตรกร

ท่ีไดเขารับการอบรม มีการนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ไปใชประโยชน โดยความรูท่ี

นําไปใชมากท่ีสุด คือ ดานพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คิดเปนรอยละ 94.69 

รองลงมา เปนความรูดานวิชาการสรางรายได และลดรายจายในครัวเรือน คิดเปนรอยละ 88.72 ดานวิชา

บัญชีครัวเรือน/บัญชีตนทุนอาชีพ คิดเปนรอยละ 86.92 และดานวิชาการพัฒนาดานการเกษตร คิดเปน

รอยละ 79.86 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.80) 

(2) การเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรหลังเขารวมโครงการ 

(2.1) การเปลี่ยนแปลงดานรายไดของกลุมเกษตรกร หลังจากดําเนินการ

พัฒนากลุมแลว มีการรวมกลุมกันดําเนินกิจกรรมพัฒนากลุม รอยละ 59.20 เริ่มมีรายไดจากการจําหนาย

ปุยอินทรีย สารชีวภัณฑ พันธุพืช พืชผักตาง ๆ ไขไก ผึ้ง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ขาวสาร 

น้ําพริก น้ําตาล ฝรั่งหยี กลวยฉาบ ปลารา กะป  สวนอีกรอยละ 40.80 กลุมเกษตรกรยังไมมีรายได 

เนื่องจากอยูระหวางรอผลผลิตของกลุม เชน มะนาว ปลาในกระชัง กบ (ตารางท่ี 4.81) 
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ตารางท่ี 4.80 หลักสูตรท่ีเกษตรกรนําไปใชประโยชน  
 

หลักสูตร รอยละ 

1. วิชาการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 94.69 

2. วิชาการสรางรายไดและลดรายจายในครัวเรือน 88.72 

3. วิชาบัญชีครัวเรือน/บัญชีตนทุนอาชีพ 86.92 

4. วิชาการบริหารจดัการกลุม 80.37 

5. วิชาการพัฒนาดานการเกษตร  79.86 

6. วิชาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 77.91 

7. วิชาการเสรมิสรางความสมัพันธและสังคมมีสุข 75.69 

8. วิชาการจัดทําแผนการผลิต/โครงการ และการตลาดเบ้ืองตนของเกษตรกร  71.91 

10. วิชาการจัดการตลาดสินคาเกษตร 61.62 

11. วิชาการบริหารจัดการการผลติใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี (Zoning) 58.17 

12. วิชาการจัดการสินเช่ือเพ่ือการเกษตร 53.22 

13. ทุกขอประกอบกัน 50.29 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

 

ตารางท่ี 4.81 กลุมเกษตรกรท่ีมีรายไดจากการดําเนินการพัฒนากลุม 

รายการ รอยละ 

1. กลุมเกษตรกรท่ีเริม่มรีายได 59.20 

2. กลุมเกษตรกรท่ียังไมมีรายได 40.80 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

(2.2) การเปลี่ยนแปลงดานรายได/รายจาย/แหลงจําหนายของเกษตรกร หลังจากท่ี

เกษตรกรไดเขารวมกลุมเพ่ือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ สงผลใหเกษตรกรเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานรายได 

รายจาย และแหลงจําหนายผลผลิต ดังนี้ (ตารางท่ี 4.82) 

- ดานรายได พบวา เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการรอยละ 74.36  มีรายได

เพ่ิมข้ึน จากการจําหนายผลผลิตทางการเกษตร เชน การจําหนายพันธุพืช พืชผัก น้ําพริก ลูกชิ้น ดวงสาคู 

สุกร ไขไก ไขเปด ปุยอินทรีย สารชีวภัณฑ เปนตน สวนอีกรอยละ 25.64 อยูระหวางรอผลผลิต เชน ปลา 

มะนาว  

- ดานรายจาย พบวา เกษตรกรรอยละ 62.82 สามารถลดรายจายจาก

การใชปุยอินทรีย สารชีวภัณฑ ท่ีซ้ือมาจากกลุม มาปลูกผัก หรือเลี้ยงไกเพ่ือไวบริโภคภายในครัวเรือนและ

นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ สามารถลดคาใชจายฟุมเฟอยในครัวเรือนได สวนอีกรอยละ 37.18 

ยังไมสามารถลดรายจายได 
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- ดานแหลงจําหนายผลผลิต พบวา เกษตรกรรอยละ 81.78 มีแหลง

จําหนายผลผลิตเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเกิดจากการรวมกลุม การสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพและราคาของสินคา เชน 

จําหนายภายในชุมชน จําหนายใหกับโรงเรียน/โรงพยาบาล จําหนายออนไลน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจําหนาย

เปนลักษณะขายสง ผลิตสินคาใหกับลูกคาตามรายการสั่งซ้ือเพ่ือนําไปติดชื่อผลิตภัณฑของลูกคาเอง สวนอีก

รอยละ 18.22 แหลงจําหนายยังไมเปลี่ยนแปลง เนื่องจากยังไมมีผลผลิตและชองทางการจําหนายยังคงเดิม  
 

ตารางท่ี 4.82 รอยละของการเปล่ียนแปลงรายได/รายจาย/แหลงจําหนายของเกษตรกร   
 

รายการ 
เปลี่ยนแปลง 

ไมเปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมขึ้น ลดลง 

1. รายได 74.36 - 25.64 

2. รายจาย - 62.82 37.18 

3. ดานแหลงจําหนายผลผลิต 81.78 - 18.22 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

(2.3) การจัดทําบัญชีรายรับ - รายจายของกลุมเกษตรกร ผลการประเมิน พบวา 

กลุมเกษตรกร รอยละ 89.73 มีการดําเนินการจัดทําบัญชีรายรับ รายจาย สวนอีกรอยละ 10.27  ยังไมดําเนินการ

จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย เนื่องจาก ยังไมไดจําหนายผลผลิต (ตารางท่ี 4.83) 
 

ตารางท่ี 4.83 การจัดทําบัญชีรายรับ - รายจายของกลุมเกษตรกร 
 

รายการ รอยละ 

1. กลุมท่ีดําเนินการจัดทําบัญชีรายรับ รายจาย 89.73 

2. กลุมท่ียังไมไดดาํเนินการจัดทําบัญชีรายรับ  รายจาย 10.27 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

(2.4) การวางแผนสําหรับการดําเนินธุรกิจของกลุม ผลการประเมินความคิดเห็น

ของประธาน/กรรมการกลุมเก่ียวกับการวางแผนสําหรับการดําเนินธุรกิจของกลุม พบวา กลุมเกษตรกร 

รอยละ 86.84 มีการดําเนินการวางแผนบริหารจัดการโครงการ เพ่ือดําเนินธุรกิจของกลุมอยางตอเนื่อง 

สวนอีกรอยละ 13.16 ยังขาดการวางแผนการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากอยูระหวางทําความเขาใจกับสมาชิก 

ซ่ึงกลุมเกษตรกร ใหขอคิดเห็นวาการดําเนินธุรกิจจะเกิดความตอเนื่อง/ยั่งยืน ไดนั้นข้ึนอยูกับ ผูนํากลุม/ชุมชน 

สมาชิกของกลุม และ ความรวมมือของประชาชนในชุมชน  
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5.5) ความพึงพอใจของเจาหนาท่ี ประธาน/กรรมการกลุมและเกษตรกรท่ีมีตอโครงการ 

โดยทําการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของกับโครงการในประเด็นตาง ๆ  

(1) ความพึงพอใจของเจาหนาท่ีท่ีมีตอการฝกอบรม พบวาภาพรวมเจาหนาท่ีมี

ความพึงพอใจในระดับมาก ท่ีคาคะแนน 7.77 โดยมีความพึงพอใจ 3 อันดับแรก ไดแก ความพึงพอใจหลักสูตร

ท่ีตรงกับความตองการของเกษตรกรในระดับมาก ท่ีคาคะแนน 8.16 รองลงมา เห็นวาหลักสูตรฝกอบรม

เกษตรกรสามารถเตรียมความพรอมสูกิจกรรมการพัฒนากลุมเกษตรกรไดในระดับมาก ท่ีคาคะแนน  8.09  

และความพึงพอใจตอกิจกรรมการอบรมภาพรวมในระดับมาก ท่ีคาคะแนน 8.04 (ตารางท่ี 4.84)   
 

ตารางท่ี 4.84 ความพึงพอใจของเจาหนาท่ีท่ีมีตอการฝกอบรมเกษตรกร 
 

ประเด็น คาเฉลี่ย แปลผล 

1. หลักสูตรการอบรมตรงกับความตองการของเกษตรกร  8.16 มาก 

2. หลักสูตรการฝกอบรมเกษตรกรสามารถเตรยีมความพรอมสูกิจกรรมการพัฒนากลุมเกษตรกรได 8.09 มาก 

3. ความรูท่ีเกษตรกรไดรับสามารถนําไปประยุกตใชลดรายจายใหกับเกษตรกร 7.90 มาก 

4. ความรูท่ีเกษตรกรไดรับ สามารถนําไปใชประโยชนได 7.85 มาก 

5. ความรูท่ีเกษตรกรไดรับ สามารถนํามาประยุกตใชเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร 7.78 มาก 

6. ความรูท่ีเกษตรกรไดรับสามารถนํามาประยุกตใชเพ่ิมมลูคาการผลิตสินคาเกษตรได 7.49 มาก 

7. ระยะเวลาท่ีจัดฝกอบรมใหเกษตรกร 7.36 มาก 

8. ความรูท่ีเกษตรกรไดรับสามารถนํามาประยุกตใช เพ่ิมแหลงจําหนายสินคาได 7.12 มาก 

เฉลี่ย 7.74 มาก 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

(2) ความพึงพอใจของเจาหนาท่ีและประธาน/กรรมการตอการพัฒนากลุมเกษตรกร 

ผลการประเมิน พบวา โดยภาพรวม เจาหนาท่ีและประธานกลุมมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการพัฒนากลุม

เกษตรกรในดานตาง ๆ ในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 8.48 ท้ังนี้ เจาหนาท่ีมีความพึงพอใจ ไดแก แผนการใชเงิน

ท่ีสามารถทําไดตามเปาหมายท่ีวางแผนไวในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 8.82 รองลงมาเจาหนาท่ีเห็นวา

โครงการมีความสอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชนในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 8.45 และ

โครงการสามารถสรางรายได ลดรายจาย ลดตนทุน เพ่ิมผลผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคาใหกับชุมชน 

และเกษตรกรรายยอยไดในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 8.23  สวนประธาน/กรรมการกลุมมีความพึงพอใจ

ตอการพัฒนากลุมเกษตรกรภาพรวมท่ีระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 9.00 พบวา ประธานกลุมท่ีใหคะแนนเรื่อง

แผนการใชเงินเปนไปตามเปาหมายท่ีวางแผนไวระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 9.32 คะแนน รองลงมา ประธาน

กลุมเห็นวา โครงการมีความสอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชนในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 

9.06 และความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ (ดานการผลิต และดานการจําหนายเพ่ือสรางรายได)  หลังสิ้นสุด

โครงการ ท่ีคาคะแนน 9.01 (ตารางท่ี 4.85) 
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ตารางท่ี 4.85 ระดับความคดิเห็นของเจาหนาท่ีและประธานกลุมฯ เกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนากลุมเกษตรกร  
 

หลักสูตรการพัฒนากลุมเกษตรกร เจาหนาท่ี ประธาน/กรรมการกลุม รวม 
คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

1. ความสอดคลอง 8.45 มากท่ีสุด 9.06 มากท่ีสุด 8.75 มากท่ีสุด 
2. แผนงาน/ธุรกิจ 7.81 มาก 8.81 มากท่ีสุด 8.31 มากท่ีสุด 
3. แผนการใชเงิน 8.82 มากท่ีสุด 9.32 มากท่ีสุด 9.07 มากท่ีสุด 
4. การนํามาปฏิบัติได 7.90 มาก 8.96 มากท่ีสุด 8.43 มากท่ีสุด 
5. การสรางรายได 8.23 มากท่ีสุด 8.93 มากท่ีสุด 8.58 มากท่ีสุด 
6. ความยั่งยืน 7.27 มาก 9.01 มากท่ีสุด 8.14 มาก 
7. การดําเนินธุรกิจ 7.19 มาก 8.94 มากท่ีสุด 8.06 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 7.95 มาก 9.00 มากท่ีสุด 8.48 มากท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 

(3) ความพึงพอใจของประธานกลุมเกษตรกรตอโครงการในดานตาง ๆ ผลการประเมิน 

พบวา โดยภาพรวม ประธานกลุมท่ีมีความพึงพอใจตอโครงการเฉลี่ย ท่ีคาคะแนน 9.05 โดยประธานกลุม

พึงพอใจในดานคุณภาพของสินคาที่กลุมเกษตรกรผลิตได มากที่สุด ที่คาคะแนน 9.70 รองลงมา คือ  

ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการมีคาคะแนน 9.54 และ มีความพึงพอใจตอความสามารถ

ในการถายทอดความรูของวิทยากร ท่ีคาคะแนน 9.30 (ตารางท่ี 4.86) 
 

ตารางท่ี 4.86 ความพึงพอใจของประธานกลุมท่ีมีตอโครงการ 
 

ประเด็น คะแนน แปลผล 

1. ความพึงพอใจกับคุณภาพของสนิคา ท่ีกลุมเกษตรกรผลติได 9.70 มากท่ีสุด 

2. เจาหนาท่ีท่ีรับผดิชอบโครงการ มีความเหมาะสม 9.54 มากท่ีสุด 

3. วิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรูไดอยางเหมาะสม 9.30 มากท่ีสุด 

4. โครงการมีความสอดคลองกับปญหาหรือความตองการดานการเกษตรของชุมชน 9.10 มากท่ีสุด 

5. ระยะเวลาท่ีจัดฝกอบรมใหเกษตรกรมีความเหมาะสม 9.06 มากท่ีสุด 

6. ความพึงพอใจกับการบริหารงานของคณะกรรมการกลุมฯ 9.05 มากท่ีสุด 

7. การนําความรูไปใชประโยชนกับการพัฒนากลุมธุรกิจ 8.98 มากท่ีสุด 

8. เน้ือหาหลักสตูรตรงกับความตองการของเกษตรกร 8.96 มากท่ีสุด 

9. โครงการชวยเพ่ิมมลูคาการผลติสินคาเกษตรได 8.93 มากท่ีสุด 

10. โครงการสามารถทําใหเกษตรกรมีรายไดอยางยั่งยืน 8.92 มากท่ีสุด 

11. เกษตรกรสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนได 8.89 มากท่ีสุด 

12. โครงการชวยเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร 8.80 มากท่ีสุด 

13. โครงการชวยลดรายจายใหกับเกษตรกร 8.73 มากท่ีสุด 

14. ความพึงพอใจกับชองทางการจําหนายสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน 8.68 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 9.05 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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(4) ความพึงพอใจของเกษตรกรตอโครงการ ผลการการประเมิน พบวา  ภาพรวม

เกษตรกรมีความพึงพอใจท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 9.03 โดยเกษตรกรท่ีเขารวมกลุมมีความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบโครงการในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 9.46 รองลงมา คือ ความพึงพอใจตอวิทยากรในการ

ถายทอดความรู ท่ีคาคะแนน 9.32 และมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของคณะกรรมการกลุม ท่ีคา

คะแนน 9.31 (ตารางท่ี 4.87) 
 

ตารางท่ี 4.87 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
 

ประเด็น คะแนน แปลผล 

1. เจาหนาท่ีท่ีรับผดิชอบโครงการ มีความเหมาะสม 9.46 มากท่ีสุด 

2. วิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรูไดอยางเหมาะสม 9.32 มากท่ีสุด 

3. ความพึงพอใจกับการบริหารงานของคณะกรรมการกลุมฯ  9.31 มากท่ีสุด 

4. ความพึงพอใจกับคุณภาพของสนิคา ท่ีผลิตได  9.05 มากท่ีสุด 

5. เกษตรกรสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนได 9.03 มากท่ีสุด 

6. ระยะเวลาท่ีจัดฝกอบรมใหเกษตรกรมีความเหมาะสม 9.01 มากท่ีสุด 

7. เน้ือหาหลักสตูรตรงกับความตองการของเกษตรกร 8.99 มากท่ีสุด 

8. ความพึงพอใจกับชองทางการจําหนายสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน  8.96 มากท่ีสุด 

9. โครงการน้ีจะทําใหเกษตรกรมีรายไดอยางยั่งยืน 8.92 มากท่ีสุด 

10. โครงการมีความสอดคลองกับปญหาหรือความตองการดานการเกษตรของชุมชน 8.92 มากท่ีสุด 

11. โครงการชวยเพ่ิมมลูคาการผลิตสินคาเกษตรได 8.87 มากท่ีสุด 

12. โครงการชวยเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร 8.84 มากท่ีสุด 

13. โครงการชวยลดรายจายใหกับเกษตรกร 8.66 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 9.03 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

5.6) ขอคนพบ 

(1) เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไมครบตามเปาหมาย เนื่องจากเกษตรกรบางรายเปน

สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนแตท่ีไมไดข้ึนทะเบียนเกษตรกร ทําใหไมสามารถเขารวมกิจกรรมการอบรมได 

และบางสวนเปนการเขารวมโครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกร ผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐแลว 

เปนตน 

(2) การดําเนินงานกิจกรรมฝกอบรมพรอมกันหลายพ้ืนท่ี ทําใหบางพ้ืนท่ีขาดแคลน

วิทยากรที่มีความรูมาบรรยาย/อบรมใหกับเกษตรกร หรือบางพ้ืนท่ีวิทยากรตองรีบเรงในการบรรยายเพ่ือจะให

ทันเวลากับการบรรยายในชุมชนอ่ืนตอไป   

(3) ระยะเวลาของโครงการคอนขางจํากัดและชวงระยะเวลาการฝกอบรมเกษตรกร 

บางสวนอยูในชวงฤดูกาลเพาะปลูก/เก็บเก่ียวผลผลิต ทําใหเกษตรกรไมสามารถเขารวมฝกอบรม ไดครบ

ตามหลักสูตร     
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(4) ปจจัยการผลิต/วัสดุ/วัตถุดิบ ในบางพ้ืนท่ีขาดแคลน และราคาปรับตัวสูงข้ึน เนื่องจาก

ตองดําเนินการพรอมกันท้ังประเทศ 

5.7) ขอเสนอแนะ 

(1) การกําหนดเปาหมาย ควรสอดคลองตามความตองการของชุมชนอยางแทจริง 

และควรปรับปรุงแกไข หรือมีความยืดหยุนเก่ียวกับคุณสมบัติของผูเขารับการอบรม เชน เกษตรกรท่ีเปน

สมาชิกของวิสาหกิจชุมขนท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตร สามารถเขารวมกิจกรรมการอบรมได 

หรือควรพิจารณาเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการจากท่ีอาศัยอยูจริงในพ้ืนท่ีชุมชนนั้น  

(2) ควรขยายระยะเวลาในการดําเนินการการฝกอบรม เพ่ือใหวิทยากรมีระยะเวลา

การถายทอดความรูอยางเต็มท่ี และวิทยากรไมตองเรงรีบในการเดินทางมากนัก 

(3) ควรหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมการฝกอบรม ชวงเวลาการเพาะปลูก/เก็บเก่ียวผลผลิต 

ของเกษตรกร เพ่ือทําใหเกษตรกรสามารถเขารวมโครงการไดตลอดระยะเวลาการฝกอบรม 

(4) ควรเนนการใชปจจัยการผลิต/วัสดุ/วัตถุดิบ ของทองถ่ินหรือชุมชน เพ่ือลดปญหา

การขาดแคลน และการปรับตัวเพ่ิมข้ึนของราคาปจจัยการผลิต  
 

4.8.2 กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย (กรมประมง) 

1) สาระสําคัญของโครงการ   

จากปญหาการเลี้ยงกุงทะเลท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ท้ังปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม

และโรคระบาด กรมประมงจึงมีแนวคิดในการใชจุลินทรียเพื่อปรับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับ

การเลี้ยงกุง และในระบบทางเดินอาหารของกุง โดยมีกลไกในการชวยยอยสลายสารอินทรียในน้ํา ลดปริมาณ

เชื้อกอโรคในสิ่งแวดลอมและระบบทางเดินอาหาร รวมถึงชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการยอยอาหารของกุง 

เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและลดการใชยาปฏิชีวนะ ซ่ึงปจจุบันการใชจุลินทรียในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

เปนท่ียอมรับและไดรับความนิยมอยางมาก โดยเฉพาะในระบบการเลี้ยงสัตวน้ําแบบพัฒนา 

ในปงบประมาณ 2551 กรมประมงโดยศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสาคร

รวมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย คนควาวิจัยและผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย 

เรียกวา “จุลินทรีย ปม.1” โดยคัดเลือกจุลินทรียในกลุม Bacillus 3 ชนิด คือ B. subtilis, B. megaterium 

และ B. licheniformis ซ่ึงเปนจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการยอยสลายสารอินทรีย เหมาะสําหรับใช

บําบัดสารอินทรียท่ีตกคางสะสมในบอเลี้ยงสัตวน้ํา ซ่ึงดําเนินการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 จํานวน 

100,000 ซอง เพื่อแจกจายใหกับเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั่วประเทศไทย โดยเกษตรกรไมเสีย

คาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น ซ่ึงกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงไดดําเนินการผลิตและแจกจาย

จุลินทรีย ปม.1 ท้ังสูตรผงและสูตรน้ําใหแกเกษตรกรมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ซ่ึงไดรับการตอบรับจาก

เกษตรกรเปนอยางดี และมีความตองการเพ่ิมสูงข้ึนเกินกวากําลังการผลิตของกรมประมง 
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ดังนั้น เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 ใหเพียงพอตอความตองการ

ของเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และลดความสูญเสียท่ีเกิดจากปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมและโรคระบาด 

รวมถึงลดการใชยาปฏิชีวนะ กรมประมงจึงจัดทําโครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร 

กิจกรรม ขยายฐานการผลิตจุลินทรีย เพ่ือจัดตั้งศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 ใหแกกลุมเกษตรกรท่ีมี

ความพรอมและศักยภาพในการดําเนินการ อันจะนําไปสูการใหบริการเกษตรกรไดอยางท่ัวถึงและเพียงพอ

ตอความตองการในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง 

2) วัตถุประสงคโครงการ เพื่อใหบริการหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 แกเกษตรกรไดอยางทั่วถึง 

และเพียงพอตอความตองการโดยการจัดตั้งศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 ใหแกกลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง

กุงทะเล และสัตวน้ําอ่ืน 

3) เปาหมาย และพ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.1) จัดตั้งศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 ใหแกกลุมเกษตรกรท่ีมีความพรอมและมีศักยภาพ

ในการดําเนินการ จํานวน 20 แหง ในกลุมเกษตรกรท่ีมีความพรอม ครอบคลุมพ้ืนท่ีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

เพ่ือผลิตจุลินทรีย ปม.1 แจกจายใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี นําไปใชในการเลี้ยงกุงทะเลหรือสัตวน้ําอ่ืน ๆ 

สําหรับลดความเสี่ยงตอการเกิดโรค 

3.2) พ้ืนท่ีดําเนินงาน กลุมเกษตรกรท่ีมีความพรอมและศักยภาพในการดําเนินการครอบคลุม 

19 จังหวัด 20 แหง คือ ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ 

ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พังงา กระบี่ สตูล พัทลุง ภูเก็ต และปตตานี 

3.3) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ และงบประมาณ หนวยงานท่ีรับผิดชอบมี 2 หนวยงาน คือ 

กรมประมง ประกอบดวย กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (กพช.)  ศูนยวิจัยและพัฒนา 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (ศพช.) และสํานักงานประมงจังหวัดในพ้ืนท่ีดําเนินโครงการฯ หนวยงานรวม

ดําเนินการ ประกอบดวย ชมรม สหกรณ สมาคม กลุมเกษตรกร และสมาพันธเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ในภาคเอกชน 

งบประมาณท่ีใชเบิกจายจากแผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร

โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร งบเงินอุดหนุนท่ัวไป เปนคาใชจายสนับสนุนกลุม

เกษตรกรในการผลิตจุลินทรีย 20 แหง แหงละ 490,000 บาท จําแนกเปน คาครุภัณฑสําหรับใชผลิต

หัวเชื้อจุลินทรีย 460,000 บาท และคาวัสดุวิทยาศาสตรและการเกษตรสําหรับผลิตจุลินทรีย 30,000 บาท 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 9,800,000 บาท 
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4) วิธีการประเมินผล 

4.1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

(1) การเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนท่ีเปาหมาย ครอบคลุม 19 จังหวัด ท่ีดําเนินการ และ

รายงานผลการดําเนินงานจากกรมประมง 

(2) กลุมตัวอยาง  

- เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ จังหวัดละ  1 ราย  รวม 19 ราย 

- ประธานกลุม  จังหวัดละ 1 ราย/แหง  รวม 20 ราย 

4.2) ชวงระยะเวลาของขอมูล 

(1) ผลการดําเนินงานตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 

(2) สํารวจขอมูลในพ้ืนท่ีระหวางวันท่ี 1 - 31 มีนาคม 2562 

5) ผลการประเมิน 

5.1) ปจจัยนําเขา (Inputs) 

(1) การเบิกจายงบประมาณ ดําเนินการเบิกจายแลว 9,800,000 บาท ครบตาม

เปาหมาย ซ่ึงดําเนินการโดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ไดโอนเงินงบประมาณ หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ี ประกอบดวย ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สํานักงานประมง

จังหวัด เพ่ือดําเนินการจัดต้ังศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย 20 แหง ในพ้ืนท่ี 19 จังหวัด โดยหนวยงานท่ี

รับผิดชอบในพ้ืนท่ีดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหแกกลุมเกษตรกร/ชมรม/สหกรณ/สมาคม ท่ีไดรับการ

อนุมัติโครงการฯ แหงละ 490,000 บาท ซ่ึงงบประมาณดังกลาวใชในการซ้ือวัสดุและครุภัณฑ คือ ครุภัณฑ

สําหรับใชผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 จํานวน 460,000 บาท และคาวัสดุวิทยาศาสตรและการเกษตรสําหรับ

ผลิตจุลินทรีย ปม.1 จํานวน 30,000 บาท  

(2) ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ พบวา สวนใหญรอยละ 66.67 

เห็นวางบประมาณท่ีไดรับมีความเพียงพอสําหรับจัดตั้งศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย อีกรอยละ 33.33 เห็นวา   

ไมมีความเพียงพอ เนื่องจากในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียจําเปนตองมีคาใชจายในการบริหารจัดการ เชน   

คาน้ําประปา คาไฟฟา เงินเดือน/คาจางผูผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย คาใชจายในการปรับปรุงอาคารสถานท่ี และ

คาวัสดุทางวิทยาศาสตร โดยมีความเห็นวาตองการงบประมาณสนับสนุน เฉลี่ย 685,000 บาท ท้ังนี้

งบประมาณท่ีไดรับมานั้น รอยละ 86.67 ไดรับงบประมาณทันเวลาตอการดําเนินงาน อีกรอยละ 13.33 

ไดรับงบประมาณลาชา โดยมีความเห็นวาควรจัดสรรงบประมาณลงในพ้ืนท่ีในชวงเดือนเมษายน 2561 

5.2) กระบวนการ (Processes) มีการดําเนินการจัดตั้งศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 

ใหแกกลุมเกษตรกรท่ีมีความพรอมและศักยภาพในการดําเนินการโดย มีข้ันตอนดังนี้ 

(1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จัดทําระเบียบกรมประมง วาดวยการใช

จายเงินอุดหนุนโครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย 

ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี 9 เมษายน 2561 
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(2) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จัดประชุมชี้แจงแนวทาง 

การดําเนินงานโครงการฯ ใหแกกลุมเกษตรกร/ชมรม/สหกรณ/สมาคม ท่ีผานการคัดเลือก และหนวยงานท่ี

เก่ียวของเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2561 ณ หองประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ สํานักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ พรอมท้ังไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานโครงการฯ มอบใหแกกลุมเกษตรกร/ชมรม/สหกรณ/

สมาคม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ สําหรับใชเปนแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ 

(3) คณะทํางานในระดับพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ เขาตรวจพ้ืนท่ีและดําเนินการพิจารณา

ความพรอมของกลุมเกษตรกรในการดําเนินงานโครงการฯ พรอมท้ังใหกลุมเกษตรกร/ชมรม/สหกรณ/สมาคม 

จัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณเสนอแกคณะกรรมการพิจารณาแผนการดําเนินงาน 

และติดตามผลโครงการ เพ่ือพิจารณาฯ ท้ัง 20 แหง ครบตามเปาหมาย 

 (3.1) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในพื้นที่ใหความเห็นวา สถานที่จัดตั้งศูนยผลิต

จุลินทรียท้ัง 20 แหง  มีความเหมาะสมในการจัดตั้งอยูในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 8.41 เนื่องจาก

มีการคมนาคมสะดวก และมีระบบสาธารณูปโภคครบถวน 

 (3.2) ประธาน/กลุมเกษตรกรไดรับการประชาสัมพันธขาวสารโครงการผาน

สื่อบุคคล คิดเปนรอยละ 73.33 และ 77.94 ตามลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาท่ีจากกรมประมง และ

บางสวนไดรับการประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก เว็บไซต Social Media  (Line, Facebook) 

คิดเปนรอยละ 23.33 และ 22.06 (ตารางท่ี 4.88) 
 

ตารางท่ี 4.88 การใชส่ือประชาสัมพันธของเจาหนาท่ีและการรับทราบขาวสารของเกษตรกรในโครงการ 

หนวย : รอยละ 

สื่อประชาสมัพันธ 

(ตอบไดมากกวา 1 สื่อ) 

การใชสื่อประชาสมัพันธ 

ของเจาหนาท่ี 

การรับทราบขาวสาร 

ประธานกลุม/ชมรม สมาชกิ 

1. สื่อบุคคล 57.14 73.33 77.94 
  - เจาหนาท่ีของ กษ. 52.63 95.00 62.79 
  - ประธานกลุม/ชมรม - 10.00 41.86 
  - ผูนําทองถ่ิน 21.05 - 1.16 
  - เพ่ือนบาน 10.53 5.00 17.44 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส 42.86 23.33 22.06 
   -  facebook/Line/Application 57.89 15.00 23.26 
  - เว็บไซต 5.26 20.00 10.47 
  - โทรทัศน - - 1.16 
3. สื่อสิ่งพิมพ - 3.34 - 
  - หนังสือพิมพ - 5.00 - 

ท่ีมา : จากการสํารวจ  

(4) กลุมเกษตรกร/ชมรม/สหกรณ/สมาคม ดําเนินการเปดบัญชีธนาคารตามโครงการ

สรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร กิจกรรม ขยายฐานการผลิตจุลินทรีย  เพ่ือรับการสนับสนุน
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งบประมาณในการจัดตั้งศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย เพ่ือใชในการจัดหาวัสดุอุปกรณตามโครงการฯ 20 แหง 

และไดรับงบประมาณแลว ครบตามเปาหมาย 

 (5) คณะกรรมการพิจารณาแผนการดําเนินงานและติดตามผลโครงการไดอนุมัติ

แผนการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร/ชมรม/สหกรณ/สมาคม 20 แหง และ กพช. โอนเงินใหหนวยงานท่ี

รับผิดชอบในพ้ืนท่ีเพ่ือจัดสรรเงินงบประมาณใหกลุมเกษตรกรท้ัง 20 แหง ท่ีไดรับการอนุมัติแผนการดําเนินงานฯ 

กลุมละ 490,000 บาท ครบถวนแลว 

(6) กลุมเกษตรกร/ชมรม/สหกรณ/สมาคม จัดซื้อครุภัณฑ อุปกรณตาง ๆ ตาม

หลักเกณฑของโครงการ 14 รายการ ไดแก ตูเข่ียเชื้อ หมอนึ่งฆาเชื้อระบบไอน้ํา หมอนึ่งฆาเชื้ออัตโนมัติ  

เครื่องเขยาแนวราบพรอมตัวยึด  เครื่องชั่งสาร ขวดทนความรอนและ ความดัน ปมลม ตูเย็นสําหรับเก็บ

สต็อกเชื้อจุลินทรีย) ตูแชสําหรับเก็บหัวเชื้อจุลินทรียสูตรน้ํา ตูบมเชื้อ โตะสแตนเลส เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องผสมสารแบบใหความรอน เครื่องดูดจายสารละลายอัตโนมัติ และวัสดุทางวิทยาศาสตร เคมีภัณฑเพ่ือ

ใชในการผลิต 20 แหง ครบตามเปาหมาย 

5.3) ผลไดของโครงการ (Outputs) 

(1) การจัดตั้งศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย กลุมเกษตรกร/ชมรม/สหกรณ/สมาคม 

ที่ผานการคัดเลือกสามารถจัดตั้งศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ในพ้ืนท่ี 19 จังหวัด 20 แหง ครบตามเปาหมาย 

เริ่มผลิตจุลินทรีย ครั้งแรกเม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2561 โดยสหกรณผูเลี้ยงกุงลุมน้ําปากพนัง จํากัด จังหวัด

นครศรีธรรมราช สวนการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียในศูนยอ่ืน ๆ มีการดําเนินงานในเดือนถัดมา เนื่องจากครุภัณฑ

บางชนิดตองใชเวลาในการผลิต เชน หมอนึ่งฆาเชื้อระบบไอน้ํา ขนาด 400 ลิตร  

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงกลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ/เปลี่ยนแปลง

สถานท่ีต้ังศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย คือ ชมรมผูเลี้ยงกุงคุณภาพชุมพร เปลี่ยนเปน ชมรมผูเลี้ยงกุง ชุมพร 

เนื่องจากชมรมผูเลี้ยงกุงคุณภาพชุมพรไมมีความพรอมของบุคลากรท่ีจะปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ และ

สถานท่ีในการจัดตั้งเปนหองปฏิบัติการของศูนย จะตองใชระยะเวลาในการปรับปรุง ซ่ึงอาจทําใหโครงการฯ 

มีความลาชา และไมประสบความสําเร็จ โดยสํานักงานประมงจังหวัดชุมพรไดทําหนังสือแจงมายัง กพช. 

เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 เรียบรอยแลว  

ชมรมโรงเพาะฟกตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ตั้งแต

วันท่ี 3 กันยายน 2561 ตอมาพบปญหาท่ีปริมาณหัวเชื้อจุลินทรียท่ีผลิตได มีความหนาแนนไมเพียงพอ

ในการอนุบาลสัตวน้ํา (ลูกกุง) ประกอบกับการเลี้ยงลูกกุงตองมีการถายน้ําทุกวัน รวมไปถึงปญหาการขาด

งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน คณะกรรมการและสมาชิกของชมรมโรงเพาะฟกตะวันออก จังหวัด

ฉะเชิงเทรา จึงไดมีการประชุมและมีมติท่ีประชุมเห็นวา ควรมอบเครื่องมือ/อุปกรณ ของศูนยผลิตหัวเชื้อ 

จุลินทรียใหกับกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงในบอดินนําไปใชประโยชนจะมีความเหมาะสมกวา ประกอบกับ

ทางชมรมผูเพาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัดราชบุรี มีสมาชิกจํานวนมากท่ีมีความตองการท่ีจะใชจุลินทรีย 

ชมรมโรงเพาะฟกตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงไดหารือรวมกับชมรมผูเพาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัด
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ราชบุรี และไดขอสรุปรวมกันวา จะขอมอบเครื่องมือ/อุปกรณ ท้ังหมดท่ีไดรับมาจากกรมประมง ภายใต

โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร กิจกรรม ขยายฐานการผลิตจุลินทรีย ใหแกชมรมผู

เพาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 จากการสํารวจพื้นที่ในจังหวัดราชบุรี 

เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2562  พบวา หลังจากชมรมผูเพาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัดราชบุรีไดรับครุภัณฑ

ครบถวนแลว ไดเริ่มดําเนินการผลิ หัวเชื้อจุลินทรียแลว จํานวน 2 ครั้ง และไดเริ่มแจกจายใหสมาชิกในชมรมฯ 

เรียบรอยแลว โดยสรุปผลการสํารวจศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียท้ัง 20 แหง แตละศูนยไดจัดหาวัสดุอุปกรณ

ตามโครงการไดครบถวน และเริ่มดําเนินการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 แลว (ตารางท่ี 4.89) 
 

ตารางท่ี 4.89 รายช่ือกลุมเกษตรกร/ชมรม/สหกรณ/สมาคม ท่ีดําเนินการผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย 
 

รายชื่อกลุม/ชมรม/สหกรณ จังหวัด วันท่ีเร่ิมผลิต 

1. สหกรณผูเลี้ยงกุงลุมนํ้าปากพนัง จํากัด  นครศรีธรรมราช 21 มิ.ย. 2561 

2. ชมรมผูเลี้ยงกุงสรุาษฎรธานี  สุราษฎรธานี 21 ก.ค. 2561 

3. ชมรมผูเลี้ยงกุงอาวพังงา  พังงา 23 ก.ค. 2561 

4. ชมรมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงจังหวัดกระบ่ี  กระบ่ี 26 ก.ค. 2561 

5. ชมรมผูเลี้ยงกุงคณุภาพ (ซีโอซี) จงัหวัดระยอง  ระยอง 6 ส.ค. 2561 

6. ชมรมผูเลี้ยงกุงตราดยั่งยืน  ตราด 7 ส.ค. 2561 

7. สหกรณผูเลี้ยงกุงลุมนํ้าทาทอง จํากัด  สุราษฎรธานี 7 ส.ค. 2561 

8. ชมรมผูเพาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัดกาญจนบุรี  กาญจนบุร ี 20 ส.ค. 2561 

9. สมาคมกุงตะวันออกไทย  จันทบุร ี 22 ส.ค. 2561 

10. ชมรมผูเลี้ยงกุงปตตานี  ปตตานี 25 ส.ค. 2561 

11. ชมรมผูเลี้ยงกุงประจวบคีรีขันธ  ประจวบครีีขันธ 7 ก.ย. 2561 

12. ชมรมผูประกอบการเลีย้งกุงจังหวัดภูเก็ต  ภูเก็ต 14 ก.ย. 2561 

13. ชมรมผูเพาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุร ี สุพรรณบุร ี 20 ก.ย. 2561 

14. สหกรณเพาะเลีย้งสัตวนํ้าจังหวัดตรัง จํากัด  ตรัง 23 ก.ย. 2561 

15. ชมรมผูเลี้ยงกุงระนอง  ระนอง 24 ก.ย. 2561 

16. กลุมเลี้ยงกุงปากพะยูน พัทลุง 4 ต.ค. 2561 

17. ชมรมผูเลี้ยงกุงสตูล สตูล 10 ต.ค. 2561 

18. สหกรณผูเลี้ยงกุงนครปฐม จํากัด  นครปฐม 3 พ.ย. 2561 

19. ชมรมผูเลี้ยงกุงชุมพร  ชุมพร 6 ธ.ค. 2561 

20. ชมรมผูเพาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัดราชบุรี  ราชบุร ี 19 มี.ค. 2562 

ท่ีมา : ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กองแผนงาน กรมประมง 
 

(2) การฝกอบรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ชายฝงดําเนินการจัดฝกอบรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียแกกลุมเกษตรกร 5 ครั้ง ไดแก  
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- ครั้งท่ี 1 ดําเนินการจัดฝกอบรมฯ เม่ือวันท่ี 24 - 25 เมษายน 2561 ณ ศูนยวิจัย

และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 4 จังหวัดกระบี่ ใหกับกลุมเกษตรกร 4 กลุม ไดแก สหกรณ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจังหวัดตรัง จํากัด ชมรมผูเลี้ยงกุงอาวพังงา ชมรมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงจังหวัดกระบี่ และชมรม

ผูประกอบการเพาะเลี้ยงกุงจังหวัดภูเก็ต 

- ครั้งท่ี 2 ดําเนินการจัดฝกอบรมฯ เม่ือวันท่ี 2 - 3 พฤษภาคม 2561  ณ ศูนยวิจัย

และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 6 จังหวัดสงขลา ใหกับกลุมเกษตรกร 3 กลุม ไดแก ชมรม

ผูเลี้ยงกุงปตตานี ชมรมผูเลี้ยงกุงสตูล และกลุมเลี้ยงกุงปากพะยูน 

- ครั้งท่ี 3 ดําเนินการจัดฝกอบรมฯ เม่ือวันท่ี 9 - 10 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยวิจัย

และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 3 จังหวัดสุราษฎรธานี ใหกับเกษตรกรจํานวน 5 กลุม ไดแก 

ชมรมผูเลี้ยงกุงคุณภาพชุมพร สหกรณผูเลี้ยงกุงลุมน้ําทาทอง จํากัด ชมรมผูเลี้ยงกุงสุราษฎรธานี สหกรณผู

เลี้ยงกุงลุมน้ําปากพนัง จํากัด และชมรมผูเลี้ยงกุงระนอง 

- ครั้งที่ 4 ดําเนินการจัดฝกอบรมฯ  เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี แกกลุมเกษตรกร 4 กลุม 

ไดแก ชมรมผูเลี้ยงกุงตราดยั่งยืน ชมรมผูเลี้ยงกุงคุณภาพ (ซีโอซี) จังหวัดระยอง ชมรมโรงเพาะฟกตะวันออก 

จังหวัดฉะเชิงเทรา และสมาคมกุงตะวันออกไทย 

- ครั้งที่ 5  ดําเนินการจัดฝกอบรมฯ  เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 2 จังหวัดสมุทรสาคร ใหกับกลุมเกษตรกร 4 กลุม 

ไดแก ชมรมผูเพาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรี สหกรณผูเลี้ยงกุงนครปฐม จํากัด ชมรมผูเลี้ยงกุง

ประจวบคีรีขันธ และชมรมผูเพาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัดกาญจนบุรี 

ท้ังนี้โดยใหแตละกลุมเกษตรกร/ชมรม/สหกรณ/สมาคม สงตัวแทนเขาอบรม 

เฉลี่ยศูนยละ 2 คน เขารวมอบรมฯ ในชวง เมษายน - พฤษภาคม 2561  

5.4) ผลลัพธเบื้องตน (Outcomes) 

(1) การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียทั้ง 20 แหง สามารถผลิต

หัวเชื้อจุลินทรียคิดเปนปริมาณรวม 52,902.63 ลิตร และสามารถแจกจายใหเกษตรกรได 6,204 ราย 

(ตารางท่ี 4.90) 
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ตารางท่ี 4.90 ปริมาณการผลิตหัวเช้ือจุลินทรียจําแนกเปนรายศูนย 
 

รายชื่อกลุม/ชมรม/สหกรณ/สมาคม วันท่ีเร่ิมผลิต 
สมาชกิไดรับ 

ราย ลิตร 

1. สหกรณผูเลี้ยงกุงลุมนํ้าปากพนัง จํากัด  21 มิ.ย. 2561 959 14,736.711

 2. ชมรมผูเลี้ยงกุงสรุาษฎรธานี  21 ก.ค. 2561 561 5,214.20 

3. ชมรมผูเลี้ยงกุงอาวพังงา  23 ก.ค. 2561 593 4,332.80 

4. ชมรมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงจังหวัดกระบ่ี  26 ก.ค. 2561 423 4,997.00 

5. ชมรมผูเลี้ยงกุงคณุภาพ (ซีโอซี) จงัหวัดระยอง  6 ส.ค. 2561 444 2,344.65 

6. ชมรมผูเลี้ยงกุงตราดยั่งยืน  7 ส.ค. 2561 130 1,055.00 

7. สหกรณผูเลี้ยงกุงลุมนํ้าทาทอง จํากัด  7 ส.ค. 2561 349 3,440.00 

8. ชมรมผูเพาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัดกาญจนบุรี  20 ส.ค. 2561 25 578.87 

9. สมาคมกุงตะวันออกไทย  22 ส.ค. 2561 346 1,302.50 

10. ชมรมผูเลี้ยงกุงปตตานี  25 ส.ค. 2561 256 3,099.20 

11. ชมรมผูเลี้ยงกุงประจวบคีรีขันธ  7 ก.ย. 2561 183 1,430.00 

12. ชมรมผูประกอบการเลีย้งกุงจังหวัดภูเก็ต  14 ก.ย. 2561 286 1,210.10 

13. ชมรมผูเพาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรี  20 ก.ย. 2561 309 153.00 

14. สหกรณเพาะเลีย้งสัตวนํ้าจังหวัดตรัง จํากัด 23 ก.ย. 2561 356 2,841.50 

15. ชมรมผูเลี้ยงกุงระนอง  24 ก.ย. 2561 132 1,502.00 

16. กลุมเลี้ยงกุงปากพะยูน 4 ต.ค. 2561 168 933.00 

17. ชมรมผูเลี้ยงกุงสตูล  10 ต.ค. 2561 366 1,742.35 

18. สหกรณผูเลี้ยงกุงนครปฐม จํากัด  3 พ.ย. 2561 161 468.00 

19. ชมรมผูเลี้ยงกุงชุมพร  6 ธ.ค. 2561 70 808.55 

20. ชมรมผูเพาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัดราชบุร ี 19 มี.ค. 2562 87 713.20 

 
รวม 

 
6,204 52,902.63 

ท่ีมา : ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กองแผนงาน กรมประมง 
 

(2) ความเพียงพอของหัวเชื้อจุลินทรียท่ีผลิตได วัตถุประสงคหลักในการดําเนิน

กิจกรรมไดแก จัดตั้งศูนยผลิต หัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 เพ่ือใหบริการแกเกษตรกรไดอยางท่ัวถึงและเพียงพอ

ตอความตองการ โดยการจัดตั้งศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 ใหแกกลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงทะเล 

และสัตวน้ําอ่ืน ผลการประเมินความเพียงพอ แบงออกเปน 2 ดาน คือดานผูผลิต และดานสมาชิกผูรับบริการ 

มีรายละเอียด ดังนี้    (ตารางท่ี 4.91) 

(2.1) ดานผูผลิต  

.- ศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ท้ังหมด 20 แหง มีจํานวน 11 แหง ท่ีเห็นวา

สามารถผลิตไดเพียงพอตอความตองการ ไดแก จังหวัดระยอง ประจวบคีรีขันธ จันทบุรี สตูล ภูเก็ต ระนอง 

พัทลุง กาญจนบุรี ชุมพร นครปฐม และสุพรรณบุรี โดยผลิตไดเฉลี่ย 245.45 ลิตร/เดือน  ในขณะท่ี

ความตองการของสมาชิกโดยเฉลี่ย 185 ลิตร/เดือน ท้ังนี้ศูนยท้ัง 11 แหงนี้ มีจํานวนสมาชิกตอศูนยเฉลี่ย 

104 ราย และมีการบริหารจัดการการผลิตเฉพาะอุปกรณท่ีไดรับตามโครงการเทานั้น ศูนยบางแหงกังวลวา
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จะไมสามารถผลิตไดตามความตองการและเพ่ิงเริ่มตนการผลิต ศูนยจึงเลือกท่ีจะผลิตหัวเชื้อจุลินทรียเปนครั้ง

คราวและผลิตตามความตองการของสมาชิก อีกท้ังในบางพ้ืนท่ียังมีสมาชิกในกลุมของตนเองไดรับการสนับสนุน

หัวเชื้อจุลินทรียจากโครงการอ่ืนของภาครัฐดวย เชน จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี และพัทลุง  

- ศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ทั้งหมด 20 แหง มี 9 แหง ที่เห็นวาผลิต

หัวเชื้อจุลินทรียไดไมเพียงพอตอความตองการ ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา สุราษฎรธานี  

(2 แหง) ปตตานี ตรัง ตราด และราชบุรี โดยผลิตไดเฉลี่ย 304.22 ลิตร/เดือน ในขณะท่ีความตองการของ

สมาชิกโดยเฉลี่ย 753.33 ลิตร/เดือน มีจํานวนสมาชิกโดยเฉลี่ยของท้ัง 9 ศูนย เทากับ 237 ราย/ศูนย ถึงแมวา

ศูนยบางแหงจะแกปญหาโดยการเพ่ิมรอบการผลิต จากเดิมท่ีผลิตเฉลี่ย 4 ครั้ง/เดือน เปน 6 ครั้ง/เดือน 

เชน จังหวัดพังงา และบางแหงใชเงินทุนของชมรม/สหกรณ ในการจัดซ้ือขวดแกวทนความรอนเพ่ิมเติม

เพ่ือใหสามารถผลิตหัวเชื้อจุลินทรียไดเพ่ิมข้ึน เชน จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ สุราษฎรธานี ปตตานี  

แตก็ยังไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร  
 

ตารางท่ี 4.91 ความเพียงพอในการผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย (ประธานชมรม/สหกรณ) 
 

รายการ หนวย 
การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย 

เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1. จํานวนศูนย  แหง 11 9 

2. ความสามารถในการผลิต  ลิตร/เดอืน 245.45 304.22 

3. ความตองการของเกษตรกร  ลิตร/เดอืน 185.00 753.33 

4. จํานวนสมาชิก  ราย 104 237 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

(2.2) ดานสมาชิกผูรับบริการ 11 ศูนย เห็นวาผลิตไดเพียงพอ ในขณะที่อีก 

9 ศูนย เห็นวาผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการ หากพิจารณาผูรับบริการ พบวา  

- สมาชิกในศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย 11 แหง ท่ีผูผลิตเห็นวาผลิตไดเพียงพอ 

มีความเห็นวาหัวเชื้อจุลินทรียท่ีแจกจายใหแกสมาชิกมีปริมาณเพียงพอกับความตองการ รอยละ 79.50 และ

ไมเพียงพอรอยละ 20.50 นั้นหมายความวาสมาชิกสวนใหญจากศูนย 11 แหงนี้ มีความเห็นไปในทิศทาง

เดียวกันผูผลิต คือเห็นวาผลิตไดเพียงพอตอความตองการ 

- ในทํานองเดียวกัน สมาชิกในศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย 9 แหง ท่ีผูผลิต

เห็นวาผลิตไดไมเพียงพอนั้น ในมุมมองของสมาชิกท้ัง 9 แหง  เห็นวา หัวเชื้อท่ีผลิตไดสามารถสนับสนุน

ใหแกเกษตรกรไดอยางเพียงพอคิดเปน รอยละ 47.92 ของสมาชิกเทานั้น เนื่องจากความตองการและ

จํานวนสมาชิกมีปริมาณมาก  
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ดังนั้น ในภาพรวมของโครงการในมุมมองของสมาชิก รอยละ 66.28 

เห็นวา ศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 สามารถผลิตไดเพียงพอกับความตองการในขณะท่ีอีก รอยละ 33.72 

เห็นวาศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ไมเพียงพอกับความตองการ  

ท้ังนี้ เนื่องจากเกษตรกรบางสวนอยูหางจากศูนย ทําใหไมคุมคาการเดินทาง 

และไมมีตูแชเพ่ือเก็บหัวเชื้อ ประกอบกับวิธีการใชหัวเชื้อจุลินทรียตองมีข้ันตอนในการขยายกอนนําไปใช 

สมาชิกบางสวนจึงใหความสนใจในการซ้ือหัวเชื้อจุลินทรียจากภาคเอกชนใชแทน ซ่ึงสะดวกตอการใชงาน

มากกวา หรือหัวเชื้อจุลินทรียท่ีกรมประมงผลิตเพ่ือแจกโดยไมมีคาใชจาย ประกอบกับขอมูลสมาชิกของ

กลุม/ชมรม/สหกรณ/สมาคม นั้นไมเปนปจจุบัน ทําใหการใหบริการหัวเชื้อจุลินทรียยังไมครอบคลุมสมาชิก 

ทุกราย 
 

ตารางท่ี 4.92 ความเพียงพอในการรับบริการหัวเช้ือจุลินทรียของสมาชิก 
 

รายการ 
ความตองการของเกษตรกรสมาชิก 

เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1. ศูนยท่ีเห็นวาสามารถใหบริการไดเพียงพอตอความตองการ (11 แหง) 79.50 20.50 

2. ศูนยท่ีเห็นวาสามารถใหบริการไมเพียงพอตอความตองการ (9 แหง) 47.92 52.08 

รวม 66.28 33.72 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

(3) การลดคาใชจายในการซ้ือยาปฏิชีวนะ การเลี้ยงกุงขาวมีเชื้อท่ีสามารถ กอโรค

ไดหลายประเภท เชน เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส  ดังนั้นการใชหัวเชื้อจุลินทรียในการผลิตกุงขาว ในทุกข้ันตอน

การผลิต ตั้งแตการเตรียมบอเลี้ยง การผสมอาหารเพ่ือทําเปนโปรไบโอติค หรือการใชปรับสภาพน้ําระหวาง

การเลี้ยง มีสวนชวยใหการเกิดโรคท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรียตาง ๆ ลดลงได การใชจุลินทรียนอกจากจะชวย

ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคดังกลาวขางตนแลวยังชวยลดรายจายในการจัดการเลี้ยงกุง ชวยยอยสลาย

สารอินทรียในน้ํา ชวยลดการใชพลังงานในการเปลี่ยนถายน้ํา รวมท้ังเปนทางเลือกใหกับเกษตรกรสําหรับ

การลดการใชยาและสารเคมีท่ีใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตั้งแตการเตรียมบอเลี้ยง การผสมในอาหารเพ่ือ

ปรับสมดุลในระบบทางเดินอาหารของสัตวน้ํา ตลอดจนใชปรับสภาพน้ําระหวางการเลี้ยงชวยลดความเสี่ยง 

และเปนการปองกันการเกิดโรคท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรียไดนั้น ผลการประเมินพบวาสมาชิก รอยละ 82.67 

เห็นวา สามารถลดคาใชจายในการซ้ือยาปฏิชีวนะลงได และรอยละ 17.33 ไมแนใจเนื่องจากอยูระหวาง

นําไปทดลองใชยังไมเห็นผลชัดเจน ประกอบกับการเกิดโรคข้ึนอยูกับตัวแปรจากสภาพแวดลอม ฤดูกาล 

เปนตน  (ตารางท่ี 4.93) 
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ตารางท่ี 4.93 การลดคาใชจายในการใชยาปฏิชีวนะ 
           

ความคิดเห็น รอยละ 

1. สามารถลดคาใชจายได 82.67 

2. ยังไมแนใจ 17.33 

รวม 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

ท้ังนี้ เกษตรกรใหขอคิดเห็นวาการเลี้ยงกุงมีหลากหลายวิธีการข้ึนอยูกับงบประมาณ

ในการเลี้ยง บางรายใชจุลินทรียเพ่ือควบคุมเชื้อหรือใชสมุนไพรในการแกไขปญหา บางรายใชยาตานจุลชีพ 

รวมถึงจุลินทรียอ่ืน ๆ ตามทองตลาด เพราะสะดวกในการจัดเก็บ หากพิจารณาราคาจุลินทรีย/ยาตานจุลชีพ

ตามทองตลาดเทียบกับจุลินทรียท่ีศูนยผลิตได พบวา หัวเชื้อจุลินทรียท่ีศูนยผลิตไดมีราคาท่ีถูกกวาราคา

ตามทองตลาดและมีคุณภาพดีกวา ทําใหสามารถลดรายจายในการเลี้ยงสัตวน้ําลงได  

 (4) รายจายและมูลคาในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียของศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย 

มีความตองการในดําเนินการตอเนื่องท้ัง 20 แหง เนื่องจากหัวเชื้อจุลินทรีย ท่ีผลิตไดมีประโยชนในการเลี้ยง

สัตวน้ํา และสมาชิกใหความสนใจหัวเชื้อจุลินทรียเพราะราคาถูกกวาทองตลาด สามารถชวยลดรายจาย

การผลิตไดและมีคุณภาพดี พรอมท้ังมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนํา โดยมีมูลคาของหัวเชื้อจุลินทรียผลิตได 

และรายจายในการผลิต ดังนี้ 

(4.1) มูลคาท่ีไดรับจากการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ศูนยดําเนินการผลิตหัวเชื้อ 

จุลินทรียเฉลี่ย 4 ครั้ง/เดือน สามารถผลิตหัวเชื้อจุลินทรียไดเฉลี่ย 62.79 ลิตร/ครั้ง ปริมาณการผลิต ใน 1 เดือน 

มีคาเทากับ 251.16 ลิตร/เดือน โดยสมาชิกสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรียจากศูนยในราคาเฉลี่ย 86.16 บาท/ลิตร 

ดังนั้นศูนยจะไดรับผลตอบแทนจากการสนับสนุนของสมาชิกคิดเปนมูลคา 5,409.98 บาท/ครั้ง คิดเปน 

21,639.94 บาท/เดือน อยางไรก็ตามมูลคาของหัวเชื้อจุลินทรียท่ีผลิตไดในแตละแหงไมเทากัน หากสมาชิก

จะตองสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรียในราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหความนิยมในการใชหัวเชื้อของศูนยลดลง ซ่ึงจะ

กระทบกับเงินทุนในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียในรอบถัดไป   (ตารางท่ี 4.94) 
 

ตารางท่ี 4.94 กําลังการผลิตและมูลคาการผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย 
 

รายการ หนวย คาเฉลี่ย 

1. กําลังการผลิต ครั้ง/เดือน 4 

2. ปริมาณการผลิตจลุินทรยี ลิตร/ครั้ง 62.79 

3. การสนับสนุนเงินทุนของสมาชิก บาท/ลิตร 86.16 

4. มูลคาของหัวเช้ือจุลินทรีย 

 

บาท/ครั้ง 5,409.98 

รวม บาท/เดือน 21,639.94 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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(4.2) รายจายในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย หากพิจารณาจากการผลิตหัวเชื้อ 

จุลินทรียตามปริมาณขางตนซึ่งจะมีผลผลิตเทากับ 62.79 ลิตร/ครั้ง คิดเปนมูลคา 5,409.98 บาท/ครั้ง 

เมื่อพิจารณารายจายในการผลิตโดยเฉลี่ยตอ 1 ครั้ง มีคาเทากับ 6,432.99 บาท/ครั้ง  ซึ่งรายจายหลัก

ในการผลิตสวนใหญจะข้ึนอยูกับคาแรงงานในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียและผูชวย  3,151.10 บาท/ครั้ง 

นอกจากนี้ยังมีคาไฟฟาสําหรับตูแช/สต็อก 592.63 บาท/ครั้ง คากาซสําหรับหมอนึ่งระบบไอน้ํา 209 บาท/ครั้ง 

คาน้ํากรองและน้ําสําหรับใชทําความสะอาดเครื่องมือตาง ๆ 183.01 บาท/ครั้ง คาบรรจุภัณฑ 549.30 บาท/ครั้ง 

(ขวดละ 2.79 - 3.81 บาท) คาวัสดุอื่น ๆ เชน อลูมิเนียมฟอยล/ถุงพลาสติก/ถุงมือ/หนากากอนามัย/

หนังยาง/สําลี/กระดาษชําระ/แอลกอฮอล/น้ํายาฆาเชื้อทําความสะอาดพ้ืน รวม 399.69 บาท หากพิจารณา

จากประมาณการรายจายและมูลคา ในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียตอครั้ง (ตารางท่ี 7) พบวาศูนยมีรายจาย

สูงกวามูลคาท่ีไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกจํานวน 1,023.01 บาท/ครั้ง หรือ 4,092.02 บาท/เดือน 

(ตารางท่ี 4.95)  
 

ตารางท่ี 4.95 ประมาณการรายจายในการผลิตจุลินทรียเฉล่ียตอครั้ง 
 

รายการ คาใชจาย (บาท/คร้ัง) 

1. คานํ้ากรอง/นํ้าประปา 183.01 

2. คาไฟฟา  592.63 

3. คากาซ 209.00 

4. คาแรงงานในการผลติ 3,151.10  

5. คาเคมีภณัฑ  1,348.25 

6. คาบรรจุภณัฑ  549.30 

7. คาวัสดุอ่ืน ๆ   399.69 

รวม 6,432.99 

ท่ีมา : จากการสํารวจ  

     

(4.3) ระยะเวลาคืนทุน จากมูลคาการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย 21,639.94 บาท/เดือน 

ศูนยมีการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียประมาณ 9 เดือน/ป (เนื่องจากการเลี้ยงสัตวน้ําตองมีการพักบอเลี้ยง และมี

การเลี้ยงเฉลี่ย 3 รอบ/ป)  ดังนั้นศูนยจะมีผลตอบแทนจากการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย 194,759.51 บาท/ป 

ในปท่ี 1 และประมาณการวาศูนยสามารถผลิตหัวเชื้อจุลินทรียไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 2 ต้ังแตปท่ี 2 ถึง ปท่ี 5 

ศูนยจะมีผลตอบแทนจากการผลิต 210,813.96 บาท/ป  ในปท่ี 5 และหลังจากนั้นศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย

ดวยกําลังการผลิตคงท่ี สําหรับรายจายจากการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ในปท่ี 0 รัฐบาลสนับสนุนวัสดุอุปกรณ 

การผลิตหัวเชื้อจุลินทรียคิดเปนมูลคา 490,000 บาท และหากใชรายจายผันแปรท่ีเปนคาแรงงานในการผลิต 

3,151.10 บาท/ครั้ง ระยะเวลาคืนทุนของกิจกรรมนี้มากกวา 17 ป (ตารางท่ี 9) 
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อยางไรก็ตามรายจายผันแปรท่ีเปนคาแรงงานในแตละศูนยจะมี              

การบริหารจัดการแตกตางกัน เชน จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดระนอง จางเปนรายเดือนในอัตรา                     

เดือนละ 9,550 บาท และ 12,000 บาท ตามลําดับ จังหวัดอ่ืน ๆ เชน พัทลุง พังงา ปตตานี เหมาจาย

คาแรงงานในการผลิตครั้งละ 1,200 - 2,700 บาท ดังนั้น การวิเคราะหครั้งนี้จึงใชคาแรงงานในการท่ีมี

ความเปนไปไดท่ีทําใหการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียเกิดการคุมทุน คือ 1,500 บาท/ครั้ง เพ่ือคํานวณระยะเวลา

คืนทุน ผลการวิเคราะหพบวารายจายในการผลิตในปท่ี 1 มีคาเทากับ 172,148.04 บาท และประมาณการ             

ใหรายจายในการผลิตเพ่ิมข้ึน รอยละ 1 ตั้งแตปท่ี 2 ถึงปท่ี 5 ศูนย จะมีรายจายในการผลิต 179,137.94 บาท 

ในปท่ี 5 และคงท่ีตลอดจนถึงปท่ี 17 จากผลการวิเคราะห จะเห็นวาศูนยจะมีกําไรเบื้องตนในปท่ี 1 

22,611.47 บาท และมีกําไรเบื้องตนเปนบวกทุกป สงผลใหกําไรสะสมในปท่ี 17 มีคาเปนบวก จึงสรุปไดวา

ระยะเวลาคืนทุนของโครงการนี้คือ 17 ป (ตารางท่ี 4.96) 
 
 

ตารางท่ี 4.96 ประมาณการรายจายและผลตอบแทนเบ้ืองตน 
 

ลําดับ งบประมาณ ผลตอบแทนเบ้ืองตัน รายจายการผลิต กําไรเบ้ืองตน กําไรสะสม 

ปท่ี 0 490,000.00 
   

-490,000.00 
ปท่ี 1 

 

194,759.51 172,148.04 22,611.47 -467,388.53 

ปท่ี 2 

 

198,654.70 173,869.52 24,785.18 -442,603.35 

ปท่ี 3 

 

202,627.79 175,608.22 27,019.58 -415,583.77 

ปท่ี 4 

 

206,680.35 177,364.30 29,316.05 -386,267.72 

ปท่ี 5 

 

210,813.96 179,137.94 31,676.02 -354,591.70 

ปท่ี 6 

 

210,813.96 179,137.94 31,676.02 -322,915.68 

ปท่ี 7 

 

210,813.96 179,137.94 31,676.02 -291,239.67 

ปท่ี 8 

 

210,813.96 179,137.94 31,676.02 -259,563.65 

ปท่ี 9 

 

210,813.96 179,137.94 31,676.02 -227,887.63 

ปท่ี 10 

 

210,813.96 179,137.94 31,676.02 -196,211.62 

ปท่ี 11 

 

210,813.96 179,137.94 31,676.02 -164,535.60 

ปท่ี 12 

 

210,813.96 179,137.94 31,676.02 -132,859.58 

ปท่ี 13 

 

210,813.96 179,137.94 31,676.02 -101,183.57 

ปท่ี 14 

 

210,813.96 179,137.94 31,676.02 -69,507.55 

ปท่ี 15 

 

210,813.96 179,137.94 31,676.02 -37,831.53 

ปท่ี 16 

 

210,813.96 179,137.94 31,676.02 -6,155.52 

ปท่ี 17   210,813.96 179,137.94 31,676.02 25,520.50 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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กิจกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียตามโครงการไมไดมุงเนนประโยชน

ในเชิงพาณิชย แตในกระบวนการผลิตจะมีรายจายตาง ๆ ดังกลาวขางตน เม่ือพิจารณาปจจัยท้ัง 3 ดาน 

ไดแก จํานวนวัสดุอุปกรณท่ีไดรับ คาจางแรงงาน และมูลคาของหัวเชื้อจุลินทรียท่ีผลิตได จะสงผลกระทบ

กับการดําเนินงานของศูนยในอนาคต ประกอบกับการสอบถามเจาหนาท่ีโครงการในพ้ืนท่ี ประธานชมรม/

สหกรณ รวมถึงเกษตรกรสมาชิก สวนใหญใหขอคิดเห็นวาควรมีการจัดหางบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม 

เชน งบประมาณดานการบริหารจัดการการผลิต งบประมาณเพ่ือใชในการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยการสนับสนุนอุปกรณในการผลิตเพ่ิมเติม  

5.5) ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

5 ดาน ไดแก ความพึงพอใจตอวัสดุ/อุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน คุณภาพของหัวเชื้อจุลินทรียท่ีผลิตได 

เจาหนาท่ีดําเนินโครงการกฎระเบียบและการบริหารงานของกลุม และความพึงพอใจภาพรวม ผลการประเมิน

ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ พบวา ภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

ที่คาคะแนน 9.14 โดยมีความพึงพอใจท่ีตอคุณภาพของหัวเชื้อจุลินทรียท่ีผลิตไดในระดับมากท่ีสุด ท่ีคา

คะแนน 9.39  (ตารางท่ี 4.97)  
 

ตารางท่ี 4.97 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
 

ประเด็น คะแนน แปลผล 

1. วัสดุ/อุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน 8.74 มากท่ีสุด 

2. คุณภาพของหัวเช้ือจุลินทรียท่ีผลิตได 9.39 มากท่ีสุด 

3. เจาหนาท่ีท่ีดําเนินโครงการ 9.31 มากท่ีสุด 

4. กฎระเบียบ/การบริหารงานของกลุม 9.10 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 9.14 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

5.6) ขอคนพบ  

(1) ศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียมีความตองการเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน

เนื่องจากงบประมาณท่ีไดรับเพ่ือใชจัดตั้งศูนยตามโครงการ จํานวน 490,000 บาท เปนการจัดซ้ือ ครุภัณฑ 

อุปกรณทางวิทยาศาสตร และเคมีภัณฑสําหรับใชในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย (ไมรวมงบประมาณกอสราง 

หองปฏิบัติการและรายจายผันแปรในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย)  ประกอบกับในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย

ในแตละรอบการผลิต มีรายจายการผลิต ไดแก คาจางบุคลากร คาไฟฟา คาน้ําประปา คาวัสดุปลีกยอย

อ่ืน ๆ ในการผลิตท่ีศูนยตองเสียคาใชจายท้ังหมดเอง  

(2) หัวเชื้อจุลินทรียท่ีผลิตไดในแตละรอบการผลิตมีปริมาณจํากัด เนื่องจากขวดแกว

ทนความรอนสําหรับใชบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อ จํานวน 9 ขวด ท่ีโครงการจัดหาใหนั้น จะสามารถผลิตหัวเชื้อ

ไดปริมาณไมเกิน 80 ลิตร ในแตละรอบการผลิต  หากมีจํานวนขวดแกวทนความรอนเพ่ิมข้ึนจะสามารถ

ชวยใหสามารถบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตได 
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(3) คาจางแรงงานเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการผลิตหัวเชื้อ บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

ในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียมีลักษณะงานท่ีไมม่ันคงและขาดความกาวหนาในอาชีพ อาจทําใหศูนยประสบ

ปญหาการขาดแคลนแรงงาน และสงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียของศูนย  

(4) ราคาหัวเชื้อจุลินทรียท่ีผลิตไดในแตละแหงไมเทากัน การคิดราคาของหัวเชื้อ 

จุลินทรียเพ่ิมข้ึนอาจสงผลตอความนิยมในการใชหัวเชื้อจุลินทรียของสมาชิกลดลง เชน ในบางจังหวัดตองการ

ปรับจากเดิม 68 บาท/ลิตร เปน 91 บาท/ลิตร จะตองรอการพิจารณาจากคณะกรรมการกอน ประกอบกับ

มีแหลงผลิตจุลินทรียอ่ืน ๆ นอกเหนือจากโครงการอยูในพ้ืนท่ี ทําใหเกษตรกรสมาชิกท่ีไมตองการเสีย

คาใชจายเพ่ิมข้ึนเลือกใชบริการท่ีแหลงอ่ืน และบางสวนเขาไปรับบริการจากกรมประมงโดยตรง ทําใหศูนยไม

สามารถปรับราคาของหัวเชื้อจุลินทรียเพ่ิมข้ึนได 

(5) ศูนยบางแหงมีการประชาสัมพันธนอย ทําใหเกษตรกรไมทราบวามีการจัดตั้ง

ศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียในพ้ืนท่ี 

5.7) ขอเสนอแนะ  

(1) ควรสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน หรือเงินกูดอกเบี้ยต่ํา ในชวงแรก 

ของการผลิตโดยพิจารณาเปนรายศูนย วามีศักยภาพเหมาะสมในการไดรับการสนับสนุนหรือไม  

(2) ควรสงเสริมความรู  โดยอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ/ความรูเก่ียวกับการผลิตจุลินทรีย

ใหมีความชํานาญ และหาแนวทางใหแรงงานท่ีจางในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียมีความม่ันคงในการปฏิบัติงาน

เพ่ือเตรียมความพรอมในกรณีขาดแคลนบุคลากร 

(3) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาขวดแกวทนความรอน หรืออุปกรณอ่ืน

ท่ีใชในกระบวนการผลิตเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย จึงควรมีการสํารวจความตองการ 

และความสามารถในการผลิตของแตละศูนยใหชัดเจน เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการใหการสนับสนุน 

(4) ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธโครงการแกเกษตรกรอยางท่ัวถึง เนื่องจากสมาชิก

บางสวนยังไมทราบวามีศูนยผลิตจุลินทรียในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ ควรมีแผนการประชาสัมพันธท่ีสอดคลองกับ

ปริมาณจุลินทรียท่ีศูนยผลิตได  

(5) ควรมีการศึกษาปริมาณความตองการหัวเชื้อจุลินทรียในพ้ืนท่ี เพ่ือวางแผนกําหนด

ปริมาณการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียไดตรงตามปริมาณ และตรงชวงเวลาท่ีตองการ  

(6) ควรมีการจัดทําทะเบียนเกษตรกรสมาชิกของกลุม/ชมรม เพ่ือเปนฐานขอมูล

สําหรับการติดตามและตรวจสอบไดสะดวก 
 

4.8.3 กิจกรรมอาสาปศุสัตวเพ่ือการพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรรายยอย (กรมปศุสัตว) 

1) สาระสําคัญของโครงการ ในอดีตการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยสวนใหญจะเปนเกษตรกร

รายยอยและเลี้ยงเปนอาชีพเสริมแตปจจุบันจะมีการเลี้ยงแบบเปนการคามากข้ึนและท่ีผานมาปริมาณโคเนื้อ

ลดลงอยางตอเนื่องสืบเนื่องจากความนิยมในการบริโภคโคเนื้อและฐานแมโคท่ีลดลง 
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อยางไรก็ตามการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวทําใหมีจํานวนนักทองเท่ียวเดินทางเขามา

ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนซ่ึงมีสวนผลักดันใหความตองการเนื้อโคคุณภาพสูงเกิดข้ึนอยางมาก ดังนั้นเนื้อโคสวน

หนึ่งจึงจําเปนตองนําเขามาจากตางประเทศ ในขณะท่ีประเทศไทยมีประชากรโคเนื้อท่ีอยูในวัยเจริญพันธุ  

1.3 ลานตัว แตกรมปศุสัตวมีบุคลากรและหนวยผสมเทียมท่ีจํากัดสําหรับการใหบริการผสมเทียมโคเนื้อ

ประมาณ 300,000 ตัวตอป คิดเปนรอยละ 11.29  เมื่อเทียบกับปริมาณโคเพศเมียวัยเจริญพันธุทั้งหมด

ทําใหประเทศไทยมีบุคลากรดานการผสมเทียมโคเนื้อไมเพียงพอ 

ดังนั้น กรมปศุสัตว จึงจําเปนตองพัฒนาอาสาปศุสัตวใหมีองคความรูดานการผสมเทียม

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานดานการใหบริการผสมเทียมแทนบุคลากรของกรมปศุสัตว และตอบสนองตอ

ความตองการของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อไดอยางท่ัวถึง จึงไดริเริ่มโครงการอาสาปศุสัตวเพ่ือการพัฒนา

อาชีพแกเกษตรกรรายยอย ท้ังนี้ อาสาปศุสัตวทุกคนท่ีใหบริการผสมเทียมจะตองผานการฝกอบรมหลักสูตร

การผสมเทียมจากสัตวแพทยสภากอน โดยการฝกอบรมหลักสูตรการผสมเทียมจากท่ีไดรับการรับรองจาก

สัตวแพทยสภาใหแกอาสาปศุสัตว 4,100 ราย เพ่ือผสมเทียมสัตวของเกษตรกร 100,000 ราย ท่ัวประเทศ

ใชงบประมาณ 518,900,000 บาท การดําเนินโครงการดังกลาว นอกจากจะชวยพัฒนาอาชีพใหแก

อาสาปศุสัตวแลวยังชวยเพ่ิมปริมาณโคเนื้อและแพะใหเพียงพอตอความตองการบริโภคภายในประเทศ 

2) วัตถุประสงคโครงการ 

2.1) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแกอาสาปศุสัตว และเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับเกษตรกร

ผูเลี้ยงโคเนื้อและแพะ 

2.2) เพ่ือเพ่ิมปริมาณโคเนื้อและแพะ ใหเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ 

3) การดําเนินงานโครงการ การดําเนินงานโครงการมีวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

3.1) ประชาสัมพันธ และรับสมัครคัดเลือกเกษตรกรเขารับการฝกอบรมอาสาผสมเทียม

โคเนื้อและแพะ 

3.2) จัดหาวัสดุอุปกรณ และครุภัณฑ ท่ีเก่ียวกับการบริการและผสมเทียม 

3.3) ดําเนินการฝกอบรมอาสาผสมเทียมโคเนื้อและแพะ ตามหลักสูตรท่ีสัตวแพทยสภา

รับรอง 

3.4) ผลิตน้ําเชื้อแชแข็งตามเปาหมายเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการผสมเทียม 

3.5) จัดสรรน้ําเชื้อและอุปกรณผสมเทียมลงสูพ้ืนท่ีเปาหมาย 

3.6) อาสาปศุสัตวออกปฏิบัติการใหบริการผสมเทียมแมโคเนื้อและแพะของเกษตรกร 

3.7) ติดตามขอมูลการผสมเทียมและลูกท่ีเกิดจากการผสม 

3.8) คุณสมบัติของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ มีดังนี้ อาสาปศุสัตวที่ขึ้นทะเบียนกับ

กรมปศุสัตว เกษตรกรท่ีลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐดานปศุสัตว/มีความพรอม และไมซํ้าซอนกับโครงการ

ตามเมนูทางเลือกอ่ืน ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ยุวเกษตร/เยาวชนท่ีจบการเกษตร 
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3.9) คุณสมบัติเฉพาะ 

(1) สัญชาติไทย 

(2) อายุไมต่ํากวา 20 ป และไมเกิน 60 ปบริบูรณ 

(3) มีสุขภาพรางการแข็งแรงและไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคสําคัญตอการปฏิบัติงาน 

(4) มีจิตอาสาจะชวยปฏิบัติงานกรมปศุสัตว 

(5) เปนบุคคลท่ีมีความเสียสละและอุทิศตนในการทํางานเพ่ือสวนรวม 

(6) สามารถปฏิบัติงานไดโดยไมจําเปนตองขอใชยานพาหนะจากทางราชการ 

(7) มีนายสัตวแพทยของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดรับรองฯ 

(8) สําเร็จการศึกษาข้ันตํ่าวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือไดรับ

หนังสือรับรองผูเขาอบรมฯ จากขาราชการกรมปศุสัตว 

4) วิธีการประเมินผล 

4.1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

(1) รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานโครงการจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ 

อาสาปศุสัตว และเกษตรกรผูรับบริการ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 77 จังหวัด เพ่ือเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดโครงการท่ี

กําหนดข้ึนในประเด็นหลัก ๆ คือ การรับรูรับทราบขาวสารโครงการ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลได 

ผลลัพธ ขอคนพบ และความคิดเห็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

(2) กลุมตัวอยาง 

- เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว ระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 ราย รวม 77 ราย 

- อาสาปศุสัตว 77 จังหวัด จังหวัดละ 3 ราย  รวม 231 ราย 

- เกษตรกรผูท่ีไดรับบริการผสมเทียม 77 จังหวัด จังหวัดละ 3 ราย รวม 231 ราย 

4.2) ชวงระยะเวลาของขอมูล 

(1) ผลการดําเนินงานตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 

(2) สํารวจขอมูลในพ้ืนท่ีระหวางวันท่ี 1 - 31 มีนาคม 2562 

5) ผลการประเมิน 

5.1) ปจจัยนําเขา (Inputs) 

(1) งบประมาณ ไดรับงบประมาณ 518.90 ลานบาท ประกอบดวย งบดําเนินงาน 

330.765 ลานบาท และงบลงทุน 188.135 ลานบาท มีการใชจายงบประมาณแลว 321.53 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 61.96 ของงบประมาณท่ีไดรับ ครุภัณฑการเกษตร 2 รายการ คือ ถังบรรจุน้ําเชื้อและถังบรรจุ

ไนโตรเจนเหลว ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเรียบรอยแลว แตมีการขออุทธรณจากกรมบัญชีกลางเพ่ือให

พิจารณาในเรื่องดังกลาว แตการหารือเกิดความลาชา ทําใหไมสามารถลงนามในสัญญาไดทันภายในวันท่ี 

30 กันยายน 2562 ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีผลทําใหงบประมาณท่ี
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ยังไมสามารถกอหนี้ผูกพันมีอันตองยกเลิกไป เปนเงิน 172.9483 ลานบาท และงบประมาณเหลือคืนคลัง 

เปนเงิน 12.0722 ลานบาท 

(2) ความเพียงพอ และความทันเวลาของงบประมาณ ผลการประเมินความคิดเห็น

ของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการในพ้ืนท่ี พบวา เจาหนาท่ีรอยละ 69.23 มีความเห็นวางบประมาณ

โครงการท่ีไดรับมีความเพียงพอ โดยเจาหนาท่ีรอยละ 60 เห็นวางบดําเนินงานจัดสรรไดทันเวลา แตท้ังนี้ 

เจาหนาท่ีสวนใหญรอยละ 80 เห็นวางบลงทุนจัดสรรไมทันเวลา 

(3) วัสดุอุปกรณ กรมปศุสัตวจัดหาและครุภัณฑท่ีเก่ียวกับการใหบริการผสมเทียม  

ในโครงการ ไดแก ปนผสมเทียม (Breeding Gun) ถุงมือยาง กระติกเทอรมอส พลาสติกชีท คีมหนีบ

หลอดน้ําเชื้อ ผากันเปอน กรรไกรตัดหลอดน้ํา น้ําเชื้อแชแข็ง รองเทาบูท เทอรโมมิเตอร ท้ังนี้มีรายการ

ครุภัณฑ 2 รายการ คือ ถังไนโตรเจนเหลว และถังบรรจุน้ําเชื้อ ไมสามารถจัดซ้ือจัดจางได 

5.2) กระบวนการ (Processes) กรมปศุสัตว ดําเนินการพัฒนาอาสาปศุสัตวใหมีองคความรู

ดานการผสมเทียม  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานดานการใหบริการผสมเทียมแทนบุคลากรของกรมปศุสัตว 

โดยอาสาปศุสัตวท่ีใหบริการผสมเทียมตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการผสมเทียมจากสัตวแพทยสภากอน 

หนวยงานเจาภาพหลัก คือ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว หนวยปฏิบัติงาน ไดแก ศูนยวิจัย

การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 10 ศูนย สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 77 จังหวัด ศูนยวิจัยและผลิตน้ําเชื้อ

แชแข็งพอพันธุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน และศูนยวิจัยและผลิตน้ําเชื้อแชแข็ง พอพันธุ

อินทนนทจังหวัดเชียงใหม กิจกรรมการพัฒนาอาสาปศุสัตวใหมีองคความรูในดานการผสมเทียมมีข้ันตอน

การดําเนินงานโครงการ ดังนี้  

- ประชาสัมพันธและรับสมัครคัดเลือกเกษตรกรผูเขารับการฝกอบรมอาสาผสมเทียม

โคเนื้อและแพะ  

- จัดหาวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑท่ีเก่ียวกับการใหบริการผสมเทียม 

- ดําเนินการฝกอบรมอาสาปศุสัตวผสมเทียมโคเนื้อและแพะ ตามหลักสูตรท่ี

สัตวแพทยสภารับรอง 

- ผลิตน้ําเชื้อแชแข็งตามเปาหมายเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการผสมเทียม 

- จัดสรรน้ําเชื้อและอุปกรณการผสมเทียมลงสูพ้ืนท่ีเปาหมาย  

- อาสาปศุสัตวออกปฏิบัติการใหบริการผสมเทียมแมโคเนื้อและแพะของเกษตรกร 

- ติดตามขอมูลการผสมเทียมและลูกท่ีเกิดจากการผสม 

(1) การใชสื่อประชาสัมพันธของเจาหนาท่ี และการรับทราบขาวสารของเกษตรกร

ในโครงการ เจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีดําเนินการประชาสัมพันธโครงการตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2561 ท่ีผานมา 

ประชาสัมพันธผานสื่อบุคคลมากท่ีสุด ไดแก เจาหนาท่ีจากกรมปศุสัตว คิดเปนรอยละ 51.54 ใชสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ไดแก Application Line , Facebook คิดเปนรอยละ 44.44 และสื่อสิ่งพิมพ ไดแก วารสาร

กรมปศุสัตว คิดเปนรอยละ 42.86 สําหรับอาสาปศุสัตวจะรับทราบขอมูลขาวสารของโครงการผานเจาหนาท่ี
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ของกรมปศุสัตวมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 81.10 รองลงมา คือ ผูนําทองถ่ิน (อบต./กํานัน/ผญบ) รอยละ 10.10 

และอ่ืน ๆ เชน อาสาปศุสัตวเดิม รอยละ 9.68 สําหรับเกษตรกรผูรับบริการผสมเทียมสัตวจะรับทราบ

ขาวสารการประชาสัมพันธโครงการผานเจาเหนาท่ีของกรมปศุสัตวมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.50 

รองลงมา ไดแก อาสาปศุสัตว ผูนําทองถ่ิน (และเพ่ือนบาน) ในสัดสวนท่ีใกลกัน คิดเปนรอยละ 27.90  

25.10 และ 24.20 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.98) 
 

ตารางท่ี 4.98 การใชส่ือประชาสัมพันธของเจาหนาท่ีและการรับทราบขาวสารของเกษตรกรในโครงการ 

หนวย : รอยละ 

 

รายการ 

การใชสื่อประชาสมัพันธ 

ของเจาหนาท่ี 

การรับทราบขาวสาร 

อาสาปศุสัตว เกษตรกร 

1. สื่อบุคคล 

   - จนท.ของกรมปศุสัตว 

   - ผูนําทองถ่ิน (อบต./กํานัน/ผญบ.) 

   - เพ่ือนบาน 

   - อ่ืน ๆ (อาสาปศุสตัว กลุมเกษตรกร)  

69.29 

51.54 

37.11 

9.28 

2.07 

97.85 

81.10 

10.10 

4.61 

9.68 

98.96 

52.50 

25.10 

24.20 

27.90 

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส  

   - เว็บไซตตาง ๆ 

   - Facebook / Line/ Application 

   - วิทยุ 

   - โทรทัศน   

3. สื่อสิ่งพิมพ 

   - หนังสือพิมพ 

   - วารสารจากกรมปศุสตัว 

   - โปสเตอร 

25.71 

36.11 

44.44 

13.89 

5.56 

5.00 

28.57 

42.86 

28.57 

1.30 

- 

0.50 

- 

0.92 

0.85 

0.90 

- 

- 

1.04 

0.34 

0.69 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ท่ีมา: จากการสํารวจ  
 

5.3) ผลได (Outputs)  

(1) เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ 4,100 ราย ครบตามเปาหมาย จําแนกเปน 

สมัครเปนอาสาปศุสัตวผสมเทียมโคเนื้อ 4,000 ราย และสมัครเปนอาสาปศุสัตวผสมเทียมแพะ 100 ราย  

(2)  เกษตรกรไดรับการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการเปนอาสาผสมเทียม 4,100 ราย 

ครบตามเปาหมาย จําแนกเปน เกษตรกรไดรับการอบรมเปนอาสาปศุสัตวผสมเทียมโคเนื้อ 4,000 ราย  

และไดรับการอบรมเปนอาสาปศุสัตวผสมเทียมแพะ 100 ราย 

(3) เกษตรกรไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงาน หลังจากผานการอบรมแลว ทุกราย

จะไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานใหกับทางราชการในการเฝาระวังโรคระบาดสัตว โดยปฏิบัติงาน 120 วัน 

วันละ 4 ชั่วโมง ไดรับคาตอบแทนชั่วโมงละ 25 บาท  
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5.4) ผลลัพธ (Outcomes) 

(1) การนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน พบวา อาสาปศุสัตวรอยละ 84.97 

ออกปฏิบัติการผสมเทียม เฉลี่ย 40 ครั้ง/ราย โดยจะทําการผสมเทียมปศุสัตวในฟารมของตนเองเปนหลัก

เพื่อความสะดวกและทันเวลาซึ่งเปนการลดตนทุนในการผสมเทียม  นอกจากนี้ หากมีเวลาเหลือจาก

การปฏิบัติภารกิจในฟารมของตนเองยังสามารถใหบริการกับเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ได  

(2) การผสมเทียมปศุสัตว มีสัตวไดรับการผสมเทียมแลว 231,000 ตัว คิดเปน

รอยละ 44.0 ของเปาหมาย 525,000 ตัว จําแนกเปน โคเนื้อ 224,682 ตัว คิดเปนรอยละ 45.00 ของเปาหมาย 

500,000 ตัว แพะ 6,318 ตัว คิดเปนรอยละ 25.00 ของเปาหมาย 25,000 ตัว (ตารางท่ี 4.99) 
 

ตารางท่ี 4.99 ปศุสัตวท่ีไดรับการผสมเทียม 
 

รายการ หนวย เปาหมาย ผล รอยละ 

โคเน้ือ ตัว 500,000 224,682 45.00 

แพะ ตัว  25,000    6,318 25.00 

รวม ตัว 525,000 231,000 44.00 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมปศุสัตว 
 

(3) การผลิตน้ําเชื ้อปศุสัตวพันธุดี ดําเนินการได 773,102 โดส จากเปาหมาย

1,050,000 โดส จําแนกเปน ผลิตน้ําเชื้อโคเนื้อได 722,732 โดส จากเปาหมาย 1,000,000 โดส และผลิต

น้ําเชื้อแพะได 50,370 โดส จากเปาหมาย 50,000 โดส (ตารางท่ี 4.100) 
 

ตารางท่ี 4.100 การผลิตน้ําเช้ือปศุสัตวพันธุดี 
 

รายการ หนวย เปาหมาย ผล รอยละ 

ผลิตนํ้าเช้ือโคเน้ือ โดส 1,000,000 722,732 72.00 

ผลิตนํ้าเช้ือแพะ โดส     50,000   50,370 101.00 

รวม โดส 1,050,000 773,102 74.00 

ท่ีมา รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมปศุสัตว 
 

(4) เกษตรกร 63,002 ราย ไดรับบริการผสมเทียมสัตวในฟารมโดยอาสาปศุสัตวท่ี

ผานการอบรมจากโครงการ จากเปาหมาย 100,000 ราย คิดเปนรอยละ 63 (ขอมูลจากกรมปศุสัตว ณ 31 

มีนาคม 2562) 

(5) โคเนื้อท่ีอาสาปศุสัตวจากโครงการผสมเทียมติดคิดเปนรอยละ 75.97 โดยโคเนื้อ

ท่ีอาสาปศุสัตวผสมเทียมติดคลอดแลว 186 ตัว คิดเปนรอยละ รอยละ 2.90 และแพะท่ีอาสาปศุสัตวผสมติด 

คิดเปนรอยละ 67.70 คลอดแลว 454 ตัว คิดเปนรอยละ 13.03 (ตารางท่ี 4.101) 
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(6) มูลคาปศุสัตวหลังคลอดท่ีไดรับการผสมเทียมโดยอาสาปศุสัตว พบวา โคเนื้อ

ท่ีไดรับการผสมเทียมโดยอาสาปศุสัตวจากโครงการคลอดแลว 186 ตัว มูลคาโคเนื้อแรกคลอดเฉลี่ย 

4,143.75 บาท/ตัว สวนแพะท่ีไดรับการผสมเทียมและคลอดแลว 454 ตัว มูลคาแพะแรกคลอดเฉลี่ย 

2,757.14 บาท/ตัว (ตารางท่ี 4.101) 

(7) การใหบริการของอาสาปศุสัตว สงผลใหเกษตรกร รอยละ 56.91 มีรายจายสําหรับ

การผสมเทียมลดลงจากเดิม เนื่องจากเกษตรกรไมตองเสียคาจางผสมเทียมหรือลดคาจางผสมเทียมแตอาจจะมี

คาใชจายใหกับอาสาปศุสัตวเปนคาพาหนะในการเดินทางมาผสมเทียม สวนเกษตรกรรอยละ 39.95 มีรายจาย

เทาเดิม และเกษตรกรรอยละ 3.14 มีรายจายในการผสมเทียมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีปศุสัตวในครอบครองเพ่ิมข้ึน 

 

ตารางท่ี 4.101 โคเนื้อและแพะท่ีเกิดจากโครงการ 
 

รายการ รอยละท่ีผสมติด การคลอด มูลคาแรกคลอด 

(บาท/ตัว) ตัว รอยละ 
  โคเน้ือ 75.97 186  2.90 4,143.75 
   แพะ 67.70 454 13.03 2,757.14 

ท่ีมา: จากการสํารวจ  
 

5.5) ความคิดเห็น/ความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการ   

(1) การสํารวจความคิดเห็นของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการเก่ียวกับหลักสูตรท่ี

ฝกอบรมเกษตรกร ผลการประเมิน พบวา ในภาพรวมเจาหนาท่ีมีความคิดเห็นตอหลักสูตรในระดับมาก

ท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 8.85 โดยเจาหนาท่ีเห็นวาเนื้อหาหลักสูตรตรงกับความตองการของเกษตรกรในระดับ

มากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 8.50 วิทยากรสามารถถายทอดความรูไดอยางเหมาะสมมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 8.67 

และวัสดุอุปกรณท่ีใชในการฝกอบรมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 8.23 (ตารางท่ี 4.102)   
 

ตารางท่ี 4.102 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีฝกอบรมเกษตรกร 
 

ประเด็น คะแนน แปลผล 

1. วิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรูไดอยางเหมาะสม 8.67 มากท่ีสุด 

2. เน้ือหาหลักสตูรตรงกับความตองการของเกษตรกร 8.50 มากท่ีสุด 

3. วัสดุอุปกรณท่ีใชในการฝกอบรมมีความเหมาะสม 8.23 มากท่ีสุด 

4. ความพึงพอใจตอกิจกรรมการฝกอบรมในภาพรวม 8.22 มากท่ีสุด 

5. สถานท่ีฝกอบรมใหเกษตรกรมคีวามเหมาะสม 8.06 มาก 

6. ระยะเวลาท่ีจัดฝกอบรมมีความเหมาะสม 8.03 มาก 

7. ความรูท่ีอาสาปศสุัตวไดรับสามารถนําไปใชประโยชนได 8.03 มาก 

เฉลี่ย 8.85 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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(2) การสํารวจความคิดเห็นของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการเก่ียวกับภาพรวม

โครงการ พบวา มีความพึงพอใจในระดับมาก ท่ีคาคะแนน 7.42 โดยเจาหนาท่ีเห็นวา โครงการนี้จะชวย

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ/แพะ ใหเกษตรกรไดในระดับมาก ท่ีคาคะแนน 7.70 อีกท้ังโครงการนี้จะ

ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหเกษตรกรได โดยอาสาปศุสัตวที่ผานการอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับ

ไปประกอบอาชีพได ในระดับมาก ท่ีคาคะแนน 7.52 เทากัน (ตารางท่ี 4.103)  
 

ตารางท่ี 4.103 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับภาพรวมของโครงการ 
 

ประเด็น คะแนน แปลผล 

1. โครงการน้ีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือ/แพะ ใหเกษตรกรได 7.70 มาก 

2. อาสาปศุสัตวท่ีผานการอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประกอบอาชีพได 7.52 มาก 

3. โครงการน้ีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหเกษตรกรได 7.52 มาก 

4. โครงการน้ีจะชวยเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรได 7.36 มาก 

5. โครงการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการของอาสาปศุสตัว 7.31 มาก 

6. อาสาปศุสัตวท่ีผานการอบรมสามารถนําความรูไปถายทอดใหกับบุคคลอ่ืนได 7.08 มาก 

เฉลี่ย 7.42 มาก 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

(3) การสํารวจความพึงพอใจของอาสาปศุสัตวเก่ียวกับโครงการ ผลการประเมิน

ภาพรวม พบวา อาสาปศุสัตวมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 8.82 ท้ังนี้อาสา

ปศุสัตวมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  ท่ีคาคะแนนมากกวา 9  ไดแก วิทยากรที่มาถายทอดความรู

มีความสามารถ เนื้อหาหลักสูตรการอบรมตรงกับความตองการ การดําเนินงานโครงการ โครงการภาพรวม 

ชุมชนไดประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ีของอาสาปศุสัตว และการนําความรูท่ีไดรับไปประกอบอาชีพ 

อยางไรก็ตามเกษตรกรมีความพึงพอใจตอคุณภาพวัสดุอุปกรณท่ีไดรับอยูในระดับมาก ท่ีคาคะแนน 7.22 

สวนหนึ่งเปนเพราะวาบางจังหวัดมีอุปกรณท่ีสนับสนุนเกษตรกรในการผสมเทียมไมเพียงพอ หรือยังไมไดรับ

วัสดุอุปกรณ (ตารางท่ี 4.104) 
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ตารางท่ี 4.104 ความพึงพอใจของอาสาปศุสัตวท่ีมีตอโครงการ 

ประเด็น คะแนน แปลผล 

1. วิทยากรท่ีมาถายทอดความรูมคีวามสามารถ 9.66 มากท่ีสุด 

2. เน้ือหาหลักสตูรการอบรมตรงกับความตองการ 9.44 มากท่ีสุด 

3. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ 9.32 มากท่ีสุด 

4. ความพึงพอใจตอโครงการในภาพรวม 9.15 มากท่ีสุด 

5. ชุมชนไดประโยชนจากการปฏบัิติหนาท่ีของอาสาปศุสตัว 9.12 มากท่ีสุด 

6. การนําความรูท่ีไดรบัไปประกอบอาชีพ 9.04 มากท่ีสุด 

7. โครงการน้ีสามารถลดตนทุนใหทานได 8.58 มากท่ีสุด 

8. ทําใหเกษตรกรผูไดรับบริการมรีายไดอยางยั่งยืน 8.60 มากท่ีสุด 

9. โครงการน้ีสามารถสรางรายไดใหกับทาน 8.09 มาก 

10. ความพึงพอใจตอคุณภาพวัสด/ุอุปกรณท่ีไดรับ 7.22 มาก 

เฉลี่ย 8.82 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

(4) ความพึงพอใจของเกษตรกรผูรับบริการผสมเทียม โดยอาสาปศุสัตวที่ผาน

การอบรมจากโครงการ พบวาภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 8.50 ท้ังนี้ 

คะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก การดําเนินงานของอาสาปศุสัตว ท่ีคาคะแนน 9.50 

โครงการนี้มีความสอดคลองกับความตองการของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ที่คาคะแนน 9.48 และชุมชนได

ประโยชนจากโครงการ ท่ีคาคะแนน 9.36 สวนความพึงพอใจตอคุณภาพของลูกโค/แพะท่ีผสมติด อยูในระดับมาก 

ท่ีคาคะแนน 7.47 และโครงการนี้สามารถทําใหเกษตรกรผูรับบริการมีรายไดอยางยั่งยืนอยูในระดับปานกลาง 

ท่ีคาคะแนน 6.23 เนื่องจากเปนชวงเริ่มโครงการตองใชเวลาอีกสักระยะ จึงสามารถบอกไดวาโครงการนี้

ชวยใหเกษตรกรมีรายไดยั่งยืนหรือไม (ตารางท่ี 4.105) 
 

ตารางท่ี 4.105 ความพึงพอใจของเกษตรกรผูรับบริการผสมเทียมโดยอาสาปศุสัตวท่ีผานการอบรมจากโครงการ 

ประเด็น คะแนน แปลผล 

1. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของอาสาปศุสัตว 9.50 มากท่ีสุด 

2. โครงการอาสาปศุสัตวผสมเทียม มีความสอดคลองกับความตองการของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 9.48 มากท่ีสุด 

3. ชุมชนไดประโยชนจากโครงการ 9.36 มากท่ีสุด 

4. โครงการสามารถชวยทําใหลดตนทุนได  8.88 มากท่ีสุด 

5. โครงการสามารถสรางรายไดใหเกษตรกรผูรับบริการ 8.64 มากท่ีสุด 

6. ความพึงพอใจตอคุณภาพลูกโค/แพะ ท่ีผสมตดิ 7.47 มาก 

7. โครงการน้ีสามารถทําใหเกษตรกรผูรับบริการมีรายไดอยางยั่งยืน 6.23 ปานกลาง 

เฉลี่ย    8.50 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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5.6) ขอคนพบ 

(1) ระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีนอย ประกอบกับปญหาการรองเรียน 

ในการจัดซื้ออุปกรณสําคัญที่ใชในการผสมเทียม  (ถังบรรจุน้ําเชื้อและถังบรรจุไนโตเจนเหลว)  ทําให

การปฏิบัติงานผสมเทียมของอาสาปศุสัตวไมเปนไปตามแผนท่ีตั้งไว 

(2) การจายคาตอบแทนใหกับอาสาปศุสัตวเพียง 4 เดือน เม่ือหมดระยะเวลาตาม

กําหนด ทําใหอาสาปศุสัตวบางรายไมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยจะออกการปฏิบัติงาน เม่ือเกษตรกร

รองขอ หรือเม่ืออาสาปศุสัตววางจากงานประจําเทานั้น 

(3) เกษตรกรบางรายขาดความเชื่อมั่นในความรูความสามารถของอาสาปศุสัตว 

จึงไมยินยอมใหอาสาปศุสัตวผสมเทียมปศุสัตวในฟารมของตนเอง 

5.7) ขอเสนอแนะ 

(1) หากมีโครงการลักษณะนี้ในอนาคต ควรปรับระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ 

ใหสอดคลองกับกิจกรรมและความสามารถในการจัดหาวัสดุอุปกรณ ท่ีใชในการผสมเทียม เพ่ือใหการดําเนินงาน

โครงการบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว และเกิดประโยชนสูงสุด เนื่องจากการมีอาสาปศุสัตวในพ้ืนท่ีทําให

การผสมเทียมทันตอระยะเวลาการเปนสัด ท้ังยังชวยเพ่ิมปริมาณการผลิตโคเนื้อและแพะไดตามวัตถุประสงค

ของโครงการท่ีวางไว 

(2) ควรเพ่ิมแรงจูงใจ/คาตอบแทนท่ีเหมาะสมใหอาสาปศุสัตวท่ีผานการอบรม เพ่ือนํา

ความรูไปประกอบอาชีพเสริม หรือเปลี่ยนเปนอาชีพหลักท่ีสามารถเลี้ยงครอบครัวได  
 

4.8.4 กิจกรรมสรางเครือขายการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืชสนับสนุนนโยบายลดการใชสารเคมี

ทางการเกษตร และสงเสริมเกษตรอินทรีย (กรมวิชาการเกษตร) 

1) สาระสําคัญของโครงการ ศัตรูพืช ไดแก แมลง ไร สัตวศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช นับเปน

ปญหาสําคัญตอการผลิตทางการเกษตร โดยกอใหเกิดความเสียหายแกผลผลิตท้ังดานปริมาณและคุณภาพ  

สรางความสูญเสียอยางมหาศาลท้ังดานผลผลิตและสิ่งแวดลอม ตลอดท้ังสิ้นเปลืองคาใชจายในการปองกัน

กําจัด เนื่องจากการปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยใชสารเคมี เปนวิธีท่ีปฏิบัติไดงาย สะดวกและรวดเร็ว จึงเปนเหตุ

ใหเกษตรกรนิยมใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในปริมาณสูง ทําใหตนทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน และมีสารพิษตกคาง

เปนอันตรายกับสิ่งแวดลอมและมนุษย กรมวิชาการเกษตร ไดดําเนินการวิจัยและพัฒนาการผลิตการใชชีวภัณฑ

ในการควบคุมศัตรูพืชทดแทนการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีมีความปลอดภัยตอมนุษย สัตว พืช และ

สภาพแวดลอม ไดแก แตนเบียนควบคุมแมลงศัตรูพืช แมลงหางหนีบ แมลงชางปกใส มวนเพชฌฆาต 

มวนพิฆาต ไวรัสเอ็นพีวี แบคทีเรียบีที ไสเดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืชชนิดผง เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม 

เหยื่อโปรโตซัวกําจัดหนู ไตรโคเดอรมา เห็ดเรืองแสง และแบคทีเรียบีเอส  แตการนําไปใชประโยชน

ยังไมกวางขวางเทาท่ีควร  เนื่องจากแหลงผลิตอยูในหนวยงานสวนกลาง  หางไกลจากเกษตรกรท่ีตองการ

ใชงานจริง ซ่ึงกระจายอยูในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ประกอบกับเจาหนาท่ีและเกษตรกร ยังขาดความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการใชชีวภัณฑอยางถูกตอง จึงจําเปนตองมีการสรางเครือขายการผลิต ชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช 
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และพัฒนาบุคลากรท้ังภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพ่ือลดตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ

คุณภาพผลผลิต เปนการสงเสริมการใชและการผลิตชีวภัณฑลงสูกลุมเกษตรกร ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายลดการใชสารเคมี

ทางการเกษตร และเกษตรกรสามารถผลิตพืชท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย ไมมีสารพิษตกคางและสนับสนุนนโยบาย

เกษตรอินทรียของประเทศไทย 

2) วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1) เพ่ือสรางเครือขายการผลิตขยายชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช ไดแก กลุมเกษตรกรและ

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ท่ีมีศักยภาพในการผลิตชีวภัณฑสามารถผลิต

ชีวภัณฑเพ่ือใชเอง และผลิตเพ่ือขายได เปนการสรางงานใหกับเกษตรกรทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

2.2) เพื่อสงเสริมการใชและการผลิตชีวภัณฑลงสูกลุมเกษตรกร ศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  และเกษตรแปลงใหญ เพ่ือลดการใชสารเคมีทางการเกษตร 

ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต สงผลใหมีแหลงผลิตพืชปลอดภัยในระบบ

เกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) และสงเสริมระบบเกษตรอินทรียเพ่ิมมากข้ึน 

2.3) เพ่ือพัฒนาศูนยเครือขายของกรมวิชาการเกษตร ใหเปนศูนยผลิตและกระจายชีวภัณฑ

ควบคุมศัตรูพืชท่ีมีคุณภาพใหแก เกษตรแปลงใหญ และกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ี และสามารถถายทอดความรู

สูเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) การดําเนินงานโครงการ   

3.1) จัดประชุมชี้แจงโครงการ แกเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีรวมดําเนินการ และวางแผน

การดําเนินการสรางเครือขายการผลิตชีวภัณฑ 

3.2) อบรมเพ่ิมทักษะการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืชใหกับกลุมเกษตรกรผูมีรายไดนอย 

กลุมเกษตรกรใน ศพก. นักวิชาการและพนักงานของเครือขายของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือใหมีความรูและ

ทักษะในการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช โดยดําเนินการอบรมเพ่ิมทักษะการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช

ใหกับกลุมเกษตรกรผูมีรายไดนอย กลุมเกษตรกรใน ศพก. นักวิชาการและพนักงานของกรมวิชาการเกษตร 

เพ่ือใหมีความรู และทักษะในการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช โดยพัฒนาศูนยเครือขายของกรมวิชาการเกษตร

ใหเปน ศูนยผลิตและแหลงกระจายชีวภัณฑ ควบคุมศัตรูพืช ใหแกนักวิจัยและเกษตรกรในพ้ืนท่ี นําไปสงเสริม

และกระจายลงสูเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ศพก. แปลงใหญ และกลุมเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรนําไปใช

ในการผลิตพืชปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 

3.3) พัฒนาศูนยเครือขายของกรมวิชาการเกษตร ใหเปนศูนยผลิตและแหลงกระจายชีวภัณฑ 

ควบคุมศัตรูพืช ใหแกนักวิจัยและเกษตรกรในพ้ืนท่ี นําไปสงเสริมและกระจาย ลงสู ศพก. แปลงใหญ และ

กลุมเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรนําไปใชในการผลิตพืชปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 
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3.4) การผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช โดยเกษตรกรท่ีไดรับการอบรมเสริมทักษะการผลิต 

ขยายชีวภัณฑ และศูนยเครือขายของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือผลิตชีวภัณฑใชเอง และกระจายชีวภัณฑ 

ใหกับเกษตรกร หรือผูสนใจนําไปใชในการผลิตพืชปลอดภัย พืชอินทรีย และสรางเครือขายการผลิตชีวภัณฑ

กระจายลงสูกลุมเกษตรกรผูผลิตพืชปลอดภัย เกษตรอินทรีย และแปลงใหญ 

3.5) ตรวจ ติดตามการผลิต เพ่ือควบคุมคุณภาพในการผลิต ใหคําแนะนํา ตลอดจนข้ันตอน

การผลิต โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ สํานักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 

หนวยงานรวมดําเนินการ คือ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 1 - 8 และ ศวพ. เครือขาย  

3.6) ทําสื่อประชาสัมพันธ รณรงคการใชชีวภัณฑในการควบคุมศัตรูพืช ทดแทนการใช

สารเคมี ผานสื่อโทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต และชองทางอ่ืน ๆ หนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ สํานักวิจัย

และพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร หนวยงานรวมดําเนินการ คือ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

เขตท่ี 1 - 8 และ ศวพ. เครือขาย งบประมาณโครงการ 24,499,200 บาท 

4) วิธีการประเมินผล 

4.1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

(1) รวบรวมผลการดําเนินงานโครงการ ครอบคลุมพ้ืนท่ีดําเนินการ 33 จังหวัด 

(ศูนยเครือขายของกรมวิชาการเกษตร 24 แหง/ศพก. 49 แหง/15 กลุมเกษตรกร) จากเจาหนาท่ี ประธาน/

กรรมการกลุม และเกษตรกรผูเขารวมโครงการ เพ่ือเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดโครงการท่ีกําหนดข้ึนในประเด็น

หลัก ๆ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลได ผลลัพธ การรับรูรับทราบขาวสารโครงการ ตลอดจนความคิดเห็น

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการ  

(2) กลุมตัวอยาง 

- เจาหนาที่กรมวิชาการเกษตรผูรับผิดชอบโครงการ จังหวัดละ 1 ราย รวม 

33 ราย (สอพ. สวพ. ศวพ. ศวร. และ ศวส.) 

