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บทคัดย่อ 
 

 การประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  
ปี 2560 - 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของโครงการ โดยเป็นการ
พิจารณาผลการดำเนินงานตามกรอบ 6 ด้าน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 270 ราย ในพ้ืนที่ 5 ประเภท ได้แก่ พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน พ้ืนที่นิคมสร้าง
ตนเอง พื้นที่สาธารณะประโยชน์ และพื้นที่ป่าชายเลน พร้อมทั้งสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โครงการในระดับพื้นที่ แล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ในรูปแบบของการประเมินผลตามแบบเชิงตรรกะ 
(Logic Model) ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ รวมทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ผลการประเมิน พบว่า การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้เกินเป้าหมาย
จากงบประมาณที่หน่วยงานได้ร ับ แต่การบรรลุประสิทธิผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์  
ของโครงการ บรรลุได้เพียงด้านคุณภาพชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการที ่ดีขึ ้น และความพึงพอใจ  
ของผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล สำหรับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด  
ยังไม่ทั่วถึงผู้เข้าร่วมโครงการในทุกพื้นที่ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดำเนินการได้เฉพาะ 
บางพื้นที่ ไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทุกประเภทพื้นที่ เช่น พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น 
และผลกระทบ ด้านรายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการเพียงร้อยละ 35.19 ที่มีรายได้เหนือเส้นความ
ยากจน ปี 2563 สำหรับผลการส่งเสริมและพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการและพื้นที่โครงการ ตามกรอบ
การดำเนินงาน 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาที่ดิน ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้แล้ว คิดเป็น 
ร้อยละ 51.68 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว คิดเป็นร้อยละ 97.81 ของผู้ได้รับการอบรม 
และมีการนำไปใช้ประโยชน์ทุกราย 2) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา
ถนนและทางลำเลียง ระบบน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค ระบบน้ำเพ่ือการเกษตร และไฟฟ้า เฉพาะในพ้ืนที่
ปฏิรูปที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 48.91 เท่ากัน สำหรับพื้นที่อื่นมีติดข้อจำกัดในเรื่องของกฎหมายที่ไม่
สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ได้ 3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ได้รับ
การอบรมถ่ายทอดความรู้แล้ว คิดเป็นร้อยละ 47.69 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว คิดเป็น
ร้อยละ 99.76 ของผู ้ได้รับการอบรม และมีการนำไปใช้ประโยชน์ทุกราย 4) ด้านการส่งเสริม 
การรวมกลุ่ม ได้รับการอบรมแล้ว คิดเป็นร้อยละ 92.96 มีการจัดตั้งกลุ ่มใหม่ในพื ้นที่ คิดเป็น 
ร้อยละ 40.00 และสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มแล้ว คิดเป็นร้อยละ 55.43 รวมทั้งมีส่วนร่วมใน 
การทำกิจกรรมกลุ่มด้วย 5) ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้รับการสนับสนุนเงินทุน 
เพื ่อใช้ในการประกอบอาชีพ เฉพาะในพื ้นที ่ปฏิร ูปที ่ด ิน คิดเป็นร้อยละ 98.51 ในจำนวนนี้ 
มีการนำไปใช้ประโยชน์ทุกราย และ 6) ด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้
แล้ว คิดเป็นร้อยละ 15.50 มีการทำบัญชีเป็นประจำ คิดเป็นร้อยละ 14.71 ของผู้ได้รับการอบรม 
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีการผลิตทางการเกษตรมีรายได้สุทธิจากการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด เช่น 
ปลูกยางพาราเฉลี่ย 13,339.06 บาทต่อไร่ ปาล์มน้ำมันเฉลี่ย 5,712.09 บาทต่อไร่ ทุเรียนเฉลี่ย 
84,946.91 บาทต่อไร่ ข้าวเฉลี่ย 881.79 บาทต่อไร่ มันสำปะหลังเฉลี่ย 2,261.11 บาทต่อไร่ และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 801.15 บาทต่อไร่ ซึ่งมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตในทุกชนิดพืช 
รวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 68.83 มีเงินออมเฉลี่ย 10,159.83 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
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ข้อค้นพบ พื้นที่ที่ได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนมีความแตกต่างกัน ด้านวัตถุประสงค์
ของการจัดที่ดินทำกิน เงื่อนไขการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ตลอดจนข้อกำหนดหรือกฎระเบียบของพ้ืนที่ 
ส่งผลทำให้การดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไม่สามารถ
ดำเนินการไดใ้นลักษณะเดียวกันทุกพ้ืนที่ อีกท้ังหน่วยงานที่มีภารกิจตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที่ที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการ
จัดสรรงบประมาณจากแผนงานอื่นเข้ามาดำเนินกิจกรรมที่ใกล้เคียงกันในพ้ืนที่ ส่งผลทำให้หน่วยงาน
ในพื้นที่ขาดความชัดเจนในการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในการดำเนิน
ส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที่หากมีการดำเนินงานที่ต่อเนื่องหรือมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจะมีผล
ต่อการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการส่งเสริมและพัฒนาไปใช้ประโยชน์เป็นอย่างมาก 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่มีภารกิจตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน ทั้งในระดับส่วนกลาง
และพื้นที่ควรมีการกำหนดเป้าหมายพื้นที่และผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความชัดเจนเพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่การบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานในพื้นที่ ภายใต้คณะทำงาน
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพควรมีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการใน  
แต่ละพื้นที่ โดยเป็นการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระยะเร่งด่วน และแผนพัฒนาพื้นที่ในระยะยาว
เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและมีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่  รวมทั้งควรมีการดำเนินการ 
ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของพื้นที่และตามความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ 
เนื่องจากในบางพื้นที่ไม่มีความสนใจในการปรับเปลี่ยนอาชีพแต่มีความสนใจในการประกอบอาชีพ
เสริมนอกภาคเกษตร 
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Abstract 
Assessment of Occupational Promotion and Development Projects to Solve 

Farmer's Land Problems Year 2017 - 2019 aims to assess the achievement and 
worthiness of the project. The results were considered in accordance with the 6 
frameworks. Data were collected by interviewing 270 participants in 5 types of areas; 
national reserved forests, land reform area, self - established settlement area, public 
space and mangrove forest areas as well as interviewing the staff responsible for the 
project at the local level. The results were analyzed in the form of a evaluation model 
(Logic Model) consisting of Inputs, Activities, Outputs, Outcomes, Impacts, Efficiency 
and Effectiveness. 

The results of the evaluation found that the operation was efficient, able to 
exceed the target from the budget but not achieve the effectiveness of operations 
according to the objectives of the project. However, the quality of life and 
satisfaction’s participants can be achieved. For promoting career development, 
marketing and infrastructure development are not yet covered all areas. Part of 
participants income impact we found that only 35.19 percent of participants have 
incomes above the poverty. According to the 6 frameworks as follows: 1) Land 
development; 51.68 percent of participants received training and they have been 
supported inputs accounted for 97.81 percentage. 2) Development of water resources 
and infrastructure; only land reform area has been developed (road, water system for 
consumption, water system for agriculture and electricity) accounted for 48.91 
percent from all area, for other areas we found that there are limited in terms of laws, 
so agency cannot carry out infrastructure construction in the area. 3) Promotion and 
professional development; 47.69 percent of participants received training and 99.76 
percent of them can apply the knowledge. 4) Promotion the integration; participants 
were trained accounted for 92.96 percent then participants set up a new group in the 
area accounted for 40 percent from all area. However, they have applied to join the 
group accounted for 55.43 percentage. 5) Supporting access to funding sources funded 
for use in a career; Only in the land reform area can get it, accounted for 98.51 
percentage of people in land reform area and all of them apply knowledge and 6) 
The preparation of household accounts; participants have received training accounted 
15.50 percent (14.71 percentage of them can apply knowledge). Participants who do 
farming had net income from doing farm; rubber is 13,339.06 baht per rai, oil palm is 
5,712.09 baht per rai, durian is 84,946.91 baht per rai, rice is 881.79 baht per rai, cassava 
is 2,261.11 baht per rai and maize is 801.15 baht per rai and farmers who run the farm 
as above can earns more production costs in all crops. In addition, participants in this 
project 68.83 percent had average savings 10,159.83 baht per household per year. 
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For the findings, we found that each areas objectives in this project are 
different in arranging arable land Terms of use as well as the requirements or 
regulations of the area. As a result, the implementation of promotion and career 
development and infrastructure development cannot be carried out the same way in 
all areas. In addition, agencies who run the project have unclear about budget that 
make they cannot run the project continuously, but if they still keep training people 
and supporting agricultural factors it will make a lot of effect to users. 

Recommendations; agencies both at the central and local level should have 
clear targets for the area and project participants to facilitate integration and 
collaboration in the area. As well as the local agencies under the working group on 
promotion and occupational development should prepare a plan together with the 
participants both in short-term and long-term plan for continuous operation and full 
utilization, including do the action in a manner that varies according to the type of 
area and the needs of the project participants. Because of some areas there is no 
interest in changing careers but they are interested in pursuing additional occupations 
outside the agricultural sector. 

 

 

Keywords: project evaluation, promote career development, arranging arable land 
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การประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  
ปี 2560 – 2562 เป็นการประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ตลอดจนการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน  
และการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มในพื้นท่ี รวมทั้งเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงาน 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น เนื้อหาของเอกสารเน้นให้เห็นถึง 
ผลการประเมินตามตัวชี้วัดตั้งแต่ผลผลิตที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ และความ  
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ และ
ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้ง
ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงการได้อย่างเต็มที่ 

การประเมินผลครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบโครงการ  
ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ทุกหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่ได้สละเวลามาให้ข้อมูลต่าง ๆ เป็นอย่างดีทำให้เอกสารรายงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์  และหวังว่าจะ
เป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจการประเมินผลโครงการดังกล่าวด้วย 
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บทที่ 1 

บทนำ 
 

1.1 ความสำคัญของงานประเมินผล 
การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศด้านการลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างความเป็นธรรมในสังคม คณะรัฐมนตรี 
(ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีอำนาจ หน้าที่ 
จัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที ่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเสนอต่อ ครม.  
เพื ่อพิจารณาอนุมัติและกำหนดแนวทางหรือมาตรการ เพื ่อให้หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องปฏิบัติ  
ตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ต่อมา คทช. ได้มีมติ
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. จำนวน 9 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะอนุกรรมการ
จัดหาที่ดิน (2) คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน (3) คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด  
(4) คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (5) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดิน (6) คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรดิน (7) คณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล (8) คณะอนุกรรมการ
สารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน และ (9) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
แบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ เพื่อเป็น
กลไกขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การปฏิบัติ  ทั้งนี้ 
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม (2563) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้ คทช. 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2562 มีพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าใช้ประโยชน์แล้ว 29 จังหวัด 87 พื้นที่ 
จำนวน 146,558.51 ไร่ ผู้เข้าใช้ประโยชน์ จำนวน 9,562 ราย  

คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (อนุ 3) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์เป็นประธานอนุกรรมการ และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
มีอำนาจหน้าที่ ให้ความเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบของชุมชน 
เช่น สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ ่มเกษตรกร หรือรูปแบบอื ่น ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื ้นฐาน  
เพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตของผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือที่อยู่อาศัย รวมทั้งกำกับ 
ดูแล ติดตามการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด และการจัดทำระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
โดยดำเนินการภายใต้ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร”  
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริม การตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค พัฒนา
คุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน
ให้สหกรณ์และชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ตามแนวทางพระราชดำริ และจัดตั้งกลไก  
การบริหารจัดการที่ดินที่ชุมชนได้รับอนุญาต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนา
พื้นที่ ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2562 จำนวน 87 พื้นที่ 29 จังหวัด (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2564)  
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (อนุ 3) ได้กำหนดกรอบในการดำเนินงาน 
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6 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูล Zoning 
โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับพื้นที่ ขุดสระ ส่งเสริมการทำปุ๋ยพืชสดสำหรับปรับปรุงบำรุงดิน 
ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ำ จัดหาบ่อบาดาล ปรับปรุงพื้นท่ีดินกรด บริการวิเคราะห์ดิน
และให้คำแนะนำการจัดการดิน น้ำ และพืช ส่งเสริมแหล่งน้ำขนาดเล็ก และจัดหาพัฒนาระบบไฟฟ้า 
(2) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน โดยก่อสร้างอาคารอัดน้ำ ฝายทดน้ำ  
อ่างเก็บน้ำ อาคารบังคับน้ำ ขุดและก่อสร้างสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก  
หรือขุดเจาะบ่อบาดาลให้แก่เกษตรกร (3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยสนับสนุนการเลี้ยงไก่ 
สนับสนุนวัสดุสาธิตทางการประมง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมอาหารและแปรรูป ส่งเสริม 
การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกและกบในกระชังน้ำ กระชังบก สนับสนุนพันธุ์
แพะเนื้อ โคนม โคเนื้อ สนับสนุนพันธุ์หม่อนพร้อมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และส่งเสริมการปลูกไม้ผล
และพืชไร่ (4) ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม โดยแนะนำ ส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งสถาบันเกษตรกร
ที่มีอยู่แล้ว และที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในพื้นที่โครงการ รวมทั้งสนับสนุนการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
ในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ (5) ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยสำรวจความ
ต้องการและให้การสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวมทั้งเชื่อมโยงธุรกิจเงินกู้ระหว่าง
สหกรณ์ และ (6) ด้านการส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุน แนะนำ 
กำกับ ติดตามการทำบัญชี รวมทั้งอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ (สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2562) 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื ่อแก้ไขปัญหาที่ด ินทำกินของเกษตรกร มีความ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม และมีการดำเนินงานโครงการมาอย่างต่อเนื ่อง รวมทั ้งมีการบูรณาการ 
การดำเนินงานโดยหลายหน่วยงาน เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง  
กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดังนั้นเพื่อให้มีข้อมูล
สำหรับการบริหารโครงการให้มีคุณภาพมากยิ ่งขึ ้น รวมทั ้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
ข้อเสนอแนะเชิงพื ้นที ่ เพื ่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป จึงได้ทำการประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินทำกนิของเกษตรกร ปี 2560 - 2562 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของโครงการ 
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1.3 ขอบเขตของการประเมินผล 
1.3.1 พื้นที่เป้าหมาย พ้ืนที่จัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาลที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื ่อแก้ไขปัญหาที ่ด ินทำกินของเกษตรกร  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ครอบคลุมพื ้นที ่ป ่าสงวนแห่งชาติ พื ้นที ่ปฏิร ูปที ่ดิน  
พ้ืนทีส่าธารณะประโยชน์ พ้ืนที่นิคมสร้างตนเอง และพ้ืนที่ป่าชายเลน 5 ประเภทพื้นที่ ใน 29 จังหวัด 

1.3.2 กลุ่มประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  
และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.3.3 ระยะเวลาของข้อมูล 
1) ผลผลิตและผลได้ของโครงการ เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการส่งเสริม 

และพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  
ที่ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน  

2) ผลลัพธ์ของโครงการ เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้
ข้อมูลการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีเพาะปลูก 2563/64 (1 พฤษภาคม 
2563 – 30 เมษายน 2564) 
 

1.4 วิธีการประเมินผล 
1.4.1 กรอบแนวคิดในการประเมินผล 

ในการประเมินผลครั้งนี้ เป็นการประเมินผลโครงการที่มีการดำเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง 3 ปี (ปี 2560 – 2562) ในพื้นที่ 5 ประเภทที่นำมาจัดสรรให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็น 
การอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการที่ผ่านมา ตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน  
ที่กำหนดโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด รวมทั้งวิเคราะห์ข้อค้นพบและ
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินงาน  
ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของโครงการต่อไป โดยกำหนดรูปแบบ ประเภท และแผนแบบการประเมินผล ดังนี้ 

(1) รูปแบบการประเมินผล ใช้รูปแบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) ในการ
ประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย ทรัพยากรหรือปัจจัยนำเข้า กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์  และผลกระทบ 
รวมทั้งการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการซึ่งครอบคลุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดำเนินงาน 

(2) ประเภทการประเมินผล เป็นการประเมินผลระหว่างการดำเนินงานของโครงการ 
(Ongoing Evaluation) เนื่องจากยังคงมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

(3) แผนแบบการประเมินผล ประเมินผลโดยไม่ใช ่แผนแบบทดลอง (Non-
experimental design) เป็นการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 

พ้ืนที่โครงการ 
- ป่าสงวนแห่งชาติ 
- ปฏิรูปท่ีดิน 
- สาธารณะประโยชน์ 
- นิคมสร้างตนเอง 
- ป่าชายเลน 

งบประมาณ 
ปี 2560 - 2562 

วงเงิน 287.2554 ล้านบาท 

หน่วยงาน 

สังกัด กษ. 12 หน่วยงาน และ 
นอกสังกัด กษ. 10 หน่วยงาน 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด 

- รับ และตรวจสอบข้อมูลพ้ืนท่ีโครงการ 
- กำหนดและพิจารณากรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน ดังน้ี 
1. พัฒนาท่ีดิน          2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
3. พัฒนาอาชีพ         4. การรวมกลุ่ม 
5. เข้าถึงแหล่งเงินทุน  6. บัญชีครัวเรือน 
(การอบรม, สนับสนุนปัจจัย, ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 
- กำกับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติงาน 

คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจงัหวัด 
“คณะทำงานส่งเสรมิพัฒนาอาชีพและการตลาด” 

- สำรวจพื้นท่ี 
- หารือแนวทางการส่งเสริม 
- จัดเวทีประชาคม 
- บูรณาการวางแผนงานและแผนงเงิน 
- ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

- การได้รับการอบรมถ่ายทอด 
   ความรู้ 
- การได้รับการสนับสนุนปัจจัย 
  การผลิต 
- การได้รับการพัฒนาโครงสร้าง  
  พื้นฐาน 

- การใช้ประโยชน์จาก 
  องค์ความรู้ 
- การใช้ประโยชน์จาก 
  ปัจจัยการผลิต 
- การใช้ประโยชน์จาก 
  โครงสร้างพื้นฐาน 

- ด้านเศรษฐกิจ 
- ด้านสังคม 

ปัจจัยนำเข้า กิจกรรม ผลผลิต/ผลได้ ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

ประสิทธิภาพ 

ความคุ้มค่า 

ประสิทธิผล/ผลสัมฤทธิ ์

ผู้เข้าร่วมโครงการ/พื้นท่ีโครงการ 
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1.4.2 ประเด็นและตัวช้ีวัด 
ประเด็นและตัวชี ้ว ัดที ่สำคัญที ่ใช้ในการประเมินผลครั ้งนี ้ ได้จากการพิจารณา

รายละเอียดของการดำเน ินโครงการร่วมกับสิ ่งที ่ต ้องการประเมินผล จำแนกตามรูปแบบ  
การประเมินผลดังนี้ (ตารางท่ี 1.1) 

ตารางท่ี 1.1 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผล 

ประเด็น ตัวชี้วัด 
เกณฑ ์

การประเมินผล 
1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs)  
   1.1 งบประมาณ - ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย - ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 

  ของงบประมาณ 
  ที่ได้รับจัดสรร 

 - ความทันเวลาของงบประมาณ - เป็นไปตามแผน 
   1.2 หน่วยงาน - จำนวนหน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการในพ้ืนท่ี - มากกว่า 1 หน่วยงาน 
2. กิจกรรม (Activities)  
   2.1 การเข้าร่วมประชุม 
        คณะทำงานฯ 

- จำนวนครั้งท่ีดำเนินการจดัประชุม 
   คณะทำงานฯ 

- เท่ากับเป้าหมาย 

   2.2 การสำรวจพ้ืนท่ี - จำนวนครั้งในการสำรวจพื้นที ่ - เท่ากับเป้าหมาย 
   2.3 การสำรวจความต้องการ 
        ของชุมชน 

- จำนวนครั้งในการจัดเวทีประชาคม - เท่ากับเป้าหมาย 

   2.4 การดำเนินงานและติดตามผล 
         ในพื้นที่ 

- จำนวนครั้งท่ีติดตามงานงานในพ้ืนท่ี - เท่ากับเป้าหมาย 

   2.5 การรายงานผล - จำนวนครั้งที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน - เท่ากับเป้าหมาย 
3. ผลผลิต (Outputs)   
   3.1 การอบรมถ่ายทอดความรู ้ - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

  ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู ้
- เท่ากับเป้าหมาย 

   3.2 การสนับสนุนปัจจยัการผลติ 
        และเงินทุน 

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
  ไดร้ับการสนบัสนุนปจัจัยการผลติและเงินทุน 

- เท่ากับเป้าหมาย 

   3.3 โครงสร้างพื้นฐาน - จำนวนพื้นที่ดีรับได้รับการพัฒนา 
  โครงสร้างพื้นฐาน 

- เท่ากับเป้าหมาย 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
   4.1 การใช้ประโยชน์จาก - ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปปรับใช้ - ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
        องค์ความรู้ ปัจจัยการผลติ - ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการนำปัจจยัการผลิต/ - ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
        เงินทุน และโครงสร้างพื้นฐาน    เงินทุนไปปรับใช้  
 - ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการใช้ประโยชน์ 

  จากโครงสร้างพื้นฐาน 
- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

   4.2 ความเหมาะสม สอดคล้อง 
        ของการส่งเสริมและพัฒนา 
        ในระดับพื้นท่ี 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทีไ่ด้รับ 
  การอบรมถ่ายทอดความรู้เห็นว่า 
  องค์ความรู้ที่รับตรงตามความตอ้งการ 

- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
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ตารางท่ี 1.1 (ต่อ)   

ประเด็น ตัวชี้วัด 
เกณฑ ์

การประเมินผล 
 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทีไ่ด้รับ 

  การสนับสนุนปจัจัยการผลิตเห็นว่า 
  ปัจจัยที่ได้รบัตรงตามความต้องการ 

- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทีไ่ด้รับ 
  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเห็นว่า 
  โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้รับตรงตาม 
  ความต้องการ 

- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

   4.3 คุณภาพชีวิต   
        (1) การประกอบอาชีพ - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการม ี

  การประกอบอาชีพที่มั่นคงเพื่อสร้างรายได ้
- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

        (2) การมีเงินออม - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีเงินออม - ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
        (3) ความรู้สึกการเป็น 
            เจ้าของที่ดิน 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้สึก 
  เป็นเจ้าของและหวงแหนที่ดินทีเ่ข้า 
  ใช้ประโยชน์ 

- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

5. ผลกระทบ (Impacts) 
   5.1 ด้านเศรษฐกิจ   
        (1) รายได้สุทธิ - ผลตอบแทนสุทธิในภาคเกษตรที่เกิดขึ้นในพื้นที่ - มีค่าเป็นบวก  

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได ้
  สุทธิเหนือเส้นความยากจน 

- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

   5.2 ด้านสังคม   
        (1) ความยั่งยืนของการอาศัย 
             ในพื้นที่ 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีการทำ 
  การเกษตรต่อเนื่อง 

- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  

 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการไมย่้ายออก 
  นอกพ้ืนท่ี 

- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

        (2) การมีส่วนร่วมในชุมชน 
            หรือสหกรณ ์

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีสว่นร่วม 
  ในกิจกรรมชุมชน 

- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  

 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีสว่นร่วม 
  ในกิจกรรมของกลุ่มหรือสหกรณ ์

- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

        (3) ความสามัคคีในชุมชน - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  มีความรักใครส่ามัคค ี

- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

6. การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ 
   6.1 ประสิทธิภาพ (ทางเศรษฐกิจ) - ดัชนีความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ 

  เทียบกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

   6.2 ประสิทธิผล - ร้อยละของระดับความสำเร็จในการบรรล ุ
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ 

- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 
   6.3 ผลกระทบ - ร้อยละของตัวช้ีวัดด้านเศรษฐกิจและสังคม 

  ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล 
- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
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1.4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการและเจ้าหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบโครงการในแต่ละกิจกรรม ซึ่งมีทั้งข้อคำถามปลายเปิด (Open Questions) และคำถาม
ปลายปิด (Close Questions) เพ่ือรับทราบผลการดำเนินงานโครงการและปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

2) แหล่งข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผล ดังนี้ 
2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการสำรวจด้วยตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมาย

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ (1) ผู้เข้าร่วมโครงการและได้รับประโยชน์จาก
โครงการ สัมภาษณ์ในประเด็นการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตามกรอบการดำเนินงานทั้ง  
6 ด้าน ความพึงพอใจต่อโครงการในด้านต่าง ๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรคของผู้เข้าร่วมโครงการ และ  
(2) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ สัมภาษณ์ในประเด็นของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมการดำเนินงาน
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยมีวิธีการสุ่มจำนวนตัวอย่าง ดังนี้ 

2.1.1) ผู้เข้าร่วมโครงการ พิจารณาจากผู้ที ่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ในพื้นที่จำนวน 87 พื้นที่ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จำนวน 47 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 37 แห่ง และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จำนวน 3 แห่ง) เพ่ือให้ตัวอย่างกระจายและครอบคลุมผู้เข้าร่วมโครงการทุกปี จึงทำการสุ่มพ้ืนที่ก่อน 
โดยใช้เกณฑ์ในการกำหนดขนาดตัวอย่าง โดยประยุกต์ใช้กฎแห่งความชัดเจน (Rule of Thumb)  
ซึ่งเป็นการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในลักษณะของอัตราส่วนที่คิดเป็นร้อยละ ดังนี้ (Neuman, 1991) 
 

ประชากรน้อยกว่า 1,000 จำนวนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
ประชากรเท่ากับ   1,001 – 10,000 จำนวนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
ประชากรเท่ากับ   10,001 – 150,000 จำนวนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1 
ประชากรมากกว่า 150,000 จำนวนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.025 

 

ซึ่งขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมกับประชากรที่มีจำนวนไม่เกินหลักร้อย 
ใช้จำนวนตัวอย่างที่ร้อยละ 30 ของประชากร จะได้ขนาดพื้นที่ตัวอย่าง 26 พื้นที่ จัดสรรให้กระจาย
ในโครงการทั้ง 3 ปี โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 13 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 
10 แห่ง และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 แห่ง ส ุ ่มตัวอย่างพื ้นที่ โดยใช้ว ิธ ีการสุ่ม 
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ให้ครอบคลุมทุกประเภทพื้นท่ีโครงการในแต่ละปี ได้แก่ 
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน พื้นที่สาธารณะประโยชน์ พื้นที่นิคมสร้างตนเอง และพื้นที่
ป่าชายเลน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมการดำเนินงานตามกรอบ 6 ด้าน โดยเกษตรกร 1 ราย  
จะได้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2 – 3 ด้าน จึงทำการสำรวจเกษตรกรตัวอย่าง 15 รายต่อพื้นที่  
รวมจำนวนเกษตรกรตัวอย่างทั้งสิ้น 390 ราย 

2.1.2) เจ้าหน้าทีท่ีร่ับผิดชอบโครงการ กำหนดขนาดตัวอย่าง 6 รายต่อพ้ืนที่ 
รวม 26 พื้นท่ี (ตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน) รวมจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 156 ราย 

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ  
โคโรน่า 2019 (Covid - 19) ส่งผลทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลได้ครบตามที่กำหนดไว้ 
โดยสามารถลงพ้ืนที่ได้ 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.77 ของพ้ืนที่ตัวอย่างที่กำหนด เก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้เข้าร่วมโครงการทั ้งสิ ้น 270 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของเกษตรกรตัวอย่างที่กำหนด  
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โดยเป็นผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2560 จำนวน 137 ราย ผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2561 จำนวน 111 ราย 
และผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2562 จำนวน 22 ราย (ตารางท่ี 1.2) 

ตารางท่ี 1.2 การกำหนดขนาดตัวอย่างในการประเมินผล 

รายการ หน่วย 
โครงการ คทช. 

รวม 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. พื้นที่       
   1.1 ประชากร พื้นที ่ 47 37 3 87 
   1.2 ตัวอย่าง พื้นที ่ 13 10 3 26 
   1.3 สำรวจได ้ พื้นที ่ 10 9 2 21 
2. เจ้าหน้าที ่(พ้ืนท่ีละ 6 ราย) ราย 78 60 18 156 
3. เกษตรกรตัวอย่าง (พื้นที่ละ 15 ราย) ราย 195 150 45 390 

ที่มา: จากการคำนวณ 

2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการรวบรวมจากเอกสารวิชาการ 
รายงานจากหน่วยงาน และข้อมูลจากเว็บไซต์ที ่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงาน ได้แก่ หน่วยงาน  
ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น 

1.4.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล 

ที่ได้จากการสร้างข้อสรุปผลที่ไม่ใช่ข้อมูลตัวเลขหรือสถิติ เป็นการจำแนกหรือจัดกลุ่มข้อมูล รวมทั้ง
เป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น แบบสัมภาษณ์ที่เป็นลักษณะปลายเปิด ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
หรือข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และนำผลมาวิเคราะห์ตามเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) แบง่ออกเป็น 3 ส่วน คือ 
2.1) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ืออธิบายประกอบค่าตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งแสดงด้วยค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าผลรวม เพื่อนำเสนอรายงานเป็นคำอธิบายประกอบตารางข้อมูล 

2.2) การวิเคราะห์ความคุ้มค่า พิจารณาจาก 
(1) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ เป็นการวัดจากผลงานที่ทำได้เปรียบเทียบกับ

เป้าหมาย แสดงผลเป็นค่าร้อยละ ถ้าผลการดำเนินงานมีค่าเข้าใกล้ 100 แสดงว่า การดำเนินงาน
สำเร็จตามเป้าหมาย และนำมาเปรียบเทียบกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 100 แสดงว่า
มีประสิทธิภาพ (ทางเศรษฐกิจ) โดยมีวิธีคิด ดังนี้ 

ดัชนีความสำเร็จ    =    
ผลงานท่ีทำได้

เป้าหมายท่ีกำหนด
   X  100 

 

ร้อยละของงบประมาณท่ีเบิกจ่าย  =     
งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
   X  100 

 

ประสิทธิภาพ (ทางเศรษฐกิจ)   =     
ดัชนีความสำเร็จ

ร้อยละของงบประมาณท่ีเบิกจ่าย
   X  100 
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(2) การว ิเคราะห์ประส ิทธ ิผล เป ็นการว ัดความสำเร ็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ เป็นการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับจากการปฏิบัติงานเทียบ
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ แสดงผลเป็นค่าร้อยละ ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 100 โดยมีวิธีคิด ดังนี้ 

ประสิทธิผล  =  
จำนวนตัวชี้วัดด้านผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน

จำนวนตัวชี้วัดด้านผลผลิตและผลลัพธ์ท้ังหมด
  X  100 

 

(3) การวิเคราะห์ผลกระทบ เป็นการวัดผลกระทบที่เกิดต่อผู ้เข้าร่วม
โครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้กำหนดตัวชี้วัดด้านผลกระทบ 2 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
สังคม แสดงผลเป็นค่าร้อยละ ตัวชี้วัดด้านผลกระทบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 จะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินผล โดยมีวิธีคิด ดังนี้ 

ผลกระทบ  =  
จำนวนตัวชี้วัดด้านผลกระทบท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน

จำนวนตัวชี้วัดด้านผลกระทบท้ังหมด
  X  100 

 

2.2) การวิเคราะห์ระดับความเห็นหรือความพึงพอใจ โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ทสเกล 
(Likert Scale) แบ่งช่วงของคะแนนออกเป็น 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
จากนั้นคำนวณคะแนนในแต่ละระดับและจัดช่วงคะแนน (ตารางท่ี 1.3) 

ตารางท่ี 1.3 การกำหนดระดับค่าคะแนนในการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 
ค่าคะแนน ช่วงคะแนนเฉลี่ย ความหมาย 

1 1.00 – 1.80 มีความเห็น/ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
2 1.81 – 2.60 มีความเห็น/ความพึงพอใจระดับน้อย 
3 2.61 – 3.40 มีความเห็น/ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
4 3.41 – 4.20 มีความเห็น/ความพึงพอใจระดับมาก 
5 4.21 – 5.00 มีความเห็น/ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

 

2.3) การพิจารณาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับเป้าหมาย หรือข้อมูลที่ต้องการ
เปรียบเทียบ จากนั้นกำหนดเป็นช่วงค่าร้อยละและให้ความหมายของค่าร้อยละ (ตารางท่ี 1.4) 

ตารางท่ี 1.4 การกำหนดระดับค่าคะแนนในการพิจารณาเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึน 
ค่าร้อยละ ความหมาย 

มากกว่าร้อยละ 90.00 ดีมาก 
ร้อยละ 80.00 – 89.99 ด ี
ร้อยละ 70.00 – 79.99 ปานกลาง 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 พอใช้ 
น้อยกว่าร้อยละ 60.00 ปรับปรุง 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 
ผู้บริหาร คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการใช้เป็นข้อมูล

ในการประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 



 

 

บทที่ 2 

การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎ ี
 

2.1 การตรวจเอกสาร 
1) การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 

คณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) ซึ่งมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ  
ได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ปี 2560 และ ปี 2561 ในพื้นที่  
ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และพื้นที่ป่าชายเลน โดยใช้กรอบแนวคิดการติดตามประเมนิผล
และการกำหนดตัวชี้วัดตาม CIPP Model (Context – Input – Process - Product Evaluation 
Model) โครงการปี 2560 และปี 2561 มีความสอดคล้องกันในหลายประเด็น ดังนี้ (1) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม พบว่า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ  
เป็นสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือเข้ามาใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น 
รวมทั้งปัญหาความยากจนของเกษตรกรที่เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากไม่มีที่ดินทำกิน ทั้งนี้ยังพบว่าการจัด
ที่ดินให้ชุมชนนั้นที่ดินที่นำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรไม่มีความเหมาะสม ขาดความอุดมสมบูรณ์  
ขาดการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งงบประมาณที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ไม่เพียงพอและ
ขาดความต่อเนื ่องในการเข้ามาดำเนินงานในพื้นที ่ (2) การวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า ในประเด็น 
ของการศึกษาความเหมาะสมของสภาพที่ดินที่นำมาจัดสรร กลุ่มสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับ  
การจัดสรรที่ดินส่วนใหญ่เห็นว่าที่ดินที่ได้รับการจัดสรรนั้นมีความเหมาะสมต่อการทำการเกษตร
แม้ว่าจะมีปัญหาการขาดแคลนน้ำหรือดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และความเพียงพอของงบประมาณ
และบุคลากร ส่วนใหญ่เป็นการจัดสรรงบประมาณด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก แต่ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่และบุคลากร  
ไม่เพียงพอส่งผลทำให้การดำเนินงานล่าช้า (3) การวิเคราะห์กระบวนการ ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ พบว่า การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในพื ้นที ่จะมีชุดทางเลือกสำเร ็จรูป  
ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยเข้าไปให้ประชาชนเลือกส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานในระยะสั้น เช่น การจัด
อบรมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุปรับปรุงบำรุงดิน  
เป็นต้น) และหน่วยงานขาดการบูรณาการงานร่วมกันและขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน 
รวมทั้งขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ คือ การออกเสียงเพื่อเลือกกิจกรรมการพัฒนา 
ด้านต่าง ๆ เนื่องจากหน่วยงานจัดทำรายการสำเร็จรูปมาแล้ว จึงส่งผลทำให้การคัดเลือกกิจกร รม
ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจในศักยภาพและผลประโยชน์จากกิจกรรมนั้น ๆ อย่างแท้จริง ส่งผลทำให้
การดำเนินงานไม่เกิดสัมฤทธิ์ผลในระยะยาว และ (4) การวิเคราะห์ผลผลิตและผลลัพธ์ ผลการ
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการในระยะเริ่มต้น จึงยังไม่
สามารถสะท้อนถึงผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนในเรื ่องของการลดรายจ่าย เพิ ่มรายได้  
การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในด้านการตลาด 

ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2562) ได้ดำเนินการจัดทำ
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัด
ที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  และสำนักงานนโยบายและแผน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2559) ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยใช้รูปแบบการประเมินผล CIPP Model เช่นเดียวกัน ซ่ึงใช้
เกณฑ์การวัดความสำเร็จของการดำเนินงานจากการตอบแบบสอบถามเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเชิง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Criteria) เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน วัดความเห็นด้วย และ
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน โดยใช้เกณฑ์การวัดความสำเร็จของการดำเนินงานจากการตอบ
แบบสอบถามเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Criteria) ซึ่งกำหนดคะแนน
ความเหมาะสมหรือความพึงพอใจประมาณค่า 4 อันดับ ดังนี้ 

- ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 คะแนน แสดงถึง ความเหมาะสมหรือความพึงพอใจ 
ในระดับ “น้อยที่สุด” 

- ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 คะแนน แสดงถึง ความเหมาะสมหรือความพึงพอใจ 
ในระดับ “น้อย” 

- ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 คะแนน แสดงถึง ความเหมาะสมหรือความพึงพอใจ 
ในระดับ “มาก” 

- ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.00 คะแนน แสดงถึง ความเหมาะสมหรือความพึงพอใจ 
ในระดับ “มากท่ีสุด” 

พบว่า (1) บริบท โดยภาพรวมสมาชิกในพื้นที่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการในระดับ
มาก ในเรื่องของความมั่นคงในการถือครองที่ดิน การได้รับจัดที่ดินในจำนวนที่เหมาะสม ตลอดจน  
การได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านต่าง ๆ ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน (2) ปัจจัยนำเข้า 
โดยภาพรวมสมาชิกในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เข้าร่ว ม
ดำเนินการ ตลอดจนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.14 
คะแนน (3) กระบวนการ โดยภาพรวมสมาชิกในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 
คทช. (ด้านจัดที่ดิน ด้านส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ) อยู่ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.89 คะแนน  
และ (4) ผลผลิต โดยภาพรวมสมาชิกในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อผลผลิตที่เกิดขึ้น เช่น ความมั่นคง  
ในการถือครองที่ดิน การช่วยยุติการซื้อขายเปลี่ยนมือในที่ดินของรัฐ ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
2.95 คะแนน 

2) การประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพ ตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน ภายใต้การดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม ส่งเสริมพัฒนา
อาชีพในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอพียงภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
อย่างยั ่งยืน และเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีว ิตประชาชนในพื ้นที ่ให ้ม ีความกินดี อยู ่ด ี มีสันติสุข  
และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ซึ ่งมีหลายหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ร่วมดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งได้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562) ได้ดำเนินการประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์) มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมดำเนินการ ได้แก่ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที ่ดินเพื ่อเกษตรกรรม และกรมหม่อนไหม  
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และงานประเมินผลของกรมประมง (2563) ซึ ่งทั ้ง 2 เล่ม ได้นำเสนอผลการประเมินแยกตาม
กิจกรรมการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานหรือผลการประเมินตามผลได้หรือผลผลิตของแต่ละ
กิจกรรม เนื่องจากมีขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงาน รวมทั้งผลได้จากการดำเนินงานที่แตกต่าง
กัน โดยใช้รูปแบบการประเมิน IPOO Model ได้แก่ (1) ปัจจัยนำเข้า (Inputs) ประเด็นของการ
เบ ิกจ ่ายงบประมาณ ความเพ ียงพอและความท ันเวลาของงบประมาณที ่ ได ้ร ับจ ัดสรร  
(2) กระบวนการ (Process) ประเด็นขั้นตอนการดำเนินงานว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่สามารถ
ดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ (3) ผลได้ (Outputs) ประเด็นของผลการดำเนินงาน 
ที่เกิดขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และ (4) ผลลัพธ์ (Outcome) ประเด็นของการนำองค์ความรู้ 
ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ พบว่า สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้มากกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กระบวนการในการปฏิบัติงาน 
สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในแผนงาน และผลการดำเนินงาน 
ในเรื ่องของการอบรมถ่ายทอดความรู ้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร สามารถ
ดำเนินการได้มากกว่า ร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินงานในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 9.03 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

3) การวัดความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ 
การประเมินผลโครงการในปัจจุบัน มุ ่งเน้นที ่การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของโครงการ  

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจว่า  
จะดำเนินโครงการต่อไปหรือยุติการดำเนินงาน เพ่ือเป็นการตอบคำถามว่าผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น
นั้น “คุ้มค่ากับงบประมาณที่สนับสนุนไปมากน้อยเพียงใด และก่อให้เกิดผลประโยชน์กับประชาชน
มากน้อยเพียงใด” จึงให้ความสำคัญกับประเด็นการประเมินผลใน 3 ด้าน คือ ด้านประสิทธิผล  
ด้านประสิทธิภาพ และด้านผลกระทบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐพัชร สโรบล (2558)  
ได้ประเมินผลกระทบการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรณีศึกษา เทศบาลนคร
นนทบุรี เพื ่อสะท้อนความคุ ้มค่าทางสังคมของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ โดยพิจารณา 
ความคุ้มค่าท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินงานจาก 3 องค์ประกอบ คือ (1) ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 
ประเมินจากความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรในการดำเนินงาน  
เพื่อเป็นสิ่งสะท้อนความคุ้มค่าของการมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีกระบวนการบริหาร
จัดการตามหลัก 4 M ได้แก่ คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ (2) สัมฤทธิ์ผลของ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ประเมินจากการบรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ที่มุ ่งเน้นประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล และผลกระทบที่เกิดขึ ้น พิจารณา 2 ตัวชี้วัด คือ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุและความพึงพอใจของผู ้มาใช้บริการ และ  
(3) ผลกระทบจากการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้น 
การนำเสนอผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงาน เนื ่องจากผลกระทบดังกล่าวสามารถสะท้อน  
ความคุ้มค่าทางสังคมที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นที่คาดหมายไว้หรือไม่ได้คาดหมายไว้  
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เช่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุมีอาชีพและรายได้ 
จากการเข้าร่วมทำกิจกรรม ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายการให้บริการแก่คนในชุมชน รวมทั้งทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิต เป็นต้น รวมทั้งกรมการพัฒนาชุมชน (2561) ได้รายงานผล
การประเมินความคุ ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ ่งมี  
กรอบการประเมิน 3 มิติ ดังนี้ (1) มิติประสิทธิผล พบว่า กรมการพัฒนาชุมชนสามารถดำเนินการ
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บรรลุผลสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ได้แก่ จำนวนแผนชุมชนระดับตำบลมีการนำไปใช้ในการพฒันา
อาชีพ และจำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการและ
มีการนำแผนการพัฒนาอาชีพไปปรับใช้ รวมทั้งมีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมประชาชน ร้อยละ 98.60 มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด (2) มิติประสิทธิภาพ พบว่า กรมการพัฒนาชุมชนสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จ 
ตามตัวชี้วัดผลผลิต ได้แก่ จำนวนครัวเรือนที ่มีข้อมูลความจำเป็นพื ้นฐาน (จปฐ.) ที ่เชื ่อถือได้  
และจำนวนแผนชุมชนระดับตำบลที่มีการนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ เป็นต้น และ (3) มิติผลกระทบ 
พบว่า การดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อประชาชน
ในชุมชน โดยสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาที ่เก ิดขึ ้นในชุมชนมีการน้อมนำหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ตลอดจนทำให้เกิดกระบวนการมี  
ส่วนร่วมผ่านเวทีประชาคมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

ผลที ่ ได ้จากการตรวจเอกสาร พบว ่า การประยุกต ์ใช ้ร ูปแบบการประเมินผล  
การกำหนดประเด็นและตัวชี้วัดในการประเมินผล การประเมินมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
โครงการ รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครง การ 
ตลอดจนรูปแบบการเขียนนำเสนอผลการประเมินที่สามารถเขียนได้ในภาพรวมของการดำเนินงาน
และจำแนกตามประเภทของพ้ืนที่การดำเนินงาน 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎี 
2.2.1 แนวคิดการประเมินผล 

1) ความหมายและประเภทการประเมินผล 
การประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่จะวัดและทำการวิเคราะห์ว่าผลที่เกิดจาก 

การดำเนินงานนั้นตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและ  
มีประสิทธิผลหรือไม่ ผลกระทบเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ การประเมินผลโครงการแบ่งตาม
ระยะเวลาของโครงการ ดังนี้ (บันเทิง มาแสง, 2546) 

1.1) การประเมินผลก่อนการดำเนินโครงการ (Pre Evaluation) เป็นการประเมินผล
ก่อนที่จะจัดทำหรือนำโครงการมาปฏิบัติ วัตถุประสงค์ในการประเมินผลเพ่ือศึกษาความเหมาะสม หรือ
ความเป็นไปได้ของโครงการ โดยการวิเคราะห์ว่าผลที่จะได้ตามโครงการนั้นจะคุ้มค่ากับการลงทุน
หรือไม่ เป็นการประเมินผลเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ที่มีหน้าที่ในการอนุมัติโครงการ 