- ประธาน/กรรมการ ศพก. /กลุมเกษตรกร จังหวัดละ 1 ราย รวม 33 ราย  

- เกษตรกรผูเขารวมโครงการ จังหวัดละ 5 ราย รวม 165 ราย 

4.2) ชวงระยะเวลาของขอมูล  

(1) ผลการดําเนินงานตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 

(2) สํารวจขอมูลในพ้ืนท่ีระหวางวันท่ี 1 - 31 มีนาคม 2562 
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5) ผลการประเมินผล 

5.1) ปจจัยนําเขา (Inputs) มีการเบิกจายแลว 21,626,900 บาท  คิดเปนรอยละ 88.28 

ของงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 24,499,200 บาท จําแนกเปน งบดําเนินงาน เบิกจายแลว 14,278,300 บาท 

คิดเปนรอยละ 85.77 ของงบประมาณท่ีไดรับ 16,646,200 บาท และงบลงทุน เบิกจายแลว 7,348,600 บาท 

ครบตามเปาหมาย เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการจังหวัดท่ีดําเนินการ รอยละ 81.82 มีความเห็นวางบประมาณ

ท่ีไดรับมีความเพียงพอ ท่ีเหลือ รอยละ 18.18 เห็นวาไมเพียงพอ นอกจากนี้เจาหนาท่ีรอยละ 63.64 เห็นวา

งบประมาณจัดสรรไดทันเวลา สวนท่ีเหลือรอยละ 36.36 มีความเห็นวางบประมาณท่ีไดรับลาชาเกินไป 

โดยเวลาท่ีเหมาะสม ท่ีงบประมาณควรมาถึงในชวงเดือนตุลาคม จึงจะทําใหการดําเนินงานโครงการสําเร็จ

ทันตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด ซ่ึงโครงการนี้มีการจัดสรรวัสดุอุปกรณ เชน ตูปลอดเชื้อ ตูเข่ียเชื้อ ชั้นวาง

กลองเพาะเลี้ยง หมอนึ่งฆาเชื้อ ชุดเตานึ่ง ตูบม ตูฉายแสง ตูอบลมรอน ฯลฯ สําหรับผลิตชีวภัณฑเพ่ือใช

ควบคุมศัตรูพืช 

5.2) กระบวนการ (Processes) กิจกรรมสรางเครือขายการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช

สนับสนุนนโยบายลดการใชสารเคมีทางการเกษตรและสงเสริมเกษตรอินทรีย มีการดําเนินงานโครงการโดย

จัดประชุมชี้แจงโครงการ ใหกับเจาหนาท่ี และวางแผนการสรางเครือขายการผลิตชีวภัณฑมีการรณรงค

การใชชีวภัณฑในการควบคุมศัตรูพืช ผานสื่อโทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต และชองทางอ่ืน ๆ  

จากการสํารวจความคิดเห็นของเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ี เก่ียวกับการประชาสัมพันธโครงการ 

พบวา เจาหนาท่ีใชการประชาสัมพันธโครงการ โดยสื่อบุคคลมากท่ีสุด ไดแก เจาหนาท่ี กวก. และผูนําทองถ่ิน 

(กํานัน/ผญบ.) คิดเปนรอยละ 41.30 เทากัน และเม่ือสอบถามการรับรู ขาวสารโครงการจากประธาน/กรรมการ 

ศพก. /กลุมเกษตรกร พบวา ทราบขาวโดยผานสื่อบุคคลมากท่ีสุด คือ เจาหนาท่ี กวก. คิดเปนรอยละ 60.87 

สําหรับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการรับทราบขาวสารผานสื่อบุคคล ไดแก เจาหนาท่ี กวก. มากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 46.89 เชนเดียวกัน รองลงมา ไดแก ผูนําทองถ่ิน รอยละ 25.36 และผูนําเกษตรกร รอยละ 14.35 

(ตารางท่ี 4.106)  
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ตารางท่ี 4.106 การใชส่ือประชาสัมพันธของเจาหนาท่ีและการรับทราบขาวสารของเกษตรกรในโครงการ 

หนวย : รอยละ 

รายการ 
การใชสื่อประชาสมัพันธ 

ของเจาหนาท่ี 

การรับทราบขาวสารของ 

ประธาน/กรรมการ ศพก./ 

กลุมเกษตรกร 
เกษตรกร 

1. สื่อบุคคล 

เจาหนาท่ี กวก. 

ผูนําทองถ่ิน 

เพ่ือนบาน 

อ่ืน ๆ เชน ผูนําเกษตรกร                                                                                                                                                                                                                                                      

82.46 

41.30 

41.30 

2.17 

15.22 

92.00 

60.87 

17.39 

10.87 

10.87 

96.31 

46.89 

25.36 

13.40 

14.35 

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส 

Facebook/Line/Application 

วิทยุ 

โทรทัศน 

8.77 

80.00 

20.00 

- 

8.00 

100.00 

- 

- 

2.78 

50.00 

16.67 

33.33 

3. สื่อสิ่งพิมพ 

วารสาร 

โปสเตอร 

หนังสือพิมพ 

12.28 

42.86 

57.14 

- 

- 

- 

- 

- 

0.93 

- 

- 

100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

5.3) ผลได (Outputs) 

(1) การจัดตั้งศูนยผลิตและกระจายชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช ดําเนินการแลวเสร็จ 

24 แหง ครบตามเปาหมาย และเกษตรกรสามารถผลิตชีวภัณฑใชเอง ไดแก เชื้อราไตรโคเดอรมา แตนเบียน 

เชื้อราเมตาไรเซียม NPV โกนิโอซัส มวลพิฆาต ไสเดือนฝอย โดยรอยละ 63.41 เปนการผลิตเพื่อใชเอง 

รอยละ 14.02 ผลิตเพ่ือจําหนาย และรอยละ 22.56 ยังไมไดทําการผลิตชีวภัณฑ เนื่องจากติดภารกิจ

ประจําหรือไมมีเวลา  

(2) การอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช ดําเนินการอบรม

เกษตรกรได 2,539 ราย คิดเปนรอยละ 101.56 ของเปาหมาย 2,500 ราย  

(3) การอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรพืูชฯ ใหกับนักวิชาการ 

และพนักงานราชการที่สนใจ ดําเนินการอบรมแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2561 จํานวน 100 ราย 

ครบตามเปาหมาย 

(4) เกษตรกรมีการผลิตชีวภัณฑใชเอง 80 ราย คิดเปนรอยละ 133.33 ของเปาหมาย 60 

ราย และยังมีกลุมเกษตรกรอีก 17 กลุม ท่ีสามารถผลิตชีวภัณฑใชเองได  
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5.4) ผลลพัธ (Outcomes) 

(1) เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสามารถลดคาใชจายในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช

ลงไดเปนเงิน 2,468.82 บาท คิดเปนรอยละ 46.91 จากคาใชจายเดิมท่ีตองซ้ือสารเคมีเพ่ือปองกันและ

กําจัดศัตรูพืช เปนเงินปละ 4,010.34 บาท สวนเกษตรกรอีกรอยละ 53.10 คาใชจายในการปองกันและ

กําจัดศัตรูพืชยังไมลดลง เนื่องจากมีการซ้ือสารกําจัดศัตรูพืชใชในปริมาณนอยอยูแลว จึงไมเกิดความแตกตาง

จากกอนมีโครงการ   

(2) เกษตรกรรอยละ 70.37 ท่ีดําเนินการผลิตสารชีวภัณฑตอเนื่อง รอยละ 29.63 

ไมผลิตตอ โดยใหเหตุผลวามีข้ันตอนในการผลิตยุงยาก อีกท้ังยังขาดความรูความชาํนาญและขาดปจจัย

ในการผลิต (ภาพท่ี 4.20) 

ผลิตตอเนื่อง

, 70.37%

ไมไดผลิต, 29.63%

 
ภาพท่ี 4.20 ความตอเนื่องในการผลิตชีวภัณฑของเกษตรกร 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

5.5) ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ของเจาหนาท่ี ประธาน/กรรมการ ศพก. และเกษตรกร              

ในโครงการ  

(1) ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอโครงการท่ีคาคะแนน 7.45 โดยเจาหนาท่ีมีความเห็นวา

โครงการนี้สามารถชวยใหเกษตรกรลดคาใชจายเก่ียวกับสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชได ท้ังยังชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต เชน มีแหลงผลิต GAP/อินทรียเพ่ิมข้ึน มีศูนยผลิตและกระจายชีวภัณฑท่ีสามารถ

ถายทอดความรูใหกับเกษตรกรได และชวยลดการใชสารเคมี ของเกษตรกรลงได เจาหนาท่ีมีความเห็น

ตอประเด็นท่ีวาเกษตรกรท่ีผานการอบรมแลว สามารถนําความรูท่ีไดรับนําไปผลิตเพ่ือจําหนายไดท่ีคาคะแนน 5.86  

เนื่องจากการผลิตชีวภัณฑมีขั้นตอนการผลิตที่ยุงยาก ทั้งยังขาดความรู ความชํานาญ และปจจัยที่ใช

ในการผลิตอีกดวย (ตารางท่ี 4.107) 
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ตารางท่ี 4.107 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็น คะแนน แปลผล 

1. โครงการชวยลดคาใชจายเกี่ยวกับสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร 

2. โครงการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อาทิ สงผลใหมีแหลงผลิต GA P  อินทรียเพ่ิมขึ้น 

3. ศูนยผลิตและกระจายชีวภัณฑท่ีจัดต้ังขึ้นสามารถถายทอดความรูใหเกษตรกรได 

4. การลดการใชสารเคมีของเกษตรกร 

5. เกษตรกรท่ีผานการอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับไปผลิตชีวภัณฑใชเองได  

6. เกษตรกรท่ีผานการอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประกอบอาชีพได (ผลิตเพ่ือจําหนาย)  

8.00 

7.97 

7.90 

7.90 

7.06 

5.86 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

เฉล่ีย 7.45 มาก 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

(2) ความพึงพอใจของประธาน/กรรมการ ศพก./กลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 8.68 พบวา ประเด็นท่ีมีคะแนนมากกวา 9 ไดแก การดําเนิน

โครงการของเจาหนาท่ี คุณภาพของวัสดุอุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน วิทยากรท่ีมาถายทอดความรูในการ

อบรม ซ่ึงเห็นวาวิทยากรมีความรูความสามารถ และเนื้อหาหลักสูตรการอบรมตรงกับความตองการของ

เกษตรกร สําหรับความพึงพอใจ ท่ีคาคะแนน 8 ไดแก ความเหมาะสม ของสถานท่ีท่ีใชในการจัดฝกอบรม 

โครงการสามารถลดรายจายในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช โครงการ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และ

ชวยลดการใชสารเคมีทางการเกษตร อยางไรก็ตามประเด็นเรื่องโครงการ สามารถกระจายชีวภัณฑใหกับ

เกษตรกรไดใชอยางท่ัวถึง ท่ีคาคะแนน 7.87 และประเด็นเรื่องการเพิ่มรายไดจากการจําหนายชีวภัณฑ 

ท่ีคาคะแนน 6.88 ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของเจาหนาท่ีท่ีไดกลาวขางตน ท่ีเห็นวาเกษตรกรจะนําความรู

ไปประกอบอาชีพไดเพียงระดับปานกลางเทานั้น (ตารางท่ี 4.108)  
 

ตารางท่ี 4.108 ความพึงพอใจของประธาน/กรรมการ ศพก. /กลุมเกษตรกร  
 

ประเด็น คะแนน แปลผล 

1. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการของเจาหนาท่ี 

2. คุณภาพของวัสดุอุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน 

3. วิทยากรท่ีมาถายทอดมีความรูความสามารถ 

4. เน้ือหาหลักสูตรการอบรมตรงกับความตองการ 

5. ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใชในการจัดฝกอบรม 

6. โครงการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อาทิ สงผลใหมีแหลงผลิต GAP/อินทรียเพ่ิมขึ้น  

7. โครงการสามารถลดการใชสารเคมีทางการเกษตร 

8. โครงการสามารถลดรายจายในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชลงได 

9. โครงการสามารถกระจายชีวภัณฑใหกับเกษตรกร 

10. โครงการสามารถเพ่ิมรายไดจากการจําหนายชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชได 

9.39 

9.17 

9.15 

9.12 

8.91 

8.89 

8.80 

8.68 

7.87 

6.88 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มาก 

เฉล่ีย 8.68 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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(3) ความพึงพอใจของเกษตรกรตอโครงการโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ ในระดับ

มากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 8.67 ท้ังนี้ประเด็นผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีคะแนนมากกวา 9 คะแนน ไดแก 

วิทยากรท่ีมาถายทอดความรูในการอบรม โดยใหความวาวิทยากรมีความรูความสามารถในการถายทอด

ความรูไดดีมาก  การดําเนินงานโครงการของเจาหนาท่ี และความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใชในการจัดอบรม  

สําหรับความพึงพอใจท่ีคาคะแนน 8 ไดแก คุณภาพของวัสดุอุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน สามารถลด

รายจายในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  ลดการใชสารเคมีทางการเกษตร 

และสามารถกระจายชีวภัณฑใหกับเกษตรกร สวนเรื่องสามารถเพิ่มรายไดจากการจําหนายชีวภัณฑ

ในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชลงได ท่ีคาคะแนน 7.93 คะแนน (ตารางท่ี 4.109) 
 

ตารางท่ี 4.109 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
 

ประเด็น คะแนน แปลผล 

1. วิทยากรท่ีมาถายทอดมีความรูความสามารถ  

2. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการของเจาหนาท่ี 

3. ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใชในการจัดฝกอบรม 

4. เน้ือหาหลักสตูรการอบรมตรงกับความตองการ 

5. คุณภาพของวัสดุอุปกรณท่ีไดรบัการสนับสนุน 

6. การลดการใชสารเคมีทางการเกษตร  

7. โครงการสามารถลดรายจายในการปองกันและกําจดัศัตรูพืชลงได  

8. โครงการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อาทิ สงผลใหมีแหลงผลติ GAP/อินทรียเพ่ิมข้ึน  

9. โครงการสามารถกระจายชีวภณัฑใหกับเกษตรกร 

10. โครงการสามารถเพ่ิมรายไดจากการจําหนายชีวภณัฑในการปองกันและกําจัดศตัรูพืชได 

9.32 

9.18 

9.17 

8.78 

8.71 

8.64 

8.59 

8.39 

8.01 

7.93 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

เฉลี่ย 8.67 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

5.6) ขอคนพบ 

(1) เกษตรกรผลิตชีวภัณฑจําหนายไดเพียงบางกลุม และใชเฉพาะสมาชิกในพ้ืนท่ี 

ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของเจาหนาท่ีท่ีมีตอเกษตรกรในเรื่องดังกลาว ท่ีคาคะแนน 5.86 เนื่องจาก

การเกษตรกรมีความเห็นวาข้ันตอนในการผลิตชีวภัณฑยุงยาก รวมท้ังการผลิตชีวภัณฑเปนเทคโนโลยีใหม 

ซ่ึงมีความซับซอนสําหรับเกษตรกร ประกอบกับการผลิตเพื่อจําหนายในเชิงการคา ตองมีการขึ้นทะเบียน

ผูจําหนายวัตถุอันตราย ใหถูกตองตามกฎหมาย 

(2) การจัดฝกอบรมตรงกับชวงฤดูกาลเพาะปลูก ทําใหเกษตรกรไมสะดวก เขารวม

อบรม ประกอบกับการจัดอบรมใหความรูกับเกษตรกรมีเพียงครั้งเดียว เกษตรกรจึงขาดความชํานาญ ท้ังนี้ 

ยังขาดวัสดุอุปกรณในการผลิตตาง ๆ ทําใหเกษตรกรบางรายไมสามารถผลิตชีวภัณฑใชเองได เนื่องจาก
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ตองมีการเรียนรูและฝกฝนเพ่ิมเติม ซ่ึงตองใชระยะเวลาในการเรียนรูและปฏิบัติจริงสักระยะ จึงจะสามารถ

ผลิตชีวภัณฑใชเองได 

(3) บางพ้ืนท่ีมีเกษตรกรท่ีติดภารกิจ หรือเขารวมโครงการของรัฐหลายโครงการ 

และนโยบายตาง ๆ ท่ีมีความสับสนและซับซอน ทําใหเกษตรกรไมไดเลือกเขารวมโครงการท่ีตนเองสนใจ 

และไมตรงกับเปาหมายของโครงการ 

5.7) ขอเสนอแนะ 

(1) ควรมีการขยายผลใหเกษตรกรสามารถผลิตชีวภัณฑใชเองไดมากข้ึน โดยเพ่ิม

การอบรมถายทอดความรูและสงเสริมใหเกษตรกรปฏิบัติอยางตอเนื่อง หรือสนับสนุนปจจัยการผลิตใหกับ

เกษตรกรที่มีความสนใจ และเห็นประโยชนจากการผลิตชีวภัณฑ โดยการฝกฝนและเพิ่มทักษะจนเกิด

ความชํานาญ เพ่ือในอนาคตเกษตรกรท่ีมีความชํานาญอาจมีการตอยอด และถายทอดความรูใหกับเกษตรกร

รายอ่ืน ๆ ท่ีมีความสนใจจะผลิตชีวภัณฑ เพราะเห็นตัวอยางความสําเร็จจากการผลิตชีวภัณฑใชเอง เชน 

สามารถลดรายจายในการใชชีวภัณฑทดแทนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หรือเปนการผลิตเพ่ือจําหนาย 

ซ่ึงเปนการสรางรายไดใหกับเกษตรกรอีกทางหนึ่งดวย 

(2) การดําเนินงานของโครงการ ควรมีการปรับปรุงหลักเกณฑการคัดเลือกเกษตรกร

ใหมีความชัดเจน รวมท้ังกิจกรรมการฝกอบรมควรหลีกเลี่ยงชวงระยะเวลาการเพาะปลูก/เก็บเก่ียว ผลผลิต 

เพ่ือใหเกษตรกรสามารถเขารวมอบรมไดครบตามกําหนดระยะเวลา เพราะการจัดอบรมมีเพียงครั้งเดียว 

ดังนั้น ควรเพ่ิมจํานวนครั้งการอบรมใหมากข้ึน เพ่ือใหเกษตรกรมีความม่ันใจ และสามารถผลิตชีวภัณฑ

ใชเองได 
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4.9 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร 

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร ดําเนินการ 4 หนวยงาน ไดแก 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม และกรมหมอนไหม 

ผลการประเมินผล ดังนี้ 
 

4.9.1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

1) สาระสําคัญของโครงการ 

1.1) วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือใหเกษตรกรเปาหมายไดรับการพัฒนาศักยภาพการจัดทํา

บัญชีตนทุนประกอบอาชีพ และสามารถจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพได 

1.2) เปาหมายของโครงการ อบรมเกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรท่ีดินทํากินใหชุมชนตาม

นโยบายของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) เปาหมาย 35 จังหวัด จํานวน 12,910 ราย 

1.3) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ ดําเนินการโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ งบประมาณ 

23,239,000 บาท 

1.4) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 

2) วิธีการประเมินผล 

2.1) การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ 

(1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

(2) สอบถามเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการในระดับพ้ืนท่ี จํานวน 35 ราย 

(3) สัมภาษณเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 179 ราย 

2.2) ชวงระยะเวลาของขอมูล 

(1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 

(2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีโครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562 

3) ผลการประเมินผล 

3.1) ปจจัยนําเขา (Inputs) 

(1) งบประมาณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ  ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการ

ดําเนินงาน 23,239,000.00 บาท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 มีการเบิกจายท้ังสิ้น 18,036,186.68 บาท รอย

ละ 77.61 ของเปาหมาย 

(2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 

- ความทันเวลาของงบประมาณ เจาหนาท่ีในระดับจังหวัด รอยละ 84.38 เห็นวา

งบประมาณมาทันชวงเวลาท่ีตองการ ท่ีเหลือรอยละ 15.62 เห็นวางบประมาณมาไมทันชวงเวลาท่ีตองการ 

ซ่ึงชวงเวลาท่ีเหมาะสม คือ ในชวงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 

- ความเพียงพอของงบประมาณ เจาหนาท่ีในระดับจังหวัดทุกราย เห็นวา

งบประมาณท่ีไดรับมีความเพียงพอตอการดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 
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3.2) กระบวนการ (Processes) กรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดกําหนดแนวทางและข้ันตอน

การดําเนินโครงการเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจากการสอบถามผูท่ีเก่ียวของในชวงการประเมินผล ครั้งท่ี 2 

เม่ือเดือนสิงหาคม 2561 มีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางท่ี 4.110) 

(1) การประชาสัมพันธโครงการ 

- การประชาสัมพันธโครงการในระดับจังหวัด เจาหนาท่ีในระดับจังหวัด  

รอยละ 91.43 ไดดําเนินการประชาสัมพันธโครงการ โดยชองทางหลักท่ีใช คือ เว็บไซตของสํานักงาน 

ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด ผูนําชุมชน และปายประกาศ ท่ีเหลือรอยละ 8.57 ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

ระยะเวลาคอนขางกระชั้นชิดทําใหเตรียมการประชาสัมพันธใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีไมทันตอการดําเนินการ 

- การรับรูขอมูลขาวสารโครงการ เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการทุกราย รับทราบ

ขอมูลขาวสารโครงการจากผูนําชุมชนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.89 รองลงมา คือ เจาหนาท่ีหนวยงานราชการ

ในพ้ืนท่ี คิดเปนรอยละ 39.73 ท่ีเหลือรอยละ 9.38 จากผูนําเกษตรกร หรืออาสาสมัครเกษตรกรในพ้ืนท่ี

และเพ่ือนบาน 

- การชี้แจงรายละเอียดโครงการ เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ รอยละ 98.32 

ไดรับการชี้แจงรายละเอียดโครงการ ท่ีเหลือรอยละ 1.68 ไมไดเขารวมรับฟงการชี้แจง เนื่องจากติดภารกิจ 

ทําใหไมสามารถเขารวมได 

(2) การสํารวจอาชีพท่ีตองการของเกษตรกรในการเรียนรูเก่ียวกับบัญชีตนทุนประกอบ

อาชีพ รอยละ 68.57 มีการสํารวจอาชีพท่ีตองการของเกษตรกร ท่ีเหลือรอยละ 31.43 ไมไดดําเนินการ 

เนื่องจากมีระยะเวลาในการดําเนินงานท่ีจํากัดทําใหดําเนินการสํารวจความตองการของเกษตรกรไมทันตอ

ระยะเวลาการดําเนินงาน 

(3) การอบรมถายทอดความรูใหแกครูบัญชีอาสาท่ีเขารวมโครงการ ทุกพ้ืนท่ีดําเนินการ

จัดอบรมความรูใหแกครูบัญชีอาสาเปนไปตามเปาหมาย 

(4) การอบรมการจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพใหแกเกษตรกรโดยครูบัญชี

อาสา มีการดําเนินการแลว รอยละ 91.43 อยูระหวางดําเนินการ รอยละ 8.57 เนื่องจากลงพ้ืนท่ีสํารวจ

ในชวงเดือนสิงหาคม 2561 ขณะนั้นเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีชี้แจงวาครูบัญชีอาสาอยูระหวางดําเนินการอบรม

ถายทอดความรูใหแกเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการ 

(5) การแจกสมุดบัญชีตนทุนประกอบอาชีพใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ ทุกพ้ืนท่ี

แจกสมุดบัญชีใหแกเกษตรกรแลว 

(6) การนําเกษตรกรที่เขารวมโครงการไปศึกษาดูงานเกษตรกรตนแบบที่สราง

ความเขมแข็งโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกพื้นที่มีการนําเกษตรกรไปศึกษาดูงานแลว 

โดยเปนเกษตรกรท่ีมีความสมัครใจเขารวมศึกษาดูงานจากโครงการ 

(7) การจางเหมาลูกหลานเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพ่ือทําหนาท่ีจัดเก็บขอมูลและบันทึก

ขอมูล รอยละ 94.00 มีการจางลูกหลานเกษตรกรเพ่ือทําหนาท่ีจัดเก็บขอมูล ท่ีเหลือรอยละ 6.00 ไมได

ดําเนินการ เนื่องจากไมมีลูกหลานเกษตรกรมาสมัครเขารวมโครงการ 
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ตารางท่ี 4.110 การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 

หนวย : รอยละ 

กิจกรรม ผลท่ีเกิดขึ้น 

1. มีการดําเนินการประชาสัมพันธโครงการในระดับจังหวัด 91.43 

   1.1 แหลงการรับรูขอมูลขาวสารโครงการ  

         - ผูนําชุมชน 50.89 

         - เจาหนาท่ีหนวยงานราชการในพ้ืนท่ี 39.73 

         - อ่ืน ๆ เชน อาสาสมัครเกษตรกร เพ่ือนบาน เปนตน 9.38 

   1.2 การช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 98.32 

2. การสํารวจอาชีพท่ีตองการของเกษตรกรในการเรยีนรูเก่ียวกับบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ 68.57 

3. การอบรมถายทอดความรูใหแกครูบัญชีอาสาท่ีเขารวมโครงการ 100.00 

4. การอบรมการจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพใหแกเกษตรกรโดยครูบัญชีอาสา 91.43 

5. การแจกสมดุบัญชีใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ 100.00 

6. การนําเกษตรกรศึกษาดูงานเกษตรกรตนแบบท่ีสรางความเขมแข็งฯ 100.00 

7. การจางเหมาลูกหลานเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพ่ือทําหนาท่ีจัดเก็บขอมลูและบันทึกขอมูล 94.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.3) ผลได (Outputs) จากรายงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ขอมูล ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2561 มีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางท่ี 4.111) 

(1) ครูบัญชีอาสาไดรับการถายทอดความรูจากโครงการ 432 ราย รอยละ 100.23 

ของเปาหมาย 431 ราย 

(2) เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการไดรับการอบรมการจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ

โดยครูบัญชีอาสา 10,199 ราย รอยละ 79.00 ของเปาหมาย 12,910 ราย 

(3) เกษตรกรไดศึกษาดูงานจากเกษตรกรตนแบบท่ีสรางความเขมแข็งโดยใชหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และศูนยเครือขาย

ปราชญชาวบาน เปนตน 9,781 ราย รอยละ 75.76 ของเปาหมาย 12,910 ราย 

(4) ลูกหลานเกษตรกรในพ้ืนท่ีไดรับการจางเพ่ือทําหนาท่ีจัดเก็บขอมูลและบันทึก

ขอมูล 47 ราย รอยละ 94.00 ของเปาหมาย 50 ราย 

(5) เกษตรกรไดรับการกํากับแนะนําการจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ โดยครูบัญชี

อาสา จํานวน 10,104 ราย 

(6) เกษตรกรไดรับการติดตามการจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพโดยครูบัญชี

อาสา 8,236 ราย  

(7) การติดตามประเมินผลการจัดทําบัญชีของกลุมเปาหมาย 441 ราย 
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ตารางท่ี 4.111 ผลไดจากการดําเนินงานโครงการ 
 

 

กิจกรรม 
เปาหมาย 

(ราย) 

ผลการดําเนินงาน 

(ราย) 
รอยละ 

1. การอบรมถายทอดความรูแกครูบัญชีอาสาท่ีเขารวมโครงการ 431 432 100.23 

2. การอบรมการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพใหแกเกษตรกร โดยครูบัญชีอาสา 12,910 10,199 79.00 

3. การนําเกษตรกรศึกษาดูงานเกษตรกรตนแบบท่ีสรางความเขมแข็งโดย

ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

12,910 9,781 75.76 

4. การจางเหมาลูกหลานเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพ่ือทําหนาท่ี จัดเก็บขอมูลและ

บันทึกขอมูล 

50 47 94.00 

5. กํากับแนะนําการจัดทําบัญชีโดยครูบัญชีอาสา  10,104  

6. ติดตามการจัดทําบัญชีโดยครูบัญชีอาสา  8,236  

7. ติดตามประเมินผลการจัดทําบัญชีของกลุมเปาหมาย  441  

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 

3.4) ผลลัพธ (Outcomes) จากการสัมภาษณเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการในชวงเดือน

มีนาคม 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางท่ี 4.112) 

(1) ความรูการจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ กอนการอบรมเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการ มีความรูในการบันทึกบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ ท่ีคาคะแนน 5.22 คะแนน หลังการอบรมเพ่ิมข้ึนเปน 

8.42 คะแนน โดยประเด็นท่ีเพ่ิมข้ึน คือ การแยกประเภทคาใชจาย การตัดยอดบัญชีในแตละเดือน รวมท้ังการ

วางแผนการผลิตและลดตนทุนการผลิตได เปนตน 

(2) การนําความรูไปปฏิบัติ เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ รอยละ 86.03 นําความรู

รับจากการอบรมไปปฏิบัติตาม โดยรอยละ 34.42 ทําบัญชีเปนประจํา รอยละ 65.58 ทําเปนบางครั้ง  

สวนท่ีเหลือรอยละ 13.97 ไมไดนําความรูไปปฏิบัติ เนื่องจากเกษตรกรเห็นวาข้ันตอนในการบันทึกบัญชี

มากเกินไปจึงไมไดบันทึกบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ 

(3) การลดคาใชจายในครัวเรือน เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ รอยละ 61.76 สามารถ

ลดคาใชจายในครัวเรือนลงได เฉลี่ย 1,000 – 2,000 บาทตอเดือน ซ่ึงเปนผลพลอยไดจากการเรียนรูการ

บันทึกบัญชีตนทุนประกอบอาชีพแลวนํามาประยุกตใชกับการทําบัญชีครัวเรือน โดยรายจายท่ีลดลง เชน 

คาใชจายในการเสี่ยงโชค ตนทุนการผลิตพืชโดยการหันมาทําปุยหมักแทนการใชปุยเคมี รวมท้ังมีการปลูก

พืชไวเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเพ่ิมข้ึนดวยเชนกัน ท่ีเหลือรอยละ 38.24 ไมสามารถลดคาใชจายลงได เนื่องจาก

ยังไมไดทําการเพาะปลูกจึงยังไมไดมีการบันทึกบัญชี รวมท้ังจํารายการท่ีใชจายไมไดจึงไมไดทําการบันทึก

บัญชี  

(4) เกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 97.77 เห็นวาความรูที่ไดรับตรงตาม

ความตองการ ท่ีเหลือรอยละ 2.23 เห็นวาความรูท่ีไดรับไมตรงตามความตองการ 
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(5) การกํากับแนะนําและการติดตามการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพโดยครูบัญชีอาสา 

รอยละ 78.65 มีการดําเนินการแลว ท่ีเหลือรอยละ 21.35 ไมไดดําเนินการ เนื่องจากเกษตรกรบางรายยัง

ไมเขาใจการบันทึกบัญช ีดังนั้น ครูบัญชีอาสาจึงไดเขาไปโนมนาวจูงใจใหเกษตรกรเขาใจเห็นประโยชนของ

การจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพกอน 
 

ตารางท่ี 4.112 ผลลัพธจากการดําเนินงานโครงการ 
 

กิจกรรม หนวย ผลท่ีเกิดขึ้น 

1. ความรูในการบันทึกบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ คะแนน  

1.1 กอนมีโครงการ  5.22 

1.2 หลังมโีครงการ  8.42 

2. การนําความรูไปปฏิบัติตาม รอยละ  

2.1 ปฏิบัติตาม โดยระดับการปฏบัิติ  86.03 

            - ทําบัญชีเปนประจํา  34.42 

            - ทําบัญชีเปนบางครั้ง  65.58 

2.2 ไมไดปฏิบัตติาม  13.97 

3. การลดรายจายในครัวเรือน รอยละ  

3.1 ลดลงได  61.76 

3.2 ไมสามารถลดได  38.24 

4. ความรูท่ีไดรับตรงตามความตองการ รอยละ  

4.1 ตรงตามความตองการ  97.77 

4.2 ไมตรงตามความตองการ  2.23 

5. การกํากับแนะนําการติดตามการจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพโดยครูบัญชีอาสา รอยละ 78.65 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.5) ความพึงพอใจ ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการตอการดําเนินงาน 

พบวา เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 8.19 เม่ือสอบถามในแตละดาน พบวา 

ดานหลักสูตรท่ีครูบัญชีอาสาเขามาถายทอดความรูมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 8.53 

ดานการไดรับแจกสมุดบัญชีมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 8.54 ดานสถานท่ีศึกษาดูงานมี

ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 8.71 ดานลูกหลานเกษตรกรท่ีทําหนาท่ีจัดเก็บและบันทึก

ขอมูลมีความพึงพอใจในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 6.71 และดานการกํากับแนะนํา รวมทั้งการติดตาม

การจัดทําบัญชีโดยครูบัญชีอาสามีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 8.47  (ตารางท่ี 4.113) 
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ตารางท่ี 4.113 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการตอการดําเนินงานโครงการ 
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. หลักสูตรท่ีครูบัญชีอาสาเขามาถายทอด 8.53 มากท่ีสุด 

2. การไดรับแจกสมุดบัญชี 8.54 มากท่ีสุด 

3. สถานท่ีศึกษาดูงาน 8.71 มากท่ีสุด 

4. ลูกหลานเกษตรกรเขามาทําหนาท่ีจัดเก็บและบันทึกขอมูล 6.71 มาก 

5. การกํากับแนะนํา/ติดตามการจัดทําบัญชีโดยครูบัญชีอาสา 8.47 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 8.19 มาก 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.6) ขอคนพบ 

(1) เกษตรกรเปาหมายของโครงการ บางรายเปนผูสูงอายุ เขียนหรืออานหนังสือ

ไมได ทําใหไมสามารถจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพได โดยมองวาการทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพมี

รายละเอียดคอนขางมาก และขั้นตอนการบันทึกบัญชีที่ยุงยาก เชน การบันทึกทุกกิจกรรมตลอดข้ันตอน

การผลิต การบันทึกบัญชีที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด เปนตน ซึ่งเกษตรกรไมสามารถบันทึกบัญชีได 

ประกอบกับมีงานประจํา สงผลใหไมสะดวกในการทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ 

(2) โครงการกําหนดใหจายคาพาหนะแกเกษตรกรผานบัญชีธนาคาร เพ่ือเปน 

การปองกันการทุจริต แตเกษตรกรบางรายไมมีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ทําใหตองเสียเวลาในการเดินทาง

ไปเปดบัญชีเพ่ือรับเงินดังกลาว 

3.7) ขอเสนอแนะ 

(1) หลักสูตรท่ีจัดอบรมใหแกเกษตรกรควรเปนหลักสูตรอยางงาย เพ่ือใหเกษตรกร

สามารถบันทึกบัญชีไดอยางครบถวนและถูกตอง เชน การบันทึกบัญชีท่ีเปนตัวเงินเพียงอยางเดียว 

นอกจากนี้ควรใหลูกหลานของเกษตรกรท่ีสูงอายุหรือเขียน/อานหนังสือไมไดเขารวมรับการอบรมดวย 

เพ่ือชวยเกษตรกรในการบันทึกบัญชี 

(2) การจายคาพาหนะใหแกเกษตรกร หนวยงานท่ีเก่ียวของควรใหความรูและ 

สรางความเขาใจแกเกษตรกรถึงวัตถุประสงคของการจายเงินผานบัญชีธนาคารเพ่ือใหเกิดความโปรงใสและ

ปองกันการทุจริต 
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4.9.2 กรมสงเสริมสหกรณ 

1) สาระสําคัญของโครงการ 

1.1) วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือสงเสริมการรวมกลุมประชาชนภายในพ้ืนท่ีเปาหมาย

การจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน ภายใตโครงการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในรูปแบบสหกรณ

หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม สงเสริมและพัฒนาอาชีพภายใตการอนุรักษดินและน้ําอยางยั่งยืน มีความรู

สํานึกรักในแผนดินตามศาสตรพระราชา รวมท้ังพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความกินดี อยูดี มีสันติสุข และ

สรางความเขมแข็งในชุมชน 

1.2) เปาหมายของโครงการ 

(1) อบรมเกษตรกรท่ีไดรับการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 12,910 ราย 

ในพ้ืนท่ี 50 พ้ืนท่ี 36 จังหวัด 

(2) สนับสนนุงบประมาณอุดหนุนเพ่ือดําเนินการกอสราง/ปรับปรุง/ตอเติม ดังนี้ 

- สนับสนุนงบประมาณกอสรางอาคารอเนกประสงคใหสหกรณ 8 แหง 4 จังหวัด 

ดําเนินการแลวในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. จังหวัดกาญจนบุรี ชลบุรี นครราชสีมา และสระแกว 

- สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงอาคารอเนกประสงคใหแกสหกรณการเกษตร

ยั่งยืนแมทา จํากัด จังหวัดเชียงใหม 

- สนับสนุนงบประมาณตอเติมโกดังเก็บผลผลิตใหแกสหกรณปฏิรูปท่ีดินระบํา 

จํากัด จังหวัดอุทัยธานี 

- กอสรางโรงผลิตอาหารพรอมหองน้ําใหแกสหกรณปฏิรูปท่ีดินระบํา จํากัด 

จังหวัดอุทัยธานี 

1.3) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ ดําเนินการโดย กรมสงเสริมสหกรณ งบประมาณ 

22,278,900 บาท 

1.4) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 

2) วิธีการประเมินผล 

2.1) การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ 

(1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากกรมสงเสริมสหกรณ 

(2) สอบถามเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการในระดับพ้ืนท่ี 36 ราย 

(3) สัมภาษณเกษตรกร/ผูบริหารสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 221 ราย 

2.2) ชวงระยะเวลาของขอมูล 

(1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 

(2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีโครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562 
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3) ผลการประเมินผล 

3.1) ปจจัยนําเขา (Inputs) 

(1) งบประมาณ กรมสงเสริมสหกรณ ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน 

22,278,900 บาท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีการเบิกจายงบประมาณท้ังสิ้น 15,971,100 บาท รอยละ 71.69 

ของเปาหมาย ในจํานวนนี้เปนงบดําเนินงาน 3,923,900 บาท มีการเบิกจายแลว 3,609,200 บาท 

รอยละ 91.99 ของงบดําเนินงานท้ังหมด และเงินอุดหนุน 18,355,000 บาท เบิกจายแลว 12,361,900 บาท 

รอยละ 67.35 ของเงินอุดหนุนท้ังหมด สวนท่ีเหลือ 6,307,800 บาท โอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรใหโครงการอ่ืน 

(ตารางท่ี 4.114) 
 

ตารางท่ี 4.114 งบประมาณโครงการ 
 

งบประมาณ เปาหมาย (บาท) เบิกจายแลว (บาท) รอยละ 

งบประมาณท้ังหมด 22,278,900 15,971,100 71.69 

   - งบดําเนินงาน 3,923,900 3,609,200 91.99 

   - เงินอุดหนุน 18,355,000 12,361,900 67.35 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมสหกรณ 
 

(2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 

- ความทันเวลาของงบประมาณ เจาหนาที่ในระดับจังหวัด รอยละ 84.85 

เห็นวางบประมาณมาทันชวงเวลาท่ีตองการ ท่ีเหลือรอยละ 15.15 เห็นวางบประมาณมาไมทันชวงเวลาท่ีตองการ 

โดยชวงเวลาท่ีเหมาะสม คือ ในชวงเดือนมกราคม - เมษายน 

- ความเพียงพอของงบประมาณ เจาหนาที่ในระดับจังหวัด รอยละ 90.91 

เห็นวางบประมาณท่ีไดรับมีความเพียงพอตอการดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 

3.2) กระบวนการ (Processes) กรมสงเสริมสหกรณ ไดกําหนดแนวทางและข้ันตอนการ

ดําเนินโครงการเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน จากการประเมินผล ครั้งท่ี 2 เดือนสิงหาคม 2561 มีรายละเอียด 

ดังนี้ (ตารางท่ี 4.115) 

(1) การประชาสัมพันธโครงการ 

- การชี้แจงรายละเอียดโครงการ พบวา เจาหนาท่ีในระดับจังหวัดดําเนินการ

ชี้แจงรายละเอียดโครงการใหกับเกษตรกรทราบทุกพ้ืนท่ีแลว แตมีเกษตรกรสนใจเขารวมรับฟงการชี้แจง

รายละเอียดโครงการ รอยละ 96.79 ท่ีเหลือรอยละ 3.21 ไมไดเขารวมรับฟงการชี้แจง เนื่องจากติดภารกิจ 

ทําใหไมสามารถเขารวมได 

- การรับรูขอมูลขาวสารโครงการ เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการทุกราย รับทราบ

ขอมูลขาวสารโครงการจากผูนําชุมชนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.78 รองลงมา คือ เจาหนาท่ีหนวยงาน

ราชการในพื้นที่ คิดเปนรอยละ 38.49 ท่ีเหลือรอยละ 8.73 จากผูนําเกษตรกร หรืออาสาสมัครเกษตรกร

ในพ้ืนท่ีและเพ่ือนบาน 
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(2) การสํารวจเปาหมายของเกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรท่ีดินทํากินในชุมชนตาม

นโยบายรัฐบาล เจาหนาท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัดไดมีการสํารวจเปาหมายของเกษตรกรโดยการลงพ้ืนท่ี

สํารวจสอบถามกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการโดยตรง รอยละ 97.22  ท่ีเหลือรอยละ 2.78 ไมไดดําเนินการ

ลงพื้นที่สํารวจ เนื่องจากไดรับรายชื่อเปาหมายเกษตรกรจากสํานักงานท่ีดินจังหวัดและหนวยงานอื่น ๆ 

ในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของจากพ้ืนท่ีแลว 

(3) การอบรมถายทอดความรูแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ รอยละ 91.67 อบรม

ถายทอดความรูใหแกเกษตรกรแลว สวนท่ีเหลือรอยละ 8.33 อยูระหวางดําเนินการ เนื่องจากลงพ้ืนท่ีสํารวจ

ในชวงเดือนสิงหาคม 2561 ขณะนั้นเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีชี้แจงวาอยูระหวางดําเนินการอบรมใหกับเกษตรกร

ในพ้ืนท่ี 

(4) การกอสรางอาคารอเนกประสงค ดําเนินการครบตามเปาหมายแลว 

(5) การปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ดําเนินการครบตามเปาหมายแลว 

(6) การกอสรางโรงผลิตอาหารพรอมหองน้ํา ดําเนินการครบตามเปาหมายแลว 

(7) การตอเติมโกดังเก็บผลผลิต กรมสงเสริมสหกรณไดมีการยกเลิกรายการ

สนับสนุนการปรับปรุงโกดังเก็บผลผลิต เนื่องจากเดิมทางสหกรณไดรับงบประมาณกลุมจังหวัดในการ

กอสรางโกดังเก็บผลผลิตหากมีการตอเติมหรือปรับปรุงเห็นควรใหใชงบประมาณจากหมวดงบประมาณ

รายจาย และเปนแหลงเงินงบประมาณเดียวกัน เพ่ือมิใหเกิดปญหาทางปฏิบัติในภายหลัง ขณะนี้อยูระหวาง

ดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือตอเติมโกดังเก็บผลผลิตทางการเกษตรจากงบประมาณกลุม

จังหวัด ซ่ึงเปนเจาของรายการสิ่งกอสรางดังกลาว 
 

ตารางท่ี 4.115 การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 
 

กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน รอยละ 
1. การดําเนินการประชาสัมพันธโครงการในระดับจังหวัด   
    1.1 มีการดําเนินการประชาสัมพันธโครงการในระดับจังหวัด 100.00 
    1.2 เกษตรกรเขารวมรับฟงการช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 96.79 
    1.3 แหลงการรับรูขอมูลขาวสารโครงการ 96.76 
          - ผูนําชุมชน 52.78 
          - เจาหนาท่ีหนวยงานราชการในพ้ืนท่ี 38.49 
          - อ่ืน ๆ เชน อาสาสมัครเกษตรกร เพ่ือนบาน 8.73 
2. การสํารวจเปาหมายของเกษตรกรท่ีไดรับการจดัสรรท่ีดินทํากินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล 

      

        

 

 

 

3. การอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 91.67 
4. การกอสรางอาคารอเนกประสงค 100.00 
5. การปรับปรุงอาคารอเนกประสงค 100.00 
6. การกอสรางโรงผลิตอาหารพรอมหองนํ้า 100.00 
7. การตอเติมโกดังเก็บผลผลิต  (ยกเลิกรายการสนับสนุน)  

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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3.3) ผลได (Outputs) จากการรายงานของกรมสงเสริมสหกรณ ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

2562 มีรายละเอียด ดังนี ้(ตารางท่ี 4.116) 

(1) การอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ มีเปาหมาย 12,910 ราย 

ดําเนินการอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรได 10,778 ราย รอยละ 83.49 ของเปาหมาย ที่เหลือ

รอยละ 16.51 ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากเกิดความซํ้าซอนกันของกลุมเกษตรกรเปาหมาย ทําให

เกษตรกรตองเลือกเขารับการอบรมไดเพียง 1 หลักสูตร 

(2) การกอสรางอาคารอเนกประสงค เดิมมีเปาหมาย 8 แหง ไดมีการขอยกเลิก

การสนับสนุน 3 แหง ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแกว และไดมีการเปลี่ยนพ้ืนท่ีกอสรางไปเปนสหกรณการเกษตรขุขันธ 

จํากัด จังหวัดศรีสะเกษ แทน ทําใหมีการปรับเปาหมายใหมเปน 6 แหง ขณะนี้กอสรางแลวเสร็จท้ัง 6 แหง 

ไดแก สหกรณการเกษตรปฏิรูปท่ีดินอําเภอบอทอง (คทช.) จํากัด จังหวัดชลบุรี สหกรณการเกษตรปฏิรูป

ท่ีดินอําเภอหนองใหญ (คทช.) จํากัด จังหวัดชลบุรี สหกรณการเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดินปากชอง (คทช.) 

จํากัด จังหวัดนครราชสีมา สหกรณการเกษตรปฏิรูปท่ีดินครบุรี จํากัด จังหวัดนครราชสีมา สหกรณการเกษตร

ในเขตปฏิรูปท่ีดินตําบลสิงห จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี และสหกรณการเกษตรขุขันธ จํากัด จังหวัดศรีสะเกษ 

(3) การปรับปรุงอาคารอเนกประสงค มีเปาหมาย 1 แหง คือ สหกรณการเกษตร

ยั่งยืนแมทา จํากัด ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา จํานวน 3 รายการ ไดแก หองเย็นจัดเก็บผลผลิต

ทางการเกษตร อุปกรณตัดแตงผลผลิตทางการเกษตร และปรับปรุงอาคารรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตร 

(4) การอุดหนุนงบประมาณกอสรางโรงผลิตอาหารพรอมหองน้ํา มีเปาหมาย 1 แหง 

คือ สหกรณการเกษตรปฏิรูปท่ีดินระบํา จํากัด จังหวัดอุทัยธานี ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
 

ตารางท่ี 4.116 ผลไดจากการดําเนินงานโครงการ 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

1. การอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ (ราย) 12,910 10,778 83.49 

2. การกอสรางอาคารอเนกประสงค (แหง) 6 6 100.00 

3. การปรับปรุงอาคารอเนกประสงค (แหง) 1 1 100.00 

4. การกอสรางโรงเรือนผลิตอาหารพรอมหองนํ้า (แหง) 1 1 100.00 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมสหกรณ 
 

3.4) ผลลัพธ (Outcomes) มีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางท่ี 4.117) 

(1) กิจกรรมการอบรมถายทอดความรูหลักสูตร “การบริหารจัดการที่ดินท่ีไดรับ

ในรูปแบบสหกรณและการสรางจิตสํานึกรักท่ีดินท่ีไดรับ” มีรายละเอียด ดังนี้ 

- การรับทราบบทบาทหนาท่ีในการเขารวมโครงการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน

ตามนโยบายรัฐบาล เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ รอยละ 86.90 ไดรับทราบบทบาทหนาท่ีในการเขารวม

โครงการฯ เชน การสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรและการพัฒนาอาชีพ การสรางความเขมแข็ง

ในชุมชน รวมท้ังสิทธิการเขาทําประโยชนในท่ีดิน  
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- การนําความรู ท่ีไดรับจากการอบรมไปปฏิบัติ เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ  

รอยละ 73.14 นําความรู ท่ี ไดรับจากการอบรมไปปฏิบัติตาม เชน การทําการเกษตรแบบผสมผสาน  

การจัดการและการดูแลไมใหมีการบุกรุกพ้ืนท่ีเขตปาสงวน  

(2) กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณกอสรางอาคารอเนกประสงค/ปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงค/กอสรางโรงผลิตอาหารพรอมหองน้ํา มีรายละเอียด ดังนี้ 

- การใชประโยชนจากสิ่งกอสรางท่ีไดรับการสนับสนุน ผูบริหารสถาบันเกษตรกร 

มีการใชประโยชนจากสิ่งกอสรางแลว เชน ใชเปนสํานักงานในการจัดประชุมสมาชิกสหกรณ เปนสถานท่ี

ในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทํากิจกรรมของสหกรณ รวมท้ังใชเปนท่ีรวบรวมผลผลิต แปรรูปผลผลิต 

และจําหนายผลผลิต 

- การใชประโยชนจากสิ่งกอสรางท่ีไดรับการสนับสนุน เกษตรกรสมาชิกสหกรณ 

มีการใชประโยชนจากสิ่งกอสราง เชน ใชเปนสถานที่จัดประชุม และสถานที่ฝากพืชผลทางการเกษตร 

โดยไมมีคาใชจาย รวมท้ังใชในการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร  
 

ตารางท่ี 4.117 ผลลัพธจากการดําเนินงานโครงการ 
 

กิจกรรม/ผลลัพธ รอยละ 

1. กิจกรรมการอบรมถายทอดความรู  

- เกษตรกรรับทราบบทบาทหนาท่ี 86.90 

- เกษตรกรสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติตามได 73.14 

2. กิจกรรมการกอสราง  

- การใชประโยชนจากสิ่งกอสรางของผูบริหารสถาบันเกษตรกร 100.00 

- การใชประโยชนจากสิ่งกอสรางของเกษตรกรสมาชิก 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.5) ความพึงพอใจ ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการตอการดําเนินงาน ดังนี้ 

(ตารางท่ี 4.118) 

- กิจกรรมการอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกร เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับ

มากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 8.64 

- กิจกรรมการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ผูบริหารสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร

ที่เปนสมาชิกสถาบันเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับที่เทากัน คือ มากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 8.75 

และ 8.73 ตามลําดับ 

 

 

 

 



199 

ตารางท่ี 4.118 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการตอการดําเนินงานโครงการ 
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. กิจกรรมการอบรมถายทอดความรู 8.64 มากท่ีสุด 

2. กิจกรรมการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   

2.1 ผูบริหารสถาบันเกษตรกร  8.75 มากท่ีสุด 

2.2  เกษตรกรท่ีเปนสมาชิกสถาบันเกษตรกร 8.73 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.6) ขอคนพบ 

(1) กิจกรรมการจัดอบรมใหความรูดําเนินการในชวงเวลาเดียวกันกับการอบรมของ

หนวยงานอ่ืน ทําใหเกษตรกรไมสามารถเขารวมไดครบตามเปาหมาย 

(2) การชี้แจงทําความเขาใจเก่ียวกับระเบียบการจัดซ้ือจัดจางและการปรับเปลี่ยน

แผนการดําเนินงานแกผูปฏิบัติงานและสถาบันเกษตรกรในพ้ืนท่ีคอนขางนอย ทําใหผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีและ

สถาบันเกษตรกรเกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน 

(3) พ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรไดรับการจัดสรรฯ บางแหง ยังไมมีความพรอมในดานโครงสราง

พ้ืนฐาน เชน อาคารสําหรับจัดประชุมหรือเปนดําเนินการของกลุมเกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรร สงผลทําให

เจาหนาท่ีไดดําเนินการจัดอบรมในสถานท่ีท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีดังกลาว ซ่ึงไกลจากบานของเกษตรกร ทําใหเกษตรกร

บางรายไมสะดวกในการเดินทาง รวมท้ังมีคาใชจายในการเดินทางเพ่ิมข้ึน 

3.7) ขอเสนอแนะ 

(1) หนวยงานควรมีการบูรณาการรวมกันในการจัดกิจกรรมใหกับเกษตรกร เนื่องจาก

แตละหนวยงานมีเปาหมายเปนเกษตรกรกลุมเดียวกัน 

(2) ควรมีการจัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจแกผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีและสถาบันเกษตรกร 

เพ่ือลดปญหาการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

(3) สถานท่ีจัดอบรมควรเปนสถานท่ีในชุมชนท่ีเกษตรกรสามารถเดินทางไดสะดวก 

เพ่ือลดปญหาคาใชจายในการเดินทางของเกษตรกรท่ีเพ่ิมข้ึนและควรมีการสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานดังกลาว 
 

4.9.3 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

1) สาระสําคัญของโครงการ 

1.1) วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความเหมาะสมของพ้ืนท่ีใหพรอม

รับการจัดท่ีดินใหเกษตรกร และเพ่ือพัฒนาองคความรูใหเกษตรกรตามแนวทางศาสตรพระราชา รวมท้ัง

เพ่ือกระตุนใหเกษตรกรนําแนวทางศาสตรพระราชาไปประยุกตใช 

1.2) เปาหมายของโครงการ เกษตรกรท่ีไดรับการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

1,300 ราย ในพ้ืนท่ี 7 จังหวัด 
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(1.3) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ ดําเนินการโดย สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม งบประมาณ 7,828,600.00 บาท 

(1.4) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 

2) วิธีการประเมินผล 

2.1) การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ 

(1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากสํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน

เพ่ือเกษตรกรรม 

(2) สอบถามเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการในระดับพ้ืนท่ี 4 ราย ไดแก จังหวัดชลบุรี 

กาฬสินธุ สระแกว และสุราษฎรธานี 

(3) สัมภาษณเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 41 ราย 

2.2) ชวงระยะเวลาของขอมูล 

(1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กรกฎาคม 2562 

(2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีโครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562 

3) ผลการประเมินผล 

3.1) ปจจัยนําเขา (Inputs) 

(1) งบประมาณ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ในการดําเนินงาน 7,828,600 บาท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 มีการเบิกจายท้ังสิ้น 2,070,100.00 บาท 

รอยละ 26.44 ของเปาหมาย 

(2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 

- ความทันเวลาของงบประมาณ เจาหนาท่ีในระดับจังหวัดทุกราย เห็นวา

งบประมาณมาทันชวงเวลาท่ีตองการ 

- ความเพียงพอของงบประมาณ ทุกพ้ืนท่ีเห็นวางบประมาณท่ีไดรับเพียงพอตอ

การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 

3.2) กระบวนการ (Processes) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ไดกําหนดแนวทาง

และข้ันตอนการดําเนินงานโครงการเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน จากการประเมินผล ครั้งท่ี 2 เดือนสิงหาคม 2561 

มีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางท่ี 4.119) 

(1) การประชาสัมพันธโครงการ 

- การชี้แจงรายละเอียดโครงการ พบวา เจาหนาท่ีในระดับจังหวัดทุกพ้ืนท่ีได

ดําเนินการชี้แจงรายละเอียดโครงการใหกับเกษตรกรทราบแลว สามารถดําเนินการจัดอบรมใหแกเกษตรกร

ไดเพียง 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ ชลบุรี สระแกว และสุราษฎรธานี ท่ีเหลือ 3 จังหวัด มีเกษตรกร

สนใจเขารวมโครงการ แตไมสามารถเขารวมรับการอบรมจากโครงการได เนื่องจากมีการกําหนดเง่ือนไขให

อบรมเพียงคนละ 1 หลักสูตร 
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- การรับรูขอมูลขาวสารโครงการ เกษตรกรท่ีรวมโครงการทุกราย รับทราบ

ขอมูลขาวสารโครงการจากเจาหนาท่ีหนวยงานราชการในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด รอยละ 51.86 รองลงมา คือ ผูนํา

ชุมชน คิดเปนรอยละ 40.74 สวนท่ีเหลือรอยละ 7.40 จากผูนําเกษตรกร หรืออาสาสมัครเกษตรกรในพ้ืนท่ี

และเพ่ือนบาน 

(3) การอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกร การประสานพ้ืนท่ีตนแบบ ณ เครือขาย

ศูนยกสิกรรมธรรมชาติ และจากการสอบถามเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ พบวา การนําเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการไปศึกษาดูงานตามแนวทางศาสตรพระราชา สามารถดําเนินการได รอยละ 80.00 ของเกษตรกร

เปาหมาย ที่เหลือรอยละ 20.00 ของเกษตรกรเปาหมาย ไมไดเขารวมอบรม เนื่องจากประสบปญหา

กลุมเกษตรกรเปาหมายซํ้าซอนกัน ตามเง่ือนไขโครงการจึงไมสามารถดําเนินการจัดอบรมได และเจาหนาท่ี

ในพ้ืนท่ีจึงไมไดทําการประสานพ้ืนท่ีตนแบบฯ เพ่ือนําเกษตรกรไปศึกษาดูงาน ดังกลาว 
 

ตารางท่ี 4.119 การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 
 

กิจกรรม รอยละของผลท่ีเกิดขึน้ 

1. การประชาสมัพันธโครงการ  

    1.1 การประชาสัมพันธโครงการในระดับจังหวัด 100.00 

    1.2 แหลงการรับรูขอมูลขาวสารโครงการ  

         - เจาหนาท่ีหนวยงานราชการในพ้ืนท่ี 51.86 

         - ผูนําชุมชน 40.74 

         - อ่ืน ๆ เชน อาสาสมัครเกษตรกร เพ่ือนบาน  7.40 

    1.3 การช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 82.61 

2. การคัดเลือกเกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรท่ีดินทํากินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 80.00 

3. การอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกร 80.00 

4. การประสานพ้ืนท่ีตนแบบ ณ เครือขายศูนยกสิกรรมธรรมชาต ิ 80.00 

5. การนําเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไปศึกษาดูงานตามแนวทางศาสตรพระราชา 80.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.3) ผลได (Outputs) จากการรายงานของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 พบวา มีการนําเกษตรกรไปศึกษาดูงานตามแนวทางศาสตรพระราชา

และการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกร ดําเนินการได 528 ราย รอยละ 40.62 ของเปาหมาย 

1,300 ราย ท่ีเหลือรอยละ 59.38 ไมไดดําเนินการ เนื่องจากประสบปญหาเกษตรกรกลุมเปาหมายซํ้าซอนกัน 

ตามเง่ือนไขโครงการจึงไมสามารถดําเนินการจัดอบรมได (ตารางท่ี 4.120) 
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ตารางท่ี 4.120 ผลไดจากการดําเนินงานโครงการ 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

1. การนําเกษตรกรไปศึกษาดูงานตามแนวศาสตรพระราชา (ราย) 1,300 528 40.62 

2. การสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกร  (ราย) 1,300 528 40.62 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561, สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 

3.4) ผลลัพธ (Outcomes) มีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางท่ี 4.121) 

(1) เกษตรกรไดรับอบรมถายทอดความรูจากโครงการ เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ

ทุกรายไดรับอบรมถายทอดความรูจากโครงการ 

(2) เกษตรกรไดรับการศึกษาดูงาน เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการทุกรายไดรับศึกษา

ดูงาน โดยสวนใหญจะไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ของ

แตละอําเภอ 

(3) การนําความรูท่ีไดรับจากการศึกษาดูงานมาปรับใชในพ้ืนท่ีของตนเอง เกษตรกร

ท่ีเขารวมโครงการ รอยละ 85.37 ไดนําความรูท่ีไดไปศึกษาดูงานมาปรับใชในพ้ืนท่ีของตนเอง เชน การทํา

การเกษตรแบบผสมผสาน การทําปุยหมักไวใชเองเพื่อลดตนทุนการผลิต รวมทั้งการอนุรักษดินและน้ํา 

สวนท่ีเหลือรอยละ 14.63 ยังไมไดนําความรูมาปรับใชเนื่องจากยังปรับพ้ืนท่ีในการทําเกษตรยังไมแลวเสร็จ 

(4) การไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิต เกษตรกรที่เขารวมโครงการทุกรายไดรับ

การสนับสนนุปจจัยการผลิตเปนพันธุไมผล เชน ทุเรียน มะมวง มะขาม และชมพู  

(5) การนําความรูตามแนวทางศาสตรพระราชามาปฏิบัติอยางตอเนื่อง เกษตรกรท่ี

เขารวมโครงการรอยละ 95.12 จะนําความรูไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง สวนท่ีเหลือรอยละ 4.88 อยูในระหวาง

การปรับพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมการเพาะปลูกพืช และคาดวาหากมีการดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวจะนําความรู

ท่ีไดรับจากการอบรมมาปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
 

ตารางท่ี 4.121 ผลลัพธจากการดําเนินงานโครงการ 

หนวย : รอยละ 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ไมไดดําเนินการ 

1. การอบรมถายทอดความรูจากโครงการ 100.00 - 

2. การพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน 100.00 - 

3. การนําความรูท่ีไดรับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช ในพ้ืนท่ีของตนเอง 85.37 14.63 

4. การไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิต 100.00 - 

5. การนําความรูตามแนวทางศาสตรพระราชามาปฏิบัติอยางตอเน่ือง 95.12 4.88 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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3.5) ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการตอการดําเนินงาน พบวา เกษตรกร

มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 9.12 เม่ือสอบถามในแตละดาน พบวา ดานสถานท่ีท่ีศึกษา

ดูงานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 9.33 ดานหลักสูตรที่ไดรับอบรมจากโครงการมี

ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ที่คาคะแนน 9.25 และดานปจจัยการผลิตที่ไดรับแจกมีความพึงพอใจ

ในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 8.80 (ตารางท่ี 4.122) 
 

ตารางท่ี 4.122 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการตอการดําเนินงานโครงการ 
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. สถานท่ีศึกษาดูงาน 9.33 มากท่ีสุด 

2. หลักสูตรท่ีไดรับอบรม 9.25 มากท่ีสุด 

3. ปจจัยการผลิตท่ีไดรับแจก 8.80 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 9.12 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.6) ขอคนพบ 

(1) พ้ืนท่ี คทช. เปนพ้ืนท่ีบูรณาการของหนวยงานตาง ๆ ภายใตโครงการเดียวกัน 

ทําใหประสบปญหาการซํ้าซอนของเปาหมายเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ เนื่องจากมีการกําหนดเง่ือนไข 

ใหอบรมเพียงคนละ 1 หลักสูตร 

(2) พ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรไดรับการจัดสรรฯ บางแหง ยังไมมีความพรอมในดานโครงสราง

พ้ืนฐาน เชน อาคารสําหรับจัดประชุมหรือเปนดําเนินการของกลุมเกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรร สงผลทําให

เจาหนาท่ีไดดําเนินการจัดอบรมในสถานท่ีท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีดังกลาว ซ่ึงไกลจากบานของเกษตรกร ทําให

เกษตรกรบางรายไมสะดวกในการเดินทาง รวมท้ังมีคาใชจายในการเดินทางเพ่ิมข้ึน 

3.7) ขอเสนอแนะ 

(1) ควรมีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายใตโครงการเดียวกัน 

รวมท้ังรวมกันกําหนดการหลักสูตรการอบรม และรายละเอียดการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจนมากกวานี้ 

เพ่ือลดปญหาการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

(2) สถานท่ีจัดอบรมควรเปนสถานท่ีในชุมชนท่ีเกษตรกรสามารถเดินทางไดสะดวก 

เพ่ือลดปญหาคาใชจายในการเดินทางของเกษตรกรท่ีเพ่ิมข้ึนและควรมีการสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐาน

ดังกลาว 
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4.9.4 กรมหมอนไหม 

1) สาระสําคัญของโครงการ 

1.1) วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือสรางรายไดใหกับเกษตรกรผูมีรายไดนอยใหมีอาชีพท่ี

ม่ันคงโดยการรวมกลุมผลิต ลดการบุกรุกพ้ืนท่ีปา และสรางปาตนน้ําในเขตภาคเหนือ สนับสนุนการผลิต

เสนไหมในประเทศ เพ่ือลดการนําเขาเสนไหมตางประเทศและการขาดดุล สนับสนุนการสงออกสินคาและ

วัตถุดิบ ดานหมอนไหม เชิงการคาระหวางประเทศ และสรางกลุมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหเกิด

ความเขมแข็งและสงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน 

1.2) เปาหมายของโครงการ 

(1) สรางพ้ืนท่ีปลูกหมอนเพ่ือเลี้ยงไหม (ในพ้ืนท่ีไดรับอนุญาตใหทํากิน) 2,400 ไร 

โดยแบงเปนการผลิตไหมอุตสาหกรรม 600 ไร และการเลี้ยงไหมผลิตแผนใยไหม 1,800 ไร 

(2) สงเสริมเกษตรกรรายใหมหรือรายเดิมท่ีตองการขยายพ้ืนท่ี 800 ราย แบงเปน 

เกษตรกรผลิตไหมอุตสาหกรรม 200 ราย และเกษตรกรผลิตแผนใยไหม 600 ราย ใหมีอาชีพท่ีม่ันคง 

(3) ผลิตรังไหมเพ่ือรองรับภาคอุตสาหกรรมในการสาวเสนไหมได 120 ตัน 

(4) ผลิตแผนใยไหม 2,000,000 แผน 

(5) เกษตรกรมีรายไดจากการประกอบอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหม เดือนละไมนอยกวา 

6,000 บาท 

1.3) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ ดําเนินการโดย กรมหมอนไหม งบประมาณ 

45,387,500.00 บาท 

2) วิธกีารประเมินผล  

2.1) การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ 

(1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากกรมหมอนไหม 

(2) สอบถามเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการในระดับพ้ืนท่ี จํานวน 4 จังหวัด 

(3) สัมภาษณเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 68 ราย 

2.2) ชวงระยะเวลาของขอมูล 

(1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กรกฎาคม 2562 

(2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีโครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562 

3) ผลการประเมิน 

3.1) ปจจัยนําเขา (Inputs) 

(1) งบประมาณ กรมหมอนไหม ไดรับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการ 45,387,500 บาท 

ณ 31 มีนาคม 2562 เบิกจายท้ังสิ้น 41,808,500 บาท รอยละ 92.11 ของเปาหมาย (ตารางท่ี 4.123) 
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ตารางท่ี 4.123 งบประมาณโครงการ 
 

งบประมาณ เปาหมาย (บาท) เบิกจายแลว (บาท) รอยละ 

งบประมาณท้ังหมด 45,387,500 41,808,500 92.11 

   - งบดําเนินงาน 13,160,000 10,765,000 81.80 

   - งบลงทุน 16,227,500 15,043,500 92.70 

   - เงินอุดหนุน 16,000,000 16,000,000 100.00 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมหมอนไหม 

 

(2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 

- ความทันเวลาของงบประมาณ เจาหนาท่ีระดับจังหวัดทุกรายเห็นวา งบประมาณ

มาทันชวงเวลาท่ีตองการ 

- ทุกพื้นที่ที่ดําเนินกิจกรรมเห็นวางบประมาณที่ไดรับมีความเพียงพอตอ

การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 

3.2) กระบวนการ (Processes) กรมหมอนไหม กําหนดแนวทางและข้ันตอนการดําเนินงาน

โครงการเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน มีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางท่ี 4.124) 

(1) การประชาสัมพันธโครงการ เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการท่ีอยูในพ้ืนท่ี คทช. ทุกราย 

รับทราบขอมูลขาวสารโครงการจากเจาหนาท่ีหนวยงานในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.65 รองลงมา คือ 

ผูนําชุมชน คิดเปนรอยละ 24.32 ญาติและเพ่ือนบาน คิดเปนรอยละ 16.22 และผูนําเกษตรกรหรืออาสาสมัคร

เกษตรกรในพ้ืนท่ี คิดเปนรอยละ 10.81 และเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการท่ีอยูนอกพ้ืนท่ี คทช. ทุกราย รับทราบ

ขอมูลขาวสารโครงการจากเจาหนาท่ีหนวยงานในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.11 รองลงมา คือ ญาติ

และเพ่ือนบาน คิดเปนรอยละ 26.32 ผูนําชุมชน คิดเปนรอยละ 21.05 และผูนําเกษตรกร หรืออาสาสมัคร

เกษตรกรในพ้ืนท่ี คิดเปนรอยละ 10.53 

(2) การชี้แจงรายละเอียดโครงการ เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการท้ังท่ีอยูในและนอก

พ้ืนท่ี คทช. ทุกรายไดรับการชี้แจงรายละเอียดโครงการจากเจาหนาท่ีเรียบรอยแลว 

(3) การดําเนินตามแนวทางและข้ันตอนของโครงการ หนวยงานไดดําเนินการตาม

แนวทางและของโครงการ ไดแก การประชุมกับเอกชนเพ่ือวางแผนรับซ้ือผลผลิต การคัดเลือกเกษตรกรเขารวม

โครงการ การวางแผนการผลิตทอนพันธุหมอนและไขไหมเพ่ือสนับสนุนใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

การฝกอบรมเกษตรกรผูปลูกหมอนเลี้ยงไหม และการรวมมือกับเอกชนรับซ้ือผลผลิต  

(4) การกอสรางโรงเรือนเพื่อเตรียมการเลี้ยงไหม เกษตรกรรอยละ 48.39 ที่อยู

ในพ้ืนท่ี คทช. และเกษตรกรรอยละ 83.78 ท่ีอยูนอกพ้ืนท่ี คทช. มีการกอสรางโรงเลี้ยงไหมแลว 
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ตารางท่ี 4.124 การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 
 

กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน (รอยละ) 

ในพ้ืนท่ี คทช. นอกพ้ืนท่ี คทช. 

1. การประชาสัมพันธโครงการ   
   1.1 แหลงการรับรูขอมูลขาวสารโครงการ   
        - เจาหนาท่ีหนวยงานราชการในพ้ืนท่ี 48.65 42.11 
        - ผูนําชุมชน 24.32 21.05 
        - ญาติและเพ่ือนบาน 16.22 26.32 
        - อาสาสมัครเกษตรกร 10.81 10.53 
   1.2 การช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 100.00 100.00 
2. การรวมประชุมวางแผนกับเอกชนเพ่ือวางแผนรับซื้อผลผลิต 100.00 100.00 
3. การคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ 100.00 100.00 
4. การวางแผนการผลิตทอนพันธุหมอนและไขไหมเพ่ือสนับสนุนใหแกเกษตรกร 

   ท่ีเขารวมโครงการ 

100.00 100.00 

5. การฝกอบรมเกษตรกรผูปลูกหมอนเลี้ยงไหม 100.00 100.00 
6. การกอสรางโรงเรือนเพ่ือเตรียมการเลีย้งไหม 48.39 83.78 
7. การรวมมือกับเอกชนรับซื้อผลผลิต  100.00 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.3) ผลได (Outputs) จากการรายงานของกรมหมอนไหม ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 มี

รายละเอียด ดังนี้ (ตารางท่ี 4.125) 

(1) การคัดเลือกเกษตรกรและพ้ืนท่ีเปาหมาย ทุกพ้ืนท่ีมีการคัดเลือกเกษตรกร และ

พ้ืนท่ีเปาหมายเรียบรอยแลว 

(2) การอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ มีเปาหมาย 800 ราย 

เปนเกษตรกรท่ีอยูในพ้ืนท่ี คทช. 38 ราย นอกพ้ืนท่ี คทช. 762 ราย โดยดําเนินการอบรมถายทอดความรูใหแก

เกษตรกรครบตามเปาหมาย 

(3) การสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ มีเปาหมาย 800 ราย 

ดําเนินการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรครบตามเปาหมาย โดยปจจัยการผลิตท่ีสนับสนุน เชน 

ทอนพันธุหมอน ไขไหม  

(4) การขยายแปลงพันธุหมอนและจัดทําระบบน้ํา ดําเนินการครบตามเปาหมาย 4 แหง 

(5) การสนับสนุนโรงเลี้ยงไหม ดําเนินการสนับสนุนโรงเรือนแกเกษตรกรครบตาม

เปาหมาย 800 ราย 
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ตารางท่ี 4.125 ผลไดจากการดําเนินงานโครงการ 

หนวย : ราย 

รายการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

1. การคัดเลือกเกษตรกรและพ้ืนท่ีเปาหมาย 800 800 100.00 

2. การอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 800 800 100.00 

        - ในพ้ืนท่ี คทช.  38 4.75 

        - นอกพ้ืนท่ี คทช.  762 95.25 

3. การสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 800 800 100.00 

4. การขยายแปลงพันธุหมอนและจัดทําระบบนํ้า (แหง) 4 4 100.00 

5. การสนับสนุนโรงเลี้ยงไหม 800 800 100.00 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมหมอนไหม 

 

3.4) ผลลัพธ (Outcomes) จากการสํารวจโดยการสอบถามเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

มีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางท่ี 4.126) 

(1) การอบรมถายทอดความรูจากโครงการ เกษตรกรรอยละ 97.06 ไดรับการอบรม

ถายทอดความรูจากโครงการ แบงเปนหลักสูตรการผลิตไหมอุตสาหกรรม รอยละ 60.61 และการผลิตไหม

เพ่ือผลิตแผนใยไหม รอยละ 39.39 

(2) การนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมมาปฏิบัติ เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการทุกราย

นําความรูท่ีไดรับจากการอบรมมาปฏิบัติตาม เชน การเลี้ยงไหม การเก็บไขไหม การปลูกหมอน และการสังเกต

โรคของไหม รวมท้ังการใหอาหารไหมตามปริมาณท่ีกําหนดตามขนาดอายุของตัวไหม 

(3) การสนับสนุนปจจัยการผลิต เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการทุกรายไดรับสนับสนุน

ปจจัยการผลิตแลว เชน ทอนพันธุหมอน ตัวไหม ไขไหม และเงินสนับสนุนสําหรับการสรางโรงเลี้ยงไหม 

(4) การกอสรางโรงเลี้ยงไหม หนวยงานมีการสนับสนุนเงินทุนสําหรับกอสราง

โรงเลี ้ยงไหมใหแกเกษตรกร รายละ 25,000 บาท พบวา เกษตรกรไดรับเปนเงินคากอสราง รายละ 

20,000 บาท สวนท่ีเหลือ 5,000 บาท เปนคาอุปกรณในการเลี้ยงไหม เชน ตาขายถายมูล มุงเขียว ผาคลุม

ตอนเลี้ยงไหม โดยเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ รอยละ 67.65 ไดกอสรางโรงเลี้ยงไหมแลว ในจํานวนนี้เปน

โรงเรือนท่ีกอสรางใหม รอยละ 71.74 ซ่ึงเกษตรกรทุกรายไดสมทบทุนตนเองเพ่ิมเติมเฉลี่ยโรงเรือนละ 

50,000 บาท และเปนการตอเติมโรงเลี้ยงไหมเกา รอยละ 28.26 โดยเกษตรกรทุกรายไดสมทบทุนตนเอง

เพ่ิมเติม เฉลี่ยโรงเรือนละ 30,000 บาท สวนท่ีเหลือรอยละ 32.35 ยังกอสรางโรงเรือนไมแลวเสร็จ 

(5) รายไดจากการเลี้ยงไหม เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ รอยละ 63.24 ไดรับ

รายไดจากการเลี้ยงไหม โดยเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 12,000 บาท กอนมีโครงการเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย 20,000 บาท 

และหลังมีโครงการมีรายไดเฉลี่ย 32,000 บาท สวนท่ีเหลือรอยละ 36.76 ยังไมไดรับรายไดจากการเลี้ยงไหม 

เนื่องจากสภาพอากาศท่ีรอนจัด สงผลทําใหตนหมอนเติบโตชาไมสามรถนําไปเลี้ยงไหมได 
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(6) การมีตลาดรองรับผลผลิต เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ รอยละ 80.88 มีตลาด

รองรับผลผลิตแลว เชน บริษัท จุลไหมไทย จํากัด บริษัท เอ็นจีทีเอสคอรเปอรเรชั่น จํากัด บริษัทขอนแกน

สาวไหม จํากัด และเกษตรกร รอยละ 87.18 สามารถผลิตไหมไดตรงตามขอตกลงของบริษัทที่รับซื้อ 

โดยสวนใหญจะมีการตกลงราคากันกอนรับซ้ือ สวนท่ีเหลือรอยละ 12.82 ไมเปนไปตามขอตกลง เนื่องจาก

เกษตรกรไดรับเงินชา และไมมีการทําสัญญากับบริษัท 

(7) การพัฒนาเปนอาชีพหลัก เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ รอยละ 93.75 เห็นวา

สามารถพัฒนาอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมไปเปนอาชีพหลักได เนื่องจากวิธีการเลี้ยงไมยุงยาก ใชเวลาในการเลี้ยง

ไมนาน รวมท้ังมีตลาดรับซ้ือท่ีนาเชื่อถือ 

(8) การขยายแปลงพันธุหมอนและจัดทําระบบน้ําในพ้ืนท่ีศูนยหมอนไหมฯ 4 แหง  

เพ่ือสนับสนุนใหเพียงพอกับการผลิตท้ังป พบวา มีการใชประโยชนครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีแลว 
 

ตารางท่ี 4.126 ผลลัพธจากการดําเนินงานโครงการ 
 

 

กิจกรรม 
 

หนวย 
ดําเนินการแลว/ 

ปฏิบัติ 

ยังไมไดดําเนินการ/ 

ไมไดปฏิบัติ 

1. การอบรมถายทอดความรู รอยละ 97.06 2.94 

    - การผลิตไหมอุตสาหกรรม รอยละ 60.61  

    - การผลิตไหมเพ่ือผลิตแผนใยไหม รอยละ 39.39  

2. การนําความรูจากการอบรมมาปฏิบัติตาม รอยละ 100.00 - 

3. การไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิต รอยละ 100.00 - 

4. การกอสรางโรงเลี้ยงไหม รอยละ 67.65 32.35 

    - กอสรางโรงเรือนใหม  รอยละ 71.74  

    - ตอเติมโรงเรือนเกา รอยละ 28.26  

5. รายไดจากการเลี้ยงไหม รอยละ 63.24 36.76 

    - กอนมีโครงการ (บาท) บาท 20,000  

    - หลังมีโครงการ (บาท) บาท 32,000  

6. มีตลาดรองรับผลผลิต รอยละ 80.88 19.12 

    - เปนไปตามขอตกลง รอยละ 87.18 12.82 

7. การพัฒนาใหเปนอาชีพหลัก รอยละ 93.75 6.25 

8. การขยายแปลงพันธุหมอนและจดัทําระบบนํ้า ในพ้ืนท่ีศูนยหมอนไหม รอยละ 100.00  

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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3.5) ความพึงพอใจ ความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการตอการดําเนินงาน พบวา 

เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 9.07 เม่ือสอบถามในแตละดาน พบวา ดานหลักสูตร

ท่ีไดรับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 9.47 ดานปจจัยการผลิตท่ีไดรับมีความพึงพอใจ

ในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 9.51 ดานโรงเลี้ยงไหมท่ีไดรับการสนับสนุนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

ท่ีคาคะแนน 9.13 ดานบริษัทเอกชนท่ีเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 8.47 

ดานการทําสัญญากับบริษัทเอกชนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 9.05 และดานราคาท่ีไดรับ

มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 8.84 (ตารางท่ี 4.127) 
 

ตารางท่ี 4.127 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการตอการดําเนินงานโครงการ 
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. หลักสูตรท่ีไดรับการอบรม 9.47 มากท่ีสุด 

2. ปจจัยการผลิตท่ีไดรับ 9.51 มากท่ีสุด 

3. โรงเลี้ยงไหมท่ีไดรับการสนับสนุน 9.13 มากท่ีสุด 

4. บริษัทเอกชนท่ีเขารวมโครงการ 8.47 มากท่ีสุด 

5. การทําสัญญากับบริษัทเอกชน 9.05 มากท่ีสุด 

6. ราคาท่ีไดรับ 8.84 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 9.07 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.6) ขอคนพบ 

(1) เกษตรกรไดรับการสนับสนุนทอนพันธุหมอนในชวงท่ีสภาพอากาศไมเหมาะสม  

ทําใหตนหมอนบางสวนตาย สวนตนท่ีไมตายก็ใหผลผลิตนอย เกษตรกรบางรายจึงยังไมไดสรางโรงเลี้ยงไหม 

(2) สถานท่ีจัดอบรมสวนใหญอยูนอกพ้ืนท่ี ซ่ึงไกลจากบานของเกษตรกร ทําให

เกษตรกรบางรายไมสะดวกในการเดินทาง รวมท้ังมีคาใชจายในการเดินทางเพ่ิมข้ึน 

3.7) ขอเสนอแนะ 

(1) เจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีควรใหคําแนะนําแกเกษตรกรรายใหมอยางตอเนื่อง เพ่ือให

เกษตรกรสามารถดูแลตนหมอนได 

(2) สถานท่ีจัดอบรมควรเปนสถานท่ีในชุมชนท่ีเกษตรกรสามารถเดินทางไดสะดวก 
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การอบรมเกษตรกรการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
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การอบรมถายทอดความรูการบริหารจัดการท่ีดินท่ีไดรับในรูปแบบสหกรณ 

และการสรางจิตสํานึกรักท่ีดิน โดยกรมสงเสริมสหกรณ 
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การนําเกษตรกรไปศึกษาดูงานตามแนวทางศาสตรพระราชา 

โดยสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
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การอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรพรอมสนับสนุนงบประมาณเพ่ือกอสรางโรงเล้ียงไหม 

โดยกรมหมอนไหม 
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4.10 โครงการพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม 
 

4.10.1 สาระสําคัญของโครงการ 

1) ความเปนมาของโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตรไดพัฒนา

เกษตรกรรุนใหมใหเปน Young Smart Farmer (YSF) ตั้งแต ป 2557 โดยเนนกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรูและเชื่อมโยงเครือขายใหเกษตรกรเปน “ศูนยกลางการเรียนรูและออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง” 

และมีเปาหมายพัฒนาตอยอดใหเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม 

2) วัตถุประสงคของโครงการ  

2.1) เพ่ือเตรียมความพรอมและพัฒนา Young Smart Farmer ใหเปนผูประกอบการเกษตร

รุนใหม ท่ีใชเทคโนโลยีสมัยใหม นวัตกรรม ฐานขอมูล และเครือขายในการทําธุรกิจเกษตร เพ่ือเปนผูนําดานเกษตร 4.0 

2.2) เพ่ือพัฒนาและยกระดับผูประกอบการเกษตรรุนใหมสูการเกษตรตามมาตรฐานสินคา

และการตลาดสากล  

2.3) เพ่ือสรางและพัฒนาศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม ใหเปนศูนยตนแบบในการเตรียม

ความพรอมและพัฒนาเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม รวมถึงการเปนศูนยกลางเทคโนโลยี

สมัยใหม นวัตกรรม ธุรกิจเกษตร ฐานขอมูล และการเชื่อมโยงเครือขายภาคการเกษตร 

3) เปาหมายของโครงการ 

3.1) Young Smart Farmer จํานวน 4,850 ราย  

3.2) ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม จํานวน 77 ศูนย 

4) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ กรมสงเสริมการเกษตร งบประมาณ 66,690,500 บาท 

5) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 – 30 กันยายน 2561 
 

4.10.2 วิธีการประเมินผล 

1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ 

1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากกรมสงเสริมการเกษตร  

1.2) สอบถามเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัดผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 77 ราย 

1.3) สัมภาษณ Young Smart Farmer เจาของศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม จํานวน 

77 ราย (1 ราย/ศูนย) และ Young Smart Farmer ท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 374 ราย 

2) ชวงเวลาของขอมูล   

2.1) ผลการดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562   

2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีโครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562   
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4.10.3 ผลการประเมินผล 

1) ปจจัยนําเขา (Inputs) 

1.1) โครงการไดรับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ ้น 66.6905 ลานบาท เบิกจายแลว 

31.0401 ลานบาท คิดเปนรอยละ 46.54 ของงบประมาณท่ีไดรับ สวนงบประมาณท่ีเหลือ 35.6504 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 53.46 สงคืนคลงั (กรมสงเสริมการเกษตร, 30 กันยายน 2561)  

1.2) ความเพียงพอของงบประมาณท่ีไดรับ เจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัด รอยละ 89.86 

เห็นวางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมีความเพียงพอ สวนท่ีเหลือรอยละ 10.14 เห็นวาไมเพียงพอ และไมสอดคลอง

กับรูปแบบและระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมการจัดอบรมซ่ึงใชระยะเวลานาน     

1.3) ความทันเวลาของงบประมาณท่ีไดรับ เจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัด รอยละ 96.05 

เห็นวางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมีความทันเวลา สวนท่ีเหลือรอยละ 3.95 เห็นวาไมทันเวลา ทําใหตองเรงรีบ

ดําเนินการโครงการ  

2) ผลได (Outputs)  

2.1) Young Smart Farmer ที่ไดรับการพัฒนาเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม 

โดยโครงการฯ ไดกําหนดหลักสูตรการจัดอบรมจํานวน 3 หลักสูตร พบวา (ตารางท่ี 4.128) 

(1) หลักสูตรเตรียมความพรอมสูการเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม จัดอบรม 

2 ครั้ง ครั้งละ 4 วัน ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด โดยเนนกระบวนการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรม

การเกษตรในเชิงธุรกิจเกษตร พบวา Young Smart Farmer ผานการอบรมทั้งสิ้น 3,105 ราย คิดเปน

รอยละ 80.65 จากเปาหมาย 3,850 ราย สาเหตุท่ี Young Smart Farmer เขารับการอบรมนอยกวาเปาหมาย 

เนื่องจากสวนหนึ่งติดภารกิจทางการเกษตร และบางสวนไดรับการประสานใหเปนวิทยากรการอบรม

หลักสูตรตาง ๆ ภายใตโครงการอ่ืน ๆ ของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จึงไมสามารถเขารับการอบรมตามโครงการได  

(2) หลักสูตรผูประกอบการเกษตรรุนใหม จัดอบรม 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน ดําเนินการ

โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 9 โดยเนนกระบวนการจัดทําแผนธุรกิจดวยนวัตกรรม

สรางสรรค พบวา  Young Smart Farmer ผานการอบรมท้ังสิ้น  546 ราย คิดเปนรอยละ 60.67 ของเปาหมาย 

900 ราย สาเหตุท่ี Young Smart Farmer เขารับการอบรมนอยกวาเปาหมาย เนื่องจากสถานท่ีอบรมอยูไกล 

บางรายไมสะดวกเดินทาง อีกท้ังยังเห็นวาจํานวนวันในการจัดอบรมมีระยะเวลานาน จึงไมสมัครเขารวม

อบรมหลักสูตรดังกลาว 

(3) หลักสูตรมาตรฐานสินคาเกษตรและการตลาดสากล จัดอบรม 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน 

ดําเนินการโดยกรมสงเสริมการเกษตร จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะและตอยอด

องคความรูดานมาตรฐานสินคาเกษตรและการตลาดสากล พบวา Young Smart Farmer ผานการอบรมท้ังสิ้น 

91 ราย คิดเปนรอยละ 91.00 ของเปาหมาย 100 ราย เนื่องจากเปนหลักสูตรท่ีตรงกับความตองการของ 

Young Smart Farmer ท่ีมีแผนพัฒนาธุรกิจเกษตร จึงมีความสนใจเรื่องมาตรฐานสินคาเกษตรและชองทางการตลาด 

จึงสมัครเขารวมอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิตและเพ่ิมชองทางการตลาด 
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ตารางท่ี 4.128 Young Smart Farmer ท่ีไดรับการพัฒนาเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม 

หนวย : ราย 

หลักสูตร เปาหมาย  ผลการพัฒนา  รอยละ 

1. เตรียมความพรอมสูการเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม 3,850 3,105 80.65 

2. ผูประกอบการเกษตรรุนใหม 900 546 60.67 

3. มาตรฐานสินคาเกษตรและการตลาดสากล 100 91 91.00 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมการเกษตร  
 