1.2) การประเมินผลในระหว่างการดำเนินโครงการ (Ongoing Evaluation)  
เป็นการประเมินผลโครงการในขณะที่มีการดำเนินโครงการ หลังจากที่ได้มีการดำเนินโครงการได้
ระยะหนึ่ง เพื่อทราบความก้าวหน้าหรือปัญหาในการดำเนินโครงการ เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาการดำเนินงานตามโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะเป็นการ
ป้องกันไม่ให้โครงการล้มเหลว นอกจากนี้บทเรียนที่ได้ยังสามารถนำไปใช้ในการจัดทำโครงการอ่ืน 
ที่มีลักษณะคล้ายกันได้ 

1.3) การประเมินผลหลังโครงการสิ้นสุดแล้ว (Post Evaluation) การประเมินผล 
เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อตัดสินว่าการดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายหรือไม่มากน้อยเพียงใด โดยการเปรียบเทียบผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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นอกจากนี้บทเรียนซึ ่งไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือล้มเหลวของโครงการจะได้นำไปประกอบ  
การพิจารณาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการอื่นต่อไป 

2) แผนแบบการประเมินผล (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551) 
แผนแบบการประเมินผล (Evaluation Design) จำแนกออกเป็น 2 ประเภทหลัก 

ได้แก่ การประเมินผลโดยใช้แผนแบบทดลอง (เปรียบเทียบ) ซึ่งนักประเมินผลได้ประยุกต์แผนแบบ
การทดลอง (Experimental Design) ที่ใช้ในงานวิทยาศาสตร์มาใช้ในการประเมินผลโครงการ  
อีกประเภทเป็นการประเมินผลโดยไม่ใช้แผนแบบทดลอง (non Experimental Design) ซึ่งเป็น 
การประเมินผลโดยใช้เทคนิคง่าย ๆ เช่น การเปรียบเทียบผลได้ของโครงการกับเป้าหมาย 
เปรียบเทียบกับโครงการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เป็นต้น สำหรับแผนแบบทดลอง (เปรียบเทียบ)  
ที่เป็นมาตรฐานและนำมาใช้อย่างแพร่หลายมี 3 แผนแบบ ได้แก่ 

2.1) แผนแบบเปรียบเทียบผลก่อนและหลังโครงการไม่มีกลุ่มควบคุม (Pretest-
Posttest Design (no Control Group)) ข้อมูลที่จัดเก็บแสดงได้ ดังนี้ 

กลุ่ม ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลต่าง 
กลุ่มทดลอง (ในโครงการ) E1 E2 O1 = E1-E2 

2.2) แผนแบบเปรียบเทียบผลก่อนและหลังโครงการมีกลุ่มควบคุม (Pretest-
Posttest Design with a Control Group) ข้อมูลที่จัดเก็บแสดงได้ ดังนี้ 

กลุ่ม ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลต่าง 
กลุ่มทดลอง (ในโครงการ) E1 E2 O1 = E1-E2 
กลุ่มควบคุม (นอกโครงการ) C1 C2 O2 = C1-C2 

2.3) แผนแบบเปรียบเทียบผลหลังโครงการมีกลุ ่มควบคุม (Posttest Only 
Design with Control Group) ข้อมูลที่จัดเก็บแสดงได้ ดังนี้ 

กลุ่ม ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลต่าง 
กลุ่มทดลอง (ในโครงการ) - E2 O2 = E2-C2 กลุ่มควบคุม (นอกโครงการ) - C2 

 

โดย E1 , E2 หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการวัดของกลุ่มทดลอง (ในโครงการ)  
   ในช่วงก่อนโครงการและหลังโครงการ ตามลำดับ 
 C1 , C2 หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการวัดของกลุ่มควบคุม (นอกโครงการ)  
   ในช่วงก่อนโครงการและหลังโครงการ ตามลำดับ 
 O1 , O2 หมายถึง Gross Effect ของกลุ่มทดลอง (ในโครงการ)  
   และกลุ่มควบคุม (นอกโครงการ) ในช่วงก่อน 
   และหลังโครงการ หรือ Gross Effect ระหว่าง 
   กลุ่มทดลอง (ในโครงการ) และกลุ่มควบคุม 
   (นอกโครงการ) ในช่วงหลังโครงการ 
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3) แนวคิดการประเมินผลเชิงตรรกะ (Logic Model) 
รูปแบบการประเมินผลเชิงตรรกะ (Logic Model) เป็นวิธีการสื่อที่เป็นระบบ 

และเห็นภาพได้ชัดเจนที่นำเสนอความเข้าใจร่วมกันเกี ่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร  
ในการปฏิบัติงานของแผนงาน การจัดทำกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงหรือผลงานที่ต้องการบรรลุ  
ผลสำเร็จ (W.K. Kellogg Foundation, 2004 อ้างถึงใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) 

ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
3.1) ทรัพยากร (Resources) ชนิดต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ การจัดการ

องค์การ และชุมชน ที่แผนงานสามารถจัดหาได้เพ่ือดำเนินงาน หรือที่เรียกว่า ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 
3.2) กิจกรรมของแผนงาน (Program Activities) เป็นสิ่งที่แผนงานจัดทำ โดยใช้

ทรัพยากร กิจกรรมเป็นทั้งกระบวนการ เครื่องมือ เหตุการณ์ เทคโนโลยี และการกระทำที่เป็นส่วน  
ที่แผนงานตั้งใจจะทำ กิจกรรมการพัฒนานี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง หรือผลงานที่ต้องบรรลุผล
สำเร็จ ได้แก่ ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และผลกระทบ (Impacts) 

3.3) ผลผลิต (Outputs) เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการจัดกิจกรรมของแผนงาน  
และอาจครอบคลุมถึง ประเภท ระดับ และเป้าหมายของการให้บริการ ที่ส่งมอบของแผนงาน 

3.4) ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู ้ ทักษะ 
สถานภาพ และระดับของหน้าที่การงานของผู้มีส่วนร่วมในแผนงาน ผลลัพธ์ระยะสั้นวัดได้ภายใน 1 - 3 ปี 
ผลลัพธ์ระยะยาววัดได้ภายใน 4 - 6 ปี และนำไปสู่ผลกระทบได้ภายใน 7 - 10 ปี 

3.5) ผลกระทบ (Impacts) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตั ้งใจ และไม่ตั้งใจที่เกิดขึ้น 
ในองค์การ ชุมชน หรือระบบ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการจัดทำกิจกรรมของแผนงานที่ปรากฏในช่วง 
7 - 10 ปี ของการดำเนินงานตามแผนงาน ซึ่งโดยปกติมักจะทำการประเมินผลกระทบเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนงาน 

ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) ถือเป็นทฤษฎีหนึ่งที่นักประเมินผล เรียกว่า  
ทฤษฎีแผนงาน เพราะเน้นอธิบายกระบวนการทำงานของแผนงาน ที่เป็นปัจจัยซึ่งมีอิทธิพลต่อผลที่
เกิดข้ึนเมื่อสิ้นสุดแผนงาน 
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“ทรัพยากรที่มีความ
จำเป็นจริง  ๆสำหรับ
การดำเนินงานของ

แผนงาน”  

“ถ้าได้นำ
ทรัพยากรเข้าสู่
แผนงานแล้ว...

ก็จะจัดทำ
กิจกรรมได้”  

 

 

“ถ้าจัดทำ
กิจกรรมได้แล้ว
...ก็จะส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์/
บริการให้แก่

ผู้รับบริการได้”  

“ถ้าจัดทำ
กิจกรรมตามที่

ตั้งใจได้แล้วเสร็จ
...ก็จะทำให้

ผู้รับบริการได้รับ
ประโยชน์ตามที่

ตั้งใจไว้”  

“ถ้าผู้รับบริการ
ได้รับประโยชน์ 
ได้ตามที่ตั้งใจไว้
แล้ว...ก็จะส่งผล

ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของ
องค์กร ชุมชน 

หรือระบบตามที่
คาดหวัง” 

         

ทรัพยากร/ 

ปัจจัยนำเข้า 

(Resources/ 

Inputs) 

 
กิจกรรม 

(Activities) 
 

ผลผลิต 

(Outputs) 
 

ผลลัพธ์ 

(Outcomes) 
 

ผลกระทบ 

(Impacts) 

         

แผนงานที่จัดเตรียมไว ้  ผลที่ตั้งใจหรือผลที่คาดหวงัไว้ 

ที่มา: W.K. Kellogg Foundation, 2004: p3 

ภาพที่ 2.1 แบบจำลองโลจิค (Logic Model) 

2.2.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่า 
การบร ิหารจัดการภาครัฐในปัจจ ุบ ัน ม ุ ่งเน ้นการตอบสนองความต้องการ 

ที่หลากหลายของประชาชนด้วยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีแนวทางการปฏิบัติที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งมีความโปร่งใสขององค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ จึงต้องมีการบริหาร
จัดการที ่มุ ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ ้น โดยสะท้อนผ่านการประเมินผลการบริหารจัดการว่า  
“เกิดความคุ ้มค่าต่อเงินหรืองบประมาณมากน้อยเพียงใด” เพื ่อให้การประเมินความคุ ้มค่า 
เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารส่วนราชการ ใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาทางเลือกในการดำเนินงาน 
จึงให้ความสำคัญกับประเด็นการทำงานใน 3 ด้าน คือ ด้านประสิทธิผล ด้านประสิทธิภาพ  
และด้านผลกระทบ ดังนี้ (สถาบันการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, 2560) 

1) ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ของโครงการ โดยเปรียบเทียบผลผลิตที ่ได้รับจากการปฏิบัติงาน ว่ามีความสอดคล้องเป็นไป  
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ 

2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของการใช้ทรัพยากรและกระบวนการทำงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณา
ผลผลิตที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับงบประมาณ (หรือต้นทุนทั้งหมด) ที่ใช้ไปในการปฏิบัติงาน 

3) ผลกระทบ เป็นผลอันสืบเนื่องจากการปฏิบัติงาน ทั้งที่คาดหมายไว้หรือตั้งใจไว้  
และท่ีไม่ได้คาดหมายหรือไม่ได้ตั้งใจไว้ ที่เกิดขึ้นระหว่างหรือภายหลังการปฏิบัติงาน 
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ที่มา: สถาบันการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, 2560 

ภาพที่ 2.2 กรอบการประเมินความคุ้มค่า 

2.2.3 แนวคิดการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results-Based Management: RBM) 
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ถือเป็นเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่นำมา

ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และวิธีการบริหารงานภาครัฐไปจากเดิมที่ให้
ความสำคัญต่อทรัพยากรหรือปัจจัยนำเข้า ( Input) และอาศัยกฎระเบียบ เป็นเครื่องมือในการ
ดำเนินงานเพื ่อให้เกิดความถูกต้อง สุจริต และเป็นธรรม โดยหันมาเน้นถึงวัตถุประสงค์และ
ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ทั้งในแง่ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) และความ
คุ ้มค่าของเงิน (Value for money) รวมทั ้งการพัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) 

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ แยกออกเป็น 
    ผลสัมฤทธิ์    =      ผลผลิต     +       ผลลัพธ์ 
    (Results)           (Outputs)         (Outcomes) 

ทั้งนี ้ระบบการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก จะมีการ
วัดผลการปฏิบัติงานที่ชุดเจน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยมีที่มาจากแนวคิดของการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) ที่ให้ความสำคัญต่อหลัก 3 E คือ 

1) ความประหยัด (Economy) การใช้ต้นทุนหรือการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่าง
เหมาะสม และมีความคุ้มค่าท่ีสุด 

2) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานหรือการ
ผลิตให้ได้ผลผลิตในระดับท่ีสูงกว่าปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่นำมาใช้ 

3) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
2.2.4 การวัดระดับทัศนคติ 

มาตรวัดแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) ที่สร้างขึ้นโดย Rensis Likert ถือว่าเป็น
เครื่องมือการวัดข้อมูลเชิงคุณภาพที่นิยมใช้กันทั่วไป เพื่อใช้วัดตัวแปร อาทิ ทัศนคติ ค วามเข้าใจ 
ความคิดเห็น และความพึงพอใจ เป็นต้น ซึ่งวิธีการได้มาของมาตรวัดแบบลิเคิร์ทสเกล ต้องออกแบบ
สอบถามระดับความคิดเห็นในคำถามแต่ละข้อได้หลายระดับ (Likert, R. 1932) ในการประเมินผล
ครั้งนี้ได้แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ โดยกำหนดให้พึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 5 พึงพอใจมาก 
เท่ากับ 4 พึงพอใจปานกลาง เท่ากับ 3 พึงพอใจน้อย เท่ากับ 2 และพึงพอใจน้อยที่สุด เท่ากับ 1 
 
 

ประสิทธิผล 

ประสิทธภิาพ 

ผลกระทบ 

การบรรลุวัตถุประสงค์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ความสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรและกระบวนการทำงาน 

ผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติงาน (คาดหวังและไม่ได้คาดหวัง) 
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การกำหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วง มีวิธีคำนวณ ดังนี้ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย   =   (คะแนนมาก – คะแนนน้อย)/จำนวนระดับ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย   =   (5 - 1) / 5 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย   =   0.80 

โดยที่ 
คะแนนมาก  คือ  คะแนนที่กำหนดมากท่ีสุด (5 คะแนน) 
คะแนนน้อย  คือ  คะแนนที่กำหนดน้อยที่สุด (1 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 3 

สภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ 
 

3.1 การจัดที่ดินทำกินให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 การจัดที่ดินทำกินให้ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
ของเกษตรกร เป็นการส่งต่อรายชื่อพื้นที่และรายชื่อราษฎรที่ได้รับการอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์
พื ้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ ่งผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจัดหาที ่ด ินและ
คณะอนุกรรมการจัดที ่ดินแล้ว ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดเพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด และในแต่ละปีจะมีความ
แตกต่างในลักษณะของประเภทพื้นที่ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ใช้ประโยชน์  
โดยพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ พ้ืนที่นิคมสร้างตนเอง และพ้ืนที่ป่าชายเลน เป็น
การอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื ้นที ่โดยการประกาศรายชื ่อเกษตรกรหรือราษฎรที่เข้าทำ
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่อยู่เดิมตามที่ครอบครองอยู่จริง สำหรับพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เป็นการ
ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสรายใหม่ที่ไม่มีที่ทำกินให้สามารถเข้าใช้ประโยชน์ใน
พื ้นที ่ ซึ ่งพื ้นที ่ทุกประเภทที่ได้นำมาจัดที ่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรหรือราษฎรนั้นไม่ได้ให้เป็น
กรรมสิทธิ์เฉพาะรายเป็นการให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบของแปลงรวม กลุ่มเกษตรกรหรือ
สถาบันเกษตรกร 

สำหรับในการสำรวจข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 – 2562 เพื่อประเมินผลในคราวนี้ 
ส่วนใหญ่อยู่พื้นที่ป่าชายเลน คิดเป็นร้อยละ  30.73 รองลงมา คือ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่
ปฏิรูปที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 26.67 และ 24.82 ตามลำดับ (ตารางท่ี 3.1) 
ตารางท่ี 3.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทีไ่ด้รับการจัดที่ดินทำกินในแต่ละประเภทพ้ืนที่ ปี 2560 - 2562 

หน่วย : ร้อยละ 

ประเภทพ้ืนที่ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คทช. 

เฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 22.63 27.03 50.00 26.67 
2. พ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน 48.91 na na 24.82 
3. พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน ์ 17.52 na na 8.89 
4. พ้ืนท่ีนิคมสร้างตนเอง na 11.71 50.00 8.89 
5. พ้ืนท่ีป่าชายเลน 10.94 61.26 na 30.73 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
หมายเหต:ุ na หมายถึง ไม่มีข้อมูลในการวิเคราะห์ ไม่สามารถลงพื้นท่ีสำรวจได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
             ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) 
ท่ีมา: จากการสำรวจ 
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3.2 เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำเกษตร 
โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 – 2562 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.82 และ

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.18 มีอายุเฉลี่ย 51 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ป.4) 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.98 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
คิดเป็นร้อยละ 15.40 และ 14.16 ตามลำดับ หากพิจารณาระดับการศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ในแต่ละปี จะพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวโน้มเป็นผู้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงเพ่ิมมากขึ้น 
โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2562 ไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการรายใดที่ไม่ได้รับการศึกษา (ตารางท่ี 3.2) 

สำหรับประสบการณ์ในการทำการเกษตรเฉลี่ย 23 ปี หากพิจารณาในแต่ละประเภทพื้นที่ 
พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมีประสบการณ์ในการทำการเกษตร
มากที ่ส ุดเฉลี ่ย 29 ปี รองลงมา คือ พื ้นที ่สาธารณะประโยชน์และพื ้นที ่น ิคมสร้างตนเอง มี
ประสบการณ์ในการทำการเกษตรเฉลี่ย 28 ปี และ 23 ปี ตามลำดับ (ตารางผนวกที่ 1) เนื่องจาก
พ้ืนที่ทั้ง 3 ประเภทนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับจัดที่ดินทำกินเป็นระยะ
เวลานานแล้วก่อนมีการอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
ทั้งนี้ ประสบการณ์ในการทำการเกษตรของผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ป่ าชายเลนเป็นประสบการณ์ 
ในการทำประมงชายฝั่ง ไม่ใช่การเกษตรเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เหมือนพื้นที่อ่ื น และผู้เข้าร่วม
โครงการในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรน้อยกว่าพื้นที่อื่น เนื่องจากเป็นการ
จัดที่ดินทำกินให้ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามโครงการ ตั้งแต่ ปี 2560 
โดยผู้เข้าร่วมโครงการบางรายไม่ได้ประกอบอาชีพในภาคเกษตร ซึ่งก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพนอก
ภาคเกษตร เช่น คนงานก่อสร้าง และรับจ้างทั่วไป เป็นต้น 
ตารางท่ี 3.2 เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำเกษตรของผู้เข้าร่วมโครงการ  
                 ปี 2560 - 2562 

รายการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คทช. 

เฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. เพศ (ร้อยละ) 100.00 100.00 100.00 100.00 
    1.1 ชาย 33.58 54.95 50.00 46.18 
    1.2 หญิง 66.42 45.05 50.00 53.82 
2. อายุเฉลี่ย (ปี) 52 52 49 51 
3. ระดับการศึกษา (ร้อยละ) 100.00 100.00 100.00 100.00 
    3.1 สูงกว่าปริญญาตร ี 0.36 - - 0.12 
    3.2 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 2.11 4.50 9.09 5.23 
    3.3 ปวส. / อนุปริญญา 3.65 1.80 4.55 3.33 
    3.4 ปวช. 3.84 - - 1.28 
    3.5 มัธยมศึกษาตอนปลาย 8.03 11.71 22.73 14.16 
    3.6 มัธยมศึกษาตอนต้น 12.60 14.41 18.18 15.40 
    3.7 ประถมศึกษา 59.12 60.36 45.45 54.98 
    3.8 ไม่ได้เรียนหนังสือ 9.29 7.22 - 5.50 
4. ประสบการณ์ในการทำเกษตรเฉลี่ย (ปี) 22 23 25 23 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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3.3 ภูมิลำเนาและระยะเวลาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 
ภูมิลำเนาและระยะเวลาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 – 2562  

ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เช่น การได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้จากโครงการ เป็นผู้ที่ได้รับ 
จัดที่ดินทำกินโดยตรงและส่วนน้อยที่เป็นสมาชิกในครัวเรือน ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เกิดและอยู่
อาศัยในพื้นที่ตำบลที่ดำเนินการ ไม่ได้ย้ายมาจากพื้นที่อื่น คิดเป็นร้อยละ 86.72 ที่เหลือ ร้อยละ 
13.28 เป็นบุคคลที่ย้ายมาจากพื้นที่อื่น เช่น ตำบลใกล้เคียงหรือเป็นบุคคลจากพื้นที่ต่างจังหวัด  
แล้วขึ้นทะเบียนผู้ยากไร้ที่ทำกินหลังจากมีโครงการจัดที่ดินทำกิน จึงมีโอกาสได้เข้ามาใช้ประโยชน์ 
ในพื้นที่ รวมทั้งการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้มีการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่มากกว่า 25 ปี 
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 65.56 (ตารางท่ี 3.3) 

หากพิจารณาในแต่ละประเภทพื้นที่ จะพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ปฏิรูปที่ด ินมี
ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีการย้ายมาจากพื้นที่อื่นมากถึงร้อยละ 20.90 เนื่องจากในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเป็น
พ้ืนที่ที่มีการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสรายใหม่ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้และผ่านการ
พิจารณาและคัดเลือกจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน (คปจ.) แล้ว รวมทั้งระยะเวลาของการเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินส่วนใหญ่เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 77.61 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ประกาศและอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ได้ในปี 2560 (ตารางผนวกท่ี 2) 

ตารางท่ี 3.3 ภูมิลำเนาเดิมและระยะเวลาการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 - 2562 
   หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คทช. 

เฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ภูมิลำเนาเดิม 100.00 100.00 100.00 100.00 
    1.1 เกิดและอาศัยอยู่ในพื้นที่  
          (ในพื้นที่ตำบลที่ดำเนินการ) 

85.51 84.62 77.27 86.72 

    1.2 ย้ายมาจากพื้นที่อ่ืน 14.49 15.38 22.73 13.28 
2. ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 100.00 100.00 100.00 100.00 
    2.1 น้อยกว่า 5 ปี 37.96 0.90 - 19.63 
    2.2 ระหว่าง 5 – 15 ปี 6.57 2.70 - 4.44 
    2.3 ระหว่าง 16 – 25 ปี 13.14 6.31 54.55 13.70 
    2.4 มากกว่า 25 ปี ขึ้นไป 42.34 90.09 45.45 65.56 

ที่มา: จากการสำรวจ 

 

3.4 สมาชิกในครัวเรือน แรงงานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร 
สมาชิกในครัวเรือน แรงงานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ปี 2560 – 2562 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 รายต่อครัวเรือน 
แบ่งเป็นนอกวัยแรงงานเฉลี่ย 1 รายต่อครัวเรือน วัยแรงงานเฉลี่ย 3 รายต่อครัวเรือน ทั้งนี้ ในวัย
แรงงานแบ่งเป็นแรงงานในภาคเกษตรเฉลี่ย 2 รายต่อครัวเรือน และเป็นแรงงานนอกภาคเกษตร
เฉลี่ย 1 รายต่อครัวเรือน (ตารางท่ี 3.4) 
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 หากพิจารณาในแต่ละประเภทพ้ืนที่ พบว่า พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและพ้ืนที่นิคมสร้างตนเอง
มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 รายต่อครัวเรือน เท่ากัน โดยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แบ่งเป็น
วัยนอกแรงงานเฉลี่ย 1 รายต่อครัวเรือน วัยแรงงานเฉลี่ย 4 รายต่อครัวเรือน โดยวัยแรงงานแบ่งเป็น
แรงงานในภาคเกษตรเฉลี่ย 2 รายต่อครัวเรือน และเป็นแรงงานนอกภาคเกษตรเฉลี่ย 2 รายต่อ
ครัวเรือน สำหรับพื้นที่นิคมสร้างตนเอง แบ่งเป็นวัยนอกแรงงานเฉลี่ย 2 รายต่อครัวเรือน วัยแรงงาน
เฉลี่ย 3 รายต่อครัวเรือน โดยวัยแรงงานแบ่งเป็นแรงงานในภาคเกษตรเฉลี่ย 2 รายต่อครัวเรือน  
และเป็นแรงงานนอกภาคเกษตรเฉลี่ย 1 รายต่อครัวเรือน ในส่วนของพื้นที่ปฏิรูปที่ดินและพื้นที่  
ป่าชายเลน มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 รายต่อครัวเรือน เท่ากัน โดยแบ่งเป็นวัยนอก
แรงงานเฉลี่ย 1 รายต่อครัวเรือน วัยแรงงานเฉลี่ย 3 รายต่อครัวเรือน ในส่วนของพื้นที่ป่าชายเลน
เป็นวัยนอกแรงงานเฉลี่ย 2 รายต่อครัวเรือน (ตารางผนวกท่ี 3) 

ตารางท่ี 3.4 สมาชิกในครัวเรือน แรงงานในภาคเกษตรและแรงงานนอกภาคเกษตร 
                 ของผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 - 2562 

   หน่วย : รายต่อครัวเรือน 

รายการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คทช. 

เฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จำนวนสมาชกิในครัวเรือน  4 4 5 4 
 1. นอกวัยแรงงาน 1 1 2 1 
 2. วัยแรงงาน 3 3 3 3 
    2.1 แรงงานในภาคเกษตร 2 2 2 2 
    2.2 แรงงานนอกภาคเกษตร 1 1 1 1 

ที่มา: จากการสำรวจ 

 

3.5 การประกอบอาชีพหลักและอาชีพรอง 
การประกอบอาชีพหลักและอาชีพรองของผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 – 2562 พบว่า  

ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร (เพาะปลูกพืช) ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันในแต่ละปี รองลงมา คือ 
รับจ้างทั่วไปและประกอบธุรกิจการค้า ในส่วนของอาชีพรองนั้นผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพรอง 
ซึ่งพบว่าสัดส่วนการไม่มีอาชีพรองในปี 2561 นั้นสูงถึง ร้อยละ 63.06 เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการอยู่
ในพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นการจัดสรรพื้นที่ให้เข้าใช้ประโยชน์เพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น ไม่ได้มีการจัดสรร
พ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ (ตารางที่ 3.5) 

เมื่อพิจารณาในแต่ละประเภทพื้นที่ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินมีการ
ประกอบอาชีพหลักเป็นเกษตรกรทุกราย (เพาะปลูกพืช) รองลงมา คือ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ 
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่นิคมสร้างตนเอง คิดเป็นร้อยละ 95.83 77.78 และ 75.00 ตามลำดับ 
สำหรับในพื้นที่ป่าชายเลน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักนอกภาคเกษตร  
คือ รับจ้างทั่วไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.38 รองลงมา คือ เกษตรกร (ประมงชายฝั่ง) คิดเป็น
ร้อยละ 38.55 เนื่องจากในพื้นที่ป่าชายเลนเป็นการจัดที่ดินทำกินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น จึงไม่มี
ผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตร (เพาะปลูกพืช) และส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ในพ้ืนที่ป่าชายเลนไม่มีอาชีพรอง เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้เวลาในการประกอบอาชีพหลัก คือ รับจ้างทั่วไป 
(ตารางผนวกท่ี 4) 
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ตารางท่ี 3.5 การประกอบอาชีพหลักและอาชีพรองของผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 - 2562 
   หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คทช. 

เฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. อาชีพหลัก 100.00 100.00 100.00 100.00 
    1.1 เกษตรกร 80.80 51.53 90.90 67.41 
    1.2 รายได้ประจำ 5.08 1.80 4.55 3.33 
    1.3 รับจ้างทางการเกษตร 0.81 3.60 4.55 5.56 
    1.4 ประกอบธุรกิจการค้า 4.90 12.61 - 7.04 
    1.5 รับจ้างท่ัวไป 8.41 30.63 - 16.67 
2. อาชีพรอง 100.00 100.00 100.00 100.00 
    2.1 เกษตรกร 17.52 5.41 - 11.11 
    2.2 รายได้ประจำ 0.37 0.90 - 0.74 
    2.3 รับจ้างทางการเกษตร 21.17 3.60 31.82 14.81 
    2.4 ประกอบธุรกิจการค้า 4.38 4.50 4.55 4.44 
    2.5 รับจ้างท่ัวไป 16.79 22.52 36.36 20.75 
    2.6 ไม่มีอาชีพรอง 39.42 63.06 27.27 48.15 

ที่มา: จากการสำรวจ 

 

3.6 การถือครองที่ดิน 
การถือครองที่ดินของผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 – 2562 พบว่า ภาพรวมมีการถือครอง

ที่ดินเฉลี่ย 6.95 ไร่ต่อราย แบ่งเป็นที่ดินที่ได้รับจัดสรรที่ดินทำกินจากโครงการเฉลี่ย 4.25 ไร่ต่อราย  
และที่ดินประเภทอื่นที ่มีเอกสารสิทธิ์ เฉลี่ย 2.70 ไร่ต่อราย เช่น โฉนด นส.3 และ ส.ป.ก.4-01  
เป็นต้น (ตารางท่ี 3.6) 

เมื่อพิจารณาในแต่ละประเภทพื้นที่ จะพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินและพื้นที่ 
ป่าชายเลนไม่ได้ถือครองที่ดินหรือได้รับการจัดสรรที่ดินประเภทอื่น ๆ มีเพียงการถือครองที่ดิน  
ในพื้นที่โครงการเท่านั้น โดยในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเฉลี่ย 4.77 ไร่ต่อราย และในพื้นที่ป่าชายเลนเฉลี่ย 
0.10 ไร่ต่อราย ในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่นิคมสร้างตนเอง และ
พื้นที่สาธารณะประโยชน์มีการถือครองที่ดินนอกเหนือจากการได้รับจัดสรรที่ดินทำกินจากโครงการ  
โดยเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย (ตารางผนวกท่ี 5) 

ตารางท่ี 3.6 การถือครองที่ดินของผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 - 2562 
   หน่วย : ไร่ต่อราย 

รายการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คทช. 

เฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ที่ดินท่ีได้รับจดัที่ดินทำกิน 4.94 2.88 6.81 4.25 
2. ที่ดินประเภทอื่น 2.48 2.35 5.94 2.70 
               รวม 7.42 5.23 12.75 6.95 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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3.7 การใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับจัดที่ดินทำกิน 
การใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับจัดที่ดินทำกินของผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 – 2562  พบว่า  

มีการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นที่ทำกินเพียงอย่างเดียวมากที่สุดเฉลี่ย 2.66 ไร่ต่อราย เนื่องจากข้อจำกัด
ในเรื่องของการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่คงทนถาวรในพ้ืนที่แต่ละประเภท จึงส่งผลทำให้ผู้เข้าร่วม
โครงการเลือกที่จะมีที่อยู่อาศัยอยู่นอกพื้นที่ที่ได้รับจัดที่ดินทำกินมากกว่า  รองลงมา คือ การใช้
ประโยชน์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยพร้อมที่ทำกินเฉลี่ย 1.56 ไร่ต่อราย สำหรับการใช้ประโยชน์เพื่อเป็น 
ที่อยู่อาศัยเฉลี่ย 0.09 ไร่ต่อราย (ตารางท่ี 3.7) 

เมื่อพิจารณาในแต่ละประเภทพ้ืนที่ จะพบว่า พ้ืนที่ป่าชายเลนเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นที่
อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเฉลี่ย 0.10 ไร่ต่อราย สำหรับพื้นที่อ่ืน ๆ มีการใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นที่
อยู่อาศัยและที่ทำกิน เนื่องจากพื้นที่อื่นที่ได้รับจัดที่ดินนั้นมีการจัดที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ทำกินให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการในการเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น (ตารางผนวกท่ี 6) 

ตารางท่ี 3.7 การใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับจัดที่ดินทำกินของผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 - 2562 
   หน่วย : ไร่ต่อราย 

การใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คทช. 

เฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ท่ีอยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว 0.20 0.13 - 0.09 
2. ท่ีทำกินเพียงอย่างเดียว 2.69 2.24 4.55 2.66 
3. ท่ีอยู่อาศัยพร้อมที่ทำกิน 1.78 1.98 2.26 1.56 

รวมท่ีดินที่ได้รับจัดที่ดินทำกิน 4.67 4.35 6.81 4.25 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

3.8 ความเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการปี 2560 – 2562  

ทุกรายเห็นว่าพ้ืนที่โครงการมีความพร้อมของถนนและทางลำเลียงเพ่ือใช้สัญจรในพ้ืนที่ และบ้านพัก
อาศัยมากที่สุด รองลงมา คือ ระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และอาคารอเนกประสงค์ คิดเป็น 
ร้อยละ 88.89 และ 67.78 ตามลำดับ ทั้งนี้ ระบบน้ำเพื่อการเกษตรมีความพร้อม เพียงร้อยละ 
17.78 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แห้งแล้ง ดินไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ รวมทั้งข้อกำหนด กฎ และ
ระเบียบของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างระบบน้ำเพ่ือการเกษตรได้ 
(ตารางท่ี 3.8) 

ทั้งนี้ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่นิคมสร้างตนเอง และพื้นที่สาธารณะประโยชน์เป็นการ  
ทำเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก เนื่องจากข้อจำกัดในการดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำ รวมทั้ง
ข้อจำกัดในการดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่  จึงไม่มีการดำเนินการก่อสร้างระบบน้ำ 
เพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ ในส่วนของความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอ่ืน ๆ เช่น ระบบน้ำอุปโภค
บริโภค และระบบไฟฟ้ามีความพร้อมในทุกพื้นที่แล้ว สำหรับพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเนื่องจากเป็นการจัด
ที ่ด ินทำกินให้แก่ผู ้ยากไร้หรือผู ้ด้อยโอกาสรายใหม่ให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื ้นที ่มีความพร้อม  
ด้านถนนและทางลำเลียง และอาคารอเนกประสงค์ครบทุกพื ้นที ่แล้ว ในส่วนของระบบไฟฟ้า
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 71.64 เห็นว่ามีความพร้อมแล้ว และระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคมีความ
พร้อมร้อยละ 65.67 รวมทั้งระบบน้ำเพื่อการเกษตรมีความพร้อมร้อยละ 71.64 ในส่วนของพื้นที่ 
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ป่าชายเลนมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานครบทุกด้านแล้ว ยกเว้นระบบน้ำเพื่อการเกษตรที่ไม่
สามารถดำเนินการก่อสร้างในพ้ืนที่ได้ (ตารางผนวกท่ี 7) 

ตารางท่ี 3.8 ความเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ปี 2560 - 2562 
    หน่วย : ร้อยละ 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คทช. 

เฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ถนนและทางลำเลียง     
   1.1 มี 100.00 100.00 100.00 100.00 
   1.2 ไม่มี - - - - 
2. ระบบน้ำอุปโภคบริโภค     
   2.1 มี 78.10 100.00 100.00 88.89 
   2.2 ไม่มี 21.90 - - 11.11 
3. ระบบน้ำเพ่ือการเกษตร     
   3.1 มี 35.04 - - 17.78 
   3.2 ไม่มี 64.96 100.00 100.00 82.22 
4. ระบบไฟฟ้า     
   4.1 มี 70.80 67.57 45.45 67.41 
   4.2 ไม่มี 29.20 32.43 54. 55 32.59 
5. อาคารอเนกประสงค์และที่ทำการสหกรณ์ 
   5.1 มี 74.45 72.97 50.00 67.78 
   5.2 ไม่มี 25.55 27.03 50.00 32.22 

6. บ้านพักอาศัย     
   6.1 มี 100.00 100.00 100.00 100.00 
   6.2 ไม่มี - - - - 

ที่มา: จากการสำรวจ 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 4 

ผลการประเมิน 

 
การประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  

ปี 2560 - 2562 เป็นการประเมินผลระหว่างมีโครงการ ใช้ร ูปแบบการประเมินผลตามแบบ 
เชิงตรรกะ (Logic Model) ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
รวมทั้งการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ดังนี้ 

 

4.1 ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 
ปัจจัยนำเข้า พิจารณาในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวเนื่องในการประเมินผลโครงการ คือ ร้อยละ

ของการเบิกจ่ายงบประมาณและหน่วยงานร่วมบูรณาการ 

 4.1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน 
ทำกินของเกษตรกร ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานจัดการปัญหาที่ดินทำกิน โดยมี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รวมทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน ที่ได้รับงบประมาณ 
ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมส่งเสริมการเกษตร 
(กสก.) กรมประมง (กป.) กรมปศุสัตว์ (ปศ.) กรมหม่อนไหม (มม.) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) 
เพื่อปฏิบัติงานภายใต้กรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน (กำหนดโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพและการตลาด) ดังนี้ 

1) ด ้านการพัฒนาที ่ด ินและการใช ้ประโยชน์ท ี ่ด ิน  หน่วยงานร ับผ ิดชอบ  
คือ กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 – 2562 จำนวน 65.8315 ล้านบาท มีการเบิกจ่าย 64.7591 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
98.37 ของงบประมาณท่ีได้รับ 

2) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน หน่วยงานรับผิดชอบ คือ 
กรมชลประทานและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้รับการจัดสรร
งบประมาณด้านการพัฒนาแหล่งน้ำที ่แตกต่างกัน โดยกรมชลประทานไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณภายใต้แผนงานดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นการเจียดจ่ายงบประมาณท่ีเหลือจ่ายจากโครงการ
อื่นมาดำเนินงานในพื้นที่ ในส่วนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้รับการจัดสรร
งบประมาณภายใต้แผนงานดังกล่าว แต่มีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นทั้งการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
และกิจกรรมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้าง
โครงสร ้างพื ้นฐาน ต ั ้งแต ่ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จำนวน 79.8502 ล ้านบาท  
มีการเบิกจ่าย 76.4506 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.74 ของงบประมาณท่ีได้รับ 
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3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
จำนวน 101.2137 ล ้านบาท มีการเบ ิกจ ่าย 91.7355 ล ้านบาท คิดเป ็นร ้อยละ 90.64  
ของงบประมาณท่ีได้รับ 

4) ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้ดังกล่าว จำนวน 
13.6000 ล้านบาท มีการเบิกจ่าย 13.1660 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.81 ของงบประมาณท่ีได้รับ 

5) ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นการดำเนินการสำรวจความ
ต้องการของเกษตรกรและราษฎรในพ้ืนที่เพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินทุนการประกอบอาชีพ โดยหาก
ในพื้นที่มีการจัดตั้งสหกรณ์แล้วสามารถดำเนินการผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยเป็นการกู้ยืมเงินจาก
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) และในพื้นที่ที ่ยังไม่มีการจัดตั้งสหกรณ์สามารถดำเนินการผ่าน
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั้งนี้ในพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดินจะมีสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดเข้าร่วมดำเนินการด้วยโดยเป็นการสนับสนุนให้กู้ยืมเงินจากกองทุนปฏิรูปที่ดิน 

6) ด้านการส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรือน หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนงานดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นการเจียดจ่าย
งบประมาณท่ีเหลือจ่ายจากโครงการอื่นมาดำเนินงานในพ้ืนที่เช่นเดียวกับกรมชลประทาน 

การเบิกจ่ายงบประมาณ โดยภาพรวมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 287.2554 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 273.0458 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 95.05 ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลในเรื ่องของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ที่ร้อยละ 96 มีเพียงการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์  
การประเมินผล โดยมีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 96.75 ของงบประมาณท่ีได้รับ (ตารางท่ี 4.1) 

ทั้งนี้ จะเห็นว่าภายใต้กรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน ที่กำหนดโดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั ้งสิ้น  
9 หน่วยงาน ที่มีภารกิจและหน้าที่ตามที่กำหนดแต่การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ
ในพื้นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้แผนงานเดียวกัน โดยกรมชลประทาน และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นการเจียดจ่ายงบประมาณที่เหลือจ่าย
จากโครงการอื่นเข้ามาดำเนินงานในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการแก้ไขปัญหาซึ่งไม่
สามารถระบุงบประมาณที่ชัดเจนได้ และงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานได้รับมีแนวโน้มลดลง และ
บางหน่วยงานไม่ได้รับงบประมาณเพื ่อดำเนินการซึ ่งสวนทางกับพื ้นที ่เป้าหมายและผู ้เข้าร่วม
โครงการที ่เพิ ่มมากขึ ้นในแต่ละปี ตลอดจนการดำเนินงานในพื้นที ่ที ่ต้องการให้หน่วยงานเข้า
ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที่ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี  เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง
และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ (ตารางผนวกท่ี 8) 
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ตารางท่ี 4.1 งบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

รวมทุกปี 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

1. ด้านการพัฒนาท่ีดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   1.1 ได้รับ 22.5875 22.5370 20.7070 65.8315 
   1.2 เบิกจ่าย 22.5580 22.1138 20.0873 64.7591 
   1.3 ร้อยละ 99.87 98.12 97.01 98.37 
2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน 
   2.1 ได้รับ 52.2155 - 27.6347 79.8502 
   2.2 เบิกจ่าย 50.0404 - 26.4102 76.4506 
   2.3 ร้อยละ 95.83 - 95.57 95.74 
3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ     
   3.1 ได้รับ 28.2203 40.7612 32.2322 101.2137 
   3.2 เบิกจ่าย 23.0883 37.3308 31.3164 91.7355 
   3.3 ร้อยละ 81.81 91.58 97.16 90.64 
4. ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม     
   4.1 ได้รับ 31.5360 2.0620 6.7620 40.3600 
   4.2 เบิกจ่าย 31.5360 1.8850 6.6796 40.1006 
   4.3 ร้อยละ 100.00 91.42 98.78 99.36 
5. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
   5.1 ได้รับ na na na na 
   5.2 เบิกจ่าย na na na na 
   5.3 ร้อยละ na na na na 
6. ด้านการส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรือน     
   6.1 ได้รับ na na na na 
   6.2 เบิกจ่าย na na na na 
   6.3 ร้อยละ na na na na 
7. ภาพรวมตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน     
   7.1 ได้รับ 134.5593 65.3602 87.3359 287.2554 
   7.2 เบิกจ่าย 127.2227 61.3296 84.4935 273.0458 
   7.3 ร้อยละ 94.55 93.83 96.75 95.05 

หมายเหต:ุ na หมายถึง ไม่มีข้อมูลเน่ืองจากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนงานจัดการปัญหาท่ีดินทำกินโดยตรง 
ที่มา: รายงานประจำปี 2560 – 2562, กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปศุสัตว์  
       กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานให้ความเห็นว่างบประมาณที่ได้รับทันต่อเวลาในการดำเนินงาน 
โดยได้รับในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของแต่ละปีงบประมาณ (เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม ของปีถัดไป) 
(ตารางผนวกที่ 10) 
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4.1.2 หน่วยงานบูรณาการ ในการดำเนินงานโครงการตั้งแต่ ปี 2560 เป็นต้นมา ใช้กลไก
ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด รวม 22 หน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 12 หน่วยงาน และหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จำนวน 10 หน่วยงาน เป็นอนุกรรมการฯ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนาอาชีพ  
และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์
ดินและน้ำอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อสนับสนุนการดำรงชีพและพัฒนาอาชีพ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม รวมทั้ง 
กำกับ ติดตาม ดูแล และเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หรือคณะทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย แผนงาน และมาตรการตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กำหนด โดยจะมี
การจัดประชุมเพื่อเสนอผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด 
1 ครั้งต่อปี เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานและเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) ต่อไป (ภาคผนวกท่ี 3) 

ทั้งนี ้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีได้รับงบประมาณ 7 หน่วยงาน 
ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ได้จัด
ที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเป้าหมาย ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งแตกต่างกันและ
เป็นไปตามลำดับขั้นตอนของการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด 6 ด้าน ทั้งนี้ ในการดำเนินงาน
ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน มีหน่วยงานร่วมดำเนินการ ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาที่ดินและใช้
ประโยชน์ทีด่ิน มีกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) เป็นหน่วยงานดำเนินงานในระดับนโยบาย และมีสถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัดเป็นหน่วยงานดำเนินงานในระดับพื ้นที่ 2) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐาน มีกรมชลประทาน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงาน
ดำเนินการในระดับนโยบาย และมีหน่วยงานดำเนินงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานชลประทานหรือ
โครงการชลประทานจังหวัด และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ มีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม และสำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการในระดับนโยบาย และหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ 
สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด 4) ด้านการส่งเสริม
การรวมกลุ่ม มีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานดำเนินงานในระดับนโยบาย และมีสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานดำเนินงานในระดับพื้นที่  5) ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ทำหน้าที่เป็นเพียงหน่วยงานประสานงานระหว่างผู้ขอรับการสนับสนุนเงินทุน
และผู้ให้บริการสนับสนุนเงินทุนโดยกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) สำหรับในพื้นที่ปฏิรูปที ่ดิน 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ใช้กลไกกองทุนปฏิรูปที่ดินให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้
ในการประกอบอาชีพ และ 6) ด้านการส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรือน มีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็น
หน่วยงานดำเนินงานในระดับนโยบาย และมีสำนักงานตรวจบัญชีจังหวัดเป็นหน่วยงานดำเนินงานใน
ระดับพ้ืนที ่

นอกจากนั้น มีหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและ
การตลาดให้การสนับสนุนและร่วมบูรณาการในการดำเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
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4.2 กิจกรรม (Activities) 
 การดำเนินงานของหน่วยงานได้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื ่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ และเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน โดยการ
ดำเนินงานหน่วยงานส่วนกลางใช้กลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (อนุ 3)  
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการดำเนินงานในพื้นที่โดยคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน
จังหวัด (คทช.จังหวัด) ได้แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดเพื่อเป็นกลไกใน 
การดำเนินงานในระดับพ้ืนที่ ดังนี้ 