(4) ระดับความรูความเขาใจของ Young Smart Farmer ท่ีไดรับจากการจัดอบรม

ตามหลักสูตร พบวา ในภาพรวม Young Smart Farmer มีความรูความเขาใจในระดับมากท่ีสุด คะแนน

เฉลี่ย 8.85 โดยสวนใหญรอยละ 92.20 มีความเห็นวาการจัดอบรมนั้นเปนหลักสูตรท่ีตรงกับความตองการ 

และรอยละ 7.80 เห็นวาไมตรงกับความตองการ โดยเฉพาะหลักสูตรท่ี 1 Young Smart Farmer รอยละ 15.68 

เห็นวาไมตรงกับความตองการ เนื่องจากหลักสูตรไมครอบคลุมการทําการเกษตรทุกดาน เชน ดานปศุสัตว 

ประมง อีกท้ังเห็นวาควรจัดอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือให Young Smart Farmer ไดศึกษาดูงาน

จากสถานท่ีจริง (ตารางท่ี 4.129)  
 

ตารางท่ี 4.129 ความรูความเขาใจของ Young Smart Farmer ท่ีไดรับจากการอบรม 
 

หลักสูตร 
ระดับความรูความเขาใจ รอยละของความตองการ 

คะแนน แปลผล ตรง ไมตรง 

1. เตรียมความพรอมสูการเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม 9.06 มากท่ีสุด 84.32 15.68 

2. ผูประกอบการเกษตรรุนใหม 8.91 มากท่ีสุด 96.76 3.24 

3. มาตรฐานสินคาเกษตรและการตลาดสากล 8.57 มากท่ีสุด 95.53 4.47 

เฉลี่ย 8.85 มากท่ีสุด 92.20 7.80 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

(5) ผูประกอบการเกษตรรุนใหม ท่ีใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม ฐานขอมูล 

เครือขายในการทําธุรกิจเกษตร และเปนผูนําดานเกษตร 4.0 พบวา Young Smart Farmer รอยละ 76.05 

ไดรับการพัฒนาเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม ท่ีใชเทคโนโลยีสมัยใหม นวัตกรรม ฐานขอมูล และเครือขาย

ในการทําธุรกิจเกษตรของตนเอง ในจํานวนนี้รอยละ 58.02 มีการใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน เครื่องหยอด

เมล็ดพันธุขาว โดรนพนสารชีวภัณฑ การใชระบบเซ็นเซอรควบคุมระบบการใหน้ําและการเปด-ปดไฟ 

การคํานวณสูตรปุยโดยใชแอพพลิเคชั่น รอยละ 52.19 มีการใชนวัตกรรมสําหรับลดตนทุนการผลิตและ

แปรรูปสินคา เชน การฟรีซดราย เครื่องอบแปรรูปแบบตั้งเวลาควบคุมอุณหภูมิ รอยละ 51.31 มีการใช

ฐานขอมูลและการเก็บรวบรวมบันทึกขอมูลเพ่ือวางแผนการผลิต และท่ีเหลือรอยละ 49.10 มีการเชื่อมโยง

เครือขายในดานตาง ๆ ตั้งแตการหาปจจัยการผลิต การผลิต การแปรรูปและการตลาด ท้ังนี้ รอยละ 23.95 
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อยูระหวางการพัฒนาเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม โดยมีความเห็นวา การนําเทคโนโลยีสมัยใหมและ

นวัตกรรมการเกษตร เขามาใชในธุรกิจการเกษตรตองใชเงินลงทุน ซึ่งบางรายมีขอจํากัดดานนี้ อีกทั้ง

บางพ้ืนท่ียังไมมีระบบไฟฟาเขาถึงพ้ืนท่ีการเกษตร จึงเปนขอจํากัดในการพัฒนาไปสูการเปนผูประกอบการ

เกษตรรุนใหม ท้ังนี้ Young Smart Farmer สวนใหญมีความสนใจเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม 

และอยูระหวางศึกษาแนวทางเพ่ือนําเทคโนโลยีดังกลาวมาปรับใชและพัฒนาธุรกิจการเกษตรของตนเอง 

(ตารางท่ี 4.130)  
   

ตารางท่ี 4.130 ผูประกอบการเกษตรรุนใหมท่ีใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมฯ ในการทําธุรกิจเกษตร  
 

รายการ รอยละ 

1. ผูประกอบการเกษตรรุนใหม ท่ีใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมยัใหมฯ (ใชไดมากกวา 1 ประเภท) 76.05 

    1.1 ใชเทคโนโลยีสมัยใหม 58.02 

    1.2 ใชนวัตกรรมสําหรับลดตนทุนการผลติและแปรรูป 52.19 

    1.3 ใชฐานขอมูลเพ่ือวางแผนการผลิต 51.31 

    1.4 เช่ือมโยงเครือขายในการทําธุรกิจเกษตร 49.10 

2. ผูประกอบการเกษตรรุนใหม ท่ีไมใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมยัใหมฯ 23.95 

รวม 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

 2.2) การพัฒนาศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม  

ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม ไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณและปจจัยการผลิต

เพ่ือพัฒนาศูนยบมเพาะฯ ใหมีความพรอมเปนศูนยตนแบบครบท้ัง 77 ศูนย  โดยวัสดุอุปกรณและปจจัยการผลิต

ท่ีไดรับ ไดแก ปายศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม ปายแปลง/ฐานเรียนรู แผนพับและปายองคความรู เมล็ดพันธุพืช 

พันธุสัตวพรอมอาหาร วัสดุอุปกรณทําปุยชีวภาพ เชน ถังหมัก กากน้ําตาล สารชีวภัณฑ บรรจุภัณฑสําหรับ

บรรจผุลผลิตท่ีแปรรูป อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนรูของศูนยบมเพาะฯ เชน โตะ เกาอ้ี ชุดกระดานไวทบอรด 

เครื่องขยายเสียง และอ่ืน ๆ  

ทั้งนี้ เจาของศูนยบมเพาะฯ รอยละ 81.33 เห็นวาวัสดุอุปกรณที่ไดรับตรงกับ

ความตองการ โดยนําไปใชประโยชนเปนแปลงเรียนรู ฐานเรียนรู บรรจุผลผลิตแปรรูป ทําปายศูนยบมเพาะฯ 

ปายแปลง/ฐานเรียนรู และสื่อการเรียนรูภายในศูนยบมเพาะฯ สวนท่ีเหลือรอยละ 18.67 เห็นวา วัสดุอุปกรณ

และปจจัยการผลิตท่ีไดรับไมตรงกับความตองการ เนื่องจากขอกําหนดของโครงการฯ ไมสามารถจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณประเภทคงทนถาวร ซ่ึงเปนวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตอการสรางและพัฒนาศูนยบมเพาะฯ ดังนั้น 

การสนับสนุนวัสดุอุปกรณและปจจัยการผลิตตามโครงการจึงไมตรงกับความตองการของเจาของ

ศูนยบมเพาะฯ บางราย 
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3) ผลลัพธ (Outcomes) 

3.1) การนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชประโยชน  

Young Smart Farmer รอยละ 74.28 นําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชประโยชนแลว 

โดยภาพรวมสามารถนําไปใชประโยชนไดในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 8.37 สวนท่ีเหลือรอยละ 25.72 

ยังไมมีการนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน เนื่องจากหลักสูตรท่ีไดรับการอบรมไมสอดคลองกับกิจกรรม

ทางการเกษตรของตนเอง (ภาพท่ี 1) โดยระดับการนําความรูไปใชประโยชนในแตละหลักสูตร ดังนี้ (ตารางท่ี 4.131)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.21 การนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชประโยชน 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

ตารางท่ี 4.131 ระดับการนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชประโยชน 
 

หลักสูตร 
การนําไปใชประโยชน 

คะแนน แปลผล 

1. เตรียมความพรอมสูการเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม 8.42 มากท่ีสุด 

2. ผูประกอบการเกษตรรุนใหม 8.43 มากท่ีสุด 

3. มาตรฐานสินคาเกษตรและการตลาดสากล 8.27 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 8.37 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.2) ผลการพัฒนากิจกรรมการเกษตรจากการอบรมความรูของแตละหลักสูตร 

(1) การนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสูการเปน

ผูประกอบการเกษตรรุนใหมไปใชประโยชน พบวา Young Smart Farmer ท่ีผานการอบรมหลักสูตร

เตรียมความพรอมสูการเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม สามารถจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมการเกษตร

ในเชิงธรุกิจเกษตรไดดวยตนเอง 2,621 ราย คิดเปนรอยละ 84.41 ของผูผานการอบรม 3,105 ราย ในจํานวนนี้มี 

1,923 ราย คิดเปนรอยละ 73.37 ของผูท่ีสามารถจัดทําแผนฯ ไดดวยตนเอง นําแผนฯ ไปใชปฏิบัติจริง โดยเปน

การวางแผนการผลิต การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต และแผนการตลาด 

YSF นําความรูที่ไดรับไป

ใชประโยชน

74.28 %

YSF ยังไมนําความรูที่

ไดรับไปใชประโยชน

25.72 %
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(2) การนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมหลักสูตรผูประกอบการเกษตรรุนใหมไปใช

ประโยชน พบวา Young Smart Farmer ท่ีผานการอบรมหลักสูตรผูประกอบการเกษตรรุนใหม สามารถ

จัดทําแผนธุรกิจดวยนวัตกรรมสรางสรรค 212 ราย คิดเปนรอยละ 38.83 ของผูผานการอบรม 546 ราย 

ในจํานวนนี้มี 208 ราย คิดเปนรอยละ 98.11 ของผูท่ีสามารถจัดทําแผนฯ ไดดวยตนเอง นําแผนฯ ไปใช

ปฏิบัติจริง โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหมสําหรับลดตนทุนการผลิตไปปรับใชในกิจกรรม

การเกษตร เชน เครื่องอบแปรรูปแบบตั้งเวลาควบคุมอุณหภูมิ การใชระบบเซ็นเซอรควบคุมระบบการใหน้ํา

และการเปดปดไฟ การคํานวณสูตรปุยโดยใชแอพพลิเคชั่น 

(3) การนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมหลักสูตรมาตรฐานสินคาเกษตร และ

การตลาดสากลไปใชประโยชน พบวา Young Smart Farmer ท่ีผานการอบรมหลักสูตรมาตรฐานสินคา

เกษตรและการตลาดสากล ไดรับการเสริมสรางทักษะและตอยอดองคความรูสูสากล และนําความรูไปใช

ประโยชน 57 ราย คิดเปนรอยละ 62.64 ของผู ผานการอบรม 91 ราย โดยนําไปดําเนินการเรื่อง

มาตรฐานสินคาเกษตร เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผลผลิต เชน มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good 

Agricultural Practice: GAP) มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ (Good Manufacturing Practice: GMP) 

มาตรฐานฟารมท่ีมีระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสม (Good Farming Management: GFM) 

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) มาตรฐานอาหารปลอดภัย มาตรฐานเกษตรอินทรีย และการวางแผน 

การนําเขาและการสงออก โดยขยายตลาดและกลุมลูกคาเพ่ิมข้ึนในตลาดตางประเทศ 

3.3) การสรางเครือขายความรวมมือดานการเกษตร 

Young Smart Farmer ท่ีเขารวมโครงการฯ รอยละ 95.12 มีการสรางเครือขาย

ความรวมมือดานการเกษตรมากข้ึน โดยในจํานวนนี้ รอยละ 92.02 สรางเครือขายความรวมมือกับ Young 

Smart Farmer รายอื่น ๆ รอยละ 68.07 สรางเครือขายความรวมมือกับผูประกอบการเกษตรรุนใหม 

รอยละ 58.98 สรางเครือขายความรวมมือกับศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม และรอยละ 34.59 สรางเครือขาย

ความรวมมือกับเครือขายอื่น ๆ เชน ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

แปลงใหญ กลุม OTOP และวิสาหกิจชุมชน โดยสรางเครือขายความรวมมือดานปจจัยการผลิต ดานการผลิต 

ดานการตลาด และดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ท่ีเหลือรอยละ 4.88 ไมมีการสรางเครือขายความรวมมือ

ดานการเกษตร เนื่องจากมีความเห็นวาการทําการเกษตรแตละดานมีความแตกตางกัน การรวมกลุมหรือ

สรางเครือขายความรวมมือดานการเกษตรอาจไมเปนไปตามความตองการ (ตารางท่ี 4.132) 

ผลท่ีไดรับจากการสรางเครือขายความรวมมือดานเกษตร ทําให Young Smart 

Farmer เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลดานการเกษตร มีการรวมกลุมเพ่ือพัฒนาการผลิตและการตลาดรวมกัน 

สามารถเขาถึงผลผลิตท่ีหลากหลายมากข้ึน ชวยลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมชองทางการตลาด โดยสามารถ

นําผลผลิตไปวางขายท่ีรานคาเครือขายได 
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ตารางท่ี 4.132 การสรางเครือขายความรวมมือดานการเกษตร 
 

รายการ รอยละ 

1. YSF สรางเครือขายความรวมมอืดานการเกษตร (สรางเครือขายไดมากกวา 1 เครือขาย) 95.12 

    1.1 สรางเครือขายความรวมมอืกับ YSF รายอ่ืนๆ  92.02 

    1.2 สรางเครือขายความรวมมอืกับผูประกอบการเกษตรรุนใหม 68.07 

    1.3 สรางเครือขายความรวมมอืกับศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม 58.98 

    1.4 สรางเครือขายความรวมมอืกับเครือขายอ่ืนๆ  34.59 

2. YSF ไมมีการสรางเครือขายความรวมมือดานการเกษตร 4.88 

รวม 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.4) ความพรอมในการเปนศูนยตนแบบ 

(1) จากการสนับสนุนวัสดุอุปกรณและปจจัยการผลิตใหกับศูนยบมเพาะฯ 77 ศูนย 

เพ่ือพัฒนาใหมีความพรอมในการเปนศูนยตนแบบ สามารถเปนสถานท่ีศึกษาดูงานและใหบริการทางการเกษตร

แกเกษตรกรและผูสนใจท่ัวไป พบวา รอยละ 96.10 มีความพรอมเปนศูนยตนแบบและสามารถใหบริการ

กับผูที่สนใจศึกษาดูงานที่ศูนยบมเพาะฯ ได โดยในจํานวนนี้รอยละ 84.00 มีเกษตรกรรุนใหมและ

เกษตรกรท่ัวไปเขามาศึกษาดูงาน เฉลี่ยเดือนละ 105 ราย รอยละ 80.00 มีผูสนใจท่ัวไปเขามาศึกษาดูงาน

ศูนยบมเพาะฯ เฉลี่ยเดือนละ 135 ราย รอยละ 77.33 สามารถเปนจุดศูนยรวมของ Young Smart Farmer 

ในพ้ืนท่ี และรอยละ 62.67 เปนจุดศูนยรวมการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ เฉลี่ยเดือนละ 3 หนวยงาน 

สวนท่ีเหลือรอยละ 3.90 อยูระหวางการดําเนินการพัฒนาใหมีความพรอมเปนศูนยตนแบบ (ตารางท่ี 4.133) 
 

ตารางท่ี 4.133 ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหมมีความพรอมเปนศูนยตนแบบ 
 

รายการ รอยละ 

1. ศูนยบมเพาะฯ มีความพรอมเปนศูนยตนแบบ (มีความพรอมมากวา 1 ดาน) 96.10 

    1.1 เปนสถานท่ีศึกษาดูงานสําหรับเกษตรกร  84.00 

    1.2 เปนสถานท่ีศึกษาดูงานสําหรับผูสนใจท่ัวไป 80.00 

    1.3 เปนจุดศูนยรวมของ YSF ในพ้ืนท่ี 77.33 

    1.4 เปนจุดศูนยรวมการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ  62.67 

2. ศูนยบมเพาะฯ อยูระหวางพัฒนาเปนศูนยตนแบบ 3.90 

รวม 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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(2) การเขาใชบริการศูนยบมเพาะฯ ของ Young Smart Farmer พบวา รอยละ 55.32 

ใชบริการศูนยบมเพาะฯ โดยใชเปนสถานท่ีศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลดานการเกษตร และบางสวน

ไดรวมออกบูธขายสินคาในพ้ืนท่ีศูนยบมเพาะฯ ดังนั้น การเขาใชบริการศูนยบมเพาะฯ ทําให เกิดการเรียนรู

และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน สามารถพัฒนากิจกรรมการเกษตรและคุณภาพของ

ผลผลิต รวมถึงวางแผนการผลิตและการตลาดไดดีข้ึน ขณะท่ี รอยละ 44.68 ไมไดเขาใชบริการศูนยบมเพาะฯ 

เนื่องจากสถานท่ีอยูหางไกล ไมสะดวกในการเดินทาง อีกท้ังมีภารกิจตองดูแลพ้ืนท่ีดานการเกษตร โดยศึกษา

หาขอมูลการทําธุรกิจเกษตรดวยตนเอง ทําใหไมไดเขาใชบริการศูนยบมเพาะฯ (ภาพท่ี 4.22)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 4.22 การเขาใชบริการศูนยบมเพาะฯ ของ Young Smart Farmer 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.5) ผลทางเศรษฐกิจ 

ผลจากการเขารับการอบรม พบวา Young Smart Farmer รอยละ 71.62 

มีรายไดเพ่ิมข้ึน เฉลี่ยเดือนละ 15,442 บาท เนื่องจากมีการวางแผนการผลิตสินคาใหตรงกับความตองการของ

ผูบริโภค รวมท้ังมีชองทางการจําหนายเพ่ิมข้ึน มีการเขารวมเปนเครือขายภาคการเกษตร อีกท้ังการแปรรูป

สินคาใหมีความหลากหลาย การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑและการสรางตราสินคา และการดาํเนินการ

ดานมาตรฐานสินคาเกษตร ชวยเพ่ิมมูลคาใหสินคา สงผลใหรายไดเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ รอยละ 5.72 ยังไมไดนําความรู

ท่ีไดรับจากการอบรมไปใชประโยชน จึงทําใหรายไดท่ีไดรับไมเปลี่ยนแปลง และรอยละ 2.66 มีรายไดลดลง 

เฉลี่ย 9,000 บาท/ราย เนื่องจากเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําการเกษตร มีการลงทุนเพ่ิมขึ้น ทําให

ยังไมไดรับผลผลิต อีกท้ัง Young Smart Farmer บางราย ไดรับติดตอจากหนวยงานภาครัฐใหเขารวม

อบรมในหลักสูตรตาง ๆ ทําใหไมมีเวลาดูแลพ้ืนท่ีการเกษตรไดเต็มท่ี จึงสงผลใหมีรายไดลดลง (ภาพท่ี 4.23) 

 

 

 

YSF เขาใชบริการศูนย

บมเพาะฯ

55.32 %

YSF ไมเขาใชบริการ

ศูนยบมเพาะฯ

44.68 %
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ภาพท่ี 4.23 ผลทางเศรษฐกิจ 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

4) ความพึงพอใจของ Young Smart Farmer ตอการดําเนินโครงการ (ตารางท่ี 4.134) 

จากการสอบถาม Young Smart Farmer ที่เขารวมโครงการ พบวา มีความพึงพอใจ

ตอการดําเนินโครงการในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 8.67 โดยพึงพอใจในแตละดาน ดังนี้ 

4.1) ความพึงพอใจท่ีมีตอนโยบาย/แนวทางการดําเนินงาน พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 8.80 

4.2) ความพึงพอใจท่ีมีตอประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ พึงพอใจในระดับ

มากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 8.54 โดยพึงพอใจตอประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนในแตละดาน ดังนี้ 

(1) องคความรูท่ีไดรับตรงตอความตองการและสามารถนําไปใชไดจริง พึงพอใจ

ในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 8.54 เนื่องจาก Young Smart Farmer สามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใช

ในธุรกิจเกษตรของตนเอง โดยนําความรูในเรื่องการวางแผนการผลิต แผนการตลาด การแปรรูปเพ่ือเพ่ิม

มูลคาผลผลิต และการดําเนินการเรื่องมาตรฐานสินคาเกษตร 

(2) องคความรูท่ีไดรับสามารถพัฒนาธุรกิจดานการเกษตรใหมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 8.50  เนื่องจากเห็นวาสามารถนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนาและตอยอด

ธุรกิจท่ีทําอยู เชน การลดตนทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพของผลผลิต การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การเกษตรสมัยใหม อีกท้ังการวางแผนเพ่ือการสงออก  

(3) การพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหมทําใหเครือขายภาคเกษตรมีความเขมแข็ง

มากยิ่งข้ึน พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 8.56 เนื่องจากเห็นวาการสนับสนุนใหเกิดเครือขาย

ภาคการเกษตร ทําใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน อีกท้ังไดมีโอกาสศึกษาจากบุคคลท่ี

ประสบความสําเร็จในอาชีพเกษตรกรรม ทําใหเกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนภายในกลุม สงเสริมใหกลุม

ดําเนินธุรกิจการเกษตรไดอยางเขมแข็ง     

 

 

รายไดเพ่ิมขึ้น

71.62 %

รายไดไมเปล่ียนแปลง

25.72 %

รายไดลดลง

2.66 %
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(4) โครงการทําใหมีสถานท่ี (ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม) เพ่ือใชในการอบรม/

ศึกษาดูงาน และเชื่อมโยงเครือขายภาคการเกษตร พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 8.57 เนื่องจาก

เห็นวาศูนยบมเพาะฯ สามารถเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรในชุมชนไดอยางครบวงจร จากการสนับสนุน

ของหนวยงานภาครัฐและความรูความสามารถของเจาของศูนยบมเพาะฯ  
  

ตารางท่ี 4.134 ความพึงพอใจของ Young Smart Farmer ตอการดําเนินโครงการ 
 

ประเด็น คะแนน แปลผล 

1. ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอนโยบาย/แนวทางการดําเนินงานโครงการ 8.80  มากท่ีสุด 

2. ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอประโยชนท่ีจะเกิดข้ึน 8.54 มากท่ีสุด 

 2.1 องคความรูท่ีไดรับตรงตอความตองการและสามารถนําไปใชไดจริง 8.54 มากท่ีสุด 

 2.2 สามารถพัฒนาธุรกิจดานการเกษตรใหมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 8.50 มากท่ีสุด 

 2.3 เครือขายภาคเกษตรมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน 8.56 มากท่ีสุด 

 2.4 มีสถานท่ี (ศูนยบมเพาะ) เพ่ือใชในการอบรม/ดูงาน และเช่ือมโยง 

  เครือขายภาคการเกษตร 

8.57 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 8.67 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

5) ขอคนพบ   

5.1) การคัดเลือก Young Smart Farmer เขารวมโครงการ ไมเปนไปตามเปาหมายท่ี

โครงการกําหนด เนื่องจากบางพ้ืนท่ีมีจํานวน Young Smart Farmer จํากัด 

5.2) การบริหารจัดการโครงการ เนื่องจากเปนโครงการเรงดวน ทําใหการกําหนดแผน 

ปฏิบัติงาน การคัดเลือกวิทยากร การกําหนดหลักสูตรจัดอบรมตองทําแบบเรงรีบ  
5.3) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณและปจจัยการผลิตใหแกศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม 

มีเง่ือนไขระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง ทําใหการสนับสนุนไมตรงกับความตองการของเจาของศูนยบมเพาะฯ 

บางราย 

5.4) การจัดอบรมใชระยะเวลานาน และอยูในชวงฤดูกาลผลิต ทําใหกระทบกับภารกิจ

สวนตัวและการดูแลพื้นที่ทางการเกษตรของ Young Smart Farmer อีกทั้งสถานที่ที่ใชในการจัดอบรม

บางพ้ืนท่ีอยูไกล และบางรายตองเปนวิทยากรใหกับโครงการอ่ืนภายใตโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซ่ึงดําเนินงาน

ในชวงเวลาเดียวกัน ทําใหเกษตรกรบางรายไมสะดวกเดินทางเพ่ือเขารวมการอบรม 

5.5) หลักสูตรท่ีจัดอบรมมีเนื้อหาทางวิชาการมากเกินไปและไมครอบคลุมกับกิจกรรม

การเกษตรในพ้ืนท่ี เนื่องจาก Young Smart Farmer ดําเนินกิจกรรมการเกษตรท่ีหลากหลาย ทําใหไมได

นําความรูไปใชประโยชนอยางเต็มท่ี   
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6) ขอเสนอแนะ 

6.1) การกําหนดเปาหมายเกษตรกรท่ีจะเขารวมโครงการ ควรพิจารณาบริบทของพ้ืนท่ี

หรือสํารวจจํานวน Young Smart Farmer ท่ีอยูในพ้ืนท่ีนั้น เนื่องจากบางพ้ืนท่ีมีจํานวน Young Smart 

Farmer จํากัด ทําใหมีปญหาในการหาเกษตรกรเขารวมโครงการใหครบตามเปาหมาย 

6.2) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณและปจจัยการผลิตใหแกศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม

ควรเปนไปตามความตองการของเจาของศูนยฯ เพ่ือใหมีการนําไปใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

6.3) หลักสูตรท่ีใชในการจัดอบรมควรมีการนําเกษตรกรไปศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 

ไดพบกับเกษตรกรตนแบบท่ีประสบความสําเร็จในการทําอาชีพเกษตรกรรม  และควรกําหนดระยะเวลา

การอบรมไมใหกระทบกับภารกิจหลักของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

(6.4) การกําหนดแผนและจัดทําหลักสูตร ควรให Young Smart Farmer มีสวนรวม

ในการกําหนดหลักสูตร เพ่ือใหไดเรียนรูตามความตองการ 
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ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม จ.นครนายก กิจกรรมดานปศุสัตว (แพะเนื้อ) 

    

ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม จ.สระแกว กิจกรรมดานการปลูกมะมวงแกวขม้ินและการแปรรูป 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม จ.สตูล กิจกรรมดานการปลูกมะละกอ 
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ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม จ.บึงกาฬ กิจกรรมดานเกษตรผสมผสานและการปลูกมะมวงงามเมืองยา 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม จ.สมุทรปราการ กิจกรรมดานการปลูกเมลอนในโรงเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม จ.มหาสารคาม กิจกรรมดานศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย 
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4.11 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แกมลิง) 
 

4.11.1 สาระสําคัญของโครงการ 

1) ความเปนมาของโครงการ กรมสงเสริมสหกรณ ไดจัดทําโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร

จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แกมลิง) เพ่ือการจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรในชวงระยะเวลาผลผลิตออกสู

ตลาดพรอมกัน ซ่ึงมีปริมาณมากกวาความตองการของตลาด โดยเฉพาะสินคาท่ีเปนพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญ 

โดยสนับสนุนปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานดานจัดเก็บ เครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณอ่ืนท่ีจําเปนใหสถาบัน

เกษตรกรท่ีมีไมเพียงพอตอการรองรับผลผลิตของสมาชิก 

2) วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1) เพ่ือสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการกอสราง จัดซ้ือจัดหาปจจัยโครงสรางพ้ืนฐาน   

ดานการจัดเก็บผลผลิตสินคาเกษตร รวมถึงปจจัยโครงสรางพ้ืนฐาน และอุปกรณอ่ืนท่ีจําเปน เพ่ือการรวบรวม    

การเก็บรักษา และสรางเสถียรภาพดานราคาในสินคาขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง 

2.2) เพ่ือใหสถาบันเกษตรกรเปนแหลงรวบรวมผลผลิตรายใหญของเกษตรกรสมาชิก 

ในการสรางระบบกลไกผลผลิตเกินความตองการของตลาดดานราคาในสินคาขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และ

มันสําปะหลัง ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

3) เปาหมายของโครงการ ประกอบดวย สหกรณ และกลุมเกษตรกรท่ีมีคุณสมบัติตาม

ขอกําหนดของโครงการฯ รวมท้ังสิ้น 146 แหง ในพ้ืนท่ี 40 จังหวัด 

4) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ กรมสงเสริมสหกรณ งบประมาณ 1,074.9805 ลานบาท 

(วงเงินงบประมาณเดิม 1,017.9172 ลานบาท และเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ิมเติม 57.0633 ลานบาท) 

5) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 
 

4.11.2 วิธีการประเมินผล 

1) การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ 

1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากกรมสงเสริมสหกรณ 

1.2) สอบถามเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการในระดับพ้ืนท่ี จํานวน 40 ราย 

1.3) สัมภาษณผูบริหารสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 146 ราย 

2) ชวงระยะเวลาของขอมูล 

2.1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 

2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีโครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562 
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4.11.3 ผลการประเมินผล 

1) ปจจัยนําเขา (Inputs) 

1.1) งบประมาณ กรมสงเสริมสหกรณไดรับจัดสรรงบประมาณ 1,074.9805 ลานบาท 

มีการเบิกจายงบประมาณแลว 1,044.8943 ลานบาท คิดเปนรอยละ 97.20 ของเปาหมาย สวนท่ีเหลือ 

30.0862 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.80 สงคืนคลังท้ังหมด 

จากรายงานผลการดําเนินงาน พบวา การใชจายงบประมาณสวนใหญนําไปใช

ในปจจัยโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก โกดัง ลานตาก ฉาง ไซโล 745.6312 ลานบาท หรือรอยละ 71.36 รองลงมา 

คือ อุปกรณการตลาด ไดแก เครื่องชั่ง เครื่องอบลดความชื้น เครื่องสีขาวโพด 265.0713 ลานบาท หรือ

รอยละ 25.37 และเครื่องจักรกลการเกษตร ไดแก รถตักลอยาง รถแทรกเตอร 34.1919 ลานบาท หรือ

รอยละ 3.27 (ตารางท่ี 4.135) 
 

ตารางท่ี 4.135 การใชจายเงินงบประมาณ 
 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) รอยละ 

1. ปจจัยโครงสรางพ้ืนฐาน 745,631,180 71.36 

2. อุปกรณการตลาด 265,071,253 25.37 

3. เครื่องจักรกลการเกษตร 34,191,900 3.27 

รวม 1,044,894,333 100.00 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมสหกรณ 
 

จากการประเมินผล พบวา สถาบันเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุน ไดทําสัญญา

จัดซ้ือจัดจาง และไดนําเงินสมทบไมนอยกวารอยละ 10 เขาบัญชีนาคาร แลวแจงสํานักงานสหกรณจังหวัด

โอนเงินอุดหนุนสวนท่ีเหลือเขาบัญชีธนาคารของสถาบันเกษตรกรตามวงเงินท่ีปรากฏในสัญญาท่ีเกิดข้ึน

ระหวางสถาบันเกษตรกรและคูสัญญาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขามาดําเนินงาน 

ในสวนของความทันเวลาของงบประมาณท่ีไดรับ เจาหนาท่ีของสํานักงาน

สหกรณจังหวัด รอยละ 94.12 เห็นวางบประมาณท่ีไดรับโอนทันเวลาตอการดําเนินงาน สวนรอยละ 5.88 

เห็นวางบประมาณท่ีไดรับลาชา สําหรับความเพียงพอของงบประมาณ รอยละ 91.67 เห็นวาเพียงพอตอ

การดําเนินงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร สวนรอยละ 8.33 เห็นวายังไมเพียงพอ เนื่องจากสถาบันเกษตรกร

บางแหงตองการขอรับการสนับสนุนปจจัยโครงสรางพ้ืนฐาน หรือวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการดําเนินธุรกิจ

หลายรายการ ท่ีตองนํามาใชควบคูกัน แตไดรับการสนับสนุนเพียงบางรายการสงผลใหการใชงานไดไมเต็ม

ประสิทธิภาพ เชน ไดรับการสนับสนุนลานตาก แตไมมีรถแทรกเตอรสําหรับกระจายผลผลิตบนลานตาก

ผลผลิต หรือไมมีโกดังสําหรับเก็บรวบรวมผลผลิต  
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1.2) การเขารวมโครงการของสถาบันเกษตรกร โครงการมีเปาหมายในการพัฒนา

สถาบันเกษตรกรในพ้ืนท่ี 40 จังหวัด 146 แหง จากการรายงานผลการดําเนนิงานของกรมสงเสริมสหกรณ 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 มีสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการ 146 แหง ครบตามเปาหมาย ซ่ึงสถาบัน

เกษตรกรสวนใหญรอยละ 74.66 ดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตขาว รองลงมารอยละ 15.75 ดําเนินธุรกิจ

รวบรวมผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว และรอยละ 9.59 ดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตมันสําปะหลัง (ตารางท่ี 4.136) 
 

ตารางท่ี 4.136 ประเภทธุรกิจของสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
 

รายการ จํานวน (แหง) รอยละ 

1. ธุรกิจรวบรวมผลผลติขาว 109 74.66 

2. ธุรกิจรวบรวมผลผลติขาวโพดเลี้ยงสัตว 23 15.75 

3. ธุรกิจรวบรวมผลผลติมันสําปะหลัง 14 9.59 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมสหกรณ 
 

2) กระบวนการ (Processes) 

2.1) การชี้แจงรายละเอียดโครงการ สถาบันเกษตรกรไดรับการชี้แจงรายละเอียด

โครงการฯ เพ่ือรับทราบถึงขอกําหนดและประโยชนท่ีจะไดรับจากการเขารวมโครงการฯ ครบท้ัง 146 แหง 

ซ่ึงสถาบันเกษตรกรรอยละ 48.65 รับทราบผานการจัดประชุมชี้แจง รอยละ 43.24 ประชุมทางไกลผาน

ดาวเทียม (video conference) รอยละ 21.62 การทําหนังสือราชการแจงใหทราบ นอกจากนี้ไดรับทราบ

จากเว็บไซตสํานักงาน และการปดประกาศ ในสัดสวนท่ีเทากัน คือ รอยละ 2.70 (ภาพท่ี 4.24) 

 
ภาพท่ี 4.24 การช้ีแจงโครงการแกสถาบันเกษตรกร 

 ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 

2.2) การรับทราบขอกําหนดจากการเขารวมโครงการฯ และสิ่งท่ีจะไดรับจากการเขารวม

โครงการ สถาบันเกษตรกรท่ีไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการฯ ทุกแหงรับทราบถึงขอกําหนดท่ีจะตองปฏิบัติ

เม่ือเขารวมโครงการ ไดแก การจัดซ้ือจัดจางตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ และตองสมทบเงินไม

นอยกวารอยละ 10 ของมูลคาเงินลงทุนท่ีไดรับจากโครงการฯ ซ่ึงทุกสถาบันสามารถปฏิบัติตามขอกําหนด

ของโครงการได ในสวนของสิ่งท่ีจะไดรับการสนับสนุนจากการเขารวมโครงการฯ สถาบันเกษตรกรทุกแหง
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จัดประชุมช้ีแจง ประชุมทางไกล หนังสือราชการ เว็บไซตสํานักงาน ปดประกาศ

รอยละ
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รับทราบถึงสิ่งท่ีจะไดรับการสนับสนุนตามโครงการฯ ไดแก ลานตาก เครื่องชั่ง ฉาง โกดัง เครื่องอบลดความชื้น 

เครื่องสีขาวโพด รถตักลอยาง ไซโล และรถแทรกเตอร 

2.3) การดําเนินงานของสถาบันเกษตรกร สถาบันเกษตรกรท่ีไดรับคัดเลือกเขารวม

โครงการฯ ทุกสถาบันมีการดําเนินการตามข้ันตอนและขอกําหนดตาง ๆ ครบทุกแหง ไดแก การประชุม

ชี้แจงใหสมาชิกไดรับทราบโครงการฯ การจัดตั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวของตามระเบียบพัสดุของสหกรณ/กลุม

เกษตรกร รวมถึงการดําเนินการตามขบวนการจัดซ้ือจัดจางเสร็จแลว 

3) ผลได (Outputs) 

3.1) การดําเนินการตามขบวนการจัดซ้ือจัดจางของสถาบันเกษตรกร เปาหมาย

สถาบันเกษตรกร 146 แหง 273 รายการ พบวา มีสถาบันเกษตรกรกอหนี้ผูกพันไมทันภายในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 

2561 จึงถูกพับไป ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 รายการ และ

ขอยกเลิกรับการสนับสนุน จํานวน 1 รายการ คงเหลือรายการสนับสนุนท้ังสิ้น 271 รายการ โดยสถาบัน

เกษตรกรทุกแหงไดดําเนินการประกาศจัดซื้อจัดจางตามระเบียบที่กําหนด จัดหาผูรับจางและทําสัญญา

การกอสราง/ติดตั้งอุปกรณแลว ซ่ึงสถาบันเกษตรกรไดดําเนินการกอสราง/ติดตั้งอุปกรณแลวเสร็จตาม

สัญญาครบตามเปาหมาย (ตารางท่ี 4.137) 
 

ตารางท่ี 4.137 การดําเนินการตามขบวนการจัดซ้ือจัดจางของสถาบันเกษตรกร 
 

รายการ หนวย เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน (แหง) รอยละ 

1. สถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

 

แหง 

รายการ 

146 

273 

146 

271 

100.00 

99.27 

2. การดําเนินงานในข้ันตอนตาง ๆ    

2.1 ประกาศจัดซื้อจดัจางตามระเบียบท่ีกําหนด   ผานข้ันตอนน้ีท้ังหมดแลว 

2.2 จัดหาผูรับจางและทําสัญญาแลว   ผานข้ันตอนน้ีท้ังหมดแลว 

2.3 ดําเนินการแลวเสร็จตามสญัญา 

 

แหง 

รายการ 

146 

273 

146 

271 

100.00 

99.27 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมสหกรณ 
 

3.2) ปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณท่ีสถาบันเกษตรกรไดรับ สถาบันเกษตรกรท่ี

ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการฯ สวนใหญรอยละ 36.16 ไดรับสนับสนุนลานตาก รองลงมารอยละ 19.56 

ไดรับเครื่องชั่ง รอยละ 16.24 ไดรับฉาง รอยละ 15.87 ไดรับโกดัง รอยละ 3.32 ไดรับเครื่องอบลดความชื้น 

รอยละ 3.32 ไดรับเครื่องสีขาวโพด รอยละ 3.32 ไดรับรถตักลอยาง รอยละ 1.85 ไดรับไซโล และรอยละ 0.36 

ไดรับรถแทรกเตอร (ตารางท่ี 4.138) 
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ตารางท่ี 4.138 ปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณท่ีสถาบันเกษตรกรไดรับ 
 

รายการ จํานวน (รายการ) รอยละ 

1. ลานตาก 98 36.16 

2. เครื่องช่ัง 53 19.56 

3. ฉาง 44 16.24 

4. โกดัง 43 15.87 

5. เครื่องอบลดความช้ืน 9 3.32 

6. เครื่องสีขาวโพด 9 3.32 

7. รถตักลอยาง 9 3.32 

8. ไซโล 5 1.85 

9. รถแทรกเตอร 1 0.36 

รวม 271 100.00 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมสหกรณ 
 

3.3) การเตรียมความพรอมในการดําเนินธุรกิจ 

 (1) การจัดทําแผนธุรกิจรวบรวมผลผลิต สถาบันเกษตรกรทุกแหงไดจัดทําแผนธุรกิจ

เพ่ือรองรับกิจกรรมการใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐาน/อุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุนแลว และจากการสอบถาม

สถาบันเกษตรกรถึงแผนธุรกิจดานรวบรวมผลผลติ พบวา สถาบันเกษตรกรรอยละ 76.98 จัดทําแผนการรวบรวม

ผลผลิตขาว รองลงมารอยละ 35.97 ไดจัดทําแผนการรวบรวมผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว และรอยละ 23.02 

จัดทําแผนการรวบรวมผลผลิตมันสําปะหลัง (ตารางท่ี 4.139) 
 

ตารางท่ี 4.139 แผนรวบรวมผลผลิตของสถาบันเกษตรกร 
 

รายการ จํานวน (แหง) รอยละ 

1. ขาว 112 76.98 

2. ขาวโพดเลี้ยงสัตว 53 35.97 

3. มันสําปะหลัง 34 23.02 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

หมายเหตุ : รวบรวมไดมากกวา 1 ชนิด 
 

(2) การจัดทําแผนเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจ สถาบันเกษตรกรไดจัดทําแผนงาน

เครือขายสําหรับเชื่อมโยงธุรกิจแลวรอยละ 79.39 รองลงมาอยูระหวางการจัดทํารอยละ 19.08 สวนท่ีเหลือ

รอยละ 1.53 ยังไมจัดทําเนื่องจากรอการประชุมใหญสามัญประจําป (ภาพท่ี 4.25) 
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ภาพท่ี 4.25 การจัดทําแผนเครือขายสําหรับเช่ือมโยงธุรกิจ 

 ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
(3) ความพรอมในการดําเนินธุรกิจ จากการสอบถามสถาบันเกษตรกรถึงความพรอม

ในการดําเนินธุรกิจ หลังจากไดรับการสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐาน และอุปกรณตาง ๆ ครบถวนแลว พบวา 

สถาบันเกษตรกรรอยละ 91.54 มีความพรอมท่ีจะดําเนินธุรกิจเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ

ท่ีตั้งไว สวนรอยละ 8.46 ยังไมพรอมดําเนินธุรกิจ เนื่องจากไดรับสนับสนุนไมครบกระบวนการท่ีจะดําเนินธุรกิจ 

(ภาพท่ี 4.26) 

 
ภาพท่ี 4.26 ความพรอมในการดําเนินธรุกิจของสถาบันเกษตรกร 

 ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

4) ผลลัพธ (Outcomes) 

4.1) การใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐาน และอุปกรณท่ีไดรับสนับสนุน สถาบันเกษตรกร

ท่ีดําเนินการกอสราง ติดตั้งโครงสรางพ้ืนฐาน อุปกรณการตลาดแลวเสร็จ และไดรับเครื่องจักรกลการเกษตรแลว  

พบวา รอยละ 88.93 ไดใชประโยชนจากสิ่งท่ีไดรับสนับสนุนในการดําเนินธุรกิจแลว สวนท่ีเหลือรอยละ 11.07 

ยังไมไดใชประโยชนเนื่องจากยังไมถึงฤดูการเก็บเก่ียว และยังไมตรวจรับการจางงาน 

สําหรับสถาบันเกษตรกรท่ีไดใชประโยชนแลว พบวา สถาบันเกษตรกรใชประโยชน

จากไซโล และรถแทรกเตอรครบทุกรายการแลว รองลงมาใชประโยชนจากลานตากแลวรอยละ 90.82 

นอกจากนี้ไดใชประโยชนจากเครื่องอบลดความชื้น เครื่องสีขาวโพด และรถตักลอยางแลวในสัดสวนท่ี

จัดทําแลว

79.39%

อยูระหวางจัดทํา

19.08%

ยังไมจัดทํา

1.53%

พรอมดําเนินธุรกิจ

91.54%
ไมพรอมดําเนินธุรกิจ

8.46%
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เทากัน คือ รอยละ 88.89 อีกท้ังไดใชประโยชนจากฉางแลวรอยละ 88.64 จากโกดังรอยละ 88.37 และ

จากเครื่องชั่งรอยละ 84.91 (ตารางท่ี 4.140) 
 

ตารางท่ี 4.140 การใชประโยชนจากปจจัยโครงสรางพ้ืนฐาน และอุปกรณท่ีสถาบันเกษตรกรไดรับ 
 

รายการ 

 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ  

(รายการ) 

การใชประโยชน 
ใชแลว ยังไมไดใช 

รายการ รอยละ รายการ รอยละ 

1. ลานตาก 98 89 90.82 9 9.18 
2. เครื่องช่ัง 53 45 84.91 8 15.09 
3. ฉาง 44 39 88.64 5 11.36 
4. โกดัง 43 38 88.37 5 11.63 
5. เครื่องอบลดความช้ืน 9 8 88.89 1 11.11 
6. เครื่องสีขาวโพด 9 8 88.89 1 11.11 
7. รถตักลอยาง 9 8 88.89 1 11.11 
8. ไซโล 5 5 100.00 0 0.00 
9. รถแทรกเตอร 1 1 100.00 0 0.00 

รวม 271 241 88.93 30 11.07 
ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมสหกรณ 
 

4.2) ผูใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐาน และอุปกรณท่ีไดรับสนับสนุน ในสวนของ

สถาบันเกษตรกรท่ีดําเนินการกอสราง และอุปกรณแลวเสร็จ พบวา ผูท่ีใชประโยชนจากสิ่งกอสราง และ

อุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุนสวนใหญรอยละ 94.50 สถาบันเกษตรกรเปนผูใชเอง รองลงมารอยละ 45.87 

เกษตรกรสมาชิกเปนผูใชประโยชน รอยละ 24.77 เกษตรกรท่ีไมใชสมาชิกเปนผูใชประโยชน และรอยละ 2.75 

สถาบันเกษตรกรอ่ืน ๆ เปนผูใช (ตารางท่ี 4.141) 
 

ตารางท่ี 4.141 ผูใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณท่ีไดรับสนับสนุน 
 

รายการ รอยละ 
1. สถาบันเกษตรกรใชเอง 94.50 
2. เกษตรกรสมาชิก 45.87 
3. เกษตรกรท่ีไมใชสมาชิก 24.77 
4 สถาบันเกษตรกรอ่ืนใช 2.75 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

หมายเหตุ : ผูใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณท่ีไดรับสนับสนุนมากกวา 1 ประเภท 
 

4.3) การดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร สถาบันเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุน

ดําเนินการรวบรวมผลผลิตตามแผนธุรกิจท่ีไดจัดทําแลว 132 แหง คิดเปนรอยละ 90.41 ของเปาหมาย 146 แหง 

จําแนกเปน รวบรวมผลผลิตขาวรอยละ 65.91 รวบรวมผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวรอยละ 22.73 และ
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รวบรวมผลผลติมันสําปะหลังรอยละ 11.36 โดยมีปริมาณรวบรวมผลผลิตท้ังสิ้น 764,443 ตัน คิดเปนมูลคา 

5,225.5211 ลานบาท ซ่ึงผลผลิตท่ีรวบรวมไดมากท่ีสุด ไดแก ขาว มีปริมาณรวบรวม 568,381 ตัน คิดเปน

มูลคา 4,376.5337 ลานบาท รองลงมามันสําปะหลัง มีปริมาณรวบรวม 110,115 ตัน คิดเปนมูลคา 

187.1955 ลานบาท และขาวโพดเลี้ยงสัตว มีปริมาณรวบรวม 85,947 ตัน คิดเปนมูลคา 661.7919 ลานบาท 

(ตารางท่ี 4.142) 
 

ตารางท่ี 4.142 การดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร 
 

ผลผลิตท่ีรวบรวม รอยละ ปริมาณ (ตัน) มูลคา (บาท) 
1. ขาว 65.91 568,381 4,376,533,700 
2. ขาวโพดเลี้ยงสัตว 22.73 85,947 661,791,900 
3. มันสําปะหลัง 11.36 110,115 187,195,500 

รวม 100.00 764,443 5,225,521,100 
ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมสหกรณ 

หมายเหตุ : มูลคาของสินคาใชราคาเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม 2562, สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

5) ความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการ 

จากการดําเนินงานของโครงการฯ ในการสนับสนุนการกอสราง จัดซ้ือจัดหาปจจัย

โครงสรางพ้ืนฐานดานการจัดเก็บสินคาเกษตร และอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน พบวา สถาบันเกษตรกรมีความ

พึงพอใจตอโครงการในภาพรวมระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 9.32 โดยมีความพึงพอใจตอคุณภาพของ

อุปกรณท่ีไดรับสนับสนุนในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 9.68 โดยเฉพาะคุณภาพของโกดัง ฉาง และลานตาก 

อีกท้ังสถาบันเกษตรกรมีความพึงพอใจตอนโยบายในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 9.30 ในนโยบายดานชวยให

มีแหลงรับซ้ือสินคาเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีชวยสรางความเปนธรรมดานราคา และการชั่งตวงวัด นโยบายดานการสราง

แหลงกักเก็บหรือชะลอผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพเพ่ือรอราคา และนโยบายดานปจจัยโครงสราง

พื้นฐานที่เพียงพอสามารถรองรับผลผลิตสินคาเกษตรได นอกจากนี้ สถาบันเกษตรกรยังมีความพึงพอใจ

ดานประโยชนตอสถาบันเกษตรกรและสมาชิกในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 9.14 ซ่ึงชวยใหสามารถยกระดับราคา 

และคุณภาพของสินคาเกษตร อีกท้ังยังชวยชะลอผลผลิตออกสูทองตลาดในชวงราคาตกต่ํา (ภาพท่ี 4.27) 
 

 
ภาพท่ี 4.27 ความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการฯ 

 ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 

9.68
9.30

9.14
9.32

ดานคุณภาพอุปกรณ ดานนโยบาย ดานประโยชนที่ไดรับ ภาพรวมทั้ง 3 ดาน
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6) ขอคนพบ 

6.1) สถาบันเกษตรกรไดจัดลําดับความสําคัญของปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณอ่ืน ๆ 

ท่ีจําเปน แตการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรเห็นวายังไมเปนไปตามลําดับความสําคัญที่ตองการใช ในการ

ดําเนินธุรกิจ เนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณซ่ึงไมสามารถจัดสรรใหสถาบันเกษตรกรไดครบทุกรายการ 

6.2) โครงการมีความเรงดวน ระยะเวลาในการดําเนินงานสั้น อีกท้ังสถาบันเกษตรกร

ขาดบุคลากรท่ีมีความรู และประสบการณในการจัดซ้ือจัดจาง นอกจากนี้สถาบันเกษตรกรบางแหงยังขาด

ประสบการณดานการรวบรวมผลผลิต 

6.3) การดําเนินงานกอสรางทําไดลาชา เนื่องจากเง่ือนไขโครงการไมชัดเจน ตองมี

การปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานอยูบอยครั้ง ทําใหมีความคลาดเคลื่อนในรายการท่ีขออนุมัติจัดสรรใหกับ

สถาบันเกษตรกร และมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบแปลนกอสราง สงผลใหแลวเสร็จไมทันใชงาน

ในฤดูการผลิตป 2561 การรวบรวมผลผลิตจึงตองดําเนินการในฤดูการผลิตถัดไป 

6.4) วิธีการปฏิบัติกรณีมีคาปรับจากการกอสรางไมแลวเสร็จตามสัญญา ยังไมมีความชัดเจน 

ซ่ึงกรมสงเสริมสหกรณไดจัดทําหนังสือสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางแลว ซ่ึงอยูระหวางรอกรมบัญชีกลาง

ชี้แจงวิธีการท่ีจะปฏิบัติตอไป 

7) ขอเสนอแนะ 

7.1) กรมสงเสริมสหกรณควรใหคําแนะนํา สงเสริม รวมถึงจัดหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา 

เพ่ือใหสถาบันเกษตรกรไดใชศักยภาพของตนเองในการจัดหาปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานหรืออุปกรณตาง ๆ ท่ีขาด 

หรือในระยะตอไปควรมีโครงการท่ีมาสอดรับกับการพัฒนาสถาบันเกษตรกรดานการจัดเก็บ หรือรวบรวมผลผลิต 

7.2) กรมสงเสริมสหกรณควรจัดทําคูมือในการจัดซ้ือจัดจางใหมีความเขาใจงาย และมี

ความกระชับ รวมถึงจัดอบรมถายทอดความรู ชี้แจงวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางใหกับบุคลากร

ผูมีสวนเก่ียวของในสถาบันเกษตรกรหรือเจาหนาท่ีสหกรณจังหวัด 

7.3) ควรติดตามใหคําแนะนําอยางใกลชิดเพ่ือชวยแกไขปญหาใหสถาบันเกษตรกรไดทันที       

และปองกันไมใหทางสถาบันเกษตรกรตองเสียสิทธิ์ในการเขารวมโครงการ อีกท้ังแนะนําใหสถาบันเกษตรกร

เตรียมความพรอมสําหรับรองรับกรณีมีโครงการเรงดวน ระยะเวลาในการดําเนินงานสั้น 

7.4) การดําเนินงานโครงการควรเริ่มตั้งแตตนปงบประมาณ หรือมีระยะเวลาท่ีสอดคลอง

กับการดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร หรือฤดูการผลิต เพื่อใหสถาบันเกษตรกรไดเตรียมความพรอม

ในการเขารวมโครงการ 
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4.12 โครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 

4.12.1 สาระสําคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรให

สหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรมีคุณภาพและมาตรฐาน สนับสนุนปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานและวัสดุอุปกรณ 

ท่ีเก่ียวเนื่องกับการแปรรูปสินคาเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน และสรางมูลคาเพ่ิม รวมท้ังสรางความเขมแข็ง

ใหสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร ใหเปนกลไกขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 

2) เปาหมายของโครงการ สหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรท่ีดําเนินธุรกิจ

รวบรวมสินคาเกษตร และธุรกิจแปรรูปสินคาเกษตรใน 9 กลุมสินคา ไดแก ขาว ผัก ผลไม ปาลมน้ํามัน 

กาแฟ โคนม ประมง ปศุสัตว และมันสําปะหลัง จํานวน 99 แหง ในพ้ืนท่ี 42 จังหวัด 

3) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ ดําเนินงานโดย กรมสงเสริมสหกรณ งบประมาณ

รวมท้ังสิ้น 410,908,100 บาท 

4) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

4.12.2 วิธกีารประเมินผล 

1) การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากกรมสงเสริมสหกรณ 

1.2) สอบถามเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบของสํานักงานสหกรณจังหวัด จํานวน 46 ราย 

1.3) สัมภาษณผูจัดการหรือผูแทนของสถาบันเกษตรกร จํานวน 95 ราย 

1.4) สัมภาษณสมาชิกของสถาบันเกษตรกร จํานวน 465 ราย 

2) ชวงเวลาของขอมูล  

2.1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 

2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีโครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562  

4.12.3 ผลการประเมินผล 

1) ปจจัยนําเขา (Inputs) 

1.1) งบประมาณ กรมสงเสริมสหกรณ ไดรับงบประมาณ 410,908,100 บาท จําแนกเปน 

งบดําเนินงาน 287,500 บาท และงบเงินอุดหนุน 410,620,600 บาท เพ่ือจัดซ้ือจัดจางเก่ียวกับโครงสราง

พ้ืนฐานและอุปกรณท่ีเก่ียวเนื่องกับการแปรรูป การตลาด ใหแกสถาบันเกษตรกร โดยทางสถาบันเกษตรกร

รวมสมทบเพ่ิมไมนอยกวารอยละ 10 ของมูลคาอุปกรณท่ีขอรับการสนับสนุน 

ทั้งนี้ มีผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมที่ 392,991,600 บาท คิดเปน

รอยละ 95.64 ของงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรท้ังหมด จําแนกเปน งบดําเนินงาน 272,600 บาท คิดเปน 

รอยละ 94.82 ของงบดําเนินงาน และงบเงินอุดหนุน 392,719,000 บาท หรือรอยละ 95.64 ของงบเงินอุดหนุน 

โดยในสวนของเงินอุดหนุนไดดําเนินการโอนเขาบัญชีของสถาบันเกษตรกรเรียบรอย ซ่ึงจะดําเนินการเบิกจาย 

ตามงวดงานท่ีกําหนดไวในสัญญาจัดซ้ือจัดจางของแตละสหกรณหรือกลุมเกษตรกร (ตารางท่ี 4.143) 
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ตารางท่ี 4.143  ผลการเบิกจายงบประมาณ 
 

รายการ 
งบท่ีไดรับการจัดสรร 

(บาท) 

ผลการเบิกจาย 

จํานวน (บาท) รอยละ 

งบประมาณท้ังหมด 410,908,100 392,991,600 95.64 

    1) งบดําเนินงาน 287,500 272,600 94.82 

    2) งบเงินอุดหนุน 410,620,600 392,719,000 95.64 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมสหกรณ 
 

1.2) ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ 

(1) ความเพียงพอของงบประมาณ เจาหนาท่ี รอยละ 89.13 เห็นวา งบประมาณ

ที่ไดรับการจัดสรรมีความเพียงพอสําหรับการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรตาง ๆ อยูในระดับมากที่สุด 

ที่คาคะแนน 8.73 สวนท่ีเหลือ รอยละ 10.87 เห็นวา งบประมาณไมเพียงพอ เนื่องจากราคาวัสดุอุปกรณ

บางรายการมีการปรับสูงข้ึน ทําใหตองมีการตัดรายการสนับสนุนบางรายการออกเพ่ือใหเพียงพอกับงบประมาณ

ท่ีไดรับ หรือสถาบันเกษตรกรตองเพ่ิมเงินสมทบ ท้ังนี้ยังมีสถาบันเกษตรกรท่ีมีความตองการรับการสนับสนุน 

แตเนื่องจากมีเวลาดําเนินการจํากัดจึงไมไดขอรับการสนับสนุน (ภาพท่ี 4.28) 

(2) ความทันเวลาของงบประมาณ เจาหนาท่ี รอยละ 86.96 เห็นวาชวงเวลาท่ี

งบประมาณมาถึงหนวยงานและโอนตอใหสถาบันเกษตรกรตาง ๆ ทันเวลาท่ีจะดําเนินงานได อยูในระดับ

มากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 8.60 สวนท่ีเหลือรอยละ 13.04 เห็นวางบประมาณมาชาและมีกรอบเวลาดําเนินการ

กระชั้นชิด ทําใหตองดําเนินการอยางเรงดวน นอกจากนี้ สถาบันเกษตรกรตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเอง  

ซ่ึงบางสวนยังไมมีความชํานาญ รวมท้ังอยูในชวงฤดูฝน ทําใหมีผลกระทบใหเกิดความลาชาตอกิจกรรมท่ี

ตองมีการกอสราง (ภาพท่ี 4.29)  
 

 
ภาพท่ี 4.28  ความเพียงพอของงบประมาณ      ภาพท่ี 4.29  ความทันเวลาของงบประมาณ 

ท่ีมา : จากการสํารวจ         ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

 

เพียงพอ, 

89.13%

ไมเพียงพอ, 

10.87%

ทันเวลา, 

86.96%

ไมทันเวลา, 

13.04%

ระดับมากที่สุด 

คาคะแนน 8.73 

ระดับมากที่สุด 

คาคะแนน 8.60 
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(3) สัดสวนเงินทุนสมทบ ตามเง่ือนไขของโครงการสัดสวนงบประมาณท่ีอุดหนุน ใหแก

สถาบันเกษตรกรแตละแหงตองไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาวัสดุอุปกรณท่ีขอรับการสนับสนุน หรือในทางกลับกัน

สถาบันเกษตรกรตองรวมสมทบเงินทุนเพ่ิมไมนอยกวารอยละ 10 ของมูลคาวัสดุอุปกรณ ซ่ึงทุกสถาบันเกษตรกร

ท่ีเขารวมโครงการไดทําตามเง่ือนไขดังกลาว ท้ังนี้ จากการสํารวจขอมูลจากผูแทนสถาบันเกษตรกร พบวา 

สัดสวนเงินทุนท่ีสถาบันเกษตรกรรวมสมทบเงินทุนในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ รอยละ 16.43 ของมูลคาวัสดุ

อุปกรณท่ีขอรับการสนับสนุน ซ่ึงเหตุผลท่ีมีสัดสวนของเงินทุนสมทบมากกวา รอยละ 10 เชน ราคาวัสดุและอุปกรณ

บางรายการมีการปรับเพ่ิมข้ึนจากท่ีประมาณการ บางรายการ มีอุปกรณประกอบเสริมทําใหมีคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน  

1.3) การบริหารจัดการและบุคลากร สํานักงานสหกรณจังหวัด รอยละ 80.43 มีการตั้ง

คณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนโครงการเปนการเฉพาะ สวนท่ีเหลือ รอยละ 19.57 เปนการมอบหมาย กลุมงาน

และเจาหนาท่ีรับผิดชอบโครงการ ในสวนของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานของสํานักงานสหกรณจังหวัด มีจํานวน

ประมาณ 3 - 4 รายตอจังหวัด ซึ่งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ รอยละ 82.61 เห็นวามีจํานวนเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน ในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 8.34  สวนท่ีเหลือ รอยละ 17.39 เห็นวามีไมเพียงพอ เนื่องจาก

มีสถาบันเกษตรกรท่ีตองรับผิดชอบติดตามดูแลจํานวนมาก และตองติดตามแนะนําในหลายข้ันตอน  

1.4) วัสดุอุปกรณ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณตามโครงการ จําแนกเปน 3 กลุม ไดแก 

กลุมโครงสรางพ้ืนฐาน เชน โรงเรือน โรงคลุม อาคารรวบรวม ลานเท และเครื่องชั่ง กลุมชุดอุปกรณ แปรรูป

ผลผลิต เชน เครื่องสีขาว เครื่องคัดเกรดผลไม เครื่องสับมันสําปะหลัง และเครื่องพาสเชอไรซ และกลุมรถ 

เชน รถบรรทุกหองเย็น รถโฟลคลิฟต  

ท้ังนี้ ภายหลังจากข้ันตอนการชี้แจงโครงการและสํารวจความตองการของสหกรณ

ภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร รวมท้ังพิจารณารายการท่ีสถาบันเกษตรกรขอรับการสนับสนุน มีจํานวน

รายการท่ีขอรับการสนับสนุนท้ังสิ้น 242 รายการ 

2) กระบวนการ (Processes) 

2.1) กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจาง (งานกอสราง/การจัดหาวัสดุอุปกรณ) สถาบันเกษตรกร 

เปนผูดําเนินการเองท้ังหมด ตามระเบียบของสหกรณและตองเปนแบบและอุปกรณตามรายการท่ีไดเสนอ

ความตองการไวในชวงแรกท่ีเขารวมโครงการ โดยกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางเจาหนาท่ีของสํานักงานสหกรณ 

ในแตละจังหวัดจะคอยใหคําแนะนํา 

ท้ังนี้ กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง สถาบันเกษตรกรจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตาม

ระเบียบของสหกรณ ซ่ึงเปนรางระเบียบท่ีกรมสงเสริมสหกรณกําหนดข้ึนเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยข้ันตอน

การพิจารณาผลการจัดซ้ือจัดจาง การตรวจรับ จะมีสมาชิกสหกรณมารวมเปนคณะกรรมการดวย ซ่ึงสมาชิก

สถาบันเกษตรกรมีความพึงพอใจตอกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 9.27 

2.2) การติดตามการดําเนินงาน สํานักงานสหกรณจังหวัดทุกแหงมีการตั้งคณะทํางาน หรือ

มอบหมายเจาหนาท่ีสําหรับการติดตามการดําเนินงานตาง ๆ ของสถาบันเกษตรกรทุกแหงท่ีเขารวมและไดรับ

การสนับสนุนอุปกรณจากโครงการ โดยเฉพาะชวงเวลาท่ีตองมีการตรวจรับงานตามสัญญาจัดซ้ือจัดจาง 
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2.3) การสงเสริมใหคําแนะนําและติดตามการใชประโยชน สํานักงานสหกรณจังหวัดทุกแหง 

มีการสงเสริมใหคําแนะนําและติดตามการใชประโยชนภายหลังจากท่ีสถาบันเกษตรไดดําเนินการ ตรวจรับวัสดุ

อุปกรณเรียบรอยแลว โดยเจาหนาท่ีของสํานักงานสหกรณจังหวัดจะมีการตรวจเยี่ยม และใหคําแนะนํา กับ

ทุกสถาบันเกษตรกร รวมท้ังใหสถาบันเกษตรกรแตละแหงรายงานผลการใชประโยชนเปนประจําทุกเดือน ให

ทางสํานักงานสหกรณจังหวัดทราบ 

3) ผลได (Outputs) 

3.1) การเขารวมโครงการ มีสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการท้ังสิ้น 101 แหง คิดเปน

รอยละ 102.02 ของเปาหมาย 99 แหง โดยมีรายการท่ีขอรับการสนับสนุน รวมท้ังสิ้น 241 รายการ คิดเปน

รอยละ 99.59 ของเปาหมาย 242 รายการ 

3.2) การดําเนินงานในข้ันตอนตาง ๆ ของสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสถาบัน

เกษตรกรจะเปนผูดําเนินการในข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงผลการดําเนินงานในข้ันตอนตาง ๆ ถึงเดือน

มีนาคม 2562 พบวา 

(1) การประกาศจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบท่ีกําหนด  สถาบันเกษตรกรท่ีรวมโครงการ 

101 แหง ไดดําเนินการประกาศการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบท่ีกําหนดท้ัง 241 รายการ โดยสถาบันเกษตรกร

ผานข้ันตอนนี้ท้ังหมดแลว 

(2) การจัดหาผู รับจาง สถาบันเกษตรกรสามารถจัดหาผูร ับจางได 101 แหง 

และทําสัญญาจัดซ้ือจัดจางได จํานวน 239 รายการ คิดเปนรอยละ 98.76 ของเปาหมาย โดยมีรายการขอ

สนับสนุน 2 รายการ ไมสามารถทําสัญญาเพ่ือกอหนี้ผูกพันไดทันภายในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2561 จึงตองคืน

งบประมาณ 

(3) การกอสรางหรือติดตั้งอุปกรณ มีสถาบันเกษตรกรท่ียังอยูระหวางการกอสราง

หรือติดตั้งอุปกรณ 2 แหง และมีรายการท่ีอยูระหวางการกอสรางหรือติดตั้งอุปกรณ 4 รายการ  

(4) การดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญา มีสถาบันเกษตรกรดําเนินการแลวเสร็จ

100 แหง คิดเปนรอยละ 101.01 ของเปาหมาย 99 แหง  

3.3) การมีแผนธุรกิจ สถาบันเกษตรกรมีแผนธุรกิจหรือวางแผนการใชประโยชนจาก

โครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน ซ่ึงมีการเตรียมการและดําเนินการแลว 101 แหง  

รอยละ 102.02 ของเปาหมาย (ตารางท่ี 4.144) 
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ตารางท่ี 4.144  ผลการดําเนินงานโครงการ 
 

 

แผนปฏิบัติงาน หนวย เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน1/ 

จํานวน รอยละ 

1. สถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ  แหง 

รายการ 

99 

242 

101 

241 

102.02 

99.58 

2. สถานการณดําเนินงานในข้ันตอนตาง ๆ ของสถาบันเกษตรกร     

2.1 ประกาศจัดซื้อจดัจางตามระเบียบท่ีกําหนด   ผานขั้นตอนน้ีท้ังหมดแลว 

2.2 การจัดหาผูรับจางและทําสญัญา2/   ผานขั้นตอนน้ีท้ังหมดแลว 

2.3 การกอสรางหรือตดิตั้งอุปกรณ แหง 

รายการ 
 

2 

4 

2.02 

1.65 

   2.4 ดําเนินการแลวเสร็จตามสญัญา แหง3/ 

รายการ 

99 

242 

100 

235 

101.01 

97.11 

3. การมแีผนธุรกิจ/วางแผนกิจกรรมการใชประโยชน แหง 99 101 102.02 

ท่ีมา : รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสรมิสหกรณ 

หมายเหต ุ: 1/ มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ิมเติม โดยไดมีการเปลี่ยนแปลงจุดดําเนินการ และจํานวนรายการจากเดิม 

ทําใหมีสถาบันเกษตรกรรวมดําเนินการ 101 แหง 241 รายการ ในพ้ืนท่ี 46 จังหวัด 

 2/ มีสถาบันเกษตรกรท่ีสามารถจัดหาผูรับจาง ทําสัญญาจาง และดําเนินการได 101 แหง 239 รายการ หรือ

รอยละ 98.76 ของเปาหมาย จําแนกเปน สหกรณ 98 แหง 230 รายการ และกลุมเกษตรกร 3 แหง 9 รายการ 

 3/ สถาบันเกษตรกรนับซ้ํา (แหง) เน่ืองจากบางแหงไดรับการสนับสนุนมากกวา 1 รายการ 
 

ในสวนของรายการท่ีสถาบันเกษตรกรไดรับการสนับสนุนหลัก พบวา สถาบันเกษตรกร

สวนใหญ รอยละ 61.05 ขอรับการสนับสนุนเปนชุดอุปกรณแปรรูปผลผลิต เชน เครื่องสีขาว เครื่องสับ

มันสําปะหลัง เครื่องคัดเกรดผลไม เครื่องทําลูกชิ้น/ไสกรอก เครื่องแลเนื้อ และเครื่องพาสเชอไรซนม 

รองลงมา รอยละ 37.89 เปนโครงสรางพ้ืนฐาน เชน โรงเรือน โรงคลุม อาคารรวบรวม อาคารแปรรูป

ผลผลิต และลานตากผลผลิต ในสวนสุดทาย รอยละ 24.21 เปนกลุมของรถบรรทุกหองเย็น (ขนาด 4 ลอ 

และ 6 ลอ) และรถโฟลคลิฟต (ภาพท่ี 4.30) 
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 ภาพท่ี 4.30  กลุมรายการท่ีไดรับการสนับสนุนหลัก 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

หมายเหต ุ: สถาบันเกษตรกรรับการสนับสนุนไดมากกวา 1 กลุม 
 

ท้ังนี้ จากการสอบถามผูจัดการหรือผูแทนของสถาบันเกษตรกรเก่ียวกับอุปกรณตาง ๆ 

ท่ีขอรับการสนับสนุน พบวา รายการท่ีขอรับการสนับสนุน รอยละ 72.64 เปนโครงสรางพ้ืนฐานและ

อุปกรณท่ีสถาบันเกษตรกรไมเคยมีมากอน เชน เครื่องสับมันสําปะหลัง รถบรรทุกหองเย็น ตูแชเย็น และ

อาคารแปรรูปผลผลิต สวนท่ีเหลือ รอยละ 27.36 เปนโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณท่ีสถาบันเกษตรกรมีอยูเดิม 

เชน เครื่องสีขาว รถโฟลคลิฟต ชุดพาสเชอไรซ และเครื่องบดผสมอาหาร แตเนื่องจากมีการชํารุดเสียหาย 

ซอมแซมบอยครั้ง หรือยังมีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการใชงาน จึงขอสนับสนุนเพ่ิมเติม (ภาพท่ี 4.31) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4.31  โครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณแปรรูปท่ีมีอยูกอนเขาโครงการ 

 ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 

นอกจากนี้ ผูจัดการหรือผูแทนของสถาบันเกษตรกร รอยละ 87.37 เห็นวา ไดรับ

การสนับสนุนอุปกรณครบถวนตามรายการท่ีเสนอขอ และอีกรอยละ 12.63 ยังขาดอุปกรณบางรายการ 

เนื่องจากกรอบวงเงินจํากัด มีการเปลี่ยนแปลงราคา และไมมีเงินสมทบเพ่ิมเพียงพอ ท้ังนี้ มีความพึงพอใจ

ตอการไดรับการสนับสนุนอุปกรณตามรายการท่ีขอ ในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 9.20 (ภาพท่ี 4.32)  
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ภาพท่ี 4.32  ความครบถวนของอุปกรณท่ีเสนอขอสนับสนุน 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

4) ผลลัพธ (Outcomes)   

4.1) การใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน มีสถาบัน

เกษตรกร จํานวน 92 แหง ไดเริ่มมีการใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน  

และสามารถรวบรวมขอมูลผลประโยชน จําแนกเปน ดานการรวบรวมผลผลิต เชน ขาว พืชผัก ผลไม 

มันสําปะหลัง และปาลมน้ํามัน ในภาพรวมรวบรวมไดแลว 345,368.50 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 

4,763.43 ลานบาท และดานการแปรรูปหรือจําหนาย เชน มันสําปะหลังเสน นมพาสเชอไรซ เนื้อแล และ

ผลิตภัณฑแปรรูปอ่ืน ๆ ปริมาณ 142,244.70 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 1,617.89 ลานบาท ท้ังนี้ มีเกษตรกร

ท่ีไดรับประโยชนในเบื้องตน 419,145 ราย (ตารางท่ี 4.145) 
 

ตารางท่ี 4.145  การใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน 
 

รายการ หนวย จํานวน 

1. การไดรับประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณ แหง 92 

2. การรวบรวมผลผลติ   

    2.1 ปริมาณ ตัน 345,368.50 

    2.2 มูลคา ลานบาท 4,763.43 

3. การแปรรูปหรือจําหนาย   

    3.1 ปริมาณ ตัน 142,244.70 

    3.2 มูลคา ลานบาท 1,617.89 

4. จํานวนเกษตรกรท่ีไดรบัประโยชน ราย 419,145 

ท่ีมา : รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสรมิสหกรณ 
 

4.2) ความเห็นตอการไดใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน 

พบวา รอยละ 81.13 ของรายการท่ีขอรับการสนับสนุนไดเริ่มมีการใชประโยชนแลว เชน เครื่องสับมันสําปะหลัง 

ตูแชเย็น เครื่องตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํานมดิบ เครื่องทําลูกชิ้น ทําไสกรอก เครื่องพาสเชอไรซนม รถบรรทุก

หองเย็น และรถโฟลคลิฟต สวนท่ีเหลือ รอยละ 18.87 ของรายการท่ีขอรับการสนับสนุน ยังไมนํามาใช

ครบถวน, 

87.37%

ไมครบถวน, 

12.63%

ระดับมากที่สุด 

คะแนน 9.20 
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ประโยชน เนื่องจากอยูระหวางการกอสรางหรือติดตั้งอุปกรณ หรือบางแหงดําเนินการเรียบรอยแลว แตเลย

ชวงเวลาท่ีจะใชงาน จําเปนตองรอฤดูกาลรอบถัดไป เชน เครื่องสีขาว และเครื่องชั่งผลผลิต (ภาพท่ี 4.33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.33  การใชประโยชนอุปกรณท่ีขอรับการสนับสนุน 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

ในสวนของกลุมผูท่ีไดใชประโยชน หรือไดเขามาใชบริการหลักจากอุปกรณท่ี

สถาบันเกษตรกรไดรับการสนับสนุน พบวา รอยละ 76.89 สถาบันเกษตรกรเปนผูใชประโยชนเองเปนหลัก 

โดยสวนใหญจะเปนโครงสรางพ้ืนฐาน โรงเรือน อาคารแปรรูป และชุดอุปกรณแปรรูปผลผลิต รองลงมา 

รอยละ 35.85 เปนสมาชิกของสถาบันเกษตรกร หรือเกษตรกรท่ัวไปในลักษณะมาใชบริการ เชน เครื่องคัดผลไม 

เครื่องสีขาวขนาดเล็ก เครื่องสับมันสําปะหลัง และเครื่องชั่งผลผลิต และรอยละ 6.60 เปนการใหบริการ

แกสถาบันเกษตรกรอ่ืนหรือกลุมเครือขาย เชน เครื่องสับมันสําปะหลัง เครื่องสีขาวขนาดเล็ก และรถบรรทุกหองเย็น 

(ภาพท่ี 4.34) 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.34  กลุมผูท่ีไดใชประโยชนหลัก 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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4.3) ผลประโยชนท่ีสถาบันเกษตรกรไดรับหรือคาดวาจะไดรับ จากการสัมภาษณ

ผูจัดการหรือผูแทนสหกรณถึงประโยชนท่ีไดรับภายหลังการสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณแปรรูป

ผลผลิตตาง ๆ พบวา มีประโยชนเกิดข้ึนตอสถาบนัเกษตรกรในหลายดาน ไดแก (ตารางท่ี 4.146) 

(1) เพ่ิมปริมาณการรวบรวมผลผลิต สถาบันเกษตรกร รอยละ 43.16 เห็นวา

ชวยเพ่ิมปริมาณการรวบรวมผลผลิตและสามารถรับซ้ือผลผลิตจากสมาชิกไดเพ่ิมข้ึน เชน กรณีสหกรณ

การเกษตรทาแซะ จํากัด ไดรับการสนับสนุนการกอสรางท่ีเทปาลม ขนาด 90 ตารางเมตร จากเดิมไมเคย

รับซ้ือปาลมจนสามารถมาเปดรับซ้ือปาลมทะลายไดแลว 385 ตัน หรือกรณีสหกรณโคนมกุยบุรี จํากัด 

ไดรับสนับสนุนแท็งกเย็นเก็บน้ํานมดิบ จากเดิมเคยรวบรวมน้ํานมดิบได 20 ตัน เพ่ิมเปน 35 ตัน  

(2) เพ่ิมกําลังการผลิต สถาบันเกษตรกร รอยละ 27.37 เห็นวาชวยเพ่ิมปริมาณ

ผลผลิตหรือกําลังการผลิต เชน สหกรณการเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จํากัด ไดรับชุดพาสเชอไรซน้ํานมเครื่องใหม

ทดแทนเครื่องเดิม ซ่ึงเคยผลิตได 1,250 เพ่ิมเปน 2,000 ลิตร/ชั่วโมง และสหกรณโคเนื้อกําแพงแสน จํากัด 

ไดรับเครื่องแลเนื้อ ขนาด 0.5 แรงมา สามารถผลิตเนื้อแลเพ่ิมข้ึนจาก 20 เปน 60 กิโลกรัม/วัน 

(3) เพ่ิมมูลคาของผลผลิต สถาบันเกษตรกร รอยละ 35.79 เห็นวาชวยเพ่ิมมูลคา

ของผลผลิต กรณีของสหกรณการเกษตรเข่ือนชาง จํากัด ไดรับสนับสนุนเครื่องสับมันสําปะหลัง ไดนํามาใช

ประโยชนโดยนํามันสําปะหลังสดราคา 2 บาท/กิโลกรัม มาเขาเครื่องสับแปรรูปเปนมันเสนเพ่ือจําหนายราคา 

5 - 6 บาท/กิโลกรัม ซ่ึงเม่ือหักน้ําหนักผลผลิตท่ีตองสูญเสียไปแลวจะมีมูลคาเพ่ิมข้ึนประมาณ รอยละ 25 

(4) เพ่ิมผลิตภัณฑใหม สถาบันเกษตรกร รอยละ 27.37 เห็นวาชวยเพ่ิมผลิตภัณฑใหม 

กรณีสหกรณการเกษตรหนองสูง จํากัด จากเดิมมีผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อ 8 รายการ เพ่ิมเปน 12 รายการ 

โดยมีรายการผลิตภัณฑท่ีเพ่ิม ไดแก เนื้อแล เนื้อบด ลูกชิ้น และเนื้อเสียบไม 

(5) ลดตนทุนการผลิต สถาบันเกษตรกร รอยละ 36.84 เห็นวาสามารถชวยลด

ตนทุนการผลิตได เชน สหกรณผูเลี้ยงไกไขเชียงใหม-ลําพูน จํากัด ไดรับสนับสนุนชุดเครื่องลางถาดไขขนาด 

500 ถาด/ครั้ง ชวยลดตนทุนคาลางถาด จากเดิม 0.32 บาท/แผง เหลือ 0.06 บาทตอแผง หรือกรณีสหกรณ

การเกษตรบอไร จํากัด ไดรับสนับสนุนชุดเครื่องคัดมังคุด สามารถชวยลดคาใชจายในการคัดมังคุดจาก 

1 บาท/กิโลกรัม เหลือ 0.20 บาท/กิโลกรัม 

(6) ลดเวลาการผลิต สถาบันเกษตรกร รอยละ 22.10 เห็นวาชวยลดเวลาในการผลิต 

กรณีสหกรณการเกษตรบอไร ไดรับเครื่องคัดมังคุด สามารถลดเวลาการคัดมังคุด จากเดิมใชเวลา 2 ชั่วโมง/ตัน 

เหลือเพียง 0.5 ชั่วโมง/ตัน 

(7) ประโยชนในดานอื่น ๆ สถาบันเกษตรกร รอยละ 14.74 เห็นวามีประโยชน

ในดานอ่ืน ๆ ดวย เชน สหกรณโคนมเทพสถิต จํากัด ไดรับเครื่องตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํานม ชวยเรื่อง

การรักษาคุณภาพของผลผลิต นอกจากนี้โครงการฯ ยังชวยสงเสริมใหเกิดการแปรรูปผลผลิตในสถาบัน

เกษตรกรมากข้ึน และชวยเพ่ิมรายไดใหแกสมาชิก  
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ตารางท่ี 4.146  ผลประโยชนท่ีไดรับหรือคาดวาจะไดรับของสถาบันเกษตรกร 
 

รายการ 

ผลประโยชนท่ีไดรับ 

เพ่ิมปริมาณ 

การรวบรวม 

เพ่ิมกําลัง 

การผลิต 

เพ่ิมมูลคา 

ของผลผลิต 

เพ่ิม 

ผลิตภัณฑใหม 

1. ผลประโยชนท่ีไดรับของสถาบันเกษตรกร (รอยละ) 43.16 27.37 35.79 27.37 

2. ตัวอยางอุปกรณและสหกรณ เปรียบเทียบ     

   2.1 กอสรางท่ีเทปาลมพรอมอุปกรณ        

/สหกรณการเกษตรทาแซะ จํากัด 

กอน ไมเคยรับซื้อ    

หลัง 385 ตัน/ป    

   2.2 แท็งกเก็บนํ้านมดิบ/สหกรณ

โคนมกุยบุรี จํากัด  

กอน 20 ตัน    

หลัง 35 ตัน    

   2.3 รถบรรทุกหองเย็น ขนาด 4 ลอ 

/สหกรณการเกษตรทายาง จํากัด 

กอน 9.16 ตัน    

หลัง 10.71 ตัน    

   2.4 ชุดพาสเชอไรซนํ้านมเครือ่งใหม 

/สหกรณการเกษตรเมืองสุพรรณบุรี 

จํากัด  

กอน  1,250 ลิตร/ชม.   

หลัง  
2,000 

ลิตร/ชม. 
  

   2.5 เครื่องแลเน้ือ ขนาด 0.5 แรงมา 

/สหกรณโคเน้ือกําแพงแสน จํากัด  

กอน  20 กก./วัน   

หลัง  60 กก./วัน   

   2.6 เครื่องสับมันสําปะหลัง/

สหกรณการเกษตรเข่ือนชาง จํากัด 
กอน   

มันสด 2 บาท/

กก. 
 

หลัง   
มันเสน 

6 บาท/กก. 
 

   2.7 เครื่องอบเมล็ดกาแฟ 

        /สหกรณการเกษตรกระบุรี 

จํากัด 

กอน  เกรดรวม 70 บาท/กก. 

หลัง  เกรดพรเีมี่ยม 90 บาท/กก. 

   2.8 ชุดอุปกรณแปรรูปเน้ือ เชน 

เน้ือบด ลูกช้ิน เน้ือเสยีบไม 

        /สหกรณการเกษตรหนองสงู 

จํากัด 

กอน    8 รายการ 

หลัง    12 รายการ 

   2.9 เครื่องทําไอศกรีม ขนาด 3 หัว/

สหกรณการเกษตรสีคิ้ว จํากัด  

กอน    ไมม ี

หลัง    
ไอศกรีม 

ซอฟตเสิรฟ 

   2.10 โรงสีขาวขนาด 24 ตัน/วัน 

        /สหกรณการเกษตร 

         อาจสามารถ จํากัด  

กอน    รวบรวมขาวเปลือก 

หลัง     
รวบรวมขาวเปลือก                      

และแปรรูปขาว 
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ตารางท่ี 4.146 ผลประโยชนท่ีไดรับหรือคาดวาจะไดรับของสถาบันเกษตรกร (ตอ) 
 

รายการ 
ผลประโยชนท่ีไดรับ 

ลดตนทุนการผลิต ลดเวลาการผลิต ประโยชนอ่ืน ๆ 

1. ผลประโยชนท่ีไดรับของสถาบันเกษตรกร (รอยละ) 36.84 22.10 14.74 

2. ตัวอยางอุปกรณและสหกรณ เปรียบเทียบ    

   2.11 ชุดเครื่องลางถาดไข 

        /สหกรณผูเลี้ยงไกไข 

         เชียงใหม-ลําพูน จํากัด  

กอน 0.32 บาท/แผง   

หลัง 0.06 บาท/แผง   

   2.12 ชุดเครื่องคัดมังคุด 

/สหกรณการเกษตรบอไร จํากัด  

กอน 1.0 บาท/กก. 2.0 ชม./ตัน  

หลัง 0.2 บาท/กก. 0.5 ชม./ตัน  

   2.13 เครื่องปรับปรุงคุณภาพขาวสาร 

/สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จาํกัด 

กอน  60 ตัน/24 ชม.  

หลัง  60 ตัน/12 ชม.  

   2.14 เครื่องตรวจวิเคราะหคุณภาพ

นํ้านม/สหกรณโคนมเทพสถิต จํากัด 

กอน   เครื่องเกา 

หลัง   
เพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ

ใหไดมาตรฐาน 

   2.15 รถบรรทุกหองเย็น ขนาด 6 ลอ 

/สหกรณการเกษตรมะขาม จาํกัด 

กอน   ไมม ี

หลัง   
ชวยรักษาคุณภาพ

ระหวางขนสง 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเปนจุดประสงคหลักในการขอรับการสนับสนุนของแตละสถาบันเกษตรกร 
 

ในสวนของอัตราการใชประโยชนในเชิงเปรียบเทียบกับศักยภาพสูงสุดของโครงสราง

พ้ืนฐานและอุปกรณแปรรูปผลผลิตท่ีสถาบันเกษตรกรไดรับการสนับสนุน พบวา สถาบันเกษตรกร รอยละ 35.30 

มีการใชงานอยูระดับมากท่ีสุด หรือมีการใชงานอุปกรณตาง ๆ อยูในชวง รอยละ 81 - 100 ของศักยภาพ

สูงสุดของของโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณแปรรูปผลผลิตท่ีไดรับการสนับสนุน รองลงมา รอยละ 18.82 

มีการใชงานอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 41 - 60)  รอยละ 17.65 มีการใชงานอยูในระดับมาก 

(รอยละ 61 - 80)  รอยละ 15.29 ใชงานในระดับนอย (รอยละ 21 - 40)  และรอยละ 12.94 มีการใชงาน

ในระดับนอยท่ีสุด (รอยละ 1 - 20)  ท้ังนี้ ในสวนของสถาบันเกษตรกรท่ียังมีการใชงานอยูในระดับนอยถึง

นอยท่ีสุด เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณหรือการกอสรางพึงแลวเสร็จ และบางสวนยังคงตองรอเวลาท่ีผลผลิต

ทางการเกษตรท่ีเก่ียวของถึงชวงเวลาใหผลผลิตจึงจะเริ่มมีการใชงานหรือใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐาน

และอุปกรณแปรรปูนั้นได (ภาพท่ี 4.35) 
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ภาพท่ี 4.35 ระดับการใชประโยชนจากโครงการพ้ืนฐานและอุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

4.4) ความเห็นตอการไดรับประโยชนและการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรของสมาชิก 

ในดานของการไดรับประโยชนจากโครงการ สมาชิกของสถาบันเกษตร รอยละ 81.29 เห็นวาไดรับประโยชน

จากโครงการ ท้ังประโยชนทางตรงจากการไดมาใชบริการโครงสรางพ้ืนฐาน เครื่องจักรหรืออุปกรณตาง ๆ 

และทางออม คือ เม่ือสถาบันเกษตรกรมีอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพ ยอมทําใหมีการทํางานดีข้ึน ผลประกอบการ

ดีข้ึนยอมเปนผลดีตอสมาชิกดวย สวนท่ีเหลือ รอยละ 18.71 เห็นวาไมไดรับประโยชน เนื่องจากเปนอุปกรณ

ท่ีนํามาใชประโยชนใชเฉพาะสถาบันเกษตรกรเทานั้น ไมไดนํามาใหบริการแกสมาชิก สําหรับความเห็นตอ

การพัฒนาศักยภาพการผลิตของสถาบันเกษตรกรจากโครงการ สมาชิก รอยละ 98.06 เห็นวาสอดคลองกับ

ความตองการ สวนท่ีเหลือรอยละ 1.94 เห็นวาไมสอดคลอง (ตารางท่ี 4.147) 
 

ตารางท่ี 4.147 ความเห็นตอการไดรับประโยชนและการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร 
 

รายการ รอยละ 

1. การไดรับประโยชนจากโครงการของสมาชิกสถาบันเกษตรกร  

   1.1 ไดรับประโยชน 81.29 

   1.2 ไมไดรับประโยชน 18.71 

2. การพัฒนาศักยภาพการผลติของสถาบันเกษตรกร  

   2.1 สอดคลองกับความตองการ 98.06 

   2.2 ไมสอดคลองกับความตองการ 1.94 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 

 

 

นอยท่ีสุด, 

12.94%

นอย, 

15.29%

ปานกลาง, 

18.82%
มาก, 17.65%

มากท่ีสุด, 

35.30%
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4.5) ความพึงพอใจตอโครงการ ผูจัดการหรือผูแทนสถาบันเกษตรกรมีความพึงพอใจตอ

โครงการในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 9.14 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด

ในทุกประเด็น โดย 3 อันดับแรก คือ เรื่องระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง ท่ีคาคะแนน 9.29 รองลงมา คือ การไดรับ

ประโยชนของเกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร ท่ีคาคะแนน 9.25 และการชวย เพ่ิมศักยภาพและ

ความเขมแข็งของสหกรณ ท่ีคาคะแนน 9.08 (ตารางท่ี 4.148) 
 

ตารางท่ี 4.148  ความพึงพอใจตอโครงการ 
 

ประเด็น 
ความพึงพอใจ 

คาคะแนน แปลผล 

1. สัดสวนงบประมาณท่ีโครงการอุดหนุนใหสถาบันเกษตรกร 8.94 มากท่ีสุด 

2. ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 9.29 มากท่ีสุด 

3. ข้ันตอนการดําเนินงานของโครงการ 8.95 มากท่ีสุด 

4. การไดรับประโยชนของเกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร 9.25 มากท่ีสุด 

5. การไดรับประโยชนของสถาบันเกษตรกร 9.07 มากท่ีสุด 

6. การชวยเพ่ิมศักยภาพและความเขมแข็งของสหกรณ 9.08 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 9.14 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

5) ขอคนพบ  

เนื่องจากเปนโครงการเรงดวน มีกรอบระยะเวลาจํากัด ประกอบกับสถาบันเกษตรกร

ไมไดเตรียมการจัดทําแผนขอรับการสนับสนุนในระยะยาวไวลวงหนา สงผลใหเกิดอุปสรรค ดังนี้ 

5.1) การจัดทํารายละเอียดประกอบการขอรับการสนับสนุนลาชา มีความผิดพลาดของ

เอกสาร เนื่องจากเจาหนาท่ีของสถาบันเกษตรกรบางแหงยังขาดความรูและความชํานาญ ทําใหเสียเวลา

ในการตรวจสอบความถูกตอง 

5.2) สถาบันเกษตรกรบางแหงไดรับการสนับสนุนอุปกรณยังไมครบถวนตามท่ีไดขอ

สนับสนุน เนื่องจากราคาอุปกรณมีการปรับสูงกวากรอบงบประมาณท่ีกําหนดไว จึงมีการปรับเปลี่ยนและ

ลดบางรายการใหสอดคลองกับวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ 

5.3) สถาบันเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุนชุดอุปกรณบางสวน เปนอุปกรณท่ีสหกรณ

ไมเคยมีมากอน เจาหนาท่ียังขาดความรูความชํานาญในการใชอุปกรณ 

5.4) สถาบันเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุนชุดอุปกรณท่ีนําผลผลิตมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ

ประเภทอาหาร เชน ไสกรอก ลูกชิ้น ขนมพายสับปะรด บางแหงตองการคําแนะนําในการขอมาตรฐาน

อาหารและยา (อย.) และมาตรฐานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
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5.5) การใชประโยชนของโครงสรางพ้ืนฐาน และวัสดุอุปกรณในบางสถาบันเกษตรกร

ไมเปนไปตามแผน เนื่องจากการกอสรางและติดต้ังอุปกรณแลวเสร็จเลยชวงท่ีมีผลผลิตทางการเกษตร 

จําเปนตองรอฤดูการผลิตถัดไปจึงจะเริ่มใชประโยชนได 

5.6) สถาบันเกษตรกรบางสวน โดยเฉพาะท่ีพ่ึงเริ่มมีการแปรรูปผลผลิตหรือทําผลิตภัณฑใหม 

ยังขาดประสบการณในการบริหารจัดการและความรูดานการตลาดยุคใหม 

6) ขอเสนอแนะ 

6.1) ควรใหสถาบันเกษตรกรแตละแหงจัดทําแผนงาน/โครงการ ท้ังแผนระยะสั้นและแผน

ระยะยาว เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับการสนับสนุนในกรณีท่ีมีโครงการอีกในอนาคต 

6.2) ควรมีการพัฒนาบุคลากรของสถาบันเกษตรใหมีความพรอมในการใชงานอุปกรณ 

หลังจากไดการสนับสนุนอุปกรณตาง ๆ เรียบรอยแลว เพื่อใหเกิดการใชงานอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

6.3) ควรมีการติดตามผลการใชประโยชนโครงสรางพ้ืนฐานและวัสดุอุปกรณที่ไดรับ

การสนับสนุน ในสถาบันเกษตรกรตาง ๆ รวมท้ังการใหคําแนะนําดานแผนธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ

ในชวง 1 - 2 ปแรก เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

6.4) ควรใหคําแนะนําแกสถาบันเกษตรกรท่ีไดรับอุปกรณแปรรูปผลผลิตเปนผลิตภัณฑ

อาหารรูปแบบตาง ๆ ในการขอมาตรฐานสินคา เชน อย. GMP Halal 

6.5) ควรมีการเชื่อมโยงตลาดใหแกสถาบันเกษตรกรไดมีชองทางการจําหนายผลผลิต

เพ่ิมข้ึน และใหคําแนะนําดานการตลาดยุคใหม หรือ ตลาดออนไลน เปนตน  
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ประมวลภาพการดําเนินงานโครงการของสถาบันเกษตรกรตาง ๆ  

  
รถบรรทุกหองเย็น ขนาด 4 ลอ จํานวน 1 คัน  

และหองเย็น ขนาด 10 ตัน จํานวน 1 หอง 

สหกรณสงเสรมิเกษตรกรพนา จํากัด จังหวัดอํานาจเจริญ 

เครื่องสับมันสําปะหลัง 

สหกรณชาวสวนยางพาราภผูาหมอก จํากัด 

จังหวัดศรีสะเกษ 

  
รถกระบะบรรทุกหองเย็น 

สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด จังหวัดเพชรบุร ี

รถบรรทุกหองเย็น สหกรณการเกษตรเพ่ือการแปรรูป 

และสงออกจังหวัดตราด จาํกัด 

  
เครื่องสับมันสําปะหลัง 

สหกรณการเกษตรเข่ือนชาง จํากัด 

จังหวัดศรีสะเกษ 

รถกระบะบรรทุกหองเย็น 

สหกรณการเกษตรหนองภยัศูนย จํากัด 

จังหวัดหนองบัวลําภ ู

  
โรงเรือน พรอมเครื่องแว็กสม 

กลุมเกษตรกรทําไรโปงนํ้ารอน จังหวัดเชียงใหม 

เครื่องปอกกระเทียม 

สหกรณการเกษตรแมสะเรยีง จํากัด จังหวัดแมฮองสอน 
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การกอสรางโรงสีขาว ขนาด 24 ตนัตอวัน 

สหกรณการเกษตรอาจสามารถ จาํกัด จังหวัดรอยเอ็ด 

การกอสรางอาคารแปรรูป ขนาด 150 ตารางเมตร 

สหกรณการเกษตรหวยคต จํากัด จังหวัดอุทัยธานี 

  
ตูน่ึงอาหารแสตนเลส ขนาด แบบ 24 ถาด 2 ประตู 

สหกรณนิคมบานสรางพัฒนา จังหวัดปราจีนบุร ี

 

ชุดพาสเชอไรซนม ขนาด 2 ตนัตอช่ัวโมง 

สหกรณการเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จํากัด 

จังหวัดสุพรรณบุร ี

  
เครื่องแลเน้ืออัตโนมัติ ขนาด 1,500 วัตต 

สหกรณโคเน้ือกําแพงแสน จํากัด จังหวัดนครปฐม  
 

เครื่องสับมันสําปะหลัง ขนาด 15 - 20 ตันตอช่ัวโมง 

สหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลกูคา 

ธ.ก.ส.อุทัยธานี จํากัด จังหวัดอุทัยธานี 

  
รถบรรทุกหองเย็น 6 ลอ ขนาด 150 แรงมา 

สหกรณผูเลี้ยงกุงนครปฐม จํากัด จังหวัดนครปฐม 

รถบรรทุกหองเย็น 4 ลอ และ 6 ลอ 

สหกรณโคนมพัทลุง จํากัด จังหวัดพัทลุง 
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4.13 โครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร 
 

4.13.1 สาระสําคัญของโครงการ 

1) ความเปนมาของโครงการ 

สถาบันเกษตรกรเปนผูท่ีมีบทบาทในการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรผูปลูกยางพารา

และเปนผูนํากลไกตลาดในทองถ่ิน ทําใหเกษตรกรสมาชิกจําหนายผลผลิตไดสูงข้ึน แตจากผลการรวบรวม

ยางพาราของสถาบันเกษตรกรยังเปนจํานวนนอยมาก เนื่องจากสถาบันเกษตรกรเปนสถาบันของสมาชิกเกษตรกร

ท่ีมีรายไดนอย ยังขาดโอกาสในการลงทุนในทรัพยสินและอุปกรณเพ่ือบริการสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไปได

อยางท่ัวถึง อีกท้ังเกษตรกรผูปลูกยางรายยอยประสบปญหาราคายางพาราผนัผวนและตกต่ําอยางตอเนื่อง 

ซ่ึงภาครัฐมีนโยบายมุงหวังใหสถาบันเกษตรกรเปนกลไกและเครื่องมือในการชวยแกปญหาราคายางพาราตกต่ํา 

รวมท้ังสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลคามากยิ่งข้ึน  

กรมสงเสริมสหกรณ จึงจัดทําโครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพารา

ในสถาบันเกษตรกร เพ่ือใหสถาบันเกษตรกรมีความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ พรอมท่ีจะเปนกลไกชวยแกไข

ปญหาราคายางพาราตกต่ํา เปนแหลงรวบรวม จัดเก็บ แปรรูปผลผลิต ข้ันตน ข้ันกลาง รวมท้ังสงเสริมให

สถาบันเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหเกษตรกรมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน โดยในการจัดทํา

โครงการครั้งนี้เพ่ือขอรับการสนับสนุนปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือรวบรวมยางพารา อุปกรณการตลาด และอุปกรณ

การแปรรูปผลิตภัณฑยางพาราใหเพ่ิมมากข้ึน 

2) วัตถุประสงค  

2.1) เพ่ือเพ่ิมปริมาณการรวบรวมยางพาราและเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปยางพารา

ข้ันตนและข้ันกลางของสถาบันเกษตรกร และชะลอผลผลิตออกสูตลาดจากการจัดเก็บยางพารา 

2.2) เพ่ือพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคายางพาราของสถาบันเกษตรกร 

3) เปาหมายของโครงการ ดําเนินการในพ้ืนท่ี 24 จังหวัด สถาบันเกษตรกร 62 แหง  

4) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ ดําเนินการโดยกรมสงเสริมสหกรณ งบประมาณ 

340.4299 ลานบาท  

5) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 

4.13.2 วิธีการประเมินผล 

1) การเก็บรวบรวมขอมูล  

1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ จากกรมสงเสริมสหกรณ 

1.2) สอบถามเจาหนาท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัดในพ้ืนท่ีโครงการ จังหวัดละ 1 ราย 

รวม 23 ราย  

1.3) สัมภาษณประธาน/ผูจัดการ/ผูแทนสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 44 แหง 

จํานวน 44 ราย และเกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 44 แหง 223 ราย 
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2) ชวงระยะเวลาของขอมูล  

2.1) ผลการดําเนินงาน ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562  

2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีโครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562  
 

4.13.3 ผลการประเมินผล 

1) ปจจัยนําเขา (Inputs)  

กรมสงเสริมสหกรณไดรับงบประมาณ งบเงินอุดหนุน สําหรับสนับสนุนสถาบันเกษตรกร 

เพ่ือจัดซ้ือจัดจางโครงสรางพ้ืนฐานหรืออุปกรณ สําหรับการรวบรวมและแปรรูปยางพารา กําหนดเปาหมาย

ในพ้ืนท่ี 24 จังหวัด สถาบันเกษตรกร 62 แหง 149 รายการ งบประมาณ 340.4299  ลานบาท  

โดยในระหวางดําเนินงาน สถาบันเกษตรกรบางแหงขอยกเลิกการสนับสนุน และไดมี

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการท่ีเหลือจายจากการจัดซ้ือจัดจาง และรายการท่ีขอยกเลิก 

จัดสรรไปดําเนินงานโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรและโครงการสนับสนุน

อุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 56.4319 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.58 ของงบประมาณ 

ท่ีไดรับการจัดสรร (340.4299 ลานบาท)  

สรุปงบเงินอุดหนุนสถาบันเกษตรกรเพ่ือกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานและจัดซ้ืออุปกรณ

สําหรับรวบรวมและแปรรูปยางพาราใน 23 จังหวัด รวมท้ังสิ้น 283.9980 ลานบาท ดําเนินการโอนใหสถาบัน

เกษตรกรในเดือนกันยายน 2561 จํานวน 270.0867 ลานบาท คิดเปนรอยละ 95.10 ของงบประมาณ

ท่ีไดรับ 283.9980 ลานบาท และสงคืน 13.9113 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.90 (ภาพท่ี 4.36) 

 
 

 

ภาพท่ี 4.36 การเบิกจายงบประมาณ 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562, กรมสงเสริมสหกรณ 
 

 

 

งบอุดหนุน

โครงการฯ

83.42%

จัดสรรไป

ดําเนินงาน

โครงการอื่น

16.58%

เบิกจายแลว

95.10%

สงคืนเปน

รายได

แผนดิน…

283.9980 ลานบาท 340.4299 ลานบาท 
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ดานความทันเวลาในการโอนเงินสนับสนุนใหกับสถาบันเกษตรกร เจาหนาท่ีสํานักงาน

สหกรณจังหวัดทุกจังหวัดเห็นวาทันเวลา ดานความพอเพียงของงบประมาณ เจาหนาท่ีรอยละ 90.91    

เห็นวา งบประมาณท่ีสถาบันเกษตรกรไดรับการสนับสนุนเพียงพอแลว และอีกรอยละ 9.09 เห็นวา        

ไมเพียงพอ เนื่องจากสถาบันเกษตรกรบางแหงไดรับงบประมาณไมครบตามท่ีเสนอขอ ทําใหไมสามารถ

จัดซ้ืออุปกรณไดครบตามตองการ (ตารางท่ี 4.149) 
 

ตารางท่ี 4.149 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 
 

รายการ รอยละ 

1) ความทันเวลา 100.00 

   ทันเวลา 100.00 

   ลาชา 0.00 

2) ความเพียงพอ 100.00 

    เพียงพอ 90.91 

    ไมพียงพอ 9.09 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

2) กระบวนการ (Processes)  

2.1) การรับสมัครสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการ กําหนดเปาหมายในพ้ืนท่ี 24 จังหวัด 

สถาบันเกษตรกร 62 แหง โดยสํานักงานสหกรณจังหวัดรวมกันพิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกรท่ีมีคุณสมบัติ

ตามท่ีกรมสงเสริมสหกรณกําหนด เชน เปนสถาบันเกษตรกรท่ีไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวย

การสหกรณหรือกลุมเกษตรกร สามารถปดบัญชีไดในปปจจุบัน มีประสบการณในการรวบรวมผลผลิตมาแลว

ไมนอยกวา 3 ป กรณีการแปรรูปผลิตภัณฑตองเปนสหกรณหรือกลุมเกษตรกร ท่ีแปรรูปผลผลิตไมนอยกวา 1 ป  

และมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจยางพารา ดําเนินการคัดเลือกได 62 แหง ครบตามเปาหมาย  

2.2) การประชุมชี้แจง สํานักงานสหกรณจังหวัด ไดจัดประชุมชี้แจงโครงการรวมกับ

สถาบันเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการและเง่ือนไขหลักเกณฑในการคัดเลือกสถาบันเกษตรกร

เขารวมโครงการ และใหคําแนะนําในการจัดเตรียมเอกสาร แนวทางการจัดซ้ือจัดจาง ใหแกผูแทนสถาบัน

เกษตรกร โดยสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการท้ังหมดไดเขารวมการประชุมชี้แจงดังกลาว  

2.3) การสนับสนุนอุปกรณและกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานแกสถาบันเกษตรกร สถาบัน

เกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณตองสมทบงบประมาณอีกไมนอยกวารอยละ 10 เพ่ือกอสราง จัดซ้ือจัดหา 

โครงสรางพ้ืนฐานหรืออุปกรณสําหรับรวบรวมและแปรรูปยางพารา โดยสํานักงานสหกรณจังหวัดแนะนําและ

ติดตามผลใหสถาบนัเกษตรกรดําเนินการจัดซ้ือจัดหาโครงสรางพ้ืนฐาน หรืออุปกรณตามแนวทางท่ีกําหนดให

แลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2561 เปาหมายรายการโครงสรางพ้ืนฐาน หรืออุปกรณท่ีสถาบันเกษตรกร

ไดรับการสนับสนุน จํานวน 149 รายการ 
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2.4) ความคิดเห็นตอกระบวนการดําเนินงาน เจาหนาท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัด เห็นวา 

กระบวนการดําเนินงานภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 7.88 และผูแทนสถาบัน

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเห็นวาเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.78 (ตารางท่ี 4.150)  

(1) ความรูความเขาใจของเจาหนาท่ีตอการดําเนินโครงการ เจาหนาท่ีและผูแทน

สถาบนัเกษตรกรมีความเห็นวาอยูในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 8.21 และ 8.82 ตามลําดับ เนื่องจาก

หนวยงานไดมีการประชุมซักซอมทําความเขาใจในรายละเอียดโครงการเปนระยะ ๆ  

(2) หลักเกณฑการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการ เจาหนาท่ีและผูแทน

สถาบันเกษตรกรเห็นวาเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 8.22 และ 9.12 ตามลําดับ ซ่ึงเปน

การกําหนดคุณสมบัติเบื้องตน สามารถใชเปนเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกกําหนดผูเขารวมโครงการและ

มีประโยชนในการดําเนินงานโครงการมาก  

(3) การประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับผูท่ีเก่ียวของ เจาหนาท่ีและผูแทนสถาบัน

เกษตรกรความเห็นวาเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด คาคะแนน 8.50 และ 8.83 ตามลําดับ  

(4) ความเหมาะสมของระยะเวลาการดําเนินโครงการ ท้ังเจาหนาท่ีและผูแทน

สถาบันเกษตรกรเห็นวาเหมาะสมในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 7.54 และ 8.16 ตามลําดับ เนื่องจากเปน

งบประมาณกลางป มีเวลาใหดําเนินการไมมาก  

(5) ระยะเวลาการรับสมัครสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการ เจาหนาท่ีเห็นวา

เหมาะสมระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 6.71 คะแนน โดยเห็นวา ระยะเวลาในการดําเนินงานเรงรัดมาก 

สถาบันเกษตรกร ไมสามารถเตรียมเอกสารไดทัน 

(6) การติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน ผูแทนสถาบันเกษตรกรเห็นวา 

มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.03 คะแนน  
 

ตารางท่ี 4.150 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัดและสถาบันเกษตรกรตอกระบวนการ

ดําเนนิงานโครงการ 
 

ประเด็น 
คะแนนความเหมาะสม  

เฉลี่ย แปลผล 
เจาหนาท่ี สถาบันเกษตรกร 

1) ความรู/ความเขาใจของเจาหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินโครงการ 8.21 8.82 8.60 มากท่ีสุด 

2) หลักเกณฑการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการ 8.22 9.12 8.80 มากท่ีสุด 

3) การประชุมช้ีแจงทําความเขาใจกับผูท่ีเก่ียวของ 8.50 8.83 8.71 มากท่ีสุด 

4) ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ 7.54 8.16 7.94 มาก 

5) ระยะเวลาการรับสมัครสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการ 6.71 - 6.71 มาก 

6) การตดิตาม รายงานผลการดําเนินงาน - 9.03 9.03 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 7.88 8.78 8.48 มากท่ีสุด 

แปลผล มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด  

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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3) ผลได (Outputs)  

3.1) สถาบันเกษตรกรท่ีไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการจัดทําโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณเพ่ือรวบรวมและแปรรูปยางพารา โดยมีสถาบันเกษตรกร

ท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณท้ังหมดในพ้ืนท่ี 24 จังหวัด 62 แหง รายการสนับสนุนรวม 149 รายการ  

3.2) สถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไดดําเนินการจัดซ้ือจัดหาอุปกรณ และกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน โดยเปนผูดําเนินการตั้งแตการกําหนดคุณลักษณะของโครงสราง หรืออุปกรณตาม

ความตองการของสถาบันเกษตรกร การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางยึดถือระเบียบการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ 

โดยมีเจาหนาท่ีกรมสงเสริมสหกรณติดตามและใหคําแนะนํา และสถาบันเกษตรกรสมทบเงินเพ่ิมไมนอยกวา

รอยละ 10 แตเนื่องจากมีการยกเลิกการสนับสนุนบางรายการ สรุปสนับสนุนใหแกสถาบันเกษตรกรท้ังสิ้น 

23 จังหวัด 58 สหกรณ 133 รายการ สถาบันเกษตรกรประกาศจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบท่ีกําหนดและ

สามารถจัดหาผูรับจางไดท้ัง 58 แหง 133 รายการ ภายในเดือนกันยายน 2561 และ ณ เดือนกรกฎาคม 

2562 ดําเนินการกอสรางโครงสรางพื้นฐานหรือติดตั้งอุปกรณแลวเสร็จ 57 แหง 131 รายการ คิดเปน

รอยละ 98.28 และ 87.92 ของจํานวนท่ีไดรับการสนับสนุนตามลําดับ (ตารางท่ี 4.151) 
 

ตารางท่ี 4.151 ผลการดําเนินงานโครงการ 
 

การดําเนินการ หนวย เปาหมาย  
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน รอยละ 

1) สหกรณท่ีเขารวมโครงการ แหง 62 58 93.55 

รายการ 149 133 89.26 

2) การจัดซื้อจัดจาง     

2.1)  ดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญา แหง 62 57 98.28 

รายการ 149 131 87.92 

2.2) คงเหลืออยูระหวางดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา แหง 62 1 1.72 

รายการ 149 2 1.34 
 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมสหกรณ 

หมายเหตุ : สถาบันเกษตรกรขอยกเลิกการรับการสนับสนุนบางรายการ เน่ืองจากติดปญหาดานสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 
 

สถาบันเกษตรกรเห็นวา การจัดซื้อจัดจาง กํากับการกอสราง จัดซื้อ ตรวจรับ 

มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.84 มีความโปรงใส แตมีรายละเอียดในการดําเนินการ

คอนขางมาก 

สําหรับสถาบันเกษตรกรท่ีไมสามารถดําเนินการกอสรางหรือติดตั้งอุปกรณไดทัน

ภายในเดือนกันยายน 2561 และไดมีการขยายระยะเวลา พบวา รอยละ 71.11 สามารถดําเนินการได

ตามแผนท่ีเสนอขอขยายระยะเวลา และรอยละ 28.89 ดําเนินการลาชากวาแผน เนื่องจากชวงเวลาดําเนิน
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โครงการเปนชวงฤดูฝน เปนอุปสรรคในการกอสราง และผูรับเหมาไมสามารถดําเนินการไดเสร็จทันเวลา 

หรือตองนําเขาเครื่องจักรจากตางประเทศจึงตองใชเวลาในการขนสง (ภาพท่ี 4.37) 

 
 ภาพท่ี 4.37 การดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรหลังจากขยายระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.3) ชนิดของโครงสรางพื้นฐานหรืออุปกรณที่สถาบันเกษตรกรไดรับการสนับสนุน 

จากการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา รอยละ 53.19 ของโครงสรางพ้ืนฐานหรืออุปกรณท่ีสถาบันเกษตรกร

ไดรับการสนับสนุน เปนโครงสรางพ้ืนฐานหรืออุปกรณท่ีสถาบันเกษตรกรมีอยูแลวกอนเขารวมโครงการ 

เชน รถโฟลคลิฟต จักรรีดยาง ตะกงพรอมแผนเสียบ แตผานการใชงานมานาน บางสวนชํารุดเสียหาย ทําให

ตองซอมแซมบอยครั้ง สงผลตอความรวดเร็วในกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑยางพารา และ   

รอยละ 46.81 เปนโครงสรางพ้ืนฐานหรืออุปกรณท่ีสถาบันเกษตรกรไมมีกอนเขารวมโครงการ เชน ลานตาก 

เครื่องชั่งพรอม โรงคลุม เครื่องกรองน้ํา เครื่องตรวจโลหะ อุปกรณแปรรูป ไดแก เครื่องตีฟองเพ่ือการแปรรูปหมอน 

เครื่องอัดเครปยางพารา (ภาพท่ี 4.38)   
 

 
ภาพท่ี 4.38 โครงสรางพ้ืนฐาน/อุปกรณแปรรูปท่ีสถาบันเกษตรกรไดรับ 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

3.4) ความคิดเห็นตอโครงสรางพ้ืนฐานหรืออุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน ผูแทนสถาบัน

เกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงสรางพ้ืนฐาน เชน โกดัง อาคารเก็บสินคา อุปกรณรวบรวม และอุปกรณ

แปรรูป ในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 8.98 ทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็วมากข้ึน สามารถลดตนทุน

การผลิตได รวมถึงเพ่ิมผลิตภัณฑใหม ๆ เกิดรายไดเพ่ิมข้ึน แตสถาบันเกษตรกรบางแหงยังมีความตองการ

โครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณแปรรูปในสวนท่ีขาดเพ่ิมเติม ดานความเหมาะสมของโครงสรางพ้ืนฐานและ

ดําเนินการไดตาม

แผน

71.11%

ลาชากวาแผน

28.89%

มี

53.19%

ไมมี

46.81%
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อุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน ผูแทนสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรเห็นวา มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 

คาคะแนนเฉลี่ย 9.30 และ 9.08 ตามลําดับ เนื่องจากเปนการเสนอขอรับการสนับสนุนตามความตองการ

ของสถาบันเกษตรกรเอง สามารถทําใหกระบวนการผลิตของสถาบันเกษตรกรรวดเร็วข้ึน และผลิตภัณฑ

ยางพารามีคุณภาพมากข้ึน (ตารางท่ี 4.152)  
 

ตารางท่ี 4.152 ความคิดเห็นของสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกหลังจากสถาบันเกษตรกรไดรับ  

และใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐาน/อุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน 
 

ประเด็น 
คะแนน  

แปลผล 
สถาบันเกษตรกร เกษตรกร 

1) ความพึงพอใจตอโครงสรางพ้ืนฐาน/อุปกรณการแปรรูป 8.98 - มากท่ีสุด 

2) ความเหมาะสมของโครงสรางพ้ืนฐาน/อุปกรณการแปรรูป 9.30 9.08 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

สถาบันเกษตรกร รอยละ 42.25 เห็นวา โครงสราง/อุปกรณการแปรรูปท่ีไดรับ

เพียงพอแลว ท่ีเหลือเห็นวายังไมเพียงพอ ตองการลานตาก เครื่องอัดเครป ตะกง เครื่องสับยางกอนถวย 

โรงอบยางพารา และโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืน ๆ เชน โกดังเก็บยาง ระบบบําบัดน้ําเสีย ไฟฟาและแกส และ

เกษตรกร เห็นวา  ความพอเพียงของโครงสรางพื้นฐานหรืออุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน เกษตรกร

รอยละ 60.69 เห็นวาเพียงพอแลว รอยละ 29.48 เห็นวายังไมเพียงพอ ควรมีลานตาก โกดัง เครื่องเครปยาง      

รถโฟลคลิฟต รถบรรทุก เปนตน ท่ีเหลือไมทราบ (ภาพท่ี 4.39)  

 
ภาพท่ี 4.39 ความเพียงพอของโครงสรางพ้ืนฐานหรืออุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน 

 ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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4) ผลลัพธเบ้ืองตน (Outcomes) 

4.1) ประสิทธิภาพการรวบรวมและแปรรูปยางพารา ภาพรวมการใชประโยชนโครงสราง

พ้ืนฐานและอุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน พบวา โครงสรางพ้ืนฐาน รวมท้ังอุปกรณรวบรวม/แปรรูป และอ่ืน ๆ 

เฉลี่ยทุกประเภท รอยละ 82.56 ของจํานวนรายการท่ีสนับสนุนไดถูกนําไปใชประโยชนแลว และยังคงมี

โครงสรางพ้ืนฐานหรืออุปกรณเฉลี่ยทุกประเภท รอยละ 17.44 ท่ีกอสรางหรือติดตั้งแลวเสร็จแตยังไมใชประโยชน 

เชน อาคารอบแผนยาง เนื่องจากยังไมมีการรับซ้ือยางเพ่ือนํามาอบแผนยาง โกดังเก็บยางท่ีกอสรางแลวเสร็จ

แตตรงกับชวงปดกรีด จึงยังไมมีการดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตยางพารา บางแหงยังขาดระบบสาธารณูปโภค

รองรับ ดังนี้  (ตารางท่ี 4.153) 

(1) โครงสรางพ้ืนฐาน รอยละ 72.73 ใชประโยชนแลว เชน โกดังเก็บยาง ลานตาก 

ระดับการใชประโยชนเฉลี่ยรอยละ 85.13 ของความจุสูงสุด  

(2) อุปกรณรวบรวม ไดแก ชุดเครื่องชั่ง รอยละ 50.00 นําไปใชประโยชนแลว 

ระดับการใชประโยชนรอยละ 40.00 ของศักยภาพ/สมรรถนะของอุปกรณ   

(3) อุปกรณแปรรูปรอยละ 76.67 นําไปใชประโยชนแลว เชน เครื่องรีดยางเครป

สําหรับรีดยางกอนเปนยางเครป จักรรีดยาง ตูนึ่งหมอนยางพารา เครื่องตีฟองสําหรับทําหมอนยางพารา 

แมพิมพรองเทาบูท ระดับการใชประโยชนเฉลี่ยรอยละ 92.61 ของศักยภาพ/กําลังการผลิตสูงสุดของอุปกรณ 

(4) สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เชน รถตักยาง รถโฟลคลิฟต รถบรรทุกหัวลาก 

นําไปใชประโยชนแลวท้ังหมด ในการขนสงเคลื่อนยายผลผลิตยางพาราหรืออ่ืน ๆ  คิดเปนรอยละ 85.83 

ของศักยภาพ/สมรรถนะของอุปกรณ  

 

ตารางท่ี 4.153 การใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน 

หนวย : รอยละ 
 

รายการ 
การใชประโยชน ระดับการใช

ประโยชน 
หมายเหตุ 

ยังไมใช ใชแลว รวม 

1) โครงสรางพ้ืนฐาน 27.27 72.73 100.00 85.13 - อยูในชวงปดกรีด  การผลิต

ยางแผนไมคุมทุน หรือ

สถาบันเกษตรกรขาดระบบ

สาธารณูปโภคพื้น

ฐานรองรับ เปนตน 

2) อุปกรณสําหรับรวบรวม 50.00 50.00 100.00 40.00 

3) อุปกรณแปรรูป 23.33 76.67 100.00 92.61 

4) สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ  

เชน รถบรรทุก รถโฟลคลิฟต  
0.00 100.00 100.00 85.83 

เฉลี่ย 17.44 82.56 100.00 86.58  

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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4.2) ปริมาณการรวบรวมผลผลิตยางพารา หลังจากสถาบันเกษตรกรไดใชงานโครงสราง

พื้นฐานหรืออุปกรณที่ไดรับการสนับสนุนแลว สถาบันเกษตรกรที่ดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตยางพารา

เปนหลัก รอยละ 53.85 สามารถรวบรวมผลผลิตยางพาราไดเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีกําลังการผลิตเพ่ิมข้ึน มีโกดัง

สําหรับเก็บผลิตภัณฑยางพาราไดมากข้ึน รวมถึงปจจัยอ่ืนท่ีมีผลตอการรวบรวมผลผลิต เชน ราคายางแผน

รมควันปรับตัวสูงขึ้น สถาบันเกษตรกรจึงมีการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อผลิตยางแผนรวมควัน

มากข้ึนตามไปดวย รอยละ 23.08 ไมตางจากกอนเขารวมโครงการ และรอยละ 23.07 ลดลง ท้ังนี้เนื่องจาก

ปจจัยภายนอกท่ีสถาบันเกษตรกรไมสามารถควบคุมได เชน ราคายางแผนดิบผันผวน เกษตรกรจึงจําหนาย

เปนน้ํายางสดใหกับแหลงอ่ืนมากกวา ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมยางพาราของสถาบันเกษตรกร 

หลังจากไดใชประโยชนจากโครงสรางหรืออุปกรณแลว ผูแทนสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร เห็นวา 

ชวยรวบรวมผลผลิตยางพาราไดในระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.10 และ 8.96 ตามลาํดับ (ภาพท่ี 4.40)  

 
 

ภาพท่ี 4.40 การรวบรวมผลผลิตยางพาราของสถาบันเกษตรกร 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมยางพาราของสถาบันเกษตรกร หลังจากไดใช

ประโยชนจากโครงสรางหรืออุปกรณแลว ผูแทนสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร เห็นวาชวยรวบรวมผลผลิต

ยางพาราไดในระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.10 และ 8.96 ตามลําดับ (ภาพท่ี 4.41) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.41 ความเห็นตอประสิทธิภาพการรวบรวมยางพารา 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

เพ่ิมข้ึน

53.85%

เทาเดิม

23.08%

ลดลง
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9.10

8.96

สถาบันเกษตรกร เกษตรกร
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4.3) การแปรรูปผลผลิตยางพาราหลังจากการใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานและ

อุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน ผูแทนสถาบันเกษตรกรท่ีมีการดําเนินธุรกิจแปรรูป รอยละ 40.00 สามารถ

แปรรูปผลิตภัณฑยางพาราไดมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกอนเขารวมโครงการ เนื่องจากไดรับอุปกรณ

แปรรูปท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนทําใหสามารถแปรรูปเพ่ิมข้ึนไดมากตามไปดวย หรือราคายางแผนรมควัน

สูงข้ึน สถาบันเกษตรกรจึงแปรรูปผลผลิตไดมากข้ึน บางแหงเริ่มดําเนินธุรกิจแปรรูปหลังจากไดรับการสนับสนุน

อุปกรณแปรรูป รอยละ 45.00 แปรรูปไดเทาเดิม และรอยละ 15.00 แปรรูปไดนอยลง เนื่องจากรวบรวม

วัตถุดิบ/ผลผลิตไดนอยลง สมาชิกหันไปจําหนายผลผลิตใหผูรับซ้ือรายอ่ืน (ภาพท่ี 4.42)  

 

ภาพท่ี 4.42 การแปรรูปผลผลิตยางพาราของสถาบันเกษตรกร 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปยางพาราสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร 

เห็นวา สามารถเพ่ิมอัตราและชนิดการผลิตสินคาแปรรูปในระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.74 และ 9.22 

ตามลําดับ (ภาพท่ี 4.43) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.43 ความเห็นตอประสิทธิภาพแปรรูปยางพารา 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

นอกจากการเพ่ิมปริมาณการรวบรวมและแปรรูปผลผลิตยางพาราแลว การสนับสนุน

โครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณตาง ๆ ยังชวยใหสถาบันเกษตรกรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตได 

สามารถรวบรวมน้ํายางสดจากเกษตรกรเพ่ือเขาสูกระบวนการผลิตไดมากข้ึน มีสถานท่ีจัดเก็บมากข้ึน สามารถ

รองรับชวงท่ีมีปริมาณการผลิตมาก ลดเวลาในกระบวนการผลิต ลดตนทุนการผลิต รวมถึงคุณภาพผลิตภัณฑ

เพ่ิมขึ้น

40.00%

เทาเดิม

45.00%

ลดลง

15.00%

8.74

8.96

สถาบันเกษตรกร เกษตรกร
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ยางพาราท่ีดีข้ึน ลดการสูญเสีย โดยสถาบันเกษตรกร รอยละ 70.83 สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพตามท่ีกลาวมา

ขางตนได 1 ดาน และรอยละ 29.17 สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได 2 ดานข้ึนไป  

4.4) มูลคาผลิตภัณฑท่ีสถาบันเกษตรกรรวบรวมหรือผลิต สถาบันเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการท้ัง 58 แหง มีแผนธุรกิจหรือกิจกรรมการใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานหรืออุปกรณท่ีไดรับ

การสนับสนุน รวบรวมผลผลิตไดแลว 72,329 ตัน แปรรูปผลิตภัณฑยางพาราเพื่อเพิ่มมูลคาแลว 

1,243.67 ลานบาท เกษตรกรท่ีไดรับประโยชน 99,212 ราย  (ตารางท่ี 4.154) 
 

ตารางท่ี 4.154 การใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน 
 

รายการ หนวย จํานวน 

1) การใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐาน/อุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุนของสถาบันเกษตรกร แหง 58 

2) การรวบรวมผลผลติของสหกรณ/กลุมเกษตรกร ตัน 72,329 

3) การแปรรูปผลิตภัณฑยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลคา ลานบาท 1,243.67 

4) เกษตรกรท่ีไดรับประโยชน ราย 99,212 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมสงเสริมสหกรณ 

 

4.5) ชองทางการจําหนาย กอนมีโครงการเกษตรกรจําหนายผลผลิตรอยละ 87.36 

ใหกับสถาบันเกษตรกรท่ีตนเองเปนสมาชิก รอยละ 11.36 จําหนายใหผูรวบรวมหรือพอคาทองถ่ิน และ

ผลผลิตรอยละ 0.51 จําหนายใหโรงงานแปรรูป และรอยละ 0.77 จําหนายใหแหลงอ่ืน เชน สถาบัน

เกษตรกรแหงอ่ืน ๆ (ภาพท่ี 4.44)  

 
ภาพท่ี 4.44 ชองทางการจําหนายผลผลิตยางพาราของเกษตรกร 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

เกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการรอยละ 92.83 ทราบวา

ไดรับการสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานหรือวัสดุอุปกรณสําหรับรวบรวมและแปรรูปยางพารา หลังจากสถาบัน

เกษตรกรไดรับการสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐาน อุปกรณรวบรวมและแปรรูปแลว รอยละ 66.82 คาดวาจะ

จําหนายผลผลิตใหกับสถาบันเกษตรกรท่ีตนเองเปนสมาชิกเพ่ิมข้ึน รอยละ 30.88 คาดวาเทาเดิมเนื่องจาก

บริษัท/โรงงาน

แปรรูป, 0.51%

ผูรวบรวมทองถิน่

, 11.36%

สถาบันเกษตรกร

, 87.36%

อื่น ๆ, 0.77%
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จําหนายผลผลิตใหกับสถาบันเกษตรกรท่ีตนเองเปนสมาชิกท้ังหมดอยูแลว และรอยละ 2.30 คาดวาลดลง 

เนื่องจากพ้ืนท่ีปลูกยางของตนเองลดลง ตนยางมีอายุมาก ผลผลิตลดลง ตามลําดับ (ภาพท่ี 4.45) 

 
ภาพท่ี 4.45 การจําหนายผลผลิตของเกษตรกรใหกับสถาบันเกษตรกร 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

4.6) ราคาผลผลิตยางพารา หลังจากมีโครงการ พบวา เกษตรกรทุกรายจําหนายผลผลิต

ยางพาราใหสถาบันเกษตรกรท่ีตนเองเปนสมาชิกอยู โดยเกษตรกรรอยละ 48.89 เห็นวาราคารับซ้ือผลผลิต

ยางพาราของสถาบันเกษตรกรเทากันกับผูรับซ้ืออ่ืน ๆ รอยละ 40.00 เห็นวาสูงกวา และรอยละ 11.11 

ต่ํากวาราคาตลาดหรือผูรับซ้ือท่ัวไป โดยความเหมาะสมราคารับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร ในระดับมากท่ีสุด 

คาคะแนนเฉลี่ย 8.51 ท้ังนี้ เกษตรกรมีความเห็นวา ราคารับซ้ือต่ํา โดยสถาบันเกษตรกรกําหนดราคาตาม

ราคากลางและเปนไปตามกลไกตลาด (ภาพท่ี 4.46)   

 

 
ภาพท่ี 4.46 ความเห็นดานราคารับซ้ือผลผลิตของสถาบันเกษตรกรเทียบกับแหลงรับซ้ืออ่ืน 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 

4.7) รายไดของเกษตรกร ในการเปรียบเทียบรายไดของเกษตรกรสมาชิกกอนและ

หลังจากท่ีสถาบันเกษตรกรไดรับการสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานหรืออุปกรณสําหรับรวบรวมและแปรรูป

ยางพารา ตองใชระยะเวลาอยางนอย 1 รอบปการผลิต เนื่องจากในชวงการสํารวจขอมูล สถาบันเกษตรกร

อยูในชวงเริ่มใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณท่ีไดรับ บางแหงยังคงอยูระหวางการกอสราง

หรือติดตั้งอุปกรณ ซ่ึงยังไมเกิดผลลัพธและผลกระทบท่ีชัดเจน นอกจากนี้ยังควรคํานึงถึงปจจัยอ่ืนท่ีมีผลตอรายได

จากการจําหนายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรดวย 

มากข้ึน

66.82%

เทาเดิม

30.88%

ลดลง

2.30%

สูงกวา

40.00%

ตํ่ากวา

11.11%

เทากัน

48.89%
คะแนนเฉลี่ย  

8.51 
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ดานชนิดของผลผลิตยางพาราท่ีเกษตรกรจําหนายกอนมีโครงการ พบวา เกษตรกรสมาชิก

สถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสวนใหญ รอยละ 93.65 จําหนายผลผลิตเพียงชนิดเดียว เชน น้ํายางสด 

ยางกอนถวย ยางแผนดิบ และรอยละ 6.35 จําหนายผลผลิตมากกวา 1 ชนิด โดยเกษตรกรรอยละ 49.27 

จําหนายเปนน้ํายางสด เฉลี่ยรายละ 10.16 ตัน/ป รายไดเฉลี่ย 19,216.44 บาท/เดือน รองลงมารอยละ 34.63 

จําหนายเปนยางกอนถวย เฉลี่ยรายละ 9.78 ตัน/ป รายไดเฉลี่ย 15,210.15 บาท/เดือน รอยละ 13.66 จําหนาย

เปนยางแผนดิบ เฉลี่ยรายละ 20.24 ตัน/ป รายไดเฉลี่ย 65,303.53 บาท/เดือน และรอยละ 2.44 จําหนาย

เปนรูปแบบอ่ืน เชน ยางเครป ข้ียาง ยางแผนรมควัน เฉลี่ยรายละ 6.32 ตัน/ป รายไดเฉลี่ย 12,666.67 บาท/เดือน 

(ตารางท่ี 4.155)  
 

ตารางท่ี 4.155 การจําหนายผลผลิตยางพาราในรูปแบบตาง ๆ ในชวงกอนมีโครงการ  
 

ผลผลิตยางพาราท่ีเกษตรกรจําหนาย 
เกษตรกร 

(รอยละ) 

ปริมาณเฉลี่ย 

(ตัน/ราย) 

ราคาเฉลี่ย 

(บาท/กก.) 

รายไดเฉลี่ย 

(บาท/ราย/เดือน) 

1) นํ้ายางสด 49.27 10.16   22.69 19,216.44  

2) ยางกอนถวย 34.63 9.78  18.67 15,210.15  

3) ยางแผนดิบ 13.66 20.24  38.72 65,303.53  

4) อ่ืน ๆ ไดแก ข้ียาง ยางเครป 2.44 6.32  24.04 12,666.67  

รวม 100.00   23,963.97 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

เม่ือสอบถามความเห็นของเกษตรกร ดานรายไดของตนเองตั้งแตสถาบันเกษตรกร

เริ่มใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐาน/อุปกรณท่ีไดรับ เทียบกับกอนมีโครงการ เกษตรกรรอยละ 32.39 

เห็นวารายไดจากการขายผลผลิตยางพาราของตนเองเพ่ิมข้ึน เนื่องจากผลผลิตมากข้ึน และราคาผลผลิต

สูงขึ้น รอยละ 35.22 เห็นวาเทาเดิม และรอยละ 32.39 เห็นวาลดลง เนื่องจากราคารับซื้อลดลง 

(ภาพท่ี 4.47) 

 
ภาพท่ี 4.47 ความเห็นดานรายไดของเกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 

เพ่ิมข้ึน

32.39%

เทาเดิม

35.22%

ลดลง

32.39%



265 

4.8) เจาหนาท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัดเห็นวา สถาบันเกษตรกรเกิดการพัฒนาหลังจาก

การใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานหรืออุปกรณรวบรวมและแปรรูปยางพาราท่ีไดรับการสนับสนุนแลว 

ในภาพรวม จากระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 6.69 กอนเขารวมโครงการ เพ่ิมเปนระดับมากท่ีสุด คาคะแนน

เฉลี่ย 8.64 ในดานตาง ๆ ดังนี้ (ตารางท่ี 4.156) 

(1) การรวบรวมผลผลิต เจาหนาท่ีเห็นวาสถาบันเกษตรกรเกิดการพัฒนาการรวบรวม

ผลผลิตไดมากข้ึนจากระดับปานกลาง คาคะแนน 6.40 กอนเขารวมโครงการ เปนระดับมากท่ีสุด คาคะแนน 8.81 

หลังจากเขารวมโครงการ สถาบันเกษตรกรมีอุปกรณเพียงพอ เพ่ิมพ้ืนท่ีจัดเก็บ ท้ังอํานวยความสะดวกและ

ลดตนทุน สําหรับการรวบรวมผลผลิตยางพารา 

(2) การเปนผูนําตลาดดานราคา สถาบันเกษตรกรสามารถพัฒนาการเปนผูนําตลาด

ดานราคา เพ่ิมข้ึนจากกอนเขารวมโครงการ ระดับมาก คาคะแนน 6.41 เปนระดับมากท่ีสุด คาคะแนน 8.28 

กลุมเกษตรกรมีศักยภาพในการตอรองราคากับพอคาคนกลางไดมากข้ึน และหลังจากเขารวมโครงการ

สถาบนัเกษตรกรสามารถลดตนทุนทําใหเปนผูนําดานราคาในตลาดได 

(3) เกษตรกรจําหนายผลผลิตใหสถาบันเกษตรกรไดในราคายุติธรรม เพ่ิมข้ึนจาก

กอนเขารวมโครงการ ระดับมาก คาคะแนน 7.21 เปนระดับมากท่ีสุด คาคะแนน 8.50 หลังจากเขารวมโครงการแลว 

(4) การแปรรูปมากข้ึน เกิดมูลคาเพ่ิม โดยสถาบันเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุน

อุปกรณสําหรับการแปรรูป สามารถแปรรูปผลผลิตยางพาราไดเพ่ิมมากข้ึนจากระดับมาก คาคะแนน 6.73 

กอนเขารวมโครงการ เปนระดับมากท่ีสุด คาคะแนน 9.00 หลังจากเขารวมโครงการ  
 

ตารางท่ี 4.156 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอการพัฒนาของสถาบันเกษตรกรหลังจากเขารวมโครงการ   
 

รายการ กอนมีโครงการ หลังมีโครงการ 
คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

1) การรวบรวมผลผลติ 6.40 ปานกลาง 8.81 มากท่ีสุด 
2) ผูนําตลาดดานราคา 6.41 มาก 8.28 มากท่ีสุด 
3) เกษตรกรจําหนายไดในราคายตุิธรรม 7.21 มาก 8.50 มากท่ีสุด 
4) แปรรูปไดมากข้ึน เกิดมลูคาเพ่ิม 6.73 มาก 9.00 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 6.69 มาก 8.64 มากท่ีสุด 
ท่ีมา : จากการสํารวจ  

 

4.9) การเปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการในการตรวจรับโครงสราง

พ้ืนฐานและอุปกรณ พบวา นอกจากจะมีคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีสถาบันเกษตรกรท่ีเปนผูตรวจรับแลว 

สถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ รอยละ 66.67 ไดใหสมาชิกสถาบันเกษตรกรมีสวนรวมเปนคณะกรรมการ

ตรวจรับโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณดวย และรอยละ 20.51 เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกมีสวนรวม 

ในการเปนคณะกรรมการ เชน เจาหนาท่ีเทศบาล ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา (ตารางท่ี 4.157) 
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ตารางท่ี 4.157 คณะกรรมการตรวจรับโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณ   
 

คณะกรรมการตรวจรับ รอยละ 
1) กรรมการ/เจาหนาท่ีสถาบันเกษตรกร 100.00 
2) สมาชิกสถาบันเกษตรกร 66.67 
3) อ่ืน ๆ 20.51 

 

ท่ีมา : จากการสํารวจ  
 

5) ความพึงพอใจ  

หลังจากไดมีการดําเนินการตั้งแตการประชุมชี้แจงเพื่อแจงรายละเอียดและเงื่อนไข

ในการเขารวมโครงการใหเจาหนาท่ีและสถาบันเกษตรกรรับทราบ เสนอรายละเอียดของโครงสรางพ้ืนฐาน 

หรืออุปกรณท่ีสถาบันเกษตรกรตองการสนับสนุนโดยสถาบันเกษตรกรสมทบเงินอีกไมนอยกวารอยละ 10  

กระบวนการจัดหาจัดซ้ือจัดจาง การกอสรางและติดตั้งอุปกรณ และเริ่มมีการใชประโยชนจากโครงสราง

พ้ืนฐานหรืออุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุนแลว เจาหนาท่ีสหกรณจังหวัดมีความพึงพอใจในภาพรวมของ

การดําเนินโครงการในระดับมาก ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 8.13 เห็นวาโครงการกอใหเกิดประโยชนกับสถาบัน

เกษตรกรและเกษตรกร ดานสถาบันเกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 9.22 

เจาหนาท่ีใหคําแนะนําเปนอยางดี และมีการติดตามอยางตอเนื่อง รวมถึงโครงสรางพ้ืนฐาน/อุปกรณ ท่ีไดรับ

การสนับสนุนเปนความตองการของสถาบันเกษตรกรเอง ซ่ึงสามารถเติมเต็มในสวนอุปกรณท่ียังขาด หรือเกาชํารุด 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและแปรรูปยางพาราใหกับสถาบันเกษตรกรได และเกษตรกรมี

ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.29 เห็นวาโครงการสามารถชวยใหกระบวนการผลิต

ของสถาบันเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน (ภาพท่ี 4.48) 

 
 

ภาพท่ี 4.48 ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

 

 

 

 

8.13

9.22 9.29

เจาหนาท่ี สถาบันเกษตรกร เกษตรกร
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6) ขอคนพบ 

6.1) การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน วิธีการดําเนินงาน ในชวงเริ่มดําเนินโครงการ

ไมชัดเจน  

6.2) ระยะเวลาการดําเนินการเรงดวน ท้ังเจาหนาท่ีกรมสงเสริมสหกรณและสถาบัน

เกษตรกรมีเวลาในการดําเนินการคอนขางจํากัด ประกอบกับเปนงบอุดหนุนจายขาด จึงตองมีการตรวจสอบ

เอกสารอยางละเอียด ทําใหกระบวนการดําเนินการจัดทําเอกสารในชวงเริ่มดําเนินโครงการลาชา ตองมี

การปรับแกหรือจัดหาเพ่ิมเติมเอกสารใหครบถวน ซ่ึงเจาหนาท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัดไดมีการใหคําแนะนํา

และติดตามอยางใกลชิด ใหสถาบันเกษตรกรสามารถดําเนินการใหทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

6.3) ในการจัดซ้ือจัดหาโครงสรางพ้ืนฐานหรืออุปกรณ ไดใหสถาบันเกษตรกรนําระเบียบ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐมาใชโดยอนุโลม แตผูแทนสถาบันเกษตรกรบางแหงยังขาดความรู 

ความเขาใจ และไมมีประสบการณในการจัดซ้ือจัดจาง สงผลใหการกําหนดรายละเอียดเครื่องจักร และการ

จัดทําขอเสนอโครงการลาชา ซ่ึงกรมสงเสริมสหกรณไดมีการติดตามและใหคําแนะนําเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง 

6.4) สถาบันเกษตรกรบางแหงไมไดรับการสนับสนุนโครงสรางหรืออุปกรณครบตามท่ีเสนอขอ 

เนื่องจากงบประมาณท่ีกรมสงเสริมสหกรณไดรับมีจํากัด ซ่ึงอาจทําใหประสิทธิภาพการรวบรวมหรือแปรรูป

ยางพาราเพ่ิมไดไมเปนไปตามเปาหมาย สําหรับสถาบันเกษตรกรท่ีไมไดรับการอนุมัติครบตามท่ีเสนอขอ 

กรมสงเสริมสหกรณไดมีการแนะนําแหลงทุนอ่ืนใหสถาบันเกษตรกรเพ่ิมเติมและวางแผนการใชงบประมาณ

ของสถาบันเกษตรกรเองจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากอุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุนจาก

โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6.5) ชวงเวลาการดําเนินงานเปนชวงฤดูฝน ทําใหการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานลาชา 

6.6) สถาบันเกษตรกรท่ียังไมสามารถกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานไดแลวเสร็จเนื่องจาก

ผูรับเหมาดําเนินการลาชา ตองจายคาปรับใหกับสถาบันเกษตรกรซ่ึงไมทราบแนชัดวาตองสงคืนเงินคาปรับ

ใหกับภาครัฐหรือไม และกรมสงเสริมสหกรณไดทําหนังสือสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางเพ่ือหาขอสรุป

ดังกลาวแลว 

6.7) สถาบันเกษตรกรตองการใหสนับสนุนการแปรรูป และตลาดรองรับผลิตภัณฑแปรรูป

จากยางพาราอยางตอเนื่อง  

6.8) ปญหาราคายางพาราตกต่ํา ราคาน้ํายางสดใกลเคียงกับราคายางแผน เกษตรกร

หรือสถาบันเกษตรกรบางแหง จึงเลือกจําหนายหรือรวบรวมผลผลิตในรูปแบบน้ํายางสดแทน สถาบันเกษตรกร

ท่ีไดรับการสนับสนุนอุปกรณสําหรับการรวบรวมหรือแปรรูปยางแผนอาจมีการใชประโยชนจากอุปกรณ

ดังกลาวไดนอย 
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7) ขอเสนอแนะ 

7.1) การดําเนินโครงการในระยะตอไปควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสถาบัน

เกษตรกรไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ิมระยะเวลาการเตรียมการโครงการ และแจงลวงหนาเก่ียวกับ

รายละเอียดโครงการ รวมท้ังการจัดทําแนวทางปฏิบัติงานท่ีชัดเจน จัดอบรม หรือใหความรูดานการจัดซ้ือจัด

จางตามแนวทางท่ีกําหนดใหแกสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ โดยเจาหนาท่ีพัสดุ เพ่ือการจัดทํา

รายละเอียด การเตรียมเอกสาร และการตรวจสอบเอกสารใหมีความถูกตอง ลดขอผิดพลาด  

7.2) สถาบันเกษตรกรควรเตรียมวางแผนความตองการโครงสรางพ้ืนฐาน หรือวัสดุอุปกรณ

ตาง ๆ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว หากมีโครงการเรงดวนอาจชวยลดระยะเวลาการเตรียมเอกสารขอมูลตาง ๆ  

7.3) ในระยะยาวสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการควรรวมตัวกันเปนเครือขายเชื่อมโยง

ระหวางสถาบันเกษตรกรขนาดเล็ก กลาง ใหญ ท่ีมีการแปรรูปเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูลกันใหมีการพัฒนาไปดวยกัน

อยางเขมแข็ง 

7.4) ภาครัฐควรสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลคา และสนับสนุน

สถาบันเกษตรกรท่ีมีศักยภาพใหสามารถดําเนินการผลิตผลิตภัณฑยางพาราไดอยางครบวงจร  
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ประมวลภาพโครงสรางพ้ืนฐานหรืออุปกรณเพ่ือรวบรวมและแปรรูปยางพารา 

ท่ีสถาบันเกษตรกรไดรับการสนับสนุน 
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รถบรรทุกหัวลาก จ.ตรัง  

โรงเรือนอเนกประสงครองรับการผลิตยางแทง  
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4.14 โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ  
 

4.14.1 สาระสําคัญของโครงการ 

1) ความเปนมาของโครงการ 

สืบเนื่องจากปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาราคายางตกต่ํา รัฐบาลจึงไดเล็งเห็น

ความสําคัญในการแกไขปญหาเรื่องดังกลาว โดยกําหนดนโยบายการสงเสริมการใชยางพาราของภาครัฐ 

ตอมากระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหการยางแหงประเทศไทย เปนหนวยงานหลักในการสงเสริม

เรื่องดังกลาวรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือพิจารณาดําเนินการสงเสริมการใชยางพารามาใชในแตละ

หนวยงานใหมากยิ่งขึ้น และเพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ไดรับความเดือดรอนจาก

เรื่องดังกลาวโดยตรง ซ่ึงกรมชลประทานไดสนับสนุนแผนงาน/โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงาน

ภาครัฐโดยการนํายางพารามาใชในการซอมแซมและปรับปรุงงานชลประทาน ซ่ึงการดําเนินการดังกลาว

ขางตนจะสอดคลองกับนโยบายการสงเสริมการใชยางพาราของภาครัฐ และสามารถชวยเหลือเกษตรกร

ชาวสวนยางท่ีไดรับความเดือดรอนจากราคายางพาราตกต่ําไดอีกทางหนึ่ง การดําเนินงานโครงการประกอบดวย 

2 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมรับซื้อและสงมอบยางใหหนวยงานนําไปใชประโยชน ดําเนินการโดยการยาง

แหงประเทศไทย และกิจกรรมสงเสริมการใชยางพาราในงานดานชลประทาน ดําเนินการโดยกรมชลประทาน 

2) วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1) กิจกรรมบริหารจัดการรับซ้ือและสงมอบยางใหหนวยงานนําไปใชประโยชน เพ่ือเพ่ิม

ปริมาณการใชยางพาราในประเทศ โดยสงมอบใหหนวยงานภาครัฐนําไปใชประโยชนเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร

ชาวสวนยาง และลดผลกระทบตอราคายางพาราภายในประเทศเปนการรักษาเสถียรภาพราคายาง 

2.2) กิจกรรมสงเสริมการใชยางพาราในงานดานชลประทาน เพ่ือซอมแซมปรับปรุงถนน

ที่ปจจุบันมีสภาพชํารุดเสียหายใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชสําหรับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรออกสูตลาดและสัญจรไปมาของราษฎร รวมท้ังใชในการสัญจรเขาหัวงานโครงการชลประทาน

ในการบริหารจัดการน้ําและเพ่ือสนับสนุนการใชยางพาราตามนโยบายของรัฐบาล 

3) เปาหมายของโครงการ 

3.1) กิจกรรมบริหารจัดการรับซ้ือและสงมอบยางใหหนวยงานนําไปใชประโยชน ดําเนินการ 

รับซ้ือยางจากเกษตรกรชาวสวนยางเพ่ือแปรรูป 61,596.76 ตัน จําแนกเปน น้ํายางขน 61,233.67 ตัน 

และยางแหง 363.09 ตัน  โดยรับซ้ือผานสถาบันเกษตรกร กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง หรือวิสาหกิจชุมชน

ท่ีเขารวมโครงการ โดยตองรวบรวมยางจากเกษตรกรชาวสวนยางท่ีข้ึนทะเบียนกับการยางแหงประเทศ

ไทย ซ่ึงจํากัดสิทธิในการขายไมเกินรายละ 15 ไร ในอัตรา 2 กิโลกรัม/ไร/วัน เดือนละไมเกิน 15 วัน 

หรือ 450 กิโลกรัมเนื้อยางแหง/เดือน 

3.2) กิจกรรมสงเสริมการใชยางพาราในงานดานชลประทานเพ่ือซอมแซมและปรับปรุง

ถนนคันคลองชลประทาน โดยใชยางพาราเปนสวนประกอบในพ้ืนท่ี 53 จังหวัด จํานวน 317 รายการ 

จําแนกเปน การใชยางเปนสวนผสมชั้นผิวทาง (Para Asphalt Concrete) จํานวน 284 รายการ และ
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การใชยางเปนสวนผสมชั้นดินลูกรัง (Para Soil Cement) จํานวน 33 รายการ ระยะทางรวมท้ังสิ้น 

999.65 กิโลเมตร ปริมาณยางพาราท่ีใชเปนสวนประกอบ 3,509.50 ตัน เกษตรกรไดรับประโยชน 

239,501 ครัวเรือน 

4) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ 

ดําเนินงานโครงการโดยการยางแหงประเทศไทย และกรมชลประทาน รวมงบประมาณ

ท้ังสิ้น 3,628.0209 ลานบาท ดังนี้ 

4.1) กิจกรรมบริหารจัดการรับซ้ือ และสงมอบยางใหหนวยงานนําไปใชประโยชน 

ดําเนินงานโดย การยางแหงประเทศไทย ไดรับงบประมาณเปนคาบริหารโครงการ 80 ลานบาท  

4.2) กิจกรรมสงเสริมการใชยางพาราในงานดานชลประทาน ดําเนินการโดย กรมชลประทาน 

งบประมาณ 3,548,020,900 บาท จําแนกเปน การใชยางเปนสวนผสมชั้นผิวทาง (Para Asphalt Concrete) 

จํานวน 3,128.1019 ลานบาท และการใชยางเปนสวนผสมชั้นดินลูกรัง   (Para Soil Cement) จํานวน 

419.9190 ลานบาท 

5) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

4.14.2 วิธีการประเมินผล 

1) การเก็บรวบรวมขอมูล  ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ 

1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ 

1.2) สอบถามเจาหนาท่ีการยางแหงประเทศไทย (สวนกลาง) 

1.3) สอบถามเจาหนาท่ีกรมชลประทาน ท่ีรับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด จังหวัดละ 

1 ราย รวม 53 ราย 

2) ชวงเวลาของขอมูล  

2.1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 

2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีโครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562 
 

4.14.3 ผลการประเมินผล 

1) ปจจัยนําเขา (Inputs) 

1.1) การเบิกจายงบประมาณ ดําเนินการเบิกจายแลว 2,097.935 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 57.83 ของงบประมาณท่ีไดรับ 3,628.020 ลานบาท จําแนกเปน 

(1) กิจกรรมบริหารจัดการรับซ้ือและสงมอบยางใหหนวยงานนําไปใชประโยชน 

เบิกจายแลว 0.925 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.16 ของงบประมาณท่ีไดรับ 80 ลานบาท 

(2) กิจกรรมสงเสริมการใชยางพาราในงานดานชลประทาน  เบิกจายแลว

2,126.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 59.94 ของงบประมาณท่ีไดรับ 3,548.0209 ลานบาท 
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1.2) ความเพียงและความทันเวลาของงบประมาณ จากการสอบถามเจาหนาที่ของ

กรมชลประทานท่ีรับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัด เห็นวา งบประมาณท่ีไดรับมีความเพียงพอ รอยละ 82.61 

โดยงบประมาณที่ไดรับมีความเพียงพอในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 9.13 สวนที่เหลือรอยละ 17.39 

เห็นวาไมเพียงพอ เนื่องจากงบประมาณท่ีไดสามารถซอมแซมปรับปรุงถนนไดบางสวน ไมเพียงพอกับจํานวน

พ้ืนท่ีถนนท่ีชํารุดของโครงการท้ังหมด  

สําหรับความทันเวลาของงบประมาณ พบวา งบประมาณที่ไดรับมาทันเวลา 

รอยละ 95.24 โดยงบประมาณท่ีไดรับมีความทันเวลาในระดับมากที่สุด ท่ีคาคะแนน 8.84 สวนท่ีเหลือ

รอยละ 4.76 เห็นวางบประมาณลาชา เนื่องจากไดรับงบประมาณในชวงเริ่มตนฤดูฝน ทําใหมีปญหาอุปสรรค

ในการกอสราง 

2) กระบวนการ (Processes) 

2.1) กิจกรรมบริหารจัดการรับซ้ือและสงมอบยางใหหนวยงานภาครัฐนําไปใช 

(1) จัดทําหลักเกณฑ กลไก และวิธีบริหารจัดการโครงการ ดําเนินการเสร็จแลว

เม่ือเดือนมกราคม 2561 

(2) ชี้แจงหลักเกณฑ กลไก และวิธีการบริหารจัดการกับกลุมเปาหมายดําเนินการแลว 

6 ครั้ง จํานวนผูเขารวม 510 ราย ครบตามเปาหมาย จําแนกเปน ชี้แจงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 6 ครั้ง 

จํานวน 90 ราย และชี้แจงเกษตรกร 6 ครั้ง จํานวน 420 ราย 

2.2) กิจกรรมสงเสริมการใชยางพาราในงานดานชลประทาน หนวยงานที่รับผิดชอบ

ไดมีการประชาสัมพันธในพ้ืนท่ีดําเนินการโครงการ เพ่ือสรางการรับรู ความเขาใจ และประโยชนท่ีไดรับ

จากโครงการ โดยใชปายประชาสัมพันธ การประชุมคณะทํางานและประชาชนเก่ียวกับโครงการไทยนิยม

ยั่งยืนในพ้ืนท่ี การชี้แจงกับกลุมผูใชน้ํา การประชุมผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน กําหนดใหมีตัวแทนภาคประชาชน

รวมสังเกตการณการกอสราง เปนตน อยางไรก็ตามยังมีเกษตรกรและประชาชนท่ัวไปบางสวนไมเขาใจ

ในกระบวนการนํายางพารามาใชเปนสวนผสมในการซอมแซมและปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน 

3) ผลได (Outputs) 

3.1) การจัดซื้อ แปรรูป และการสงมอบยางใหหนวยงานภาครัฐนําไปใชประโยชน 

จากขอมูลความตองการใชยางของหนวยงานภาครัฐ ณ วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 พบวา หนวยงานภาครัฐ 

มีความตองการใชยางท้ังสิ้น 5,004.81 ตัน ซ่ึงจากปริมาณความตองการใชยางดังกลาว การยางแหงประเทศไทย

ไดดําเนินการเปดจุดรับซ้ือน้ํายางสด จํานวน 8 แหง ปริมาณท่ีรับซ้ือ 3,952.77 ตัน และดําเนินการแปรรูป

น้ํายางสดเปนน้ํายางขนสงมอบใหหนวยงานแลว 1,880.89 ตัน หรือรอยละ 37.58 ของปริมาณความตองการใชยาง 

ยังคงเหลือปริมาณยางที่ยังไมไดสงมอบ 3,123.91 ตัน หรือรอยละ 62.42 ของความตองการใชยาง 

(ตารางท่ี 4.158) 
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ตารางท่ี 4.158 ปริมาณความตองการ และผลการสงมอบยาง ป 2561 
 

รายการ ผลการดําเนินงาน 

1) ปริมาณความตองการใชน้ํายางขน 5,004.81 ตนั 

2) รับซ้ือน้ํายางสดจากเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร 3,952.77 ตนั 

3) แปรรูปน้ํายางสดเปนน้ํายางขนสงมอบใหหนวยงาน

นําไปใช 

1,880.89 ตนั (รอยละ 37.58 ของความตองการ) 

4) คงเหลือน้ํายางขนท่ียังไมสงมอบ 3,123.92 ตนั (รอยละ 62.42 ของความตองการ) 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, การยางแหงประเทศไทย 

 

3.2) การซอมแซม และปรับปรุงถนนคันคลองชลประทานท่ีมียางพาราเปนสวนผสม 

โดยกรมชลประทานดําเนินการในพ้ืนท่ี 53 จังหวัด ผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562  

ดําเนินการแลวเสร็จ 294 รายการ คิดเปนรอยละ 92.74 ของเปาหมาย 317 รายการ (ตารางท่ี 4.159)  
 

ตารางท่ี 4.159 ผลการดําเนินงานซอมแซมและปรับปรุงถนนคันคลองชลประทานโดยใชยางพาราเปน

สวนผสม 
 

การดําเนินงาน จํานวน (รายการ) รอยละ 

1) กอสรางและเบิกจายแลวเสร็จ  294 92.74 

2) อยูระหวางการกอสราง   9 2.84 

3) อยูระหวางกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง  1 0.32 

4) ยกเลิกโครงการ  13 4.10 

รวมท้ังส้ิน 317 100.00 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมชลประทาน  
 

4) ผลลัพธเบ้ืองตน (ตารางท่ี 4.160)  

4.1) การสงเสริมการใชยางพาราในงานดานชลประทาน กรมชลประทานดําเนินการ

ใชยางในการซอมแซมและปรับปรุงถนนคันคลองชลประทานโดยใชยางพาราเปนสวนผสม ซ่ึงเปนการเพ่ิม

ปริมาณการใชยางพาราในประเทศ เพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรชาวสวนยาง และลดผลกระทบตอราคายางพารา

ภายในประเทศ โดยมีปริมาณน้ํายางท่ีใช 1,805.75 ตัน คิดเปนรอยละ 51.45 ของเปาหมาย 3,509.50 ตัน 

มีระยะทางการซอมแซมและปรับปรุงฯ ท่ีสามารถดําเนินการได 710.33 กิโลเมตร หรือรอยละ 71.06 ของ

เปาหมาย 999.65 กิโลเมตร  
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4.2) ครัวเรือนรับประโยชน ผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากกรมชลประทานดําเนินการซอมแซม

และปรับปรุงถนนคันคลองชลประทานแลวเสร็จรวมระยะทาง 710.33 กิโลเมตร กอใหเกิดประโยชน

กับครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ มีเสนทางสัญจรไปมาไดสะดวก สามารถขนสงผลผลิตไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

โดยมีครัวเรือนเกษตรกรรับประโยชนแลว 229,685 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 95.90 ของเปาหมาย 

239,501 ครัวเรือน  
 

ตารางท่ี 4.160 ผลลัพธเบ้ืองตนจากการดําเนินงานโครงการ 
 

รายการ เปาหมาย ผลท่ีเกิดข้ึน รอยละ 

1) ปริมาณน้ํายางท่ีถูกนํามาใช (ตัน) 3,509.50 1,805.75 51.45 

2) ระยะทางการซอมแซม/ปรับปรับฯ (กม.) 999.65 710.33 71.06 

3) ครัวเรือนเกษตรกรรบัประโยชน (ราย) 239,501 229,685 95.90 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมชลประทาน  

 

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล จากการดําเนินงานดังกลาวขางตน เปนการสนองนโยบาย

ของรัฐในการชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง โดยการยางแหงประเทศไทยรวบรวมน้ํายางสดจากเกษตรกร

ชาวสวนยาง ซ่ึงชวยใหเกษตรกรมีแหลงจําหนายผลผลิตและไดราคาสูงกวาทองตลาด นอกจากนี้ เจาหนาท่ี

ของกรมชลประทานในระดับพ้ืนท่ีใหความเห็นวา การซอมแซมและปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน 

ทําใหเกษตรกรและประชาชนท่ัวไปมีความสะดวกในการสัญจรและขนสงผลผลิตทางการเกษตร โดยมี

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนน 8.97 

5) ขอคนพบ 

5.1) เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปบางสวนไมทราบวาถนนคันคลองชลประทานท่ีดําเนินการ

ซอมแซมและปรับปรุงมีการใชยางพารามาเปนสวนผสม เนื่องจากมีลักษณะท่ีเหมือนกับถนนท่ีใชยางมะตอย

เปนสวนผสม 

5.2) การซอมแซมปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน ในชวงแรกของการดําเนินงาน 

เจาหนาท่ียังไมมีความชํานาญในการควบคุมและตรวจสอบโครงการ เนื่องจากเปนโครงการใหมท่ีหนวยงาน

ยังไมเคยดําเนินการมากอน 

5.3) การดําเนินงานซอมแซมปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน บางแหงลาชาเนื่องจาก

หลายสาเหตุ ดังนี้  

(1) เทคนิคการกอสรางถนนโดยใชยางพาราผสมเปนเรื่องใหม ผูรับจางเหมาสวนใหญ

ไมมีความชํานาญ ตองใชระยะเวลาในการศึกษาเทคนิค การขอใบรับรอง และข้ันตอนการกอสราง 

(2) บางจังหวัดไมมีโรงงานผสมยางพารา ทําใหตองขนสงไปผสมท่ีจังหวัดอ่ืน สงผล

ใหมีตนทุนสูงและงานลาชา เชน จังหวัดสงขลา ตองขนมาผสมท่ีโรงงานในจังหวัดราชบุรี 
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(3) การไดรับงบประมาณในชวงเริ่มตนฤดูฝนเปนอุปสรรคในการกอสรางของผูรับจาง 

ซ่ึงทําใหการดําเนินงานลาชาไมแลวเสร็จตามกําหนด และมีการกันเหลื่อมปงบประมาณ 

(4) การซอมแซมและปรับปรุงถนนคันคลองชลประทานประเภท Para Soil Cement 

ในชวงแรกของโครงการไมสามารถประกาศจัดซ้ือจัดจางได เนื่องจากตองรอความชัดเจนเรื่องราคากลาง

จากกรมบัญชีกลาง มาตรฐานการกอสราง ทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน 

(5) การขอใบรับรองสวนผสมน้ํายางพาราของผูรับจางใชระยะเวลานาน เนื่องจาก

เปนงานท่ีดําเนินการพรอมกันท้ังประเทศ 

(6) บางโครงการมีความคลาดเคลื่อนในชื่องานและวงเงินงบประมาณ ทําให

กระบวนการจัดซ้ือจัดจางมีความลาชา 

(7) ข้ันตอนการดําเนินงานตองอางอิงกับระเบียบหลายหนวยงาน ทําใหการดําเนินงาน

มีความยุงยากและลาชา อาทิ กรมบัญชีกลาง กรมทางหลวง การยางแหงประเทศไทย  

6) ขอเสนอแนะ 

6.1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ภาครัฐควรกําหนดใหการสงเสริมการใชยางในหนวยงาน

ภาครัฐเปนนโยบายสําคัญ เพ่ือกระตุนใหเกิดการใชอยางจริงจังในหนวยงานภาครัฐ 

6.2) กรมชลประทาน ควรดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ในชวงแรกของการดําเนินงานซอมแซมปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน 

ควรใหความรูกับเจาหนาที่ผู ปฏิบัติงานในการควบคุม และคณะกรรมการตรวจการจางเพื่อปองกัน

ความผิดพลาด และใหผลการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑท่ีโครงการกําหนดไว 

(2) การจัดสรรงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ซ่ึงงบประมาณมาในชวงกลางปและ

ตรงกับฤดูฝน ในการเสนอโครงการของหนวยงานควรคํานึงถึงสภาพปญหาในการเขาไปดําเนินการในพ้ืนท่ี 

หรือพิจารณาการดําเนินงานโครงการท่ีไมมีผลกระทบตอฤดูกาล และในขณะเดียวกันสํานักงบประมาณ

ที่ทําหนาท่ีในการกลั่นกรองและพิจารณาจัดสรร ควรวิเคราะหวาโครงการท่ีเสนอมีความเหมาะสมท่ีจะ

ดําเนินการไดทันภายในปงบประมาณนัน้ๆ หรือไม กอนพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

(3) ควรใหหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการกอสราง และ

ดูแลรักษาถนนคันคลองชลประทานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยการถายโอนความรับผิดชอบ เพ่ือท่ีองคกรปกครอง

ทองถ่ินจะไดเตรียมการตั้งงบประมาณรองรับในการบํารุงรักษาในปตอไป 

6.3) การยางแหงประเทศไทย ควรดําเนนิการ ดังนี้ 

(1) ควรบูรณาการรวมกับกรมชลประทาน ในการประชาสัมพันธสรางการรับรู

ผานสื่อตาง ๆ อยางท่ัวถึงและสมํ่าเสมอ อีกท้ังใหหนวยงานสวนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการประชาสัมพันธดวย 

 (2) ควรประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการรวบรวม แปรรูป และ

การใชยางพารา เพ่ือรวมกันวางแผนการดําเนินงานใหครบวงจรตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา รวมถึงหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของกับกฎระเบียบตาง ๆ เชน กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ  
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(3) ควรสงเสริมสนับสนุนใหโรงงานแปรรูปยางพาราของสถาบันเกษตรกรไดรับ

การรับรองมาตรฐาน และสามารถจําหนายยางท่ีแปรรูปแลวใหหนวยงานภาครัฐสามารถนําไปใชได

เชนเดียวกับโรงงานของการยางแหงประเทศไทย 

6.4) หนวยงานท่ีไดรับงบประมาณในการสงเสริมการใชยาง ควรแจงแผนการดําเนินงาน

และปริมาณความตองการใชยางใหการยางแหงประเทศไทยทราบลวงหนา เพ่ือใหการวางแผนการจัดหายาง

ไดทันเวลา และเพียงพอกับความตองการใชของหนวยงาน  
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4.15 โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง 
 

4.15.1 สาระสําคัญของโครงการ 

1) ความเปนมาของโครงการ 

จากสถานการณราคายางพาราท้ังตลาดในประเทศและตลาดโลกมีราคาตกตํ่าอยางตอเนื่อง 

สรางความเดือดรอนใหกับเกษตรกรชาวสวนยางพาราเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางท่ีไมมี

ทางเลือกในการจําหนายยางมากนัก  ประกอบกับตองเรงกรีดยางเพื่อนําเงินมาใชจายในชีวิตประจําวัน 

เมื่อราคายางลดลงมาก ทําใหตองเรงกรีดยางเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหมีรายไดเพียงพอกับรายจาย ทําใหปริมาณยาง

เขาสูตลาดจํานวนมากประกอบกับในพ้ืนท่ีไมมีแหลงหรือสถานท่ีท่ีใชรองรับ หรือจัดเก็บ (Buffer) ทําให

ปริมาณยางพาราเขาสูตลาดจํานวนมาก อันเปนสวนหนึ่งท่ีสงผลใหราคายางลดลงอยางตอเนื่อง ในระยะเวลา

ท่ีผานมากระทรวงเกษตรและสหกรณ มอบหมายใหกรมสงเสริมสหกรณ จัดทําโครงการสนับสนุนสินเชื่อ

เปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง ภายใตแนวทางพัฒนายางพาราท้ังระบบ วงเงิน 

10,000 ลานบาท เพ่ือสนับสนุนสินเชื่อใหสถาบันเกษตรกรไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวม หรือ

รับซ้ือผลิตผลยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง ตั้งแตป 2557 - 2560 และจากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 

13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบใหขยายระยะเวลาดําเนินโครงการฯ เปนระยะเวลา 3 ป (1 เมษายน 2560 - 

31 มีนาคม 2563) โดยใหกูผานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ในสวนของการชดเชย

ดอกเบี้ยรัฐบาลสนับสนุนใหรอยละ 3 และมอบหมายใหการยางแหงประเทศไทย (กยท.) เปนผูดําเนินการ

แทนกรมสงเสริมสหกรณ กิจกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ

โครงการ การชี้แจงโครงการใหกับสถาบันเกษตรกรท่ัวประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ รวมถึงติดตาม

ผลการดําเนินงานเพ่ือชวยเหลือหรือแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของหนวยงานระดับพ้ืนท่ี และ

สถาบันเกษตรกรท่ีไดรับเงินกูจากโครงการ 

2) วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือสนับสนุนสินเชื่อใหกับสหกรณทุกประเภท กลุมเกษตรกร และ

วิสาหกิจชุมชน ท่ีมีการประกอบธุรกิจเก่ียวกับยางพารา นําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวม หรือ

รับซ้ือยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง 

3) เปาหมายของโครงการ สหกรณทุกประเภท กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่มี

การประกอบการธุรกิจเก่ียวกับยางพารา โดยกูเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรไปใช

เปนเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซ้ือยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง 

4) หนวยงานท่ีรับผิดชอบและงบประมาณ  การยางแหงประเทศไทย ไดรับงบประมาณ

เปนคาบริหารโครงการ จํานวน 6.599 ลานบาท เพ่ือใชบริหารโครงการโดยมีวงเงินสินเชื่อสําหรับใหสถาบัน

เกษตรกรเพ่ือรวบรวมยางพารากูยืมวงเงิน 10,000 ลานบาท 

5) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
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4.15.2 วิธีการประเมินผล 

1) การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการเก็บขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ 

1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากการยางแหงประเทศไทย 

1.2) สอบถามเจาหนาท่ีการยางแหงประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 ราย รวม 

55 ราย 

2) ชวงเวลาของขอมูล  

2.1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 

2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีโครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562 
 

4.15.3 ผลการประเมินผล 

1) ปจจัยนําเขา (Inputs) 

การเบิกจายงบประมาณ ดําเนินการเบิกจายแลว 1,803,989 บาท คิดเปนรอยละ 27.34 

ของงบประมาณท่ีไดรับ 6,599,000 บาท จากการสอบถามความคิดเห็นของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ 

พบวา  งบประมาณท่ีไดรับมีความเพียงพอในระดับมากท่ีสุด (คาคะแนน 10) และงบประมาณท่ีไดรับ

มีความทันเวลาในระดับมาก (คาคะแนน 8) 

2) กระบวนการ (Processes) 

2.1) การบริหารจัดการโครงการ การยางแหงประเทศไทย แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

โครงการฯ และคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบัน

เกษตรกรเพ่ือรวบรวมยางพารา ทําหนาท่ีบริหารงาน กําหนดกรอบและแนวทางทางการขับเคลื่อนโครงการ

สนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยางพารา ตามแนวทางพัฒนายางพารา

ท้ังระบบ อํานวยการและประสานงานเพ่ือชวยเหลือหรือแกไขปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานของการยาง

แหงประเทศไทยจังหวัด ใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามโครงการและรายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของทราบ 

(2) คณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแก

สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยางพารา ระดับจังหวัด ทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองสหกรณ กลุมเกษตรกร 

และวิสาหกิจชุมชนท่ีจะขอกูเงินจากโครงการ 

2.2) หลักเกณฑและกระบวนการรับสมัครเขารวมโครงการ สถาบันเกษตรกรที่สมัคร

เขารวมโครงการยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อพรอมท้ังจํานวนสินเชื่อ และเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรท่ัวประเทศ ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธี

ปฏิบัติการใหสินเชื่อของ ธ.ก.ส. โดยการจัดทําสัญญาจะจัดทําสัญญาเงินกูเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน อายุ

สัญญาสิ้นสุดไมเกิน 36 เดือน (เริ่มวันท่ี 1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2563)  โดยกําหนดวงเงินกูตาม

ความจําเปนของผูกู การเบิกรับเงินกู ใหผูกูเบิกเงินเปนคราว ๆ ตามแผนการรวบรวมยางพาราของผูกูภายใต
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วงเงินท่ีไดรับการอนุมัติ การสงคืนเงินกูกําหนดใหผูกูสงชําระคืนหนี้เงินกูท่ีเบิกในแตละคราวตามท่ีมาของ

รายไดในแตละปการผลิต ในเวลาไมเกิน 12 เดือน นับตั้งแตวันเบิกเงินกู 

2.3) การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ การยางแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ 

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ดําเนินการได 1 ครั้ง ผูเขารวมประชุม 30 ราย คิดเปนรอยละ 33.33 

ของเปาหมาย 3 ครั้ง ผูเขารวมประชุม 90 ราย สาเหตุที่ดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจาก

การดําเนินงานราบรื่น มีปญหาอุปสรรคเพียงเล็กนอย จึงใชการหารือระหวางหนวยงาน ไมจําเปนตองใชมติ

คณะกรรมการฯ จึงไมไดดําเนินการประชุมตามเปาหมาย 

2.4) การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด ดําเนินการได 3 ครั้ง สาเหตุ

ท่ีดําเนินการไดต่ํากวาเปาหมาย เนื่องจากจะดําเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในกรณีท่ีมีสถาบันเกษตรกร

รายใหมมีความประสงคจะเขารวมโครงการ ซ่ึงตั้งแตการยางแหงประเทศไทย (กยท.) รับผิดชอบโครงการ

ตอจากกรมสงเสริมสหกรณ พบวา มีสถาบันเกษตรกรรายใหมเขารวมโครงการเพ่ิม จํานวน 5 แหง ทั้งนี้ 

สําหรับสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการรายเดิมจะติดตอกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.)  

เพ่ือขอตอระยะเวลากูเงินในโครงการได โดยไมตองผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ

ระดับจังหวัดอีก 

2.5) การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการแกสถาบันเกษตรกร ดําเนินการได 7 ครั้ง 

มากกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว 1 ครั้ง มีสถาบันเกษตรกรเขารวมการประชุม 728 แหง คิดเปนรอยละ 112 

ของเปาหมาย 650 แหง นอกจากนี้แลวยังไดมีการการประชาสัมพันธโครงการในระดับพ้ืนท่ีผานสื่อตาง ๆ  

ไดแก การสงหนังสือถึงสถาบันเกษตรกร การประชุมรวมกับสถาบันเกษตรกร การประชุมหัวหนาสวนราชการ

จังหวัด การประชุมเครือขายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด รายการวิทยุ เว็บไซต Line กลุม

เครือขายสถาบันเกษตรกร และเจาหนาท่ีของการยางแหงประเทศไทยระดับจังหวัด 

2.6) การลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานเพื่อชวยเหลือ หรือแกไขปญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงาน โดยเจาหนาท่ี กยท. สวนกลาง และเจาหนาท่ี กยท. ระดับจังหวัด ดําเนินการได ดังนี้ 

(1) การลงพ้ืนท่ีติดตามฯ โดยเจาหนาท่ี กยท. สวนกลาง ดําเนินการได 1 ครั้ง 

คิดเปนรอยละ 25 ของเปาหมาย 4 ครั้ง เนื่องจากผูรับผิดชอบโครงการฯ มีภารกิจหลายดาน ทําใหไม

สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยคาดวาจะดําเนินการใหเสร็จสิ้น ภายในป 2562 

(2) การลงพ้ืนท่ีติดตามฯ โดยเจาหนาท่ี กยท. จังหวัด ดําเนินการไดเฉลีย่ 1 ครั้ง/เดือน 

คิดเปนรอยละ 25 ของเปาหมาย 2 ครั้ง/เดือน เนื่องจากผูรับผิดชอบโครงการฯ มีภารกิจหลายดาน อีกท้ัง

ไมมีสถาบันเกษตรกรรายใหมมาสมัครขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย 

2.7) ความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติของสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการ 

จากการสอบถามความคิดเห็นของเจาหนาท่ีการยางแหงประเทศไทย สวนกลาง และระดับจังหวัด พบวา 

คุณสมบัติท่ีโครงการกําหนดมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (คาคะแนน 9) และระดับมาก (คาคะแนน 8.10) 

ตามลําดับ เนื่องจากเห็นวาเปนคุณสมบัติตามท่ีสถาบันการเงินท่ัวไปกําหนด ซ่ึงสถาบันท่ีเขารวมโครงการฯ 

จะตองมีความนาเชื่อถือทางดานการเงิน มีความสามารถในการชําระเงินกูได อีกท้ังสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวม
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โครงการตองมีความพรอม และความเหมาะสมตรงตามคุณสมบัติเงื่อนไขของโครงการในทุก ๆ ดาน  

เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของทุกภาคสวน สงผลใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล อยางไรก็ตาม บางสวนยังมีความเห็นวาหลักเกณฑและเง่ือนไขของโครงการมีความยุงยาก   

ทําใหไมสนใจเขารวมโครงการ 

3) ผลได (Outputs) 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 ไดมอบหมายให กยท. ดําเนินงาน

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยางพารา แทนกรมสงเสริม

สหกรณ มีผลการดําเนินงานสนับสนุนสินเชื่อแกสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ดังนี้ 

3.1) การสนับสนุนสินเชื่อแกสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการตามมติ ครม. ผลการดําเนินงาน

ตั้งแต 1 เมษายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2562 พบวา สถาบันเกษตรกรไดรับอนุมัติวงเงินกู จํานวน  

388 แหง วงเงิน 7,318.37 ลานบาท และมีการเบิกเงินกูแลว 374 แหง จํานวนเงิน 10,518.01 ลานบาท 

ท้ังนี้ การท่ีสถาบันเกษตรกรมีการเบิกจายเงินกูมากกวาวงเงินท่ีไดรับการอนุมัติจากโครงการ เนื่องจาก

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ไดจายเงินกูใหสถาบันเกษตรกรเพ่ิมเติมจากวงเงินท่ีไดรับ

การอนุมัติเดิมซ่ึงสถาบันเกษตรกรไดเบิกจายและชําระคืนเงินกูใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณแลว 

(ตารางท่ี 4.161) 

3.2) การสนับสนุนสินเชื่อแกสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ตามงบประมาณรายจาย

เพ่ิมเติม ป 2561 ผลการดําเนินงาน ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 มีสถาบันเกษตรกร

ไดรับอนุมัติสินเชื่อในชวงเวลาดังกลาว จํานวน 5 แหง วงเงินสินเชื่อรวม 61 ลานบาท 
 

ตารางท่ี 4.161 ผลการสนับสนุนสินเช่ือแกสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
 

รายการ ผลการดําเนินงาน 

1. การอนุมัติสินเชื่อแกสถาบันเกษตรกร  

- สถาบันเกษตรกรไดรับอนุมัติสินเช่ือ (แหง) 388 

- วงเงินท่ีอนุมัติสินเช่ือ (ลานบาท) 7,318.37 

2. การเบิกจายสินเชื่อของสถาบันเกษตรกร  

- สถาบันเกษตรกรท่ีเบิกจายสินเช่ือ (แหง) 374 

- วงเงินท่ีสถาบันเกษตรกรเบิกจายสินเช่ือ (ลานบาท) 10,518.01 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, การยางแหงประเทศไทย 
 

4) ผลลัพธ (Outcome) 

4.1) การรวบรวมยางพาราจากเกษตรกรโดยใชสินเชื่อจากโครงการ ผลการดําเนินงานตั้งแต 

1 เมษายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2561 พบวา สถาบันเกษตรกรไดใชสินเชื่อในการรวบรวมยางพารา

จากเกษตรกร จํานวน 662,745.736 ตัน มูลคา 25,692.52 ลานบาท และไดจําหนายยางพาราใหกับ

ผูประกอบการแลว จํานวน 571,395.18 ตัน มูลคา 28,836.99 ลานบาท (ตารางท่ี 4.162) 
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ตารางท่ี 4.162 ผลการรวบรวมและจําหนายยางพาราของสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
 

รายการ ผลการดําเนินงาน 

1. การรวบรวมยางพาราของสถาบันเกษตรกร  

- ปริมาณ (ตัน) 662,745.736 

- มูลคา (ลานบาท) 25,692.52 

2. การจําหนายยางพาราของสถาบันเกษตรกร  

- ปริมาณ (ตัน) 571,395.18 

- มูลคา (ลานบาท) 28,836.99 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, การยางแหงประเทศไทย 
 

4.2) การใชสินเชื่อตามวัตถุประสงคของโครงการ จากการสํารวจ พบวา สถาบันเกษตรกร

ท่ีไดรับเงินกูจากโครงการ รอยละ 90.91 ไดใชสินเชื่อเปนไปตามวัตถุประสงคโดยนําไปใชในการรวบรวมยาง

จากสมาชิก สวนท่ีเหลือ รอยละ 9.09 ใชสินเชื่อไมเปนไปตามวัตถุประสงค โดยสถาบันเกษตรกร รอยละ 2.27 

ไดนําสินเชื่อบางสวนไปใชนอกเหนือจากกิจกรรมการรวบยางโดยการนําไปใหสินเชื่อกับสมาชิก และ

รอยละ 6.82 นําไปใชในกิจกรรมอ่ืน เชน การบริหารสถาบันเกษตรกร ซ้ือเครื่องจักร นําไปชําระหนี้สินเดิม

ของสถาบันเกษตรกร 

4.3) ทัศนคติตอโครงการ จากการสอบถามความพึงพอใจของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบตอ

การดําเนินงานโครงการ พบวา เจาหนาที่มีความพึงพอใจในระดับมาก ที่คาคะแนน 7.33 โดยเห็นวา

เปนการชวยใหสถาบันเกษตรกรมีความเขมแข็งจากการมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยมีตนทุน

เงินกูท่ีต่ําจากการท่ีรัฐบาลชวยชดเชยดอกเบี้ยใหบางสวน อีกท้ังเปนการชวยเหลือสมาชิกของสถาบัน

เกษตรกรดวย 

5) ขอคนพบ 

5.1) การเปลี่ยนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบจากกรมสงเสริมเสริมสหกรณ เปนการยาง

แหงประเทศไทย ซ่ึงมีบริบทท่ีแตกตางกัน อาทิ สหกรณทุกแหงจดทะเบียนกับกรมสงเสริมสหกรณ ดําเนิน

กิจกรรมบริการรับฝากและใหสินเชื่อแกสมาชิกสหกรณ สวนการยางแหงประเทศไทยจะดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย อีกท้ังไมมีความเชี่ยวชาญในกิจกรรมการสนับสนุนสินเชื่อแกสถาบัน

เกษตรกร สงผลตอการเชื่อมโยงโครงการซ่ึงตองอาศัยความตอเนื่องโดยในชวงแรกยังไมทราบถึงรายละเอียด

ข้ันตอนการดําเนินงานโครงการ การประสานกับหนวยงานตาง ๆ ทําใหการดําเนินงานลาชา ไมมีประสิทธิภาพ

เทาท่ีควร อีกท้ังการยางแหงประเทศไทยยังไมมีระบบรองรับในการรวบรวมขอมูลปริมาณยางของสถาบัน

เกษตรกร จึงทําใหมีขอมูลผลการดําเนินงานไมเปนปจจุบัน 
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5.2) การจัดเก็บขอมูล พบวา ไมสามารถทราบผลการรวบรวม/รับซ้ือยางของสถาบัน

เกษตรกรโดยใชสินเชื่อตามโครงการไดอยางชัดเจนในทันที ตองใชเวลาในการจําแนกผลการรวบรวมยาง 

เนื่องจากการเก็บขอมูลของสถาบันเกษตรกรเปนขอมูลการรวบรวมยางรายวัน หรือรายเดือน ไมไดจําแนก

ตามแหลงงบประมาณท่ีใชในการรวบรวม และสถาบันเกษตรกรมีแหลงเงินท้ังในสวนท่ีกูจากแหลงเงินกูอ่ืน ๆ 

และเงินทุนของสถาบันเองดวย 

5.3) สถาบันเกษตรกรไมสามารถเขารวมโครงการได เนื่องจากยังมีปญหาหนี้คางชําระ

เดิมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร บางแหงเปนสถาบันเกษตรกรท่ีจัดต้ังใหม จึงยังไมมี

ความพรอมตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของโครงการ 

5.4) สถาบันเกษตรกรสนใจเขารวมโครงการนอย เนื่องจากข้ันตอนการใหสินเชื่อ มีหลาย

ข้ันตอน การตรวจสอบเอกสารตองผานหลายระดับ เชน คณะกรรมการระดับจังหวัด และ ธ.ก.ส. ตองใช

เวลาในการลงนามอนุมัติในแตละระดับ คณะกรรมการของสถาบันเกษตรกรไมม่ันใจในความม่ันคงของ

สถาบันเกษตรกร โดยเกรงวาจะตองรวมรับผิดชอบดวยหากมีการตรวจสอบ ทําใหไมกลาขอสินเชื่อ ท้ังนี้ 

พระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทยมีกองทุนท่ีใหเงินอุดหนุนใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา และการอนุมัติผาน 

กยท. ระดับอําเภอ หรือสาขาและจังหวัด ซ่ึงสถาบันเกษตรกรจะใชแหลงเงินทุนในสวนนี้มากกวาจาก

โครงการฯ นอกจากนี้แลวสถาบนัเกษตรกรไดมีการกําหนดแผนงานประจําปไวแลวกอนท่ีจะมีโครงการ  

5.5) สถาบันเกษตรกรบางแหงท่ีไดรับอนุมัติสินเชื่อแลวเบิกเงินไปใชนอย เนื่องจาก

ราคายางลดลงและมีความผันผวน ทําใหสถาบันเกษตรกรไมม่ันใจในการรวบรวมรับซ้ือยางเพ่ือรอราคาได 

และมีความเสี่ยงในการขาดทุน 

5.6) สถาบันเกษตรกรท่ีสมัครเขารวมโครงการ ยังขาดทักษะในการเตรียมความพรอม

ทางดานเอกสารหลักฐานและการสมัครยื่นขอสินเชื่อ ทําใหการดําเนินการตามขั้นตอนเกิดความลาชา 

สงผลตอการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันเกษตรกรดวย 

6) ขอเสนอแนะ 

6.1) การดําเนินงานโครงการ หากเปนโครงการท่ีตอเนื่องควรใหหนวยงานรับผิดชอบ

เดิมสงผานขอมูลโครงการ รวมถึงถายทอดความรู ประสบการณ ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข

ในการดําเนินงานท่ีผานมา 

6.2) การยางแหงประเทศไทยควรประชาสัมพันธโครงการใหท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย 

6.3) การยางแหงประเทศไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรติดตาม ใหคําแนะนํา ประชุม

หารือกับสถาบันเกษตรกรท่ียังไมไดรับการอนุมัติเพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน อีกท้ังควรติดตาม 

ตรวจสอบเรื่องการใชสินเชื่อของสถาบันเกษตรกรใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 

6.4) การยางแหงประเทศไทยควรเพ่ิมวัตถุประสงคการใชสินเชื่อของโครงการ โดยให

สถาบันเกษตรกรสามารถใชสินเชื่อสําหรับการแปรรูปผลิตภัณฑยาง จากเดิมท่ีกําหนดใหใชเพ่ือการรวบรวม

ยางเทานั้น ท้ังนี้เพ่ือเปนการสนับสนุนใหมีการเพ่ิมมูลคาและสรางรายไดใหกับสถาบันเกษตรกรมากข้ึน 
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4.16 โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) 
 

4.16.1 สาระสําคัญของโครงการ 

1) ความเปนมาของโครงการ 

สภาพเศรษฐกิจภาคการเกษตรโดยรวมมีปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ําอยางตอเนื่อง 

โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยาง ท่ีมีปญหารายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพตามปกติ จากปญหาราคายางพารา

ท่ีตกต่ําซ่ึงต่ํากวาตนทุนการผลิต และไมมีเสถียรภาพมาตลอด ทําใหการหมุนเวียนทางดานเศรษฐกิจมีผล

ตอเนื่องถึงคลัสเตอรเศรษฐกิจอ่ืน ๆ เปนลูกโซ และสงผลตอเศรษฐกิจของประเทศ 

รัฐบาลไดเขามาแกไขปญหาโดยดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือ

รักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการมูลภัณฑกันชนเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง เขารับซ้ือยางจาก

เกษตรกรชาวสวนยางตามราคาเปาหมาย ซ่ึงสามารถแกไขปญหาไดในระยะสั้น แตดวยขอจํากัดของงบประมาณ

ท่ีมีจํากัด ทําใหปริมาณยางท่ีรับซ้ือยังมีปริมาณนอยเม่ือเทียบกับผลผลิตยางของประเทศท้ังหมด สงผลให

การผลักดันราคายางใหสูงข้ึนอยางตอเนื่องในระยะยาวไดไมดีเทาท่ีควร ท้ังยังตองมีภาระดูแลสต็อกยาง

ดังกลาว ซ่ึงรัฐบาลจะตองรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ท้ังคาฝากเก็บ ดอกเบี้ย เจาหนาท่ีบริหารจัดการ และ

อ่ืน ๆ ในขณะท่ีคุณภาพยางเสื่อมสภาพไปเรื่อย ๆ สวนทางกับตนทุนท่ีสูงข้ึนทุกวัน ถือวาเปนภาระอยางยิ่ง

ตองบประมาณแผนดิน 

การแกไขปญหาดังกลาว การยางแหงประเทศไทย รวมกับสมาคมยางพาราไทย และ

ผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) เสนอแนวทางการแกไขปญหาราคายางตกต่ํามีประสิทธิภาพ และลดภาระ

งบประมาณของรัฐบาล โดยอาศัยความรวมมือจากผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) ใหมีการดูดซับยางพารา

ออกนอกระบบมาเก็บสต็อกของผูประกอบการในลักษณะหมุนเวียน (Moving Stock) เปนการลดปริมาณ

ยางในตลาด ซ่ึงจะสงผลใหราคายางในตลาดปรับตัวเพ่ิมข้ึน และมีเสถียรภาพมากข้ึน อันจะเปนผลดีตอรายได

ของเกษตรกรชาวสวนยางท่ีเพ่ิมข้ึน โดยรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยใหกับผูเขารวมโครงการในอัตราท่ีจายจริง 

แตไมเกินรอยละ 3 ตอป พรอมกับรัฐบาลไมตองรับภาระซ้ือ และเก็บสต็อกยางอีกตอไป 

กิจกรรมการดําเนินงานของโครงการ ประกอบดวย การตั้งคณะกรรมการบริหาร

โครงการ คณะทํางานชดเชยดอกเบี้ยฯ และคณะทํางานตรวจสต็อกยางฯ การประชุมชี้แจง/ประชาสัมพันธ

โครงการกับกลุมเปาหมาย การรับสมัครผูประกอบการเขารวมโครงการ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การตรวจ

สต็อกยาง และการชดเชยดอกเบี้ย 

2) วัตถุประสงคของโครงการ  

2.1) เพ่ือผลักดันราคายางใหสูงข้ึนใกลเคียง หรือสูงกวาตนทุนการผลิตของเกษตรกร

ชาวสวนยาง รักษาเสถียรภาพราคายางไมใหเกิดความผันผวน 

2.2) เพ่ือใหเกิดความรวมมือระหวางเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผูประกอบ

กิจการยางและรัฐบาลในการรวมกันแกไขปญหาราคายาง 

2.3) เพ่ือลดภาระงบประมาณการจัดซ้ือยางและการบริหารจัดการสต็อกยางพาราจากรัฐบาล 
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3) เปาหมายของโครงการ  

3.1) ดูดซับยางออกนอกระบบประมาณ 350,000 ตัน หรือรอยละ 11 ของผลผลิต

ยางแหงท้ังป ประมาณ 3,200,000 ตัน 

3.2) ราคาเปาหมาย 65 บาท/กิโลกรัม (ราคายางแผนรมควันชั้น 3 เปนราคาประกาศ

ของตลาดกลางยางพารา จากการยางแหงประเทศไทย) 

4) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ  

การยางแหงประเทศไทย  ไดรับงบประมาณเปนคาบริหารโครงการ จํานวน 2 ลานบาท 

เพ่ือใชบริหารโครงการโดยมีวงเงินสินเชื่อสําหรับใหผูประกอบกิจการยางเพ่ือรวบรวมยางพารากูยืม วงเงิน 

20,000 ลานบาท 

5) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 

4.16.2 วิธีการประเมินผล  

1) การเก็บรวบรวมขอมูล  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ 

1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากการยางแหงประเทศไทย 

1.2) สอบถามเจาหนาท่ีการยางแหงประเทศไทย (สวนกลาง) 

2) ชวงเวลาของขอมูล 

2.1) ผลการดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 

2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนนิงานจากเจาหนาท่ีสวนกลาง ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562 
 

4.16.3 ผลการประเมินผล 

1) ปจจัยนําเขา (Inputs) 

1.1) การเบิกจายงบประมาณ ดําเนินการเบิกจายงบประมาณคาบริหารโครงการแลว 

250,000 บาท คิดเปนรอยละ 12.50 ของงบประมาณท่ีไดรับ 2,000,000 บาท 

1.2) ความเพียงพอและทันเวลาของงบประมาณ จากการสอบถามความคิดเห็นของ

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ เห็นวางบประมาณท่ีไดรับเพ่ือเปนคาบริหารโครงการมีความเพียงพอ และ

ทันเวลาในระดับมาก คาคะแนน 8 

2) กระบวนการ (Processes) 

2.1) การบริหารจัดการโครงการ การยางแหงประเทศไทยแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

โครงการ และคณะทํางาน รวม 3 คณะ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผู

ประกอบกิจการยาง (ยางแหง) โดยทําหนาท่ีกําหนดแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการในการดําเนินงาน

โครงการ กําหนดคุณสมบัติและพิจารณาใหความเห็นชอบของผูเขารวมโครงการ กําหนดวงเงินจัดสรรและ

เงินชดเชยดอกเบี้ยของผูเขารวมโครงการ 
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(2) คณะทํางานตรวจสต็อกยางโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแก

ผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) โดยทําหนาท่ีตรวจสอบสต็อกยางแหง (ยางแผนรมควัน ยางแทง) รวมถึง

ความสามารถในการจัดเก็บสต็อกของผูเขารวมโครงการในแตละราย และรายงานการตรวจสต็อกยางแหง

ตอคณะทํางานชดเชยดอกเบี้ยทุกเดือน 

(3) คณะทํางานชดเชยดอกเบี้ยโครงการสนับสนุนสนิเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแก

ผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) ทําหนาท่ีพิจารณาวงเงินชดเชยดอกเบี้ยของผูเขารวมโครงการ และเสนอ

วงเงินชดเชยดอกเบี้ยตอคณะกรรมการบริหารโครงการ เพ่ือพิจารณาและอนุมัติจายเงินชดเชยดอกเบี้ยแก

ผูเขารวมโครงการตอไป 

2.2) หลักเกณฑการรับสมัครเขารวมโครงการ (คุณสมบัติของผูประกอบการ) 

(1) เปนผูประกอบกิจการยางแหง (ยางแผนรมควัน ยางแทง) 

(2) เปนผูประกอบการซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย และมีผูถือหุนท่ีมีสัญชาติไทย 

มากกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว 

(3) เปนผูประกอบการท่ียื่นความจํานง และสมัครเขารวมโครงการตามหลักเกณฑ

และรายละเอียดของโครงการและขอรับการสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยท่ีการยางแหงประเทศไทย 

จากการสอบถามเจาหนาท่ีการยางแหงประเทศไทยเก่ียวกับความเหมาะสมของ

หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีโครงการกําหนด พบวา มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (คาคะแนน 6) 

เนื่องจากหลักเกณฑและเง่ือนไขโครงการท่ีกําหนดใหผูเขารวมโครงการ ซ้ือยางในราคาชี้นําตลาด โดยรับซ้ือ

ยางตามราคาประกาศของตลาดกลางยางพาราของ กยท. บวกไมต่ํากวา 0.50 บาท หากรับซ้ือยางในราคา

ท่ีต่ํากวาราคาดังกลาว จะไมไดรับการชดเชยดอกเบี้ยในเดือนนั้น ทําใหผูประกอบการเห็นวา การดําเนินงาน

ดังกลาวจะกระทบตนทุนการดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงไมคุมคากับดอกเบี้ยท่ีไดรับชดเชย จึงสนใจท่ีจะสมัคร

เขารวมโครงการไมมาก 

2.3) การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะทํางานของโครงการฯ  

(1) การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ การยางแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ดําเนินการได 4 ครั้ง เปนไปตามเปาหมาย 

(2) การประชุมคณะทํางานตรวจสต็อกยางโครงการฯ ดําเนินการจัดประชุมชี้แจง

ขอมูลโครงการกับคณะทํางานตรวจสต็อกและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ จํานวน 31 ครั้ง คิดเปนรอยละ 96.88 

ของเปาหมาย 32 ครั้ง สาเหตุท่ีดําเนินการไดต่ํากวาเปาหมาย เนื่องจากหลักเกณฑและเง่ือนไขของโครงการ

กําหนดใหคณะทํางานตรวจสต็อกยางตามโครงการ มีหนาท่ีในการตรวจสต็อกยางของผูประกอบการท่ีเขารวม

โครงการและท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีผูประกอบการท่ีไดรับอนุมัตสิินเชื่อของโครงการจากธนาคารพาณิชยเพียง 1 ราย 

ทําใหไมสามารถจัดประชุมตามเปาหมายท่ีกําหนดไวได 

(3) การประชุมคณะทํางานชดเชยดอกเบี้ยโครงการฯ กําหนดเปาหมาย 4 ครั้ง 

ยังไมไดดําเนินการจัดประชุม เนื่องจากมีผูประกอบการไดรับอนุมัติสินเชื่อตามโครงการจากธนาคารพาณิชย
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เพียง 1 ราย ซ่ึงอยูระหวางการจัดเก็บสต็อกยางตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของโครงการ จึงไมสามารถ

กําหนดการประชุมคณะทํางานได 

2.4) การจัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธโครงการกับกลุมเปาหมาย 

(1) จัดประชุมคณะทํางานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ดําเนินการได 1 ครั้ง เปนไป

ตามเปาหมาย 

(2) จัดประชุมชี้แจงผูประกอบการ ดําเนินการได 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 50 ของ

เปาหมาย 2 ครั้ง 

(3) ประชาสัมพันธโครงการผานหนวยงานตาง ๆ ไดแก สมาคมยางพาราไทย สมาคม

ธนาคารไทย ผูประกอบกิจการยางท่ีข้ึนทะเบียน กยท. และธนาคารพาณิชยท่ัวประเทศ รวมถึงประชาสัมพันธ

ผานสื่อตาง ๆ ไดแก ผานสื่อวิทยุโทรทัศน อาทิ ชอง MCOT ผาน Social media อาทิ LINE Facebook และ

เว็บไซตของ กยท. (www.raot.go.th.) 

3) ผลได (Outputs) 

3.1) ผูประกอบการสมัครเขารวมโครงการ จํานวน 17 ราย วงเงินท่ีขออนุมัติสินเชื่อ 

5,832 ลานบาท โดยมีความประสงคจะรวบรวม/จัดเก็บยางตามโครงการ จํานวน 394,848 ตัน มีผล

การดําเนินงาน ดังนี้ 

(1) สงเอกสารไมครบถวน จํานวน 5 ราย อาทิ ผูยื่นคําขอเขารวมโครงการบางราย

ขาดเอกสารใบอนุญาตโรงทํายาง (ยางแผนรมควัน ยางแทง) เนื่องจากตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของ

โครงการฯ กําหนดใหผูเขารวมโครงการตองเปนผูประกอบกิจการแปรรูปยางแหง (ยางแผนรมควัน ยางแทง) 

รวมท้ังตองมีใบอนุญาตคายางและใบอนุญาตโรงทํายาง ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542  นอกจากนี้ 

ผูยื่นคําขอบางรายไมพรอมใหเขาตรวจสอบสถานประกอบการตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของโครงการฯ 

(2) คุณสมบัติไมผานตามหลักเกณฑโครงการ จํานวน 5 ราย อาทิ ผูยื่นคําขอ

เขารวมโครงการบางรายไมมีโรงงานแปรรูปยางแผนรมควันหรือยางแทง เนื่องจากตามหลักเกณฑและเง่ือนไข

ของโครงการผูยื่นคําขอเขารวมโครงการตองมีโรงงานแปรรูปยางแผนรมควันหรือยางแทง และจากการตรวจสอบ

สถานประกอบการและสถานท่ีจัดเก็บของผูยื่นคําขอเขารวมโครงการของคณะทํางานตรวจสต็อกยาง พบวา 

ผูยื่นคําขอเขารวมโครงการเปนเพียงผูท่ีทําการซ้ือขายยางพาราเทานั้น นอกจากนี้ บางรายไมสามารถขอสินเชื่อ

จากธนาคารพาณิชยได   เนื่องจากตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของโครงการผูยื่นคําขอเขารวมโครงการ

ตองไดรับสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย แตผูยื่นคําขอเขารวมโครงการบางรายไมสามารถขอสินเชื่อจาก

ธนาคารพาณิชยได ดังนั้นจึงไมสามารถเขารวมโครงการได 

(3) ยกเลิกคําขอเขารวมโครงการ จํานวน 6 ราย เนื่องจากตามหลักเกณฑและ

เง่ือนไขของโครงการผูเขารวมโครงการตองรับซ้ือยางตามราคาประกาศของตลาดกลางยางพาราของ กยท. 

บวกไมต่ํากวา 0.50 บาท  หากรับซื้อยางในราคาท่ีต่ํากวาราคาดังกลาว จะไมไดรับการชดเชยดอกเบี้ย

ในเดือนนั้น ซ่ึงราคาดังกลาวขางตนมีผลกระทบตอตนทุนการดําเนินการของบริษัท ผูยื่นคําขอเขารวมโครงการ

สวนใหญจึงยกเลิกคําขอเขารวมโครงการ 

http://www.raot.go.th/
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(4) อนุมัติเขารวมโครงการ 1 ราย คือ บริษัท นอรทอีส รับเบอร จํากัด (มหาชน) 

วงเงิน 700 ลานบาท โดยมีความประสงคจะจัดเก็บยาง 20,000 ตันตอเดือน จากการตรวจสอบสต็อกยาง

ของคณะทํางานตรวจสต็อกยางตั้งแตเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 พบวา สามารถจัดเก็บยางไดรวมท้ังสิ้น 

219,991.17 ตัน หรือเฉลี่ย 31,427.31 ตันตอเดือน 

4) ขอคนพบ 

4.1) โครงการยังไมสามารถดูดซับยางออกนอกระบบและผลักดันราคายางไดตาม

เปาหมายของโครงการ เนื่องจากผูประกอบการสมัครเขารวมโครงการนอยราย และบางสวนท่ียื่นความประสงค

แลวไดขอยกเลิก หรือชะลอการสมัครเขารวมโครงการ เนื่องจากหลักเกณฑและเง่ือนไขของโครงการท่ี

กําหนดใหผูเขารวมโครงการรับซ้ือยางในราคาชี้นําตลาด โดยรับซ้ือยางตามราคาประกาศของตลาดกลาง

ยางพาราของ กยท. บวก ไมต่ํากวา 0.50 บาท หากรับซื้อยางในราคาที่ต่ํากวาราคาดังกลาว จะไมไดรับ

การชดเชยดอกเบี้ยในเดือนนั้น ทําใหผูประกอบการเห็นวา การดําเนินงานดังกลาวจะกระทบตนทุนการดําเนินงาน

ของบริษัทซ่ึงไมคุมคากับดอกเบี้ยท่ีไดรับชดเชย 

4.2) การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารพาณิชย  สําหรับผูประกอบการยางพารา

มีความเขมงวด ท้ังนี้ เนื่องจากเม่ือคณะกรรมการบริหารโครงการฯ อนุมัติกรอบวงเงินสินเชื่อใหผูประกอบการแลว 

ผูประกอบการจะตองไปดําเนินการขอรับสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย ซ่ึงจะพิจารณาการใหสินเชื่อตาม

ระเบียบของธนาคาร (เปนตั๋วสัญญาใชเงิน) ระยะเวลาไมเกิน 1 ป อัตราดอกเบี้ยพิจารณาตามความเสี่ยง

ของผูประกอบการตามเกณฑท่ีธนาคารกําหนด ท้ังนี้ในปจจุบันการอนุมัติใหสินเชื่อสําหรับผูประกอบการ

ยางพารา มีความเขมงวดในการตรวจเอกสารและคุณสมบัติในการอนุมัติสินเชื่อ เนื่องจากสภาวะทางดาน

ราคายางท่ีตกต่ําและผันผวน จึงทําใหผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางไมสามารถขอสินเชื่อได 

5) ขอเสนอแนะ 

5.1) ควรใหธนาคารของรัฐเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ เนื่องจากมีวงเงิน

สินเชื่อใหแกผูประกอบการเปนการเฉพาะ และมีความเชี่ยวชาญในการดําเนินการเพ่ือขอรับชดเชยดอกเบี้ย

ตามโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยให กยท. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ทําหนาท่ีสนับสนุน

การดําเนินการกิจกรรมการตรวจสต็อกยางใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 

5.2) ควรปรับปรุงหลักเกณฑ และเง่ือนไขโครงการใหเหมาะสมกับสถานการณ

ในแตละหวงเวลา เพ่ือจูงใจใหผูประกอบการเขารวมการดําเนินงานตามนโยบายรัฐและใหเกิดความรวมมือ

ในภาคสวนตาง ๆ มากข้ึน 

5.3) ควรสงเสริมสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา และสนับสนุนใหมีการใช

ยางพาราและผลิตภัณฑในประเทศใหมากข้ึน 
 



289 

4.17 โครงการยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยางครบวงจร 
 

โครงการยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยางครบวงจร ดําเนินการโดย

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.)  กระทรวงอุตสาหกรรม 

สืบเนือ่งจากนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 ท่ีมุงเนนและผลักดัน

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศดวยการสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑ ซ่ึงประเทศไทย

นับเปนประเทศท่ีมีรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรม อยางไรก็ตามเกษตรกรสวนใหญของ

ประเทศยังมีรายไดนอย ซ่ึงสงผลมาจากภาคเกษตรของไทยยังมีความสามารถในการแขงขันคอนขางต่ําและ

ขาดการพัฒนาท่ียั่งยืน การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรยังขาดการพัฒนาตอยอดดวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหม อันเนื่องมาจากขาดการสนับสนุนและพัฒนาโครงสรางการผลิต เทคโนโลยี เครื่องมือและ

เครื่องจักร เพ่ือการสรางนวัตกรรมใหม ๆ รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ 

การพัฒนาสินคาและบรรจุภัณฑ 

กระทรวงอุตสาหกรรมโดยการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดเล็งเห็น

ความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จึงไดจัดทําโครงการยกระดับโครงสราง 

การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยางครบวงจร ซ่ึงประกอบดวยการพัฒนา 4 ดาน ไดแก การพัฒนา

ผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป การพัฒนาผลิตภาพนวัตกรรมในวิสาหกิจ

อุตสาหกรรมเกษตร การสงเสริมการรวมกลุมคลัสเตอรเพ่ือสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืนและการยกระดับ

โครงสรางพ้ืนฐานใหเอ้ือตอการปฏิรูปอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ คือ เพ่ือสงเสริมและ

พัฒนาเกษตรกรสูผูประกอบการธุรกิจการเกษตร เพ่ือสงเสริมนวัตกรรมและยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ

ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  และเพ่ือพัฒนาการรวมกลุมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร

แปรรูปในรูปแบบคลัสเตอร  โดยมีเปาหมายของโครงการ คือ พัฒนาผูประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน 

เกษตรกร  บุคลากร/หนวยงานที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  และหนวยงานที่ใหบริการ

ดานการสงเสริมและพัฒนาสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในระดับภาค  โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณ

โครงการจํานวน 298,6021 ลานบาท เบิกจายงบประมาณแลว 231.8254 ลานบาท คิดเปนรอยละ 77.64 

ของงบประมาณท่ีไดรับ (ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562) โดยมีสาระสําคัญของโครงการ วัตถุประสงค 

วิธีการดําเนินงาน ผลการประเมิน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะของการดําเนินงานท้ัง 4 กิจกรรม โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
 

4.17.1 การพัฒนาผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปโครงการการพัฒนา

ผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (กสอ.) ดําเนินกิจกรรมโครงการ 2 กิจกรรม 

ไดแก กิจกรรมปนนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (อบรมระยะสั้น) และกิจกรรมปนนักธุรกิจ

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (ปรึกษาแนะนําเชิงลึก) โดยมีรายละเอียดโครงการ และผลการประเมิน

โครงการ ดังนี้ 
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1) กิจกรรมปนนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (อบรมระยะส้ัน) 

1.1) สาระสําคัญโครงการ โครงการการพัฒนาผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูป เปนโครงการท่ีดําเนินกิจกรรมการอบรมองคความรู สัมมนาการเปนผูประกอบการ (Farmer to 

Entrepreneur) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมเกษตรแปรรูปใหมีความพรอมท่ีจะเปน

ผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (SMEs เกษตร) โดยดําเนินโครงการแบงออกเปนกิจกรรมยอย 

ไดแก กิจกรรมปนนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (อบรมระยะสั้น) และกิจกรรมปนนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูป (ปรึกษาแนะนําเชิงลึก) 

1.2) วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมเกษตร

แปรรูป เพ่ือใหมีความพรอมท่ีจะเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (SMEs เกษตร) ท่ีมีความรู

ในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณภาพ เชน การบริหารจัดการ บัญชี การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ การพัฒนา

บรรจุภัณฑ มาตรฐานการเชื่อมโยงเครือขาย 

1.3) วิธีการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมปนนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย 

(SMEs เกษตร) เปนกิจกรรมปนนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ดําเนินการระยะสั้น โดยผานกระบวนการ

การอบรม/สัมมนา/บมเพาะการเปนผูประกอบการ (Farmer to Entrepreneur) ในดานการบริหารจัดการ 

ดานบัญชี ดานการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ การพัฒนาบรรจุภัณฑ มาตรฐาน เทคโนโลยีเครื่องจักร 

อุปกรณการแปรรูป โดยมีเปาหมายเปนผูประกอบการเกษตรแปรรูป จํานวน 55,000 ราย  

1.4) ผลการประเมิน 

(1) กระบวนการ (Processes) 

(1.1) การรับทราบขอมูลขาวสารของกิจกรรม พบวา ผูเขารับการอบรมไดรับ

ขอมูลขาวสารจากการประชาสัมพันธจากผูใหญบาน/ผูนําทองถ่ินมากท่ีสุด รอยละ 86.79 ของผูประกอบการ

ท่ีเขารับการอบรมท้ังหมด เนื่องจาก กลุมเปาหมายของผูเขารับการอบรมสวนใหญ คือ บุคลากรอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูป วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จึงมีความใกลชิดกับผูนําชุมชน/ผูนําทองถ่ิน รองลงมา 

รับทราบขาวสารทาง Social Media ของสภาเกษตร รอยละ 7.55 เชน Facebook Line (ตารางท่ี 4.163) 
 

ตารางท่ี 4.163 ชองทางการรับทราบขอมูลขาวสารกิจกรรมของผูเขารับการอบรม 
 

ชองทางการรับทราบขาวสารกิจกรรม รอยละ 

1) ผูใหญบาน/ผูนําทองถ่ิน 86.79 

2) Social Media ของสภาเกษตรกร 7.55 

3) เพ่ือน/คนรูจัก 3.14 

4) การประชาสัมพันธของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 2.52 

รวม 100.00 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 



291 

(1.2) การรับรูขาวสารตอการสนับสนุนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม พบวา 

ผูเขารับการอบรม รอยละ 46.54 ไมทราบวากรมสงเสริมอุตสาหกรรมเปนผูสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ 

สืบเนื่องมาจากผูเขารับการอบรมสวนใหญเปนเกษตรกร โดยไดรับทราบขอมูลขาวสารโครงการจากทาง

ผูใหญบาน/ผูนําชุมชนเปนหลัก (ตารางท่ี 4.164) 
 

ตารางท่ี 4.164 การรับรูขาวสารตอการสนับสนุนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

ประเด็น รอยละ 

1) ไมทราบ 46.54 

2) สภาเกษตรจังหวัด 27.04 

3) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 26.42 

รวม 100.00 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

(1.3) เหตุผลในการเขารับการอบรมของผูเขารับการอบรม พบวา รอยละ 62.89 

ของผูเขารับการอบรม เขารวมอบรมเพราะเปนการเขารวมตามคําแนะนําของชุมชน ซ่ึงเปนเหตุผลหลัก โดยมี

เหตุผลรองลงมา อยากทราบขอมูลวาหนวยงานภาครัฐมีใหการสนับสนุนดานใดบาง คิดเปนรอยละ 35.85 

ของผูเขารับการอบรม ซ่ึงเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนมีจํานวนมากกวาการท่ีเกษตรกรเขารับการอบรมเพราะ

อยากไดความรูใหม ๆ ท่ีมีจํานวนเพียงรอยละ 0.63 ของผูเขารับการอบรม (ตารางท่ี 4.165) 
 

ตารางท่ี 4.165 เหตุผลในการเขารับการอบรมของผูเขารับการอบรม 
 

ประเด็น รอยละ 

1) ผูนําชุมชนแนะนํา 62.89 

2) การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ 35.85 

3) การขอรับสินเช่ือเพ่ือธุรกิจ 0.63 

4) การไดรับความรูใหม 0.63 

รวม 100.00 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

(2) ผลได (Outputs) มีผูสมัครเขารับการอบรม 55,979 ราย คิดเปนรอยละ 101.78 

ของเปาหมาย 55,000 ราย โดยผูเขารับการอบรม รอยละ 88.05 ของผูเขารับการอบรมประกอบอาชีพเกษตรกร 

รองลงมาประกอบอาชีพเจาของธุรกิจ และประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน รอยละ 5.66 และรอยละ 2.51 

ของผูเขารับการอบรม ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.166) 
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ตารางท่ี 4.166 อาชีพของผูเขารับการอบรม 

ประเด็น รอยละ 

1) เกษตรกร 88.05 

2) เจาของธุรกิจ 5.66 

3) ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน 2.51 

4) พนักงานของรัฐ 1.26 

5) วางงาน 1.26 

6) รับเหมากอสราง 0.63 

7) นักศึกษา 0.63 

รวม 100.00 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

(3) ผลลัพธ (Outcomes) 

(3.1) การนําความรูไปใชประโยชน พบวา ผูเขารับการอบรมเพียง รอยละ 10.08 

ของผูเขารับการอบรม สามารถนําความรูไปใชประโยชนไดจริง โดยที่ผูเขารับการอบรม รอยละ 89.92 

ไมสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดจริง เหตุผลสวนหนึ่งเนื่องจากหลังจากเขารวมกิจกรรมแลวไมสามารถ

จดจํารายละเอียดของเนื้อหาไดครบถวน จึงไมสามารถนําไปปฏิบัติได (ตารางท่ี 4.167) 
 

ตารางท่ี 4.167 การนําความรูไปใชประโยชนของผูท่ีผานการอบรม 
 

ประเด็น รอยละ 

1) สามารถนําความรูไปใชประโยชนไดจริง 10.08 

2) ไมสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดจริง 89.92 

รวม 100.00 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

(3.2) ผลกระทบตอธุรกิจและสังคม พบวา ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรู

ไปใชประโยชนไดจริงในการประกอบธุรกิจ คิดเปนรอยละ 10.08 ของผูเขารับการอบรมท้ังหมด และ

มีการถายทอดความรูที่ไดรับจากกิจกรรมไปสูผูอื่น รอยละ 10.85 ของผูเขารับการอบรม รองลงมา 

มีการซ้ือ - ขายผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือนําไปแปรรูปเพ่ิมมากข้ึน คิดเปนรอยละ 5.68 ของผูเขารับการอบรม

ท้ังหมด (ตารางท่ี 4.168) 
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ตารางท่ี 4.168 ผลกระทบตอธุรกิจ และสังคมท่ีเกิดข้ึนหลังจากเขารับการอบรม 
 

ประเด็น รอยละ 

ผลกระทบตอธุรกิจ  

1) การซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือนําไปแปรรูปมากข้ึน 5.68 

2) การปรับแนวคิดในการพัฒนาตนเอง/การประกอบการ 1.03 

3) ความตระหนักในการพัฒนาตนเอง/การประกอบการมากข้ึน 2.85 

4) การนําความรูจากการฝกอบรมไปใชประโยชนไดจริงในการประกอบธุรกิจ 10.08 

ผลกระทบตอสังคม  

- การถายทอดความรูท่ีไดรับจากการรวมกิจกรรมไปสูผูอ่ืน 10.85 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 

(4) ความพึงพอใจ 

(4.1) ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจหลักสูตรการอบรม อยูในระดับมาก 

มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.31 โดยความเหมาะสมของวิทยากรมีคะแนนมากท่ีสุด เทากับ 7.84 เนื่องจากวิทยากร

มีความรูความสารถ และอธิบายดวยภาษาท่ีเขาใจงาย รองลงมา ความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรม 

และความเหมาะสมของเอกสารและคูมือ เทากับ 7.72 และ 7.60 ตามลําดับ ในสวนของระยะเวลาดําเนินการ

อบรม มีคะแนนเทากับ 6.06 เนื่องจากผูเขารับการอบรมเห็นวาระยะเวลาในการฝกอบรมสั้นเกินไป ทําให

การอบรมท่ีมีเนื้อหากวาง ไมสามารถลงลึกในรายละเอียดได (ตารางท่ี 4.169) 
 

ตารางท่ี 4.169 ความพึงพอใจในหลักสูตรการอบรมของผูเขารวมโครงการ 
 

ประเด็น รอยละ คะแนน แปลผล 

1) ความเหมาะสมของวิทยากรท่ีใหบริการ 78.40 7.84 มาก 

2) ความเหมาะสมของหลักสูตรและเน้ือหาในการอบรม 77.20 7.72 มาก 

3) ความเหมาะสมของเอกสาร/คูมือท่ีใชในการอบรม 76.00 7.60 มาก 

4) ความเพียงพอของระยะเวลาในการดําเนินการฝกอบรม 60.60 6.06 มาก 

เฉลี่ย 73.05 7.31 มาก 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 

 

(4.2) ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในดานกระบวนการทํางานท่ีมีตอ

เจาหนาที่ อยูในระดับมาก เฉลี่ยรวมเทากับ 7.49 ในดานวิธีการประชาสัมพันธ และการอบรมในดาน

การบริหารจัดการเทากับ 7.50 และ 7.48 ตามลําดับ เนื่องจากดานการประชาสัมพันธยังอยูในวงแคบ

ไมท่ัวถึง โดยผูเขารับการอบรมเห็นวา การประชาสัมพันธเขาถึงไดเพียงบางกลุมเทานั้น (ตารางท่ี 4.170)  
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ตารางท่ี 4.170 ความพึงพอใจดานกระบวนการทํางานท่ีมีตอเจาหนาท่ีของผูเขารวมโครงการ 
 

ประเด็น รอยละ คะแนน แปลผล 

1) การประชาสัมพันธกิจกรรม 75.00 7.50 มาก 

2) การอบรมในดานการบริหารจัดการ/กระบวนการผลิต 74.80 7.48 มาก 

เฉลี่ย 74.90 7.49 มาก 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

(5) ปญหาอุปสรรค 

(5.1) ระยะเวลาท่ีใชในการอบรมสั้นเกินไป สวนการอบรมใหความรูมีเนื้อหาท่ีกวาง 

สงผลใหผูเขารับการอบรมไมไดรับประโยชนท่ีแทจริงจากการเขารวมกิจกรรม 

(5.2) ผูเขารับการอบรมสวนมากยังไมทราบวากิจกรรมนี้จัดข้ึนโดยหนวยงานใด 

(6) ขอเสนอแนะ 

(6.1) ควรมีการกําหนดระยะเวลาในการฝกอบรมใหเพียงพอกับเนื้อหาท่ีเปน

ประโยชนตอผูเขารับการอบรม โดยเนื้อหาท่ีมีความลึกในระดับท่ีผูเขารับการอบรมสามารถนําไปใชประโยชน

ในการทําธุรกิจหรือเริ่มตนธุรกิจไดจริง 

(6.2) ควรมีการประชาสัมพันธอยางเขมขน เพ่ือสรางการรับรูใหกับผูเขารับ 

การอบรมวากรมสงเสริมอุตสาหกรรมเปนผูใหงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนี้ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรมใหกับกลุมเปาหมายใหมในภาคเกษตร 

2) กิจกรรมปนนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (ปรึกษาแนะนําเชิงลึก) 

2.1) สาระสําคัญโครงการ โครงการการพัฒนาผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูป เปนโครงการท่ีดําเนินกิจกรรมการอบรมองคความรู ในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑจากวัตถุดิบ

การเกษตรใหมีมูลคาสูงข้ึน (Value Added) เพ่ือยกระดับกลุมเกษตรกรใหสามารถแปรรูปผลผลิต สรางมูลคาเพ่ิม 

โดยการปรับเปลี่ยนจากการขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบท่ีไดราคาต่ํา เปนการทําการเกษตรอุตสาหกรรมท่ีมี

การเชื่อมโยงตั้งแตการผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาดอยางครบวงจร พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน

ของกลุมเกษตรกรแปรรูป เพ่ือใหมีความพรอมท่ีจะเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (SMEs เกษตร) 

2.2) วตัถุประสงคของโครงการ 

(1) เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตทางการเกษตร โดยการแปรรูปและพัฒนา

วัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตร โดยใชองคความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

(2) เพ่ือสรางความหลากหลายของผลิตภัณฑ ดวยผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ และ

บรรจุภัณฑท่ีสวยงาม ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาด 

2.3) วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมปนนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (ปรึกษาแนะนํา

เชิงลึก) ดําเนินการดําเนินงานกิจกรรมภายใต 2 กิจกรรมยอย ดังนี้ 
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(1) กิจกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑจากวัตถุดิบเกษตรใหมีมูลคาสูงข้ึน 

ดําเนินการโดยใหบริการปรึกษาแนะนํา โดยจัดคณะท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติ

กิจกรรมเขาปฏิบัติงานแตละกลุมไมนอยกวา 6 Man-days (6 Man-hours) ผานการคัดเลือกกลุมเปาหมาย

เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 300 กลุม ใหคําปรึกษา/แนะนําท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือใหความรู

เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ และการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึนสูเชิงพาณิชย พรอมพัฒนาเปน

ผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคทางดานคุณภาพความปลอดภัย อายุผลิตภัณฑ รูปแบบ/รูปลักษณ หรือบรรจุภัณฑ

ท่ีมีความสอดคลองกับความตองการของตลาด 

(2) กิจกรรมการสนับสนุนโดยจัดตั้งหนวยผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตนแบบ

ในพ้ืนท่ี 50 กลุม โดยท่ีปรึกษาใหบริการปรึกษา/แนะนําแกกลุมเกษตรแปรรูป โดยจัดคณะท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติ

เหมะสมกับการดําเนินกิจกรรม เขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ไมนอยกวา 6 Man-days จํานวนไมนอยกวา 

50 กลุม จากกิจกรรมปนนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของไทย (SMEs เกษตร) เพ่ือทําการสํารวจ 

วินิจฉัย และวิเคราะหกระบวนงานในสถานประกอบการของกลุมผูเขารวมกิจกรรม เพ่ือเปนขอมูลในการออกแบบ

ผังการผลิต และการใชเครื่องจักร/อุปกรณการแปรรูปท่ีเหมาะสม สําหรับใชในการพัฒนากระบวนการผลิต

ใหเปนหนวยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตนแบบ 

2.4) ผลการประเมิน 

(1) กระบวนการ (Processes) 

(1.1) การรับทราบขอมูลขาวสารของกิจกรรม พบวา ผูเขารวมโครงการรับทราบ

ขอมูลขาวสารผานทางหนวยงานท่ีปรึกษามากท่ีสุด รอยละ 71.43 ของผูเขารวมโครงการท้ังหมด โดยแบงเปน

การแนะนําจากเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีปรึกษา รอยละ 50.79 รองลงมา คือ โทรศัพทจากหนวยงานท่ีปรึกษา

ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม รอยละ 19.85 ของผูเขารวมโครงการ โดยรับทราบขาวสารจากเจาหนาท่ีของ

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รอยละ 20.63 ของผูเขารวมโครงการ (ตารางท่ี 4.171) 
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ตารางท่ี 4.171 ชองทางการรับทราบขอมูลขาวสารกิจกรรมของผูเขารวมโครงการ 
 

ชองทางการรับทราบขาวสารกิจกรรม รอยละ 

หนวยงานท่ีปรึกษา 71.43 

1) การแนะนําจากหนวยงานท่ีปรกึษา 50.79 

2) โทรศัพทจากหนวยงานท่ีปรึกษา 19.85 

3) จดหมายเชิญจากหนวยงานท่ีปรึกษา 0.79 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 20.63 

1) การแนะนําของเจาหนาท่ีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 11.11 

2) จดหมายเชิญจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 6.35 

3) โทรศัพทเชิญจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 1.59 

4) อีเมลเชิญจากกรมสงเสรมิอุตสาหกรรม 0.79 

5) เว็บไซตของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 0.79 

แหลงอ่ืน 7.94 

1) การแนะนําจากหนวยงานราชการตาง ๆ 4.76 

2) การแนะนําจากหัวหนางาน/บรษัิทตนเอง 3.18 

รวม 100.00 

ท่ีมา: กรมสงเสรมิอุตสาหกรรม (2561) 
 

(1.2) การรับรูขาวสารตอการสนับสนุนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม พบวา 

ผูเขารวมโครงการจํานวนรอยละ 79.20 ของผูเขารวมโครงการท้ังหมด รับทราบวากิจกรรมนี้ไดรับการสนับสนุน

โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (ตารางท่ี 4.172) 
 

ตารางท่ี 4.172 การรับรูขาวสารตอการสนับสนุนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
 

ประเด็น รอยละ 

1) ทราบวากรมสงเสริมอุตสาหกรรมเปนผูสนับสนุน 79.20 

2) ไมทราบวากรมสงเสริมอุตสาหกรรมเปนผูสนับสนุน 20.80 

รวม 100.00 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

(1.3) เหตุผลในการเขารวมโครงการ พบวา ผูเขารวมโครงการสวนใหญ

ตัดสินใจเขารวมโครงการเพราะท่ีปรึกษาของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมชักชวนใหเขารวม รองลงมา สนใจ

เขารวมโครงการเพราะตองการพัฒนาตนเอง คิดเปนรอยละ 55.20 และ 21.60 ตามลําดับ ในสวนของ

เจาหนาท่ีกรมสงเสริมอุตสาหกรรมชักชวนใหเขารวมมีเพียงรอยละ 4.00 (ตารางท่ี 4.173) 
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ตารางท่ี 4.173 เหตุผลในการเขารวมโครงการ 
 

ประเด็น รอยละ 
1) ท่ีปรึกษาของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมชักชวนใหเขารวม 55.20 
2) การพัฒนาตนเอง/องคกรของตนเอง 21.60 
3) การทดลองเขารวมกิจกรรม 18.40 
4) การชักชวนจากเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 4.00 
5) การเขารวมตามคําสั่งของประธานกลุมวิสาหกิจ/กลุมอาชีพ 0.80 

รวม 100.00 
ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 

 

(2) ผลได (Outputs) 

(2.1) จํานวนผูประกอบการท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนาการแปรรูปจํานวน 

300 กลุม ครบตามเปาหมาย แบงประเภทของสถานประกอบการออกเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน รอยละ 80.80 

รองลงมา คือ กลุมอาชีพในชุมชน จํานวนรอยละ 16.00 และมีกลุมท่ีประสบความสําเร็จ ท่ีไดรับการคัดเลือก

ในการพัฒนากลุม (Success Case) จํานวน 56 กลุม คิดเปนรอยละ 112.00 ของเปาหมาย 50 กลุม 

(ตารางท่ี 4.174) 
 

ตารางท่ี 4.174 ประเภทสถานประกอบการของผูเขารวมโครงการ 
 

ประเด็น รอยละ 
1) กลุมวิสาหกิจชุมชน 80.80 
2) กลุมอาชีพในชุมชน 16.00 
3) สหกรณ 2.40 
4) ผูประกอบการรายเดี่ยว 0.80 

รวม 100.00 
ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 

 

(2.2) การจัดต้ังหนวยผลิตแปรรูป พบวา ผูเขารวมโครงการไดรับเครื่องจักร

และอุปกรณในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือใหเกิดการจัดตั้งหนวยผลิตแปรรูปใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 

จํานวนรอยละ 69.23 ของผูเขารวมโครงการ (ตางรางท่ี 4.175) 
 

ตารางท่ี 4.175 สถานประกอบการท่ีไดรับเครื่องจักรและอุปกรณในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

ประเด็น รอยละ 
1) ไดรับแลว 69.23 
2) ยังไมไดรับ 30.77 

รวม 100.00 
ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
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(3) ผลลัพธ (Outcomes) 

(3.1) ผลกระทบตอธุรกิจและสังคม พบวา ผูเขารวมโครงการรอยละ 13.60 

ของผูเขารวมโครงการท้ังหมดเกิดความตระหนักในการพัฒนาตนเองหรือสถานประกอบการมากข้ึน รวมท้ัง

ยังมีการถายทอดความรูท่ีไดรับจากท่ีปรึกษาไปสูผูอ่ืน จํานวนรอยละ 13.60 เชนกัน และมีการซ้ือผลผลิต

ทางการเกษตรจากเกษตรกรเพ่ิมข้ึน จํานวนรอยละ 4.62 ของผูเขารวมโครงการ (ตารางท่ี 4.176) 
 

ตารางท่ี 4.176 ผลกระทบตอธุรกิจ และสังคมท่ีเกิดข้ึนหลังจากเขารับการปรึกษาแนะนําเชิงลึก 
 

ประเด็น รอยละ 

1) ความตระหนักในการพัฒนาตนเองหรือสถานประกอบการมากข้ึน 13.60 

2) การถายทอดความรูท่ีไดรับจากท่ีปรึกษาไปสูผูอ่ืน 13.60 

3) การซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือนําไปแปรรูป 4.62 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 

(3.2) ความตองการการสนับสนุนดานการปรึกษาแนะนําเชิงลึก พบวา  

ในอนาคตผูเขารวมโครงการตองการพัฒนาดานการพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑมากท่ีสุด รอยละ 23.37  

ของผูเขารวมโครงการ รองลงมาคือ การหาชองทางการตลาดในประเทศ และการพัฒนากระบวนการผลิต 

รอยละ 15.09 และ 13.84 ตามลําดับ เพ่ือตองการพัฒนาใหผลิตภัณฑมีมูลคาเพ่ิม ในการสรางจุดเดน  

และสามารถขายสินคาใหติดตลาดไดมากยิ่งข้ึน (ตารางท่ี 4.177) 
 

ตารางท่ี 4.177 ความตองการการสนับสนุนดานการปรึกษาแนะนําเชิงลึก 
 

ประเด็น รอยละ 

1) การพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ 23.27 
2) การหาชองทางการตลาดในประเทศ 15.09 
3) การพัฒนากระบวนการผลิต 13.84 
4) การสอนทักษะอาชีพ 12.58 
5) การแปรรูปการผลิต 6.92 
6) การทําเกษตรอินทรีย 6.92 
7) การทําปุยอินทรีย 3.77 
8) การพัฒนาบรรจุภัณฑ 1.26 
9) การจัดบูธแสดงสินคา 1.26 
10) การจัดทําบัญชี 0.63 
11) การจัดตั้งกลุมคลัสเตอร 0.63 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 

หมายเหตุ: ตองการไดมากกวา 1 อยาง 
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(4) ความพึงพอใจ 

(4.1) ความพึงพอใจในหลักสูตรการอบรม พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ

ในหลักสูตรการปรึกษาแนะนําเชิงลึกอยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย  4.46 โดยความเหมาะสมของท่ีปรึกษา 

ไดรับคะแนนสูงสุด เทากับ 4.80 รองลงมา คือ ความเพียงพอของระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม เทากับ 4.56 

ท้ังนี้ผูเขารวมโครงการใหความคิดเห็นวา ท่ีปรึกษายังไมมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหความเปนไปไดของ

ธุรกิจสูการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ และเอกสาร คูมือ อุปกรณท่ีไดรับไมตรงกับความตองการตามท่ี

ผูเขารวมโครงการคาดหวังไว (ตารางท่ี 4.178) 
 

ตารางท่ี 4.178 ความพึงพอใจในหลักสูตรการปรึกษาแนะนําเชิงลึกของผูเขารวมโครงการ 
 

ประเด็น รอยละ คะแนน แปลผล 

1) ความเหมาะสมของท่ีปรึกษาท่ีใหบริการ 48.00 4.80 ปานกลาง 

2) ความเหมาะสมของหลักสูตรและเน้ือหาในการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก 45.40 4.54 ปานกลาง 

3) ความเหมาะสมของเอกสาร คูมือ อุปกรณ  42.20 4.22 ปานกลาง 

4) ความเหมาะสมของชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรม 42.00 4.20 ปานกลาง 

5) ความเพียงพอของระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินกิจกรรม 45.60 4.56 ปานกลาง 

เฉลี่ย 44.64 4.46 ปานกลาง 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

(4.2) ความพึงพอใจดานกระบวนการทํางาน พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ

ในดานกระบวนการทํางานของเจาหนาท่ีอยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22 โดยวิธีการประชาสัมพันธ

มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.88 รองลงมาคือ วิธีการสรรหา คัดเลือกสถานประกอบการเขารวมกิจกรรม 4.84 

โดยท่ีผูเขารวมโครงการเห็นวาท่ีปรึกษาบางทานไมไดดําเนินการวิเคราะหความเปนไปไดของธุรกิจสูการพัฒนา

ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ  รวมทั้งผูเขาโครงการสวนมากไมไดเขารวมกิจกรรมการทดลองทําผลิตภัณฑ

เชิงสรางสรรคพรอมบรรจุภัณฑพรอมจําหนาย (ตารางท่ี 4.179) 
 

ตารางท่ี 4.179 ความพึงพอใจดานกระบวนการทํางานท่ีมีตอเจาหนาท่ีของผูเขารวมโครงการ 
 

ประเด็น รอยละ คะแนน แปลผล 

1) วิธีการประชาสัมพันธ 48.80 4.88 ปานกลาง 

2) วิธีการสรรหา คัดเลือกสถานประกอบการเขารวมกิจกรรม 48.40 4.84 ปานกลาง 

3) วิธีการวิเคราะหความเปนไปไดของธุรกิจสูการพัฒนาผลิตภณัฑและบรรจภุัณฑ 

  

43.00 4.30 ปานกลาง 

4) วิธีการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก (4 Man-day) 44.00 4.40 ปานกลาง 

5) วิธีการทดลองทําผลติภณัฑเชิงสรางสรรคพรอมบรรจุภณัฑเพ่ือการจําหนาย   

  

26.60 2.66 นอย 

เฉลี่ย 42.16 4.22 ปานกลาง 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
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(5) ปญหาอุปสรรค 

(5.1) ผูเขารวมโครงการสวนใหญทราบขาวประชาสัมพันธจากท่ีปรึกษามากกวา

การประชาสัมพันธของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจเปนความเสี่ยงในการคัดเลือกผูเขารวมโครงการ 

โดยผูเขารวมโครงการอาจไมมีศักยภาพ ไมมีความพรอมดานบุคลากรในการเขารวมการปรึกษาแนะนํา  

(5.2) มีผูประกอบการท่ีไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบจริงมีจํานวนนอย 

(6) ขอเสนอแนะ 

(6.1) หนวยบริหารโครงการควรรวมมือกับท่ีปรึกษาในการคัดเลือกผูเขารวม

โครงการท่ีมีศักยภาพเพียงพอท้ังในดานศักยภาพทางธุรกิจ และความพรอมดานบุคลากรในการมารับบริการ 

(6.2) ควรมีการเพ่ิมจํานวนการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ

ตนแบบ 
 

4.17.2 การพัฒนาผลิตภาพนวัตกรรมในวิสาหกิจอุตสาหกรรมเกษตร 

โครงการการพัฒนาผลิตภาพนวัตกรรมในวิสาหกิจอุตสาหกรรมเกษตร ดําเนินกิจกรรมโครงการ

โดยแบงออกเปน 2 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

ดวยเทคโนโลยีอัตโนมัติ และกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปดวยเทคโนโลยี

ดิจิทัล โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการดําเนินงาน และผลการประเมิน ดังนี้ 

1) กิจกรรมพัฒนาประสิทธภิาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปดวยเทคโนโลยีอัตโนมัติ 

1.1) สาระสําคัญโครงการ กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูปดวยเทคโนโลยีอัตโนมัติเปนกิจกรรมท่ีเปดใหสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความสนใจ

ใชเทคโนโลยีหุนยนต  ระบบอัตโนมัติ/เทคโนโลยีดิจิทัล  และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม/บุคลากรอื่น

ท่ีเก่ียวของ ไดพัฒนาศักยภาพใหมีการใชระบบอัตโนมัติเพ่ือพัฒนาการผลิตในทุก ๆ ดาน ในดานคุณภาพ 

การลดตนทุน เชน ลดเวลาการผลิต ลดของเสีย ลดการใชวัตถุดิบ ลดข้ันตอนการผลิต รวมไปถึงลดจํานวน

แรงงานในภาคการผลิต โดยมีเปาหมายใหผูเขารวมโครงการสามารถลดตนทุนการผลิต รอยละ 6 ลดของเสีย 

รอยละ 3 และเพิ่มมูลคายอดขาย รอยละ 9 นอกจากนี้ยังตองมีนวัตกรรมเพื่อใหเกิดสินคาตัวใหมเพิ่ม

ความหลากหลายและทางเลือกใหกับผูบริโภค จําเปนจะตองมีการสนับสนุนสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูปใหมีการใชระบบอัตโนมัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต เพ่ิมความสามารถในการแขงขัน และ

นําไปสูการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน  

1.2) วตัถุประสงคของโครงการ 

(1) เพ่ือยกระดับความสามารถในการแขงขันของ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูป อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป หรืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ใหสามารถนําเทคโนโลยีหุนยนต ระบบ

อัตโนมัติ เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
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(2) เพ่ือพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหาร

แปรรูป หรืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของใหมีความรู/ความเขาใจเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตใหสูงข้ึน 

(3) เพ่ือพัฒนาตนแบบ (Prototype) ใหกับผูประกอบการออกแบบและพัฒนา

ระบบ (System Integrator) ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

1.3) วิธีการดําเนินงาน 

(1) ดําเนินการโดยจัดกิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกดานการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ดวยเทคโนโลยีอัตโนมัติ ใหกับสถานประกอบการท่ีมีความสนใจจํานวนไมนอยกวา 100 กิจการ แบงออกเปน

กิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในดานการเพ่ิมผลิตภาพดวยเทคโนโลยีหุนยนต/ระบบอัตโนมัติไมนอยกวา 

90 กิจการ และกิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกเพ่ือพัฒนาผลิตภาพในดานการศึกษาวิธีการทํางานดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล จํานวนไมนอยกวา 10 กิจการ 

(2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีอัตโนมัติ โดยจัดกิจกรรมระดมสมอง

ใหกับผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรจํานวนไมนอยกวา 200 ราย และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมนี้/

บุคลากรภาคการศึกษา/บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม จํานวนไมนอยกวา 200 ราย รวมท้ัง 2 กิจกรรม 400 ราย 

โดยจัดกิจกรรมไมนอยกวา 5 ครั้ง  ครั้งละไมตํ่ากวา 2 วัน รุนละไมนอยกวา 30 ราย  เพ่ือใหทราบถึงปญหา

ในการปรับเปลี่ยนสูอุตสาหกรรมเกษตรดวยเทคโนโลยีหุนยนต/ระบบอัตโนมัติ พรอมแนวทางแกไขและ

ความตองการในการสงเสริมจากภาครัฐ 

(3) กิจกรรมพัฒนาหุนยนตตนแบบและระบบอัตโนมัติและคูมือประเมินความพรอม

ในการปรับเปลี่ยนมาใชหุนยนตและระบบอัตโนมัติ ดําเนินการโดยประชาสัมพันธเพ่ือรวบรวมปญหาจาก

สถานประกอบการ และคัดเลือกปญหาท่ีจะสรางตนแบบในการแกไขปญหาสถานประกอบการดังกลาว 

จากนั้นใหคําปรึกษาและนําเชิงลึกในการพัฒนาตนแบบไมนอยกวา 120 Man-day เพ่ือใหไดตนแบบ

หุนยนต/ระบบอัตโนมัติไมนอยกวา 4 ตนแบบ 

1.4) ผลการประเมิน 

(1) กระบวนการ (Processes) 

(1.1) การรับทราบขอมูลขาวสารของกิจกรรม พบวา ผูเขารวมโครงการไดรับ

ขอมูลขาวสารจากหนวยงานท่ีปรึกษามากท่ีสุด รอยละ 46.15 ของผูเขารวมโครงการ แบงออกเปน ไดรับ

คําแนะนําจากเจาหนาท่ีหนวยงานท่ีปรึกษา และโทรศัพทจากหนวยงานท่ีปรึกษา รอยละ 26.92 และ 19.23 

ตามลําดับ ในสวนของชองทางการรับทราบขอมูลขาวสารของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม มีรอยละ 28.85 

ของผูเขารวมโครงการ แบงออกเปนทางเว็บไซตของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมมากท่ีสุด รอยละ 18.27 

(ตารางท่ี 4.180) 
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ตารางท่ี 4.180 ชองทางการรับทราบขาวสารขอมูลกิจกรรมของผูเขารวมโครงการ 
 

ชองทางการรับทราบขาวสารกิจกรรม รอยละ 

หนวยงานท่ีปรึกษา 46.15 

1) การแนะนําจากหนวยงานท่ีปรึกษา 26.92 

2) โทรศัพทจากหนวยงานท่ีปรึกษา 19.23 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 28.85 

1) เว็บไซตของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 18.27 

2) การแนะนําของเจาหนาท่ีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 4.81 

3) โทรศัพทเชิญจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 3.85 

4) อีเมลเชิญจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 1.92 

แหลงอ่ืน 25.00 

1) สื่อตาง ๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ Social Media  10.58 

2) การแนะนําจากคนรูจัก/เพ่ือน 7.69 

3) การแนะนําจากหัวหนางาน/บริษัทของตนเอง 6.73 

รวม 100.00 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 

 

(1..2) การรับรูขาวสารตอการสนับสนุนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม พบวา 

ผูเขารวมโครงการทุกราย ทราบวากิจกรรมท่ีเขารวมมีการสนับสนุนและสงเสริมโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

(1.3) เหตุผลในการเขารับการอบรมของผูประกอบการ พบวา รอยละ 59.42 

ของผูเขารวมโครงการ ตัดสินใจเขารวมโครงการเพราะตองการพัฒนาตนเอง รองลงมา ที่ปรึกษาของ

กรมสงเสริมอุตสาหกรรมชักชวน รอยละ 31.88 ในสวนการเคยรวมงานกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

และเจาหนาท่ีมีเพียงรอยละ 5.80 และ 2.90 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.181) 
 

ตารางท่ี 4.181 เหตุผลในการเขารับการอบรมของผูเขารวมโครงการ 
 

ประเด็น รอยละ 

1) การพัฒนาตนเอง/องคกรของตนเอง 59.42 

2) บริษัทท่ีปรึกษาของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมชักชวน 31.88 

3) เคยเขารวมกิจกรรมปรึกษาแนะนําเชิงลึกกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรมมากอน 5.80 

4) เจาหนาท่ีของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมชักชวนใหเขารวม 2.90 

รวม 100.00 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
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(2) ผลได (Outputs) จํานวนผูประกอบการท่ีไดรับพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปดวยเทคโนโลยีอัตโนมัติ 104 กิจการ คิดเปนรอยละ 104.00 ของเปาหมาย 100 กิจการ 

บุคลากรท่ีไดรับการอบรม 403 ราย คิดเปนรอยละ 100.75 ของเปาหมาย 400 ราย และหุนยนตตนแบบ

ท่ีไดรับการพัฒนาแลว 4 ตนแบบ ครบตามเปาหมาย 

(3) ผลลัพธ (Outcomes) 

(3.1) ผลกระทบตอธุรกิจ พบวา ในดานการผลิต ผูเขารวมโครงการสามารถ

ลดตนทุนการผลิตไดรอยละ 16.23 จากเปาหมาย รอยละ 6  ลดของเสียจากการผลิตไดรอยละ 49.14 จากเปาหมาย

รอยละ 3 เพิ่มยอดขายไดรอยละ 35.00 จากเปาหมายรอยละ 9 และเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตได

รอยละ 41.00 จากเปาหมายรอยละ 10 สามารถปรับเปลี่ยนระบบการผลิตโดยใชเทคโนโลยีหุนยนต หรือระบบ

อัตโนมัติ ไดรอยละ 58.11 จากเปาหมาย รอยละ 100 ของผูเขารวมโครงการ มีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิต

โดยใชเทคโนโลยีหุนหรือระบบอัตโนมัติไปใชไดจริง รอยละ 33.78 จากเปาหมาย รอยละ 25 ของผูเขารวม

โครงการ และมีการซ้ือผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือนําไปแปรรูป รอยละ 5.36 ของผูเขารวมโครงการ โดยมีการซ้ือ

ผลผลิตเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย รอยละ 30 ซ่ึงเปนการจางใหเกษตรกรในเครือขายของกลุมวิสาหกิจปลูกวัตถุดิบเพ่ิมข้ึน 

ประมาณ 200 ราย (ตารางท่ี 4.182) 
 

ตารางท่ี 4.182 ผลกระทบตอธุรกิจท่ีเกิดข้ึนหลังจากเขารับการปรึกษาแนะนําเชิงลึก 
 

ประเด็น รอยละ 

1) ดานผลิตภาพการผลิต (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)  

- ลดตนทุนการผลิต 16.23 

- ลดของเสียจากการผลิต 49.14 

- เพ่ิมยอดขาย 35.00 

- เพ่ิมผลผลิตในกระบวนการผลิต 41.00 

2) ดานแผนปรับเปลี่ยนระบบการผลิตโดยใชเทคโนโลยีหุนยนตหรือระบบอัตโนมัติ  

- ม ี 58.11 

- ไมม ี 41.89 

3) ดานการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตโดยใชเทคโนโลยีหุนยนตหรือระบบอัตโนมัติไปใชจริง  

- ม ี 33.78 

- ไมม ี 66.22 

4) ดานการนําผลผลิตทางการเกษตรไปแปรรูป  

- ม ี 5.36 

- ไมม ี 94.64 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
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(3.2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบวา ผลกระทบทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบ

กับขนาดของกิจการ กิจการขนาด S สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจประมาณ 70.67 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 73.55 ของมูลคารวม หากทําตามคําแนะนําของท่ีปรึกษา เปนระยะเวลา 1 ป ในสวนของกิจการ

ขนาด XS ไมสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจได เนื่องจากยังไมมีกิจการใดท่ีไดทดลองทําตามคําแนะนํา

ของท่ีปรึกษา จึงไมสามารถประมาณการทางเศรษฐกิจได (ตารางท่ี 4.183) 
 

ตารางท่ี 4.183 ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนของกิจกรรมเปรียบเทียบกับขนาดของกิจการ 
 

ขนาดของกจิการ 
รอยละของ 

กิจการ 

ประมาณการมูลคาทางเศรษฐกิจตอป 

มูลคา (บาท) รอยละ 

1) XS (วิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการเดี่ยวท่ีจดทะเบียน

พาณิชย) 

18.81 - - 

2) S (นิติบุคคลท่ีมจีํานวนแรงงานไมเกิน 50 คน) 60.40 70,670,730 73.55 

3) M (นิติบุคคลท่ีมีจํานวนแรงงาน 50 - 200 คน) 13.86 20,421,250 21.25 

4) L (นิติบุคคลท่ีมีจํานวนแรงงาน 200 คนข้ึนไป) 6.93 5,000,000 5.20 

รวม 100.00 96,091,980 100.00 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 

 

(3.3) ผลกระทบตอทัศนคติของผูประกอบการ พบวา ผูเขารวมโครงการ  

รอยละ 33.78 มีการถายทอดความรูท่ีไดรับจากท่ีปรึกษาไปสูคนอ่ืน ๆ ในองคกร รองลงมาคือมีการปรับเปลี่ยน 

Mindset ในการพัฒนาสถานประกอบการ รอยละ 22.29 ของผูเขารวมโครงการ และมีการเชื่อมโยง

เครือขายของผูประกอบการ รอยละ 5.41 ของผูเขารวมโครงการ (ตารางท่ี 4.184) 
 

ตารางท่ี 4.184 ผลกระทบตอทัศนคติของผูเขารวมโครงการ 
 

ประเด็น รอยละ 

1) การปรับเปลี่ยน Mindset ในการพัฒนาสถานประกอบการ 22.29 

2) ความตระหนักในการพัฒนาสถานประกอบการมากข้ึน 10.81 

3) การเช่ือมโยงเครือขายของผูประกอบการ 5.41 

4) การถายทอดความรูท่ีไดรับจากท่ีปรึกษาไปสูคนอ่ืน ๆ ในองคกร 33.78 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 

(3.4) ความตองการในการแนะนําปรึกษาเชิงลึกของผูเขารวมโครงการ พบวา 

ผูเขารวมโครงการมีความตองการในการพัฒนาการหาชองทางการตลาดในประเทศ การหาชองทางการตลาด

ตางประเทศ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ (Packaging) มากท่ีสุด รอยละ 42.55  12.77 และ 10.64 
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ตามลําดับ ซ่ึงผูเขารวมโครงการมีความตองการรวมท้ังตองการเปดตลาดใหม เพ่ิมมูลคาใหกับสินคา รวมท้ัง

การพัฒนามาตรฐานประกอบการ ท้ังนี้ผูเขารวมโครงการตองการพัฒนาธุรกิจของตนเองกอน มากกวาท่ีจะ

พัฒนาเครือขายของธุรกิจ (ตารางท่ี 4.185) 
 

ตารางท่ี 4.185 ความตองการในการแนะนําปรึกษาเชิงลึกของผูเขารวมโครงการ 
 

ประเด็น รอยละ 

1) การหาชองทางการตลาดในประเทศเพ่ิมข้ึน 42.55 

2) การหาชองทางการตลาดตางประเทศเพ่ิมข้ึน 12.77 

3) การพัฒนาบรรจุภัณฑ (Packaging) 10.64 

4) การจัดทํามาตรฐานสินคาและมาตรฐานสถานประกอบการ 8.50 

5) การวิจัยพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ 6.38 

6) การสรางนวัตกรรมใหมของสินคา 6.38 

7) การพัฒนากระบวนการผลิต 4.26 

8) การอบรมเทคนิคเฉพาะดาน 2.13 

9) การตั้งราคาสินคาใหเหมาะสม 2.13 

10) การตลาดเชิงกลยุทธ 2.13 

11) การบริหารการเงิน 2.13 

รวม 100.00 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

(4) ความพึงพอใจ 

(4.1) ความพึงพอใจในหลักสูตรการอบรม พบวา ผูเขารวมโครงการมี

ความพึงพอใจในหลักสูตรการปรึกษาแนะนําเชิงลึกอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 6.41 โดยความเหมาะสม

ของชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรมมีคะแนนสูงสุดเทากับ 7.40 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของท่ีปรึกษา และ

หลักสูตรเนื้อหาในการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก มีคะแนนเฉลี่ย 6.78 และ 6.28 ตามลําดับ โดยผูเขารวม

โครงการเห็นวาท่ีปรึกษาไมมีประสบการณจริงในดานอุตสาหกรรม และไมมีความชํานาญดานระบบการทํางาน

ของเครื่องจักรที่ใชในโรงงาน ทําใหผูเขารวมโครงการตองเสียเวลาอธิบายการทํางานใหกับที่ปรึกษา 

ดานหลักสูตรเนื้อหาการแนะนําเชิงลึกยังไมมีความสอดคลองตอความตองการเทาที่ควร เนื่องจาก

สถานประกอบการไมจําเปนตองใชเทคโนโลยีอัตโนมัติ ทําใหตองเปลี่ยนหลักสูตรเปนดานการตลาด การปรับปรุง

การผลิตแทน ดานเอกสารคูมือยังไมมีความเหมาะสมเนื่องจากผูเขารวมโครงการบางสวนไมไดรับเอกสาร 

รวมท้ังระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมสั้นเกินไป เพราะการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานโดยใชเทคโนโลยี

อัตโนมัติเขามาชวยตองใชระยะเวลาในการตัดสินใจ (ตารางท่ี 4.186) 
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ตารางท่ี 4.186 ความพึงพอใจในหลักสูตรการอบรมของผูเขารวมโครงการ 
 

ประเด็น รอยละ คะแนน แปลผล 

1) ความเหมาะสมของท่ีปรึกษาท่ีใหบริการ 67.80 6.78 มาก 

2) ความเหมาะสมของหลักสูตรและเน้ือหาในการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก 62.80 6.28 มาก 

3) ความเหมาะสมของเอกสาร คูมือ อุปกรณ  55.40 5.54 ปานกลาง 

4) ความเหมาะสมของชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรม 74.00 7.40 มาก 

5) ความเพียงพอของระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินกิจกรรม 60.60 6.06 มาก 

เฉลี่ย 64.12 6.41 มาก 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

(4.2) ความพึงพอใจดานกระบวนการทํางาน พบวา ผูเขารวมโครงการมี

ความพึงพอใจในกระบวนการทํางานอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 6.31 โดยมีความพึงพอใจในดานการวินิจฉัย

สถานประกอบการท่ีผานการคัดเลือกเพ่ือวิเคราะหปญหาเบื้องตนมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ย 6.58 เนื่องจาก

เพียงแคสมัครเขารวมโครงการก็สามารถเขารับการปรึกษาแนะนําไดเลย ในอีกทางหนึ่งดานการใหคําปรึกษา

แนะนําเชิงลึกผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจเพียง 5.88 ซ่ึงผูเขารวมโครงการเห็นวาวิธีการท่ีท่ีปรึกษาใช

ในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตยังไมตอบโจทยความตองการไดอยางแทจริง รวมท้ังคําปรึกษาแนะนํา

ยังไมชวยใหเพ่ิมผลิตภาพไดอยางแทจริง (ตารางท่ี 4.187)  
 

ตารางท่ี 4.187 ความพึงพอใจดานกระบวนการทํางานท่ีมีตอเจาหนาท่ีของผูเขารวมโครงการ 
 

ประเด็น รอยละ คะแนน แปลผล 

1) การประชาสัมพันธ 64.20 6.42 มาก 

2) การสรรหา คัดเลือกสถานประกอบการเขารวมกิจกรรม 63.40 6.34 มาก 

3) การวินิจฉัยสถานประกอบการท่ีผานการคัดเลือกเพ่ือวิเคราะหปญหาเบ้ืองตน 65.80 6.58 มาก 

4) การใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก  58.80 5.88 ปานกลาง 

เฉลี่ย 63.05 6.31 มาก 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

(5) ปญหาอุปสรรค 

(5.1) กิจการท่ีเปนผูประกอบการรายเดี่ยวและวิสาหกิจชุมชนท่ีเขารวมโครงการ

มีจํานวนมาก ซ่ึงการใชระบบอัตโนมัติในการดําเนินกิจการนั้นเกินความจําเปนเม่ือเปรียบเทียบกับขนาด

ของกิจการ 

(5.2) ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมการรางแผนปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ทํางานของโรงงานในระบบอัตโนมัติสั้นเกินไป เนื่องจากการจะปรับเปลี่ยนระบบการทํางานใหเปนเครื่องจักร

ตองใชเวลาในการตัดสินใจ 
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(6) ขอเสนอแนะ 

(6.1) ควรกําหนดเนื้อหาของการปรึกษาแนะนํา และท่ีปรึกษาใหสอดคลอง

กับความตองการของกิจการท่ีได เนื่องจากในแตละอุตสาหกรรมมีรายละเอียดของกระบวนการทํางาน

แตกตางกัน 

(6.2) ควรพิจารณาระยะเวลาในการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกใหเพียงพอ 

ตอการพัฒนาผูประกอบการในประเด็นการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

ดวยเทคโนโลยีอัตโนมัติอยางมีประสิทธิภาพ 

2) กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.1) สาระสําคัญโครงการ กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูปดวยเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกิจกรรมท่ีเปดใหสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความสนใจใช

เทคโนโลยีหุนยนต ระบบอัตโนมัติ/เทคโนโลยีดิจิทัล และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม/บุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ไดพัฒนาศักยภาพใหมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือพัฒนาการผลิตในทุก ๆ ดาน รวมท้ังการเพ่ิมผลิตภาพ

ดวยเครื่องมือคุณภาพเพ่ิมความหลากหลายและทางเลือกใหกับผูบริโภค เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

ในขณะท่ี SMEs ก็มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีข้ึน โดยมีเปาหมายใหผูเขารวมโครงการสามารถลดตนทุน

ไมนอยกวารอยละ 6 ลดของเสีย รอยละ 3 และเพ่ิมมูลคายอดขาย รอยละ 9 ซ่ึงจะสงผลกระทบทางออม

กลับไปยังกลุมเกษตรกรอีกดวย 

2.2) วตัถุประสงคของโครงการ 

(1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน 

เกษตรกร บุคลากรในภาคการเกษตร โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภาพและนวัตกรรม 

(2) เพ่ือใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร 

บุคลากรในพ้ืนท่ี สามารถตอยอดเชื่อมโยงการใหบริการของศูนย ITC ท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการโดยจัดกิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําดานการพัฒนา

ประสิทธิภาพ การผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ผานการประชาสัมพันธ คัดเลือก

กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม เพ่ือเขารับคําแนะนําเชิงลึกดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดวยเทคโนโลยี

ดิจิทัล จํานวนอยางนอย 100 กิจการ ประกอบดวยกลุมท่ัวไปไมนอยกวา 50 กิจการ รวมแลวไมนอยกวา 

200 Man-days  เพ่ือพัฒนาการจัดทํา Website Thai SMEs และกลุมศักยภาพ ไมนอยกวา 50 กิจการ 

รวมแลวไมนอยกวา 500 Man-days เพ่ือติดตั้ง Sensor สําหรับรายงานขอมูล โดยท่ีกลุมท่ัวไปการให

คําแนะนําเชิงลึกจะมุงเนนไปท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใหเหมาะสม ในสวนของศักยภาพจะมุงเนนไปท่ีการ

ติดตั้งเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือดึงขอมูลจากสายการผลิตและเครื่องจักร 

 

 

 



308 

2.4) ผลการประเมิน 

(1) กระบวนการ (Processes) 

(1.1) การรับทราบขอมูลขาวสารของกิจกรรม พบวา ผูเขารวมโครงการ

รับทราบขอมูลขาวสารผานทางหนวยงานท่ีปรึกษามากท่ีสุด รอยละ 68.42 ของผูเขารวมโครงการ แบงเปน

การแนะนําจากเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีปรึกษามากท่ีสุด รองลงมาคือ Social Media และโทรศัพทจาก

หนวยงานท่ีปรึกษา รอยละ 41.05 16.84 และ 10.53 ตามลําดับ โดยผูเขารวมโครงการรับทราบขอมูล

ขาวสารจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรมเพียง รอยละ 5.26 ของผูเขารวมโครงการ (ตารางท่ี 4.188) 
 

ตารางท่ี 4.188 ชองทางการรับทราบขาวสารขอมูลกิจกรรมของผูเขารวมโครงการ 
 

ชองทางการรับทราบขาวสารกิจกรรม รอยละ 

หนวยงานท่ีปรึกษา 68.42 

1) การแนะนําจากหนวยงานท่ีปรึกษา 41.05 

2) Social Media ของหนวยงานท่ีปรึกษา 16.84 

2) โทรศัพทจากหนวยงานท่ีปรึกษา 10.53 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 5.26 

1) เว็บไซตของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 3.16 

2) การแนะนําของเจาหนาท่ีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 2.11 

แหลงอ่ืน 26.31 

1) สื่อตาง ๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ Social Media  14.74 

2) การแนะนําจากคนรูจัก/เพ่ือน 9.47 

3) การแนะนําจากหัวหนางาน/บริษัทของตนเอง 2.10 

รวม 100.00 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

(1.2) การรับรูขาวสารตอการสนับสนุนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม พบวา 

ผูเขารวมโครงการสวนใหญรอยละ 93.93 ทราบวาโครงการนี้ไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

(ตารางท่ี 4.189) 
 

ตารางท่ี 4.189 การรับรูขาวสารในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม 
 

หนวยงาน รอยละ 

1) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 93.93 

2) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 1.52 

3) ไมทราบ 4.55 

รวม 100.00 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
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(1.3) เหตุผลในการเขารับการอบรมของผูเขารวมโครงการ พบวา ผูเขารวม

โครงการ รอยละ 84.84 มีความตองการในการพัฒนาตนเอง รองลงมาคือบริษัทท่ีปรึกษาชักชวนใหเขารวม

โครงการ ซ่ึงมีจํานวนมากกวาการชักชวนของเจาหนาที่ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม รอยละ 10.60 

(ตารางท่ี 4.190) 
 

ตารางท่ี 4.190 เหตุผลในการเขารับการอบรมของผูเขารวมโครงการ 
 

ประเด็น รอยละ 

1) การพัฒนาตนเอง/องคกรของตนเอง 84.84 

2) บริษัทท่ีปรึกษาของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมชักชวน 12.12 

3) เคยเขารวมกิจกรรมปรึกษาแนะนําเชิงลึกกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรมมากอน 1.52 

4) เจาหนาท่ีของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมชักชวนใหเขารวม 1.52 

รวม 100.00 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 

 

(2) ผลได (Outputs) 

(2.1) จํานวนผูเขารวมโครงการท่ีเขารวมโครงการ พบวา ผูเขารวมโครงการ

เขารวมโครงการประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 106 กิจการ คิดเปน

รอยละ 106.00 ของเปาหมาย 100 กิจการ แบงเปนประเภทของอุตสาหกรรม ดังนี้ (ตารางท่ี 4.191) 
 

ตารางท่ี 4.191 ประเภทของสถานประกอบการไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูปดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ประเภท รอยละ 

1) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 45.45 

2) เกษตรกรรม 25.75 

3) อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 22.74 

4) อุตสาหกรรมอาหารสัตว 4.54 

5) อุตสาหกรรมเครื่องจักร 1.52 

รวม 100.00 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

(2.2) หัวขอการพัฒนาท่ีไดรับจากการปรึกษาแนะนําเชิงลึก พบวา กลุมท่ัวไป

ไดรับการพัฒนาทางดานการจัดทําเว็บไซต Thai-SME ซ่ึงประกอบดวยระบบหนาราน และระบบจัดการ

หลังราน รวมท้ังกลุมศักยภาพไดรับการปรึกษาแนะนําเชิงลึก ในการติดตั้ง Sensor สําหรับรายงานขอมูล

ตาง ๆ เชน สภาพอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ดําเนินการได 50 กิจการ ครบตามเปาหมาย (ตารางท่ี 4.192) 
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ตารางท่ี 4.192 ประเภทของการบริการท่ีไดรับจากโครงการ 
 

ประเภท รอยละ 
1) การจัดทําเว็บไซต Thai-SME  100.00 
2) การติดตั้ง Sensor สําหรับรายงานขอมูล 100.00 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
 

(3) ผลลัพธ (Outcomes) 

(3.1) ผลกระทบตอธุรกิจ พบวา ภายหลังเขารวมโครงการผูเขารวมโครงการ

สามารถลดตนทุนการผลิตได รอยละ 10.52 จากเปาหมายรอยละ 6 สามารถลดของเสียจากกระบวนการผลิตได 

รอยละ 8.71 จากเปาหมาย รอยละ 3 และสามารถเพ่ิมยอดขายได รอยละ 16.67 จากเปาหมายรอยละ 9 

ซ่ึงโครงการนี้สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายในดานประสิทธิภาพการผลิต (ตารางท่ี 4.193) 
 

ตารางท่ี 4.193 ผลกระทบตอธุรกิจท่ีเกิดข้ึนหลังจากเขารวมโครงการ 
 

ประเด็น รอยละ 

1) ลดตนทุนการผลิต 10.52 
2) ลดของเสียจากการผลิต 8.71 
3) เพ่ิมยอดขาย 16.67 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 

(3.2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบวา หากผูเขารวมโครงการปฏิบัติตาม

คําแนะนําของท่ีปรึกษาในระยะเวลา 1 ป กิจการขนาด XS จะสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดประมาณ 

1.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 60.65 ของมูลคาท่ีทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด รองลงมาคือกิจการขนาด 

S และ M สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดประมาณ 0.82 ลานบาท และ 0.34 ลานบาท คิดเปน 

รอยละ 27.84 และ 11.51 ตามลําดับ จะเห็นไดวาโครงการนี้สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดถึง 

2.95 ลานบาทตอป (ตารางท่ี 4.194) 
 

ตารางท่ี 4.194 ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนของกิจกรรมเปรียบเทียบกับขนาดของกิจการ 
 

ขนาดของกจิการ กิจการ (รอยละ) ประมาณการมูลคาทางเศรษฐกิจตอป 
มูลคา (บาท) รอยละ 

1) XS 62.86 1,790,880 60.65 
2) S 35.24 822,171 27.84 
3) M 1.90 340,000 11.51 
4) L - - - 

รวม 100.00 2,953,051 100.00 
ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
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(3.3) ผลกระทบตอทัศนคติของผูประกอบการ พบวา ภายหลังเขารวม

โครงการ ผูเขารวมโครงการสามารถถายทอดความรูท่ีไดรับไปสูคนอ่ืน ๆ ในองคกร ไดถึงรอยละ 39.71  

ของผูเขารวมโครงการ รองลงมาผูเขารวมโครงการมีความตระหนักในการพัฒนาสถานประกอบการ และมี 

การเชื่อมโยงเครือขาย รอยละ 19.12 ของผูเขารวมโครงการ (ตารางท่ี 4.195) 
 

ตารางท่ี 4.195 ผลกระทบตอทัศนคติของผูประกอบการ 
 

ประเด็น รอยละ 

1) การปรับเปลี่ยน Mindset ในการพัฒนาสถานประกอบการ 7.35 

2) ความตระหนักในการพัฒนาสถานประกอบการมากข้ึน 19.12 

3) การเช่ือมโยงเครือขายของผูประกอบการ 19.12 

4) การถายทอดความรูท่ีไดรับจากท่ีปรึกษาไปสูคนอ่ืน ๆ ในองคกร 39.71 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 

(3.4) ความตองการในการแนะนําปรึกษาเชิงลึกของผูเขารวมโครงการ 

พบวา ผูเขารวมโครงการมีความตองการในการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสุด รองลงมา 

การตลาดแบบออนไลน รอยละ 36.36 และ 29.09 ตามลําดับ เนื่องจากผูเขารวมโครงการมีความตองการ

ในการปรับตัวใหทันตอเทคโนโลยีมากยิ่งข้ึน ท้ังการนําไปพัฒนากระบวนการผลิต เพ่ือลดจํานวนแรงงาน 

ในภาคการผลิต และใชการตลาดแบบออนไลน เพ่ือขยายตลาดใหกับผลิตภัณฑของตนเองมากข้ึน (ตารางท่ี 4.196) 
 

ตารางท่ี 4.196 ความตองการในการแนะนําปรึกษาเชิงลึกของผูเขารวมโครงการ 
 

ประเด็น รอยละ 

1) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพองคกร 36.36 

2) การตลาดแบบออนไลน 29.09 

3) การพัฒนาบรรจุภัณฑ (Packaging) 7.27 

4) การลดตนทุนการผลิต 7.27 

5) การวิจัยพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ 5.45 

6) การปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ 3.64 

7) การตลาดเชิงกลยุทธ 3.64 

8) การจัดหาวัตถุดิบ การบริหารสต็อกสินคา 1.82 

9) การสรางนวัตกรรมใหมของสินคา 1.82 

10) การอบรมเทคนิคเฉพาะดาน 1.82 

11) การปรับปรุงสายการผลิตสินคา 1.82 

รวม 100.00 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
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(4) ความพึงพอใจ 

(4.1) ความพึงพอใจในหลักสูตรการปรึกษาแนะนําเชิงลึก พบวา ผูเขารวม

โครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 6.43 โดยท่ีมีความพึงพอใจในดานความเหมาะสม

ของท่ีปรึกษา และความเพียงพอของระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินกิจกรรมมากท่ีสุด เทากับ 6.56 ในอีกทางหนึ่ง

ผูเขารวมโครงการใหความคิดเห็นเพ่ิมเติมวาหลักสูตรเนื้อหาท่ีใชในการปรึกษาแนะนําเชิงลึกไมมีความแตกตาง

จากท่ีเคยไดรับจากครั้งกอน ๆ การใชการตลาดแบบออนไลน รวมท้ังการติดตั้ง Sensor ในกลุมศักยภาพสูง

ยังพบวาอุปกรณไมมีคุณภาพตามที่ไดคาดหวังไว เนื่องจากอุปกรณยังมาสารถทํางานรวมกับอุปกรณ

ชนิดอ่ืน ๆ ได (ตารางท่ี 4.197)  
 

ตารางท่ี 4.197 ความพึงพอใจในหลักสูตรการอบรมของผูเขารวมโครงการ 
 

ประเด็น รอยละ คะแนน แปลผล 

1) ความเหมาะสมของท่ีปรึกษาท่ีใหบริการ 65.60 6.56 มาก 

2) ความเหมาะสมของหลักสูตรและเน้ือหาในการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก 65.40 6.54 มาก 

3) ความเหมาะสมของเอกสาร คูมือ อุปกรณ  60.60 6.06 มาก 

4) ความเหมาะสมของชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรม 64.20 6.42 มาก 

5) ความเพียงพอของระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินกิจกรรม (2 - 5 Man-days) 65.60 6.56 มาก 

เฉลี่ย 64.28 6.43 มาก 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

(4.2) ความพึงพอใจดานกระบวนการทํางาน พบวา ผูเขารวมโครงการ 

มีความพึงพอใจท่ีมีตอเจาหนาท่ีอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 6.68 คะแนน โดยมีความพึงพอใจในดาน

วิธีการประชาสัมพันธมากท่ีสุด 7.32 คะแนน แตการประชาสัมพันธยังมีอยูในวงแคบ เนื่องจากผูเขารวม

โครงการสวนใหญรับทราบขอมูลขาวสารโครงการผานท่ีปรึกษา หากผูใดไมเคยทํางานรวมกับท่ีปรึกษามากอน

อาจจะไมไดรับทราบขอมูลขาวสารของโครงการ รองลงมาคือ วิธีการสรรหา คัดเลือกสถานประกอบการ

เขารวมกิจกรรม 6.80 คะแนน สวนผูเขารวมโครงการกลุมท่ัวไป เห็นวา ท่ีปรึกษารวบรัดใหคําปรึกษาแนะนํา

เชิงลึกในการใชเว็บไซตเพ่ือขายสินคาออนไลน ทําใหผูเขารวมโครงการไมเขาใจ และไมสามารถจดจําสิ่งท่ี 

ท่ีปรึกษาใหคําแนะนําได สําหรับกลุมศักยภาพ เห็นวาการใหคําปรึกษาแนะนํา ไมไดเปนการนําเทคโนโลยี

มาใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริง เนื่องจากไมมีการบูรณาการกับระบบของเทคโนโลยี (ตารางท่ี 4.198)  
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ตารางท่ี 4.198 ความพึงพอใจดานกระบวนการทํางานท่ีมีตอเจาหนาท่ีของผูเขารวมโครงการ 
 

ประเด็น รอยละ คะแนน แปลผล 

1) การประชาสัมพันธ 73.20 7.32 มาก 

2) การสรรหา คัดเลือกสถานประกอบการเขารวมกิจกรรม 68.00 6.80 มาก 

3) การวินิจฉัยสถานประกอบการท่ีผานการคัดเลือกเพ่ือวิเคราะหปญหาเบ้ืองตน 65.80 6.58 มาก 

4) การใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก  60.20 6.02 มาก 

เฉลี่ย 66.80 6.68 มาก 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

(5) ปญหาอุปสรรค 

(5.1) การคัดเลือกผูเขารวมโครงการ มีการคัดเลือกประเภทวิสาหกิจชุมชน  

กลุมอาชีพและผูประกอบการเดี่ยวท่ีมีขนาด XS มาเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก ซ่ึงกลุมนี้สงผลลัพธ 

และผลกระทบท่ีไมมีประสิทธิผลตอโครงการ 

(5.2) ท่ีปรึกษาสวนใหญใหคําปรึกษาแนะนําเรื่องการใชเวบ็ไซตเพ่ือขายสินคา

ออนไลน โดยทําแบบรวบรัดเกินไป  ทําใหผูเขารวมโครงการไมเขาใจและไมสามารถจดจําสิ่งท่ีท่ีปรึกษาให

คําแนะนําได จึงไมสามารถดําเนินการขายสินคาออนไลนดวยตนเอง 

(5.3) กลุมผูรับบริการกลุมศักยภาพ ท่ีปรึกษาบางรายใหคําแนะนําไมบูรณาการ 

โดยทําเพียงแนะนําการติดตั้ง Sensor เทานั้น ไมมีการใชอยางบูรณาการกับเครื่องมือตาง ๆ ทําใหผูเขารวม

โครงการเห็นวายังไมไดรับประโยชนอยางแทจริงตอสถานประกอบการ 

(6) ขอเสนอแนะ ควรทบทวนเนื้อหาของโครงการเทียบกับกลุมเปาหมาย เพ่ือให

วัตถุประสงค และเนื้อหาในการใหบริการท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยีดิจิทัลอยางแทจริง  

3) การสงเสริมการรวมกลุมคลัสเตอรเพ่ือสรางความเขมแข็งอยางย่ังยืน 

3.1) สาระสําคัญโครงการสงเสริมการรวมกลุมคลัสเตอรเพ่ือสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน 

เปนการพัฒนาคลัสเตอรนวัตกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ซ่ึงเปนโครงการท่ีเนนการพัฒนาศักยภาพและ

ความเขมแขงทางธุรกิจใหแกกลุมผูประกอบการอาหารและเกษตรแปรรูปตามภูมิภาคตาง ๆ โดยอาศัย

กลไกการรวมกลุมธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร ซ่ึงจะเปนการเชื่อมโยงเครือขายตลอดหวงโซอุปทาน (Supply 

Chain) อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ในลักษณะเครือขายนวัตกรรม (Innovation Cluster) 

ประกอบไปดวย ผูประกอบการ หนวยงานวิจัยท้ังภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี รวมถึงเกษตรกร

ท่ีเก่ียวของ โดยมีเปาหมายใหผูเขารวมโครงการสามารถลดตนทุนการไมผลิตไมนอยกวารอยละ 6 ลดของเสีย

ไมนอยกวารอยละ 3 และเพ่ิมมูลคายอดขายไมนอยกวารอยละ 9 

3.2) วตัถุประสงคของโครงการ 

(1) เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันใหแก SMEs และวิสาหกิจชุมชน 

ในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป และธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวของ 



314 

(2) เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑอาหารและเกษตรแปรรูปในภูมิภาคใหเปน

ท่ียอมรับของลูกคา 

3.3) วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการโดยจางท่ีปรึกษาโดยหนวยบริการและหนวยปฏิบัติ  

4 หนวย รวม 4 สัญญา จากอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพ่ือพัฒนาสถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีเปาหมายเปนกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม 

(SMEs) และวิสาหกิจชุมชนท่ีเก่ียวของ/Supply Chain ของอุตสาหกรรมและเกษตรแปรรูป ท่ีกรมสงเสริม

อุตสาหกรรมเห็นชอบ รวมท้ังเกษตรกรตนน้ําของกลุมอุตสาหกรรมท่ีเปนแหลงวัตถุดิบหรือกลุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

150 กิจการ 

3.4) ผลการประเมิน 

(1) กระบวนการ (Processes) 

(1.1) การรับทราบขอมูลขาวสารของกิจกรรม พบวา ผูเขารวมโครงการ

รับทราบขอมูลขาวสารผานทางหนวยงานท่ีปรึกษา และแหลงอ่ืนมากท่ีสุด รอยละ 41.18 ของผูเขารวม

โครงการ โดยท่ีผูเขารวมโครงการรับทราบขอมูลขาวสารจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรมเพียงรอยละ 17.64 

โดยแบงเปนโทรศัพทจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม รอยละ 7.84 อีเมลและการแนะนําของเจาหนาท่ี

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รอยละ 3.92 และ Social Media ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม รอยละ 1.96 

จะเห็นไดวาการประชาสัมพันธของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมยังไมแพรหลายเทาท่ีควร (ตารางท่ี 4.199) 
 

ตารางท่ี 4.199 ชองทางการรับทราบขาวสารขอมูลกิจกรรมของผูเขารวมโครงการ 
 

ชองทางการรับทราบขาวสารกิจกรรม รอยละ 

หนวยงานท่ีปรึกษา 41.18 

1) Social Media ของหนวยงานท่ีปรึกษา 21.57 

2) โทรศัพทจากหนวยงานท่ีปรึกษาของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 11.76 

3) การแนะนําจากเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีปรึกษา 7.85 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 17.64 

1) โทรศัพทจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 7.84 

2) อีเมลเชิญจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 3.92 

3) การแนะนําของเจาหนาท่ีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 3.92 

4) Social Media ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 1.96 

แหลงอ่ืน 41.18 

1) การแนะนําจากคนรูจัก/เพ่ือน 29.41 

2) Social Media จากกลุมของโครงการอ่ืน ๆ 9.80 

3) สื่อตาง ๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ  1.97 

รวม 100.00 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
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(1.2) การรับรูขาวสารตอการสนับสนุนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม พบวา 

ผูเขารวมโครงการท้ังหมด ทราบวากิจกรรมไดรับการสนับสนุนโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

(1.3) เหตุผลในการเขารวมโครงการ พบวา ผูเขารวมโครงการรอยละ 85.11  

เขารวมโครงการเพราะตองการพัฒนาตนเองและองคกรของตนเอง รองลงมา เคยเขารวมกิจกรรมปรึกษา

แนะนําเชิงลึกกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรมมากอน (ตารางท่ี 4.200) 
 

ตารางท่ี 4.200 เหตุผลในการเขารวมโครงการ 
 

ประเด็น รอยละ 

1) ตองการพัฒนาตนเอง/องคกรของตนเอง 85.11 

2) เคยเขารวมกิจกรรมปรึกษาแนะนําเชิงลึกกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรมมากอน 10.64 

3) เพ่ือนชักชวนใหเขารวม 4.25 

รวม 100.00 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

(2) ผลได (Outputs) จํานวนผูเขารวมโครงการ พบวา มีผูเขารวมโครงการท่ีไดรับ

การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน SMEs จํานวน 162 กิจการ คิดเปนรอยละ 108.00 ของเปาหมาย 

150 กิจการ และสามารถจัดตั้งกลุมคลัสเตอรได 5 กลุม ครบตามเปาหมาย แบงเปน ขนาดของกิจการ ดังนี้ 

สถานประกอบขนาด XS เขารวมโครงการมากท่ีสุด รอยละ 56.17 ของผูเขารวมโครงการ รองลงมา กิจการ

ขนาด S L และ M คิดเปนรอยละ 37.65  4.95 และ 1.23 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.201) 
 

ตารางท่ี 4.201 สถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการแบงตามขนาดของกิจการ 
 

ขนาดกิจการ รอยละ 

1) XS (วิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการเดี่ยวท่ีจดทะเบียนพาณิชย) 56.17 

2) S (นิติบุคคลท่ีมีจํานวนแรงงานไมเกิน 50 คน) 37.65 

3) M (นิติบุคคลท่ีมีจํานวนแรงงาน 50 - 200 คน) 1.23 

4) L (นิติบุคคลท่ีมีจํานวนแรงงาน 200 คนข้ึนไป) 4.95 

รวม 100.00 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

(3) ผลลัพธ (Outcomes) 

(3.1) ผลกระทบตอธุรกิจ พบวา ภายหลังเขารวมโครงการผูเขารวมโครงการ

รอยละ 60.00 ของผูเขารวมโครงการทั้งหมด มีประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนโดยสามารถลดตนทุนการผลิต

ไดรอยละ 16.67 จากเปาหมายรอยละ 6 สามารถลดของเสียไดรอยละ 15.00 จากเปาหมายรอยละ 3 และ

สามารถเพ่ิมยอดขายไดรอยละ 18.67 จากเปาหมายรอยละ 9 (ตารางท่ี 4.202) 
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ตารางท่ี 4.202 ผลกระทบตอธุรกิจท่ีเกิดข้ึนหลังจากเขารับการอบรม 
 

ประเด็น รอยละ 

1) ลดตนทุนการผลิต 16.67 

2) ลดของเสียจากการผลิต 15.00 

3) เพ่ิมยอดขาย 18.67 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 

(3.2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบวา หากผูเขารวมโครงการปฏิบัติตามคําแนะนํา

ของท่ีปรึกษาเปนระยะเวลา 1 ป จะสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจประมาณ 66.92 ลานบาทตอป โดยแบงตาม

ขนาดของกิจการ ดังนี้ กิจการขนาด XS สามารถสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจไดประมาณ 13.66 ลานบาท

ตอป คิดเปนรอยละ 20.42 ของมูลคาทางเศรษฐกิจท้ังหมด และกิจการขนาด S สามารถสรางมูลคาเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจไดประมาณ 53.2633 ลานบาทตอป คิดเปนรอยละ 79.58 ของมูลคาทางเศรษฐกิจท้ังหมด 

(ตารางท่ี 4.203) 
 

ตารางท่ี 4.203 ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนของกิจกรรมเปรียบเทียบกับขนาดของกิจการ 
 

ขนาดของกจิการ 
ประมาณการมูลคาทางเศรษฐกิจตอป 

มูลคา (บาท) รอยละ 

1) XS 13,664,154 20.42 

2) S 53,263,314 79.58 

3) M - - 

4) L - - 

รวม 66,927,468 100.00 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

(3.3) ผลกระทบตอทัศนคติของผูเขารวมโครงการ พบวา หลังเขารวมโครงการ 

รอยละ 78.00 มีการถายทอดความรูท่ีไดรับจากท่ีปรึกษาไปสูคนอ่ืน ๆ ในองคกร และรอยละ 40.00 มีการเชื่อมโยง

เครือขายของผูประกอบการ ซ่ึงเปนวัตถุประสงคหลักของการจัดตั้งกลุมคลัสเตอร (ตารางท่ี 4.204) 
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ตารางท่ี 4.204 ผลกระทบตอทัศนคติของผูเขารวมโครงการ 
 

ประเด็น รอยละ 

1) การปรับเปลี่ยน Mindset ในการพัฒนาสถานประกอบการ 10.00 

2) ความตระหนักในการพัฒนาสถานประกอบการมากข้ึน 10.00 

3) การเช่ือมโยงเครือขายของผูประกอบการ 40.00 

4) การถายทอดความรูท่ีไดรับจากท่ีปรึกษาไปสูคนอ่ืน ๆ ในองคกร 78.00 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 

(3.4) ความตองการในการแนะนําปรึกษาเชิงลึกของผูเขารวมโครงการ พบวา 

ผูเขารวมโครงการรอยละ 35.14 มีความตองการในการหาชองทางการตลาดในประเทศเพ่ิม รองลงมา การวิจัย

พัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ รวมท้ังการตลาดเชิงกลยุทธท้ังในและตางประเทศ รอยละ 13.51 ของผูเขารวม

โครงการท้ังหมด จะเห็นไดวาหลังจากเขารวมโครงการผูเขารวมโครงการมีความตองการในการพัฒนาทาง

การตลาดของตนเองท้ังในและตางประเทศ ควบคูกับการพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑของตนเองมากยิ่งข้ึน 

(ตารางท่ี 4.205) 
 

ตารางท่ี 4.205 ความตองการในการแนะนําปรึกษาเชิงลึกของผูประกอบการในอนาคต 
 

ประเด็น รอยละ 

1) การหาชองทางการตลาดในประเทศเพ่ิม 35.14 

2) การวิจัย พัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ 13.51 

3) การตลาดเชิงกลยุทธท้ังในและตางประเทศ 13.51 

4) การพัฒนาดานกระบวนการผลิต 10.81 

5) การพัฒนาบรรจุภัณฑ (Packaging) 8.11 

6) การหาชองทางการตลาดสงออกตางประเทศ 6.76 

7) การจัดทํามาตรฐานสินคา มาตรฐานสถานประกอบการ 5.41 

8) การสรางนวัตกรรมใหมของสินคา  2.70 

9) การจัดหาวัตถุดิบ การบริหารสต็อกสินคา 1.35 

10) การบริหารการเงิน 1.35 

11) การจัดทําบัญชีและภาษีธุรกิจ 1.35 

รวม 100.00 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
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(4) ความพึงพอใจ 

(4.1) ความพึงพอใจในหลักสูตรการปรึกษาแนะนําเชิงลึก พบวา ผูเขารวมโครงการ

มีความพึงพอใจในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 7.51 โดยความเหมาะสมของท่ีปรึกษาในการใหคําปรึกษาแนะนํา

เชิงลึก มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด 7.80 รองลงมาคือความเหมาะสมของเอกสาร คูมือ อุปกรณ และความเหมาะสม

ของหลักสูตรเนื้อหา มีคะแนนความพึงพอใจ 7.70 และ 7.58 ตามลําดับ ท้ังนี้ ผูเขารวมโครงการเห็นวา 

หลักสูตรและเนื้อหายังไมตรงกับความตองการ  เนื่องจากเนื้อหาที่ไดรับไมแตกตางกับเนื้อหาที่เคยไดรับ

ในการเขารวมโครงการอ่ืน ๆ (ตารางท่ี 4.206)  
 

ตารางท่ี 4.206 ความพึงพอใจในหลักสูตรการอบรมของผูเขารวมโครงการ 
 

ประเด็น รอยละ คะแนน แปลผล 

1) ความเหมาะสมของท่ีปรึกษา 78.00 7.80 มาก 

2) ความเหมาะสมของหลักสูตรและเน้ือหา 75.80 7.58 มาก 

3) ความเหมาะสมของเอกสาร คูมือ อุปกรณ  77.00 7.70 มาก 

4) ความเหมาะสมของชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรม 75.40 7.54 มาก 

5) ความเพียงพอของระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินกิจกรรม  69.20 6.92 มาก 

เฉลี่ย 75.08 7.51 มาก 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

(4.2) ความพึงพอใจดานกระบวนการทํางาน พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ

ตอกระบวนการทํางานอยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 7.69 โดยมีความพึงพอใจในวิธีการจัดทําแผนภาพ 

คลัสเตอร แผนพัฒนาเครือขายโดยใช Diamond Model และการจัดกิจกรรมสรุปผลมากท่ีสุด 7.82 ท้ังนี้

ผูเขารวมโครงการเห็นวาในบางกิจกรรมมีเวลาที่จํากัด ทําใหไมไดรับความรูเทาท่ีควร เชน กิจกรรมเพิ่ม

ผลิตภาพ หรือสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑ (ตารางท่ี 4.207)  
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ตารางท่ี 4.207 ความพึงพอใจดานกระบวนการทํางานท่ีมีตอเจาหนาท่ีของผูเขารวมโครงการ 
 

ประเด็น รอยละ คะแนน แปลผล 

1) การประชาสัมพันธ 76.40 7.64 มาก 

2) การสรรหา คัดเลือกสถานประกอบการเขารวมกิจกรรม 76.60 7.66 มาก 

3) การสัมมนาช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรม 77.20 7.72 มาก 

4) การสรางความสัมพันธและจัดทําโครงสรางคณะทํางานบริหารกลุม  76.60 7.66 มาก 

5) การจัดทําแผนภาพคลัสเตอร และแผนพัฒนาเครือขายโดยใช Diamond Model 78.20 7.82 มาก 

6) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณและองคความรูระหวางสมาชิก 76.40 7.64 มาก 

7) การจัดกิจกรรมเพ่ิมผลิตภาพ หรือสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑ 76.20 7.62 มาก 

8) การจัดกิจกรรมเช่ือมโยงกับระบบดิจิทัลหรือระบบอัตโนมัติ 76.80 7.68 มาก 

9) การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 76.40 7.64 มาก 

10) การจัดกิจกรรมสรุปผลปดกิจกรรม 78.20 7.82 มาก 

เฉลี่ย 76.90 7.69 มาก 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

(5) ปญหาอุปสรรค 

(5.1) ระยะเวลาในการใหคําปรึกษาแนะนําสําหรับโครงการสั้นเกินไป ทําให

ไมสามารถสรางความเขมแข็งใหกับกลุมหรือกอใหเกิดการพัฒนาท่ีจะใหกลุมอยูไดอยางยั่งยืน 

(5.2) ผูรับผิดชอบโครงการไมทราบปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในกลุมคลัสเตอร ทําให 

ไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวได อาจจะทําใหไมสามารถตอยอดได เพราะภายในกลุมคลัสเตอรมีสมาชิก 

ท่ีเปนกลุมคลัสเตอรเดิมและสมาชิกใหมรวมอยูดวย ทําใหความตองการในการพัฒนาไมตรงกัน 

(6) ขอเสนอแนะ 

(6.1) ควรพิจารณาหลักสูตรและกิจกรรมตาง ๆ รวมกับท่ีปรึกษา เพ่ือจัดหลักสูตร

ใหมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเปาหมาย  

(6.2) ควรพิจารณาระยะเวลาในการใหคําปรึกษาแนะนําใหเหมาะสมกับระยะเวลา

ของโครงการ เนื่องจากกลุมคลัสเตอรตองมีการสรางเครอืขาย มีการละลายพฤติกรรม เพ่ือใหเปนปกแผนกอน 

แลวคอยพัฒนาในกิจกรรมตาง ๆ ระยะเวลาในการพัฒนาเครือขายควรดําเนินการอยางนอย 1 ป 
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4) การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานใหเอ้ือตอการปฏิรูปอุตสาหกรรม (สปอ.) 

4.1) สาระสําคัญโครงการ การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานใหเอ้ือตอการปฏิรูปอุตสาหกรรม 

เปนการยกระดับโครงสรางการผลิตในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอยางครบวงจร เพ่ือดําเนินการตามนโยบาย

ของรัฐบาลในการสรางความเขมแข็ง และรายไดใหแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพ่ิมผลิตภาพการผลิต

ภาคเกษตรอยางครบวงจร โดยการจัดต้ังศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center: ITC) 

โดยสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือเปนแหลงเรียนรูรวมกับการชวยเหลือ SMEs ในการวิเคราะห

และคัดเลือกผลิตภัณฑใหกับผูประกอบการ อีกทั้งยังบมเพาะใหผูประกอบการสามารถนําไปพัฒนา และ

ดําเนินธุรกิจเองไดอยางตอเนื่องในอนาคต โดยดําเนินงานแบบบูรณาการกับทุกภาคสวน จากสถาบัน

และเครือขาย เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูในรูปแบบความคิดสรางสรรคสูการปรับเปลี่ยนโครงสราง

การผลิต โดยนําความทันสมัยดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับการผลิตใหมีประสิทธิภาพและมูลคาเพ่ิม 

4.2) วตัถุประสงคของโครงการ 

(1) เพ่ือสนับสนุนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศใหไดรับการยกระดับ

ใหมีความสามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดทุกระดับ 

(2) เพ่ือพัฒนาสินคาดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคเพ่ือกาวเขาสูประเทศ

ไทย 4.0 และอุตสาหกรรม 4.0 

4.3) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการโดยการจัดตั้งศูนย ITC 12 แหง ในพ้ืนท่ีศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรมภาคท่ี 1 - 12 ศูนยละ 1 แหง เพ่ือใหบริการตาง ๆ ไดแก การใหคําปรึกษา/แนะนําทางธุรกิจ

เบื้องตน การใหความรูผานการอบรม/สัมมนาและบมเพาะธุรกิจ การวินิจฉัยธุรกิจเบื้องตน พรอมสงตอ

ผูประกอบการเขารวมกับโครงการอ่ืน ๆ และยังมีบริการ Co-Working Space และการใหบริการเครื่องมือ/

เครื่องใชเปนการเชาเครื่องจักรขนาดกลางในการใหบริการ เชน เครื่องสกัดดวน เครื่องอบแหง โดยมีการจัดจาง

บุคลากรระยะสั้น ประมาณ 4 - 6 เดือน ประจําศูนย ITC 3 ราย แบงเปน ผูเชี่ยวชาญ 1 ราย และเจาหนาท่ี 2 ราย 

4.4) ผลการประเมิน 

(1) ผลได (Outputs) โครงการสามารถจัดตั้งศูนย ITC ไดทั้งหมด 12 แหง 

ครบตามเปาหมาย โดยจัดตั้ง ณ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 - 12 ศูนยละ 1 แหง  โดยในแตละแหง

มีการจัดจางผูเชี่ยวชาญศูนยละ 1 ราย และเจาหนาท่ี 2 ราย รวมท้ังสิ้น 36 ราย ครบตามเปาหมาย  

(2) ผลลัพธ (Outcomes) 

(2.1) ความพึงพอใจดานการศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดสนับสนุน และ

ชวยเหลือการพัฒนาผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค พบวา ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจ

ในการชวยยกระดับการผลิตมากท่ีสุด รอยละ 85.20 ของผูรับบริการท้ังหมด รองลงมา ชวยสนับสนุนการพัฒนา

ผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค และใหบริการตรงตามความตองการของผูประกอบการ 

รอยละ 84.80 และ 83.00 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.208) 
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ตารางท่ี 4.208 ความพึงพอใจดานการศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดสนับสนุนและชวยเหลือการพัฒนา

ผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 

ประเด็น รอยละ คะแนน แปลผล 

1) การสนับสนุนการวิเคราะหผลิตภัณฑใหผูประกอบการ 77.60 7.76 มาก 

2) การสนับสนุนการคัดเลือกผลิตภัณฑใหผูประกอบการ 73.00 7.30 มาก 

3) การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 84.80 8.48 มากท่ีสุด 

4) การบริการตรงตามความตองการของผูประกอบการ 83.00 8.30 มากท่ีสุด 

5) การยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมเกษตร 85.20 8.52 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 80.72 8.07 มากท่ีสุด 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

(2.2) ความพึงพอใจการใหบริการของศูนย ITC พบวา ศูนย ITC สามารถเปน

แหลงเรียนรูรวมกันสําหรับผูประกอบการมากท่ีสุด รอยละ 82.40 รองลงมาคือเปนแหลงชวยเหลือผูประกอบการ 

และเปนพ้ืนท่ีการจัดแสดงสําหรับศึกษาดูงาน รอยละ 74.80 และ 74.20 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.209) 
 

ตารางท่ี 4.209 ความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนย ICT 

ประเด็น รอยละ คะแนน แปลผล 

1) การเปนแหลงเรียนรูรวมกันสําหรับผูประกอบการ 82.40 8.24 มากท่ีสุด 

2) การเปนแหลงชวยเหลือผูประกอบการ 74.80 7.48 มาก 

3) การเปนพ้ืนท่ีการจัดแสดงสําหรับศึกษาดูงาน 74.20 7.42 มาก 

4) การใหบริการพ้ืนท่ีจัดแสดงช้ินงาน 73.00 7.30 มาก 

5) การใหบริการใชเครื่องมือและอุปกรณ 68.80 6.88 มาก 

เฉลี่ย 74.64 7.46 มาก 

ท่ีมา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 

 

4.5) ปญหาอุปสรรค  เจาหนาท่ีไมเพียงพอตอการใหบริการ เนื่องจากเจาหนาท่ีท่ีประจํา

ศูนย ITC บางแหงเม่ือปฏิบัติงานครบสัญญาจางแลว ไมมีการตอสัญญาอยางตอเนื่อง  

4.6) ขอเสนอแนะ ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจางหรือบรรจุเจาหนาท่ีประจํา

ศูนย ITC เพ่ือใหมีความตอเนื่องในการใหบริการและตรงกับความตองการของผูประกอบการ เนื่องจาก

ศูนย ITC สามารถชวยยกระดับการผลิตภาคอุตสาหกรรมการเกษตรได 
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4.18 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
 

4.18.1 สาระสําคัญโครงการ 

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เปนองคประกอบท่ีสําคัญของ

เศรษฐกิจไทย ซ่ึงการปรับข้ึนคาจางแรงงานภายใตภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันยอมสงผลกระทบตอตนทุน

ของผูประกอบการ SMEs ผนวกกับความผันผวนจากทิศทางของคาเงิน การปรับเพ่ิมสูงข้ึนของตนทุน

วัตถุดิบ การขยับข้ึนของราคาน้ํามัน อัตราเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการเคลื่อนยายแรงงานระหวาง

ภาคอุตสาหกรรมโดยมีแรงจูงใจจากผลตางคาจางและสวัสดิการท่ีแรงงานไดรับ ทําใหผูประกอบการ SMEs 

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตองเผชิญกับความทาทายในการดําเนินธุรกิจเปนอยางยิ่ง วิธีหนึ่งท่ี

ผูประกอบการ SMEs สามารถนํามาใชเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตและบริหารธุรกิจ โดยการลดระยะเวลาและตนทุนการผลิต ลดภาระการพ่ึงพิงกําลังแรงงาน 

ขณะเดียวกันสามารถเพ่ิมกําลังการผลิตใหสูงข้ึนตาม ซ่ึงเปนการมองภาพรวมของระบบการผลิตท้ังหมด 

ตั้งแตกระบวนการผลิตสินคา กระบวนการขนสงและกระจายสินคา รวมถึงการปรับเปลี่ยนหรือ เพ่ิมทักษะ

ฝมือทรัพยากรแรงงานใหสอดคลองและเหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงผูประกอบการอาจคิดหาวิธีตัดลด

ข้ันตอนการทํางานท่ีซับซอนลง เชน การปรับเปลี่ยนสถานท่ีวางเครื่องจักร เพ่ือลดเวลาการประกอบ และ

ขนถายสินคาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการ

บริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหมีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแขงขัน 

สามารถดําเนินการไดหลายวิธีการ ไดแก ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสามารถผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพดวย

ตนทุนที่ตํ่าที่สุด โดยการนําเทคโนโลยี หรือระบบอัตโนมัติเขามาใชในการผลิต หรือใชเทคนิค เครื่องมือ

การปรับปรุง การเพ่ิมผลิตภาพเชิงบูรณาการ (Productivity Improvement Tools) เชน Lean-Kaizen 

เพ่ือลดตนทุนจากความสูญเปลา Total Productive Maintenance (TPM) เพ่ือลดความสูญเสียท่ีเครื่องจักร 

นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการธุรกิจสามารถนําระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัลมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในข้ันตอนการดําเนินการของธุรกิจอีกดวย 

จากเหตุผลดังกลาว กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงเล็งเห็นถึงความจําเปน

เรงดวนท่ีจะตองดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูป เพื่อลดผลกระทบการขึ้นคาแรงขั้นต่ํา ซึ่งจะชวยใหผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับผลกระทบจาก

การข้ึนคาแรงข้ันต่ํา มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึน สามารถลดตนทุนคาใชจายจากการเพ่ิมผลิตภาพ ซ่ึงจะชวยชดเชย

ภาระจากคาแรงท่ีเพ่ิมข้ึน รวมท้ังจะชวยให SMEs มีการบริหารจัดการธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถ

ในการแขงขันสูงข้ึน และสามารถประกอบธุรกิจไดอยางตอเนื่องตอไป 
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4.18.2 วัตถุประสงคโครงการ 

1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปลา 

การลดตนทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ 

2) เพ่ือเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ และบุคลากรในสถานประกอบการ SMEs ใหมี

ขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ 

4.18.3 เปาหมายและพ้ืนท่ีดําเนินการ 

1) กลุมเปาหมาย คือ วิสาหกิจท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคล และวิสาหกิจท่ีมีการจดทะเบียน

พาณิชย สาขาของอุตสาหกรรมเปาหมาย อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่อง เชน 

อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และปศุสัตว อุตสาหกรรมไมและ

ผลิตภัณฑจากไม อุตสาหกรรมหนังและฟอกหนัง อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม ผลิตภัณฑท่ีทําจากเสนใย

ธรรมชาติ อุตสาหกรรมน้ํายางและแปรรูปผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรมกระดาษ สิ่งพิมพบรรจุภัณฑจากไม 

กระดาษ อุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ อุตสาหกรรมปาลมและแปรรูปผลิตภัณฑปาลม อุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลการเกษตร โดยผูเขารวมโครงการสามารถลดตนทุนการผลิต ลดของเสีย และเพ่ิมยอดขายได

ไมนอยกวารอยละ 10 ของผูเขารวมโครงการท้ังหมด 

2) ผูประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ SMEs ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

3) พ้ืนท่ีดําเนินงาน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
 

4.18.4 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ และงบประมาณ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

งบประมาณ 200 ลานบาท 
 

4.18.5 ขั้นตอนการดําเนินงาน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs 

ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปดําเนินการโดยการวินิจฉัย ประเมินศักยภาพของสถานประกอบการ การฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงธุรกิจ และการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในสถานประกอบการ โดยแบง SMEs 

ออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุม SMEs ท่ัวไป ดําเนินการในกิจกรรม รวมท้ังสิ้น 8 Man-days หรือ 48 Man-hours 

ตอกิจการ และกลุม SMEs ศักยภาพ ดําเนินการในกิจกรรม รวมท้ังสิ้น 12 Man-days หรือ 72 Man-hours 

ตอกิจการ โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกผูประกอบการเขารวมโครงการ ดังนี้ 

1) กลุมวิสาหกิจท่ัวไป มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.1) เปนวิสาหกิจท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคล หรือมีการจดทะเบียนพาณิชยในสาขา

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่อง หรือตอยอดเปนซัพพลายเชนและอุตสาหกรรม

สนับสนุนท่ีเก่ียวของ 

1.2) มีผูถือหุนเปนคนไทย รอยละ 51 ข้ึนไป 

1.3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

1.4) ไมเปนธุรกิจท่ีขัดตอศีลธรรม 
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2) กลุมวิสาหกิจท่ีมีศักยภาพสูง โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องตนของวิสาหกิจท่ัวไป 

และพิจารณาคุณสมบัติเพ่ิมเติม 3 ขอ จาก 11 ขอ ดังนี้ 

2.1) มียอดขายเพ่ิมข้ึนตอเนื่องติดตอกัน 2 ป 

2.2) มีฐานลูกคาเพ่ิมข้ึนในชวง 3 ปท่ีผานมา 

2.3) มีการสงออกไปยังตลาดตางประเทศ 

2.4) มีการขยายสาขา หรือมีแผนท่ีจะขยายสาขาของกิจการ 

2.5) ไดรับการรับรองมาตรฐานสากลตาง ๆ 

2.6) ไดรับรางวัลการประกวดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ 

2.7) มีการคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ 

2.8) มีการเชื่อมโยงระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต 

2.9) มีแผนการพัฒนาการผลิตโดยใชระบบอัตโนมัติ 

2.10) มีการนําเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการองคกร 

2.11) มีการจัดทําแผนธุรกิจ หรือแผนกลยุทธท่ีชัดเจนเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจ 

3) การดําเนินงาน ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

3.1) การวินิจฉัย และประเมินศักยภาพของสถานประกอบการ (Assessment) ดําเนินการ

สํารวจ ประเมิน วิเคราะหสถานประกอบการ เพ่ือใหเจาของวิสาหกิจทราบถึงปญหา และจัดทําขอเสนอ

โครงการ (Proposal) รายกิจการ ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารของวิสาหกิจ โดยขอเสนอ

โครงการตองระบุสภาพปญหา แนวทาง/แผนงาน และตัวชี้วัดในการเพ่ิมผลิตภาพและการลดความสูญเปลา

ดวยเครื่องมือ การปรับปรุงการเพ่ิมผลิตภาพในการบริหารจัดการองคกรเชิงบูรณาการ 1 Man-day หรือ 

6 Man-hours ตอกิจการ 

3.2) การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดําเนินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรในสถาน

ประกอบการในลักษณะ In-house Training หรือ Group Training (หลายกิจการมาอบรมรวมกัน) ในหัวขอ

ท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจผานเครื่องมือการปรับปรุงการเพ่ิมผลิต

ภาพหรือการเชื่อมโยงกับระบบอัตโนมัติ หรือระบบดิจิทัล จํานวน 1 Man-day หรือ 6 Man-hours ตอกิจการ 

3.3) การเชื่อมโยงธุรกิจ หรือยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใชระบบอัตโนมัติ

และดิจิทัล ดําเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเพ่ือสรางโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจ การเจรจาธุรกิจดานการคา 

การลงทุน การพัฒนานวัตกรรม โดยการเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ (Big Brother) หรือยกระดับเทคโนโลยี

และนวัตกรรมผานศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center) หรือ ศูนย ITC 

สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา การเชื่อมโยงลักษณะซัพพลายเชน (ตนน้ํา - ปลายน้ํา) เปนตน ซ่ึงแบงออกเปน

กลุม SMEs ท่ัวไป 1 Man-day หรือ 6 Man-hours ตอกิจการ และกลุม SMEs ศักยภาพ 2 Man-days 

หรือ 12 Man-hours ตอกิจการ 
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3.4) การใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในสถานประกอบการ ดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนํา

เชิงลึกในสถานประกอบการ ในการเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจผานเครื่องมือการเพ่ิม

ผลิตภาพ (Productivity) หรือการเชื่อมโยงกับระบบอัตโนมัติ หรือระบบดิจิทัล โดยดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

ตามแผนในขอเสนอโครงการ เพ่ือใหเกิดผลลัพธตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน ซ่ึงแบง

ออกเปน กลุม SMEs ท่ัวไป 5 Man-days หรือ 30 Man-hours ตอกิจการ และกลุม SMEs ท่ีมีศักยภาพสูง 

8 Man-days หรือ 48 Man-hours ตอกิจการ 
 

4.18.6 ผลการประเมิน 

1) ปจจัยนําเขา (Inputs) 

1.1) ดําเนินการเบิกจายงบประมาณแลว 198.7821 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.39 

ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 200 ลานบาท (ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562) 

1.2) หลักสูตรการพัฒนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการใหคําปรึกษาแนะนํากับ 

SMEs โดยมีการฝกอบรม ใหกับกลุม SMEs ท่ัวไป และกลุม SMEs ศักยภาพ ประกอบดวย 11 หลักสูตร 

ดังนี้ 

(1) หลักสูตรการบริหารจดัการองคกร 

(2) หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

(3) หลักสูตรการออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ 

(4) หลักสูตรการเขียนแผน/กลยุทธตาง ๆ 

(5) หลักสูตรมาตรฐานตาง ๆ เชน การจัดทําระบบมาตรฐาน อย. มาตรฐาน GMP 

(6) หลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ/Digital/ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรเขาสูยุค 4.0 

(7) หลักสูตรการตลาดและการขาย การพัฒนาชองทางการตลาด 

(8) หลักสูตรการเงินและบัญชี 

(9) หลักสูตรการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) การลดตนทุน การลดของเสีย 

การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา เปนตน 

(10) หลักสูตรโลจิสติกส 

(11) หลักสูตรกฎหมาย/การจดทะเบียน 

2) กระบวนการ (Processes) 

2.1) ขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมโครงการ ผูสมัครเขารวมโครงการท่ีมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑของโครงการ สามารถแบงตามประเภทของสถานประกอบการไดดังนี้ กลุม SMEs ท่ัวไป เปน

ผูประกอบการเดี่ยวท่ีจดทะเบียนพาณิชย รอยละ 41.33 รองลงมา บริษัท รอยละ 27.08 และกลุมวิสาหกิจ

ชุมชน รอยละ 23.04 และกลุม SMEs ศักยภาพ เปนบริษัท มากท่ีสุด รอยละ 56.22 รองลงมา รานคา

ที่จดทะเบียนพาณิชย รอยละ 12.93  และหางหุนสวนจํากัด รอยละ 10.45 ของผูเขารวมโครงการ 

(ตารางท่ี 4.210) 
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ตารางท่ี 4.210 ประเภทของสถานประกอบการของผูเขารับการอบรม 
 

ประเภทของสถานประกอบการ รอยละของกลุม SMEs ท่ัวไป รอยละของกลุม SMEs ศักยภาพ 
1) ผูประกอบการเดี่ยวท่ีจดทะเบียนพาณิชย 41. 33 8.46 

2) บริษัท 27.08 56.22 

3) กลุมวิสาหกิจชุมชน 23.04 7.46 

4) หางหุนสวนจํากัด 6.18 10.45 

5) สหกรณ 1.42 4.48 

6) กลุมอาชีพ/รานคาท่ีจดทะเบียนพาณิชย 0.95 12.93 

รวม 100.00 100.00 

ท่ีมา :  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

2.2) ขนาดกิจการของผูเขารับการอบรม  ขนาดของสถานประกอบการของผูเขารับการ

อบรม กลุม SMEs ท่ัวไป และกลุม SMEs ศักยภาพ แบงออกเปน 4 ประเภท คือ ขนาด XS (วิสาหกิจชุมชน 

และผูประกอบการเด่ียวท่ีจดทะเบียนพาณิชย แรงงานไมเกิน 50 คน) ขนาด S (นิติบุคคล แรงงานไมเกิน 

50 คน) ขนาด M(นิติบุคคล แรงงาน 50 คนข้ึนไป แตไมเกิน 200 คน) และขนาด L (นิติบุคคล แรงงาน

มากกวา 200 คนข้ึนไป) ซ่ึงสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการสวนใหญเปนกิจการขนาด XS และ S โดย

กลุม SMEs ท่ัวไป สวนใหญเปนกิจการขนาด XS รอยละ 66.75 รองลงมาเปนกิจการขนาด S รอยละ 

28.98 สวนกลุม SMEs ศักยภาพ สวนใหญมีกิจการขนาด S รอยละ 53.73 รองลงมาเปนกิจการขนาด XS 

รอยละ 33.33 (ตารางท่ี 4.211) 
 

ตารางท่ี 4.211 ขนาดของสถานประกอบการของผูเขารับการอบรม 
 

ขนาดกิจการ รอยละของกลุม SMEs ท่ัวไป  รอยละของกลุม SMEs ศักยภาพ 

1) XS (แรงงานไมเกิน 50 คน) 66.75 33.33 

2) S (นิติบุคคล แรงงานไมเกิน 50 คน) 28.98 53.73 

3) M (แรงงาน 50 คนข้ึนไป แตไมเกิน 200 คน) 2.37 10.95 

4) L (แรงงานมากกวา 200 คนข้ึนไป) 1.90 1.99 

รวม 100.00 100.00 

ท่ีมา :  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

2.3) การรับทราบขอมูลขาวสารกิจกรรมของผูเขารับการอบรม การรับทราบขาวสาร

การประชาสัมพันธของโครงการ พบวา กลุม SMEs ท่ัวไป ท่ีเขารับการอบรมรับทราบขาวสารการประชาสัมพันธ

จากหนวยงานท่ีปรึกษา มากท่ีสุด รอยละ 49.78 รองลงมา แหลงขอมูลอ่ืน ๆ รอยละ 30.26 และกรมสงเสริม

อุตสาหกรรม รอยละ 19.96 สําหรับกลุม SMEs ศักยภาพ พบวา การรับทราบขาวสารการประชาสัมพันธ
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โครงการจากหนวยงานท่ีปรึกษา มากท่ีสุด รอยละ 44.84 รองลงมา กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รอยละ 34.08 

และแหลงขอมูลอ่ืน ๆ รอยละ 21.08 (ตารางท่ี 4.212) 
 

ตารางท่ี 4.212 การรับทราบขอมูลขาวสารกิจกรรมของผูเขารับการอบรม 
 

การรับขาวสาร รอยละของกลุม SMEs ท่ัวไป รอยละของกลุม SMEs ศักยภาพ 

1) หนวยงานท่ีปรึกษา 49.78 44.84 

2) แหลงขอมูลอ่ืน ๆ 30.26 21.08 

3) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 19.96 34.08 

รวม 100.00 100.00 

ท่ีมา :  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

2.4) การรับรูขาวสารกิจกรรมการสนับสนุนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม พบวา ผูเขารับ

การอบรมกลุม SMEs ท่ัวไป รับรูวากิจกรรมท่ีเขารวม มีการสงเสริมและสนับสนุนโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

คิดเปนรอยละ 96.67 และผูเขารับการอบรมกลุม SMEs ศักยภาพ ทุกรายรับรูวากิจกรรมท่ีเขารวม มีการสงเสริม

และสนับสนุนโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (ตารางท่ี 4.213) 
 

ตารางท่ี 4.213 การรับรูขาวสารตอการสนับสนุนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
 

หนวยงานสนับสนนุ รอยละของกลุม SMEs ท่ัวไป รอยละของกลุม SMEs ศักยภาพ 

1) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 96.67 100.00 

2) ไมทราบวาหนวยงานใดใหการสนับสนุน 2.85 - 

3) หนวยงานท่ีปรึกษา 0.24 - 

4) อุตสาหกรรมจังหวัด 0.24 - 

รวม 100.00 100.00 

ท่ีมา :  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

2.5) เหตุผลในการเขารวมโครงการของผูเขารับการอบรม พบวา กลุม SMEs ท่ัวไป และ

กลุม SMEs ศักยภาพ สวนใหญสนใจเขารับการอบรมดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 84.80 และรอยละ 83.58 

ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.214) 
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ตารางท่ี 4.214 เหตุผลในการเขารวมโครงการของผูเขารับการอบรม 
 

ประเด็น 
รอยละของกลุม 

 SMEs ท่ัวไป 

รอยละของกลุม  

SMEs ศักยภาพ 

1) สนใจและเขารวมกิจกรรมของโครงการดวยตนเอง 84.80 83.58 
2) เคยเขารวมกิจกรรมปรึกษาแนะนําเชิงลึก  และเกิดผลลัพธไดจริง 5.46 6.97 
3) เขารวมตามคาํแนะนําของท่ีปรกึษา 5.46 2.99 
4) ตองการเครื่องมือ เครื่องจักร 2.15 2.48 
5) เขารวมตามคาํแนะนําของเจาหนาท่ีกรมสงเสรมิอุตสาหกรรม 0.48 0.50 
6) ตองการเงินทุนสนับสนุน 0.48 1.49 
7) ตองการสรางเครือขายกับเจาหนาท่ีภาครัฐและผูประกอบการรายอ่ืน 0.48 - 
8) การชักชวนเขารวมกิจกรรมจากเพ่ือน/ผูประกอบการรายอ่ืน 0.23 - 
9) การชักชวนจากสมาคมตาง ๆ เชน สมาคมธุรกิจ สมาคมการผลิต 0.23 0.50 
10) เขารวมตามคําสั่งของประธานกลุมวิสาหกิจ/หัวหนากลุมอาชีพ 0.23 1.49 

รวม 100.00 100.00 

ท่ีมา :  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

2.6) ความตองการการสนับสนุนดานการปรึกษาแนะนําเชิงลึก พบวา ผูเขารวมโครงการ

กลุม SMEs ท่ัวไป ตองการคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในเรื่องชองทางการตลาดในประเทศ รอยละ 21.34 

รองลงมา การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ และการพัฒนาดานกระบวนการการผลิต รอยละ 20.41 และ 

15.96 ตามลําดับ เพ่ือเพ่ิมชองทางการตลาดออนไลนภายในประเทศ พัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ รวมถึง

การปรับปรุงสายการผลิต ลดตนทุน ลดของเสีย และการประหยัดพลังงาน (ตารางท่ี 4.215) 
 

ตารางท่ี 4.215 ความตองการคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกของกลุม SMEs ท่ัวไป 
 

ประเด็น รอยละ 

1) การหาชองทางการตลาดในประเทศเพ่ิมเติม (การตลาดแบบออนไลน E-commerce) 21.34 
2) การวิจัยและพัฒนา (พัฒนาสินคา พัฒนาผลิตภณัฑ) 20.41 
3) การพัฒนาดานกระบวนการการผลิต 

     

15.96 
4) SMEs ขอดูหลักสูตรกอนการตดัสินใจรับคําปรึกษา 10.76 
5) การพัฒนาบรรจุภณัฑ (Packaging) 6.31 
6) การจัดทํามาตรฐานสินคา มาตรฐานสถานประกอบการ 5.94 
7) การตลาดเชิงกลยุทธในประเทศและตางประเทศ 5.01 
8) การหาชองทางตลาดสงออกตางประเทศ 3.52 
9) ยังไมมีแผน 3.52 
10) การบริหารการเงิน 1.85 
11) การสรางนวัตกรรมใหมของสนิคา 1.30 
12) การอบรมเทคนิคเฉพาะดาน 1.11 
13) การบริหารจัดการองคกร 0.93 
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ตารางท่ี 4.215 ความตองการคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกของกลุม SMEs ท่ัวไป (ตอ) 
 

ประเด็น รอยละ 
14) การบริหารจัดการบุคลากร เพ่ือรองรับการเปด AEC 0.37 
15) กฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ของประเทศคูคา ในกลุม AEC 0.37 
16) วิธีการเขียนแผนธุรกิจเพ่ือยื่นตอสถาบันการเงิน 0.37 
17) การจัดการหรือการจัดหาวัตถุดิบ การบริหารสต็อกเพ่ือผลิตสินคา 0.37 
18) วิธีการตั้งราคาสินคาท่ีเหมาะสม 0.37 
19) บัญชีและภาษีธุรกิจ 0.19 

รวม 100.00 
ท่ีมา :  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 

 

สําหรับกลุม SMEs ศักยภาพ มีความตองการการสนับสนุนดานการปรึกษาแนะนํา

เชิงลึกใน 3 ประเด็นแรกคลายกับ SMEs  ท่ัวไป กลาวคือ รอยละ 26.59 ตองการคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก

เก่ียวกับการพัฒนาดานกระบวนการการผลิต รองลงมา รอยละ 16.67 ดานชองทางการตลาดในประเทศ 

และรอยละ 14.68 ดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (ตารางท่ี 4.216) 
 

ตารางท่ี 4.216 ความตองการคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกของกลุม SMEs ศักยภาพ 
 

ประเด็น รอยละ 

1) การพัฒนาดานกระบวนการการผลิต(เชน ปรับปรุงสายการผลิต ลดตนทุน ลดของเสยี ประหยัดพลังงาน) 26.59 
2) การหาชองทางการตลาดในประเทศเพ่ิมเติม (การตลาดแบบออนไลน E-commerce) 16.67 
3) การวิจัยและพัฒนา (พัฒนาสินคา พัฒนาผลิตภณัฑ) 14.68 
4) SMEs ขอดูหลักสูตรกอนการตดัสินใจรับคําปรึกษา 14.29 
5) การตลาดเชิงกลยุทธในประเทศและตางประเทศ 5.16 
6) การบริหารการเงิน 4.37 
7) การพัฒนาบรรจุภณัฑ (Packaging) 3.57 
8) การจัดทํามาตรฐานสินคา มาตรฐานสถานประกอบการ 3.17 
9) การอบรมเทคนิคเฉพาะดาน (เชน การปลูกพืช การพัฒนาการเลีย้งโค) 2.38 
10) การหาชองทางตลาดสงออกตางประเทศ 1.98 
11) การบริหารจัดการองคกร 1.98 
12) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององคกร 1.98 
13) การบริหารจัดการบุคลากร เพ่ือรองรับการเปด AEC 1.19 
14) บัญชีและภาษีธุรกิจ 1.19 
15) การจัดการหรือการจัดหาวัตถุดิบ การบริหารสต็อกเพ่ือผลิตสินคา 0.40 
16) การสรางนวัตกรรมใหมของสนิคา 0.40 

รวม 100.00 
ท่ีมา :  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
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3) ผลได (Outputs) ผูผานการอบรม (workshop) และการไดรับคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก 

ณ สถานประกอบการ 2,193 กิจการ คิดเปนรอยละ 109.65 ของเปาหมาย 2,000 กิจการ จําแนกเปน 

กลุม SMEs ท่ัวไป 1,644 กิจการ คิดเปนรอยละ 102.75 ของเปาหมาย 1,600 กิจการ และกลุม SMEs 

ศักยภาพ 549 กิจการ คิดเปนรอยละ 137.25 ของปาหมาย 400 กิจการ (ตารางท่ี 4.217) 
 

ตารางท่ี 4.217 จํานวนผูผานการอบรม (Workshop) และการใหคําปรึกษา 
 

ประเด็น 
เปาหมาย 

(กิจการ) 

SMEs ท่ีผานการอบรม 

(กจิการ) 
รอยละ 

1) ผูผานการอบรม (workshop) และใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก  2,000 2,193 109.65 

2) กลุม SMEs ท่ัวไป 1,600 1,644 102.75 

3) กลุม SMEs ศักยภาพ 400 549 137.25 

ท่ีมา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2562) 
 

4) ผลลัพธ (Outcomes) 

4.1) ผลกระทบตอธุรกิจ หลังจากผูเขารวมโครงการไดเขารับการอบรมและไดรับคําปรึกษา

แนะนําเชิงลึก ณ สถานประกอบการ พบวา ผูเขารับการอบรม (SMEs) สามารถลดตนทุน ลดของเสีย และ

เพ่ิมยอดขายได ดังนี้ กลุม SMEs ท่ัวไป และกลุม SMEs ศักยภาพ สามารถลดของเสียจากการผลิตไดเฉลี่ย

รอยละ 34.24 และ 34.74 ตามลําดับ สามารถลดตนทุนลงได เฉลี่ยรอยละ 25.95 และ 28.31 ตามลําดับ 

และสามารถเพ่ิมยอดขายได เฉลี่ยรอยละ 23.38 และ 19.25 ตามลําดับ ซ่ึงโครงการนี้สามารถดําเนินการ

ดานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไดตามเปาหมาย ท่ีรอยละ 10 (ตารางท่ี 4.218) 
 

ตารางท่ี 4.218 ผลกระทบตอธุรกิจท่ีเกิดข้ึนหลังจากการเขารับการอบรม 
 

ประเด็น รอยละของกลุม SME sท่ัวไป รอยละของกลุม SMEs ศักยภาพ 

1) SMEs ท่ีลดของเสยี 34.24 34.74 

2) SMEs ท่ีมีตนทุนลดลง 25.95 28.31 

3) SMEs ท่ีมียอดขายเพ่ิมข้ึน 23.38 19.25 

ท่ีมา :  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

4.2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจของกลุม SMEs ท่ัวไป พบวา ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

เปรียบเทียบกับขนาดของกิจการ หากทําตามคําแนะนําของท่ีปรึกษา เปนระยะเวลา 1 ป สามารถสราง

มูลคารวมได ประมาณ 168.91 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบมูลคาทางเศรษฐกิจกับกิจการท้ัง 3 ขนาด พบวา  

กิจการขนาด S สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดมากท่ีสุด ประมาณ 82.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.88 

ของมูลคารวม รองลงมา กิจการขนาด XS สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจประมาณ 46.96 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 27.80 ของมูลคารวม (ตารางท่ี 4.219) 
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ตารางท่ี 4.219 ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบกับขนาดของกิจการกลุม SMEs ท่ัวไป 
 

ขนาดของกจิการ 
กิจการ 

(รอยละ) 

ประมาณการมูลคาทางเศรษฐกิจ 

มูลคา (บาท) รอยละ 

1) XS 58.59 46,958,575 27.80 

2) S 38.09 82,552,989 48.88 

3) M 2.54 17,028,000 10.08 

4) L 0.78 22,370,864 13.24 

รวม 100.00 168,910,429 100.00 

ท่ีมา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

4.3) ผลกระทบทางเศรษฐกิจของกลุม SMEs ศักยภาพ พบวา ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เปรียบเทียบกับขนาดของกิจการ หากทําตามคําแนะนําของท่ีปรึกษา เปนระยะเวลา 1 ป สามารถสราง
มูลคารวมได ประมาณ 143.20 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบมูลคาทางเศรษฐกิจตามขนาดกิจการ พบวา  
กิจการขนาด S สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดมากที่สุด ประมาณ 105.90 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 73.95 ของมูลคารวม รองลงมา กิจการขนาด XS สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจประมาณ 
18.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.94 ของมูลคารวม (ตารางท่ี 4.220) 

  

ตารางท่ี 4.220 ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบกับขนาดของกิจการกลุม SMEs ศักยภาพ 
 

ขนาดของกจิการ 
กิจการ 

(รอยละ) 

ประมาณการมูลคาทางเศรษฐกิจ 

มูลคา (บาท) รอยละ 

1) XS 25.86 18,529,650 12.94 

2) S 59.50 105,896,315 73.95 

3) M 11.21 15,896,400 11.10 

4) L 3.43 2,874,000 2.01 

รวม 100.00 143,196,365 100.00 

ท่ีมา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

4.4) การถายทอดความรูท่ีไดรับ กลุม SMEs ท่ัวไป รอยละ 76.54 มีการถายทอดความรู
ท่ีไดรับจากที่ปรึกษาไปสู พนักงาน/สมาชิกทานอื่น ๆ ในองคกร และรอยละ 23.46 ไมนําความรู ไป
ถายทอดตอ สวนกลุม SMEs ศักยภาพ รอยละ 80.69 มีการถายทอดความรูท่ีไดรับจากท่ีปรึกษาไปสู

พนักงาน/สมาชิกทานอ่ืน ๆ ในองคกร และรอยละ 19.31 ไมไดนําความรูไปถายทอดตอ (ตารางท่ี 4.221) 
 

ตารางท่ี 4.221 การถายทอดความรูของ SMEs  
 

ประเด็น รอยละของกลุม SMEs ท่ัวไป รอยละของกลุม SMEs ศักยภาพ 

1) การถายทอดความรูของ SMEs 76.54 80.69  

2) ไมไดนําความรูไปถายทอดตอ 23.46 19.31 

รวม 100.00 100.00 

ท่ีมา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
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5) ความพึงพอใจ การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย ความพึงพอใจ 

4 ดาน ดังนี้ 

5.1) ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอโครงการ พบวา รอยละ 65.35 ของผูเขารับ

การอบรมกลุม SMEs ท่ัวไป มีความพึงพอใจตอโครงการระดับมาก ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 6.54 โดยรอยละ 76.02 

มีความพึงพอใจดานความเหมาะสมของท่ีปรึกษาท่ีมีความรู เชี่ยวชาญและชํานาญเฉพาะดานมาใหคําปรึกษา

ในระดับมาก ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 7.60 รองลงมารอยละ 74.42 พึงพอใจดานกิจกรรมการใหคําปรึกษาแนะนํา

เชิงลึกในสถานประกอบการในระดับมาก ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 7.44 และรอยละ 66.96 พึงพอใจดานกิจกรรม

เชื่อมโยงเพ่ือสรางโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจในระดับมาก ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 6.70 สําหรับความเหมาะสมของ

ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ท่ีคะแนนเฉลี่ย 5.46 (ตารางท่ี 4.222) 
 

ตารางท่ี 4.222 ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมกลุม SMEs ท่ัวไปตอโครงการ 
 

ประเด็น รอยละ คาคะแนน แปลผล 

1) ความเหมาะสมของท่ีปรึกษา 76.02 7.60 มาก 

2) ความเหมาะสมของการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  60.38 6.04 มาก 

3) กิจกรรมเช่ือมโยงเพ่ือสรางโอกาสการเช่ือมโยงทางธุรกิจ 66.96 6.70 มาก 

4) กิจกรรมการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในสถานประกอบการ 74.42 7.44 มาก 

5) ความเหมาะสมของเอกสาร คูมือ อุปกรณ ท่ีใชในการฝกอบรม 64.04 6.40 มาก 

6) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม 54.60 5.46 ปานกลาง 

7) ความเพียงพอของระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม 61.06 6.11 มาก 

เฉลี่ย 65.35 6.54 มาก 

ท่ีมา :  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

สําหรับผูเขารับการอบรมกลุม SMEs ศักยภาพ รอยละ 67.73 มีความพึงพอใจ

ตอโครงการระดับมาก ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 6.77 โดยรอยละ 77 มีความพึงพอใจดานความเหมาะสมของ

ท่ีปรึกษาท่ีมีความรู เชี่ยวชาญและชํานาญเฉพาะดานมาใหคําปรึกษาในระดับมาก ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 7.70 

รองลงมารอยละ 76.40 พึงพอใจดานกิจกรรมการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในสถานประกอบการระดับมาก  

ที่คาคะแนนเฉลี่ย 7.64 และรอยละ 71.42 พึงพอใจดานความเหมาะสมของการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในหัวขอการเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจผานเครื่องมือการปรับปรุงการเพ่ิมผลิตภาพ 

การเชื่อมโยงกับระบบอัตโนมัติ ระบบดิจิทัลในระดับมาก ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 7.14 สําหรับความเหมาะสม

ของระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม มีความพึงพอใจปานกลาง ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 5.38 (ตารางท่ี 4.223) 
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ตารางท่ี 4.223 ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมกลุม SMEs ศักยภาพตอโครงการ 
 

ประเด็น รอยละ คาคะแนน แปลผล 

1) ความเหมาะสมของท่ีปรึกษา 77.00 7.70 มาก 

2) ความเหมาะสมของการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 71.42 7.14 มาก 

3) กิจกรรมเช่ือมโยงเพ่ือสรางโอกาสการเช่ือมโยงทางธุรกิจ 69.39 6.94 มาก 

4) กิจกรรมการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในสถานประกอบการ 76.40 7.64 มาก 

5) ความเหมาะสมของเอกสาร คูมือ อุปกรณ ท่ีใชในการฝกอบรม 65.47 6.55 มาก 

6) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม 53.80 5.38 ปานกลาง 

7) ความเพียงพอของระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม 60.60 6.06 มาก 

เฉลี่ย 67.73 6.77 มาก 

ท่ีมา : กรมสงเสรมิอุตสาหกรรม (2561) 
 

5.2) ความพึงพอใจในการใหคําแนะนําเชิงลึกของท่ีปรึกษากลุม SMEs ท่ัวไป รอยละ 68.72 

มีความพึงพอใจในการใหคําแนะนําของท่ีปรึกษา โดยเห็นวา คําแนะนําสามารถเกิดผลลัพธไดจริง อีกรอยละ 23.70 

ไมม่ันใจในคําแนะนําของท่ีปรึกษา และรอยละ 7.58 คําแนะนําปรึกษาเชิงลึกของท่ีปรึกษาไมสามารถสราง

ผลลัพธไดจริง เห็นวาวิธีการใหคําแนะนําของท่ีปรึกษาไมสามารถสรางผลลัพธได สวนกลุม SMEs ศักยภาพ 

รอยละ 82.59 เห็นวา วิธีการท่ีปรึกษาใหคําแนะนํานั้นสามารถเกิดผลลัพธไดจริง  รอยละ 15.42 เห็นวา

ไมมั่นใจในคําแนะนําของท่ีปรึกษา และรอยละ 1.99 เห็นวา วิธีการใหคําแนะนําของท่ีปรึกษาไมสามารถ

สรางผลลัพธได เนื่องจากสวนใหญกิจการของผูเขารวมอบรม มีขนาดเล็ก (ขนาด XS และ S) จึงทําใหไมม่ันใจ

ในการใหคําแนะนําของท่ีปรึกษา (ตารางท่ี 4.224) 
 

ตารางท่ี 4.224 ความพึงพอใจในการใหคําแนะนําเชิงลึกของท่ีปรึกษา 
 

ประเด็น รอยละของกลุม SMEs ท่ัวไป รอยละของกลุม SMEs ศักยภาพ 

1) คําแนะนําไมสามารถสรางผลลัพธไดจริง 7.58 1.99 

2) ไมมั่นใจในคําแนะนําของท่ีปรึกษา 23.70 15.42 

3) คําแนะนําสามารถเกิดผลลัพธไดจริง 68.72 82.59 

รวม 100.00 100.00 

ท่ีมา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

5.3) ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอกระบวนการดําเนินงาน พบวา รอยละ 63.43 

ของผูเขารับการอบรมกลุม SMEs ท่ัวไป มีความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงานโครงการระดับมาก 

ที่คาคะแนนเฉลี่ย 6.35 โดยรอยละ 69.87 มีความพึงพอใจในกิจกรรมเชื่อมโยงเพ่ือสรางโอกาสในการเชื่อมโยง

ธุรกิจระดับมาก ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 6.99 รองลงมารอยละ 69.30 พึงพอใจดานวิธีการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก

ระดับมาก ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 6.93 และรอยละ 67.18 พึงพอใจดานการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแก

บุคลากรในสถานประกอบการระดับมาก ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 6.72 สําหรับวธิีการสรรหา คัดเลือกสถานประกอบการ 

เขารวมกิจกรรม ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอระดับปานกลาง ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 4.61 (ตารางท่ี 4.225) 
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ตารางท่ี 4.225 ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมกลุม SMEs ท่ัวไปตอกระบวนการดําเนินงาน 
 

ประเด็น รอยละ คาคะแนน แปลผล 

1) วิธีการประชาสัมพันธกิจกรรม 62.58 6.26 มาก 

2) วิธีการสรรหา คดัเลือกสถานประกอบการเขารวมกิจกรรม 46.06 4.61 ปานกลาง 

3) วิธีการเขาวินิจฉัยสถานประกอบการท่ีผานการคัดเลือก 65.60 6.56 มาก 

4) การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรในสถานประกอบการ 67.18 6.72 มาก 

5) กิจกรรมเช่ือมโยงเพ่ือสรางโอกาสในการเช่ือมโยงธุรกิจ 69.87 6.99 มาก 

6) วิธีการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก 69.30 6.93 มาก 

เฉลี่ย 63.43 6.35 มาก 

ท่ีมา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

สําหรับผูเขารับการอบรมกลุม SMEs ศักยภาพ รอยละ 64.77 มีความพึงพอใจ

ตอกระบวนการดําเนินงานโครงการระดับมาก ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 6.48 โดยรอยละ 70.20 มีความพึงพอใจ

ในวิธีการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกระดับมาก ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 7.02 รองลงมารอยละ 69.77 พึงพอใจ

ดานวิธีการประชาสัมพันธกิจกรรมระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 6.98 และรอยละ 69.21 พึงพอใจ

ดานการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรในสถานประกอบการระดับมาก ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 6.92 

สําหรับวิธีการสรรหา คัดเลือกสถานประกอบการเขารวมกิจกรรม ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอระดับ

ปานกลาง ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 4.49 (ตารางท่ี 4.226) 
 

ตารางท่ี 4.226 ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมกลุม SMEs ศักยภาพตอกระบวนการดําเนินงาน 
 

ประเด็น รอยละ คะแนน แปลผล 

1) วิธีการประชาสัมพันธกิจกรรม 69.77 6.98 มาก 

2) วิธีการสรรหา คดัเลือกสถานประกอบการเขารวมกิจกรรม 44.93 4.49 ปานกลาง 

3) วิธีการเขาวินิจฉัยสถานประกอบการท่ีผานการคัดเลือก 66.27 6.63 มาก 

4) การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรในสถานประกอบการ 69.21 6.92 มาก 

5) กิจกรรมเช่ือมโยงเพ่ือสรางโอกาสในการเช่ือมโยงธุรกิจ 68.26 6.83 มาก 

6) วิธีการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก 70.20 7.02 มาก 

เฉลี่ย 64.77 6.48 มาก 

ท่ีมา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 
 

5.4) ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอโครงการในภาพรวม พบวา ผูเขารับการอบรม 

ท้ังกลุม SMEs ท่ัวไป และกลุม SMEs ศักยภาพ มีความพึงพอใจตอภาพรวมของโครงการเฉลี่ยรอยละ 77.76 และ 

78.21 ตามลําดับ และพึงพอใจดานคุณภาพของผลผลิต คิดเปนรอยละ 95.56 และ 94.68 ตามลําดับ และ

พึงพอใจดานความเหมาะสมของปจจัยท่ีใชในการดําเนินกิจกรรม คิดเปนรอยละ 92.15 และ 91.91 ตามลําดับ 
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สําหรับความสอดคลองของเปาหมายของกิจกรรม มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับประเด็นอ่ืนท่ี

รอยละ 61.26 และ 56.44 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.227) 
 

ตารางท่ี 4.227 ความพึงพอใจในภาพรวมตอการดําเนินกิจกรรมของผูเขารับการอบรมกลุม SMEs ท่ัวไป 

และกลุม SMEs ศักยภาพ 
 

ประเด็น  
รอยละของกลุม SMEs 

ท่ัวไป 

รอยละของกลุม SMEs 

ศักยภาพ 

1) ความสอดคลองของเปาหมายของกิจกรรม 61.26 56.44 

2) ความเหมาะสมของปจจัยท่ีใชในการดําเนินกิจกรรม 92.15 91.91 

3) ความเหมาะสมของกระบวนการ 67.81 72.22 

4) คุณภาพของผลผลติ 95.56 94.68 

5) ความคุมคาเชิงคุณภาพในการเขารับบริการของผูเขารับการอบรม 72.00 75.80 

เฉลี่ย 77.76 78.21 

ท่ีมา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561) 

หมายเหตุ : พึงพอใจมากกวา 1 ประเด็น 
 

6) ขอคนพบ 

6.1) งบประมาณในการดําเนินงานจัดสรรคอนขางลาชา 

6.2) ระยะเวลาในการใหคําปรึกษาคอนขางจํากัด ทําให SMEs ตองเลือกรับการให

คําปรึกษาแนะนําในหัวขอท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

6.3) กิจการขนาด S สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับ

กิจการขนาดอ่ืน ในขณะท่ี กิจการขนาด XS ซ่ึงมีจํานวนผูเขารวมโครงการมากท่ีสุด กลับสรางมูลคาทาง

เศรษฐกิจไดนอยกวา 

7) ขอเสนอแนะ  

7.1) ควรดําเนินการจัดสรรงบประมาณชวงตนปงบประมาณ 

7.2) ควรมีระยะเวลาในการใหคําปรึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารธุรกิจ 

7.3) ควรเนนผูเขารวมโครงการท่ีมีกิจการขนาด S เนื่องจากสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ

ไดมากกวากิจการขนาดอ่ืน 

7.4) ควรเนนการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในดานการพัฒนากระบวนการผลิต การหา

ชองทางการตลาดในประเทศ และการวิจัยพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง และ

ตรงตามความตองการของผูเขารวมโครงการอยางแทจริง 

 

 



337 

เอกสารอางอิง 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2561).รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) โครงการติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ภายใต

แผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมป 

พ.ศ. 2561 กรุงเทพฯ: ซี เอ อินเตอรเนชั่นแนล อินฟอรเมชั่น. 
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4.19 โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค 
 

4.19.1 สาระสําคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงคโครงการ 

1.1) เพ่ือพัฒนาและสงเสริมกระบวนการสรางมาตรฐานรับรองสินคาเกษตรอินทรีย

แบบมีสวนรวม (PGS) โดยความรวมมือระหวางกระทรวงพาณิชย ภาคเอกชน องคกรธุรกิจเพ่ือสังคม และ

ชุมชนผูผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ใหเปนมาตรฐานรับรองสินคาเกษตรอินทรียท่ีเทียบเทามาตรฐานสากล

รองรับตลาดในประเทศ 

1.2) เพ่ือสงเสริมเกษตรกรในระบบเกษตรปลอดภัย (GAP) ใหสามารถพัฒนาเขาสู

กระบวนการเกษตรอินทรียมาตรฐานรับรองสินคาเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS)  

1.3) เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงการตลาดประชารัฐและการตลาดในประเทศทุกระดับ รองรับ

สินคาเกษตรอินทรียมาตรฐานการรับรองแบบมีสวนรวม (PGS) โดยกลไกทุกภาคสวนเขามาเชื่อมประสาน

สนับสนนุ 

1.4) เพ่ือการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการดําเนินงานของโครงการฯ โดยใช

การวิจัยเปนเครื่องมือใหไดนวัตกรรม นําความรูและนวัตกรรมไปประยุกตใชและขยายผลในการดําเนินงาน

บริหารสินคาเกษตรอินทรียตลอดหวงโซของกระทรวงพาณิชยในปตอ ๆ ไป ใหเต็มพ้ืนท่ีท้ังประเทศ 77 จังหวัด 

2) เปาหมายและพ้ืนท่ีดําเนินงาน 

เกษตรกรผูสนใจทําการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรียจํานวน 600 ราย ในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด

ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุร ีเพชรบุรี แมฮองสอน นาน และสกลนคร   

3) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ และงบประมาณ  

หนวยงานหลัก กองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 1 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

หนวยงานสนับสนุน จํานวน 32 หนวยงาน  

งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน 6,118,600 บาท 

4) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 – 30 กันยายน 2561 
 

4.19.2 วิธีการประเมินผล  

1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

1.2) สัมภาษณเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 120 ราย 

2) ชวงระยะเวลาของขอมูล  

2.1) ผลการดําเนินงานต้ังแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 

2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพื้นท่ีโครงการต้ังแต 1 - 31 มีนาคม 2562 
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4.19.3 ผลการประเมิน 

1) ปจจัยนําเขา (Inputs)  

1.1) งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ไดรับการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ รวมท้ังสิ้น 6.1186 ลานบาท ผลการเบิกจาย

งบประมาณ (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2561) พบวา มีการเบิกจายงบประมาณทั้งหมด 4.7461 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 77.57 ของงบประมาณท่ีไดรับ โดยสามารถดําเนินการอบรมไดครบทุกหลักสูตร/ทุกกิจกรรม 

เม่ือสิ้นสุดโครงการฯ มีงบประมาณคงเหลือ 1.3725 ลานบาท และเกษตรกรจังหวัดขางเคียง ไดแก จังหวัด

พิษณุโลก อุตรดิตถ พิจิตร และนครพนม มีความประสงคใหจัดโครงการฯ เพ่ิมเติม แตไมสามารถดําเนินการใหได 

เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการแลว 

1.2) เกษตรกรท่ีสนใจทําเกษตรแบบอินทรีย ในระยะแรกของการดําเนินการโครงการ 

กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยมีการรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ และจัดอบรมเกษตรกรไปแลว 

6 จังหวัด ไดแก จังหวัดสกลนคร เพชรบุรี แมฮองสอน สุพรรณบุรี นาน และกาญจนบุรี  เกษตรกรสมัคร

เขารวมโครงการท้ังหมดจํานวน 544 ราย คิดเปนรอยละ 90.67 ของเปาหมาย 600 ราย (100 รายตอจังหวัด) 

ไดแก (1) จังหวัดสกลนคร เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ 127 ราย คิดเปนรอยละ 127 ของเปาหมาย 

(2) จังหวัดเพชรบุรี เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ 75 ราย คิดเปนรอยละ 75 ของเปาหมาย (3) จังหวัด

แมฮองสอน เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ 81 ราย คิดเปนรอยละ 81 ของเปาหมาย (4) จังหวัดสุพรรณบุร ี

เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ 84 ราย คิดเปนรอยละ 84 ของเปาหมาย (5) จังหวัดนาน เกษตรกรสมัคร

เขารวมโครงการ 66 ราย คิดเปนรอยละ 66 ของเปาหมาย และ (6) จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกรสมัคร

เขารวมโครงการ 111 ราย คิดเปนรอยละ 111 ของเปาหมาย ตอมาโครงการไดรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ 

และจัดอบรมเกษตรกรเพ่ิมข้ึนอีก 2 จังหวัด ไดแก (1) จังหวัดอุดรธานี เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ 

126 ราย และ (2) จังหวัดเพชรบูรณ เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ 181 ราย  รวมเกษตรกรที่เขารวม

โครงการท้ังหมด 851 ราย ในพ้ืนท่ี 8 จังหวัด (ตารางท่ี 4.228) 
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ตารางท่ี 4.228 เกษตรกรท่ีสมัครเขารวมโครงการฯ 
 

จังหวัด เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ 
เปาหมาย (ราย) ผลการดําเนินงาน (ราย) รอยละ 

จังหวัดเปาหมาย    
1. สกลนคร 100  127 127 
2. เพชรบุรี 100 75 75 
3. แมฮองสอน 100 81 81 
4. สุพรรณบุร ี 100 84 84 
5. นาน 100 66 66 
6. กาญจนบุร ี 100 111 111 

รวม 600 

 

 

 

544 90.67 
จังหวัดท่ีดําเนินการเพ่ิม    
1. อุดรธานี - 126 - 
2. เพชรบูรณ - 181 - 

รวม - 307 - 
รวมท้ังหมด 600 851 141.83 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 
 

1.3) องคความรูท่ีถายทอดใหแกเกษตรกร โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ 

มีการจัดอบรมเกษตรกร 4 หลักสูตร คือ (1) หลักสูตรระดับตน (การจัดทําแผนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย 

แบบมีสวนรวมประชารัฐระดับจังหวัด) ซึ่งมีการจัดอบรม 1 วัน เกษตรกรเปาหมาย 100 รายตอจังหวัด 

(2) หลักสูตรระดับกลาง (Train For Trainer) เปนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผูนําตรวจแปลงเกษตรอินทรีย

แบบมีสวนรวม PGS โดยมีเปาหมายในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเกษตรอินทรียใหสามารถนําเครื่องมือ

จากการอบรมไปตรวจแปลงเกษตรอินทรีย และเตรียมความพรอมสูการรับรองแปลงในระดับจังหวัด ระยะเวลา

การจัดอบรม 3 วัน เกษตรกรเปาหมาย 50 รายตอจังหวัด (3) หลักสูตรการทําแผนธุรกิจ ระยะเวลา

การจัดอบรม 3 วัน เกษตรกรเปาหมาย 50 รายตอจังหวัด และ (4) หลักสูตรการพัฒนาระบบฐานขอมูล 

ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (Sustainable Organic Agriculture Network - SoAN) โดยเปน

การฝกอบรมผูนําเกษตรกรกลุมเกษตรกรในการนําเขาขอมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการตลาด และการบริหาร

ระบบตลาดโดยระบบสารสนเทศ ระยะเวลาการจัดอบรม 1 วัน เกษตรกรเปาหมาย 20 รายตอจังหวัด 

ซ่ึงเกษตรกร 1 รายสามารถเขารวมการอบรมไดมากกวา 1 หลักสูตร 
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2) กระบวนการ (Processes) 

2.1) การจัดตั้งคณะทํางาน กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ไดมีคําสั่งแตงต้ัง 

คณะทํางานพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค โดยมี

รองอธิบดีกรมการคาภายในท่ีกํากับดูแลกองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 1 เปนประธาน ผูแทนหนวยงาน

ภาครัฐอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแหงชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกองนโยบายเทคโนโลยี

เพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ นอกจากนี้ยังมี องคการ

มหาชน อาจารยจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ รวมเปนคณะทํางาน และผูแทนกองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 1 เปน

คณะทํางานและเลขานุการ  

คณะทํางานฯ ดังกลาว มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ (1) กําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนา

ตลาดสินคาเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (2) กําหนดแนวทางพัฒนา

และสงเสริมกระบวนการสรางมาตรฐานรับรองสินคาเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม รวมท้ังพัฒนาเชื่อมโยง

การตลาดประชารัฐ และการตลาดในประเทศทุกระดับ เพ่ือรองรับสินคาเกษตรอินทรียมาตรฐานการรับรอง

แบบมีสวนรวม (PGS) (3) กําหนดแนวทางการวางระบบบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการตลาดสินคาอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ (4) รายงานผลการพัฒนาตลาดสินคา

เกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ตออธิบดีกรมการคาภายใน เปนประจําทุกเดือน 

และ (5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีการจัดประชุมแลว 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2561 

เพื่อกําหนดแนวทางในดําเนินงานโครงการ และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เพื่อรายงานผล

การดําเนินโครงการ และที่ประชุมไดมีมติใหเพิ่มพื้นที่ดําเนินการจํานวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี 

และเพชรบูรณ  

2.2) การจัดฝกอบรม  จัดฝกอบรมเพ่ือถายทอดความรูใหแกเกษตรกรโครงการพัฒนา

ตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ มีเปาหมายดําเนินการใน 6 จังหวัด และดําเนินการเพ่ิมอีก 2 จังหวัด รวมเปน 

8 จังหวัด โดยแตละจังหวัดจะมีการจัดฝกอบรมท้ัง 4 หลักสูตร หลักสูตรละ 1 ครั้ง ซ่ึงเกษตรกรสามารถเขารับ

การอบรมไดทุกหลักสูตร หรือเลือกอบรมในหลักสูตรเฉพาะท่ีสนใจก็ได จากการดําเนินงาน พบวา มีการจัด

ฝกอบรมแลวจํานวน 4 หลักสูตร ใน 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดสกลนคร เพชรบุรี แมฮองสอน สุพรรณบุรี 

นาน กาญจนบุรี อุดรธานี และเพชรบูรณ 

2.3) การจัดประชุมเจรจาการคาและจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาด 

(1) การจัดประชุมเจรจาการคา โครงการฯ ดําเนินการจัดประชุมเจรจาการคาแลว

ท้ัง 8 จังหวัด โดยจัดประชุมจังหวัดละ 1 ครั้ง รวมท้ังหมด 8 ครั้ง รายละเอียด ดังนี้ (ตารางท่ี 4.229) 
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ตารางท่ี 4.229 การจัดประชุมเจรจาการคา 
 

จังหวัด วันท่ีจัด สถานท่ี 

1. สกลนคร 

2. เพชรบุรี 

3. แมฮองสอน 

4. สุพรรณบุรี 

5. นาน 

6. กาญจนบุรี 

7. อุดรธานี 

8. เพชรบูรณ 

2 ส.ค. 2561 

5 ก.ย. 2561 

30 ส.ค. 2561 

3 ส.ค. 2561 

25 ส.ค. 2561 

27 ส.ค. 2561 

20 ก.ย. 2561 

27 ก.ย. 2561 

โรงแรม เดอะ มาเจสติค จ.สกลนคร 

 โรงแรมไดมอนด  จ.เพชรบุร ี

 โรงแรมอิมพีเรียลธารา จ.แมฮองสอน 

 โรงแรมศรีอูทอง - แกรนด จ.สุพรรณบุร ี

 โรงแรมนํ้าทองนาน จ.นาน 
 โรงแรมผึ้งหวานรสีอรทแอนดสปา จ.กาญจนบุร ี
 โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี 

 โรงแรม เอสอาร เรสซเิดนส จ.เพชรบูรณ 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 
 

 (2) กิจกรรมเชื่อมโยงตลาด โครงการฯ ดําเนินการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดแลวท้ัง 

8 จังหวัด โดยมีการจัดกิจกรรมเฉลี่ยจังหวัดละ 3 ครั้ง รวมท้ังหมด 24 ครั้ง รายละเอียด ดังนี้ (ตารางท่ี 4.230) 
 

ตารางท่ี 4.230 กิจกรรมเช่ือมโยงตลาด 
 

จังหวัด/คร้ังท่ี วันท่ีจัด สถานท่ี 

1. สกลนคร 

   - ครั้งท่ี 1 

   - ครั้งท่ี 2 

   - ครั้งท่ี 3 

 

12 - 15 ก.ค. 2561 

4 - 5 ส.ค. 2561 

31 ส.ค. – 2 ก.ย. 2561 

 

Natural Expo Southeast Asia 2018 

Tops @ Robinson 

Tops @ Robinson 

2. เพชรบุร ี

   - ครั้งท่ี 1 

   - ครั้งท่ี 2 

   - ครั้งท่ี 3 

 

2 - 5 ส.ค. 2561 

3 - 5 ส.ค. 2561 

31 ส.ค. – 2 ก.ย. 2561 

 

Market Village หัวหิน 

Tops @ Robinson 

Tops @ Robinson 

3. แมฮองสอน 

   - ครั้งท่ี 1 

   - ครั้งท่ี 2 

   - ครั้งท่ี 3 

   - ครั้งท่ี 4 

 

30 ส.ค. 2561 

31 ส.ค.- 2 ก.ย. 2561 

28 - 30 ก.ย. 2561 

28 - 30 ก.ย. 2561 

 

เทศบาลแมฮองสอน และ Organic Farm Outlet  

Tops @ Robinson 

Tops @ Robinson 

Tops @ เซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรท 

4. สุพรรณบุร ี

   - ครั้งท่ี 1 

   - ครั้งท่ี 2 

   - ครั้งท่ี 3 

 

12 - 15 ก.ค. 2561 

4 - 5 ส.ค. 2561 

31 ส.ค. – 2 ก.ย. 2561 

 

Natural Expo Southeast Asia 2018 

Tops @ Robinson 

Tops @ Robinson 
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ตารางท่ี 4.230 กิจกรรมเช่ือมโยงตลาด (ตอ) 
 

จังหวัด/คร้ังท่ี วันท่ีจัด สถานท่ี 

5. นาน 

   - ครั้งท่ี 1 

   - ครั้งท่ี 2 

   - ครั้งท่ี 3 

 

12 - 15 ก.ค. 2561 

8 - 14 ส.ค. 2561 

31 ส.ค. – 2 ก.ย. 2561 

 

Natural Expo Southeast Asia 2018 

Tops @ Robinson 

Tops @ Robinson 

6. กาญจนบุร ี

   - ครั้งท่ี 1 

   - ครั้งท่ี 2 

   - ครั้งท่ี 3 

 

2 - 5 ส.ค. 2561 

31 ส.ค. – 2 ก.ย. 2561 

3 - 5 ส.ค. 2561 

 

Market Village หัวหิน 

Tops @ Robinson 

Tops @ Robinson 

7. อุดรธานี 

   - ครั้งท่ี 1 

   - ครั้งท่ี 2 

   - ครั้งท่ี 3 

 

11 - 12 ก.ย. 2561 

22 - 23 ก.ย. 2561 

29 - 30 ก.ย. 2561 

 

ตลาดโพศรี 

Tops @ เซ็นทรัล อุดรธานี 

Tops @ เซ็นทรัล อุดรธานี 

8. เพชรบูรณ  

   - ครั้งท่ี 1 

   - ครั้งท่ี 2 

 

11 - 12 ก.ย. 2561 

28 - 30 ก.ย. 2561 

 

ตลาดโพศรี 

Tops @ เซ็นทรัล พิษณุโลก 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

 

3) ผลได (Outputs) 

3.1) เกษตรกรไดรับการถายทอดความรู  ในการเขารับการอบรมเพ่ือถายทอดความรู

ในหลักสูตรตาง ๆ เกษตรกรที่สมัครเขารวมโครงการฯ สามารถเขารับการอบรมไดมากกวา 1 หลักสูตร 

ซึ่งโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ ไดดําเนินการจัดอบรมไปแลวท้ังหมด 8 จังหวัด โดยเปน

จังหวัดในพ้ืนท่ีเปาหมาย 6 จังหวัด และจังหวัดท่ีดําเนินการเพ่ิม 2 จังหวัด ซ่ึงมีเกษตรกรเขารวมการอบรม

รวมท้ังหมด 1,939 ราย คิดเปนรอยละ 146.89 ของเปาหมาย 1,320 ราย (ตารางท่ี 4.231) 

ในการดําเนินโครงการฯ มีหนวยงานในพ้ืนท่ีรวมดําเนินงานหลายหนวยงาน ไดแก 

สถาบันการศึกษา หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย 

เครือขายเกษตรอินทรีย และเครือขายเกษตรกรรมยั่งยืน โดยหนวยงานดังกลาวไดมีสวนรวมในการพัฒนา/

ขับเคลื่อนเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ การตรวจ/รับรองแปลงเกษตรอินทรีย และการเชื่อมโยง

การผลิต/การตลาด ตลาดชุมชุน ตลาดโมเดิรนเทรด 
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ตารางท่ี 4.231 เกษตรกรท่ีเขารับการอบรม 
 

หลักสูตรท่ีอบรม เกษตรกรท่ีเขารับการอบรม (ราย) 
เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน รอยละ 

จังหวัดเปาหมาย    
1. หลักสูตรระดับตน (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. หลักสูตรการนําเขาขอมูลระบบสารสนเทศฯ (20 ราย/จังหวัด) 120 82 68.33 

รวม 1,320 1,234 93.48 
จังหวัดท่ีดําเนินการเพ่ิม    
1. หลักสูตรระดับตน - 307 - 
2. หลักสูตรระดับกลาง - 190 - 
3. หลักสูตรการวางแผนธุรกิจ - 173 - 
4. หลักสูตรการนําเขาขอมูลระบบสารสนเทศฯ - 35 - 

รวม - 705 - 
รวมท้ังหมด 1,320 1,939 146.89 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

หมายเหต ุ: เกษตรกรเขารับการอบรมไดมากกวา 1 หลักสูตร 
 

3.2) เกษตรกรไดรับการพัฒนาและเขาสูเกษตรอินทรีย หลังจากดําเนินโครงการฯ 

มีเกษตรกรจาก 6 จังหวัดเปาหมาย ไดรับการพัฒนาและเขาสูเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ 791 ราย 

คิดเปนรอยละ 131.83 ของเปาหมาย 600 ราย พ้ืนท่ีท่ีเขาสูเกษตรอินทรียฯ ท้ังหมด 10,663.35 ไร คิดเปน

รอยละ 355.44 ของเปาหมาย 3,000 ไร ท้ังนี้เนื่องจากเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดความรูจากโครงการฯ 

ไดนําความรูไปถายทอดใหกับเกษตรกรรายอ่ืนท่ีสนใจทําเกษตรอินทรียแตไมไดเขารวมโครงการฯ ซ่ึงเกษตรกร

ดังกลาวมีการนําความรูไปใชในการทําเกษตรแบบอินทรีย สงผลใหจํานวนเกษตรและพื้นที่ที่ทําเกษตร

แบบอินทรียมีจํานวนสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนด ตอมาไดมีการดําเนินการเพ่ิมอีก 2 จังหวัด มีเกษตรกร

ที่ไดรับการพัฒนาเขาสูเกษตรอินทรียฯ จํานวน 483 ราย พ้ืนท่ีท่ีเขาสูเกษตรอินทรียฯ ท้ังหมด 6,611.09 ไร 

(ตารางท่ี 4.232) 
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ตารางท่ี 4.232 เกษตรกรท่ีไดรับการพัฒนาและเขาสูเกษตรอินทรีย 
 

รายการ หนวยนับ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 
จังหวัดเปาหมาย     
1. เกษตรกรท่ีไดรับการพัฒนาและเขาสูเกษตรอินทรยี ราย 600 791 131.83 
2. พ้ืนท่ีท่ีเขาสูเกษตรอินทรีย แปลง 600 845 140.83 

 ไร 3,000 10,663.35 355.44 
จังหวัดท่ีดําเนินการเพ่ิม     
1. เกษตรกรท่ีไดรับการพัฒนาและเขาสูเกษตรอินทรยี ราย - 483 - 
2. พ้ืนท่ีท่ีเขาสูเกษตรอินทรีย แปลง - 538 - 

 ไร - 6,611.09 - 
ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 
 

4) ผลลัพธ (Outcomes) 

4.1) แผนพัฒนาธุรกิจชุมชนสินคาเกษตรอินทรีย  ในการจัดทําแผนพัฒนาธุรกิจชุมชน

สินคาเกษตรอินทรีย พบวา เกษตรกรรอยละ 80.84 ไดมีการจัดทําแผนฯ แลว เนื่องจากเกษตรกรบางกลุม

เปนกลุมท่ีมีประสบการณการทําเกษตรอินทรียมากอนแลว จึงมีการวางแผนการผลิตสินคาอินทรียใหตรง

ตามความตองการของตลาด สวนเกษตรกรรอยละ 19.16 ยังไมไดจัดทําแผนฯ เนื่องจากกลุมเกษตรกรมีการ

สงสินคาเกษตรอินทรียใหกับแหลงจําหนายเดิมอยูแลว และบางกลุมยังอยูในระยะเริ่มตนของการปรับเปลี่ยนมา

ทําเกษตรอินทรีย จึงอยูระหวางดําเนินการ 

4.2) การจับคูตลาดสินคาเกษตรอินทรีย การจับคูตลาดสินคาเกษตรอินทรีย พบวา 

เกษตรกรรอยละ 54.17 ไดมีการจับคูกับภาคเอกชนแลว เชน Tops โรงพยาบาล โรงแรม บริษัท โซกูด 

วิสาหกิจเพ่ือสังคม และรานปนสุข เปนตน โดยสินคาท่ีมีการนําไปจับคู เชน ผัก ผลไม ขาว เห็ด และหนอไมฝรั่ง 

สวนเกษตรกรรอยละ 45.83 ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากมีการจัดจําหนายดวยตัวเอง และบางรายยังอยู

ในระยะเริ่มตนของการปรับเปลี่ยนมาทําการเกษตรแบบอินทรีย  

4.3) ผลจากการนําความรูไปใชประโยชนในการทําเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) 

จากการสอบถามเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดความรู และมีการนําความรูไปใชประโยชนในการทําเกษตรอินทรีย 

พบวา เกษตรกรรอยละ 62.50 มีการเปลี่ยนแปลงในการทําเกษตรท้ัง  ดานราคา ตนทุน ผลผลิต รายได 

และการชวยลดรายจายในการบริโภค สวนรอยละ 37.50 ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเกษตรกรบางราย

อยูในชวงปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย และอยูระหวางดําเนินการผลิต ซ่ึงจากการนําความรูไปใชประโยชน 

สงผลใหเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ดังนี้ (ตารางท่ี 4.233)   

(1) ดานราคา เกษตรกรรอยละ 33.00 มีการเปลี่ยนแปลงดานราคา โดยสามารถ

จําหนายสินคาไดในราคาเพ่ิมข้ึน เนื่องจากราคาสินคาเกษตรอินทรียมีราคาสูงกวาสินคาเกษตรท่ัวไป 

(2) ดานตนทุน เกษตรกรรอยละ 78.67 มีการเปลี่ยนแปลงดานตนทุน โดยมีตนทุน

ทางการเกษตรลดลง เนื่องจากมีการลดใชสารเคมีลง  
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(3) ดานผลผลิต เกษตรกรรอยละ 42.67 มีการเปลี่ยนแปลงดานผลผลิต โดยเกษตรกร

รอยละ 37.34 ไดผลผลิตเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีความรูและเคยทําเกษตรอินทรียมากอนแลว และเกษตรกร

รอยละ 5.33 ไดผลผลิตลดลง เนื่องจากอยูในชวงปรับเปลี่ยนการทําเกษตรแบบเคมีมาเปนเกษตรแบบอินทรีย  

(4) ดานรายได เกษตรกรรอยละ 54.67 มีการเปลี่ยนแปลงดานรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน 

เนื่องจากสามารถจําหนายผลผลิตทางการเกษตรไดในราคาท่ีสูงข้ึน โดยกอนฝกอบรมเกษตรกรมีรายไดจาก

การทําเกษตรเฉลี่ยไรละ 12,174.00 บาทตอป หลังฝกอบรมเกษตรกรมีรายไดจากการทําเกษตรเฉลี่ยไรละ 

18,086.64 บาทตอป ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไรละ 5,912.64 บาทตอป คิดเปนรอยละ 48.57 ของรายไดเดิม 

(5) ดานการชวยลดรายจายในการบริโภค เกษตรกรรอยละ 52.00 สามารถลด

รายจายในการบริโภคไดเฉลี่ย 3,195 บาทตอป เนื่องจากมีการผลิตสินคาเกษตรอินทรียไวบริโภคเอง  
 

ตารางท่ี 4.233 การเปล่ียนแปลงดานการเกษตรหลังนําความรูไปใชประโยชน 
 

รายการ รอยละ 

1. มีการเปลี่ยนแปลง  (เปลี่ยนแปลงไดมากกวา 1 กิจกกรม) 62.50 

   1.1 ดานราคา 33.00 

         - เพ่ิมข้ึน 33.00 

         - ลดลง - 

   1.2 ดานตนทุน 

         - เพ่ิมข้ึน 

         - ลดลง 

78.67 

 - 

78.67 

   1.3 ดานผลผลิต 

         - เพ่ิมข้ึน 

         - ลดลง 

42.67 

37.34 

5.33 

   1.4 ดานรายได 

         - เพ่ิมข้ึน 

         - ลดลง 

54.67 

54.67 

- 

   1.5 ดานการชวยลดรายจายในการบริโภค 52.00 

2. ไมมีการเปลี่ยนแปลง 37.50 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

4.4) การทําเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS)  จากการสอบถามเกษตรกรในการทํา

เกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) พบวา เกษตรกรรอยละ 85.00 มีการทําเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมแลว 

สวนเกษตรกรรอยละ 15.00 ยังไมไดทํา เนื่องจากโครงการมีการขยายพ้ืนท่ีดําเนินการเพ่ิม เกษตรกรบางราย

เพ่ิงเขารวมโครงการฯ ในพื้นท่ีดังกลาว และบางรายท่ียังไมเคยทําเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมมากอน

ตองใชระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีใหเขาสูเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม 
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4.5) ชองทางการจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย จากการสอบถามเกษตรกร พบวา เกษตรกร

รอยละ 56.00 มีชองทางการจําหนายสินคาเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน โดยกอนเขารวมโครงการฯ เกษตรกรมีชองทาง

การจําหนายสินคาเกษตรอินทรียเฉลี่ยรายละ 1 ชองทาง เชน จําหนายเองภายในชุมชน ตลาดนัด หลังเขารวม

โครงการฯ เกษตรกรมีชองทางการจําหนายสินคาเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึนเปนเฉลี่ยรายละ 2 ชองทาง เชน 

Tops โรงพยาบาล โรงแรม และจําหนายใหกับกลุมเกษตรกรท่ีตนเองเปนสมาชิก นอกจากนี้ หลังสิ้นสุด

โครงการ กรมการคาภายในไดมีการชวยเหลือเกษตรกรใหมีชองทางการจําหนายเพ่ิมข้ึน โดยการจัดประชุม

เพ่ือเชื่อมโยงตลาดสินคาเกษตรอินทรีย เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2562 เพ่ือสงเสริมระบบและกลไกตลาดใหแก

เกษตรกร ซ่ึงจะเชื่อมโยงเกษตรกรกับภาคเอกชนใหขยายผลและเกิดความเขมแข็งทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

อยางยั่งยืน ซ่ึงผลจากการจัดประชุมดังกลาวทําใหเกษตรกรสามารถเพ่ิมชองทางการจําหนายสินคาเกษตร

อินทรียเพ่ิมข้ึน เชน บริษัท เอสแอนดพี ซินดิเคท จํากัด ไดชวยเหลือเกษตรกรกลุมผูปลูกสมอินทรียสีทอง 

อ.ทุงชาง จ.นาน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑน้ําสมค้ันอินทรีย นําสมสีทองผิวลายซ่ึงเปนสมท่ีมีคุณภาพและ

รสชาติดีแตผิวไมสวยงามมาคั้นเพื่อจําหนายใหแกผูบริโภคที่รักสุขภาพ และหางสรรพสินคาไอคอนสยาม 

มีการจัดสรรพ้ืนท่ีในหางเพ่ือใหเกษตรกรนําสินคาเกษตรอินทรียมาวางจําหนายโดยเฉพาะ นอกจากนี้ Tops 

ไดมีแผนการรับซ้ือหอมแดงและกระเทียมอินทรียจากเกษตรกรสมาชิกสมาพันธเกษตรกรรมยั่งยืนศรีสะเกษ 

เพ่ือวางจําหนายในหางโมเดิรนเทรดอีกดวย  

5) ความคิดเห็นและความพึงพอใจของเกษตรกร 

5.1) การรับรู รับทราบ ขอมูลโครงการฯ ของเกษตรกร ในสวนของการรับรู รับทราบ

ขอมูลโครงการฯ ของเกษตรกร พบวา เกษตรกรรับทราบขอมูลโครงการฯ ผานสื่อบุคคลมากท่ีสุด เชน เจาหนาท่ี

ภาครัฐในระดับพ้ืนท่ี ผูนําทองถ่ิน อบต. กํานัน ผูใหญบาน และเพ่ือนบาน คิดเปนรอยละ 85.83 รองลงมา

คือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน Facebook Line และเว็บไซตตาง ๆ คิดเปนรอยละ 14.17 (ตารางท่ี 4.234) 
 

ตารางท่ี 4.234 การรับรู รับทราบขอมูลโครงการฯ ของเกษตรกร 
 

รายการ   รอยละ 

1. สื่อบุคคล 85.83 

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส  14.17 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

5.2) ระดับความรูความเขาใจตอหลักสูตรและการนําไปใชประโยชน จากการสอบถาม

เกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูจากโครงการฯ ในแตละหลักสูตรเกี่ยวกับระดับความรูความเขาใจ

และระดับการนําไปใชประโยชน พบวา เกษตรกรมีความรู ความเขาใจในแตละหลักสูตร และมีการนําความรู

ไปใชประโยชน รายละเอียด ดังนี้ (ตารางท่ี 4.235)  

(1) หลักสูตรระดับตน ในการอบรมหลักสูตรระดับตนซ่ึงเปนการอบรมเก่ียวกับ

การจัดทําแผนขับเคลื่อนเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐระดับจังหวัด หลังเขารับการอบรม พบวา 
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เกษตรกรไดรับความรูในระดับมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 8.42 และมีการนําความรูไปใชประโยชนในระดับ

มากท่ีสุดท่ีคะแนนเฉลี่ย 8.49 เนื่องจากไดนําความรูใหม ๆ มาปรับใชในการเริ่มตนทําเกษตรอินทรีย  

(2) หลักสูตรระดับกลาง เปนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผูนําตรวจแปลงเกษตร

อินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) โดยมีเปาหมายในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเกษตรอินทรียใหสามารถ

นําเครื่องมือจากการอบรมไปตรวจแปลงเกษตรอินทรีย และเตรียมความพรอมสูการรับรองแปลงในระดับจังหวัด 

หลังเขารับการอบรม พบวา เกษตรกรไดรับความรูในระดับมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 8.44 และมีการนํา

ความรูไปใชประโยชนในระดับมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 8.38 เนื่องจากไดเรียนรูข้ันตอนการตรวจแปลงและ

สามารถนําไปใชตรวจรับรองแปลงใหกับเกษตรกรกลุมตาง ๆ ไดจริง  

(3) หลักสูตรการทําแผนธุรกิจ หลังเขารับการอบรม พบวา เกษตรกรไดรับความรู

ในระดับมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 8.42 และมีการนําความรูไปใชประโยชนในระดับมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 8.34 

เนื่องจากชวยใหเกษตรกรมีการวางแผนการผลิตอยางเปนระบบ โดยเกษตรกรบางสวนสามารถนําสินคา

ไปจําหนายท่ีหางสรรพสินคาชื่อดังในจังหวัด 

(4) หลักสูตรการนําเขาขอมูลระบบสารสนเทศฯ เปนการฝกอบรมผูนําเกษตรกร 

กลุมเกษตรกร ในการนําเขาขอมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการตลาด และการบริหารระบบตลาดโดยระบบ

สารสนเทศ หลังเขารับการอบรม พบวา เกษตรกรไดรับความรูในระดับมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 8.38 และ

มีการนําความรูไปใชประโยชนในระดับมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 8.41 เนื่องจากชวยใหเกษตรกรสามารถ

บริหารจัดการขอมูลการทําเกษตรอินทรียของตนเองได  
 

ตารางท่ี 4.235 ระดับความรูความเขาใจตอหลักสูตร และระดับการนําไปใชประโยชน 
 
 

รายการ 
คะแนน 

ความรู/ความเขาใจ 
แปลผล 

คะแนน 

การนําไปใชประโยชน 
แปลผล 

1. หลักสูตรระดับตน 8.42 มากท่ีสุด 8.49 มากท่ีสุด 

2. หลักสูตรระดับกลาง 8.44 มากท่ีสุด 8.38 มากท่ีสุด 

3. หลักสูตรการทําแผนธุรกิจ 8.42 มากท่ีสุด 8.34 มากท่ีสุด 

4. หลักสูตรการนําเขาขอมลูระบบสารสนเทศฯ 8.38 มากท่ีสุด 8.41 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

5.3) ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการฯ  ในสวนของระดับความพึงพอใจ 

พบวา เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจตอภาพรวมโครงการฯ อยูในระดับมากท่ีสุด ท่ีคะแนน

เฉลี่ย 8.46 โดยมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการฯ ในดานตาง ๆ ดังนี้ (ตารางท่ี 4.236)  

(1) ดานหลักสูตรการจัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจตอหลักสูตรการจัดอบรม

ในระดับมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 8.81 เนื่องจากไดรับความรูตรงตามความตองการ และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
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(2) ดานสถานท่ีจัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจตอสถานท่ีในการจัดอบรมระดับ

มากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 9.03 เนื่องจากสถานท่ีมีความสะดวกสบาย และเดินทางสะดวก 

(3) ดานวิทยากร เกษตรกรมีความพึงพอใจตอวิทยากรท่ีใหความรูระดับมากท่ีสุด 

ท่ีคะแนนเฉลี่ย 9.18 เนื่องจากวทิยากรมีความรอบรูในเรื่องท่ีถายทอด สามารถถายทอดความรูไดดีและเขาใจงาย  

(4) ดานระยะเวลาในการจัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจตอระยะเวลาในการจัดอบรม

อยูในระดับมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 8.86 เนื่องจากระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม  

(5) ดานการทําเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) เกษตรกรมีความพึงพอใจตอ

ราคาผลผลิตในระดับมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 8.36 ในสวนของปริมาณผลผลิต ตนทุนการผลิต และรายได

จากการจําหนายผลผลิตเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก ท่ีคะแนนเฉลี่ย 7.96 8.20 และ 8.19 ตามลําดับ 

(6) ดานการจัดทําแผนดําเนินการธุรกิจชุมชนสินคาเกษตรอินทรีย เกษตรกรมี

ความพึงพอใจตอการจัดทําแผนดังกลาวในระดับมาก ท่ีคะแนนเฉลี่ย 8.12 เนื่องจากเปนการชวยใหเกษตรกร

มีการวางแผนการผลิตใหตรงตามความตองการของตลาด 

(7) ดานการจับคูตลาดสินคาเกษตรอินทรีย เกษตรกรมีความพึงพอใจตอการจับคู

ตลาดสินคาเกษตรอินทรียในระดับมาก ท่ีคะแนนเฉลี่ย 7.93 เนื่องจากชวยใหมีแหลงรับซ้ือท่ีแนนอน  

(8) ดานชองทางการจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย เกษตรกรมีความพึงพอใจตอ

ชองทางการจําหนายสินคาเกษตรอินทรียในระดับมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 8.24 เนื่องจากชวยใหมีชองทาง

การจําหนายเพ่ิมข้ึน  
 

ตารางท่ี 4.236 ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการฯ 
 

รายการ คะแนน แปลผล 

1. หลักสูตรการจัดอบรม 

2. สถานท่ีในการจัดอบรม 

3. วิทยากรท่ีใหความรู 

4. ระยะเวลาในการจัดอบรม 

5. การทําเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS)  

     - ราคาท่ีจําหนาย 

     - ปริมาณผลผลิตท่ีได 

     - ตนทุนการผลิต 

     - รายได 

6. การจัดทําแผนดําเนินการธุรกิจชุมชนสินคาเกษตรอินทรีย 

7. การจับคูตลาดสินคาเกษตรอินทรีย 

8. ชองทางการจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย 

8.81 

9.03 

9.18 

8.86 

 

8.36 

7.96 

8.20 

8.19 

8.12 

7.93 

8.24 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 8.46 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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4.19.4 ขอคนพบและขอเสนอแนะ 

1) ขอคนพบ 

1.1) เกษตรกรบางสวนขาดเงินทุนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ และขาดปจจัยการผลิต

ในการทําเกษตรอินทรียโดยเฉพาะเมล็ดพันธุพืชแบบอินทรีย และแหลงน้ํา เปนตน 

1.2) ปญหาเก่ียวกับโรคพืชและโรคแมลงบางชนิดท่ียังไมสามารถแกไขได ทําใหเกษตรกร

ไมมีความม่ันใจในการทําเกษตรอินทรีย เนื่องจากเกรงวาปริมาณผลผลิตท่ีไดจะลดลง 

1.3) การสงเสริมดานการแปรรูปผลิตภัณฑจากสินคาเกษตรอินทรียเพ่ือเพ่ิมมูลคายังมีนอย 

ทําใหเกษตรกรไมเกิดแรงจูงใจในการทําเกษตรอินทรีย 

1.4) เกษตรกรบางสวนเชาพื้นที่ทําการเกษตร เจาของพื้นที่บางรายไมอนุญาตใหมี

การปรับพ้ืนท่ีเพ่ือใหเขาหลักเกณฑการทําเกษตรอินทรีย เชน การขุดบอน้ําเพ่ือเก็บน้ําไวใชเอง การยกรองแปลง  

ทําแนวกันชน และการปลูกพืชชนิดอ่ืนเพ่ือทําแนวกันชน ทําใหเกษตรกรไมสามารถขอใบรับรองการทํา

เกษตรอินทรียได 

1.5) เกษตรกรยังไมม่ันใจในตลาดสินคาเกษตรอินทรีย เนื่องจากตลาดสินคาเกษตรอินทรีย

ยังไมแพรหลายเทาท่ีควร ในสวนของเกษตรกรบางรายท่ีมีการขอตกลงซ้ือขายกับภาคเอกชนไดแลว ยังขาด

ความชัดเจนดานราคาและปริมาณการรับซ้ือ 

1.6) เกษตรกรท่ีสนใจทําเกษตรอินทรียไมสามารถดําเนินการปลูกพืชแบบอินทรียได

เนื่องจากเกษตรกรท่ีทําเกษตรบริเวณใกลเคียงไมไดทําเกษตรอินทรีย 

1.7) เกษตรกรบางกลุมตองการใหภาครัฐสนับสนุนหองเย็นเพ่ือใชในการเก็บรักษา

ผลผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 

1.8) หลังจากสิ้นสุดโครงการฯ หนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีมีการติดตามและใหความชวยเหลือ

แกเกษตรกรท่ีประสบปญหาในการทําเกษตรอินทรียคอนขางนอย 

2) ขอเสนอแนะ 

2.1) หนวยงานภาครัฐควรใหการสนับสนุนดานแหลงเงินทุนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ 

การสรางหองเย็นเพ่ือเก็บรักษาผลผลิต และปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกร เชน เมล็ดพันธุพืชแบบอินทรีย 

แหลงน้ํา เพื่อใหเกษตรกรหันมาทําเกษตรอินทรียมากขึ้น และสามารถขับเคลื่อนการทําเกษตรอินทรีย

แบบมีสวนรวมตอไปได 

2.2) หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของควรเรงถายทอดความรูท่ีถูกตองดานการทําสารชีวภัณฑ

ในการกําจัดโรคพืชและโรคแมลงใหแกเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรมีความม่ันใจในการทําเกษตรอินทรีย 

นอกจากนี้ควรเพ่ิมองคความรูในดานการแปรรูปสินคาเกษตรอินทรีย เพ่ือใหเกษตรกรท่ีหันมาทําเกษตร

อินทรียมีทางเลือกท่ีหลากหลายข้ึน และเปนการเพ่ิมชองทางการจําหนายผลผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 
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2.3) หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ ควรใหคําแนะนําหรือเปนท่ีปรึกษาใหแกเกษตรกรท่ีมี

การจัดทําขอตกลงซ้ือขายสินคาเกษตรอินทรียกับภาคเอกชน เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมและความเชื่อม่ันแก

เกษตรกรในการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 

2.4) หลังจากสิ้นสุดโครงการฯ หนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีควรมีการติดตาม และใหคําแนะนํา

แกเกษตรกรอยางตอเนื่อง รวมท้ังอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ใหแกเกษตรกร* 
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รายละเอียดในการดําเนินงานจัดอบรมของโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ ในแตละจังหวัด 
 

1. จังหวัดสกลนคร เริ่มดําเนินโครงการพัฒนาตลาดสนิคาเกษตรอินทรียฯ ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2561 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร โดยมีนายนพดล ไพฑูรย รองผูวาราชการ

จังหวัดสกลนคร เปนประธานเปดงาน ซ่ึงมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับตนการจัดทําแผนการขับเคลื่อนเกษตร

อินทรีย แบบมีสวนรวมประชารัฐระดับจังหวัด มีผูสนใจเขารวมอบรม 105 ราย และในวันเดียวกัน มีการจัด

อบรมการพัฒนาระบบฐานขอมูล (Sustainable Organic Agriculture Network - SoAN) ณ ห องอบรม

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ผูเขารวมอบรม 22 ราย ใน

วันท่ี 14 - 16 มิถุนายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรระดับกลาง อบรมเชิงปฏิบัติการผูนาํตรวจแปลงเกษตรอินทรีย

แบบมีสวนรวม PGS มีผูเขารับการอบรม 81 ราย และในวันท่ี 9 - 11กรกฎาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตร

การทําแผนธุรกิจ มีผูเขารวมอบรม 72 ราย 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

การจัดอบรมโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ จังหวัดสกลนคร 
 

2. จังหวัดเพชรบุรี เริ่มดําเนินโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ ในวันท่ี 18 มิถุนายน 2561   

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรีโดยมีนายสมชาย บํารุงทรัพย รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี 

เปนประธานเปดงาน ซึ่งมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับตน การจัดทําแผนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย 

แบบมีสวนรวมประชารัฐระดับจังหวัด มีผูเขารวมอบรม 61 ราย และในวันเดียวกันไดมีการจัดอบรมการ

พัฒนาระบบฐานขอมูล (Sustainable Organic Agriculture Network - SoAN) ณ หองอบรมคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ผูเขารวมอบรม 14 ราย ในวันท่ี 19 - 20 มิถุนายน 2561 จัดอบรม

หลักสูตรระดับกลาง อบรมเชิงปฏิบัติการผูนําตรวจแปลงเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม PGS ผูเขาอบรม 46 ราย 

และในวันท่ี 20 - 22 กรกฎาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรการทําแผนธุรกิจ มีผูเขารวมอบรม 35 ราย 
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การจัดอบรมโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ จังหวัดเพชรบุรี 
 

3. จังหวัดแมฮองสอน เริ่มดําเนินโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ ในวันท่ี 22 มิถุนายน 2561 ณ 

วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จ.แมฮองสอน โดยนายพิศิษฐ กิจบุญอนันต นายอําเภอเมืองแมฮองสอน ผูแทน

ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอนเปนประธานเปดงาน โดยมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับตน การจัดทําแผนการ

ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย แบบมีสวนรวมประชารัฐระดับจังหวัด มีผูเขารวมอบรม 81 ราย ในวันท่ี 23 - 24 

มิถุนายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรระดับกลาง การอบรมเชิงปฏิบัติการผูนําตรวจแปลงเกษตรอินทรียแบบมีสวน

รวม ณ พิชชาพรเฮาส ต.ผาบอง อ.เมือง จ.แมฮองสอน ผูเขารวมอบรม 55 ราย ในวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 จัดอบรม

การพัฒนาระบบฐานขอมูล (Sustainable Organic Agriculture Network - SoAN) มีผูเขารวมอบรม 12 

ราย และในวันท่ี 6 - 8 สิงหาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรการทําแผนธุรกิจ มีผูเขารวมอบรม 35 ราย 

 
 

การจัดอบรมโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ จังหวัดแมฮองสอน 
 

4. จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มดําเนินโครงการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรียฯ ในวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 

ณ สถานีพัฒนาท่ีดิน จ.สุพรรณบุร ีโดยมีนายธนเศรษฐ สุชามาลาวงษ หัวหนาสํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี 

ผูแทนผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปนประธานเปดงาน ซ่ึงมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับตน การจัดทํา

แผนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐระดับจังหวัด โดยมีผูเขารวมอบรม 72 ราย และ

ในวันเดียวกันมีการจัดอบรมการพัฒนาระบบฐานขอมูล (Sustainable Organic Agriculture Network - SoAN) 

ณ หองอบรมคอมพิวเตอร โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล จ.สุพรรณบุรี มีผูเขารวมอบรม 12 ราย และในวันท่ี 

28 - 29 มิถุนายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรระดับกลาง อบรมเชิงปฏิบัติการผูนําตรวจแปลงเกษตรอินทรียแบบ

มีสวนรวมประชารัฐ ณ สถานีพัฒนาท่ีดิน จ.สุพรรณบุร ีผูเขาอบรม 60 ราย และในวันท่ี 16  18 กรกฎาคม 2561 

จัดอบรมหลักสูตรการทําแผนธุรกิจ  มีผูเขารวมอบรม 84 ราย 
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การจัดอบรมโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

5. จังหวัดนาน เริ่มดําเนินโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรีย ฯ ในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

ซ่ึงมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับตน การจัดทําแผนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ

ระดับจังหวัดโดยมีผูเขารวมอบรม 66 ราย ในวันท่ี 5 - 7 กรกฎาคม 2561 มีการจัดอบรมหลักสูตรระดับกลาง

อบรมเชิงปฏิบัติการผูนําตรวจแปลงเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐมีผูเขารวมอบรม 48 ราย ในวันท่ี 

9 สิงหาคม 2561 จัดอบรมการพัฒนาระบบฐานขอมูล (Sustainable Organic Agriculture Network - SoAN) 

มีผูเขารวมอบรมจํานวน3 ราย และในวันท่ี 9 - 11 สิงหาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรการทําแผนธุรกิจ มี

ผูเขารวมอบรม 35 ราย 

6. จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มดําเนินโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ ในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2561 

ซ่ึงมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับตน การจัดทําแผนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ

ระดับจังหวัด โดยมีผูเขารวมอบรม 92 ราย ในวันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2561 มีการจัดอบรมหลักสูตร

ระดับกลางอบรมเชิงปฏิบัติการผูนําตรวจแปลงเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐมีผูเขารวมอบรม 86 ราย 

ในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 จัดอบรมการพัฒนาระบบฐานขอมูล(Sustainable Organic Agriculture 

Network - SoAN) มีผูเขารวมอบรม 19 ราย และในวันท่ี  14 - 16 สิงหาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรการทําแผน

ธุรกิจ มีผูเขารวมอบรม 38 ราย 

 

 

 

 

 

 

 
 

การจัดอบรมโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

7. จังหวัดอุดรธานี เริ่มดําเนินโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ ในวันท่ี 7 กันยายน 2561 

ซ่ึงมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับตน การจัดทําแผนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ

ระดับจังหวัด โดยมีผูเขารวมอบรม 126 ราย ในวันท่ี 8 - 10 กันยายน 2561 มีการจัดอบรมหลักสูตรระดับกลางอบรม

เชิงปฏิบัติการผูนําตรวจแปลงเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐมีผูเขารวมอบรม 71 ราย ในวันท่ี 

9 กันยายน 2561 จัดอบรมการพัฒนาระบบฐานขอมูล(Sustainable Organic Agriculture Network - SoAN) 

มีผูเขารวมอบรม 24 ราย และในวันท่ี 17 - 19 กันยายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรการทําแผนธุรกิจ มีผูเขารวม

อบรม 83 ราย 
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8. จังหวัดเพชรบูรณ เริ่มดําเนินโครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียฯ ในวันท่ี 12 กันยายน 2561 

ซ่ึงมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับตน การจัดทําแผนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ

ระดับจังหวัด โดยมีผูเขารวมอบรม 181 ราย ในวันท่ี 13 - 15 กันยายน 2561 มีการจัดอบรมหลักสูตร

ระดับกลางอบรมเชิงปฏิบัติการผูนําตรวจแปลงเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐมีผูเขารวมอบรม 119 ราย 

ในวันท่ี 26 กันยายน 2561 จัดอบรมการพัฒนาระบบฐานขอมูล(Sustainable Organic Agriculture 

Network - SoAN) มีผูเขารวมอบรม 11 ราย และในวันท่ี  24 - 26 กันยายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรการทํา

แผนธุรกิจ มีผูเขารวมอบรม 80 ราย 
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4.20 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ 
 

4.20.1 สาระสําคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงคโครงการ เพ่ือใหเกษตรกรผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐไดรับความรูและมี

ทักษะอาชีพดานการเกษตรเพ่ิมข้ึน โดยนําความรูท่ีไดรับไปประกอบอาชีพทําใหมีรายไดในการดํารงชีวิต

เพ่ิมข้ึน สามารถแกไขปญหาใหแกเกษตรกรรายบุคคลไดตรงปญหา และเกิดความยั่งยืน 

2) เปาหมายของโครงการ เกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐท่ีผานการวิเคราะห

อาชีพมีความตองการพัฒนาตนเอง 208,805 ราย โดยมีพ้ืนท่ีดําเนินโครงการของแตละหนวยงาน ดังนี้  

2.1) กรมการขาว เกษตรกรเปาหมาย 10,605 ราย พ้ืนท่ีดําเนินการ 46 จังหวัด 

2.2) กรมประมง เกษตรกรเปาหมาย 75,000 ราย พ้ืนท่ีดําเนินการ 77 จังหวัด 

2.3) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เกษตรกรเปาหมาย 3,350 ราย พ้ืนท่ี

ดําเนินการครอบคลุม 65 จังหวัด 

2.4) กรมวิชาการเกษตร เกษตรกรเปาหมาย 400 ราย พ้ืนท่ีดําเนินการ 4 จังหวัด 

2.5) กรมสงเสริมการเกษตร เกษตรกรเปาหมาย 10,800 ราย 40 ศูนยปฏิบัติการ พ้ืนท่ี

ดําเนินการครอบคลุม 77 จังหวัด 

2.6) กรมพัฒนาท่ีดิน เกษตรกรเปาหมาย 9,600 ราย พ้ืนท่ีดําเนินการ 14 จังหวัด 

2.7) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เกษตรกรเปาหมาย 88,630 ราย  

พ้ืนท่ีดําเนินการ 73 จังหวัด 

2.8) กรมหมอนไหม เกษตรกรเปาหมาย 1,600 ราย พ้ืนท่ีดําเนินการ 76 จังหวัด 

2.9) กรมปศุสัตว เกษตรกรเปาหมาย 8,820 ราย พ้ืนท่ีดําเนินการ 77 จังหวัด 

3) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ และงบประมาณ  

3.1) หนวยงานท่ีรับผิดชอบจํานวน 9 หนวยงาน ไดแก กรมการขาว กรมประมง 

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน 

กรมหมอนไหมสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมปศุสัตว 

3.2) งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการท้ังหมดรวม 505.522 ลานบาท 

4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 

4.20.2 วิธีการประเมินผล 

1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ 

1.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินโครงการจาก 9 หนวยงาน 

1.2) สอบถามเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการของแตละหนวยงานในระดับพ้ืนท่ี ครอบคลุม

ทุกจังหวัดท่ีดําเนินโครงการ จํานวน 127 ราย 

1.3) สัมภาษณเกษตรกรตัวอยางท่ีเขารวมโครงการจํานวน 472 ราย 

 



357 

2) ชวงเวลาของขอมูล  

2.1) ผลการดําเนินงานต้ังแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 

2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพื้นท่ีโครงการต้ังแต 1 - 31 มีนาคม 2562 

4.20.3 ผลการประเมินผล 

1) ปจจัยนําเขา (Inputs) 

1.1) งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพ ฯ มีหนวยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมดําเนินโครงการท้ังหมด 9 หนวยงาน โดยไดรับงบประมาณในการดําเนินงาน

รวมท้ังสิ้น 505.522 ลานบาท มีการเบิกจายงบประมาณแลวท้ังหมด 384.950 ลานบาท คิดเปนรอยละ 76.15 

ของเปาหมายท่ีไดรับจัดสรรท้ังนี้ บางหนวยงานมีการขอคืนงบประมาณ เนื่องจากจํานวนเกษตรกรผูลงทะเบียน

เพ่ือสวัสดิการแหงรัฐท่ีสมัครเขารวมโครงการไมเปนไปตามเปาหมาย (ตารางท่ี 4.237) 
 

ตารางท่ี 4.237 ผลการเบิกจายงบประมาณ 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ผลการเบิกจายงบประมาณ (ลานบาท) 
เปาหมาย ผลการเบิกจาย รอยละ 

1. กรมการขาว 18.241 12.546 68.78 
2. กรมประมง 198.750 179.338 90.23 
3. สํานักงานการปฏริูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 4.174 2.435 58.34 
4. กรมวิชาการเกษตร 1.068 0.985 92.23 
5. กรมสงเสริมการเกษตร 31.104 22.337 71.81 
6. กรมพัฒนาท่ีดิน 11.098 8.187 73.78 
7. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 221.575 142.219 64.19 
8. กรมหมอนไหม 7.253 5.578 76.91 
9. กรมปศุสตัว 12.259 11.325 92.37 

รวม 505.522 384.950 76.15 
ท่ีมา: รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

(1) ดานความทันเวลาของงบประมาณ เจาหนาท่ีระดับจังหวัดของแตละหนวยงาน

เห็นวางบประมาณท่ีไดรับมีความทันเวลาตอการดําเนินงานรอยละ 95.54 และไมทันเวลารอยละ 4.46 

เนื่องจากไดรับจัดสรรงบประมาณลาชา ทําใหตองเรงรัดการเบิกจาย และมีระยะเวลาในการดําเนินงาน

คอนขางนอย ท้ังนี้ เจาหนาท่ีระดับจังหวัดเห็นวา ทางโครงการควรจัดสรรงบประมาณใหรวดเร็วกวานี้ และ

แจงจํานวนพรอมทั้งรายชื่อเกษตรกรใหชัดเจนครบถวน เพื่อใหหนวยงานสามารถวางแผนการใชจาย

งบประมาณได  
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(2) ดานความเพียงพอของงบประมาณ พบวา งบประมาณมีความเพียงพอตอ

การดําเนินงานรอยละ 94.52 และไมเพียงพอรอยละ 5.48 เนื่องจากมีการเพ่ิมงบประมาณปจจัยการผลิต 

คาวัสดุอุปกรณการเกษตร คาอาหาร คาท่ีพัก คาเดินทาง แตยังขาดงบประมาณในการติดตามโครงการของ

เจาหนาท่ีในพ้ืนท่ี ท้ังนี้เจาหนาท่ีแกไขปญหาโดยการจัดสรรงบประมาณจากโครงการอ่ืนมาสนับสนุน หรือ

จัดอบรมในพ้ืนท่ีเพ่ือลดคาใชจายในการเดินทาง (ตารางท่ี 4.238) 
 

ตารางท่ี 4.238 ความทันเวลา และความเพียงพอของงบประมาณท่ีไดรับ 
 

รายการ รอยละ 

1. ความทันเวลา   

ทันเวลา 95.54 

ไมทันเวลา 4.46 

2. ความเพียงพอ   

เพียงพอ 94.52 

ไมเพียงพอ 5.48 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
 

1.2) องคความรู สําหรับหลักสูตรที่ใชในการจัดอบรมเพื่อถายทอดความรูใหเกษตรกร

ท่ีเขารวมโครงการของแตละหนวยงาน มีการจัดอบรมตั้งแต 1 หลักสูตร ถึง 85 หลักสูตร โดยมีระยะเวลา

ในการอบรมของแตละหลักสูตรต้ังแต 1 วัน ถึง 4 วัน อาทิ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

มีการอบรม 1 หลักสูตร ไดแก การถายทอดความรูในการทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการ

อบรมโดยมีวิทยากรจากศูนยเครือขายปราชญชาวบานและศูนยเรียนรูอ่ืน ๆ ท่ีรวมโครงการ ระยะเวลา

ในการอบรม 4 วัน 3 คืน โดยเนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ กรมประมง มีการอบรม 3 หลักสูตร ไดแก 

การเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก การเลี้ยงกบในกระชังบก และการเลี้ยงปลาหมอในบอพลาสติก ดําเนินการ

อบรมโดยวิทยากรจากหนวยงานกรมประมงในพ้ืนท่ี ระยะเวลาการอบรมหลักสูตรละ 1 วัน และกรมสงเสริม

การเกษตร มีการอบรม 8 กลุมวิชา รวม 85 หลักสูตร แบงเปนแตละดาน ไดแก (1) พืชไร หลักสูตรท่ี 1 - 6 

(2) ไมผลไมยืนตน หลักสูตรที่ 7 - 32 (3) พืชผักสมุนไพร หลักสูตรที่ 33 - 53 (4) ไมดอกไมประดับ 

หลักสูตรท่ี 54 - 57 (5) ผึ้งและแมลงหลักสูตรท่ี 58 - 63 (6) เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตรท่ี 64 - 70 

(7) แปรรูปผลผลิตการเกษตร หลักสูตรท่ี 71 - 76 และ (8) การเกษตรอ่ืน ๆ หลักสูตรท่ี 77 - 85 ดําเนินการ

อบรมโดยวิทยากรจากศูนยปฏิบัติการของกรมสงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน 

(ตารางท่ี 4.239) 
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ตารางท่ี 4.239 หลักสูตรท่ีใชในการอบรมของแตละหนวยงาน 
 

หนวยงาน จํานวนหลกัสูตร รายละเอียด 
ระยะเวลาอบรม  

(วัน/หลักสูตร) 

1. กรมการขาว 3 1) การผลิตเมล็ดพันธุขาว 2 

  
2) การแปรรูปและผลิตภัณฑ 2 

  
3) การผลิตขาวคณุภาพด ี 2 

2. กรมประมง 3 1) การเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก 1 

  
2) การเลี้ยงกบในกระชังบก 1 

  
3) การเลี้ยงปลาหมอในบอพลาสติก 1 

3. สํานักงาน 3 1) การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลกัสูตรสงเสริม 3 
การปฏิรปูท่ีดิน  และอนุรักษศลิปาชีพ  
เพ่ือเกษตรกรรม  2) การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหมใน 4 วัน 3 คืน 
  รูปแบบโคกหนองนาโมเดล 4 ภาค  
  3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 3 
    
4. กรมวิชาการเกษตร 1 1) การซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องมือ 3 

  
เตรียมดิน  

5. กรมสงเสริม 8 กลุมวิชา 1) พืชไร หลักสูตรท่ี 1 - 6 3 

การเกษตร  รวม 85 หลักสูตร 2) ไมผลไมยืนตน หลักสูตรท่ี 7 - 32 3 

  3) พืชผักสมุนไพร หลักสตูรท่ี 33 – 53 3 

  4) ไมดอกไมประดับ หลักสูตรท่ี 54 - 57 3 

  5) ผึ้งและแมลง หลักสตูรท่ี 58 - 63 3 

  6) เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสตูรท่ี 64 – 70 3 

  7)  แปรรูปผลผลติการเกษตร หลกัสูตรท่ี 71 - 76 3 

  8) การเกษตรอ่ืน ๆ หลักสูตรท่ี 77 - 85 3 

6. กรมพัฒนาท่ีดิน 1 หลักสูตร 

(2 วิชาหลัก และ 

6 วิชาเลือก โดย

เลือกได 4 วิชา) 

วิชาหลัก 

1) การประยุกตใชท่ีดินตามศาสตรพระราชา 

2) การเขาถึงสารสนเทศและการใชประโยชน 

Application กรมฯ 

วิชาเลือก 

3) แผนท่ีทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning 

4) ความเหมาะสมของดิน 

5) การวิเคราะหดินและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

6) การจัดการดินท่ีมีปญหา 

7) การจัดการดินดวยเทคโนโลยีชีวภาพ 

8) การบริหารจดัการนํ้า 

3 
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ตารางท่ี 4.239 หลักสูตรท่ีใชในการอบรมของแตละหนวยงาน (ตอ) 
 

หนวยงาน จํานวนหลกัสูตร รายละเอียด 
ระยะเวลาอบรม  

(วัน/หลักสูตร) 

7. สํานักงาน 1 1) การถายทอดความรูในการทําการเกษตรตาม 4 วัน 3 คืน 

ปลัดกระทรวง ฯ  แนวเศรษฐกิจพอเพียง  

8. กรมหมอนไหม 2 1) การปลูกหมอนผลสดเพ่ือการใชประโยชน 3 

  2) การแปรรูปผลิตภัณฑจากหมอนไหม 3 

9. กรมปศุสตัว 7 1) การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 1 

  

2) การเลี้ยงไกพ้ืนเมืองลูกผสม 1 

  

3) การเลี้ยงไกไข 1 

  

4) การเลี้ยงเปดเทศ 1 

  

5) การเลี้ยงเปดไข 1 

  

6) การเลี้ยงสุกรชีวภาพ(หมูหลุม) 1 

  

7) การเลี้ยงแพะเน้ือ 1 

ท่ีมา: รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ในสวนของคาใชจายในการจัดอบรมเพ่ือถายทอดความรูใหเกษตรกรของแตละหนวยงาน 

มีงบประมาณในการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) กรมการขาว มีคาใชจายในการอบรม จํานวน 960 บาท/ราย โดยเกษตรกรไดรับ

ผานบัญชีธนาคาร จําแนกรายการ ดังนี้ 

(1.1) คาอาหาร จํานวน 160 บาท/ราย 

(1.2) คาท่ีพัก จํานวน 500 บาท/ราย 

(1.3) คาพาหนะ จายตามจริงไมเกิน 300 บาท/ราย 

(2) กรมประมง มีคาใชจายในการอบรมสําหรับผูเขาอบรมและผูจัด ทั้งหมดจํานวน 

26,250,000 บาท โดยมีผูเขารวมโครงการจํานวน 2,500 รุน รุนละ 35 ราย ประกอบดวย เกษตรกร 

75,000 ราย (รุนละ 30 ราย) และผูจัดจํานวน 12,500 ราย (รุนละ 5 ราย) จําแนกรายการ ดังนี้ 

(2.1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 4,375,000 บาท  

(จํานวน 2 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท = 2,500 รุน x 2 ม้ือ x 25 บาท x 35 ราย) 

(2.2) คาอาหารกลางวัน จํานวน 12,250,000 บาท  

(จํานวน 1 ม้ือ ม้ือละ 140 บาท = 2,500 รุน x 1 ม้ือ x 140 บาท x 25 ราย) 

(2.3) คาวัสดุในการอบรม จํานวน 3,750,000 บาท 

(2.4) คาเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 5,875,000 บาท 

(3) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม มีคาใชจายในการอบรมท้ังหมดจํานวน 

2,304,214 บาท จําแนกรายการ ดังนี้  
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(3.1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม จํานวน  2,252,863 บาท 

(3.2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะ จํานวน 11,660 บาท 

(3.3) คาจางเหมาบริการ จํานวน 7,500 บาท 

(3.4) คาใชสอยอ่ืนๆ จํานวน 3,272 บาท 

(3.5) คาวัสดุ จํานวน 28,919  บาท 

(4) กรมวิชาการเกษตร มีคาใชจายในการอบรมท้ังหมด 1,060,000 บาท ดังนี้ 

(4.1) คาใชจายท่ีจายใหเกษตรกรท้ังหมด 432,000 บาท 

- คาอาหาร จํานวน 192,000 บาท (160 บาท/ราย/วัน x 3 วัน x 400 ราย) 

- คาพาหนะสําหรับบุคคลภายนอก จํานวน 240,000 บาท  

(200 บาท/ราย/วัน x 3 วัน x 400 ราย)  

(4.2) คาใชจายในการอบรมของหนวยงานท้ังหมด 628,000 บาท 

- คาอาหาร จํานวน 184,320 บาท (120 บาท/ม้ือ/ราย x 3 ม้ือ) 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 107,520 บาท (35 บาท/ม้ือ/วัน x 6 ม้ือ) 

- คาใชจายสําหรับการจัดฝกอบรม คาวัสดุ 5 จังหวัด 212,000 บาท 

- งบดําเนินงานติดตามประเมินผล 5 จังหวัด 124,160 บาท 

(5) กรมสงเสริมการเกษตร มีคาใชจายในการอบรม ดังนี้ 

(5.1) คาอาหารเกษตรกร 300 บาท/ราย  

(5.2) คาท่ีพักเบิกจายตามจริง ไมเกิน 500 บาท 

(5.3) คาพาหนะเบิกจายตามจริง 

(5.4) คาวิทยากรภายนอก ชั่วโมงละ 600 บาท 

(5.5) คาวัสดุการฝกอบรม 70 บาท/ราย 

(6) กรมพัฒนาท่ีดิน มีคาใชจายในการอบรมท้ังหมด จํานวน 11,097,600 บาท จําแนก

รายการ ดังนี้ 

(6.1) คาวิทยากร จํานวน 345,600 บาท 

(6.2) คาท่ีพัก จํานวน 2,880,000 บาท 

(6.3) คาพาหนะ จํานวน 576,000 บาท 

(6.4) คาอาหาร จํานวน 3,360,000 บาท 

(6.5) คาอาหารวาง จํานวน 2,016,000 บาท 

(6.6) คาวัสดุในการอบรม จํานวน 1,920,000 บาท 

(7) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีคาใชจายในการอบรมโดยเฉลี่ยตอ 1 รุน 

จํานวน 57,500 บาทตอราย เปนคาฝกอบรมเกษตรกรแบบเหมาจาย 2,500 บาทตอราย ท้ังนี้จํานวน

เกษตรกรแตละรุนไมเทากัน จําแนกรายการ ดังนี้ 
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(7.1) คาพาหนะ จํานวน 6,900 บาท  

(จายตามจริงไมเกิน 300 บาท/ราย จํานวน 1 รุน รุนละ 23 ราย) 

(7.2) คาอาหาร จํานวน 20,700 บาท  

- คาอาหาร 16,100 บาท  (10 ม้ือ x ม้ือละ 70 บาท x 23 ราย)  

- คาอาหารวาง 4,600 บาท (8 ม้ือ x ม้ือละ 25 บาท x 23 ราย) 

(7.3) คาท่ีพัก จํานวน 13,800 บาท (600 บาท/ราย x 23 ราย) 

(7.4) คาวิทยากร จํานวน 15,600 บาท (26 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท) 

(7.5) คาใชจายอ่ืน ๆ 500 บาท 

(8) กรมหมอนไหม มีคาใชจายในการอบรมท้ังหมด จํานวน 3,201,400 บาท ดังนี้ 

(8.1) คาอาหาร จํานวน 1,152,000 บาท (1,600 ราย x 240 บาท x 3 วัน) 

(8.2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 336,000 บาท  

(1,600  ราย x 2 ม้ือ x 35 บาท x 3 วัน) 

(8.3) คาวัสดุในการฝกอบรมสาธิตและปฏิบัติ จํานวน 800,000 บาท  

(1,600 ราย x 500 บาท) 

(8.4) คายพาหนะของเกษตรกร จํานวน 640,000 บาท (1,600 ราย x 400 บาท) 

(8.5) คาวัสดุฝกอบรม เชน สมุด จํานวน 80,000 บาท (1,600 ราย x 50 บาท) 

(8.6) คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 120,000 บาท  

(80 ราย x 1 ชม. x 600 บาท x 1 วัน และ 60 ราย x 2 ชม. x 600 บาท x 1 วัน) 

(8.7) คาพาหนะวิทยากร จํานวน 73,400 บาท  

(9) กรมปศุสัตว มีคาใชจายในการอบรมท้ังหมด จํานวน 12,259,800 บาท ดงันี้ 

(9.1) คาพาหนะ จํานวน 1,764,000 บาท (200 บาท/ราย/วัน x 8,820 ราย) 

(9.2) คาอาหารกลางวัน จํานวน 882,000 บาท (100 บาท/ราย/วัน x 8,820 ราย) 

(9.3) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 529,200 บาท  

(60 บาท/ราย/วัน x 8,820 ราย) 

(9.4) คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 3,175,200 บาท (360 บาท/ราย/วัน x 8,820 ราย) 

(9.5) คาเอกสารวัสดุ จํานวน 5,909,400 บาท (670 บาท/ราย/วัน x 8,820 ราย) 
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2) กระบวนการ (Processes) 

2.1) การคัดเลือกผูเขารวมโครงการ เกษตรกรท่ีจะเขารวมโครงการเพ่ิมทักษะอาชีพฯ 

ไดนั้น จะตองผานการคัดเลือก โดยทีมหมอประชารัฐสุขใจ ซ่ึงเปนทีมท่ีลงพ้ืนท่ีวิเคราะหอาชีพท่ีเหมาะสม 

และเก็บขอมูลความตองการพัฒนาตนเองของเกษตรกรผูลงทะเบียนฯ ป 2560 เปนรายบุคคล ลงในระบบ

ฐานขอมูลผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐของกระทรวงการคลัง และจัดสงขอมูลใหคณะอนุกรรมการจังหวัด (คอจ.) 

โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะสรุปและรวบรวมขอมูลผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ท่ีสนใจพัฒนาทักษะอาชีพ

ดานการเกษตรเปนลําดับแรกและลําดับรอง สงใหสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สป.กษ.) 

เพ่ือจัดสงใหเกษตรและสหกรณจังหวัด โดยเกษตรและสหกรณจังหวัดจะจัดสงรายชื่อเกษตรกรท่ีผานการ

วิเคราะหอาชีพแลว ใหหนวยงาน กษ. ในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการอบรมตอไป แตเนื่องจากขอมูล

ที่ไดจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลังที่เลือกพัฒนาทักษะอาชีพดานการเกษตร ไมไดมีการจําแนกเปน

ดานพืช ปศุสัตว และประมง สป.กษ. จึงจัดสงขอมูลใหกับสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเพ่ือให

สํารวจรายชื่อและยืนยันตัวบุคคลอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงทําใหเกิดความลาชา และขอมูลรายชื่อมีความซํ้าซอนกัน 

เนื่องจากการบริหารจัดการของแตละจังหวัดมีความแตกตางกัน และเปนกลุมเปาหมายเดียวกัน 

2.2) การจัดอบรมถายทอดความรู/ศึกษาดูงาน  ในการจัดอบรมเพ่ือถายทอดความรู

ใหแกเกษตรกรของแตละหนวยงาน พบวา ทุกหนวยงานไดดําเนินการจัดฝกอบรมแลว โดยมีจํานวน

หลักสูตรฝกอบรมเฉลี่ย 2 หลักสูตร มีระยะเวลาในการอบรมเฉลี่ยหลักสูตรละ 3 วัน สวนการศึกษาดูงาน

มีการดําเนินการเฉพาะหนวยงานของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ในหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร โดยมีการนําเกษตรกรไปอบรม และศึกษาดูงานท่ีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) หรือศูนยเครือขาย ศพก. ในดานท่ีเกษตรกรสนใจ  

2.3) การสนับสนุนปจจัยการผลิต ในสวนของการสนับสนุนปจจัยการผลิต จะมีเฉพาะ

หนวยงานของกรมประมง ท่ีมีงบประมาณสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเกษตรกร โดยมุงเนนการสรางรายได

จากการทําประมงในระยะสั้น เพื่อใหผูมีอาชีพเกษตรกรมีความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และสามารถ

ตอยอดองคความรูท่ีไดรับจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหสามารถดําเนินกิจการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในระยะตอไป

ได จึงไดมอบปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรตามกิจกรรมท่ีเกษตรกรเขารวม ซ่ึงมีท้ังหมด 3 กิจกรรม ไดแก 

การเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก การเลี้ยงกบในกระชังบก และการเลี้ยงปลาหมอในบอพลาสติก โดยทําการ

มอบปจจัยการผลิตหลังเขารับการฝกอบรมเสร็จเรียบรอยแลวเทานั้น จากการสอบถามเจาหนาท่ีประมง

ระดับพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการฝกอบรม พบวา มีการมอบปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรครบทุกรายแลว โดยเกษตรกร

ท่ีเขารวมกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก จะไดรับมอบพันธุปลาดุก 1,000 ตัว ราคาตัวละ 1 บาท 

พลาสติกขนาด 3.5 x 6 เมตร 1 ผืน ผืนละ 800 บาท และอาหารปลา 20 กิโลกรัม สวนเกษตรกรท่ีเขารวม

กิจกรรมการเลี้ยงปลาหมอในบอพลาสติกจะไดรับมอบพันธุปลาหมอ 1,000 ตัว ราคาตัวละ 1 บาท พลาสติก

ขนาด 3.5 x 6 เมตร 1 ผืน ผืนละ 800 บาท และอาหารปลารายละ 20 กิโลกรัม และเกษตรกรท่ีเขารวม

กิจกรรมการเลี้ยงกบในกระชังบกจะไดรับมอบพันธุกบ 700 ตัว กระชังบกขนาด 2 x 4 x 1.2 เมตร 1 กระชัง 
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กระชังละ 750 บาท และอาหารกบรายละ 20 กิโลกรัม รวมมูลคาปจจัยการผลิตท่ีเกษตรกรไดรับรายละ 

2,300 บาท  

2.4) การติดตามผลการดําเนินงาน จากการสอบถามหนวยงานที่มีการจัดฝกอบรม

เพ่ือถายทอดความรูใหแกเกษตรกรแลว พบวา หนวยงานท่ีจัดอบรมแลวมีการติดตามผลการดําเนินงานหลัง

ฝกอบรมทุกหนวยงาน โดยเปนการติดตามในพ้ืนท่ีคิดเปนรอยละ 62.16 เพ่ือดูวาเกษตรกรมีการนําความรู

ท่ีไดจากการอบรมไปปรับใชใหเกิดประโยชนหรือไม   พรอมใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกเกษตรกร

ในการประกอบอาชีพตามหลักสูตรที่เขารวมการอบรมดวย ซึ่งมีการติดตามเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง และ

รอยละ 37.84 เปนการติดตามงานโดยใชวิธีการสอบถามทางโทรศัพท เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 

เนื่องจากบางหนวยงานไมมีงบประมาณในการติดตามผลการดําเนินงาน  

3) ผลได (Outputs) 

3.1) การประชาสัมพันธโครงการ ในสวนของการรับทราบขอมูลขาวสารจากโครงการ 

พบวาเกษตรกรรับทราบขอมูลขาวสารผานสื่อบุคคลมากท่ีสุด ไดแก เพ่ือนบาน ผูนําทองถ่ิน เชน อบต. 

กํานัน ผูใหญบาน คิดเปนรอยละ 97.46 รองลงมา ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก โทรทัศน วิทยุ คิดเปน

รอยละ 3.60 และผานสื่อสิ่งพิมพ ไดแก หนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 0.64 (ตารางท่ี 4.240) 
 

ตารางท่ี 4.240 ประเภทส่ือท่ีเกษตรกรรับทราบโครงการ  
 

รายการ รอยละ 

1. สื่อบุคคล  97.46 

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส  3.60 

3. สื่อสิ่งพิมพ  0.64 

ท่ีมา: จากการสํารวจ  

หมายเหตุ : เกษตรกรไดรับทราบโครงการมากกวา 1 ชองทาง 
 

3.2) เกษตรกรเขารวมโครงการ หลังจากไดรายชื่อจากเกษตรและสหกรณจังหวัดแลว 

แตละหนวยงานท่ีดําเนินโครงการเพ่ิมทักษะอาชีพฯ ไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการของ

แตละหนวยงาน ผลการดําเนินงาน พบวา มีเกษตรกรท่ีสมัครและผานการคัดเลือกเขารวมโครงการท้ังหมด 

182,126 ราย คิดเปนรอยละ 87.22 ของเปาหมาย 208,805 ราย สาเหตุท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจาก

รายชื่อเกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐมีความซํ้าซอนกันในแตละหนวยงาน และเกษตรกร

บางสวนไมมีความประสงคจะเขารวมโครงการ (ตารางท่ี 4.241) 

3.3) การถายทอดความรู  ผลการดําเนินโครงการ พบวา มีเกษตรกรท่ีไดรับการอบรม

แลวท้ังหมดจํานวน  170,701 ราย คิดเปนรอยละ 81.75 ของเปาหมาย 208,805 ราย สาเหตุท่ีไมเปนไป

ตามเปาหมาย เนื่องจากเกษตรกรบางรายเปนผูสูงอายุ เจ็บปวย จึงไมสะดวกในการเดินทางมาอบรม และ

เกษตรกรบางรายติดธุระ ทําใหไมสามารถเขารับการอบรมได  
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3.4) การไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิต กรมประมงไดมีการถายทอดความรูเกี่ยวกับ

การเลี้ยงสัตวน้ําใหแกเกษตรกรท้ังหมด 73,224 ราย โดยดําเนินการมอบปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรแลว 

73,149 ราย คิดเปนรอยละ 97.53 ของเปาหมาย 75,000 ราย เนื่องจากมีเกษตรกรบางสวนมีรายชื่อซํ้าซอน

กับหนวยงานอ่ืน ทางกรมประมงจึงใหเขารับการฝกอบรม แตไมแจกปจจัยการผลิตให เกษตรกรบางราย

เสียชีวิต และบางสวนประสงคไมขอรับปจจัยการผลติ  
 

ตารางท่ี 4.241 ผลไดจากการดําเนินโครงการเพ่ิมทักษะอาชีพฯ  

หนวย : ราย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

เกษตรกรท่ีไดรับการคัดเลือก 

เขารวมโครงการ 
เกษตรกรไดรับการถายทอดความรู 

เปาหมาย 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
รอยละ เปาหมาย 

ผลการ 

ดําเนินงาน 
รอยละ 

1. กรมการขาว 10,605 10,031 94.59 10,605 10,031 94.59 

2. กรมประมง 75,000 73,261 97.68 75,000 73,224 97.63 

3. สํานักงานการปฏริูปท่ีดินฯ 3,350 2,177 64.99 3,350 2,177 64.99 

4. กรมวิชาการเกษตร 400 400 100.00 400 390 97.50 

5. กรมสงเสริมการเกษตร 10,800 10,800 100.00 10,800 9,150 84.72 

6. กรมพัฒนาท่ีดิน 9,600 9,088 94.67 9,600 8,050 83.85 

7. สํานักงานปลัดฯ 88,630 65,933 74.39 88,630 57,346 64.70 

8. กรมหมอนไหม 1,600 1,600 100.00 1,600 1,497 93.56 

9. กรมปศุสตัว 8,820 8,836 100.18 8,820 8,836 100.18 

รวม 208,805 182,126 87.22 208,805 170,701 81.75 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 
 

4) ผลลัพธเบ้ืองตน (Outcomes) 

4.1) การนําความรูไปใชประโยชน จากการสํารวจเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดความรู

จากโครงการ พบวา เกษตรกรมีความรู/ความเขาใจกอนเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ในระดับปานกลาง 

ท่ีคะแนนเฉลี่ย 4.74  หลังเขารับการอบรมเกษตรกรมีความรู/ความเขาใจในหลักสูตรที่อบรมเพ่ิมขึ้น

ในระดับมากที่สุดที่คะแนนเฉลี่ย 8.28 และมีการนําความรูไปใชประโยชนทุกราย โดยมีการนําความรู

ไปใชประโยชนในระดับมาก ท่ีคะแนนเฉลี่ย 7.47 ท้ังนี้เนื่องจากเกษตรกรไดรับความรูทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

และเห็นวาสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติไดจริง (ตารางท่ี 4.242) 
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ตารางท่ี 4.242 ระดับความรู/ความเขาใจตอหลักสูตรท่ีไดรับการถายทอด และการนําความรูไปใชประโยชน 
 

รายการ คะแนนเฉลีย่ แปลผล 

1. ระดับความรู/ความเขาใจ   

   1.1 กอนเขารับการอบรม 4.74 ปานกลาง 

   1.2 หลังเขารับการอบรม 8.28 มากท่ีสุด 

2. การนําความรูไปใชประโยชน 7.47 มาก  

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

4.2) เกษตรกรนําความรูไปถายทอดสูเกษตรกรรายอื่น  เกษตรกรที่ไดรับการอบรม

รอยละ 60.61 มีการนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดตอใหเกษตรกรรายอ่ืนท่ีสนใจเฉลี่ย 6 ราย อีกรอยละ 39.39 

ไมไดนําความรูไปถายทอดสูเกษตรกรรายอ่ืน เนื่องจากเกษตรกรบางสวนจําเนื้อหาท่ีอบรมไมได บางสวน

เห็นวาเพ่ือนบานสวนใหญมาอบรมหลักสูตรเดียวกันแลว สวนเพ่ือนบานท่ีไมไดเขารวมโครงการมีการประกอบ

อาชีพตางกัน และเกษตรกรบางรายไมมีเวลา จึงไมสามารถถายทอดความรูใหเกษตรกรรายอ่ืนได  

4.3) ผลจากการนําความรู และปจจัยการผลิตไปใชประโยชน จากการสอบถามเกษตรกร

ท่ีไดรับการถายทอดความรู และมีการนําความรูไปใชประโยชนในการทําเกษตรแลว พบวา เกษตรกรสวนใหญ

รอยละ 60.59 มีการเปลี่ยนแปลงท้ังในดานราคา ตนทุนการผลิต ปริมาณผลผลิต และรายได และเกษตรกร

รอยละ 39.41 ไมมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเกษตรกรบางรายไมไดประกอบอาชีพตรงตามหลักสูตรท่ีได

อบรมมา และบางรายมีการนําความรูมาปรับใชแคภายในครัวเรือน สวนเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุน

ปจจัยการผลิตเปนพันธุสัตวน้ํา บางรายยังอยูระหวางการเพาะเลี้ยง และบางรายประสบปญหาพันธุสัตวน้ํา

ทยอยตายระหวางเพาะเลี้ยง ท้ังนี้ทางกรมประมงไดสนับสนุนพันธุสัตวน้ําเพ่ิมเติมแกเกษตรกรท่ีประสบปญหา

ดังกลาวแลว โดยเกษตรกรท่ีนําความรูไปใชประโยชนในการทําเกษตร มีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 (1) ดานราคา เกษตรกรรอยละ 11.89 มีการเปลี่ยนแปลงดานราคาสินคาท่ีจําหนาย 

โดยเกษตรกรรอยละ 7.34 ไดรับราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากแหลงรับซื้อผลผลิตใหราคาสูง และเกษตรกร

รอยละ 4.55 ไดราคาลดลงเนื่องจากชวงระยะเวลาท่ีจําหนายเปนชวงท่ีราคาตลาดลดลง จึงทําใหจําหนาย

ในราคาถูกลง 

(2) ดานตนทุนการผลิต เกษตรกรรอยละ 44.41 มีการเปลี่ยนแปลงดานตนทุน

การผลิตสินคา โดยเกษตรกรรอยละ 39.51 มีตนทุนทางการเกษตรลดลง  เนื่องจากเกษตรกรบางสวน 

ลดการใชสารเคมีลง หันมาใชปุยหมักและสารชีวภาพท่ีทําข้ึนเอง และบางสวนไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต 

เชน วัสดุอุปกรณ พันธุสัตวน้ํา เมล็ดพันธุ สวนเกษตรกรท่ีเหลือรอยละ 4.90 มีตนทุนในการทําเกษตรเพ่ิมข้ึน  

เนื่องจากเกษตรกรบางสวนมีการขยายผลการเลี้ยงสัตวน้ํา และตอยอดการผลิต ทําใหมีคาใชจายในสวน

ของปจจัยการผลิตตาง ๆ เพ่ิมข้ึน เชน อาหารสัตวน้ํา พันธุสัตวน้ํา 
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(3) ดานปริมาณผลผลิต เกษตรกรรอยละ 22.03 มีการเปลี่ยนแปลงดานปริมาณ

ผลผลิต โดยเกษตรกรรอยละ 18.18 ไดผลผลิตเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับสภาพดิน โดยหันมาใช

ปุยอินทรียแทนปุยเคมี ทําใหคุณภาพดินดีข้ึน  สงผลใหผลผลิตท่ีไดรับเพ่ิมข้ึน และเกษตรกรรอยละ 3.85 

ไดผลผลิตลดลง เนื่องจากประสบปญหาดานโรคและศัตรูพืชทางการเกษตร รวมท้ังสภาพอากาศท่ีรอนข้ึน 

(4) ดานรายได เกษตรกรรอยละ 28.33 มีการเปลี่ยนแปลงดานรายไดจากการจําหนาย

สินคา โดยเกษตรกรรอยละ 24.83 มีรายไดเพ่ิมข้ึน เนื่องจากไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตในการทําเกษตร 

ทําใหลดตนทุนไดสวนหนึ่ง ประกอบกับเกษตรกรมีความรูความเขาใจในการผลิตสินคาเกษตรมากขึ้น 

ทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึน จึงมีผลผลิตท่ีเหลือจากการบริโภคไวสําหรับจําหนายมากข้ึน สวนเกษตรกรท่ีเหลือ

รอยละ 3.50 มีรายไดลดลง เนื่องจากราคาสินคาท่ีจําหนายบางชนิดตกต่ํา บางสวนประสบปญหาดานโรค 

ศัตรูพืช และสภาพภูมิอากาศในการทําการเกษตร ทําใหปริมาณผลผลิตท่ีไดลดลง สามารถจําหนายสินคา

ไดนอยลง 

(5) ดานการลดรายจายในการบริโภคของครัวเรือน  เกษตรกรรอยละ 64.69 

มีการเปลี่ยนแปลงดานรายจายในการบริโภค เนื่องจากหลังไดรับการถายทอดความรู สามารถนําความรู

ดานการเกษตรไปใชประโยชนในการทําเกษตร โดยเกษตรกรไดนําผลผลิตทางการเกษตรมาบริโภคในครัวเรือน 

ซ่ึงสามารถลดคาใชจายได เฉลี่ยรายละ 2,763 บาท (ตารางท่ี 4.243) 
 

ตารางท่ี 4.243 ผลจากการนําความรู และปจจัยการผลิตไปใชประโยชน 
 

รายการ     รอยละ 

1. มีการเปลี่ยนแปลง (มีการเปลีย่นแปลงมากกวา 1 ดาน)  60.59 

   1.1 ราคา 11.89 

         - เพ่ิมข้ึน 7.34 

         - ลดลง 4.55 

   1.2 ตนทุนการผลิต 44.41 

- เพ่ิมข้ึน 4.90 

- ลดลง 39.51 

   1.3 ปริมาณผลผลิต 22.03 

- เพ่ิมข้ึน 18.18 

- ลดลง  3.85 

   1.4 รายได 28.33 

- เพ่ิมข้ึน 24.83 

- ลดลง 3.50 

   1.5 การลดรายจายในการบรโิภคของครัวเรือน 64.69 

2. ไมมีการเปลี่ยนแปลง 39.41 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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4.4) ความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ จากการสอบถามความพึงพอใจตอการดําเนิน

โครงการของเกษตรกร พบวา เกษตรกรมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการในภาพรวมระดับมากท่ีสุด 

ท่ีคะแนนเฉลี่ย 8.81 โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจในแตละดาน (ตารางท่ี 4.244) ดังนี้ 

(1) ดานหลักสูตรการจัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจตอหลักสูตรการจัดอบรม

ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 9.03 เนื่องจากเนื้อหาการอบรมนาสนใจ เขาใจงาย สามารถนําความรู

ไปใชประโยชนได  

(2) ดานสถานท่ีในการจัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจตอสถานท่ีในการจัดอบรม

ในระดับมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 9.31 เนื่องจากสถานท่ีมีความสะดวกสบาย ใกลบาน และเดินทางสะดวก  

(3) ดานวิทยากรที่ใหความรู เกษตรกรมีความพึงพอใจตอวิทยากรที่ใหความรู

ในระดับมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 9.40 เนื่องจากวิทยากรสามารถถายทอดความรูไดละเอียด ชัดเจน และ

เขาใจงาย  

(4) ดานระยะเวลาการอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจตอระยะเวลาการอบรม

ในระดับมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 9.10 เนื่องจากระยะเวลาเหมาะสม ไมมากหรือนอยจนเกินไป  

(5) ดานการจัดอบรม/ศึกษาดูงานนอกสถานที่ หนวยงานที่มีการนําเกษตรกร

ไปจัดอบรม/ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี คือ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ในหลักสูตรการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ซ่ึงเกษตรกรท่ีเขารวมการอบรมในหลักสูตรดังกลาว มีความพึงพอใจตอ

การจัดอบรม/ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในระดับมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 8.48 เนื่องจากสถานท่ีดูงานดีมาก 

มีจุดถายทอดความรูท่ีหลากหลาย และสามารถเขาใจงาย 

(6) ดานคุณภาพของปจจัยการผลิตท่ีไดรับ เกษตรกรมีความพึงพอใจตอคุณภาพ

ของปจจัยการผลิตในระดับมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 8.39 เนื่องจากพันธุสัตวน้ําท่ีไดรับมีความสมบูรณ  

(7) ความทันเวลาของปจจัยการผลิตที่ไดรับ เกษตรกรมีความพึงพอใจตอ

ความทันเวลาของปจจัยการผลิตท่ีไดรับในระดับมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 8.60 เนื่องจากไดรับปจจัยการผลิต

หลังการอบรม จึงทันเวลาและเหมาะสมกับชวงเวลาทําการเกษตร  

(8) ดานปริมาณปจจัยการผลิตท่ีไดรับ เกษตรกรมีความพึงพอใจตอปริมาณปจจัย

การผลิตท่ีไดรับในระดับมาก ท่ีคะแนนเฉลี่ย 8.20 เนื่องจากพันธุสัตวน้ําท่ีไดรับมีจํานวนเหมาะสม แตปริมาณ

อาหารสัตวน้ําท่ีไดรับนอย  
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ตารางท่ี 4.244 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการเขารวมโครงการ  
 

รายการ คาคะแนน แปลผล 

1. หลักสูตรการจดัอบรม 9.03 มากท่ีสุด 

2. สถานท่ีในการจัดอบรม 9.31 มากท่ีสุด 

3. วิทยากรท่ีใหความรู 9.40 มากท่ีสุด 

4. ระยะเวลาในการจดัอบรม 9.10 มากท่ีสุด 

5. การจัดอบรม/ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  8.48 มากท่ีสุด 

6. คุณภาพของปจจัยการผลิตท่ีไดรับ 8.39 มากท่ีสุด 

7. ความทันเวลาของปจจัยการผลติท่ีไดรับ 8.60 มากท่ีสุด 

8. ปริมาณปจจัยการผลิตท่ีไดรับ 8.20 มาก 

เฉลี่ย 8.81 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

5) ขอคนพบ และขอเสนอแนะในภาพรวม 

5.1) ขอคนพบ  

(1) ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐมีรายชื่อซํ้าซอนกันระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ เนื่องจากรายชื่อถูกสงมาจากกระทรวงการคลัง บางสวนมีรายชื่อแตไมสามารถติดตอได 

(2) เกษตรกรไมสะดวกในการเดินทางมาอบรม เนื่องจากอยูในชวงฤดูเพาะปลูก 

เกษตรกรสวนใหญเปนผูสูงอายุ และบางสวนอยูหางไกลกับสถานท่ีจัดฝกอบรม 

(3) เกษตรกรไมสามารถเขารวมอบรมไดตลอดหลักสูตร เนื่องจากบางหลักสูตร

มีระยะเวลาการฝกอบรมนานเกินไป  

(4) หลักสูตรการอบรมไมตรงตอความตองการหรืออาชีพของเกษตรกร ทําให

ไมสามารถนําความรูไปใชประโยชนได 

(5) เกษตรกรบางรายไมมีบัญชีเงินฝาก ทําใหไมสะดวกในการขอรับคาพาหนะ 

(6) อัตราการเบิกจายคาพาหนะ และคาท่ีพักของเกษตรกรในแตละหนวยงาน

กําหนดไวไมเทากัน 

5.2) ขอเสนอแนะ 

(1) กระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรดําเนินการคัดเลือกเกษตรกร

อยางเปนระบบใหชัดเจน โดยมีการแบงประเภทเกษตรกรท่ีสมัครเขารวมโครงการตามดานตาง ๆ เชน พืช 

ขาว ปศุสัตว ประมง เพ่ือลดปญหาความซํ้าซอนของรายชื่อเกษตรกรระหวางหนวยงาน 

(2) จัดอบรมในพ้ืนท่ีใกลเคียงกับกลุมเกษตรกร มีรถรับสงใหบริการแกเกษตรกร

ท่ีมาอบรม และจัดอบรมหลังชวงฤดูเพาะปลูก  



370 

(3) ควรปรับระยะเวลาในการฝกอบรมใหเหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบตอการประกอบ

อาชีพของเกษตรกร 

(4) ควรสํารวจความตองการเรียนรูในหลักสูตรตาง ๆ ของเกษตรกรกอนจัดอบรม 

(5) ปรับรูปแบบการจายเงินใหเหมาะสมกับความสะดวกของเกษตรกร 

(6) ควรมีการกําหนดการเบิกคาพาหนะ และคาท่ีพักของเกษตรกรในอัตราเดียวกัน

ทุกหนวยงาน 

6) ขอคนพบ และขอเสนอแนะรายหนวยงาน 

6.1) กรมการขาว  

(1) ขอคนพบ  

(1.1) เกษตรกรเปาหมายซ่ึงเปนผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐมีรายชื่อซํ้าซอนกัน

ระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ บางสวนมีรายชื่อแตไมสามารถติดตอได  

(1.2) เกษตรกรไมสะดวกในการเดินทางมาอบรมครบตามเปาหมาย เนื่องจาก

สวนใหญเปนผูสูงอายุ ประกอบกับในชวงระยะเวลาดังกลาวอยูในชวงฤดูกาลเพาะปลูก เกษตรกรจึงไมสนใจ

เขารวมการอบรม นอกจากนี้เกษตรกรบางรายอยูหางไกลกับสถานท่ีจัดอบรม  

(1.3) เกษตรกรบางรายไมไดประกอบอาชีพทํานา แตเขารับการอบรมดาน

การทํานา ทําใหไมสามารถนําความรูไปใชประโยชนได  

(1.4) อัตราการเบิกจายคาพาหนะของเกษตรกรในแตละหนวยงาน กําหนด

ไวไมเทากัน 

(2) ขอเสนอแนะ  

(2.1) กระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรดําเนินการคัดเลือก

เกษตรกรอยางเปนระบบใหชัดเจน โดยเปนเกษตรกรท่ีมีความประสงคจะเขารับการอบรมหลักสูตรของ 

กรมการขาว เพ่ือลดปญหาความซํ้าซอนของรายชื่อเกษตรกรระหวางหนวยงาน 

(2.2) กําหนดสถานท่ีจัดฝกอบรมในพ้ืนท่ีใหใกลเคียงกับเกษตรกร และจัดอบรม

กอนหรือหลังฤดูเพาะปลูก  

(2.3) ควรสํารวจความตองการเรียนรูในหลักสูตรตาง ๆ ของเกษตรกรกอน 

(2.4) การเบิกคาพาหนะของเกษตรกรควรมีการกําหนดไวในภาพรวมใหชัดเจน 

เพ่ือใหเปนไปในอัตราเดียวกันทุกพ้ืนท่ี 
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6.2) กรมประมง 

(1) ขอคนพบ  

(1.1) การดําเนินงานลาชากวาเปาหมาย และงบประมาณมาลาชา เนื่องจาก

จํานวนผูเขารวมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาในการอบรม มีเกษตรกรขอเปลี่ยนแปลงเมนู 

ยกเลิกการเขารวมโครงการเนื่องจากปวย บางรายเสียชีวิต และมีเกษตรท่ีมีความประสงคเขารวมโครงการ

เกินเปาหมาย อีกท้ังเกิดความซํ้าซอนของรายชื่อเกษตรกรในโครงการสงผลใหการคัดเลือกเกษตรกรลาชา 

ทําใหการจัดหาปจจัยการผลิตลาชาตามไปดวย กรมประมงจึงแกไขโดยเรงใหหนวยงานในสวนภูมิภาค

เรงดําเนินการจัดหาปจจัยการผลิตใหเปนไปตามกําหนด สําหรับเกษตรกรท่ีมีการยกเลิก หากสามารถหา

เกษตรกรเขาทดแทนไดทันก็ใหเรงดําเนินการ แตหากไมสามารถหาไดทันใหยุติการนําเกษตรกรเขารวม

โครงการ ซ่ึงจะกอใหเกิดผลกระทบตอการจัดหาปจจัยการผลิตใหเกษตรกรลาชา และใหเรงดําเนินการกอหนี้

ผูกพันสําหรับการจัดหาปจจัยการผลิต  

(1.2) ในสวนของการสาํรวจในพ้ืนท่ี พบวา เกษตรกรประสบปญหาพันธุสัตว

น้ําท่ีไดรับจากโครงการมีอัตราการตายสูงและเติบโตชา เนื่องจากสภาพอากาศรอน ไมเอ้ือตอการเลี้ยงพันธุสัตวน้าํ 

และเกษตรกรบางสวนไมมีความชํานาญในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ท้ังนี้ในสวนของเกษตรกรท่ีประสบปญหา

ในการเลี้ยงสัตวน้ําแลวตาย ทางกรมประมงไดสนับสนุนพันธุสัตวน้ําเพ่ิมเติมแกเกษตรกรท่ีประสบปญหา

ดังกลาวแลว  

(2) ขอเสนอแนะ  

(2.1) กระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรดําเนินการคัดเลือก

เกษตรกรอยางเปนระบบใหชัดเจน โดยเปนเกษตรกรท่ีมีความประสงคจะเขารับการอบรมหลักสูตรดาน 

การประมง เพ่ือลดปญหาความซํ้าซอนของรายชื่อเกษตรกรระหวางหนวยงาน และมีเวลาในการเตรียม

ความพรอม เพ่ือชี้แจงใหเกษตรกรกลุมเปาหมายทราบลวงหนา โดยดําเนินการโอนงบประมาณลงในพ้ืนท่ี

ใหเร็วข้ึน  

(2.2) เกษตรกรในพ้ืนท่ีใหความเห็นวา ควรจัดหาพันธุสัตวท่ีมีขนาดใหญข้ึน

เพ่ือใหมีอัตราการรอดสูง และเจาหนาท่ีควรเพ่ิมความถ่ีในการติดตามใหคําแนะนําอยางตอเนื่องและ

สมํ่าเสมอ เนื่องจากเกษตรกรบางสวนยังขาดประสบการณในการเลี้ยงสัตวน้ํา 

6.3) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

(1) ขอคนพบ  

(1.1) เนื่องจากรายชื่อถูกสงมาจากกระทรวงการคลัง จึงเกิดความซํ้าซอน

ระหวางหนวยงาน และรายชื่อเกษตรกรไมอยูในพ้ืนท่ีของ ส.ป.ก.จึงไมสามารถจัดอบรมได สวนเกษตรกร

บางรายมีรายชื่อแตไมประสงคจะเขารับการอบรมหลักสูตรของ ส.ป.ก.  

(1.2) จากการสํารวจในพ้ืนท่ี พบวา เกษตรกรบางรายอยูหางไกลจากสถานท่ี

จัดอบรม ทําใหไมสะดวกในการเดินทางมารับการฝกอบรม  
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(2) ขอเสนอแนะ  

(2.1) กระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรดําเนินการคัดเลือก

เกษตรกรอยางเปนระบบใหชัดเจน เพื่อลดปญหาความซํ้าซอนของรายชื่อเกษตรกรระหวางหนวยงาน 

โดยเปนเกษตรกรท่ีมีความประสงคจะเขารับการอบรมหลักสูตรของ ส.ป.ก.  

(2.2) กําหนดสถานท่ีจัดฝกอบรมในพ้ืนท่ีใกลเคียงกับเกษตรกร เพ่ือความสะดวก 

และใหเกษตรกรสามารถเขารับการอบรมได 

6.4) กรมวิชาการเกษตร 

(1) ขอคนพบ  

(1.1) รายชื่อเกษตรกรมีความซํ้าซอนกันระหวางหนวยงาน เนื่องจากรายชื่อ

ถูกสงมาจากกระทรวงการคลัง บางรายมีรายชื่อแตติดตอไมได โดยรายชื่อเกษตรกรท่ีสงมากระจายอยูในพ้ืนท่ีตาง  ๆ

ซ่ึงหางไกลสถานท่ีจัดฝกอบรม  

(1.2) ทุกโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินการในพ้ืนท่ีและ

เวลาเดียวกัน ทําใหเกษตรกรลังเลท่ีจะเขารับการอบรม ประกอบกับอยูในชวงฤดูทํานาเกษตรกรจึงไมสนใจ

ท่ีจะเขาอบรม 

(2) ขอเสนอแนะ  

(2.1) กระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรดําเนินการคัดเลือก

เกษตรกรอยางเปนระบบใหชัดเจน เพื่อลดปญหาความซํ้าซอนของรายชื่อเกษตรกรระหวางหนวยงาน 

โดยเปนเกษตรกรท่ีมีความประสงคจะเขารับการอบรมหลักสูตรของกรมวิชาการเกษตร และจัดอบรมในพ้ืนท่ี

ใกลเคียงกับกลุมเกษตรกร  
(2.2) ควรจัดอบรมกอนหรือหลังชวงฤดูเพาะปลูก เพ่ือลดผลกระทบตอการ

ประกอบอาชีพของเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรสามารถเขารับการอบรมได 

6.5) กรมสงเสริมการเกษตร 

(1) ขอคนพบ  

(1.1) รายชื่อเกษตรกรมีความซํ้าซอนระหวางหนวยงาน บางรายมีชื่อเขารวม

โครงการแตติดตอไมได  

(1.2) เกษตรกรสละสทิธิ์ในการเขารวมโครงการจํานวนมาก เนื่องจากหลายสาเหตุ 

เชน ไมมีเงินสํารองจายคาเดินทางและท่ีพัก ประกอบกับสวนใหญเปนผูสูงอายุ ไมสะดวกในการพักคาง 

บางสวนอยูหางไกลจากศูนยปฏิบัติการท่ีจัดอบรม และอยูในชวงการเพาะปลูก จึงไมสะดวกในการเดินทาง

มารับการฝกอบรม ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรแกไขปญหาโดยใหเจาหนาท่ีของศูนยปฏิบัติการเขามาอบรม

เกษตรกรในพื้นท่ีไดตามความเหมาะสม มีการฝกปฏิบัติ และควบคุมคุณภาพใหเทียบเทากับการอบรม

ในศูนยปฏิบัติการ 
(1.3) บางหลักสูตรท่ีใชในการอบรมไมตรงตามความตองการของเกษตรกร 
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(2) ขอเสนอแนะ  

(2.1) กระทรวงการคลังและหนวยงานที่เก่ียวของ ควรดําเนินการคัดเลือก

เกษตรกรอยางเปนระบบใหชัดเจน เพื่อลดปญหาความซํ้าซอนของรายชื่อเกษตรกรระหวางหนวยงาน 

โดยเปนเกษตรกรท่ีมีความประสงคจะเขารับการอบรมหลักสูตรของกรมสงเสริมการเกษตร 

(2.2) ควรหลีกเลี่ยงการจัดอบรมในชวงฤดูเพาะปลูก จัดอบรมในพ้ืนท่ีใกลเคียง

กับกลุมเกษตรกร และจัดสรรงบประมาณการจัดอบรมกอนเริ่มดําเนินโครงการใหชัดเจน และใชอัตราเดียวกัน

ทุกหนวยงาน เชน คาพาหนะ และคาท่ีพัก  

(2.3) ควรคัดเลือกเกษตรกรท่ีมีความพรอม และสนใจอบรมในหลักสูตรรายวิชา

ท่ีกําหนดให และมีความตองการจะเขารวมอบรมอยางแทจริงเพ่ือไมใหเกิดการสละสิทธิ์ในการเขารับการอบรม  

6.6) กรมพัฒนาท่ีดิน 

(1) ขอคนพบ  

(1.1) เกษตรกรไมสะดวกในการฝกอบรมเนื่องจากติดภารกิจในการเพาะปลูก 

และเกษตรกรสวนใหญเปนผูสูงอายจุึงเดินทางมาเขารวมไมสะดวก  

(1.2) ระยะเวลาการฝกอบรมนานเกินไป (3 วัน)  และเกษตรกรบางราย

มีความประสงคจะรับการอบรมในบางวิชาเทานั้น (มี 2 วิชาหลัก และ 6 วิชาเลือก) 

(2) ขอเสนอแนะ  

(2.1) ควรจัดอบรมชวงกอนหรือหลังฤดูกาลเพาะปลูก เพ่ือลดผลกระทบตอ

การประกอบอาชีพของเกษตรกร ใหเกษตรกรสามารถเขารับการอบรมได 

(2.2) ปรับลดระยะเวลาและวิชาที่สอนใหนอยลง เพื่อใหเหมาะสมกับ

ความตองการของเกษตรกร 

6.7) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(1) ขอคนพบ  

(1.1) รายชื่อเกษตรกรมีความซํ้าซอนในการเลือกเมนูพัฒนาทักษะ  

(1.2) เกษตรกรไมสะดวกในการฝกอบรมเนื่องจากติดฤดูเพาะปลูก และเกษตรกร

สวนใหญเปนผูสูงอายุ ไมสะดวกในการเดินทางมาอบรม  

(1.3) ระยะเวลาการฝกอบรมนานเกินไป  

(1.4) เกษตรกรบางรายอบรมแลวไมไดนําความรูท่ีรับไปใชประโยชน หรือ

ประกอบอาชีพไดอยางแทจริง  

(1.5) อัตราการเบิกจายคาพาหนะของเกษตรกรแตละหนวยงาน กําหนดไว

ไมเทากัน ทําใหเกิดปญหากับผูปฏิบัติในพ้ืนท่ีท่ีจะตองชี้แจงตอเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
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(2) ขอเสนอแนะ  

(2.1) กระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรดําเนินการคัดเลือก

เกษตรกรอยางเปนระบบใหชัดเจน เพื่อลดปญหาความซํ้าซอนของรายชื่อเกษตรกรระหวางหนวยงาน 

โดยเปนเกษตรกรท่ีมีความประสงคจะเขารับการอบรมหลักสูตรของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(2.2) จัดอบรมในพ้ืนท่ีใกลเคียงกับกลุมเกษตรกรชวงกอนหรือหลังฤดูเพาะปลูก 

อีกท้ังควรกําหนดอายุของผูเขารวมโครงการ  

(2.3) ลดระยะเวลาอบรม  

(2.4) กําหนดระเบียบ คูมือการดําเนินงานการเบิกจายคาพาหนะของเกษตรกร

ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันทุกหนวยงาน 

7.8) กรมหมอนไหม 

(1) ขอคนพบ  

(1.1) เกษตรกรท่ีเลือกเมนูดานหมอนไหมมีจํานวนนอย ไดรับรายชื่อเกษตรกร

ลาชา เนื่องจากรายชื่อเกษตรกรเกิดความซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน เกษตรกรท่ีเลือกเมนูของกรมหมอนไหม

บางสวนมีการเขารวมฝกอบรมของหนวยงานอ่ืนไปกอนแลว อีกท้ังอยูในชวงฤดูทํานา และเกษตรกรสวนหนึ่ง

มีรายชื่อเขารับการอบรม แตไมสามารถติดตอได  

(1.2) เกษตรกรในพ้ืนท่ีเห็นวาหลังจากเขารับอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ

หมอนไหมแลว เกษตรกรบางรายยังไมสามารถนําความรูไปปฏิบัติได เนื่องจากในพ้ืนท่ีไมมีแหลงจําหนาย

วัตถุดิบเพ่ือใชในการแปรรูปผลิตภัณฑหมอนไหม  

(2) ขอเสนอแนะ  

(2.1) กระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรดําเนินการคัดเลือก

เกษตรกรอยางเปนระบบใหชัดเจน โดยเปนเกษตรกรท่ีมีความประสงคจะเขารับการอบรมหลักสูตรดาน

หมอนไหม เพ่ือลดปญหาความซํ้าซอนของรายชื่อเกษตรกรระหวางหนวยงาน และควรจัดอบรมกอนหรือ

หลังฤดูเพาะปลูก  

(2.2) ควรจัดหาปจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณตาง ๆ มาสนับสนุนใหแกเกษตรกร 

หรือระบุแหลงจําหนายวัตถุดิบใหแกเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรสามารถนําความรูไปใชประโยชนในการประกอบ

อาชีพตอไปได 

 7.9) กรมปศุสัตว 

(1) ขอคนพบ  

(1.1) รายชื่อเกษตรกรมีความซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน และรายชื่อท่ีถูกสง 

มาจากกระทรวงการคลังมีจํานวนเกษตรกรท่ีสนใจสมัครฝกอบรมดานปศุสัตวสูงกวาเปาหมายคอนขางมาก 

เนื่องจากระยะเวลาการอบรมสั้น 1 วัน โดยกรมปศุสัตวเกลี่ยเปาหมายและงบประมาณในสวนท่ีกรมฯ 

ไดรับจัดสรรใหเหมาะสมตามความตองการใหไดมากท่ีสุด  
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(1.2) เกษตรกรสวนใหญไมสะดวกในการเบิกเงินผานบัญชีธนาคาร ประกอบ

กับกรมปศุสัตวรออนุมัติเบิกจายผานกรมบัญชีกลาง การเบิกจายคาพาหนะใหแกเกษตรกรจึงลาชา และพบวา 

ในพ้ืนท่ีมีการชะลอการเบิกจายคาพาหนะ เพราะอัตราการเบิกจายของแตละหนวยงานมีความแตกตางกัน  

(1.3) เกษตรกรท่ีเขารับการอบรมในพ้ืนท่ีจะไดวัสดุสาธิตประกอบการอบรม 

ไดแก อาหารสัตวปก ซ่ึงอยูในสวนของงบการจัดอบรม แตไมไดรับการสนับสนุนพันธุสัตวเพราะไมมีงบสนับสนุน 

ประกอบกับเกษตรกรบางสวนไมมีพ้ืนท่ีในการเลี้ยงสัตวปก ทําใหไมสามารถเลี้ยงสัตวปกตามท่ีอบรมมาได 

(2) ขอเสนอแนะ  

(2.1) กระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรดําเนินการคัดเลือก

เกษตรกรอยางเปนระบบใหชัดเจน หรือใหหนวยงานในพ้ืนท่ีเปนผูคัดเลือกเอง เพ่ือลดปญหาความซํ้าซอน

ของรายชื่อเกษตรกรระหวางหนวยงาน โดยเปนเกษตรกรท่ีมีความประสงคจะเขารับการอบรมหลักสูตร

ดานปศุสัตว 

(2.2) กระทรวงการคลังควรมีระเบียบการเบิกจายงบประมาณในการจัดอบรม

ท่ีชัดเจนและใหเปนไปในทิศทางเดียวกันทุกหนวยงาน  

(2.3) ควรคัดเลือกเกษตรกรท่ีมีความพรอม และมีความประสงคตองการ

เลี้ยงสัตวปก มีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม จึงจะสามารถเกิดประโยชนในการประกอบอาชีพไดอยางแทจริง และ

สามารถขยายผลการเลี้ยงในระยะตอไปได รวมท้ังสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรเพ่ิมเติม ไดแก 

พันธุสัตว ท้ังนี้เพ่ือใหเกษตรกรไดมีประสบการณในการเลี้ยงสัตว  
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ภาพประกอบการดําเนินงานโครงการเพ่ิมทักษะอาชีพ ฯ ของแตละหนวยงาน 

กรมการขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมประมง 
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สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

กรมวิชาการเกษตร 
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กรมสงเสริมการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
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สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมหมอนไหม 
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กรมปศุสัตว 

 

  

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



381 

4.21 โครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดแกเกษตรกร 
 

4.21.1 สาระสําคัญโครงการ 

1) วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือสนับสนุนการจางแรงงานเสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกร

ในพ้ืนท่ี ตลอดจนสรางการมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจใหเกษตรกรในการดูแลรักษางานชลประทาน 

สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

2) เปาหมายของโครงการ ครอบคลุมพ้ืนท่ีชลประทาน ในเขตโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา 

96 โครงการ และโครงการชลประทานจังหวัด 76 โครงการ 

3) หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ ดําเนินการโดยกรมชลประทาน งบประมาณ 

187.5545 ลานบาท 

4) ระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

4.21.2 วิธีการประเมินผล 

1) การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ 

2.1) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการจากกรมชลประทาน  

2.2) สอบถามเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการในพ้ืนท่ี 76 จังหวัด จํานวน 93 ราย 

2.3) สัมภาษณเกษตรกรผูรับจางแรงงานจาํนวน 350 ราย 

2) ชวงระยะเวลาของขอมูล 

2.1) ผลการดําเนินงานโครงการตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 

2.2) สํารวจขอมูลผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีโครงการ ระหวาง 1 - 31 มีนาคม 2562  
 

4.21.3 ผลการประเมินผล 

1) ปจจัยนําเขา (Inputs)  

งบประมาณในภาพรวมโครงการไดรับจัดสรรงบประมาณ 187.5545 ลานบาท เนื่องจาก

มีการยกเลิกโครงการและไมสามารถกันเงินเหลื่อมปได จึงสงคืนคลังรวม 36.8380 ลานบาท จําแนกเปน 

งบประมาณท่ีหนวยงานยกเลิกการดําเนินโครงการ 10 โครงการ และเปนงบประมาณท่ีไมสามารถกันเหลื่อมปอีก 

26.3477 ลานบาท ท้ังนี้ กรมชลประทานไดยื่นเรื่องขออุทธรณจากกรมบัญชีกลางเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 

2561 และไดรับจัดสรรงบประมาณในวงเงิน 2.1961 ลานบาท ทําใหมีงบประมาณสําหรับใชดําเนินงาน

โครงการในป 2561 จนถึงป 2562 จํานวน 150.7165 ลานบาท  

ผลการเบิกจายงบประมาณ ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 มีการเบิกจายงบประมาณ  

(งบลงทุน) 149.9259 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ  99.48 และ 79.94 ของวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ 

150.7165 ลานบาท และวงเงินงบประมาณโครงการ 187.5545 ลานบาท ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.245) 
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ตารางท่ี 4.245 ผลการเบิกจายงบประมาณ 
 

หนวย :ลานบาท 

รายการ ป 2561 ป 2562 รวม 

1.งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 187.5445 - 187.5445 

2.ผลการเบิกจาย 148.5204 1.4055 2/ 149.9259 

3.งบประมาณท่ีสงคืนคลัง    

    3.1 ยกเลิกโครงการ 10.4903 - 10.4903 

    3.2 กันเหลื่อมปไมได 26.3477 - 26.3477 

4. งบประมาณท่ีขออุทธรณคืนได 1/ 2.1961 - 2.1961 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562, กรมชลประทาน    

หมายเหตุ : 1/ เปนวงเงินท่ีขออุทธรณคืนไดจากงบประมาณท่ีกันเหลอืมปไมได 28.5438 ลานบาท  

              2/ เปนผลเบิกจายงบประมาณจากยอดวงเงินท่ีขออุทธรณได 2.1961 ลานบาท 
 

ดานความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ เจาหนาท่ีสวนใหญรอยละ 90.22 

.เห็นวางบประมาณมาทันเวลาสวนท่ีเหลือ 9.78 เห็นวางบประมาณไมทันเวลา เนื่องจากงบประมาณไดรับในชวง

เริ่มฤดูทํานาแลว ควรไดรับกอนหนานี้และเจาหนาท่ี รอยละ 92.39 เห็นวา งบประมาณท่ีไดรับเพียงพอตอ

การดําเนินงานโครงการ และรอยละ 7.61 เห็นวา ไมเพียงพอ เนื่องจากงบประมาณบางโครงการยังไม

ครอบคลุมปริมาณงานท่ีตองการจางงานในพ้ืนท่ีโครงการและไมท่ัวถึงแรงงานท่ีตองการรับจาง 

วิธีการ/ข้ันตอนการเบิกจายงบประมาณโครงการ เจาหนาท่ีรอยละ 96.38 เห็นวา การเบิกจาย

คาจางแรงงานไมยุงยาก และรอยละ 3.62 เห็นวายุงยาก เนื่องจาก บางหนวยงานในพ้ืนท่ีถูกกําหนดใหข้ึนทะเบียน

กับกองทุนประกันสังคม ทําใหการจางแรงงานตองนําเงินคาจางแรงงานในสวนของผูรับจาง รอยละ 5 และ

ผูวาจาง รอยละ 5 สงเงินเขากองทุนประกันสังคมเม่ือมีการจางงาน ผูรับจางแรงงานท่ัวไปเดิมใชสิทธิบัตรทอง 

เม่ือเขาระบบประกันสังคมทําใหเสียสิทธิการใชบัตรทอง หรือเกิดปญหาซํ้าซอนในการเบิกคารักษาพยาบาล 

ความไมชัดเจนในขอกําหนด/เง่ือนไข/คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนแรงงานในโครงการในชวงแรกเริ่มโครงการ 

ทําใหตองหยุด/ชะลอการดําเนินงานและการเบิกจายเงินคาจาง เปนตน (ตารางท่ี 4.246) 
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ตารางท่ี 4.246 ความทันเวลา ความเพียงพอ และข้ันตอนการเบิกจายงบประมาณ 
 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

2) กระบวนการ (Processes)  

2.1).การประชาสัมพันธโครงการ หนวยงานเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการผานสื่อ

ประชาสัมพันธตามชองทางตาง ๆ หลายชองทาง พบวา ชองทางท่ีเจาหนาท่ีใชในการประชาสัมพันธ

โครงการมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก.ผานสื่อบุคคล เชน เจาหนาท่ี ผูนําชุมชน/อบต./กํานัน/ผูใหญบาน 

รอยละ 95.65 ผานสื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือราชการ แผนพับ ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ รอยละ 63.04 

ประชาสัมพันธผานสื่ออ่ืน ๆ รอยละ 16.30 ท้ังนี้ เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 98.00 รับทราบขาวโครงการ

จากสื่อบุคคล เชน เจาหนาที่ ผูนําชุมชน ญาติ/เพ่ือนบาน ทราบจากชองทางสื่อออนไลนและสื่อสิ่งพิมพ

ตาง ๆ (ภาพท่ี 4.49 และ 4.50) 

 
 

ภาพท่ี 4.49 การประชาสัมพันธของเจาหนาท่ี  ภาพท่ี 4.50 การรับรูโครงการของเกษตรกร 

ท่ีมา: จากการสํารวจ       ท่ีมา: จากการสํารวจ 

 

 

ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออื่น ๆ

95.65%

63.04%

16.30%

98.00%

1.71% 3.14%

รายการ รอยละ 

1. ความทันเวลาของงบประมาณ 100.00 

1.1 ทันเวลา 90.22 

1.2 ไมทันเวลา 9.78 

2. ความพอเพียงของงบประมาณ  100.00 

2.1 เพียงพอ 92.39 

2.2 ไมเพียงพอ 7.61 

3. ขัน้ตอนการเบิกจาย 100.00 

3.1 ไมยุงยาก 96.38 

3.2 ยุงยาก  3.62 
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ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาจากแผนภาพท่ี 4.49 และ 4.50 จะพบวา ชองทางการรับรู

โครงการท่ีเขาถึงเกษตรกรไดมาก คือ สื่อบุคคล เนื่องจากเปนโครงการตามนโยบายเรงดวน เจาหนาท่ีและผูนํา

ชุมชนใหความสําคัญ และเรงกระจายขาวดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับชองทางการประชาสัมพันธโครงการ

ของเจาหนาที่ในพ้ืนท่ี  สวนสื่ออ่ืน ๆ เชน สื่อโสตทัศนมีคาใชจายคอนขางสูงแตการเขาถึงของเกษตรกร

มีนอยมาก ดังนั้น ในการประชาสัมพันธโครงการในลักษณะนี้ เพ่ือลดภาระดานงบประมาณลง ควรมุงเนน

ไปท่ีการประชาสัมพันธในสื่อตัวบุคคล โดยมีเอกสาร/สิ่งพิมพประกอบการประชาสัมพันธ 

2.2) การจัดประชุมกลุมผูใชน้ํา หนวยงานในระดับพื้นที่โครงการไดจัดประชุมกลุม

ผูใชน้ํา เพ่ือสอบถามและรับฟงความคิดเห็นความตองการของเกษตรกรในการซอมแซมบํารุงรักษาอาคาร

ชลประทานและอาคารประกอบ สรางการมีสวนรวมในการเขารวมเปนแรงงานในโครงการ ดําเนินการ

จัดประชุมได 953 ครั้ง คิดเปนรอยละ 108.30 ของเปาหมาย 880 ครั้ง และดําเนินการคัดเลือกเกษตรกร

รับจางทํางาน 9,238 ราย คิดเปนรอยละ 122.85 ของเปาหมาย 7,520 ราย (ตารางท่ี 4.247) 
 

ตารางท่ี 4.247 การดําเนินกิจกรรมในโครงการ 
 

ท่ีมา: รายงานผลการดําเนินงาน ณ 31 กรกฎาคม 2562, กรมชลประทาน 
 

3) ผลได (Outputs)  

3.1) โครงการและจุดพ้ืนท่ีดําเนินงาน เปาหมายการดําเนินงาน โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษา และโครงการชลประทานจังหวัด รวม 172 โครงการ แตเนื่องจากไมสามารถจัดจางแรงงาน  

ไดทันภายในปงบประมาณ และไมไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาการเบิกจายงบประมาณ รวมท้ังแรงงาน

ท่ีสมัครมีคุณสมบัติไมตรงตามเง่ือนไขในขอกําหนดการวาจาง  สงผลใหตองยกเลิกการดําเนินงานโครงการ

รวม 10 โครงการ คงเหลือโครงการท่ีดําเนินการท้ังสิ้น  162 โครงการ  

ผลการดําเนินงานโครงการ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ดําเนินการแลว 161 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 99.39 ของโครงการท่ีไดรับงบประมาณใหดําเนินการ และคงเหลือโครงการท่ียังอยูระหวาง

ดําเนินการอีก 1 แหง (ตารางท่ี 4.248) 
 

ตารางท่ี 4.248 จํานวนโครงการท่ีดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา 
 

รายการ เปาหมาย ขอยกเลกิ 
คงเหลือโครงการท่ีดําเนินการ 

ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางดําเนินการ 

1. โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา (โครงการ) 96 6 90 - 

2. โครงการชลประทานจังหวัด (โครงการ) 76 4 71 1 

                    รวม 172 10 161 1 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน ขอมูล ณ 31 กรกฎาคม 2562, กรมชลประทาน  

รายการ  เปาหมาย ผลการเนินงาน รอยละ 

1) จัดเวทีชุมชนแหง   (ครั้ง) 880 953 108.30 

2) คดัเลือกเกษตรกร (ราย) 7,520 9,238 122.85 
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3.2) การจางแรงงาน เปาหมายการจางแรงงานของโครงการ 7,520 ราย ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2561 มีเกษตรกรสมัครเปนแรงงานรับจางท้ังสิ้น 9,238 ราย แตเนื่องจากมีบางโครงการยกเลิก

การดําเนินการ ทําใหมีจํานวนแรงงานท่ีถูกยกเลิก 159 ราย (จําแนกเปนการยกเลิกการจางแรงงานในเดือน

ตุลาคม 2561 จํานวน 94 ราย เดือนธันวาคม 2561 จํานวน 15 ราย เนื่องจากการดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแลว 

และเดือนมกราคม 2562 ยกเลิกจางอีก 50 ราย เนื่องจากมีการยกเลิกงานซอมแซมบํารุงรักษาระบบชลประทาน 

และโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง) จึงมีจํานวนแรงงานรับจางคงเหลือ ท้ังสิ้น ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 

จํานวน 9,079 ราย หรือคิดเปนรอยละ 120.73 ของเปาหมาย 

ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาถึงกลุมแรงงานจางในโครงการ สามารถจําแนกได 3 กลุม คือ 

กลุมท่ี 1 เปนผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 4,325 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 47.64 ของแรงงานจาง กลุมท่ี 2 

ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐแตไมมีชื่อในระบบ 2,039 ราย หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 22.46 ของแรงงานจาง 

และกลุมท่ี 3 เปนผูไมมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 2,715 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 29.90 ของแรงงานจาง  

อยางไรก็ตามจากการจําแนกกลุมแรงงานรับจางขางตน จะเห็นไดวา เง่ือนไข

โครงการกําหนดใหจางผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ แตระบบการลงทะเบียนของบัตรสวัสดิการของรัฐมีขอมูล

ไมเปนปจจุบัน (มีรายชื่อไมครบ) แรงงานในพื้นที่มีนอย ทําใหการทํางานของหนวยงานในระดับพื้นที่มี

ความยุงยากในการหาแรงงานใหตรงตามเง่ือนไข และเพ่ือใหไดกลุมเปาหมายตามจํานวน จึงมีกลุมแรงงานจาง

ท่ีมีบัตรแตไมมีรายชื่อในระบบ และกลุมแรงงานจางท่ีไมมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐเขามาเปนแรงงานจางดวย 

(ตารางท่ี 4.249) 
 

ตารางท่ี 4.249 การจําแนกกลุมเกษตรกรผูรับจางเปนแรงงาน 

                    หนวย : ราย 

รายการ เปาหมาย สมัคร/รับจาง 
ผลการจาง 

จํานวน รอยละ สัดสวน 

1) เปนผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 7,520 4,387 4,325 57.52 47.64 

2) เปนผูมีบัตรแตไมมีช่ือในระบบ  2,072 2,039 27.11 22.46 

3) เปนผูไมมีบัตร  2,779 2,715 36.10 29.90 

รวม 7,520 9,238 9,079 120.73 100.00 

ท่ีมา: รายงานผลการดําเนินงาน  ณ 31 กรกฎาคม 2562, กรมชลประทาน 

 

4) ผลลัพธ (Outcomes)  

4.1) รายได เกษตรกรท่ีรับจางเปนแรงงานในโครงการมีรายไดจากการจางงาน เฉลี่ย 

16,466 บาท/ราย โดยไดรับคาจางเฉลี่ยวันละ 377 บาท ระยะเวลาในการรับจางเฉลี่ยประมาณ 43 วัน 

ลักษณะการเบิกจายเปนรายงวด บางสวนเบิกจายท้ังหมดในงวดเดียว 

ท้ังนี้ผูรับจางเปนแรงงาน รอยละ 84.87 เบิกจายคาจางผานบัญชีธนาคารกรุงไทย 

และธนาคารออมสิน และรอยละ 15.13 เบิกจายผานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
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โดยอัตราคาจางท่ีเกษตรกรไดรับตองหักเขากองทุนประกันสังคมรอยละ 5 และเกษตรกรตองเสียคาธรรมเนียม

ในการเบิกเงินจากธนาคารอีกเฉลี่ยครั้งละ 8 บาท (ภาพท่ี 4.51)  

 

 

 

  

 
 

ภาพท่ี 4.51 ชองทางการเบิกจายคาแรงงาน 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

4.2) การใชจายเงินคาจางแรงงาน เกษตรกรนําคาจางแรงงานท่ีไดรับไปใชจายหลายดาน 

ไดแก เกษตรกรรอยละ 90.14 ใชจายเพ่ืออุปโภคและบริโภคในครัวเรือน เชน คาอาหารของใชในครัวเรือน 

รอยละ 43.48 นําไปเปนคาเลาเรียนบุตร และรอยละ 33.62 นําไปลงทุนทางการเกษตร เชน ซ้ือปจจัยการผลิต 

(คาปุย คายา) เปนคาจางแรงงาน  

4.3) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากงบประมาณโครงการท่ีไดรับการจัดสรร 187.5547 ลานบาท 

นําไปใชจายเปนคาจางแรงงานใหแกผูรับจางในโครงการ 149.92 ลานบาท โดยสัดสวนจํานวนเงินคาแรงงาน

ท่ีผูรับจางนําไปใชจาย สวนใหญ รอยละ 56.52 ใชเปนคาอุปโภคบริโภคในครัวเรือน รอยละ 15.89 เปนคา

เลาเรียนบุตร รอยละ 8.89 ใชชําระหนี้ รอยละ 13.82 เปนการลงทุนทางการเกษตร รอยละ 3.91 เก็บออม 

และรอยละ 0.97 เปนคาใชจายอ่ืน ๆ เชน ซอมรถ/บาน จายคาประกันชีวิต  

ท้ังนี้ เกิดการใชจายตอเนื่อง 144.05 ลานบาท (ไมรวมเงินออมรอยละ 3.91) 

กอใหเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ คิดเปนมูลคารายไดหมุนเวียนในภาคเศรษฐกิจ 483.76 ลานบาท 

คิดเปน 3.3583 เทาของวงเงินท่ีมีการใชจายตามสัดสวนมูลคาท่ีนําไปใชจาย (ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจ

การเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) ซ่ึงเปนรายไดตอเนื่องจากคาแรงงานท่ีถูกนําไปจับจายใช

สอยเพ่ือการบริโภคของครัวเรือน และกระจายไปเปนรายไดของรานคา/ธุรกิจในชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

อ่ืน ๆ ตอเนื่อง อาทิ กิจกรรมการคาปลีก แปรรูปอาหาร การเดินทาง การศึกษา และการรักษาพยาบาล 

(ตารางท่ี 4.250) 

 

 

 

 

 

 

บัญชีอื่น ๆ 

84.87%

บัญชี ธ.ก.ส.

15.13%
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ตารางท่ี 4.250 การใชจายเงินแรงงานท่ีไดรับ 
 

รายการ เกษตรกร สัดสวนการใชจายเงินคาจาง 
รอยละ รอยละ ลานบาท 

1) อุปโภคบริโภค 90.14 56.52 84.73 
2) คาเลาเรยีนบุตร 43.48 15.89 23.82 
3) ลงทุนทางการเกษตร 33.62 13.82 20.72 
4) ชําระหน้ี 29.86 8.89 13.33 
5) เก็บออม 17.39 3.91   5.87 
6) อ่ืน ๆ เชน ซอมแซมรถ บาน คาประกันชีวิต  3.77 0.97   1.45 

รวม - 100.00 149.92 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

หมายเหตุ : เกษตรกรแตละรายใชจายหลายดาน 
 

4.4) ประสิทธิภาพการสงน้ําและการระบายน้ํา จากการจางแรงงานซ่ึงเปนงานในลักษณะ

การขุดลอกคลองสงน้ําระบายน้ําและกําจัดวัชพืชอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดประสิทธิภาพการสงน้ําและการ

ระบายน้ํา  โดยเจาหนาที่เห็นวาโครงการกอใหเกิดประสิทธิภาพการสงน้ําเพิ่มขึ้นจากกอนมีโครงการ คา

คะแนนเฉลี่ย 6.56 เพ่ิมข้ึนเปน 9.06 และประสิทธิภาพการระบายน้ําจากกอนมีโครงการคะแนนเฉลี่ย 6.57 

เพ่ิมข้ึนเปน 9.19 หรือจากระดับมาก เพ่ิมเปนระดับมากท่ีสุด หลังจากมีการซอมแซมระบบสงน้ําและระบายน้ํา  

(ตารางท่ี 4.251) 
 

ตารางท่ี 4.251 ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการสงน้ํา และการระบายน้ํา 
 

ประเด็น กอนมีโครงการ แปลผล หลังมีโครงการ แปลผล 

1) ประสิทธิภาพการระบายนํ้า 6.57 มาก 9.19 มากท่ีสุด 

2) ประสิทธิภาพการสงนํ้า 6.56 มาก 9.06 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 6.56 มาก 9.11 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

4.5) การมีสวนรวมของเกษตรกรในการกําหนดจุด/พ้ืนท่ีดําเนินการ พบวา ผูรวมกําหนดจุด/

พ้ืนท่ีหรือประเภทของงานซอมแซมบํารุงรักษาระบบชลประทานมาจากหลายภาคสวน โดยจุด/พ้ืนท่ีโครงการ

รอยละ 91.40 มีเจาหนาท่ีชลประทาน รอยละ 59.41 มีสมาชิกกลุมผูใชน้ําในพ้ืนท่ีโครงการ และรอยละ 35.48 

มีเกษตรกรท่ัวไปในพ้ืนท่ีรวมกันกําหนดจุด  โดยจุด/พ้ืนท่ีโครงการรอยละ 27.47 ท้ัง 3 ฝาย ไดรวมกันกําหนดจุด/

เลือกจุด ท้ังนี้ การกําหนดจุดท่ีจะซอมแซมบํารุงรักษา ตองไมซํ้าจุดกับแผนปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน 

(งบปกติ) โดยเจาหนาท่ีไดมีการหารือกับสมาชิกกลุมผูใชน้ําและเกษตรกรในพ้ืนท่ี ใหความเห็นชอบจุด
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ท่ีตองการซอมแซมบํารุงรักษากอน  เพ่ือใหเกษตรกรไดมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจรวมกัน ในการดูแล

รักษาระบบชลประทานในพ้ืนท่ีของตนเองมากท่ีสุด (ภาพท่ี 4.52)  

ภาพท่ี 4.52  การมีสวนรวมในการกําหนดจุดดําเนินการ 

ท่ีมา : จากการสํารวจ  

 

เจาหนาท่ีเห็นวา จากการไดรวมกันกําหนดจุด/พ้ืนท่ีโครงการไดชวยสราง

ความสัมพันธระหวางกลุมผูใชน้ําเพ่ิมจากเดิมกอนมีโครงการ ซ่ึงอยูในระดับมาก เปนระดับมากท่ีสุด  

คาคะแนนเฉลี่ยจาก 7.00 เปน 8.93 เนื่องจากกลุมผูใชน้ําซ่ึงเปนผูไดรับประโยชน สวนใหญจะเขารวมเปน

ผูดําเนินการ ทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกันในการรวมกันทํางาน และยังชวยเสริมสรางความสัมพันธและ

ความรวมมือกันระหวางกลุมผูใชน้ําตาง ๆ และหนวยงานของรัฐดวย 

นอกจากนั้น โครงการไดสรางความรักความสามัคคีในชุมชนเพ่ิมข้ึน จากท่ีมีอยูกอน

โครงการในระดับมาก เปนระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ยจาก 6.77 เปน 8.84 เนื่องจากมีการทํางานเปนทีม 

ชุมชนมีสวนรวมการดําเนินงาน เสริมสรางรายไดในชุมชน เกิดความสามัคคีในการพัฒนาชุมชนตอไป ลดปญหา

ความขัดแยงท่ีจะเกิดข้ึน แรงงาน/เกษตรกรในชุมชนมีสวนรวมตัดสินใจ และสามารถแกไขปญหาดานการ

บริหารจัดการน้ําไดระดับหนึ่ง (ตารางท่ี 4.252) 
 

ตารางท่ี 4.252 ความคดิเห็นของเจาหนาท่ีตอความสัมพันธระหวางกลุมผูใชน้ํา และความสามัคคีในชุมชน 
 

ประเด็น กอนมีโครงการ แปลผล หลังมีโครงการ แปลผล 

1) การสรางความสัมพันธระหวางกลุมผูใชนํ้า 7.00 มาก 8.93 มากท่ีสุด 

2) การสรางความสามัคคีในชุมชน 6.77 มาก 8.84 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 6.88 มาก 8.88 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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ในสวนของผูรับจางเปนแรงงานในโครงการมีความเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกัน

กับเจาหนาท่ี คือ โครงการไดสรางความสัมพันธระหวางกลุมผูใชน้ํา และสรางความสามัคคีในชุมชน ในระดับ

มากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 8.92 และ 9.31 ตามลําดับ (ภาพท่ี 4.53) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.53 ความคิดเห็นของเกษตรกรตอความสัมพันธระหวางกลุมผูใชน้ํา และความสามัคคีในชุมชน 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

4.6) ความพึงพอใจตอโครงการ เจาหนาท่ีและผูรับจางเปนแรงงานในโครงการมีความพึงพอใจ

ตอโครงการในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 9.44 โดยเห็นวา โครงการทําใหเกิดรายไดในชุมชน

มีผลตอประสิทธิภาพการระบายน้ําประสิทธิภาพการสงน้ําการสรางความสัมพันธระหวางกลุมผูใชน้ํา และ

การสรางความรักความสามัคคีในชุมชน (ภาพท่ี 4.54) 

 
 

 

ภาพท่ี 4.54 ความพึงพอใจของเจาหนาท่ีและเกษตรกรตอโครงการภาพรวม 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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5) ขอคนพบ 

เนื่องจากชวงเวลาไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือไปดําเนินการภายใตงบประมาณรายจาย

เพ่ิมเติม ป 2561 ลาชากวาแผนเดิมท่ีกําหนดไว อยางไรก็ตาม หนวยงานมีการเตรียมแผนปฏิบัติงานไวแลว 

และมีการปรับแผนใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในภาพรวมสามารถบรรลุเปาหมายโครงการ แตใน

การดําเนินงานในพ้ืนท่ีมีขอคนพบ ดังนี้ 

5.1) การจางแรงงานในบางพ้ืนท่ีไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายและวัตถุประสงค

โครงการท่ีกําหนดกลุมเปาหมายควรเปนผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐในลําดับแรกไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจาก 

(1) ในชวงแรกเริ่มดําเนินงานโครงการ การสั่งการจากหลายทางไมชัดเจนตรงกัน 

เชน หลักเกณฑ เง่ือนไข คุณสมบัติของแรงงานรับจางในโครงการ ระยะเวลาการรับสมัครผูเขารวมโครงการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญฯ 

(Chief of Operation) เปนศูนยกลางในการแกไขปญหาตาง ๆ 

(2) ประสบปญหาขาดแคลนกลุมเปาหมายผูใชแรงงานในชุมชนท่ีประสงครับจาง

มีท้ังอายุนอยกวาเกณฑและมากกวาเกณฑ 

(3) บางรายมีถ่ินพํานักหางไกลพ้ืนท่ีดําเนินงานโครงการฯ จึงไมเขารวมโครงการ  

(4) การจัดสรรงบประมาณใกลเคียงกับระยะเวลาการทําการเกษตรของเกษตรกร 

แรงงานจึงสมัครเขารวมโครงการคอนขางนอย บางรายตองการทํางานนอกเวลา  

(5) บางพ้ืนท่ีมีการประชาสัมพันธโครงการไมท่ัวถึง ทําใหในชวงแรกมีผูสนใจนอย 

(6) บางพ้ืนท่ีเปนแรงงานเฉพาะทาง เชน แรงงานประมง  

5.2) สภาพพ้ืนท่ีปฏิบัติงานบางโครงการประสบอุทกภัยการเขาไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี

คอนขางยากลําบาก  

(1) ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการสั้นเกินไป บางพ้ืนท่ีไมสามารถดําเนินงาน

ไดทัน ตองสงคืนงบประมาณ  

(2) ขอจํากัดของอัตราคาจาง สงผลใหขาดแรงงานท่ีมีฝมืองานชาง เชน ชางไม 

ปูน เหล็ก และงานบางอยางในโครงการตองใชเครื่องจักร ไมสามารถใชแรงงานคนได เชน การขุดลอกคลอง

ท่ีกวาง และมีดินตะกอนและน้ํามาก เปนตน  

(3) ความเรงดวนในการดําเนินงานโครงการ ทําใหการปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาด 

เชน เลขท่ีบัญชีธนาคารไมถูกตองเงินถูกโอนเขาบัญชีผูอ่ืน ซ่ึงตองตามเรียกคืนในภายหลัง ฯลฯ บางรายไมมี

บัญชีธนาคารกรุงไทย จึงตองเปดบัญชีใหม ท้ังท่ีมีบัญชีธนาคารอ่ืนอยูแลว 

(4) บางพ้ืนท่ีโครงการมีความจําเปนตองพัฒนา ปรับเปลี่ยนครุภัณฑ สิ่งกอสราง 

เชน เปลี่ยนทอระบายน้ําจากทอใยหินซ่ึงใชงานนานแลว เปนทอ PVC  

(5) อาคารประกอบ เชน ประตูระบายน้ํา บางโครงการมีไมเพียงพอสงผลใหน้ํา

ไมพอใชในหนาแลง 
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6) ขอเสนอแนะ 

6.1) หนวยงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมสําหรับงานท่ีตองใชเครื่องจักรชวย

ดําเนินการ ควบคูกับการจางแรงงานในบางโครงการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินโครงการใหบรรลุ

เปาหมายและทันเวลา 

6.2) สภาพพ้ืนท่ีโครงการจําเปนตองพัฒนาตอเนื่องทุกป เชน งานบํารุงรักษา อางเก็บน้ํา  

คลองสงน้ํา ทําความสะอาดคูคลองสงน้ํา งานซอมแซม งานขุดลอกคลอง ตะกอนดิน กําจัดวัชพืช  

6.3) ดานแรงงาน 

(1) ควรสงเสริมการพัฒนาแรงงานท่ีมีฝมืองานชาง เชน ชางไม ปูน เหล็ก และ

กําหนดอัตราคาจางตามความรูความสามารถท่ีจําเปนตองใช รวมท้ังพัฒนาความรูเฉพาะดานเพ่ิมเติมและ

จัดจางเปนแรงงานในดานนั้น ๆ  เชน การจดบันทึกน้ําข้ึนน้ําลง วิธีการเปดปดประตู ระบายน้ํา 

(2) โครงการชลประทานฯ บางพ้ืนท่ีมีการจางแรงงานกลุมผูใชน้ําเปนปกติอยูแลว 

การดําเนินงานโครงการเฉพาะกิจ จึงควรเปนแรงงานรายใหมกลุมเปาหมายของโครงการอยางแทจริง  

(3) สําหรับเขตสังคมเมือง ควรเพ่ิมความยืดหยุนของกลุมเปาหมายโครงการ และ

ปรับคาจางแรงงานไมใหเกิดความแตกตางระหวางในและนอกโครงการ 

6.4) การกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ ควรใหสอดคลอง

ตรงกับวัตถุประสงค เจตนารมณของนโยบาย/แผนงาน และถายทอดไปในพ้ืนท่ีใหถูกตองตรงกันกอนดําเนินโครงการ 

(ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมชลประทาน เสนอเพ่ิมเติม

หลักเกณฑแนวทางการจางแรงงานสําหรับโครงการฯ โดยใหสามารถจางแรงงานนอกเหนือจากผูที่มีบัตร

สวัสดิการแหงรัฐไดตามลําดับ คือ (1) เกษตรกรที่เขารวมโครงการลงทะเบียนผู มีรายไดนอยเพื่อรับ

สวัสดิการของรัฐ (2) เกษตรกรในพ้ืนท่ี (3) สมาชิกกลุมผูใชน้ําของกรมชลประทานในพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 

(4) เกษตรกรท่ีมีชื่ออยูในบัญชีครัวเรือนเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนไวกับกรมสงเสริมการเกษตร (5) ประชาชน

และผูใชแรงงานท่ัวไปในพ้ืนท่ี และ (6) แรงงานในพ้ืนท่ีใกลเคียง ท้ังนี้ ใหมีผลบังคับใช ต้ังแตวันท่ี

คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2561)  

6.5) หากมีการดําเนินงานโครงการในลักษณะเชนเดียวกันนี้ ควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการ

บริหารโครงการของหนวยงานนั้น ๆ ท่ีสามารถพิจารณาหรือแกไขหลักเกณฑโครงการได เพ่ือความสะดวก 

รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

6.6) ชวงระยะเวลาดําเนินงานโครงการในพ้ืนท่ีชลประทาน ควรหลีกเลี่ยงชวงฤดูการสงน้ํา   

6.7) เนื่องจากเปนโครงการท่ีเปนการเพ่ิมรายไดชัดเจน จึงควรขยายผลโครงการใหครอบคลุม

งานชลประทานท่ีถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใชกับมาตรการของรัฐบาล/โครงการอ่ืน ๆ 

เชน การจางแรงงานแทนการลดพ้ืนท่ีทํานาปรังในเขตชลประทาน หรือจางแรงงานเพ่ือพัฒนาชุมชนของ

ตนเองใหเกิดความเจริญยิ่งข้ึน 
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การดําเนินกิจกรรมโครงการซอมแซมบํารุงรักษา  

  

 

 

  

  

 



บทท่ี 5 

สรุป และขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 
 

5.1.1 งบประมาณ   

การดําเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 มีการเบิกจาย

งบประมาณรวมท้ังสิ้น 21,178.1556 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84.81 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

24,989.2532 ลานบาท จําแนกเปน แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร มีการเบิกจาย 

20,643.2797 ลานบาท และแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีว ิต 

534.8759 ลานบาท 

สําหรับความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ พบวา รอยละ 89.82 เห็นวางบประมาณ

ท่ีไดรับมีความเพียงพอ สวนท่ีเหลือ รอยละ 10.18 เห็นวางบประมาณท่ีไดรับไมเพียงพอ สวนความทันเวลา 

พบวา รอยละ 87.20 เห็นวาไดรับงบประมาณทันเวลาดําเนินงาน สวนท่ีเหลือ รอยละ 12.80 เห็นวาไดรับ

ไมทันเวลา เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณผานลาชากวาท่ีกําหนดไว ทําใหระยะเวลาในการดําเนินงาน

นอยลง อีกท้ังลวงเลยเขาสูชวงฤดูฝนทําใหการดําเนินงานบางโครงการมีปญหาอุปสรรค สงผลใหการดําเนินงาน

บางโครงการไมเปนไปตามเปาหมาย  
 

5.1.2 การบริหารจัดการโครงการ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานเพ่ือ

ขับเคลื่อนโครงการ รวมท้ังสิ้น 4 คณะ และ 1 ศูนยปฏิบัติการ ไดแก 1) คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อน

งานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตร 2) คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานนโยบาย

สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 3) คณะทํางานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูป

โครงสรางการผลิตภาคการเกษตร และ 4) คณะทํางานติดตามและแกไขปญหาการดําเนินงานโครงการไทย

นิยม ยั่งยืน รวมถึงไดตั้งศูนยปฏิบัติการ Operation Room เพ่ือติดตามความกาวหนาใหคําปรึกษา หรือ

แนะนําแนวทางแกไขปญหาใหหนวยปฏิบัติในพ้ืนท่ี รวบรวม วิเคราะห กลั่นกรอง และสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการเสนอผูบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ   
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5.1.3 ผลการดําเนินงาน 

1) แผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร  

1.1) การสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการผลิตทางการเกษตรและดานน้ําระดับ

ชุมชน ดําเนินการได 2,568 แหง คิดเปนรอยละ 85.43 ของเปาหมาย 3,006 แหง จําแนกเปน กอสราง

ฝายชะลอน้ําและถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,138 แหง และพัฒนาโครงสรางดานแหลงน้ําสนับสนุน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและฟนฟูแหลงน้ําเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัย 1,430 แหง 

1.2) การพัฒนาศักยภาพการผลิตท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและลดตนทุน

การผลิต  ดําเนินการปรับเปลี่ยนการผลิตเพ่ือลดความเสี่ยง โดยเกษตรกรตัดโคนตนยางในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม

ไปประกอบอาชีพอ่ืน 18,512 ราย พ้ืนท่ี 100,203.35 ไร คิดเปนรอยละ 66.80 ของเปาหมาย 150,000 ไร 

ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพ่ือผลิตสินคาเกษตรอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยจัดทําระบบอนุรักษ

ดินและน้ําใหแกเกษตรกรพ้ืนท่ี 7,138.98 ไร คิดเปนรอยละ 104.49 ของเปาหมาย 6,832 ไร นอกจากนี้ 

กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการปรับปรุงศูนยขยายพันธุพืช 10 แหง กรมการขาวดําเนินการสนับสนุน

เครื่องเก่ียวนวดขาว ชุดปรับปรุงเมล็ดพันธุ เครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปขาว 124 เครื่อง และอบรม

เกษตรกร 1,960 ราย กรมวิชาการเกษตรดําเนินการพัฒนาหองปฏิบัติการตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุพืช 4 แหง 

สนับสนุนอุปกรณ 97 เครื่อง อบรมเกษตรกร 1,049 ราย และกรมปศุสัตวดําเนินการปรับปรุงศูนยขยายพันธุ

และสงเสริมการผลิตปศุสัตว 38 แหง ผลิตแมพันธุสัตวคุณภาพ 25,169 ตัว ผลิตสัตวพันธุดี 319,390 ตัว 

และผลิตน้ําเชื้อสุกร 4,423 โดส 

1.3) สรางทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายไดให

เกษตรกรรายยอย ดําเนินการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร โดยฝกอบรมเกษตรกรและ

พัฒนากลุมเกษตรกร 1,626,904 ราย คิดเปนรอยละ 89.06 ของเปาหมาย 1,826,800 ราย จําแนกเปน 

การสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอยและพัฒนาการเกษตรกรเพื่อความยั่งยืน โดยอบรมเกษตรกร 

1,620,265 ราย เกษตรกรมีการรวมกลุมดําเนินกิจกรรม 24,988 กลุม ขยายฐานการผลิตจุลนิทรีย 20 แหง 

อบรมอาสาปศุสัตว 4,100 ราย สรางเครือขายการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช 24 แหง และอบรมเกษตรกร 

2,539 ราย นอกจากนี้ไดดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร 

(คทช.) โดยจัดอบรม และพาเกษตรกรไปดูงาน 22,737 ราย สนับสนุนปจจัยการผลิต 1,328 ราย อีกท้ัง

ดําเนินการอบรมและเตรียมความพรอมพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม 3,742 ราย และสนับสนุน

วัสดุอุปกรณแกศูนยบมเพาะฯ จํานวน 77 ศูนย 

1.4) สรางมูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา 

ดําเนินการบริหารจัดการสินคาเกษตรและสรางมูลคาเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพสถาบันเกษตรกรโดยสนับสนุน

สถาบันเกษตรกรในการจัดซ้ือจัดจางปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณเก่ียวเนื่องในการรวบรวม จัดเก็บ 

แปรรูป และการตลาดสินคาเกษตร 637 รายการ คิดเปนรอยละ 95.93 ของเปาหมาย 664 รายการ 

ปรับปรุงซอมแซมคันคลองชลประทานโดยใชยางเปนสวนผสม 294 แหง คิดเปนรอยละ 92.74 ของเปาหมาย 
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317 แหง สนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือรวบรวมยางแกสถาบันเกษตรกร 388 แหง 

ผูประกอบการยาง 1 ราย วงเงินรวม 8,018.37 ลานบาท ยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูปอยางครบวงจร โดยอบรมผูประกอบการเกษตรแปรรูป 55,979 ราย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ใหกับ SMEs 210 กิจการ สงเสริมการรวมกลุมคลัสเตอร 162 กิจการ และจัดตั้งศูนย ICT 12 แหง รวมถึง

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs โดยจัดอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก 

2,193 กิจการ 

1.5) สงเสริมการตลาดสมัยใหมและตลาดรองรับสินคาเกษตรท่ีม่ันคง  ดําเนินโครงการ

พัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค โดยจัดอบรม

ถายทอดความรูใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี 8 จังหวัด คิดเปนรอยละ 133.33 ของเปาหมาย 6 จังหวัด 

เกษตรกร 1,939 ราย คิดเปนรอยละ 146.89 ของเปาหมาย 1,320 ราย 
 

5.1.4 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต   

ดําเนินการเสริมสรางศักยภาพและคุณภาพชีวิตใหกับเกษตรกรผูลงทะบียนสวัสดิการแหงรัฐ 

โดยการอบรมความรูเพ่ือเพ่ิมทักษะอาชีพ 170,701 ราย คิดเปนรอยละ 81.75 ของเปาหมาย 208,805 ราย  

สนับสนุนปจจัยการผลิตดานประมง 73,149 ราย คิดเปนรอยละ 97.53 ของเปาหมาย 75,000 บาท  และ

จางแรงงานในการซอมแซมบํารุงรักษาในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน 9,079 ราย คิดเปนรอยละ 120.73 ของเปาหมาย 

7,520 ราย 
 

5.1.5 ผลลัพธ (Outcome) 

1) สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการผลิตทางการเกษตรและดานน้ําระดับชุมชน โดยการสราง

ฝายชะลอน้ํา จัดหาแหลงน้ําชุมชนและพัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา ทําใหมีพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 13,860 ไร 

พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน 1,571,635  ไร ครัวเรือนเกษตรกรไดรับประโยชน 275,440 ครัวเรือน 

2) พัฒนาศักยภาพการผลิตท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต 

2.1) การลดพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกพืช การพัฒนาศักยภาพการผลิตท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต สามารถลดพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกยางพาราและขาว 

73,707.68 ไร เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพไปประกอบอาชีพอ่ืนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ

ของตลาด 13,829 ราย เกษตรกรที่ไดรับการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํามีรายจายลดลงเฉลี่ยปละ 

706.05 บาท/ไร อีกทั้งพบวา พืชระยะสั้นที่ใหผลผลิตแลวมีผลตอบแทนสูงกวาการปลูกขาวเฉลี ่ย 

3,182.78 บาท/ไร นอกจากนี้แลว เกษตรกรท่ีซ้ือสัตวพันธุดีจากศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว 

มีตนทุนคาพันธุสัตวลดลงรอยละ 30 อีกท้ังทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการเลี้ยงสัตวปกท่ีใหผลผลิตแลว

รอยละ 19.62 
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2.2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ดําเนินการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ และอบรมให

ความรูกับเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุขาว ทําใหเกษตรกรไดรับผลผลิตเมล็ดพันธุขาวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 34 

กิโลกรัม/ไร หรือรอยละ 7.53 เม่ือเทียบกับกอนเขารวมโครงการ เกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาวมีรายได

เพ่ิมข้ึน 1,663 บาท/ไร สําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวตลาดเฉพาะ พบวา กลุมวิสาหกิจท่ี

ดําเนินการผลิตแลวรอยละ 28.57 มีปริมาณการผลิตผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 92.50 สงผลใหเกษตรกร

มีรายไดเพ่ิมข้ึนรอบการผลิตละ 24,565 บาท สําหรับการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ 

เกษตรกร 977 ราย ดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุพืชชนิดตาง ๆ ในพ้ืนท่ี 6,551 ไร มีผลผลิต 636.50 ตัน และ

มีรายไดเพ่ิมข้ึน 405 บาท/ไร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.58 เนื่องจําหนายไดราคาท่ีสูงข้ึน 

3) การสรางทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายไดใหเกษตรกร

รายยอย โดยการจัดฝกอบรมใหความรูและสนับสนุนกิจกรรมกลุมแกเกษตรกร 1,653,383 ราย และสนับสนุน

ปจจัยการผลิต 1,328 ราย พบวา การสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร เกษตรกรรอยละ 74.36 

มีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการจําหนายผลผลิต รอยละ 62.82 มีรายจายทางการเกษตรลดลง และรอยละ 81.78 

มีแหลงจําหนายผลผลิตเพ่ิมข้ึนซ่ึงเกิดจากการรวมกลุมการผลิตและการตลาด ศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียท่ี

ตั้งข้ึน 20 แหง สามารถผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 เพ่ือแจกจายใหสมาชิกใชประโยชน 6,204 ราย ปริมาณ 

52,902.63 ลิตร สงผลใหสมาชิกรอยละ 82.67 สามารถลดรายจายในการซ้ือยาปฏิชีวนะลงได อาสาปศุสัตว

ใหบริการผสมเทียมสัตวของเกษตรกรได 231,000 ตัว โดยทําใหเกษตรกร รอยละ 56.91 มีคาใชจายในการ

ผสมเทียมลดลงจากเดิม เกษตรกรท่ีผลิตชีวภัณฑใชเองสามารถลดคาใชจายในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช 

2,468.82 บาท/ราย คิดเปนรอยละ 46.91 ของคาใชจายเดิมท่ีตองซ้ือสารเคมีเพ่ือปองกันและกําจัดศัตรูพืช 

4) การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาทางการเกษตรเพ่ือลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา พบวา 

สถาบันเกษตรกรไดรับการสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานหรืออุปกรณเก่ียวเนื่อง ดําเนินการรวบรวมผลผลิต 

482,140.50 ตัน มูลคา 9,988.95 ลานบาท และแปรรูปผลผลิต 142,244.70 ตัน มูลคา 2,861.56 ลานบาท 

เกษตรกรท่ีไดรับประโยชน 518,357 ราย ถนนคันคลองชลประทานไดรับการปรับปรุงระยะทาง 710.33 กม. 

ปริมาณน้ํายางท่ีใช 1,805.75 ตัน มีครัวเรือนไดรับประโยชนจากการสัญจร 229,685 ครัวเรือน สถาบัน

เกษรกรใชสินเชื่อจากโครงการเพ่ือรวบรวมยางพาราจากเกษตรกร 662,745.736 ตัน มูลคา 25,692.52 ลานบาท 

จําหนายยางพาราใหกับผูประกอบการแลว 571,395.18 ตัน มูลคา 28,836.99 ลานบาท และผูประกอบ

กิจการยาง (ยางแหง) ใชสินเชื่อเพ่ือรวบรวมและจัดเก็บยาง 219,991.17 ตัน และผูประกอบการ SMEs 

ไดรับการยกระดับโครงสรางและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยางครบวงจร 

ทําใหสามารถลดตนทุนไดรอยละ 17.64 ลดของเสียในกระบวนการผลิตไดรอยละ 26.84 และสามารถเพ่ิม

ยอดขายไดรอยละ 22.95 โดยประมาณการมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการรวมท้ังสิ้น 

478.08 ลานบาท  
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5) การสงเสริมการตลาดสมัยใหมและตลาดรองรับสินคาเกษตรที่มั่นคง เกษตรกรที่ไดรับ

การอบรมเกษตรอินทรียสามารถเขาสูการทําเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ 1,274 ราย พ้ืนท่ี 

17,274.44 ไร โดยเกษตรกรรอยละ 62.50 มีการเปลี่ยนแปลง ไดแก เกษตรกรรอยละ 33 จําหนายสินคา

ไดในราคาเพ่ิมข้ึน รอยละ 78.67 มีตนทุนลดลง รอยละ 37.34 มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน รอยละ 54.67 มีรายได

เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไรละ 5,912.64 บาทตอป หรือรอยละ 48.57 ของรายไดเดิม และเกษตรกรรอยละ 52 

สามารถลดรายจายในการบริโภคไดเฉลี่ย 3,195 บาทตอป เนื่องจากมีการผลิตสินคาเกษตรอินทรียไว

บริโภคเอง 

6) แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การดําเนินงานภายใตแผนงานฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกษตรกรผูลงทะเบียนสวัสดิการ

แหงรัฐไดรับความรู และมีทักษะอาชีพดานการเกษตรเพ่ิมข้ึน โดยนําความรูท่ีไดรับไปประกอบอาชีพทําใหมี

รายไดในการดํารงชีวิตเพ่ิมข้ึน พบวา  เกษตรกรผูลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหงรัฐไดรับความรูเพ่ือเพ่ิมทักษะ

อาชีพทางดานการเกษตร 170,701 ราย และเม่ือมีการนําความรูไปปฏิบัติแลวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ไดแก เกษตรกรรอยละ 7.34 จําหนายผลผลิตในราคาที่เพิ่มขึ้น รอยละ 39.51 ตนทุนการผลิตลดลง 

รอยละ 18.18 ผลผลิตเพ่ิมข้ึน รอยละ 24.83 มีรายไดเพ่ิมข้ึน รอยละ 64.69 มีรายจายในการบริโภคลดลง 

เฉลี่ยรายละ 2,763 บาท และรอยละ 56.00 มีชองทางการจําหนายสินคาเกษตรเพิ่มขึ้นเปนอยางนอย

รายละ 2 ชองทาง สําหรับการจางแรงงานเพ่ือสรางรายไดใหแกเกษตรกรในการซอมแซมบํารุงรักษาในเขต

พ้ืนท่ีชลประทาน 9,079 ราย เปนเงินคาจาง 149.92 ลานบาท โดยผูรับจางไดนําเงินไปใชจายเปนคาอุปโภค

บริโภคในครัวเรือน คาเลาเรียนบุตร ชําระหนี้ ลงทุนทางการเกษตร และเก็บออม ทําใหเกิดการใชจาย

ตอเนื่อง 144.05 ลานบาท กอใหเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ คิดเปนมูลคารายไดหมุนเวียนในภาค

เศรษฐกิจ 483.76 ลานบาท หรือ 3.3583 เทาของวงเงินที่มีการใชจายตามสัดสวนมูลคาที่นําไปใชจาย 

ซึ่งเปนรายไดตอเนื่องจากคาแรงงานท่ีถูกนําไปจับจายใชสอยเพ่ือการบริโภคของครัวเรือนและกระจายไป

เปนรายไดของรานคา/ธุรกิจในชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ตอเนื่อง อาทิ กิจกรรมการคาปลีก 

แปรรูปอาหาร การเดินทาง การศึกษา และการรักษาพยาบาล 
 

5.1.6 ความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานโครงการ 

จากการสํารวจความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ  พบวา  ในภาพรวม

มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการอยูในระดับมากที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ย 8.52 จําแนกเปน 

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 

ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 8.45 และแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีคาแนนเฉลี่ย 9.13 
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5.2 ขอคนพบและขอเสนอแนะ 

จากการประเมินผลการดําเนินงานโดยรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของ มีขอคนพบและ

ขอเสนอแนะการดําเนินงาน สรุปได ดังนี้ 

5.2.1 งบประมาณจัดสรรมาในชวงฤดูฝนและมีระยะเวลาจํากัด ทําใหการดําเนินงานเปนไปดวย

ความยากลําบากโดยเฉพาะโครงการลักษณะการกอสราง ควรจัดสรรงบประมาณใหสามารถดําเนินการ

ในชวงฤดูแลงและขยายเวลาใหเหมาะสมกับกระบวนการดําเนินงานของโครงการ 

5.2.2 เกษตรกรบางสวนไดดําเนินการเพาะปลูกไปแลวกอนไดรับการจัดสรรงบประมาณ ทําให

การปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตรยังไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยควรดําเนินการกอน

ฤดูการผลิตเพ่ือใหเกษตรกรไดเตรียมความพรอมและทันตอฤดูการผลิต 

5.2.3 การจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณใหกลุมเปาหมายบางรายการลาชากวาแผนท่ีกําหนด ทําให

ยังไมมีการนําไปใชประโยชน ควรจัดหาและสงมอบเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณโดยเร็ว เพ่ือใหทันการใช

ประโยชนของเกษตรกร 

5.2.4 การฝกอบรมบางหลักสูตรมีเนื้อหาท่ีไมสอดคลองกับการทําเกษตรในพ้ืนที่ ทําใหเกษตรกร

ไมสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี บางหลักสูตรมีระยะเวลานาน สถานท่ีอบรมอยูไกลและ

อยูในชวงฤดูเพาะปลูกหรือเก็บเก่ียว ทําใหบางรายไมสามารถเขาอบรมไดตลอดหลักสูตร หรือขอถอนตัว 

ควรใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมกําหนดหลักสูตร ปรับเนื้อหาใหเหมาะสม กระชับ ไมยาวนาน

เกินไป ชี้แจงประโยชนท่ีจะไดรับ รวมถึงเพ่ิมแรงจูงใจหรือคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อีกท้ัง

ควรหลีกเลี่ยงการจัดอบรมในชวงเวลาการเพาะปลูกหรือเก็บเก่ียวของเกษตรกร 

5.2.5 สถาบันเกษตรกรท่ีไดรับเงินอุดหนุนในการจัดซ้ือจัดจางปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณ

อ่ืน ๆ ขาดบุคลากรท่ีมีความรูและประสบการณในการจัดซ้ือจัดจางซ่ึงมีรายละเอียดมาก และใชเวลา

จัดเตรียมเอกสาร โดยควรจัดทําคูมือและอบรมใหความรูกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของและติดตามใหคําแนะนํา

อยางใกลชิด อีกท้ังสถาบันเกษตรกรควรจัดทําแผนหรือโครงการเพ่ือเตรียมความพรอมขอรับการสนับสนุน

ในกรณีท่ีมีโครงการเรงดวนเกิดข้ึนในอนาคต 

5.2.6 เกษตรกรกลุมเปาหมายมีความซํ้าซอนกันระหวางหนวยงาน ทําใหบางพ้ืนท่ีตองปรับลดเปาหมาย 

โดยควรกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการใหชัดเจนและมีระบบตรวจสอบความซํ้าซอน

กอนดําเนินงานโครงการ 

5.2.7 โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ กิจกรรมซอมแซมปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน

โดยใชยางเปนสวนผสม ในชวงแรกของการดําเนินงาน เจาหนาท่ียังไมมีความชํานาญในการควบคุมและ

ตรวจสอบโครงการ เนื่องจากเปนโครงการใหมท่ีหนวยงานยังไมเคยดําเนินการมากอน ควรใหความรูกับ

เจาหนาที่ผู ปฏิบัติงานในการควบคุม และคณะกรรมการตรวจการจางเพื่อปองกันความผิดพลาด และ

ใหผลการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑท่ีโครงการกําหนดไว 
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5.2.8 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ เกษตรกรกลุมเปาหมาย

บางรายมีชื่อซํ้าซอนกับโครงการอื่น บางรายติดตอไมได บางสวนเปนผูสูงอายุไมสะดวกในการเดินทาง 

เขารับการอบรม อีกท้ังอัตราการเบิกจายคาพาหนะเดินทางและท่ีพักของแตละหนวยงานกําหนดไวไมเทากัน 

โดยการคัดเลือกเกษตรกรควรกําหนดคุณสมบัติใหชัดเจนและมีระบบการตรวจสอบความซํ้าซอน ควรจัด

อบรมในพ้ืนท่ีใกลกับเกษตรกรหรือมีบริการรถรับสง และควรกําหนดอัตราการเบิกจายคาพาหนะและท่ีพัก

ของเกษตรกรในอัตราเดียวกันทุกหนวยงาน 

5.2.9 เกษตรกรบางรายไมมีบัญชีธนาคารทําใหตองเสียเวลาและคาใชจายเดินทางไปเปดบัญชีธนาคาร

เพ่ือรับเงินตามโครงการ โดยควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการชี้แจงทําความเขาใจแกเกษตรกรถึง

วัตถุประสงคของการจายเงินผานบัญชีธนาคารเพ่ือใหเกิดความโปรงใสและปองกันทุจริต รวมถึงใหเจาหนาท่ี

สามารถพิจารณารูปแบบการจายเปนเงินสดหรือเขาบัญชีธนาคารของเกษตรกรตามความเหมาะสม 

5.2.10 โครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดแกเกษตรกร ในชวงแรกของโครงการมีหลักเกณฑ

การรับสมัครเกษตรกรเพ่ือจางแรงงานไมชัดเจน โดยควรกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการรับสมัครเกษตรกร

เขารวมโครงการใหชัดเจนกอนเริ่มดําเนินโครงการ 
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1. โครงการสรางฝายชะลอน้ําและจัดหาแหลงน้ําชุมชน  

 

1.1 กิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําเพ่ืออนุรักษดินและน้ํา (พด.) 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

1. ปจจัยนําเขา   

1.1 งบประมาณ - รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

- ความเพียงพอของงบประมาณ 

- ความทันเวลาของงบประมาณ 

- ไมนอยกวารอยละ 96 

 

2. ผลได   

2.1 การอบรมถายทอดความรู - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการอบรมถายทอดความรูจาก

โครงการ 

- เทากับเปาหมาย 

 - จํานวนแรงงานท่ีไดรับการอบรมความรูการกอสรางฝายฯ - เทากับเปาหมาย 

 - รอยละของเกษตรกรท่ีไดนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัต ิ - เทากับเปาหมาย 

2.2 ฝายชะลอนํ้า - จํานวนฝายชะลอนํ้าท่ีกอสรางแลวเสร็จ  - เทากับเปาหมาย 

2.3 การจางแรงงาน - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับคาจางแรงงานกอสรางฝายฯ - เทากับเปาหมาย 

2.4 การตรวจรับงานกอสราง - จํานวนเกษตรกรท่ีมสีวนรวมในการตรวจรับงานกอสราง - เทากับเปาหมาย 

3. ผลลัพธ   

3.1 การกักเก็บนํ้าของฝายชะลอ

นํ้า 

- จํานวนฝายฯ ท่ีสามารถกักเก็บนํ้าได - เทากับฝายท่ีสรางเสร็จ 

3.2 เกษตรกร/ประชาชน ไดรับ

ประโยชนจากฝายชะลอนํ้า 

- จํานวนเกษตรกร/ประชาชน ใชประโยชนจากฝายฯ 

(อุปโภค/บริโภค/ทําการเกษตร) 

- จํานวนพ้ืนท่ีการเกษตรใชประโยชนจากฝายฯ 

- เทากับเปาหมาย 

3.3 การสรางงาน/สรางรายได

ในพ้ืนท่ี 

- รอยละของเกษตรกรท่ีเห็นวาการจางงานในพ้ืนท่ีทําใหมี

การใชจายเงินเกิดการหมุนเวียนสรางรายไดในพ้ืนท่ี 

 

3.4 การชะลอการไหลของนํ้า - รอยละของเกษตรกรท่ีเห็นวาการกอสรางฝายฯ สามารถ  

 ชะลอการไหลของนํ้าได  

3.5 การแกไขปญหาการขาด

แคลนนํ้าในฤดูแลง 

- รอยละของเกษตรกรเห็นวาฝายฯ สามารถแกไขปญหาภยั

แลง 

 

3.6 การเกิดความสมดลุในระบบ

นิเวศ 

- รอยละของเกษตรกรท่ีเห็นวาการสรางฝายฯ ทําใหดินมี

ความชุมช้ืน มีสิ่งมีชิวิตอาศัยในบรเิวณพ้ืนท่ีดําเนิน

โครงการ 

 

4. ความพึงพอใจตอโครงการ 

 - ความพึงพอใจตอการอบรมถายทอดความรูจาก

โครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอการดําเนินงานสรางฝายฯ ในภาพรวม - ระดับมากข้ึนไป 
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1.2 กิจกรรมกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทช่ัวคราวในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก.) 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

1. ปจจัยนําเขา   

1.1 งบประมาณ - รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

  - ความเพียงพอของงบประมาณ 

- ความทันเวลาของงบประมาณ 

- ไมนอยกวารอยละ 96 

 

2. ผลได   

2.1 เกษตรกรไดรับการ - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการอบรมถายทอดความรู - เทากับเปาหมาย 

อบรมถายทอดความรู - รอยละของเกษตรกรท่ีไดนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัต ิ - ไมนอยกวารอยละ 60 

2.2 ฝายชะลอนํ้า - จํานวนฝายชะลอนํ้าประเภทช่ัวคราวในเขตปฏริูปท่ีดิน 

ท่ีกอสรางแลวเสร็จ 

- เทากับเปาหมาย 

 

2.3 การจางแรงงาน - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการจางแรงงานกอสรางฝายฯ - เทากับเปาหมาย 

2.4 การตรวจรับงานกอสราง - จํานวนเกษตรกรท่ีมสีวนรวมในการตรวจรับงานกอสราง - เทากับเปาหมาย 

3.ผลลัพธ   

3.1 การกักเก็บนํ้าของฝาย

ชะลอนํ้า 

- จํานวนฝายฯ ท่ีสามารถกักเก็บนํ้าได - เทากับฝายท่ีสรางเสร็จ 

3.2 เกษตรกร/ประชาชน ไดรับ

ประโยชนจากฝายชะลอนํ้า 

- จํานวนเกษตรกร/ประชาชน ใชประโยชนจากฝายฯ 

(อุปโภค/บริโภค/ทําการเกษตร) 

 - จํานวนพ้ืนท่ีการเกษตรใชประโยชนจากฝายฯ 

- เทากับเปาหมาย 

3.3 การสรางงาน/สรางรายได

ในพ้ืนท่ี 

- รอยละของเกษตรกรท่ีเห็นวาการจางงานในพ้ืนท่ีทําใหมี

การใชจายเงินเกิดการหมุนเวียนสรางรายไดในพ้ืนท่ี 

 

3.4 การชะลอการไหลของนํ้า   - รอยละของเกษตรกรท่ีเห็นวาการกอสรางฝายฯ สามารถ  

 ชะลอการไหลของนํ้าได  

3.5การเกิดความสมดุลในระบบ

นิเวศ 

- รอยละของเกษตรกรท่ีเห็นวาการสรางฝายฯ ทําใหดินมี

ความชุมช้ืน มีสิ่งมีชีวิตอาศัยในบรเิวณพ้ืนท่ีดําเนิน

โครงการ 

 

4. ความพึงพอใจตอโครงการ 

 - ความพึงพอใจตอการอบรมถายทอดความรูจาก

โครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอการดําเนินงานสรางฝายฯ ในภาพรวม - ระดับมากข้ึนไป 

 

 

 

 

 



415 

1.3 กิจกรรมกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก.) 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

1. ปจจัยนําเขา   

1.1 งบประมาณ - รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

  - ความเพียงพอของงบประมาณ 

- ความทันเวลาของงบประมาณ 

- ไมนอยกวารอยละ 96 

 

2. ผลได   

2.1 เกษตรกรไดรับการอบรม - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการอบรมถายทอดความรู - เทาเปาหมาย 

ถายทอดความรู - รอยละของเกษตรกรท่ีไดนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัต ิ - เทาเปาหมาย 

2.2 การสรางถังเก็บนํ้า ค.ส.ล. - จํานวนถังเก็บนํ้าขนาด 30 ลบ.ม.ท่ีดําเนินการแลวเสร็จ - เทาเปาหมาย 

2.3 การจางแรงงาน - จํานวนเกษตรกรไดรับการจางงานจากโครงการ - เทาเปาหมาย 

2.4 การตรวจรับงานกอสราง - จํานวนเกษตรกรท่ีมสีวนรวมในการตรวจรับงานกอสราง - เทาเปาหมาย 

3.ผลลัพธ   

3.1 การไดรับประโยชนจากถัง 

ค.ส.ล 

- จํานวนครัวเรือนเกษตรท่ีไดรับประโยชน(อุปโภค/บริโภค/ 

  ทําการเกษตร) 

- เทากับเปาหมาย 

 - จํานวนพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชนจากโครงการ - เทาเปาหมาย 

3.2 การทํากิจกรรมการเกษตร - รอยละของเกษตรกรท่ีมีการทํากิจกรรมการเกษตรเพ่ิมข้ึน - เทาเปาหมาย 

3.3 การลดคาใชจายซื้อนํ้า/สูบ

นํ้า 

- รอยละของเกษตรกรท่ีลดคาใชจายในการสูบนํ้า/ซื้อนํ้า

เพ่ือการเกษตร 

- เทาเปาหมาย 

4.ความพึงพอใจตอโครงการ 

 - ความพึงพอใจตอการอบรมถายทอดความรูของโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 
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2. โครงการพัฒนาโครงสรางดานแหลงน้ําชลประทาน 
 

2.1 กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล  

 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

1. ปจจัยนําเขา   

งบประมาณ  - รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

- ความเพียงพอของงบประมาณ 

- ความทันเวลาของงบประมาณ 

- ไมนอยกวารอยละ 96 

2. ผลได   

2.1 การจางงาน - จํานวนเกษตรกรท่ีไดการจางงานในพ้ืนท่ีโครงการ - เทากับเปาหมาย  

2.2 การจัดตั้งกลุม

ผูใชนํ้าในพ้ืนท่ี 

- จํานวนการจัดตั้งกลุมผูใชนํ้าในพ้ืนท่ีโครงการ - เทากับเปาหมาย 

2.3 แหลงนํ้า

ชลประทาน 

- จํานวนแหลงนํ้าชลประทานท่ี ปรับปรุง/ซอมแซม แลวเสร็จ - เทากับเปาหมาย 

3. ผลลัพธเบ้ืองตน   

3.1 การใช

ประโยชนจากโครงการ 

- รอยละของเกษตรกรท่ีไดใชประโยชน (อุปโภค/บริโภค/

การเกษตร) จากโครงการ 

- เทากับเปาหมาย 

3.2 ความมั่นคง

ดานอาชีพ 

- รอยละของเกษตรกรท่ีมีผลผลิตและรายไดเพ่ิมข้ึน - เทากับเปาหมาย 

3.3 พ้ืนท่ี

ชลประทาน 

- จํานวนพ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน - เทากับเปาหมาย 

3.4 ครัวเรือนไดรับ

ประโยชน 

- จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ - เทากับเปาหมาย 

3.5 พ้ืนท่ีรับ

ประโยชน 

- จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ - เทากับเปาหมาย 

4. ความพึงพอใจตอโครงการ 

 - ความพึงพอใจตอการใชประโยชนจากโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในภาพรวม - ระดับมากข้ึนไป 
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2.2 พัฒนา ฟนฟู แหลงน้ําชลประทานเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล  

 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

1. ปจจัยนําเขา   

งบประมาณ - รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

- ความเพียงพอของงบประมาณ 

- ความทันเวลาของงบประมาณ 

- ไมนอยกวารอยละ 96 

2. ผลได   

2.1 การจางงาน - จํานวนเกษตรกรท่ีไดการจางงานในพ้ืนท่ีโครงการ - เทากับเปาหมาย 

2.2 การจัดตั้ งกลุ ม

ผูใชนํ้าในพ้ืนท่ี 

- จํานวนการจัดตั้งกลุมผูใชนํ้าในพ้ืนท่ีโครงการ - เทากับเปาหมาย 

2.3 แหลงนํ้า

ชลประทาน 

- แหลงนํ้าชลประทานท่ี ปรับปรุง/ซอมแซม แลวเสร็จ - เทากับเปาหมาย 

3. ผลลัพธเบ้ืองตน   

3.1 การใชประโยชน

จากโครงการ 

- รอยละของเกษตรกรท่ีไดใชประโยชน (อุปโภค/บริโภค/

การเกษตร) จากโครงการ 

- เทากับเปาหมาย 

3.2 ความมั่นคงดาน

อาชีพ 

- รอยละของเกษตรกรท่ีมีผลผลิตและรายไดเพ่ิมข้ึน - เทากับเปาหมาย 

3.3 พ้ืนท่ีชลประทาน - จํานวนพ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน - เทากับเปาหมาย 

3.4 ครัวเรือนรับ

ประโยชน 

- จํานวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีไดรับประโยชนการโครงการ - เทากับเปาหมาย 

3.5 พ้ืนท่ีรับประโยชน - จํานวนพ้ืนท่ีเกษตรท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ - เทากับเปาหมาย 

3.6 ปริมาณนํ้าเก็บกัก - ปริมาตรนํ้าเก็บกักท่ีเพ่ิมข้ึน - เทากับเปาหมาย 

4. ความพึงพอใจตอโครงการ 

 - ความพึงพอใจตอการใชประโยชนจากโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในภาพรวม - ระดับมากข้ึนไป 
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3. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพ่ือความย่ังยืน 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล  

 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา   

1.1 การเบิกจาย

งบประมาณ 

- รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

- ความเพียงพอ และทันเวลาของงบประมาณ 

ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

เปาหมาย 

1.2พ้ืนท่ี/เกษตรกรเขารวม

โครงการ 

- พ้ืนท่ียางพาราท่ีเขารวมโครงการ 

- จํานวนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

เปาหมาย 

1.3 หลักสูตรการอบรม - จํานวนหลักสูตรการพัฒนาอาชีพ เทากับเปาหมาย 

2. กระบวนการดําเนินงาน   

2.1 การตดัโคนตนยาง - จํานวนพ้ืนท่ีตัดโคนตนยางพาราเปรียบเทียบกับ

พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ  

ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

เปาหมาย 

2.2 การตรวจแปลง - พ้ืนท่ียางพาราท่ีไดรับการตรวจแปลง ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

เปาหมาย 

2.3 กิจกรรมการอบรม - จํานวนเกษตรกรท่ีเขารับการอบรมเปรียบเทียบกับ

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

- ระดับความเหมาะสมของหลักสตูรท่ีจัดอบรม/ตรง

ตอความตองการ 

ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

เปาหมาย 

ระดับมากข้ึนไป 

 

3 ผลได 

3.1 การพัฒนาการผลติ 

 

3.2 การนําความรูไปใช 

 

 

3.3 การสนับสนุนเงิน

อุดหนุน 

 

 

 

 

 

 

3.4 การปรับเปลีย่นอาชีพ 

- จํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกยางพาราลดลง 

- จํานวนเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพใหม 

- รอยละของเกษตรกรท่ีนําความรูไปใชประโยชน 

 

- ระดับความรู/ความเขาใจของหลักสูตรความรู 

- จํานวนพ้ืนท่ียางพาราและเกษตรกรท่ีไดรับเงิน 

  อุดหนุนงวดท่ี 1 ไรละ 4,000 บาท  

  (คาตัดโคนตนยาง) 

- จํานวนพ้ืนท่ียางพาราและเกษตรกรท่ีไดรับเงิน 

  อุดหนุนงวดท่ี 2 ไรละ 6,000 บาท 

  (หลังปรับเปลีย่นอาชีพ) 

- รอยละของเกษตรกรท่ีมีการใชเงินอุดหนุนในการ 

  ลงทุน 

- ชนิดของอาชีพเกษตรกรรมท่ีมีการปรับเปลี่ยน 

ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

เปาหมาย 

ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

เปาหมาย 

ระดับมากข้ึนไป 

ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

เปาหมาย 

 

ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

เปาหมาย 

 

ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

เปาหมาย 

เทากับเปาหมาย 
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ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

4. ผลลัพธ   

4.1 ปริมาณยางพาราเขาสู

ตลาดลดลง 

- ปริมาณยางพาราเขาสูตลาดลดลง ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

เปาหมาย 

4.2 รายไดครัวเรือน

เกษตรเพ่ิมข้ึน 

- รอยละของครัวเรือนเกษตรท่ีมีรายไดเพ่ิมข้ึนจาก

การปรับเปลี่ยนอาชีพเปรียบเทียบกอนและหลังเขา

รวมโครงการ 

- จํานวนรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของครัวเรือนเกษตรจากการ

ปรับเปลีย่นอาชีพ 

ไมนอยกวารอยละ 5 

4.3 ดานการตลาด - รอยละของชองทางการจําหนายผลผลติ  

5. ดานทัศนคติ - ระดับความพึงพอใจของเจาหนาท่ี และผูเก่ียวของ

กับการดําเนินงานของโครงการ 

ระดับมากข้ึนไป 
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4. โครงการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพ่ือผลิตสินคาเกษตรอ่ืนท่ีเหมาะสม 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล  

 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1) ปจจัยนําเขา 

(Inputs) 

 

- รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

- รอยละความเพียงพอของงบประมาณ 

- รอยละความทันเวลาของงบประมาณ 

- ไมนอยกวารอยละ 96 

- มากกวาระดับปานกลาง 

 

2) กระบวนการ 

(Processes) 

 

- มกีารประชาสัมพันธและช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ 

- มีการคดัเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ 

- มีการวางแผนการปรับเปลีย่นพ้ืนท่ีรวมกับหนวยงานและเกษตรกร 

- มีการกําหนดรายละเอียดรูปแบบการดําเนินงานและแผนการ

กอสรางงานจัดระบบอนุรักษดินและนํ้า 

- มีการอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 

- มีการติดตามใหคําปรึกษา 

- เทากับแผน 

 

3) ผลได 
(Outputs) 

 

- จํานวนเกษตรกรท่ีผานการคัดเลือก 

- จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการอบรมและถายทอดเทคโนโลยกีารพัฒนา

ท่ีดิน 

- จํานวนเกษตรกรและพ้ืนท่ีท่ีไดรับการจดัทําระบบอนุรักษดินและนํ้า 

- เทากับแผน 

 

4) ผลลัพธเบ้ืองตน 

(Outcomes) 

4.1) ดานการผลติ 

 

- รอยละของเกษตรกรท่ีปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการ

ปลูกขาว ไปปลูกพืชอ่ืนท่ีเหมาะสม 

- รอยละสินคาเกษตรท่ีปรับเปลี่ยนแทนการปลูกขาว 

- จํานวนพ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีไมเหมาะสมลดลง 

 

 

- เทากับแผน 

 

 

- ลดลงเมื่อเทียบกับขอมูล

ปท่ีผานมา 

 - รายจายในการผลติลดลงจากการจัดระบบอนุรักษดินและนํ้า 

(คาสูบนํ้าลดลง,คาขนสงลดลง ฯลฯ) 

- ลดลงเมื่อเทียบกับกอน

จัดระบบฯ 

4.2) ดานเศรษฐกิจ 

 

- ผลตอบแทนสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนจากการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกขาว

มาผลิตสินคาเกษตรอ่ืนท่ีเหมาะสม (ถามี) 

- สูงกวาการปลูกขาว 

(พืชเดิม) 

5) ความพึงพอใจ 

 

- รอยละของเกษตรกรท่ีมีแนวโนมขยายพ้ืนท่ีการจดัทําระบบ

อนุรักษดนิและนํ้าหลังจากเขารวมโครงการแลว 

- ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ ฯ 

- มากกวารอยละ 50 

 

- มากกวาระดับปานกลาง 
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5. โครงการศูนยขยายพันธุพืช 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล  

 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา 

(Inputs) 

1.1 งบประมาณ 
1.2 การบรหิาร

จัดการ 
1.3 บุคลากร 
1.4 องคความรู

และวัสดุอุปกรณ 

 

- รอยละของงบประมาณท่ีเบิกจายเทียบกับท่ีไดรับจดัสรร 

- มีการจัดตั้งคณะกรรมการบรหิารจัดการโครงการ 
- จํานวนบุคลากรท่ีดําเนินโครงการ 
- จํานวนหลักสูตรท่ีนํามาอบรมแกเจาหนาท่ี 
- จํานวนวัสดุอุปกรณท่ีไดรับการปรับปรุง/ซอมแซม 

 

- ไมนอยกวารอยละ 96 

2. กระบวนการ 

(Processes) 

- มีการเตรียมความพรอมการจัดตัง้เปนศูนยขยายพันธุพืช(การ

ปรับปรุงโรงเรือนและครภุัณฑ ซอมแซมครภุณัฑ) 
- มีการเตรียมความพรอมการผลิตพืชพันธุดี (การจัดทําแปลงพอแม

พันธุ การพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี) 
- มีการประชาสัมพันธโครงการ 

 

3. ผลได 

(Outputs) 

- จํานวนศูนยขยายพันธุพืชท่ีไดรับการซอมแซมครุภณัฑ 
- จํานวนรายการการปรับปรุงโรงเรือนและครุภณัฑ 
- จํานวนแปลงพอแมพันธุสําหรับขยายพันธุพืชท่ีไดจัดทํา 
- จํานวนเจาหนาท่ีท่ีไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพ 

- เทากับเปาหมาย 
” 
” 
” 

4. ผลลัพธเบ้ืองตน 

(Outcomes) 

  

4.1 การใช

ประโยชนโรงเรือน

และครภุณัฑ 

- รอยละของโรงเรือนท่ีปรับปรุงท่ีมีการใชประโยชน 

- รอยละของรายการครภุัณฑท่ีมีการใชประโยชน 
- รอยละของเจาหนาท่ีท่ีนําความรูจากการอบรมมาใชประโยชน 

- มากกวารอยละ 80 
” 
” 

4.2 ดานศักยภาพ 

การผลติพืชพันธุด ี

- ปริมาณการผลิตพืชพันธุดีท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

- เพ่ิมเปน 8 ลานตน/ป  

4.3 การบริหาร

เงินทุนหมุนเวียน 

- จํานวนเกษตรกรท่ีมาซื้อพันธุพืชพันธุดีจากศูนยฯ 
- ปริมาณการผลิตพันธุพืชท่ีมีการจําหนาย 
- รายไดจากการจําหนายพันธุพืชของศูนยฯ 
- รอยละของศูนยขยายพันธุพืชท่ีมีรายไดจากการจําหนายพันธุพืช

เพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุพืชเพียงพอ 

 

 

 

- ครบท้ัง 10 ศูนยฯ 

5. ความคิดเห็นและ

ความพึงพอใจ 

- ระดับความคดิเห็นตอประเด็นตาง ๆ 
- ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการฯ 

- มากกวาระดับปานกลาง 
” 
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6. โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี 
 

6.1 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว และการผลิตขาวตลาดเฉพาะ (กรมการขาว) 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล  

 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา(Inputs) 

- งบประมาณ 

- จํานวนงบประมาณท่ีเบิกจาย - รอยละ 96 ของ

งบประมาณท่ีไดรับจดัสรร 

 -ระดับความเพียงพอ/ความทันเวลาของ

งบประมาณ 

- ไมนอยกวาระดับมาก 

 

2. กระบวนการ (Processes) 

 

 

 

- ระดับความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงาน

โครงการ (การคดัเลือกกลุม/เกษตรกร การประชุม

ช้ีแจง วิทยากรอบรมการจดัซื้อจัดหาเครื่องมือ 

อุปกรณ ระยะเวลาดาํเนินงาน 

- ไมนอยกวาระดับมาก 

 

 

 

3. ผลได (Outputs) 

- การสนับสนุนเครื่องมือ 

อุปกรณในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตเมล็ดพันธุ 

- การอบรมใหความรูเกษตรกร  

 

 

- ปริมาณเครื่องมือ อุปกรณ 

- ระดับคุณภาพเครื่องมือ อุปกรณ 

 

- รอยละของเกษตรกร 

- ระดับความรูและการนําไปใชประโยชน 

- จํานวนกลุมผูผลติเมล็ดพันธุ 

 

- จํานวนเกษตรกรเฉลี่ยตอกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุ/

กลุมผลิตขาวตลาดเฉพาะ ในโครงการ 

 

- ตามเปาหมาย 

- ไมนอยกวาระดับมาก 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

- ไมนอยกวาระดับมาก 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

ของเปาหมาย 

- เพ่ิมข้ึนจากกอนมี

โครงการ(เกษตรกร) 

4. ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ ์

(Outcomes) 

4.1 ประสิทธิภาพการผลิตเมลด็

พันธุขาว 

- ปริมาณผลผลติ 

 

 

 

 

 

 

- ปริมาณผลผลติเมล็ดพันธุตอไร 

 

 

 

 

 

- ผลผลติขาวเพ่ิมข้ึนไม

นอยกวา 35 กิโลกรมัตอไร 

(385 กก./ไร) 

- การบริหารจัดการ - รอยละของกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุท่ีมี

คณะกรรมการบรหิารจดัการเมลด็พันธุและผลิต

เมลด็พันธุ  

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

 - รอยละของกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวท่ีมี

แผนปฏิบัติงานการผลิต 

- ไมนอยกวารอยละ 80 
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ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

- การบริหารจัดการ (ตอ) - รอยละของกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวท่ีมี

ขอกําหนดการดูแลอุปกรณ เครื่องจักรท่ีไดรับการ

สนับสนุนจากโครงการ 

- จํานวนชองทางการกระจายเมล็ดพันธุของกลุม 

- ระดับการใชประโยชนเครื่องมือ อุปกรณท่ีไดรับการ

สนับสนุน 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

- ไมนอยกวาระดับมาก 

- คุณภาพมาตรฐาน 

 

- รายไดของเกษตรกร 

- รอยละของเกษตรกรสมาชิกกลุมท่ีสามารถผลิต

เมลด็พันธุไดคณุภาพมาตรฐาน 

- รอยละของเกษตรกรสมาชิกกลุมท่ีมีรายได

เพ่ิมข้ึน 

- รายไดของเกษตรกรจากการผลิตเมล็ดพันธุ 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

- สูงกวารายไดเกษตรกร

ท่ีผลิตขาวท่ัวไป 

4.2) ประสิทธิภาพการผลติขาวตลาด

เฉพาะ 

- การบริหารจัดการ 

 

 

 

 

- รายไดของเกษตรกร 

 

 

- รอยละของกลุม/วิสาหกิจชุมชนท่ีมขีอกําหนดการ

ดูแลอุปกรณ เครื่องจักร ท่ีไดรับการสนับสนุนจาก

โครงการ  

- ระดับการใชประโยชนเครื่องมือ อุปกรณท่ีไดรับการ

สนับสนุน 

- ปริมาณผลผลติ/ผลติภณัฑ 

- มูลคาเพ่ิมของผลผลิต/ผลิตภัณฑ 

 

 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

 

- ไมนอยกวาระดับมาก 

 

- เพ่ิมข้ึนจากกอนมีโครงการ 

- ราคาเพ่ิมข้ึน (0.2 - 40 

บาท/กิโลกรัม) 

 - รอยละของเกษตรกรสมาชิกกลุมท่ีมีรายได

เพ่ิมข้ึน 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

4.3) ความพึงพอใจของเกษตรกร

และเจาหนาท่ี  

- ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ - ไมนอยกวาระดับมาก 
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6.2 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชเพ่ือรองรับการปฏิรูปการผลิตภาคเกษตร 

(กรมวิชาการเกษตร) 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล  

 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1) ปจจัยนําเขา (Inputs) 

- งบประมาณ 

- จํานวนงบประมาณท่ีเบิกจาย - รอยละ 96 ของท่ีไดรับ

จัดสรร 

 -ระดับความเพียงพอ/ความทันเวลาของ

งบประมาณ  

- ไมนอยกวาระดับมาก 

2) กิจกรรม (Processes) 

- การถายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตเมล็ดพันธุ  

 

- จํานวนครั้งท่ีจัดอบรมถายทอดเทคโนโลย ี

 

 

- รอยละ 80 ของ

เปาหมาย 

3) ผลได (Outputs) 

- การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณใน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติเมลด็พันธุ 

- การถายทอดเทคโนโลยเีกษตรกร 

 

 

 

- ปริมาณเครื่องมือ อุปกรณ 

- ระดับคุณภาพเครื่องมือ อุปกรณ 

- รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับการอบรม 

- ระดับความรูและการนําไปใชประโยชน 

- จํานวนเกษตรกรกลุมเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุ 

 

- ตามเปาหมาย 

- ไมนอยกวาระดับมาก 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

- ไมนอยกวาระดับมาก 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

ของเปาหมาย  

4) ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ 

(Outcomes) 

  

4.1) การพัฒนาศักยภาพเครือขาย

ผูผลิตเมลด็พันธุพืช  

  

- ปริมาณเมลด็พันธุ - ปริมาณเมลด็พันธุช้ันพันธุขยาย (ถ่ัวเหลือง  

 ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง ) เมล็ดพันธุช้ันพันธุหลัก 

(ขาวโพดเลี้ยงสัตว)  

- ไมนอยกวา รอยละ 80 

ของผลผลิตท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

- ถ่ัวเหลือง 320 ตัน 

- ถ่ัวเขียว 320 ตัน 

- ถ่ัวลิสง 150 ตัน 

- ขาวโพดฯ 16.5 ตัน 

- คุณภาพมาตรฐานของ

เมล็ดพันธุของเกษตรกร 

- รอยละของเกษตรกรท่ีสามารถผลิตเมลด็พันธุได

คุณภาพมาตรฐาน  

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

 - ปริมาณเมลด็พันธุไดรับการตรวจสอบและ

รับรองคุณภาพ 

- ไมนอยกวารอยละ 80

ของเมล็ดพันธุท่ีสง

ตรวจสอบ 
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ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

- รายไดของเกษตรกร - รายไดของเกษตรกรจากการรับจางผลิตเมล็ด

พันธุ 

- สูงกวารายไดเดมิ 

- ความยั่งยืน - รอยละของเกษตรกรเครือขายท่ีผลิตเมล็ดพันธุ

ตอเน่ือง 

- ไมนอยกวารอยละ 60

ของเกษตรกรเครือขาย 

4.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร

และเจาหนาท่ี  

- ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ - ไมนอยกวาระดับมาก 
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7. โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล  

 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการวัด 

1. ปจจัยนําเขา (Inputs)   

1.1 งบประมาณ - จํานวนงบประมาณท่ีเบิกจาย 

- ความเพียงพอ/ความทันเวลาของ

งบประมาณ 

- ไมนอยกวารอยละ 96 

- ทันตามแผน 

1.2 พอ/แมพันธุสัตว - จํานวนพอ/แมพันธุสัตวท่ีสนับสนุน - เทียบกับเปาหมาย 

2. กระบวนการ (Processes)   

2.1 การปรับปรุงสิ่งกอสราง/แปลง

หญา 

- มีการเพ่ิมศักยภาพการผลิต ดวยการ

ปรับปรุงสิ่งกอสราง แปลงหญา และ

จัดหาวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑท่ีจําเปน

ของศูนยฯ  

- ดําเนินการไดตามแผน 

2.2 การผลิตพอ/แมพันธุสตัวเพ่ือ

ผลิตลูกและนํ้าเช้ือ 

- มีการเลีย้งพอ/แมพันธุสัตวเพ่ือผลิต

ลูกและนํ้าเช้ือ 

- ดําเนินการไดตามแผน 

3. ผลได (Outputs) 

3.1 การพัฒนาศักยภาพของศูนยฯ 

 

- จํานวนศูนยฯ ท่ีไดรับการปรับปรุง

สิ่งกอสรางจัดหาครภุัณฑ จัดหาวัสดุ

อุปกรณท่ีจําเปน 

 

- เทียบกับเปาหมาย 38 ศูนย 

3.2 การผลิตพอ/แมพันธุสตัวท่ีมี

คุณภาพ 

- จํานวนพอ/แมพันธุสัตวท่ีมีคณุภาพ

เพ่ือผลิตลูกและนํ้าเช้ือพันธุดีของศูนยฯ 

- เทียบกับเปาหมาย 25,169 ตัว 

3.3 การผลิตสัตวพันธุด/ีนํ้าเช้ือสุกร - จํานวนสัตวพันธุดีท่ีผลติและจําหนาย

ใหกับเกษตรกร 

- จํานวนนํ้าเช้ือสุกรท่ีผลิตและ

จําหนายใหเกษตรกร 

- เทียบกับเปาหมาย 1,838,488 

ตัว 

- เทียบกับเปาหมาย 3,000 โดส 

3.4 การจําหนายสตัวพันธุด ี

 

- จํานวนเกษตรกรท่ีเขามาซื้อพันธุสตัว/

นํ้าเช้ือสุกร 

- เทียบกับเปาหมาย 19,000 ราย 

4. ผลลัพธเบ้ืองตน (Outcomes)    

4.1 การลดตนทุนคาพันธุสัตว - รอยละของตนทุนราคาพันธุสตัวของ

เกษตรกรลดลง 

- ไมนอยกวารอยละ 15 

4.2 รายไดเกษตรกรเพ่ิมข้ึน 

 

4.3 การขยายสัตวพันธุด ี

- จํานวนรายไดของเกษตรกรท่ีเพ่ิมข้ึน 

- รอยละของเกษตรกรท่ีมีการขยายสตัว

พันธุดี 

- ไมนอยกวารอยละ 5 
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ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการวัด 

5. ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของ

เกษตรกรและเจาหนาท่ี 

- ระดับความคดิเห็นของเกษตรกรตอ

พันธุสัตว (คุณภาพ/ราคา/ปริมาณ ฯลฯ) 

- ระดับความพึงพอใจตอการดําเนิน

โครงการฯ  

- ระดับมากข้ึนไป 

 

- ระดับมากข้ึนไป 
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8. โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร  
 

8.1 กิจกรรมเสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย (กรมสงเสริมการเกษตร) 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล  

 

 ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา 

(Inputs) 

- จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร - เทียบกับเปาหมาย 

2. กระบวนการ 

(Processes) 

- หลักเกณฑ/กระบวนการดําเนินโครงการ - ตามเกณฑท่ีกําหนด 

3. ผลได (Outputs) - จํานวนผูเขาอบรม/ผูผานการอบรม - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนของการจัดเวทีชุมชน - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนกลุมเกษตรกรท่ีจัดตั้งข้ึน - เทียบกับเปาหมาย 

4. ผลลัพธเบ้ืองตน 

(Outcomes) 

- รอยละของเกษตรกรท่ีมีการนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใช

ประโยชน 

- รอยละ 80 ข้ึนไป 

 - รอยละของเกษตรกรท่ีมีรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน - รอยละ 50 ข้ึนไป 

 - รอยละของเกษตรกรท่ีมีรายจายท่ีลดลง - รอยละ 50 ข้ึนไป 

 - ระดับความคดิเห็นท่ีมีตอความชัดเจน ของแผนงาน/แผนเงิน/

แผนธุรกิจ 

- ระดับมากข้ึนไป 

 - รอยละของแหลงจําหนายสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน  

 - รอยละของกลุมท่ีมีการจดัทําบัญชีรายรับ - รายจาย - ตามเกณฑท่ีกําหนด 

 - รอยละของกลุมท่ีเริ่มมีรายไดเทียบกับจํานวนกลุมท่ีจดัตั้งท้ังหมด - รอยละ 80 ข้ึนไป 

5. ความคิดเห็น /ความ

พึงพอใจ 

- ระดับความคดิเห็นของเกษตรกรท่ีเห็นวาโครงการท่ีจัดตั้งตรงตาม

ความตองการของกลุม 

- ระดับมากข้ึนไป 

 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีตอเน้ือหาหลักสูตรการ

อบรม 

- ระดับมากข้ึนไป 

 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีตอเจาหนาท่ีท่ีดําเนินงาน

โครงการ  

- ระดับมากข้ึนไป 

 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีตอวิทยากรท่ีฝกอบรม - ระดับมากข้ึนไป 

 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีในการบริหารงานของ

คณะกรรมการกลุม 

- ระดับมากข้ึนไป 

 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีตอคณุภาพของสินคาท่ีผลติ

ในกลุม 

- ระดับมากข้ึนไป 

 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีความพึงพอใจ 

ตอโครงการโดยรวม 

- ระดับมากข้ึนไป 
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8.2 กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย (กรมประมง) 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล  
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา (Inputs) - จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร - เทียบกับเปาหมาย 

2. กระบวนการ 

(Processes) 

- หลักเกณฑ/กระบวนการดําเนินโครงการ - ตามเกณฑท่ีกําหนด 

3. ผลได (Outputs) - จํานวนศูนยฯท่ีจัดตั้งได - เทียบกับเปาหมาย 

- จํานวนเกษตรกรท่ีผานการฝกอบรมการผลติ 

หัวเช้ือจุลินทรีย  

- เทียบกับเปาหมาย 

4. ผลลัพธเบ้ืองตน 

(Outcomes) 

- จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับหัวเช้ือจลุินทรีย  - เทียบกับเปาหมาย 

- จํานวนหัวเช้ือจุลินทรียจลุินทรียท่ีศูนยฯ สามารถผลิตได  - เทียบกับเปาหมาย 

- ความเพียงพอของหัวเช้ือจลุินทรียท่ีผลติไดตอจํานวนสมาชิกของกลุม - เพียงพอ/ไมเพียงพอ 

- รอยละของเกษตรกรท่ีสามารถลดคาใชจายในการซื้อยาปฏิชีวนะลงได - รอยละ 70 ข้ึนไป 

- รอยละของกลุมเกษตรกรท่ีสามารถดําเนินการผลิตหัว

เช้ือจุลินทรียไดตอเน่ืองในอนาคต 

- เทียบกับเปาหมาย 

5. ความพึงพอใจ - ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีท่ีดําเนินโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 

- ความพึงพอใจตอวัสดุ/อุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน - ระดับมากข้ึนไป 

- ความพึงพอใจกฎระเบียบ/การบริหารงานของกลุม - ระดับมากข้ึนไป 

- ความพึงพอใจตอโครงการโดยรวม - ระดับมากข้ึนไป 
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8.3 กิจกรรมอาสาปศุสัตวเพ่ือการพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรรายยอย  (กรมปศุสัตว) 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล  

 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา 

(Inputs) 

- จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

- จํานวนวัสดุอุปกรณท่ีไดรับจัดสรร 

- เทียบกับเปาหมาย 

- เทียบกับเปาหมาย 

2. กระบวนการ 

(Processes) 

- หลักเกณฑ/กระบวนการดําเนินโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

3. ผลได (Outputs) - จํานวนเกษตรกรท่ีสมัครเปนอาสาปศุสัตวผสมเทียม  

โคเน้ือ 

- จํานวนเกษตรกรท่ีสมัครเปนอาสาปศุสัตวผสมเทียมแพะ 

- เทียบกับเปาหมาย 

 

- เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การผสมเทียมโคเน้ือ  

- จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การผสมเทียมแพะ 

- จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานใหราชการ 

- เทียบกับเปาหมาย 

 

- เทียบกับเปาหมาย 

 

- ทุกราย 

4.ผลลัพธเบ้ืองตน 

(Outcomes) 

 

- รอยละของเกษตรกรท่ีนําความรูท่ีไดไปใชประโยชน 

- จํานวนโคเน้ือท่ีไดรับการบริการผสมเทียม 

- จํานวนแพะท่ีไดรับการบริการผสมเทียม 

- จํานวนการผลิตนํ้าเช้ือโคเน้ือ 

- จํานวนการผลิตนํ้าเช้ือแพะ 

- จํานวนแมโค/แพะ ท่ีผสมเทียมตดิโดยอาสาปศสุัตว 

- จํานวนลูกโค/แพะ ท่ีคลอดหลังไดรับการผสมเทียมโดยอาสาปศสุัตว 

- มูลคาลูกโค/แพะ ท่ีคลอดหลังไดรับการผสมเทียมโดยอาสาปศุสัตว 

- รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับการผสมเทียมจากโครงการท่ีมี

รายจายลดลง 

- รอยละ 80 ข้ึนไป 

- เทียบกับเปาหมาย 

- เทียบกับเปาหมาย 

- เทียบกับเปาหมาย 

- เทียบกับเปาหมาย 

- รอยละ 60 ข้ึนไป 

- รอยละ 40 ข้ึนไป 

 

 

 

- รอยละ 70 ข้ึนไป 

5. ความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจตอเน้ือหาหลักสูตรการอบรม 

- ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพวัสดุ/อุปกรณท่ีไดรับ 

- ระดับความพึงพอใจตอสถานท่ีการจัดฝกอบรม 

- ระดับความพึงพอใจตอวิทยากร 

- ระดับความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีท่ีดําเนินโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจตอระยะเวลาการจัดฝกอบรม 

- ระดับความพึงพอใจตอภาพรวมของโครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 

- ระดับมากข้ึนไป 

- ระดับมากข้ึนไป 

- ระดับมากข้ึนไป 

- ระดับมากข้ึนไป 

- ระดับมากข้ึนไป 

- ระดับมากข้ึนไป 
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8.4 โครงการสรางเครือขายการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืชสนับสนุนนโยบายลดการใชสารเคมี

ทางการเกษตรและสงเสริมเกษตรอินทรีย  (กรมวิชาการเกษตร) 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล  

 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา 

(Inputs) 

- จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนวัสดุอุปกรณท่ีไดรับจัดสรร - เทียบกับเปาหมาย 

2. กระบวนการ 

(Processes) 

- หลักเกณฑ/กระบวนการดําเนินโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

3. ผลได (Outputs) - จํานวนเกษตรกรในโครงการท่ีไดรับการอบรม - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนนักวิชาการ และ พรก. ท่ีไดรับการอบรม - เทียบกับเปาหมาย 

 - ศูนยผลิตและกระจายชีวภัณฑ (ศูนยเครือขายของกรมวิชาการ

เกษตรท่ีจัดตั้งข้ึน) 

- อยางนอย 20 แหง 

4. ผลลัพธเบ้ืองตน 

(Outcomes) 

- จํานวนเกษตรกรท่ีสามารถผลิตสารชีวพันธุใชเอง 

- รอยละของเกษตรกรท่ีสามารถลดคาใชจายในการปองกัน และ

กําจัดศัตรูพืชลงได 

- เทียบกับเปาหมาย 

- รอยละ 80 ข้ึนไป 

 - คาใชจายในการปองกันและกําจดัศัตรูพืชท่ีลดลง - รอยละ 20 ข้ึนไป 

 - รอยละของเกษตรกรท่ีดําเนินการผลิตสารชีวภณัฑตอเน่ือง - เทียบกับเปาหมาย 

5. ความพึงพอใจ/

ความคิดเห็น 

 

- ระดับความพึงพอใจตอเน้ือหาหลักสูตรการอบรม 

 

- ระดับมากข้ึนไป 

 - ระดับความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีท่ีดําเนินโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 

 - ระดับความพึงพอใจตอวิทยากร - ระดับมากข้ึนไป 

 - ระดับความพึงพอใจตอสถานท่ีการจัดฝกอบรม - ระดับมากข้ึนไป 

 - ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพวัสดุ/อุปกรณ ท่ีไดรับการสนับสนุน - ระดับมากข้ึนไป 

 - ระดับความเช่ือมั่นของเจาหนาท่ีตอเกษตรกรท่ีสามารถนําความรู

ไปผลิตชีวภณัฑใชเอง 

- ระดับมากข้ึนไป 

 - ระดับความพึงพอใจตอโครงการโดยรวม - ระดับมากข้ึนไป 
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9. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร 
 

9.1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ (ตส.) 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล  

 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

1. ปจจัยนําเขา (Inputs) 

1.1 งบประมาณ - รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

- ความทันเวลาของงบประมาณท่ีไดรับ 

- ความเพียงพอของงบประมาณท่ีไดรับ 

- ไมนอยกวา รอยละ 96 

1.2 หลักสูตรท่ีใชใน 

การอบรม 

- จํานวนหลักสูตรท่ีใชในการอบรม - เทากับเปาหมาย 

2. ผลได (Outputs)   

2.1 ครูบัญชีอาสาท่ีไดรับ

การถายทอดความรู 

- จํานวนครูบัญชีอาสาท่ีทําหนาท่ีถายทอดความรูใหแก

เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ 

- เทากับเปาหมาย 

2.2 เกษตรกรท่ีไดรับ

การอบรม 

- จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการอบรมจากครูบัญชีอาสา  - เทากับเปาหมาย 

2.3 เกษตรกรท่ีไปศึกษาดู

งาน 

- จํานวนเกษตรกรท่ีไปศึกษาดูงาน - เทากับเปาหมาย 

2.4 ลูกหลานเกษตรกรทํา

หนาท่ีจัดเก็บและบันทึกขอมลู 

- จํานวนลูกหลานท่ีทําหนาท่ีจัดเก็บและบันทึกขอมูล  - เทากับเปาหมาย 

2.5 การกํากับและการ

ติดตามการจัดทําบัญชี 

- จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการกํากับแนะนําการจัดทําบัญชี

โดยครูบัญชีอาสา 

- เทากับเปาหมาย 

 - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการติดตามการจัดทําบัญชีโดย

ครูบัญชีอาสา 

- เทากับเปาหมาย 

3. ผลลัพธเบ้ืองตน (Outcomes) 

3.1 ครูบัญชีอาสานํา 

ความรูไปถายทอดได 

- รอยละของครูบัญชีอาสาท่ีสามารถถายทอดความรูใหแก

เกษตรกรได 

- ไมนอยกวารอยละ 60  

3.2 เกษตรกรนําความรู

ท่ีไดรับจากการอบรมมา

ปรับใชได 

- รอยละของเกษตรกรสามารถจดัทําบัญชีได 

- รอยละของเกษตรกรท่ีมีการจัดทําบัญชีอยางตอเน่ือง 

- รอยละของเกษตรกรสามารถนําความรูจากการทําบัญชี

มาใชวางแผนการใชจายในการประกอบอาชีพได 

- รอยละของเกษตรกรสามารถลดคาใชจายในการประกอบ

อาชีพ 

- ไมนอยกวารอยละ 12 

- ไมนอยกวารอยละ 60 

- ไมนอยกวารอยละ 60 

 

- ไมนอยกวารอยละ 60 

 

3.3 เกษตรกรนําความรู

ท่ีจากการศึกษาดูงานมา

ปรับใชได 

- รอยละของเกษตรกรท่ีนําความรูจากการไปศึกษาดูงาน

มาปรับใชในพ้ืนท่ีทําการเกษตรของตนเอง 

 

- ไมนอยกวารอยละ 60 
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ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

3.4 ลูกหลานเกษตรกร

ไดรับการจางงาน  

- รอยละของลูกหลานเกษตรกรท่ีไดรับการจางเหมา

สามารถจัดเก็บขอมลูและบันทึกขอมูลได 

- ไมนอยกวารอยละ 60 

3.5 การกํากับและการ

ติดตามการจัดทําบัญชี 

- รอยละของเกษตรกรท่ีมีการติดตามการจัดทําบัญชีโดย

ครูบัญชีอาสา 

- รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับการแนะนําการจดัทําบัญชี

โดยครูบัญชีอาสา 

- ไมนอยกวารอยละ 60 

 

- ไมนอยกวารอยละ 60 

4. ความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ 

 - ความพึงพอใจตอกิจกรรมการอบรมถายทอดความรู 

จากโครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอกิจกรรมการจดัทําบัญชี - ระดับมากข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอกิจกรรมการพาเกษตรกรไปดูงาน - ระดับมากข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอกิจกรรมการจางเหมาลูกหลาน

เกษตรกรเพ่ือทําหนาท่ีจัดเก็บและบันทึกขอมูล 

- ระดับมากข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอกิจกรรมการกํากับ/ติดตามของ 

ครูบัญชีอาสา 

- ระดับมากข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในภาพรวม - ระดับมากข้ึนไป 
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9.2 กรมสงเสริมสหกรณ (กสส.) 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล  

 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

1. ปจจัยนําเขา (Inputs) 

1.1 งบประมาณ - รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

- ความทันเวลาของงบประมาณท่ีไดรับ 

- ความเพียงพอของงบประมาณท่ีไดรับ 

- ไมนอยกวา รอยละ 96 

1.2 หลักสูตรท่ีใชใน 

การอบรม 

- จํานวนหลักสูตรท่ีใชในการอบรม - เทากับเปาหมาย 

2. ผลได (Outputs)   

2.1 เกษตรกรท่ีไดรับ 

การอบรม 

- จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการอบรมถายทอดจากโครงการ  - เทากับเปาหมาย 

2.2 สหกรณไดรับการ

สนับสนุนสิ่งกอสราง 

- จํานวนสหกรณท่ีไดรับการกอสรางอาคารอเนกประสงค

แลวเสร็จ 

- จํานวนสหกรณท่ีไดรับการปรับปรุงอาคารอเนกประสงคแลว

เสร็จ 

- จํานวนสหกรณท่ีไดรับการกอสรางโรงเรือนผลิตอาหาร

พรอมหองนํ้าแลวเสร็จ 

- เทากับเปาหมาย 

- เทากับเปาหมาย 

- เทากับเปาหมาย 

3. ผลลัพธเบ้ืองตน (Outcomes) 

3.1 เกษตรกรนําความรู

ท่ี ไดรับจากการอบรมมา

ปรับใชได 

- รอยละของเกษตรกรท่ีไดนําความรูท่ีไดรับจากการอบรม

ไปปฏิบัติใชในพ้ืนท่ีทําการเกษตรของตนเอง 

- รอยละของเกษตรกรไดรับทราบบทบาทหนาท่ีในการเขา

รวมโครงการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

- รอยละของเกษตรกรไดนําความรูจากการอบรมมาปฏิบัต ิ

- ไมนอยกวารอยละ 60 

 

- ไมนอยกวารอยละ 60 

 

- ไมนอยกวารอยละ 60 

3.2 สหกรณมีสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการใหบริการ

แกสมาชิก 

- มีการใชประโยชนจากอาคารอเนกประสงค/โรงเรือน 

- รอยละของสมาชิกสหกรณสามารถใชประโยชนจาก

สิ่งกอสราง 

- มีการรวบรวม/เก็บรักษาผลผลิต 

- ไมนอยกวารอยละ 60 

- ไมนอยกวารอยละ 60 

- ไมนอยกวารอยละ 60 

4. ความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ 

 - ความพึงพอใจตอกิจกรรมการอบรมถายทอดความรูจาก

โครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอกิจกรรมการกอสราง/ปรับปรุง/ตอเติม - ระดับมากข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของสหกรณหลังไดรับ

การสนับสนุน 

- ระดับมากข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในภาพรวม - ระดับมากข้ึนไป 



435 

9.3 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล  

 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

1. ปจจัยนําเขา (Inputs) 

1.1 งบประมาณ - รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

- ความทันเวลาของงบประมาณท่ีไดรับ 

- ความเพียงพอของงบประมาณท่ีไดรับ 

- ไมนอยกวารอยละ 96 

1.2 หลักสูตรท่ีใชใน

การอบรม 

- จํานวนหลักสูตรท่ีใชในการอบรม - เทากับเปาหมาย 

2. ผลได (Outputs)   

2.1 เกษตรกรท่ีไป

ศึกษาดูงาน 

- จํานวนเกษตรกรท่ีเขารวมศึกษาดูงาน - เทากับเปาหมาย 

2.2 เกษตรกรไดรับ

ปจจัยการผลติ 

- จํานวนเกษตรกรไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลติจากโครงการ  - เทากับเปาหมาย 

3. ผลลัพธเบ้ืองตน (Outcomes) 

3.1 เกษตรกรนําความรูท่ี

ไดรับจากการดูงานมาปรับ

ใชได 

- รอยละของเกษตรกรนําความรูท่ีไดรับจากการไปศึกษา

ดูงาน มาปรับใชในพ้ืนท่ีการเกษตรของตนเอง (ตาม

แนวทางศาสตรพระราชา) 

- ไมนอยกวารอยละ 60 

 - รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับผลผลิตเพ่ิมข้ึนหลังจากนํา

ความรูไปใช 

- ไมนอยกวารอยละ 60 

3.2 เกษตรกรนําปจจยั

การผลิตท่ีไดรับมาใชได 

- รอยละของเกษตรกรมีการนําปจจัยการผลิตท่ีไดรับไป

ใชในพ้ืนท่ีการเกษตรของตนเอง 

- ไมนอยกวารอยละ 60 

4.  ความพึงพอใจตอการ

ดําเนินโครงการ 

- ความพึงพอใจตอกิจกรรมการไปทัศนศึกษาดูงาน - ระดับมากข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอปจจัยการผลิตท่ีไดรับสนับสนุน - ระดับมากข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในภาพรวม - ระดับมากข้ึนไป 
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9.4 กรมหมอนไหม (มม.) 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล  

 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

1. ปจจัยนําเขา (Inputs) 

1.1 งบประมาณ - รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

- ความทันเวลาของงบประมาณท่ีไดรับ 

- ความเพียงพอของงบประมาณท่ีไดรับ 

- ไมนอยกวารอยละ 96 

1.2 หลักสูตรท่ีใชในการ

อบรม 

- จํานวนหลักสูตรท่ีใชในการอบรม - เทากับเปาหมาย 

2. ผลได (Outputs)   

2.1 เกษตรกรท่ีไดรับการ

อบรม 

- จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการอบรมและถายทอดจาก

โครงการ 

- เทากับเปาหมาย 

2.2 เกษตรกรท่ีไดรับการ

สนับสนุนปจจัยการผลติ 

- จํานวนเกษตรกรไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลติจาก

โครงการ 

- จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุนโรงเลี้ยงไหม 

- เทากับเปาหมาย 

 

เทากับเปาหมาย 

2.3 พัฒนาศักยภาพศูนยฯ - จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการขยายแปลงและจัดทําระบบนํ้า  - เทากับเปาหมาย 

3. ผลลัพธเบ้ืองตน (Outcomes) 

3.1 เกษตรกรนําความรู

ท่ีไดรับจากการอบรมมา

ปรับใชในพ้ืนท่ีได 

- รอยละของเกษตรกรสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการ

อบรมมาปรับใชในพ้ืนท่ีทําการเกษตรของตนเอง 

- ไมนอยกวารอยละ 60 

3.2 เกษตรกรนําปจจัยการ

ผลิตท่ีไดรับมาใชได 

- รอยละของเกษตรกรนําปจจยัการผลิตท่ีไดรับการ

สนับสนุนมาปรับใชในพ้ืนท่ีทําการเกษตรของตนเอง 

- ไมนอยกวารอยละ 60 

 - รายไดสุทธิบาทตอกิโลกรัม  

 - รอยละของเกษตรกรสามารถใชประโยชนจากการ

สนับสนุนโรงเลีย้งไหม 

- เทากับเปาหมาย 

 - รอยละของเกษตรกรท่ีมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการเลี้ยงไหม

อุตสาหกรรม 

- ไมนอยกวา 6,000 

บาท/เดือน 

 - รอยละของเกษตรกรท่ีมีพัฒนาเปนอาชีพหลัก 

- ผลผลิตไหมมีปริมาณ/คุณภาพเพ่ิมข้ึน 

 

- ไมนอยกวา 120 ตัน 

 - รอยละของเกษตรกรมตีลาดรองรบัผลผลิต - เทากับเปาหมาย 

 - รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับจากการทําสัญญากับบริษัท

ผูรับซื้อผลผลติ 

- เทากับเปาหมาย 

3.3 ศูนยฯ ไดรับการพัฒนา - รอยละของเกษตรกรไดใชประโยชนจากการขยายแปลง

พันธุทอนหมอนและจัดทําระบบนํ้า 

- ไมนอยกวารอยละ 60 

 - จํานวนศูนยท่ีสามารถผลิตทอนพันธุหมอนไดเพ่ิมมากข้ึน - เทากับเปาหมาย 
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ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

3. ความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ 

 - ความพึงพอใจตอกิจกรรมการอบรมถายทอดความรู

จากโครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอปจจัยการผลิตท่ีไดรับสนับสนุน - ระดับมากข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอกิจกรรมการกอสรางโรงเลี้ยงไหม - ระดับมากข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอราคา/ตลาด/บริษัทผูรับซื้อผลผลติ - ระดับมากข้ึนไป 

  

- ความพึงพอใจตอกิจกรรมการขยายแปลงและจัดทํา

ระบบนํ้า (ถามเจาหนาท่ีท้ัง 4 ศูนย) 

 

- ระดับมากข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในภาพรวม - ระดับมากข้ึนไป 
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10. โครงการพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหมปงบประมาณ 2562 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล  

 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา (Inputs)   

งบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ  ไมนอยกวารอยละ 96 

2. ผลได (Outputs)   

2.1การพัฒนา YSF เปน

ผูประกอบการเกษตรรุนใหม 

1) จํานวน YSF ท่ีไดรับการพัฒนาเปน

ผูประกอบการเกษตรรุนใหมเพ่ิมข้ึน 

เทียบกับเปาหมาย 

 2) ระดับความรูความเขาใจของ YSF และการ

นําไปใช 

เทียบกับเปาหมาย 

 3) รอยละของผูประกอบการเกษตรรุนใหมท่ีใช

เทคโนโลยีสมัยใหม นวัตกรรม ฐานขอมูล 

เครือขายในการทําธุรกิจเกษตร และเปนผูนําดาน

เกษตร 4.0 

เทียบกับเปาหมาย 

2.2 การพัฒนาศูนยบมเพาะ

เกษตรกรรุนใหม 

จํานวนศูนยบมเพาะฯ ท่ีไดรับการพัฒนา เทียบกับเปาหมาย 

3. ผลลัพธ (Outcomes)   

3.1 การนําความรูไปใช

ประโยชน 

1) รอยละของ YSF ท่ีนําความรูไปใชประโยชน เทียบกับเปาหมาย 

 2) รอยละของ YSF จัดทําแผนพัฒนากิจกรรม

การเกษตรในเชิงธุรกิจเกษตร 

เทียบกับเปาหมาย 

 3) รอยละของYSF มีแผนธุรกิจเกษตรดวย

นวัตกรรมสรางสรรค 

เทียบกับเปาหมาย 

 4) รอยละของYSFท่ีเปนผูประกอบการเกษตรรุน

ใหมไดรับการเสริมสรางทักษะและตอยอดองค

ความรูสูสากล 

เทียบกับเปาหมาย 

3.2 การสรางเครือขายความ

รวมมือดานการเกษตร 

รอยละของ YSF ท่ีเขารวมเปนเครอืขายภาค

การเกษตร  

เทียบกับเปาหมาย 

3.3 ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุน

ใหมมีความพรอมเปนศูนยตนแบบ 

1) จํานวนศูนยบมเพาะฯ ท่ีมคีวามพรอมเปนศูนย

ตนแบบ 

2) รอยละของ YSF ท่ีใชบริการศนูยบมเพาะฯ 

เทียบกับเปาหมาย 

3.4 ผลทางเศรษฐกิจ รอยละของ YSF มีรายไดเพ่ิมข้ึน เทียบกับเปาหมาย 

4. ความพึงพอใจของ YSF ท่ีเขา

รวมโครงการ 

1) ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอนโยบาย/แนวทาง

ดําเนินงานโครงการ 

ระดับมากข้ึนไป 

 2) ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอประโยชนท่ีจะ

เกิดข้ึน 

ระดับมากข้ึนไป 
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11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แกมลิง) 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล  

 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1.ปจจัยนําเขา 

(Inputs) 

- ความทันเวลาของงบประมาณท่ีไดรับ 

- จํานวนสถาบันฯ ท่ีเขารวมโครงการ 

- ระยะเวลาตามแผน 

- รอยละ 80 

2.กระบวนการ 

(Processes) 

- รอยละของสถาบันฯ รูวาสถาบันฯและสมาชิกจะไดรับ

ประโยชนอะไรจากการเขารวม 

- รอยละของสถาบันฯ ท่ีปฏิบัติตามขอกําหนดของโครงการได 

- รอยละของสถาบันฯ ท่ีเริ่มกอสรางสิ่งกอสรางและมีผล

ความกาวหนาตามแผน 

- รอยละ 80 

 

- รอยละ 80 

 

- รอยละ 80 

3.ผลได (Outputs) - รอยละของสถาบันฯ ท่ีไดรับอุปกรณการชวยเหลือตามรายการ

ตางๆ ของโครงการฯครบถวนแลว 

- รอยละของสถาบันฯ ท่ีกอสรางสิง่กอสรางแลวเสร็จ 

- รอยละของสถาบันฯ ท่ีพรอมดําเนินธุรกิจตามวัตถุประสงคของ

โครงการ 

- รอยละ 80 

 

- รอยละ 80 

- รอยละ 80 

4.ผลลัพธ 

(Outcomes) 

 

- รอยละของสถาบันเกษตรกรท่ีพรอมจะเริ่มดําเนินธุรกิจตาม

วัตถุประสงคของโครงการ 

- รอยละของสถาบันเกษตรกรท่ีมปีริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลติ

หรือการจดัเก็บเพ่ิมข้ึน 

- รอยละ 80 

 

- รอยละ 80 

5.ความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอนโยบาย/แนวทางดําเนินงาน

โครงการ 

- ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอประโยชนท่ีจะเกิดข้ึน 

- ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพของสิ่งกอสราง และ

อุปกรณท่ีไดรับ 

- ระดับดีข้ึนไป 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



440 

12. โครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล  

 

ประเด็น ตัวชั้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา (Inputs) 

1.1 งบประมาณ 

 

 

1.2 การบรหิารจดัการ 

1.3 บุคลากร 

1.4 วัสดุอุปกรณ 

 

- รอยละของงบประมาณท่ีเบิกจายเทียบกับท่ีไดรับจัดสรร 

- สัดสวนงบประมาณท่ีโครงการอุดหนุนตอเงินทุนท่ี

สถาบันเกษตรกรสมทบเพ่ิมเติม 

- มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ 

- จํานวนบุคลากรท่ีดําเนินโครงการ 

- จํานวนวัสดุอุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน 

 

- ไมนอยกวารอยละ 96 

- ไมเกินรอยละ 90 

 

 

2. กระบวนการ 

(Processes) 

- มีการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบของสหกรณ 

- มีการติดตามการดําเนินงานจนแลวเสร็จตามสัญญา 

- มีการสงเสริมใหคําแนะนําและติดตามการใชประโยชน

ของเจาหนาท่ี 

 

3. ผลได (Outputs) - จํานวนสถาบันเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุนอุปกรณ

แปรรูป 

- จํานวนสถาบันเกษตรกรท่ีไดรับคําแนะนําและติดตาม

การใชประโยชน 

- จํานวนสถาบันเกษตรกรท่ีมีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช

ประโยชน 

- เทากับเปาหมาย 

 

- เทากับเปาหมาย 

 

- เทากับเปาหมาย 

 

4. ผลลัพธเบ้ืองตน 

(Outcomes) 

  

4.1 การใชประโยชน

โครงสรางพ้ืนฐาน/อุปกรณ 

- จํานวนสถาบันเกษตรกรท่ีไดใชประโยชนโครงสราง

พ้ืนฐาน และอุปกรณแปรรูป 

- จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับประโยชน 

- มากกวารอยละ 80 

 

- 

4.2 การรวบรวมและแปร

รูปผลผลิต 

- ปริมาณการรวบรวมผลผลิต 

- มูลคาการรวบรวมผลผลิต 

- ปริมาณการแปรรูป/จําหนายผลผลิต 

- มูลคาการแปรรูป/จําหนายผลผลิต 

 

4.3 การเพ่ิมศักยภาพ

ดานการผลติ/แปรรูป 

- รอยละของสถาบันเกษตรกรท่ีไดรับประโยชนในดาน

ตางๆ เชน ลดตนทุน เพ่ิมปริมาณการผลิต และเพ่ิมมูลคา

ผลผลิต เปนตน 

 

5. ความคิดเห็นและความ

พึงพอใจ 

- ระดับความคิดเห็นตอประเด็นตาง ๆ 

- ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการฯ 

- มากกวาระดับปานกลาง 

” 
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13. การประเมินผลโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล  

 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา (Inputs) - งบประมาณท่ีเบิกจาย - รอยละ 96 ของ

งบประมาณท่ีไดรับจดัสรร  

2. กระบวนการ (Processes)   

2.1 การประชุมช้ีแจง - จํานวนครั้งท่ีจัดประชุมช้ีแจงสรางความเขาใจ

และประชาสัมพันธโครงการฯ  

- รอยละของสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมการประชุม

ช้ีแจง 

- ตามเปาหมาย  

 

 - ไมนอยกวารอยละ 80 

2.2 การรับสมัครสถาบันเกษตรกร

เขารวมโครงการ 

- จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกร ท่ีรวมโครงการ 

- ระดับความเหมาะสมของระยะเวลาการรับสมคัร 

- ความเหมาะสมของหลักเกณฑการคัดเลือก

สถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการ 

- ตามเปาหมาย  

- ไมนอยกวาระดับมาก   

- ไมนอยกวาระดับมาก 

2.3 การสนับสนุนอุปกรณ และ

กอสรางปจจัยพ้ืนฐานแกสถาบัน

เกษตรกร 

- จํานวนสถาบันเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุน

ปจจัยพ้ืนฐานในการวบรวมยางพารา และอุปกรณ

เพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรปูยางพาราข้ันตนและ

ข้ันกลาง 

- จํานวนสถาบันเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุน

อุปกรณแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา 

- ตามเปาหมาย  

   

 

- ตามเปาหมาย            

   

3. ผลได (Outputs)   

- การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ และ

กอสรางปจจัยพ้ืนฐาน 

- จํานวนสถาบันเกษตรกรท่ีดําเนินการจัดซื้อจดัหา

อุปกรณ และกอสรางปจจัยพ้ืนฐาน แลวเสร็จ 

- จํานวนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสถาบันเกษตรกรไดรบั 

- จํานวนอุปกรณเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูป

ยางพาราข้ันตนและข้ันกลาง 

- จํานวนอุปกรณแปรรูปผลิตภัณฑยางพาราท่ี

สถาบันเกษตรกรไดรับ 

-  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของ

ปจจัยพ้ืนฐานและอุปกรณท่ีไดรับ 

- ตามเปาหมาย  

   

- ตามเปาหมาย 

- ตามเปาหมาย 

 

- ตามเปาหมาย 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80  

 

4. ผลลัพธ (Outcomes)   

4.1 ประสิทธิภาพการรวบรวมและ

แปรรูปยางพารา 

- ระดับการใชประโยชนโครงสรางพ้ืนฐานและ

อุปกรณ   ท่ีไดรับการสนับสนุน 

- ปริมาณการรวบรวมและแปรรูปยางพารา 

- มูลคาผลิตภัณฑท่ีสถาบันเกษตรกร  รวบรวม

หรือผลิต 

 

 

- เพ่ิมข้ึน 1.5 แสนตัน 

- เพ่ิมข้ึนจากกอนมี

โครงการ 
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ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

4.2 รายได - รอยละของเกษตรกรสมาชิกท่ีมรีายไดเพ่ิมข้ึน 

- จํานวนเกษตรกรสมาชิกท่ีขายยางพาราให

สถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

- จํานวนเกษตรกรสมาชิกท่ีมีรายไดเพ่ิมข้ึน

มากกวาหรือ เทากับ 1,190 บาท/ราย/ป  

- ราคายางพาราท่ีเกษตรกรจาํหนายใหกับสถาบัน

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

- ไมนอยกวารอยละ 80   

ของเปาหมาย (เปาหมาย 

42,000 ราย) 

4.3 สังคม 

- การมีสวนรวม 

 

-  รอยละของสถาบันเกษตรกรท่ีสมาชิก/บุคคล

ท่ัวไป       มีสวนรวมเปนคณะกรรมการตรวจรับ

อุปกรณและปจจยัพ้ืนฐาน 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

5. ทัศนคติและความพึงพอใจ         

 - ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจตอปจจัยพ้ืนฐาน และวัสดุ

อุปกรณ      ท่ีไดรับ 

- ไมนอยกวาระดับมาก   

- ไมนอยกวาระดับมาก   
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14. โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล  

 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา 

(Inputs) 

- รอยละของการเบิกจายงบประมาณ - ไมนอยวารอยละ 96 

 - ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ - ระดับมากข้ึนไป 

2. กระบวนการ 

(Processes) 

- มีหลักเกณฑและกระบวนการรับซื้อยางท่ีชัดเจน - เทากับเปาหมาย 

 - มหีลักเกณฑการนํายางไปใชท่ีชัดเจน - เทากับเปาหมาย 

3. ผลได 

(Outputs) 

- ปริมาณยางท่ีรับซื้อเพ่ือใหหนวยงานนําไปใช - เทากับเปาหมาย 

 - จํานวนหนวยงานท่ีนํายางไปใช - เทากับเปาหมาย 

 - ปริมาณยางท่ีหนวยงานนําไปใช - เทากับเปาหมาย 

 - ระยะทางท่ีกรมชลประทานนํายางไปใชดําเนินการซอมแซม/

ปรับปรุง/กอสรางโครงการ โดยใชยางพาราเปนสวนผสม 

- เทากับเปาหมาย 

 - ปริมาณยางท่ีกรมชลประทานนําไปใชในการซอมแซม/ปรับปรุง/

กอสรางโครงการ โดยใชยางพาราเปนสวนผสม 

- เทากับเปาหมาย 

4. ผลลัพธ 

(Outcomes) 

- จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับประโยชนจากการสัญจร/ไดรับความสะดวก

ในการขนสง สินคาเกษตร 

- เทากับเปาหมาย 

5. ความพึงพอใจ

ตอโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของเจาหนาท่ีตอการดําเนินงานโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 
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15. โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา 

(Inputs) 

- รอยละของการเบิกจายงบประมาณ - ไมนอยวารอยละ 96 

 - ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ - ระดับมากข้ึนไป 

2. กระบวนการ 

(Processes) 

- มีหลักเกณฑและกระบวนการรับสมัครเขารวมโครงการท่ีชัดเจน - เทากับเปาหมาย 

 - มีการประชุมช้ีแจง ประชาสัมพันธโครงการท่ีชัดเจนและท่ัวถึง

ทุกกลุมเปาหมาย 

- เทากับเปาหมาย 

 - มีคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุน

หมุนเวียนเพ่ือรวบรวมยางพารา 

- เทากับเปาหมาย 

 - มีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุน

หมุนเวียนเพ่ือรวบรวมยางพารา ระดับจังหวัด 

- เทากับเปาหมาย 

 - จํานวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ - เทากับเปาหมาย 

 - จํานวนครั้งในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ

ระดับจังหวัด 

- เทากับเปาหมาย 

 - ระดับความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติของสถาบัน

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 

 - จํานวนครั้งการติดตาม ใหคําแนะนํา ปรึกษาแกสถาบัน

เกษตรกรท่ีไดรับสินเช่ือจากโครงการ 

- เทากับเปาหมาย 

3) ผลได 

(Outcomes) 

- จํานวนสถาบันเกษตรกรท่ีสมัครเขารวมโครงการ - เทากับเปาหมาย 

 - จํานวนสถาบันเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือดําเนิน

ธุรกิจรวบรวมยางพารา 

- เทากับเปาหมาย 

 - ปริมาณยางพาราท่ีสถาบันเกษตรกรรับซื้อจากเกษตรกรโดยใช

เงินทุนหมุนเวียนจากโครงการ 

- เทากับเปาหมาย 

 - รอยละของสถาบันเกษตรกรไดนําเงินสินเช่ือไปใชในการ

รวบรวมยางพาราตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 

- เทากับเปาหมาย 

4) ความพึงพอใจ 

ตอโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของเจาหนาท่ีตอโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของสถาบันเกษตรกรตอโครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 

- ระดับมากข้ึนไป 
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16. โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล  

 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา 

(Inputs) 

- รอยละของการเบิกจายงบประมาณ - ไมนอยกวารอยละ 96 

 - ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ - ระดับมากข้ึนไป 

2. กระบวนการ 

(Processes) 

- มีหลักเกณฑและกระบวนการรับสมัครเขารวมโครงการท่ีชัดเจน - เทากับกับเปาหมาย 

 - มีการประชุมช้ีแจงโครงการท่ีชัดเจนและท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย - เทากับกับเปาหมาย 

 - มีการประชาสัมพันธโครงการผานสื่อตาง ๆ อยางท่ัวถึง - เทากับกับเปาหมาย 

 - มีคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุน

หมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) 

- เทากับกับเปาหมาย 

 - มีคณะทํางานชดเชยดอกเบ้ีย โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปน

เงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) 

- เทากับกับเปาหมาย 

 - มีคณะทํางานตรวจสต็อกยาง โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปน

เงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) 

- เทากับกับเปาหมาย 

 - จํานวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ - เทากับกับเปาหมาย 

 - จํานวนครั้งในการจัดประชุมคณะทํางานชดเชยดอกเบ้ีย - เทากับกับเปาหมาย 

 - จํานวนครั้งในการจัดประชุมคณะทํางานตรวจสต็อกยาง - เทากับกับเปาหมาย 

 - ระดับความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติของผูประกอบ

กิจการยางท่ีเขารวมโครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 

3 ผลได (Outputs) - จํานวนผูประกอบกิจการยางท่ีสมัครเขารวมโครงการ - เทากับกับเปาหมาย 

 - จํานวนผูประกอบกิจการยางท่ีไดรับการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือ

ดําเนินธุรกิจรวบรวมยางพารา 

- เทากับกับเปาหมาย 

 - ปริมาณยางพาราท่ีผูประกอบกิจการรับซื้อจากเกษตรกรโดยใช

เงินทุนหมุนเวียนจากโครงการ 

- เทากับกับเปาหมาย 

 - รอยละของผูประกอบกิจการยางไดนําเงินสินเช่ือไปใชในการ

รวบรวมยางพาราตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 

- เทากับกับเปาหมาย 

4 ความพึงพอใจ 

ตอโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของเจาหนาท่ีตอโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 
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17. โครงการยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปูอยางครบวงจร 
   

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล  
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา (Inputs) - จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร - เทียบกับเปาหมาย 

 - รอยละของงบประมาณท่ีเบิกจาย - เทียบกับเปาหมาย 

2. กระบวนการ 

(Processes) 

- รอยละของการรับทราบขาวสารกิจกรรม 

- รอยละของการรับรูขาวสารตอการสนับสนุนของกรม

สงเสริมอุตสาหกรรม  

- เทียบกับเปาหมาย 

 

3. ผลได (Outputs) - รอยละของ SMEs /เกษตรกรไดรับการถายทอด - เทียบกับเปาหมาย 

 -  รอยละของ  SMEs / เกษตรกรได รับการสงเสริม

พัฒนาการแปรรูป 

- รอยละของ SMEs ที่ไดรับการสนับสนุนเครื่องจักร/

อุปกรณแปรรูป 

- เทียบกับเปาหมาย 

 

- เทียบกับเปาหมาย 

 - รอยละของ SMEs ท่ีไดรับการพัฒนาดวย 

เทคโนโลยีดิจิทัล/อัตโนมัติ 

- เทียบกับเปาหมาย 

 - รอยละของกิจกรรมท่ีไดรับการยกระดับและ 

มีความพรอมในการใหบริการ 

- เทียบกับเปาหมาย 

4. ผลลัพธ (Outcomes) - รอยละของ SMEs ท่ีลดของเสีย * - เทียบกับเปาหมาย 

5. ความพึงพอใจ - รอยละของ SMEs มีตนทุนลดลง 

- รอยละของ SMEs มียอดขายเพ่ิมข้ึน 

- รอยละของการนําความรูไปใชประโยชน 

- รอยละของการนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดตอ 

- ระดับความพึงพอใจตอหลักสูตรการอบรม 

- ระดับความพึงพอใจตอกระบวนการทํางาน   

- ระดับปานกลางข้ึนไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



447 

18. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา 

(Inputs) 

- จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

- รอยละของงบประมาณท่ีเบิกจาย 

- จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการพัฒนาความรูตามแผนปฏิบัติงาน 

- เทียบกับเปาหมาย 

2. กระบวนการ 

(Processes) 

- รอยละของประเภทสถานประกอบการ 

- รอยละของขนาดสถานประกอบการ 

- รอยละของการรับทราบขอมูลขาวสารกิจกรรม 

- รอยละของ SMEs ท่ีผานการพิจารณาเขารวมโครงการ 

- เทียบกับเปาหมาย 

3. ผลได (Outputs) - จํานวน SMEs ท่ีผานการอบรมและการใหคําปรึกษา - เทียบกับเปาหมาย 

4. ผลลัพธ 

(Outcomes) 

- รอยละของ SMEs ท่ีลดของเสีย 

- รอยละของ SMEs ท่ีมีตนทุนลดลง 

- รอยละของ SMEs ท่ีมียอดขายเพ่ิมข้ึน 

- รอยละของ SMEs ท่ีนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดตอ 

- เทียบกับเปาหมาย 

5. ความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจตอโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจตอการใหคําแนะนํา 

- ระดับความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงาน 

- ระดับปานกลางข้ึนไป 
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19. โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค 
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา (Inputs)   
1.1 งบประมาณ - จํานวนงบประมาณท่ีเบิกจาย - ไมนอยกวารอยละ 96 
 - ความเพียงพอ/ความทันเวลาของงบประมาณ - ทันตามแผน 
1.2 เกษตรกรท่ีสนใจทํา

 

- จํานวนเกษตรกรท่ีสนใจทําเกษตรแบบอินทรียท่ีสมัคร

 

- เทียบกับเปาหมาย 
1.3 องคความรู - จํานวนหลักสูตรท่ีใชในการอบรม - เทียบกับเปาหมาย 

2. กระบวนการ (Processes)   
2.1 การจัดตั้งคณะทํางาน - มีการจัดตั้งคณะทํางานในการดําเนินโครงการ - ดําเนินการไดตามแผน 
 - จํานวนครั้งการจัดประชุมคณะทํางานฯ  - เทียบกับเปาหมาย 
2.2 การจัดฝกอบรม - จํานวนครั้งในการจัดฝกอบรม  - เทียบกับเปาหมาย 
2.3 การจดัประชุมเจรจาการคา

และจัดกิจกรรมเช่ือมโยงการตลาด 

- จํานวนครั้งในการจัดประชุมเจรจาและจดักิจกรรม

เช่ือมโยงการตลาด 

- เทียบกับเปาหมาย 

3. ผลได (Outputs)   

3.1 การไดรับการถายทอด

ความรูของเกษตรกร 

- จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดความรู - เทียบกับเปาหมาย 

3.2 การพัฒนาและเขาสู 

เกษตรอินทรีย 

- จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการพัฒนาและเขาสูเกษตร

อินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ 

- เทียบกับเปาหมาย 

4. ผลลัพธ (Outcomes)   

4.1 แผนพัฒนาธุรกิจชุมชน

สินคาเกษตรอินทรีย 

- รอยละของกลุมเกษตรกรท่ีมีแผนพัฒนาธุรกิจชุมชน

สินคาเกษตรอินทรีย 

- รอยละ 60 

4.2 การจับคูตลาดสินคา 

อินทรีย 

- รอยละของกลุมเกษตรกรท่ีมีการจับคูตลาดสินคา

เกษตรอินทรีย 

- รอยละ 60 

4.3 พ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย - จํานวนพ้ืนท่ีเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS)  - เทียบกับเปาหมาย 

4.4 การทําเกษตรอินทรีย 

แบบมีสวนรวม (PGS) 

- รอยละของเกษตรกรท่ีทําเกษตรอินทรีย แบบมีสวน

รวม (PGS) 

- รอยละ 60 

4.6 รายไดของเกษตรกร - รอยละของรายไดเกษตรกรเพ่ิมข้ึน - รอยละ 5 

4.5 การจําหนายสินคา 

เกษตรอินทรีย 

- รอยละของเกษตรกรท่ีมีชองทางการจําหนายสินคา

เกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน 

- รอยละ 60 

5. ความคิดเห็น/ความพึง

พอใจของเกษตรกร 

- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรตอการถายทอด

ความรู (หลกัสตูร/ระยะเวลา/สถานท่ีจัดอบรม/วิทยากร) 

- ระดับมากข้ึนไป 

 - ระดับความรู/ความเขาใจของเกษตรกรตอหลักสูตรท่ี

ไดรับอบรม 

- ระดับมากข้ึนไป 

 - ระดับการนําความรูจากการถายทอดไปใชประโยชน - ระดับมากข้ึนไป 

 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดําเนินงานโครงการฯ - ระดับมากข้ึนไป 
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120. โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ 
 

ประเดน็และตัวช้ีวัดการประเมินผลการประเมินผล 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา (Inputs)   

1.1 งบประมาณ - จํานวนงบประมาณท่ีเบิกจาย - ไมนอยกวารอยละ 96 

 - ความเพียงพอ/ความทันเวลาของ

งบประมาณ 

- ทันตามแผน 

1.2 เกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการ

แหงรัฐ 

- จํานวนเกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือ

สวัสดิการแหงรัฐท่ีสมัครเขารวมโครงการ 

- เทียบกับเปาหมาย 

1.3 ปจจัยการผลิต - จํานวนปจจัยการผลิตท่ีมอบใหกับ

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

- เทียบกับเปาหมาย 

 - ความทันเวลาของปจจัยการผลิต - ทันตามแผน 

1.4 องคความรู - จํานวนหลักสูตรท่ีใชในการอบรม - เทียบกับเปาหมาย 

2. กระบวนการ (Processes)   

2.1 การคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ - มีการคัดเลือกเกษตรกรเขารวม

โครงการตามคณุสมบัติท่ีกําหนด 

- ดําเนินการไดทันตาม

แผนท่ีกําหนด 

2.2 การจัดอบรมเพ่ือถายทอดความรู/

ศึกษา ดูงาน 

- จํานวนครั้งในการจัดอบรมเพ่ือ

ถายทอดความรู/ศึกษา ดูงาน 

- เทียบกับเปาหมาย 

2.3 การมอบปจจัยการผลติแกเกษตรกร - จํานวนปจจยัการผลิตท่ีมอบให

เกษตรกร 

- เทียบกับเปาหมาย 

2.4 การติดตามผลการดําเนินงาน - จํานวนครั้งในการติดตามผลการ

ดําเนินงาน 

- เทียบกับเปาหมาย 

3. ผลได (Outputs)   

3.1 การรับทราบขอมลูขาวสารของ

เกษตรกร 

- รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับการ

ประชาสมัพันธโครงการ (ประเภทสื่อ/

ความถ่ี) 

- มากกวารอยละ 60 

3.2 การเขารวมโครงการของเกษตรกร - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการคดัเลือก

เพ่ือเขารวมโครงการ 

- เทียบกับเปาหมาย 

3.3 การถายทอดความรู/ศึกษา ดงูาน - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการ 

ถายทอดความรู/ศึกษา ดูงาน 

- เทียบกับเปาหมาย 

3.4 การสนับสนุนจากโครงการ - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุน 

จากโครงการ (ปจจยัการผลผลติ/คาเบ้ีย

เลี้ยง/ท่ีพัก/คาพาหนะ) 

- เทียบกับเปาหมาย 
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ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

4. ผลลัพธเบ้ืองตน (Outcomes)   

4.1 การนําความรูไปใชประโยชน - รอยละของเกษตรกรท่ีนําความรูจาก

การอบรมไปใชประโยชน 

- มากกวารอยละ 60 

4.2 การถายทอดความรูไปสูเกษตรกรรายอ่ืน - รอยละของเกษตรกรท่ีถายทอดความรู

ใหเกษตรกรรายอ่ืน 

 

4.3 รายไดของเกษตรกรเพ่ิมข้ึน - รอยละของเกษตรกรท่ีมีรายไดจากการ

ประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน 

- มากกวารอยละ 60 

5. ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของ

เกษตรกรและเจาหนาท่ี 

  

 - ระดับความรู ความเขาใจของเกษตรกร

ตอหลักสตูรท่ีไดรบัอบรม 

- ระดับมากข้ึนไป 

 - ระดับการนําความรูจากการถายทอดไป

ใชประโยชน 

- ระดับมากข้ึนไป 

 - ระดับความคดิเห็นของเกษตรกรตอ

ปจจัยการผลติท่ีไดรับ (คุณภาพ/

ปริมาณ/ความทันเวลา) 

- ระดับมากข้ึนไป 

 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรตอ

การถายทอดรู/ศึกษาดูงาน (หลักสูตร/

วิทยากร/ระยะเวลา/สถานท่ีจดัอบรม 

เปนตน) 

- ระดับมากข้ึนไป 

 - ระดับความพึงพอใจตอการดําเนิน

โครงการฯ 

- ระดับมากข้ึนไป 
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21. โครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดแกเกษตรกร  
 

ประเด็นและตัวช้ีวัดการประเมินผล  

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1) ปจจัยนําเขา (Inputs) - จํานวนงบประมาณท่ีเบิกจาย - รอยละ 76 ของงบประมาณ

ท่ีไดรับจดัสรร 

2) ผลได (Outputs) 

- การจางงาน 

 

 

 

- จํานวนเกษตรกรท่ีรับจางเปนแรงงานใน

โครงการ 

- จํานวนโครงการสงนํ้าและบํารุงรกัษา 

โครงการชลประทานจังหวัด ท่ีไดรบัการ

ซอมแซม บํารุงรักษา 

 

- เทากับเปาหมาย 

- เทากับเปาหมาย 

 

3) ผลลพัธ (Outcomes) 

3.1) เศรษฐกิจ 

 

 

- รายไดเฉลี่ยตอรายท่ีเกษตรกรไดรับจาก

โครงการ 

 

- เพ่ิมข้ึนจากกอนเขารวม

โครงการ 

3.2) สังคม - รอยละของเกษตรกรท่ีมสีวนรวมในการคิด 

และตดัสินใจรวมกันซอมแซมบํารงุรักษาระบบ

ชลประทานใหตรงกับความตองการ  

- ระดับความสัมพันธ และความรวมมือระหวาง

กลุมผูใชนํ้าตาง ๆ ในพ้ืนท่ี 

- ระดับการสรางความสามัคคีในชุมชน 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

- ไมนอยกวาระดับมาก 

 

- ไมนอยกวาระดับมาก          

3.3) ความพึงพอใจของเกษตรกร - ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจตอรายไดท่ีไดรับ 

- ไมนอยกวาระดับมาก     

- ไมนอยกวาระดับมาก     

 
 
 

 

 

 

 

9.3 รูปแบบการรายงานการติดตามประเมินผล 
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