 4.2.1 การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (อนุ 3) มีอำนาจหน้าที่ในการ

สำรวจและตรวจสอบข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินหรือแปลงที่ดิน ตามที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน  
(อนุ 1) และคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน (อนุ 2) ส่งข้อมูลมาเพื่อดำเนินการจัดทำแผนส่งเสริมพัฒนา
อาชีพและการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การใช้
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจน 
การสร้างรายได้ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม ตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที ่ดิน 2) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (พืช ประมง และปศุสัตว์)  4) ด้านการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 5) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ 6) ด้านการ
ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน และการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพและการตลาด และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บนฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากดินและน้ำ
เพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีระบบ สมดุล และยั่งยืน รวมทั้งกำกับ 
ติดตาม ดูแล และเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
และการตลาดและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และมาตรการ  
ที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กำหนด ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
ทราบ (ภาคผนวกท่ี 3) 

นับตั้งแต่ที่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ได้มีการ
ดำเนินการจัดประชุมเพ่ือรับทราบแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ซึ่งนับว่ามีการ
ประชุมค่อนข้างน้อยในแต่ละปี โดยในปี 2562 และ ปี 2563 ไม่ได้มีการประชุม สรุปดังนี้ 

1) วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เป็นการประชุมเพ่ือหารือ และตรวจสอบข้อมูลในการ
จัดทำ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตลอดจนรับฟัง
ข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธาน 

2) วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ในพื้นที่ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน 

3) วันพุธที ่ 25 เมษายน 2561 เป็นการประชุมเพื ่อรับทราบการจัดทำรูปแบบ  
แนวทางการบริหารจัดการการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพ้ืนที่การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (Model) 
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การสำรวจโครงสร้างพื้นฐานและแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

4) ว ันอังคารที ่ 12 มกราคม 2564 เป็นการประชุมเพื ่อร ับทราบการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด และผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
และการตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4.2.2 การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) 
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ได้จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริม

พัฒนาอาชีพและการตลาด ซึ่งได้กำหนดกรอบแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด 
ในจังหวัดเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการดำเนินงาน  
ที่ตรงตามความต้องการของเกษตรกรและกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ จึงได้กำหนดกรอบในการดำเนินงาน
ในพื้นที่ ดังนี้ 1) การสำรวจข้อมูล ความพร้อมของพื้นที่ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หลังจากที่ได้ทำการสำรวจพื้นที ่แล้ว  จะนำข้อมูลที่ได้มาหารือร่วมกัน 
เพื ่อจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 2) การจัดเวทีประชาคมเพื ่อสอบถามความต้องการ 
ของเกษตรกรและกลุ ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3) การดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด  
4) การติดตามงานในพื้นที่เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นให้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน
จังหวัด (คทช.จังหวัด) ทราบ รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพและการตลาด (อนุ 3) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ต่อไป 
โดยเป้าหมายของทุกกิจกรรมจะมีการดำเนินการ 1 ครั้งต่อปีต่อพ้ืนที่ ทั้งนี้หน่วยงานได้ร่วมดำเนินงาน
โครงการในระดับพ้ืนที่ตามข้ันตอนที่กำหนดไว้ (ภาคผนวกท่ี 3) 

การดำเนินกิจกรรมของคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ปี 2560 – 2562 
พบว่า ส่วนใหญ่ในแต่ละพื้นที่ได้มีการสำรวจความต้องการของชุมชนแล้ว คิดเป็นร้อยละ 95.24  
ในขั้นตอนนี้เป็นการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ยกเว้นในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินที่มีสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดร่วมดำเนินการกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ซึ่งเป็นการดำเนินการสอบถาม
ความต้องการของคนในพื้นที่ที่ได้รับจัดที่ดินทำกินว่าต้องการให้หน่วยงานเข้ามาดำเนินการส่งเสริม
และพัฒนาในพื้นที่อย่างไรบ้าง สำหรับขั้นตอนของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาในพ้ืนที่ (การจัด
อบรมถ่ายทอดความรู้ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) และขั้นตอน
ของการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที ่มีการดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 71. 43 เท่ากัน 
เนื่องจากใน 2 ขั้นตอนนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันเมื่อได้ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที่แล้ว จะมีการ
ติดตามผลการดำเนินงานเพ่ือให้ทราบถึงการใช้ประโยชน์จากการดำเนินงาน ตลอดจนความต้องการ
ที่นอกเหนือจากที่หน่วยงานได้เข้ามาดำเนินการในพื้นที่แล้ว ในส่วนของขั้นตอนการสำรวจความ
พร้อมและศักยภาพของพื้นที่มีการดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 23.81 เนื่องจากในบางประเภท
พื้นที่เกษตรกรหรือราษฎรได้อาศัยและใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป็นระยะเวลานานแล้ว มีการเพาะปลูก
พืชหรือใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานจึงเข้ามาดำเนินการ
จัดเวทีประชาคมเพ่ือสอบถามความต้องการของคนในชุมชนต่อไป (ตารางท่ี 4.2) 
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เมื่อพิจารณาในแต่ละประเภทพื้นที่ จะพบว่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่นิคม
สร้างตนเอง พื้นที่สาธารณะประโยชน์ และพื้นที่ป่าชายเลน จะมีการดำเนินการในขั้นตอนของการ
สำรวจความต้องการของชุมชน และการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที่  รวมทั้งการติดตาม
การดำเนินงานในพ้ืนที่ ไม่ได้มีการดำเนินการในขั้นตอนของการสำรวจความพร้อมหรือศักยภาพของ
พื้นที่เนื่องจากเกษตรกรหรือราษฎรในพื้นที่ได้มีการใช้ประโยชน์มาเป็นระยะเวลานานแล้ว  รวมทั้ง
กฎและระเบียบของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ต้องการให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ สำหรับในพื้นที่
ปฏิรูปที่ดินที่มีการดำเนินการในทุกขั้นตอนนั้น เนื่องจากเป็นการจัดที่ดินทำกินให้ผู ้ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการใหม่ จึงต้องมีการดำเนินการสำรวจลักษณะของ
พื้นที่ ความพร้อม และศักยภาพของพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ยากไร้ที่เข้ามาอยู่อาศัยสามารถใช้
ชีวิตและประกอบอาชีพในพื้นที่ได้ หลังจากนั้นจะมีการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อสอบถามความ
ต้องการให้มีการส่งเสริมและพัฒนาในพ้ืนที่ ตลอดจนกฎระเบียบของการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ร่วมกัน 
รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาในพ้ืนที่แล้ว จะมีการติดตามผลการดำเนินงานในพ้ืนที่
เช่นเดียวกันกับพื้นท่ีอ่ืน ๆ (ตารางผนวกท่ี 13) 

ตารางท่ี 4.2 การดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการของหน่วยงานในพื้นท่ี ปี 2560 - 2562 

ท่ีมา: จากการสำรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

   หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรม/กระบวนการ 
การดำเนินงานในพื้นที่โครงการ คทช. 

เฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. การสำรวจพื้นที่ (ความพร้อมและศักยภาพ)    100.00 
    1.1 ดำเนินการแล้ว 50.00 - - 23.81 
    1.2 ยังไม่ได้ดำเนินการ 50.00 100.00 100.00 76.19 
2. การสำรวจความต้องการของชุมชน    100.00 
    2.1 ดำเนินการแล้ว 90.00 100.00 100.00 95.24 
    2.2 ยังไม่ได้ดำเนินการ 10.00 - - 4.76 
3. การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที่    100.00 
    3.1 ดำเนินการแล้ว 100.00 33.33 100.00 71.43 
    3.2 ยังไม่ได้ดำเนินการ 10.00 66.67 - 28.57 
4. การติดตามงานในพื้นที่    100.00 
    4.1 ดำเนินการแล้ว 100.00 33.33 100.00 71.43 
    4.2 ยังไม่ได้ดำเนินการ 10.00 66.67 - 28.57 
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4.3 ผลผลิตหรือผลได้ (Outputs) 
จากการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื ่อแก้ไขปัญหาที ่ดินทำกินขอ ง

เกษตรกร โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน 
ที ่คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดกำหนดไว้ตามภารกิจของหน่วยงานใน
กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเงินทุน รวมทั้งการสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐาน สรุปผลได้ดังนี้ 

4.3.1 การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการภายใต้กรอบการดำเนินงาน 5 ด้าน ได้แก่  
ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการส่งเสริม
การรวมกลุ่ม ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และด้านการส่งเสริมและจัดทำ
บัญชีครัวเรือน ดังนี้ (ตารางท่ี 4.3) 

1) ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมพัฒนาที่ดินได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน คือ 
จังหวัดได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดิน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
สำหรับเป้าหมายในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 คือ จำนวนเกษตรกรหรือ
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน  สามารถ
ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินและสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 26,708 ราย คิดเป็นร้อยละ 333.85 ของเป้าหมาย 

2) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
สามารถดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 28,783 ราย คิดเป็นร้อยละ 
85.66 ของเป้าหมาย 

3) ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 พบว่า  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน คือ พื้นที่ 
ที่ได้รับการส่งเสริมการรวมกลุ ่ม ซึ ่งสามารถดำเนินการได้ 16 พื ้นที ่ คิดเป็นร้อยละ 101.67  
ของเป้าหมาย สำหรับเป้าหมายในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 คือ จำนวน
เกษตรกรหรือจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
สามารถดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ผู ้เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 5,265 ราย คิดเป็น  
ร้อยละ 146.25 ของเป้าหมาย 

4) ด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ลักษณะการดำเนินงาน
ของหน่วยงานเป็นการประสาน ชี้แจงให้ข้อมูลในการดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนระหว่างกลุ่มเกษตรกร 
ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินทุนกับแหล่งเงินทุน (กองทุนพัฒนาสหกรณ์) สำหรับสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื ่อเกษตรกรรมเป็นการสนับสนุนให้กู ้ยืมเงินจากกองทุนปฏิรูปที ่ดิน จึงไม่สามารถระบุผลการ
ดำเนินงานที่เกดิขึ้นได ้

5) ด้านการส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรือน เนื่องจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไม่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนงานดังกล่าว เป็นการเจียดจ่ายงบประมาณจากการดำเนินงาน
ในโครงการอื่น เพื่อเข้ามาดำเนินงานในพื้นที่จึงไม่สามารถระบุผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ตาม
โครงการในแต่ละป ี
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ตารางท่ี 4.3 ผลการอบรมถ่ายทอดความรู้ ปี 2560 – 2562 

รายการ หน่วย 
ปีงบประมาณ รวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  
1. ด้านการพัฒนาท่ีดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน     
    1.1 เป้าหมาย จังหวัด 27 - - 27 
 ราย - 4,000 4,000 8,000 
    1.2 ผลการดำเนินงาน จังหวัด 27 - - 27 
 ราย - 12,054 14,654 26,708 
 

ร้อยละ 
100.00 - - 100.00 

 - 301.35 366.35 333.85 
2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ      
    2.1 เป้าหมาย ราย 8,221 16,234 9,148 33,603 
    2.2 ผลการดำเนินงาน ราย 6,760 13,225 8,798 28,783 
 ร้อยละ 82.23 81.46 96.17 85.66 
3. ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม      
    3.1 เป้าหมาย พื้นท่ี 15 - - 15 
 ราย - 1,800 1,800 3,600 
    3.2 ผล พื้นท่ี 16 - - 16 
 ราย - 3,320 1,945 5,265 
 

ร้อยละ 
106.67 - - 106.67 

 - 184.44 108.06 146.25 
4. ด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน1/    
    4.1 เป้าหมาย  na na na na 
    4.2 ผลการดำเนินงาน  na na na na 
5. ด้านการส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรือน2/     
    4.1 เป้าหมาย  na na na na 
    4.2 ผลการดำเนินงาน  na na na na 
6. รวมการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้      
    6.1 เป้าหมาย จังหวัด/พื้นท่ี 42 - - 42 
 ราย 8,221 22,034 14,948 45,203 
    6.2 ผลการดำเนินงาน จังหวัด/พื้นท่ี 43 - - 43 
 ราย 6,760 28,599 25,397 60,756 
 

ร้อยละ 
102.38 - - 102.38 

 82.22 129.79 169.90 134.41 
หมายเหต:ุ 1/ เป็นการประสานและประชุมชี้แจงให้ข้อมูลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุนปฏิรูปท่ีดิน 
             na หมายถึง ไม่มีข้อมูลเน่ืองจากเป็นการเจียดจ่ายงบประมาณจากโครงการอื่นมาดำเนินการ ทำให้เป้าหมายและ 
                  ผลการดำเนินงาน ได้ถูกนับรวมเข้าไปในโครงการอื่นแล้ว หน่วยงานไม่สามารถแยกผลการดำเนินงานออกมาได้ 
ท่ีมา: รายงานประจำปี 2560 – 2562, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์  
        กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้านที ่กำหนดโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  
และการตลาด (อนุ 3) และมีคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดเป็นหน่วยงานดำเนินงาน
ในพื้นที่ พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ผลการดำเนินงานในภาพรวมตามกรอบ 
การดำเนินงาน 6 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 109.99 โดยสามารถดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 60,756 ราย คิดเป็นร้อยละ 134.41 ของเป้าหมาย และสามารถ
ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดินแล้ว จำนวน 117 พ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 80.69 
ของพ ื ้นท ี ่ เป ้าหมาย หากพ ิจารณาผลการดำเน ินงานในภาพรวมของแต ่ละป ี จะพบว่า  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการดำเนินงานมากกว่าปีอื ่น เนื ่องจากได้มีการจัดทำคู ่มือ  
การดำเนินให้กับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องได้ทราบถึงบทบาท ภารกิจและหน้าที่ในการดำเนินงาน  
ตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน สำหรับในปี พ.ศ. 2560 มีผลการดำเนินในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 
80.26 เนื ่องจากเป็นการดำเนินงานในระยะแรกส่งผลทำให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องยังไม่ทราบ  
ถึงภารกิจและหน้าที่ที่ชัดเจน สำหรับในปี พ.ศ. 2561 มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 
64.90 เนื ่องจากมีหน่วยงานไม่ ได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการประกอบกับ
งบประมาณที่ได้รับในปี 2561 น้อยกว่างบประมาณในปีอื่น ๆ ส่งผลทำให้การดำเนินงานของ
หน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ตารางผนวกท่ี 9) 

จากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่โครงการ พบว่า ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2560 – 2562 
ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน การดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ 
ในโครงการยังไม่ครอบคลุมกลุ ่มเป้าหมายในพื้นที ่ทุกราย ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 36.01  
โดยผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2560 ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.41   
ซ่ึงด้านที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามากที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 
80.69 รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน และด้านการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ คิดเป็นร้อยละ 65.56 และ 43.46 ตามลำดับ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2561 และ  
ปี 2562 ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้แล้ว คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ 27.28 ตามลำดับ เนื่องจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ป่าชายเลน มีการประกอบ
อาชีพนอกภาคเกษตรเป็นหลัก จึงไม่มีความสนใจในการเข้าร่วมรับการอบรมถ่ายทอดความรู้  
ด้านการเกษตรมากนัก โดยได้มีการดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการรวมกลุ่ม  
ครบทุกรายแล้ว และผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2562 ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริม  
การรวมกลุ่มครบทุกรายแล้ว ตลอดจนได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ (ประมง) คิดเป็นร้อยละ 36.36 สำหรับในด้านอื ่น ๆ ยังไม่ได้มีการดำเนินการส่งเสริม 
เนื ่องจากเป็นพื ้นที ่ที ่ได้รับการจัดที ่ดินทำกิน ในปี 2562 ที ่ผ่านมา โดยจะดำเนินการส่งเสริม  
ในปีงบประมาณถัดไป (ตารางที่ 4.4) 

หากพิจารณาในแต่ละประเภทของพื้นที่ จะพบว่า ในการดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ครอบคลุมทุกกิจกรรมตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน โดยด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและด้าน
การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้รับการส่งเสริมแล้วทุกราย รองลงมา ด้านการพัฒนาที่ดินและ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 94.09 และ 86.58 ตามลำดับ และด้านการส่งเสริม
การจัดทำบัญชีครัวเรือนได้รับการส่งเสริมแล้ว คิดเป็นร้อยละ 35.82 เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการไม่มี
ความสนใจในการเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยมองว่ามี
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ขั้นตอนการจัดทำที่ยุ่งยากจึงไม่มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมรับการอบรม พื้นที่สาธารณะประโยชน์ยัง
ไม่ได้การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ 
สำหรับพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ยังไม่ได้มีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรม
ของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ในส่วนของพื้นที่ป่าชายเลน
เนื่องจากเป็นการจัดที่ดินทำกินเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น จึงไม่มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เข้าดำเนินการในพ้ืนที่ (ตารางผนวกท่ี 16) 

ตารางท่ี 4.4 ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ ปี 2560 – 2562 
 หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คทช. 

เฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ด้านการพัฒนาท่ีดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน     
    1.1 ได้รับแล้ว 65.56 33.33 - 51.68 
    1.2 ยังไม่ได้รับ 34.44 66.67 100.00 48.32 
2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ     
    2.1 ได้รับแล้ว 46.43 33.33 36.39 47.69 
         1) พืช 60.09 33.33 - 49.04 
         2) ประมง 40.35 - 36.39 33.96 
         3) ปศุสัตว์ 41.36 33.33 - 37.50 
    2.2 ยังไม่ได้รับ 53.57 66.67 63.61 52.31 
3. ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม     
    3.1 ได้รับแล้ว 80.69 100.00 100.00 92.96 
    3.2 ยังไม่ได้รับ 19.31 - - 7.04 
4. ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน     
    4.1 ได้รับแล้ว 25.00 - - 20.00 
    4.2 ยังไม่ได้รับ 75.00 100.00 100.00 80.00 
5. ด้านการส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรือน     
    5.1 ได้รับแล้ว 19.37 - - 15.50 
    5.2 ยังไม่ได้รับ 80.63 100.00 100.00 84.50 
รวมการได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้     
ได้รับแล้ว 47.41 33.33 27.28 36.01 
ยังไม่ได้รับ 52.59 66.67 72.72 63.99 

ท่ีมา: จากการสำรวจ 

4.3.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเงินทุน ดำเนินการภายใต้กรอบการดำเนินงาน 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตลอดจน 
ด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่วนด้านอ่ืนไม่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ดังนี้ (ตารางท่ี 4.5) 

1) ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
(ปอเทือง) สารปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมต์) สารปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว (ปูนมาร์ล) และสาร
ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็ม (หินปูนฝุ่น) ตลอดจนการสาธิตการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ ซึ่งพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการทุกรายหลังจากท่ีได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้
แล้ว จะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทุกราย 
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2) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ซึ่งการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเป็นเพียงการ
ประกอบอาชีพเสริม เป็นการเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง และเป็นการบริโภคในครัวเรือน รวมทั้งเป็นการ
จำหน่ายหรือแจกจ่ายให้เพ่ือนบ้าน ดังนี้ 

2.1) อาชีพด้านพืช เป็นการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชให้  
มีความเหมาะสมกับพื้นที่และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืช เช่น เมล็ดพันธุ์
พืชผักสวนครัว พันธุ์ไม้ยืนต้น เป็นต้น พบว่า ได้มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่ผู ้เข้าร่วม
โครงการครอบคลุมทุกรายแล้ว 

2.2) อาชีพด้านประมง เป็นการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี ่ยวกับการเพาะเลี ้ยง  
สัตว์น้ำและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ปลา กบ อาหารสำเร็จรูป พร้อมทั้งกระชังบกหรือ
กระชังน้ำ พบว่า ได้มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการครอบคลุมทุกรายแล้ว 

2.3) อาชีพด้านปศุสัตว์ เป็นการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี ่ยวกับการเพาะเลี้ยง 
ปศุสัตว์และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง พร้อมอาหารสำเร็จรูป เป็นต้น 
พบว่า ได้มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการครอบคลุมทุกรายแล้ว 

3) ด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นการสนับสนุน
เงินทุนเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งไม่สามารถทราบถึงผลการดำเนินงานของการสนับสนุนเงินทุน 
เนื่องจากหน่วยงานทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ประสานงานไปยังกองทุนพัฒนาสหกรณ์หรือธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรต่อไป 

ตารางท่ี 4.5 ผลการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปี 2560 – 2562 

รายการ หน่วย 
ปีงบประมาณ 

รวม 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ด้านการพัฒนาท่ีดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน     
    1.1 เป้าหมาย จังหวัด 27 - - 27 
 ราย - 4,000 4,000 8,000 
    1.2 ผลการดำเนินงาน จังหวัด 27 - - 27 
 ราย - 12,054 14,654 26,708 
 

ร้อยละ 
100.00 - - 100.00 

 - 301.35 366.35 333.85 
2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ      
    2.1 เป้าหมาย ราย 8,221 16,234 9,148 33,603 
    2.2 ผลการดำเนินงาน ราย 6,760 13,225 8,798 28,783 
 ร้อยละ 82.23 81.46 69.17 85.66 
3. ด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน1/    
    3.1 เป้าหมาย  - - - - 
    3.2 ผลการดำเนินงาน  - - - - 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ)      

รายการ หน่วย 
ปีงบประมาณ 

รวม 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

4. รวมการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเงินทุน 
    4.1 เป้าหมาย จังหวัด/พื้นท่ี 27 - - 27 
 ราย 8,221 20,234 13,148 41,603 
    4.2 ผลการดำเนินงาน จังหวัด/พื้นท่ี 27 - - 27 
 ราย 6,760 25,279 23,452 55,491 
 

ร้อยละ 
100.00 - - 100.00 

 82.23 124.93 178.37 133.38 
หมายเหต:ุ 1/ เป็นการประสานและประชุมชี้แจงให้ข้อมูลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุนปฏิรูปท่ีดิน 
ท่ีมา: รายงานประจำปี 2560 – 2562, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง  
       กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลในพ้ืนที่ พบว่า มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้เข้าร่วมรับ
การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดังนี้ (ตารางที่ 4.6) 

1) การพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการสาธิตการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมัก
ชีวภาพ มีการสนับสนุนปอเทือง โดโลไมต์ ปูนมาร์ล และหินปูนฝุ่น รวมทั้งการส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน
และน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมรับการอบรมถ่ายทอดความรู้จากโครงการได้รับการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว คิดเป็นร้อยละ 97.81  

2) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดังนี้ ในการอบรมถ่ายทอด
ความรู้การพัฒนาอาชีพด้านพืช ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว พันธุ์ไม้ยืนต้น เป็นต้น ด้านประมง
เป็นการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ปลา 
กบ อาหารสำเร็จรูป พร้อมทั้งกระชังบกหรือกระชังน้ำ ด้านปศุสัตว์เป็นการอบรมถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับเพาะเลี้ยงปศุสัตว์และมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง พร้อม
อาหารสำเร็จรูป ซึ่งการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเป็นเพียงการประกอบอาชีพเสริมเท่านั้น เป็นการ
เพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่งให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งใช้ในการบริโภคในครัวเรือนหากเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือนสามารถจำหน่ายให้กับเพื่อนบ้านได้ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้จาก
โครงการได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว คิดเป็นร้อยละ 99.60 โดยได้รับการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครบทุกรายแล้ว รองลงมา ปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงสัตว์และปัจจัย
การผลิตในการเพาะปลูกพืช คิดเป็นร้อยละ 99.63 และ 98.81 ตามลำดับ 

3) การส่งเสริมและการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นการสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้  
ในการประกอบอาชีพ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2560 ได้รับการสนับสนุนเงินทุนแล้ว คิดเป็น
ร้อยละ 98.51 โดยเป็นการสนับสนุนในรูปแบบของการซื้อพันธุ์สัตว์ สำหรับในปี 2561 และปี 2562 
ยังไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการรายใดได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งจากการสอบถาม
ผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ รวมทั้งมีการสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการ
ประกอบอาชีพด้วยเช่นกัน 
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หากพิจารณาในแต่ละประเภทพื้นที ่ จะพบว่า พื ้นที ่ปฏิรูปที ่ดินได้ร ับการสนับสนุน
ครอบคลุมในทุกกิจกรรมที่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว สำหรับพื ้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติ  
พื้นที ่นิคมสร้างตนเอง และพื้นที ่สาธารณะประโยชน์ ยังไม่ได้รับการสนับสนุนในกิจกรรมของ  
การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในส่วนของพื้นที ่ป่าชายเลนยังไม่ได้รับการสนับสนุนใน 
ทุกกิจกรรมเนื่องจากไม่มีความสนใจในการเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาอาชีพใน
ภาคเกษตร (ตารางผนวกท่ี 17) 

ตารางท่ี 4.6 ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเงินทุน ปี 2560 – 2562 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คทช. 

เฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ด้านการพัฒนาท่ีดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน     
    1.1 ได้รับแล้ว 97.08 100.00 na 97.81 
    1.2 ยังไม่ได้รับ 2.92 - na 2.19 
2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
    2.1 ได้รับแล้ว 99.47 100.00 100.00 99.60 
         1) พืช 98.41 100.00 na 98.81 
         2) ประมง 100.00 na 100.00 100.00 
         3) ปศุสัตว์ 99.50 100.00 na 99.63 
    2.2 ยังไม่ได้รับ 0.53 - - 0.40 
3. ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน     
    3.1 ได้รับแล้ว 98.51 na na 98.51 
    3.2 ยังไม่ได้รับ 1.49 na na 1.49 
4. รวมการได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเงินทุน    
    4.1 ได้รับแล้ว 98.35 100.00 100.00 99.45 
     4.2 ยังไม่ได้รับ 1.65 - - 0.55 

หมายเหต:ุ na หมายถึง ในพื้นท่ีท่ีได้ทำการสำรวจยังไม่มีการดำเนินการ 
ท่ีมา: จากการสำรวจ 

4.3.3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาปัจจัยพื ้นฐาน  กรมชลประทานได้

ดำเนินการเจียดจ่ายงบประมาณจากการดำเนินงานของโครงการอื ่น  จึงไม่สามารถระบุผลการ
ดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากได้มีการนับรวมผลการดำเนินงานเข้าไปในโครงการอื่นแล้ว ในส่วน
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนงานดังกล่าว 
โดยโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาในพื้นที่ ประกอบด้วย ถนน ระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค 
ระบบน้ำเพ่ือการเกษตร ไฟฟ้า อาคารอเนกประสงค์ และบ้านพักอาศัย พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 – 2562 สามารถดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินแล้ว 117 พื้นที่ คิด
เป็นร้อยละ 80.69 ของพื้นที่เป้าหมาย หากพิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละปี  จะพบว่า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินได้ 101 พื้นที่ 
คิดเป็นร้อยละ 78.29 ของพื้นที่เป้าหมาย และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถดำเนินการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานได้ 16 พื้นที่ ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



43 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ตารางท่ี 4.7) 

ตารางท่ี 4.7 ผลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปี 2560 – 2562 

ผลผลิต/ผลได้ หน่วย 
ปีงบประมาณ 

รวม 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยพื้นฐาน     
    1.1 เป้าหมาย พื้นท่ี 129 - 16 145 
    1.2 ผล พื้นท่ี 101 - 16 117 
 ร้อยละ 78.29 - 100.00 80.69 
2. รวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน      
    2.1 เป้าหมาย พื้นท่ี 129 - 16 145 
    2.2 ผลการดำเนินงาน พื้นท่ี 101 - 16 117 
 ร้อยละ 78.29 - 100.00 80.69 

ท่ีมา: รายงานประจำปี 2560 – 2562 กรมชลประทาน สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

ในส่วนของการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากข้อจำกัดของ  
การใช้ประโยชน์ในประเภทพื้นที่ที่แตกต่างกัน ส่งผลทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ครอบคลุม 
ในทุกพื้นที่ ซึ่งพบว่า ในปี 2560 ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้ว คิดเป็นร้อยละ 50.86 โดย 
ได้ดำเนินการในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และในปี 2562 ได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานแล้ว คิดเป็นร้อยละ 8.33 โดยดำเนินการในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ สำหรับใน  
ปี 2561 ไม่ได้มีการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากข้อจำกัดของกฎระเบียบในการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานคงทนถาวรได้ (ตารางที่ 4.8) 

ทั้งนี ้สำหรับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื ้นฐาน พบว่า พื ้นที ่ปฏิรูปที ่ดินได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานครอบคลุมแล้ว ได้แก ่ถนน ระบบน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค ระบบน้ำเพ่ือการเกษตร ไฟฟ้า 
อาคารอเนกประสงค์ และบ้านพักอาศัย สำหรับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่นิคมสร้างตนเอง พื้นที่
สาธารณะประโยชน์ และพื้นที่ป่าชายเลน มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ก่อนแล้ว ได้แก่ ถนน 
ระบบน้ำอุปโภคบริโภค ไฟฟ้า และบ้านพักอาศัย สำหรับแหล่งน้ำเพื ่อการเกษตรและอาคาร
อเนกประสงค์นั้นยังไม่ได้รับการพัฒนาครอบคลุมทุกพื้นที่เนื่องจากข้อจำกัดของกฎระเบียบในการ 
ใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีท่ี่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานคงทนถาวรได้ (ตารางผนวกที่ 18) 
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ตารางที่ 4.8 ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ปี 2560 – 2562 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คทช. 

เฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ถนนและทางลำเลียง     
    1) ได้รับ 48.911/ - - 48.91 
    2) ไม่ได้รับ 51.09 100.00 100.00 51.09 
2. ระบบน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค     
    1) ได้รับ 48.911/ - - 48.91 
    2) ไม่ได้รับ 51.09 100.00 100.00 51.09 
3. ระบบน้ำเพื่อการเกษตร     
    1) ได้รับ 48.911/ - - 48.91 
    2) ไม่ได้รับ 51.09 100.00 100.00 51.09 
4. ระบบไฟฟ้า     
    1) ได้รับ 48.911/ - - 48.91 
    2) ไม่ได้รับ 51.09 100.00 100.00 51.09 
5. อาคารอเนกประสงค์     
    1) ได้รับ 60.582/ - 50.003/ 55.30 
    2) ไม่ได้รับ 39.42 100.00 50.00 44.70 
6. บ้านพักอาศัย     
    1) ได้รับ 48.911/ - - 48.91 
    2) ไม่ได้รับ 51.09 100.00 100.00 51.09 
รวม     
ได้รับแล้ว 50.86 - 8.33 49.98 
ยังไม่ได้รับ 49.15 100.00 91.67 50.03 

หมายเหต:ุ 1/ เฉพาะในพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดินท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             2/ ในพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดินและพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ 
             3/ ในพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ 
ท่ีมา: จากการสำรวจ 

 

4.4 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
เป็นผลที่เกิดจากการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาในพ้ืนที่ตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน  

ในเรื่องของการนำองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปปรับใช้ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาในพ้ืนที่ ดังนี้ (ตารางท่ี 4.9) 

4.4.1 การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิต เงินทุน และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้

เกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน ตลอดจนการสนับสนุนสารอินทรีย์ (น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก)  
เพ่ือเป็นการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับ
การอบรมถ่ายทอดความรู้ มีการนำองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตไปปรับใช้แล้ว โดยเป็นการนำไปปรับ
ใช้ในพื้นที่แปลงเพาะปลูกพืชผักสวนครัวที่ใช้บริโภคในครัวเรือนมากที่สุด เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการ
เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก แต่ไม่ได้มีการนำไปปรับใช้ในแปลง
เพาะปลูกพืชหลักเพื่อเป็นรายได้เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่าในการลดการใช้สารเคมีนั้นมีผล
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ต่อปริมาณผลผลิตในแปลงเพาะปลูกพืช ที่เป็นรายได้หลักของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมาจากการ
เพาะปลูกพืชเป็นหลักจึงมีความต้องการในการเพิ่มผลผลิตในแปลงเพาะปลูกพืชให้ได้มากที่สุด  
จึงยังคงใช้สารเคมีในการปรับปรุงบำรุงดิน รวมทั้งไม่มีการลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีอีกด้วย 

2) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สืบเนื่องจากพ้ืนที่ที่ได้รับ
การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื ้นฐาน มีเพียงพื ้นที ่ปฏิรูปที ่ดินในปี 2560 เท่านั ้น ที ่ได้รับ 
การพัฒนาในพื้นที่ ในส่วนนี้จึงเป็นการใช้ประโยชน์เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน  
ในปี 2560 เท่านั้น ซึ่งพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการทุกรายในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินได้มีการใช้ประโยชน์จาก
ถนน อาคารอเนกประสงค์ และบ้านพักอาศัยแล้ว มีการใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าแล้ว คิดเป็นร้อยละ 
71.64 ที่เหลือยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากหน่วยงานเพิ่งเข้าดำเนินการตั้งเสาไฟฟ้าแต่ยังไม่มีการ
กระจายไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ ระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคมีการใช้ประโยชน์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 22.39  
ที่เหลือยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากน้ำไม่มีความสะอาด ส่งผลทำให้ต้องซื้อน้ำอุปโภคบริโภค 
จากนอกพ้ืนที่ และระบบน้ำเพ่ือการเกษตร มีการใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 11.94 เนื่องจากลักษณะ
ดินในพื้นที่ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ตลอดฤดูการเพาะปลูกได้ รวมทั้งยังไม่มีระบบแพร่กระจายน้ำ
ครอบคลุมผู้เข้าร่วมโครงการทุกรายในพื้นที่  สำหรับพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ในปี 2561 และ 2562 ไม่ได้ 
ทำการสำรวจเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ส่งผล
ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลได้ครบตามที่กำหนดไว้ ในส่วนของพื้นที่อื่น ๆ ได้แก่ พื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ พ้ืนที่นิคมสร้างตนเอง และพ้ืนที่ป่าชายเลน ติดข้อจำกัด
ในเรื่องของกฎระเบียบการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ส่งผลทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนา
แหล่งน้ำและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถเข้าดำเนินการพัฒนาในพ้ืนที่ได้ 

3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เป็นการดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้
พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ด้านพืชเป็นการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูก
พืชให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว พันธุ์ไม้
ยืนต้น เป็นต้น ด้านประมงเป็นการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ปลา กบ อาหารสำเร็จรูป พร้อมทั้งกระชังบกหรือกระชังน้ำ ด้านปศุสัตว์
เป็นการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเพาะเลี้ยงปศุสัตว์และมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ 
พันธุ์ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง พร้อมอาหารสำเร็จรูป พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีการนำความรู้ที่ได้รับ จาก
การอบรมไปปรับใช้แล้วทุกราย 

4) ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม เป็นการดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการเพียงอย่างเดียว ไม่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับ
การอบรมถ่ายทอดความรู้เกี ่ยวกับการรวมกลุ่มสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสหกรณ์แล้ว  
คิดเป็นร้อยละ 55.43 ในจำนวนนี้เป็นการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มที่ได้รับการจัดตั้งใหม่ในพ้ืนที่ 
คิดเป็นร้อยละ 56.26 และเป็นสมาชิกกลุ่มเดิมในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 43.74 

5) ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน มีเพียงผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ปฏิรูป
ที่ดินที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุน โดยเป็นการสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบของการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ 
ได้แก่ แพะเนื้อและโคเนื้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
เฉพาะในปี 2560 ในพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดินได้มีการเลี้ยงแพะเนื้อและโคเนื้อทุกรายแล้ว แต่ยังไม่ก่อให้เกิด
รายได้เนื่องจากการเลี้ยงแพะเนื้อส่วนใหญ่เพิ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์แพะและการเลี้ยงโคเนื้อยัง
ไม่ได้มีการจำหน่าย 
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6) ด้านการส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรือน จากการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการเพียงอย่างเดียวไม่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต พบว่า ผู้ที ่ได้รับการอบรม
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนมีการทำบัญชีเป็นประจำ คิดเป็นร้อยละ 14.71  
ของผู้เข้าร่วมรับการอบรม ทำเป็นบางครั้งบางคราว คิดเป็นร้อยละ 26.47 ของผู้เข้ารับการอบรม 
ไม่ได้ทำ คิดเป็นร้อยละ 58.82 ของผู้เข้ารับการอบรม 

จะเห็นว่าตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการ มีการใช้ประโยชน์
จากองค์ความรู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแล้ว คิดเป็นร้อยละ 80.07 และมีการใช้ประโยชน์จาก
ปัจจัยการผลิตทุกรายแล้ว ซึ่งจะพบว่าหากกิจกรรมใดที่มีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้ง
สนับสนุนปัจจัยการผลิต และหากปริมาณปัจจัยการผลิตที่ได้รับมีความเพียงพอจะมีผลต่อการ
นำไปใช้ประโยชน์เป็นอย่างมาก 

ตารางท่ี 4.9 การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิตการผลิต เงินทุน และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                 ปี 2560 - 2562 

หน่วย : ร้อยละ 

การใช้ประโยชน์ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คทช. 

เฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ด้านการพัฒนาท่ีดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน1/ 
    1.1 ใช้ประโยชน์แล้ว 100.00 100.00 na 100.00 
    1.2 ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ - - na - 
2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน2/ 
   2.1 ถนนและทางลำเลียง     
        1) ใช้ประโยชน์แล้ว 100.00 na na 100.003/ 
        2) ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ - na na - 
   2.2 ระบบน้ำเพ่ืออุปโภคและบริโภค     
        1) ใช้ประโยชน์แล้ว 80.60 na na 80.603/ 
        2) ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 19.40 na na 19.40 
   2.3 ระบบน้ำเพ่ือการเกษตร     
        1) ใช้ประโยชน์แล้ว 11.94 na na 11.943/ 
        2) ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 88.06 na na 88.06 
   2.4 ระบบไฟฟ้า     
        1) ใช้ประโยชน์แล้ว 92.91 na na 92.913/ 
        2) ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 7.03 na na 7.03 
   2.5 อาคารอเนกประสงค์     
        1) ใช้ประโยชน์แล้ว 100.00 na na 100.003/ 
        2) ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ - na na - 
   2.6 บ้านพักอาศัย     
        1) ใช้ประโยชน์แล้ว 100.00 na na 100.003/ 
        2) ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ - na na - 
3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ1/     
    3.1 ใช้ประโยชน์แล้ว 100.00 100.00 100.00 100.00 
    3.2 ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ - - - - 
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ)     
    หน่วย : ร้อยละ 

การใช้ประโยชน์ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คทช. 

เฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

4. ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม1/     
    4.1 เป็นสมาชิกกลุ่ม 74.78 32.43 59.09 55.43 
         1) กลุ่มจัดตั้งใหม่ 91.86 0.00 76.92 56.26 
         2) กลุ่มเดิมในพื้นท่ี 8.14 100.00 23.08 43.74 
    4.2 ไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม 25.22 67.57 40.91 44.57 
5. ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน1/     
    5.1 ใช้ประโยชน์แล้ว 100.00 na na 100.003/ 
    5.2 ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ - na na - 
6. ด้านการส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรือน1/     
    6.1 ทำบัญชีเป็นประจำ 14.71 na na 14.713/ 
    6.2 ทำบัญชีเป็นบางคราว 26.47 na na 26.473/ 
    6.3 ไม่ได้ทำ 58.82 na na 58.823/ 
7. รวมการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และโครงสร้างพื้นฐาน 
    7.1 การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิต และเงินทุน 
          1) ใช้ประโยชน์แล้ว 83.19 77.47 79.55 80.07 
          2) ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 16.81 22.53 20.45 19.93 
    7.2 การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน     
          1) ใช้ประโยชน์แล้ว 80.91 na na 80.91 
          2) ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 19.09 na na 19.09 

หมายเหต:ุ na หมายถึง ไม่มีข้อมูลการดำเนินการในด้านน้ัน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
             โคโรน่า 2019 (Covid - 19)  จึงไม่ได้นำมาคำนวณในทุกยอด 
             1/ เป็นกิจกรรมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ 
             2/ เป็นกิจกรรมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
             3/ เป็นการใช้ประโยชน์จากการอบรมถ่ายทอดความรู้ในพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดินเท่าน้ัน 
ท่ีมา: จากการสำรวจ 

4.4.2 ความเหมาะสมและสอดคล้องในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และโครงสร้าง
พื้นฐานในระดับพื้นที่ 

จากการส่งเสริมและพัฒนาทั้งในด้านของการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ การสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต การสนับสนุนเงินทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละ
พื้นที่ โดยการที่หน่วยงานเข้าดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที่นั้น ต้องเกิดจากความต้องการ
ของผู้เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่ด้วย เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่จะสามารถระบุความต้องการ
ของพื้นที่ได้อย่างชัดเจน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 52.45 
เห็นว่าตรงตามความต้องการ ที่เหลือร้อยละ 47.55 เห็นว่าไม่ตรงตามความต้องการ โดยต้องการให้มี
การดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร เช่น การส่งเสริมการ
รวมกลุ่มทำเครื่องแกง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ อาทิ น้ำยาล้างจานและน้ำยา
ซักผ้า เป็นต้น สำหรับด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับ
การพัฒนาในพื้นที่ตรงตามความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการทุกราย เนื่องจากช่วยอำนวยความ
สะดวกในการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีได้อย่างเต็มที่ (ตารางท่ี 4.10) 
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ตารางท่ี 4.10 ความเหมาะสม ความสอดคล้องในการส่งเสริมและพัฒนากับความต้องการ 
                  ของผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 - 2562 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คทช. 

เฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ด้านการพัฒนาท่ีดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
    1.1 ตรงตามความต้องการ 82.57 100.00 na 84.43 
    1.2 ไม่ตรงตามความต้องการ 17.43 - na 15.57 
2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน 
   2.1 ถนนและทางลำเลียง     
        1) ตรงตามความต้องการ 100.001/ na na 100.00 
        2) ไม่ตรงตามความต้องการ - na na - 
   2.2 ระบบน้ำเพ่ืออุปโภคและบริโภค     
        1) ตรงตามความต้องการ 100.001/ na na 100.00 
        2) ไม่ตรงตามความต้องการ - na na - 
   2.3 ระบบน้ำเพ่ือการเกษตร     
        1) ตรงตามความต้องการ 100.001/ na na 100.00 
        2) ไม่ตรงตามความต้องการ - na na - 
   2.4 ระบบไฟฟ้า     
        1) ตรงตามความต้องการ 100.001/ na na 100.00 
        2) ไม่ตรงตามความต้องการ - na na - 
   2.5 อาคารอเนกประสงค์     
        1) ตรงตามความต้องการ 100.001/ 100.00 100.00 100.00 
        2) ไม่ตรงตามความต้องการ - - - - 
   2.6 บ้านพักอาศัย     
        1) ตรงตามความต้องการ 100.001/ na na 100.00 
        2) ไม่ตรงตามความต้องการ - na na - 
3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ     
    3.1 ตรงตามความต้องการ 96.47 100.00 100.00 98.82 
    3.2 ไม่ตรงตามความต้องการ 3.53 - - 1.18 
4. ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม     
    4.1 ตรงตามความต้องการ 74.78 32.73 59.09 55.43 
    4.2 ไม่ตรงตามความต้องการ 25.22 67.57 40.91 44.57 
5. ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน     
    5.1 ตรงตามความต้องการ 100.001/ na na 100.00 
    5.2 ไม่ตรงตามความต้องการ - na na - 
6. ด้านการส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรือน     
    6.1 ตรงตามความต้องการ 41.18 na na 41.18 
    6.2 ไม่ตรงตามความต้องการ 58.82 na na 58.82 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ)     
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คทช. 

เฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

7. รวมองค์ความรู้และโครงสร้างพื้นฐานตรงตามความต้องการ    
    7.1 การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้     
         1) ตรงตามความต้องการ 79.00 46.55 31.82 52.45 
         2) ไม่ตรงตามความต้องการ 21.00 53.45 68.18 47.55 
    7.2 การใช้ประโยชน์จากปัจจัยการผลิต     
         1) ตรงตามความต้องการ 100.00 100.00 100.00 100.00 
         2) ไม่ตรงตามความต้องการ - - - - 

หมายเหต:ุ na หมายถึง ไม่มีข้อมูลการดำเนินการในด้านน้ัน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
             โคโรน่า 2019 (Covid - 19)  จึงไม่ได้นำมาคำนวณในทุกยอด 
ท่ีมา: จากการสำรวจ 

ทั้งนี้ ปัจจัยการผลิตที ่ได้รับการสนับสนุนตรงตามความต้องการของผู ้ได้รับการ
สนับสนุนทุกราย โดยมองว่าหากมีการดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัย
การผลิตด้วยนั้นจะมีผลต่อการนำไปใช้ประโยชน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้เข้าร่วมโครงการหากต้องการให้มีการนำความรู้ไปปรับใช้ควรมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตดว้ย 
เพราะหากไม่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีการลงทุนในการซื้อปัจจัยการ
ผลิตเอง ซึ่งส่งผลทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีการนำความรู้ไปปรับใช้มากนัก (ตารางที่ 4.11) 

ตารางที่ 4.11 ความเหมาะสม ความสอดคล้องในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเงินทุน 
                  กับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 - 2562 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คทช. 

เฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ด้านการพัฒนาท่ีดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน     
    1.1 ตรงตามความต้องการ 100.00 100.00 na 100.00 
    1.2 ไม่ตรงตามความต้องการ - - na - 
2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
    2.1 ตรงตามความต้องการ 100.00 100.00 100.00 100.00 
         1) พืช 100.00 100.00 na 100.00 
         2) ประมง 100.00 na 100.00 100.00 
         3) ปศุสัตว์ 100.00 100.00 na 100.00 
    2.2 ไม่ตรงตามความต้องการ - - - - 
3. ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน     
    3.1 ตรงตามความต้องการ 100.00 na na 100.00 
    3.2 ไม่ตรงตามความต้องการ - na na - 
4. รวมการได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต     
    4.1 ตรงตามความต้องการ 100.00 100.00 100.00 100.00 
    4.2 ไม่ตรงตามความต้องการ - - - - 

หมายเหต:ุ na หมายถึง ไม่มีข้อมูลการดำเนินการในด้านน้ัน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
             โคโรน่า 2019 (Covid - 19)  จึงไม่ได้นำมาคำนวณในทุกยอด 
ท่ีมา: จากการสำรวจ 
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4.4.3 คุณภาพชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการ 
จากการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที่ในรูปแบบของเศรษฐกิจชุมชนตาม

แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความกินดี อยู่ดี มีสันติสุข ในส่วนนี้เป็นการพิจารณาคุณภาพชีวิตของผู้เข้าร่วม
โครงการ ประกอบด้วย การประกอบอาชีพที่มั่นคง การมีเงินออม และความรู้สึกการเป็นเจ้าของและ
หวงแหนที่ดิน ดังนี้ (ตารางท่ี 4.12) 

1) ความรู้สึกมั่นคงในการประกอบอาชีพในพื้นที่ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 
98.15 รู้สึกว่ามีความมั่นคงในการประกอบอาชีพในพื้นที่  เนื่องจากมีการรับรองสิทธิ์ให้มีการใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก่อให้เกิดความมั่นใจในการประกอบอาชีพในพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่เพื่อให้
สามารถประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมในพ้ืนที่ได้อย่างต่อเนื่อง 

2) การมีเงินออม ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 68.83 มีการเก็บออมเงิน โดยมีเงินเก็บ
ออมเฉลี่ย 10,159.83 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยสัดส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2562 มีการเก็บ
ออมเงินมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.82 รองลงมา คือผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2560 และ 2561 คิดเป็น
ร้อยละ 75.38 และ 48.85 ตามลำดับ 

3) ความรู้สึกเป็นเจ้าของและแหวงแหนที่ดินที่ใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 97.04 มีความรู้สึกหวงแหนในที่ดินที่ได้รับการจัดที่ดินทำกิน เนื่องจากเป็นการได้รับสิทธิ์เข้า
ทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการครอบครองเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างผิดกฎหมาย 
ที่เหลือร้อยละ 2.96 มีความเห็นว่าไม่มีความหวงแหนในที่ดินที่ได้รับจัดที่ดินทำกิน เนื่องจากในบาง
พ้ืนที่ไม่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบน้ำเพ่ือการเกษตรและลักษณะดินส่งผลทำให้
ผู้เข้าร่วมโครงการทำการเกษตรในพื้นที่ได้ไม่เต็มศักยภาพ รวมทั้งในบางประเภทพื้นที่มีการกำหนด
ลักษณะของการประกอบอาชีพในลักษณะเดียวกัน ซึ ่งไม่ตรงตามความต้องการของผู ้เข้าร่วม
โครงการในแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น 

ตารางท่ี 4.12 คุณภาพชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 - 2562 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คทช. 

เฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ความรู้สึกมั่นคงในการประกอบอาชีพ     
   1.1 มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 97.08 99.10 100.00 98.15 
   1.2 ไม่มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.92 0.90 - 1.85 
2. การมีเงินออม     
   2.1 มีเงินออม 75.38 48.85 81.82 68.83 
        มีเงินออมเฉลี่ย (บาท/ครัวเรือน/ปี) 10,785.50 13,319.00 6,375.00 10,159.83 
   2.2 ไม่มีเงินออม 24.62 51.15 18.18 31.17 
3. ความรู้สึกการเป็นเจ้าของและหวงแหนที่ดิน     
   3.1 รู้สึกหวงแหน 97.81 97.30 90.91 97.04 
   3.2 ไม่รู้สึกหวงแหน 2.19 2.70 9.09 2.96 

ท่ีมา: จากการสำรวจ 

 



51 

4.5 ผลกระทบ (Impacts) 
 ในส่วนนี้เป็นการพิจารณาตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมของที่ผู ้เข้าร่วมโครงการ  
ด้านเศรษฐกิจใช้รายได้สุทธิที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินและเงินออมที่เกิดขึ้นหลังจาก
เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสหกรณ์ทางการเกษตร สำหรับด้านสังคมเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลง
ของความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อทำการเกษตร การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ดังนี้ 

4.5.1 ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นการเปรียบเทียบรายได้สุทธิในที่

เกิดข้ึนจากการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่โครงการกับเส้นความยากจน จากการรายงานของสำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2564) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่า ในปี 2563 รายได้บนเส้นความยากจนทั่วประเทศ มีค่าเท่ากับ 2,762 บาทต่อรายต่อเดือน 
หรือ 33,144 บาทต่อรายต่อปี โดยรายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการและผลตอบแทนสุทธิ มีดังนี้ 

1) รายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการทั้งในภาคเกษตร
และนอกภาคเกษตร พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 93,504.06 บาทต่อรายต่อปี ซึ่งอยู่
เหนือเส้นความยากจน หากพิจารณาเป็นรายปี จะพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2560 และ ปี 2562  
มีรายได้ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่เกิดขึ ้นในพื้นที ่โครงการที่อยู่เหนือเส้นความยากจน 
ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 76,936.61 และ 73,477.67 บาทต่อรายต่อปี โดยส่วน
ใหญ่เป็นรายได้จากการเพาะปลูกพืชเป็นหลัก  และ ปี 2561 มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 121,591.39 บาทต่อ
รายต่อปี เนื่องจากเป็นการประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง รวมทั้งมีรายได้นอกภาคการเกษตร เช่น อาชีพ
พ่อค้าคนกลาง อาชีพค้าขาย เป็นต้น (ตารางที่ 4.13) 

หากพิจารณาในแต่ละประเภทของพ้ืนที่ จะพบว่า ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่
นิคมสร้างตนเอง และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เป็นเพียงการส่งเสริมอาชีพในระยะสั้นเท่านั้น เช่น  
มีการสนับสนุนไก่ไข่หรือไก่พื้นเมืองพร้อมอาหารสำเร็จรูป การสนับสนุนพันธุ์ปลา อาหารสำเร็จรูป 
และกระชังบก ซึ่งผลจากการได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่มีการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก 
ที ่เหลือจึงมีการแจกจ่ายให้กับเพื ่อนบ้าน ซึ ่งหลังจากหมดช่วงอายุของปัจจัยการผลิตที ่ได้รับ 
การสนับสนุนแล้วจะไม่มีการเลี้ยงต่อเพื่อเป็นอาชีพเสริมในระยะยาว เนื่องจากไม่มีเงินลงทุนในการ
ซื้อพันธุ์ไก่และอาหารสำเร็จรูปมาเลี้ยงต่อ สำหรับในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพในภาคเกษตรที่แบ่งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม โดยเป็นการสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีการเพาะปลูกพืชและการเลี้ยงปศุสัตว์ควบคู่กันไป เช่น มีการจัดที่ดินเพื่อเป็นที่เพาะปลูกพืช 5 ไร่ 
เป็นที่อยู่อาศัย 1 ไร่ โดยที่อยู่อาศัยมีการแบ่งเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ด้วย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่
ปฏิรูปที่ดินเพิ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ได้ไม่นาน การเลี้ยงสัตว์ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้เสริม ส่วน
รายได้ที่เกิดขึ้นประมาณ 9,531.05 บาทต่อราย ยังอยู่ใต้เส้นความยากจน ผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่
ดังกล่าวยังไม่หลุดพ้นความยากจน เนื่องจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่มีการเพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ที่ได้รับจัดที่ดินทำกิน ดินไม่มีความอุดมสมบูรณ์ (ตารางผนวกท่ี 22) 
 
 
 



52 

ตารางท่ี 4.13 รายได้ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการ ปี 2560 - 2562 
 หน่วย : บาทต่อรายต่อปี 

รายได้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คทช. 

เฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. รายได้ในภาคเกษตร 50,109.92 77,260.10 53,714.69 61,931.13 
2. รายได้นอกภาคเกษตร 26,826.69 44,331.29 19,762.98 31,572.93 
3. รวมรายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเกิดจาก 
   การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี (ข้อ 1 + 2) 

76,936.61 121,591.39 73,477.67 93,504.06 

4. รายได้บนเส้นความยากจน ปี 2563    33,144.00 
ท่ีมา: จากการสำรวจ 

จากตารางที่ 4.13 เห็นว่ารายได้สุทธิทั ้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรอยู่
เหนือเส้นความยากจน หากพิจารณาจะพบว่าเป็นการคำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ย  จะพบว่า สำหรับ
สัดส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่โครงการทั้งในและนอก
ภาคการเกษตร พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการเพียงร้อยละ 35.19 ที่มีรายได้อยู่เหนือเส้นความยากจน 
หากพิจารณาในแต่ละพื้นที่ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ คิดเป็น
ร้อยละ 59.72 รองลงมา คือ ผู ้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง และพื้นที ่สาธารณะ
ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 45.83 และ 33.33 ตามลำดับ เนื่องจากเป็นการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป็น
ระยะเวลานานแล้ว ในส่วนของพื้นที่ป่าชายเลน มีรายได้อยู่เหนือเส้นความยากจน คิดเป็นร้อยละ 
31.33 เนื่องจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนนั้น มีการใช้ประโยชน์นอกภาคเกษตรเป็นหลัก 
เช่น รับจ้างทั่วไป อาชีพคนกลางในการซื้อขายอาหารทะเล รวมทั้งมีการประกอบธุรกิจส่วนตัว โดย
ในพ้ืนที่ที่ได้รับจัดที่ดินทำกินนั้นไว้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น สำหรบัในพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดินมีเพียงร้อยละ 
7.46 เท่านั้น ที่มีรายได้อยู่เหนือเส้นความยากจน เนื่องจากเป็นการเข้ามาอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่เป็นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์เฉลี่ย 3 - 5 ปี รวมทั้งดินในพื้นที่ไม่มีความ
เหมาะสมในการเพาะปลูกพืช (ตารางผนวกท่ี 23) 

2) ผลตอบแทนสุทธิในภาคเกษตรที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่ได้รับจัดที่ดินทำกิน 
เนื่องจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ได้รับจัดที่ดินทำกินมีลักษณะแตกต่างกันตาม

กฎระเบียบของการใช้ประโยชน์ในแต่ละพื้นที่  ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่ได้รับจัดที่ดินทำกิน 
ประกอบกับบางพื้นที่ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่ก่อนมีการประกาศให้เป็นการเข้าอยู่
อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นและเกิดผลตอบแทนแล้ว โดยในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติส่วนใหญ่เพาะปลูกไม้ยืนต้นเป็นหลัก ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และทุเรียน 
พื้นที่นิคมสร้างตนเองและพื้นที่สาธารณะประโยชน์มีการเพาะปลูกทั้งไม้ยืนต้นและพืชไร่ ได้แก่ 
ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าว (นาปี) และในพื้นที่ปฏิรูปที ่ดิน 
ส่วนใหญ่เพาะปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าว (นาปี) และมันสำปะหลัง ในส่วนของพื้นที่ป่าชายเลนไม่มี
ผู้เข้าร่วมโครงการรายใดประกอบอาชีพเพาะปลูกพืช ส่วนใหญ่มีรายได้จากการทำประมงชายฝั่งและ 
มีรายได้นอกภาคเกษตรเป็นหลัก เช่น อาชีพพ่อค้าคนกลาง อาชีพค้าขาย เป็นต้น โดยผลตอบแทน
สุทธิในภาคเกษตร ที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการเป็นข้อมูลค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนในปีการเพาะปลูก 
2563/64 ดังนี้ (ตารางท่ี 4.14) 
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2.1) การเพาะปลูกยางพารา เป็นการเพาะปลูกของผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่  
ป่าสงวนแห่งชาติ พบว่า ในปี 2560 - 2561 ผู้เข้าร่วมโครงการที่เพาะปลูกยางพารามีการเก็บเกี่ยว
ผลผล ิตเป ็นขี้ยางก ้อนถ ้วย ได ้ร ับผลผล ิตเฉล ี ่ย  502.82  และ 678.42 ก ิ โลกร ัมต ่อไร่   
มีรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 9,371.16 และ 12,935.49 บาทต่อไร่ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการใรปี 
2561 ได้รับผลผลิตที่สูงกว่า รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการผลิตที่สูงกว่าเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีการบำรุง
ดูแลรักษาผลผลิตในแปลงเพาะปลูก สำหรับในปี 2562 ผู้เข้าร่วมโครงการที่เพาะปลูกยางพารามีการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นยางแผ่นดิบ ผลผลิตเฉลี่ย 661.44 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จา่ย
เฉลี่ย 18,342.74 บาทต่อไร่ หากพิจารณาในแต่ละปีรายได้สุทธิที่ได้รับของเกษตรกรนั้นมีความ
แตกต่างกันเนื่องจากการเก็บผลผลิตและการจำหน่ายผลผลิตที่แตกต่างกัน 

2.2) การเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน เป็นการเพาะปลูกของผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ พบว่า ในปี 2560 - 2561 ผู้เข้าร่วมโครงการที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน ได้รับผลผลิต
เฉลี่ย 1,978.20 และ 2,269.23 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 9,554.71 และ 
11,300.77 บาทต่อไร่ หากพิจารณาในแต่ละปีรายได้สุทธิที่ได้รับของเกษตรกรนั้นไม่มีความแตกต่าง
กันมากนัก เนื่องจากราคาผลผลิตและปรอมาณผลผลิตในแต่ละพ้ืนที่ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก 

2.3) การเพาะปลูกทุเรียน เป็นการเพาะปลูกของผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ ในปี 2560 สำหรับพื้นที่อื่น ๆ ไม่มีการเพาะปลูกทุเรียน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ที่เพาะปลูกทุเรียนมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 84,946.91 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 975.12 กิโลกรัมต่อไร่  
เนื่องจากในปีที่ผ่านมาทุเรียนมีราคาสูง ประกอบกับผลผลิตต่อไร่ที่ได้รับก็มีปริมาณที่มากเช่นกัน 

2.4) การเพาะปลูกข้าว เป็นการเพาะปลูกของผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2560 พ้ืนที่
ปฏิรูปที่ดินและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ รวมทั้งในปี 2561 พื้นที่นิคมสร้างตนเอง โดยภาพรวมเป็น
การเพาะปลูกข้าวที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก เนื่องจากไม่มีความพร้อมของแหล่งน้ำในพ้ืนที่ ประกอบกับ
ในบางพื้นที่ดินไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการที่เพาะปลูกข้าวมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 
881.79 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 522.20 กิโลกรัมต่อไร่ 

หากพิจารณาในแต่ละปีจะพบว่า ในปี 2560 ผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่
ปฏิรูปที่ดินทุกรายที่เพาะปลูกข้าวเป็นการเพาะปลูกเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนไม่มีการจำหน่าย   
ในส่วนของพื้นที่สาธารณะประโยชน์ มีรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 623.01 บาทต่อไร่ ผลผลิต
เฉลี่ย 485.97 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับในปี 2561 ในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง มีรายได้สุทธิหลังหัก
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,104.70 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 558.43 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางผนวกท่ี 24 - 25)  

2.5) การเพาะปลูกมันสำปะหลัง เป็นการเพาะปลูกของผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2560 
พ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน และในปี 2561 พ้ืนที่นิคมสร้างตนเอง โดยภาพรวมเป็นการเพาะปลูกมันสำปะหลัง
เป็นการอาศัยน้ำฝนเป็นหลักเช่นเดียวกับการเพาะปลูกข้าว พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการที่เพาะปลูก  
มันสำปะหลังมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 2,261.11 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,126.38 กิโลกรัมต่อไร่ 

หากพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละปีจะพบว่า ในปี 2560 พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 
ผู้เข้าร่วมโครงการที่เพาะปลูกมันสำปะหลังมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 2,967.68 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 
3,498.12 กิโลกรัมต่อไร่ ในส่วนของปี 2561 มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 1,517.38 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 
2,754.63 กิโลกรัมต่อไร่ หากพิจารณาในแต่ละปีรายได้สุทธิที่ได้รับของเกษตรกรนั้นมีความแตกต่าง
กันเนื ่องจากการเก็บผลผลิตและการจำหน่ายผลผลิตที ่แตกต่างกัน  ผู ้เพาะปลูกมันสำปะหลัง 
ในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกมันสำปะหลังมากกว่า รวมทั้งผลผลิตที่ได้รับมีปริมาณที่น้อยกว่า 
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เนื่องจากพ้ืนที่ในปี 2561 ดินไม่มีความอุดมสมบูรณ์ส่งผลทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการปรับปรุงบำรุง
ดินด้วยการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณท่ีมากกว่า 

2.6) การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นการเพาะปลูกในปี 2561 พื้นที่นิคม
สร้างตนเองเท่านั้น พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 801.15 
บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 882.62 กิโลกรัมต่อไร่ โดยการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการเพาะปลูก 2 
รอบต่อปี กล่าวคือ ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 1,602.30 บาทต่อไร่  

หากพิจารณาการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับการจัดที่ดินทำกิน พบว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติส่วนใหญ่เป็นการเพาะปลูกไม้ยืนต้นเป็นหลกั เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 
ไม้ผล เป็นต้น เนื่องจากข้อจำกัดของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้เกิดการใช้ประโยชน์  
ในระยะเวลาสั้น ๆ หรือการใช้ประโยชน์ที่เป็นการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากขึ้น และพ้ืนที่ที่ได้รับจัดที่ดิน
ทำกินส่วนใหญ่ดินไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์ส่งผลทำให้ไม่สามารถเพาะปลูกพืชอื่นได้ รวมทั้งไม่มี
ความพร้อมด้านระบบน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก 
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินส่วนใหญ่เป็นการเพาะปลูกพืชไร่เป็นหลัก ได้แก่ ข้าว
และมันสำปะหลัง ในส่วนของพื้นที่สาธารณะประโยชน์และพื้นที่นิคมสร้างตนเองมีการเพาะปลูกท้ัง
พืชไร่และไม้ยืนต้น (ตารางผนวกท่ี 24 - ตารางผนวกท่ี 26) 

ตารางท่ี 4.14 ค่าใช้จ่ายและรายได้สุทธิจากการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ปี 2560 - 2562 

รายการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คทช. 

เฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ยางพารา     
1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด (บาท/ไร่) 4,642.43 6,162.03 6,269.44 5,691.21 
    1.1 ค่าปัจจัยการผลิต 2,650.81 3,278.56 3,592.60 3,173.99 
    1.2 ค่าแรง 1,991.36 2,883.47 2,676.84 2,517.22 
2. รายได้ 14,013.59 19,097.52 24,612.18 19,090.27 
   2.1 ผลผลิต (กก./ไร่)     
        (1) ขี้ยางก้อนถ้วย 502.82 678.42 - 590.62 
        (2) ยางแผ่นดิบ - - 661.44 661.44 
   2.2 ราคาท่ีขายได้ (บาท/กก.)     
        (1) ขี้ยางก้อนถ้วย 27.87 28.15 - 28.01 
        (2) ยางแผ่นดิบ - - 37.21 37.21 
3. รายได้สุทธิ (บาท/ไร่)     
        (1) ขี้ยางก้อนถ้วย 9,371.16 12,935.49 - 16,543.27 
        (2) ยางแผ่นดิบ - - 18,342.74 18,342.74 
ปาล์มน้ำมัน     
1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด (บาท/ไร่) 4,484.17 4,925.30 na 4,704.74 
    1.1 ค่าปัจจัยการผลิต 3,026.77 3,847.15 na 3,436.96 
    1.2 ค่าแรง 1,457.40 1,078.15 na 1,267.78 
2. รายได้ 9,554.71 11,300.77 na 10,416.82 
   2.1 ผลผลิต (กก./ไร่) 1,978.20 2,269.23 na 2,123.72 
   2.2 ราคาที่ขายได้ (บาท/กก.) 4.83 4.98 na 4.91 
3. รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 5,070.51 6,375.47 na 5,712.09 
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ตารางท่ี 4.14 (ต่อ)     

รายการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คทช. 

เฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ทุเรียน     
1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด (บาท/ไร่) 11,073.16 na na 11,073.16 
    1.1 ค่าปัจจัยการผลิต 8,030.57 na na 8,030.57 
    1.2 ค่าแรง 2,598.03 na na 2,598.03 
2. รายได้ 96,020.07 na na 96,020.07 
   2.1 ผลผลิต (กก./ไร่) 975.12 na na 975.12 
   2.2 ราคาที่ขายได้ (บาท/กก.) 98.47 na na 98.47 
3. รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 84,946.91 na na 84,946.91 
ข้าว (นาปี)     
1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด (บาท/ไร่) 3,196.71 2,731.71 na 2,964.21 
    1.1 ค่าปัจจัยการผลิต 2,146.71 1,631.71 na 1,889.21 
    1.2 ค่าแรง 1,050.00 1,100.00 na 1,075.00 
2. รายได้ 3,819.72 3,836.41 na 3,846.00 
   2.1 ผลผลิต (กก./ไร่) 485.97 558.43 na 522.20 
   2.2 ราคาที่ขายได้ (บาท/กก.) 7.86 6.87 na 7.37 
3. รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 623.01 1,104.70 na 881.79 
มันสำปะหลัง     
1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด (บาท/ไร่) 3,608.79 3,936.79 na 3,772.79 
    1.1 ค่าปัจจัยการผลิต 2,555.20 2,878.37 na 2,716.79 
    1.2 ค่าแรง 1,053.59 1,058.42 na 1,056.01 
2. รายได้ 6,576.47 5,454.17 na 6,033.90 
   2.1 ผลผลิต (กก./ไร่) 3,498.12 2,754.63 na 3,126.38 
   2.2 ราคาที่ขายได้ (บาท/กก.) 1.88 1.98 na 1.93 
3. รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 2,967.68 1,517.38 na 2,261.11 
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์1/     
1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด (บาท/ไร่) na 3,170.64 na 3,170.64 
    1.1 ค่าปัจจัยการผลิต na 1,670.64 na 1,670.64 
    1.2 ค่าแรง na 1,500.00 na 1,500.00 
2. รายได้ na 3,971.79 na 3,971.79 
   2.1 ผลผลิต (กก./ไร่) na 882.62 na 882.62 
   2.2 ราคาที่ขายได้ (บาท/กก.) na 4.50 na 4.50 
3. รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) na 801.15 na 801.15 

หมายเหต:ุ na หมายถึง ไม่มีข้อมูล เน่ืองจากในพื้นท่ีท่ีสำรวจไม่มีการเพาะปลูกพืชชนิดน้ัน ไม่นำมาคำนวณในทุกยอด 
              1/  ใน 1 ปีการเพาะปลูก สามารถทำการเพาะปลูกได้ 2 รอบ 
ท่ีมา: จากการสำรวจ 

 4.5.2 ด้านสังคม 
เป็นการพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ เนื่องจากการ

เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีหรือการอาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชน จะสามารถสะท้อนในเรื่องของคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยู ่และความยั่งยืน ดังนี้ (ตารางที่ 4.15 และตารางผนวกท่ี 28) 

1) แนวโน้มการทำเกษตรในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 75.69 จะยังทำอาชีพ
เกษตรในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากข้อกำหนดหรือระเบียบของการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการจัดที ่ดินทำกินเพื ่อให้ใช้ประโยชน์ในการทำเกษตร  ทั้งนี้ผู ้เข้าร่วมโครงการในปี 2561  
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ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่การจัดที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น จึงส่งผลทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาดำเนินการส่งเสริมอาชีพด้านอื ่นนอกเหนือจากด้านเกษตร 
เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีพ้ืนที่เพ่ือทำการเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ 

2) แนวโน้มการใช้ประโยชน์และอยู่อาศัยในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ที่ได้จัดที่ดินทำกิน
ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการนั้น จะมีข้อกำหนดหรือระเบียบของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
การจัดที่ดินเพื่อให้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินในภาคเกษตรเท่านั้น ผู้เข้าร่วมโครงการทุกราย
ไม่มีรายใดต้องการย้ายออกจากพ้ืนที่ เนื่องจากมองว่าในการที่หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการจัดที่ดิน
ทำกินให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเกษตรกรและกลุ่มเป้าหมายที่เคยอยู่
อาศัยหรือใช้ประโยชน์แบบผิดกฎหมาย ให้สามารถเข้าถึงการรับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภาครัฐได้เสมอเท่าเทียมกันกับเกษตรกรหรือประชาชนในพื้นที่อ่ืน ๆ 

3) การมีส่วนร่วมในชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายในชุมชน  
การร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้าน รวมทั้งการร่วมกิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนการ  
จัดประชุมชุมชนเพื่อเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิด
ความผูกพัน และความมีน้ำใจของคนในชุมชน โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุม
ในชุมชนและงานบุญหรืองานประเพณีในชุมชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.26 เท่ากัน รองลงมาคือ 
การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางในชุมชน และการเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 
77.78 และ 68.15 ตามลำดับ 

4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มหรือสหกรณ์ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของกลุ่มหรือสหกรณ์ในพื้นที่ทุกราย การเข้าร่วมประชุมกลุ่มประจำเดือนเพื่อทราบถึงการ
ดำเนินงานของกลุ่มหรือสหกรณ์ การดูแลรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งการออก
เสียงเพ่ือเลือกคณะกรรมการเพ่ือเข้ามาบริหารงานกลุ่มหรือสหกรณ์ในพ้ืนที่ โดยผู้เข้าร่วมโครงการมี
ส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของกลุ่มหรือสหกรณ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.78 
รองลงมา คือ การออกเสียงเพื่อเลือกคณะกรรมการในการบริหารงานกลุ่มหรือสหกรณ์ และการ
เสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มหรือสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 91.85 และ 44.44 ตามลำดับ ในส่วนของ
การวางแผนการผลิตและการตลาดให้กับสมาชิก รวมทั้งการดูแลรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มหรือ
สหกรณ์ มีส่วนร่วมเพียงร้อยละ 14.82 เท่ากัน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่ม
หรือสหกรณ์ รวมทั้งการทำการเกษตรของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ไม่มีการรวมกลุ่มในการผลิต
หรือการตลาด 

5) ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน เนื่องจากในบางประเภทพ้ืนที่เป็นการจัดที่ดินทำกิน
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสมีพื้นฐานทางความคิดและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ทำให้การเข้าอยู่อาศัยหรือใช้
ประโยชน์ร่วมกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2560 พ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน  
มีความขัดแย้งกันในเรื่องการทำเกษตรและการรุกล้ำพื้นที่ของเพื่อนบ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.65 ใน
ส่วนของพ้ืนที่อ่ืน ๆ ไม่มีความขัดแย้งแต่อย่างใด 
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ตารางท่ี 4.15 ผลกระทบทางด้านสังคมของผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 - 2562 
    หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คทช. 

เฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. การทำเกษตรต่อเนื่องในพื้นที่     
   1.1 ทำต่อเนื่อง 88.32 38.74 100.00 75.69 
   1.2 ประกอบอาชีพอ่ืน 11.68 61.26 - 24.31 
2. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง     
   2.1 ใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง 100.00 100.00 100.00 100.00 
   2.2 ย้ายออก - - - - 
3. การมีส่วนร่วมในชุมชน     
   3.1 มีส่วนร่วม 1/ 100.00 100.00 100.00 100.00 
        1) การเข้าร่วมประชุมในชุมชน 98.84 100.00 100.00 99.26 
        2) การเสนอปัญหาที่เกิดขึน้ในชุมชน 69.77 83.33 15.38 68.15 
        3) งานบุญ งานประเพณีในชุมชน 98.84 100.00 100.00 99.26 
        4) การพัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ีส่วนกลาง 
           ของชุมชน 

73.26 88.89 76.92 77.78 

   3.2 ไม่มีส่วนร่วม - - - - 
4. การมีส่วนร่วมในกลุ่มหรือสหกรณ์     
   4.1 มีส่วนร่วม 1/ 100.00 100.00 100.00 100.00 
        1) การเข้าร่วมประชุมประจำเดือน 96.51 100.00 100.00 97.78 
        2) การเสนอความคิดเห็นหรือปัญหา 
           ที่เกิดขึ้น 

56.98 69.44 15.38 44.44 

        3) การวางแผนการผลติและ 
            การตลาดให้กับสมาชิก 

9.30 22.22 30.77 14.82 

        4) การดูแลและรักษาผลประโยชน์ 9.30 22.22 30.77 14.82 
        5) การออกเสียงเพื่อเลือกคณะกรรมการ 88.37 100.00 92.31 91.85 
   4.2 ไม่มีส่วนร่วม - - - - 
5. ความสัมพันธ์ของคนในชมุชน     
   5.1 มีความรักใคร่สามคัคีกัน 96.35 100.00 100.00 98.78 
   5.2 มีความขัดแย้ง (ต่างคน ต่างอยู่) 3.65 - - 1.22 

หมายเหต:ุ 1/ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ท่ีมา: จากการสำรวจ 
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4.6 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผู ้เข้าร่วมโครงการในปี 2560 – 2562 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่  

ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.22 คะแนน ซึ่งเป็นการให้คะแนนในลักษณะของความเพียงพอ
ของเจ้าหน้าที่ดำเนินงานในพ้ืนที่ ความรู้และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งการให้บริการ 
อำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับความพึงพอใจต่อ
ขั้นตอนการดำเนินงานในพ้ืนที่ พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงใจต่อกิจกรรมการดำเนินงานในระดับมาก 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.90 คะแนน ในประเด็นของ สภาพแวดล้อมภายในชุมชนมีความน่าอยู่และชุมชน 
มีความเข้มแข็ง โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในระดับมาก 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.08 คะแนน (ตารางที่ 4.16 และตารางผนวกที่ 29) 

ตารางท่ี 4.16 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย : คะแนน 

รายการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คทช. 

เฉลี่ย แปลผล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ภาพรวมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ 4.36 4.08 3.99 4.22 มากที่สุด 
   1.1 จำนวนและความเพียงพอ 4.52 4.13 4.00 4.32 มากที่สุด 
   1.2 ความรู้และความสามารถ 4.31 4.14 3.95 4.21 มากที่สุด 
   1.3 การให้บริการและอำนวยความสะดวก 4.32 4.02 4.00 4.18 มาก 
    1.4 ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 4.30 4.00 4.00 4.16 มาก 
2. ภาพรวมกิจกรรมการดำเนินงาน 3.94 4.27 3.81 3.90 มาก 
   2.1 การสำรวจข้อมูลและความพร้อมของพื้นที่ 4.09 4.00 3.89 4.04 มาก 
   2.2 การจัดเวทีประชาคมสอบถาม 
        ความต้องการของชุมชน 

4.12 3.97 3.78 4.06 
มาก 

   2.3 การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา 
        และความต้องการของชุมชน 

4.11 3.79 3.68 4.00 
มาก 

   2.4 การดำเนินงานในพื้นที่ตามกรอบ 6 ด้าน 3.82 4.26 3.84 3.87 มาก 
   2.5 การติดตามงานในพ้ืนท่ี 3.82 4.30 3.91 3.90 มาก 
   2.6 การส่งเสริมการปลูกพืชตามแนวทาง 
        ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.08 4.18 3.75 4.08 มาก 

3. ภาพรวมผลการดำเนินงาน 4.10 4.21 3.82 4.08 มาก 
   3.1 ชุมชนมีความเข้มแข็ง 4.15 4.20 3.73 4.10 มาก 
   3.2 สภาพแวดล้อมภายในชุมชนดีขึ้น 4.05 4.22 3.91 4.06 มาก 

ท่ีมา: จากการสำรวจ 
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4.7 ความคุ้มค่าของโครงการ 
 ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปี 2560 – 2562 ผู้ประเมินได้กำหนดพิจารณาตัวชี้วัด 3 ด้าน คือ 
ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบ ดังนี้ 

 4.7.1 ประสิทธิภาพของการดำเนินงานโครงการ 
ได้กำหนดตัวชี ้วัดในการวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน คือ ร้อยละของผลการ

ดำเนินงานที่เกิดขึ้นเทียบกับร้อยละของงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 100 แสดงว่า  
การดำเนินงานของโครงการมีประสิทธิภาพ ดังนี้ (ตารางท่ี 4.17) 

1) การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน พิจารณาเฉพาะหน่วยงานที ่ได ้รับ 
การจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานจัดการปัญหาที่ดินทำกิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
งบประมาณ จำนวน 287.2554 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 273.0458 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
95.05 ของงบประมาณท่ีได้รับ 

2) ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย จากการดำเนินงานโครงการ ได้กำหนดกรอบ
การดำเนินงานส่งเสริมในพื้นที ่ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที ่ดิน  
2) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาปัจจัยพื ้นฐาน 3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  
4) ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม 5) ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ 6) ด้านการ
ส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งการดำเนินการตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน จะเป็นการจัด
อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู ้เข้าร่วมโครงการ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพบว่า จากการ
ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2560 – 2562 โดยภาพรวมผลสำเร็จในกิจกรรมของการอบรมถ่ายทอดความรู้
ดำเนินการได้ ร้อยละ 134.41 ของเป้าหมาย กิจกรรมการสนับสนุนปัจจัยการผลิตดำเนินการได้  
ร้อยละ 128.51 ของเป้าหมาย และในกิจกรรมของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานดำเนินการได้  
ร้อยละ 80.69 ของเป้าหมาย ภาพรวมของผลการดำเนินงานทั้ง 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 114.54 

ตารางท่ี 4.17 ประสิทธิภาพของการดำเนินงานโครงการ 

ประสิทธิภาพ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ภาพรวม ผลการ

พิจารณา ร้อยละ ระดับ 
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 94.55 93.83 96.75 95.05 ดีมาก ผ่าน 
2. ร้อยละของผลการดำเนินงาน 
   เทียบกับเป้าหมาย 

80.95 127.36 149.42 114.54 ดีมาก ผ่าน 

    2.1 การอบรมถ่ายทอดความรู้ 82.33 129.79 169.90 134.41 ดีมาก  
    2.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 82.23 124.93 178.37 128.51 ดีมาก  
    2.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 78.29 na 100.00 80.69 ดี  

ประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
[(ข้อ 2 ÷ ข้อ 1) x 100] 

85.62 135.73 154.44 120.50 ดีมาก ผ่าน 

หมายเหต:ุ na หมายถึง ไม่มีข้อมูล เน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนิน 
             การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่นำมาคำนวณในทุกยอด 
ท่ีมา: จากการคำนวณ 

จากการพิจารณาประสิทธิภาพของการดำเนินงาน พบว่า ร้อยละของผลการ
ดำเนินงานที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับร้อยละของงบประมาณ มีค่าเท่ากับ 120.50 ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาในระดับดีมาก 
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 4.7.2 ประสิทธิผลของการดำเนินงานโครงการ 
ประสิทธิผลของการดำเนินโครงการนั้น เป็นการพิจารณาระดับความสำเร็จในการ

บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเป็นการแสดงผลสำเร็จของโครงการเปรียบเทียบเป้าหมายของ
โครงการ มีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย ดังนี้ (ตารางที่ 4.18) 

1) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การอนุรักษ์ดินและน้ำ ประเด็นที่จะทำการวัด ดังนี้ 

1.1) ผู ้เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู ้จากโครงการ พบว่า  
โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้แล้ว คิดเป็นร้อยละ 36.01 ซึ่งค่อนข้าง
ต่ำไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วน บางพื้นที่ 
ไม่ได้รับการสนับสนุนตามกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ ด้วยข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและการ
กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไม่ครอบคลุมผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า
เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานในแต่ละพ้ืนที่ 

1.2) ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้และได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตจากโครงการ พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้ารับการอบรมได้รับการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว คิดเป็นร้อยละ 99.45 

เมื่อพิจารณาภาพรวมของการบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ภาพรวมของการ
บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 67.73 ไม่ผ่านเกณฑ์การวัดประสิทธิผล 

2) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ประเด็นที่จะทำการวัด คือ การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมพื้นที่ได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้ว คิดเป็น 
ร้อยละ 29.60 ไม่ผ่านเกณฑ์การวัดประสิทธิผล 

3) วัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ในรูปแบบสหกรณ์หรือ
รูปแบบอื่นที่เหมาะสม ประเด็นที่จะทำการวัด คือ ผู้เข้าร่วมโครงการมีอาชีพที่มั่นคงเพ่ือสร้างรายได้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีการออมเงิน และผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและหวงแหนในที่ดิน
ที่เข้าใช้ประโยชน์ พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการมีอาชีพที่มั่นคง 
มีเงินออม และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและหวงแหนในที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 88.01 ผ่านเกณฑ์การวัด
ประสิทธิผล 

4) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ 
กำหนดผู ้เข ้าร ่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ ้นไป (3.41 คะแนนขึ ้นไป) พบว่า  
โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ ในระดับมาก 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน ผ่านเกณฑ์การวัดประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 4.18 ประสิทธิผลของการดำเนินงานโครงการ 

ประสิทธิผล ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ภาพรวม 
ผล 

การพิจารณา 
1. การบรรลุวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 72.88 66.67 63.64 67.73 ไม่ผ่าน 
   1.1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
         ได้รับการอบรม (ร้อยละ) 

47.41 33.33 27.28 36.01  

   1.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ 
          การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ร้อยละ) 

98.35 100.00 100.00 99.45  

2. การบรรลุวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 50.86 na 8.33 29.60 ไม่ผ่าน 
   2.1 ร้อยละของพื้นท่ีท่ีได้รับ 
        การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ร้อยละ) 

50.86 na 8.33 29.60  

3. การบรรลุวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 90.09 81.75 90.91 88.01 ผ่าน 
   3.1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีอาชีพ 
        ท่ีมั่นคงเพื่อสร้างรายได้ (ร้อยละ) 

97.08 99.10 100.00 98.15  

   3.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีเงินออม 75.38 48.85 81.82 68.83  
   3.3 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
         มีความรู้สึกเป็นเจ้าของท่ีดินและหวงแหน 
           ท่ีเข้าใช้ประโยชน์ 

97.81 97.30 90.91 97.04  

4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (คะแนน) 4.09 4.12 3.89 4.04 ผ่าน 
ประสิทธิผลการดำเนินงาน รวม 4 ตัวชี้วัด  ผ่าน 2 ตัวชี้วัด 

หมายเหต:ุ na หมายถึง ไม่มีข้อมูลการดำเนินการในด้านน้ัน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
             โคโรน่า 2019 (Covid - 19)  จึงไม่ได้นำมาคำนวณในทุกยอด 

จากการพิจารณาประสิทธิผลของการดำเนินงาน พบว่า ได้กำหนดค่าน้ำหนักใน  
การวัดประสิทธิผลเท่ากันทั้ง 4 ตัวชี้วัด มีผ่านเกณฑ์เพียง 2 ตัวชี้วัด คือ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ในภาพรวมการดำเนินงานโครงการเกิดประสิทธิผลที่ร้อยละ 50.00 อยู่ในระดับควร
ปรับปรุง ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ซึ่งจากการพิจารณาในแต่ละตัวชี้วัด จะพบว่าการดำเนินงาน
โครงการยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1 และ 2 เนื่องจากลักษณะความแตกต่างของเกษตรกรหรือ
ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งประเภทหรือลักษณะพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินการส่งเสริมและ
พัฒนามีความแตกต่างกัน ประกอบกับในการสำรวจมีข้อจำกัดไม่สามารถลงพื้นที่ได้ครบตามจำนวน
ตัวอย่างที่กำหนดไว้ 

 4.7.3 ผลกระทบของการดำเนินงานโครงการ 
ได้กำหนดตัวชี้วัดในการพิจารณาผลกระทบ คือ ผลตอบแทนสุทธิในภาคเกษตร 

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับจัดที่ดินทำกิน ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
และร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักใคร่สามัคคี มีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ดังนี้ (ตารางท่ี 4.19) 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้อยู่เหนือเส้นความยากจน พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 35.19 มีรายได้อยู่เหนือเส้นความยากจน ที่เหลือมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน 
ถึงอย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมโครงการที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนไม่ได้หมายความว่าจะมีหนี้สิน
เพ่ิมข้ึน เพียงแต่มีรายได้ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการไม่มากนัก ซึ่งเป็นผลมาจากผลผลิตทางการเกษตร
ที่ได้รับไม่สูงมากนัก รวมทั้งมีการเพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมกับคุณภาพดินในพ้ืนที่ที่ได้รับจัดที่ดินทำ
กิน เป็นต้น 
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2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
ทุกรายโครงการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชน ซึ่งถือว่าตัวชี้วัดนี้ประสบความสำเร็จในการ
ดำเนินงาน 

3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักใคร่สามัคคีกัน พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรักใคร่สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คิดเป็นร้อยละ 98.78 ซึ่งถือว่าตัวชี้วัดนี้ประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินงาน 

ตารางท่ี 4.19 ผลกระทบของการดำเนินงานโครงการ 

ผลกระทบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ผลสำเร็จภาพรวม ผล 

การพิจารณา ร้อยละ ระดับ 
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  
   มีรายได้อยู่เหนือเส้นความ 
   ยากจน 

30.66 41.44 31.82 35.19 ปรับปรุง ไม่ผ่าน 

2. การมีส่วนร่วมในชุมชน 100.00 100.00 100.00 100.00 ดีมาก ผ่าน 
3. คนในชุมชนมีความรักใคร่ 
   สามัคคีกัน 

96.35 100.00 100.00 98.78 ดีมาก ผ่าน 

ผลกระทบจากการดำเนินงาน รวม 3 ตัวชี้วัด  ผ่าน 2 ตัวชี้วัด 

จากการพิจารณาผลกระทบของการดำเนินงาน พบว่า ได้กำหนดค่าน้ำหนักใน  
การวัดผลกระทบเท่ากันทั้ง 3 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด กล่าวคือ ในภาพรวมการดำเนินงาน
โครงการเกิดผลกระทบที่ร้อยละ 66.67 อยู่ในระดับพอใช้ ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ซึ่งจากการ
พิจารณา พบว่า รายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน กล่าวคือ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่ได้รับจัดที่ดินทำกินส่วนใหญ่ได้รับผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่สูงมากนัก เนื่องจากคุณภาพดิน 
ในพื้นที่ที ่ได้รับไม่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืช รวมทั้งความพร้อมด้านแหล่งน้ำเพื่อทำ
การเกษตรในพื้นที่ ตลอดจนความไม่แน่นอนของราคาผลผลิตทางการเกษตรที่มีผลต่อรายได้ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปการประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื ่อแก้ไขปัญหาที ่ด ิน ทำกิน 

ของเกษตรกร ปี 2560 – 2562 โดยใช้รูปแบบการประเมินผลตามแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) 
ตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน และความคุ้มค่าของโครงการ รวมทั้งข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
ในการดำเนินงานโครงการ ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการประเมิน 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร มีหน่วยงาน  

ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมดำเนินการทั ้งสิ ้น 9 หน่วยงาน พบว่า มีหน่วยงาน 7 
หน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง กรมปศุสัตว์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมหม่อนไหม ได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินงานภายใต้แผนงานจัดการปัญหาที่ดินทำกิน ส่วนอีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน 
(ชป.) และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.) ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนงานดังกล่าว 
การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่มีการบูรณาการ โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงาน
หลักในการดำเนินงานและวางแผนในการจัดลำดับการเข้าส่งเสริมเกษตรกรและการพัฒนาโครงสร้าง
พื ้นฐานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางและขั ้นตอนการพัฒนาที่ชัดเจน แต่ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานนั้นต้องเกิดจากความต้องการของเกษตรกรหรือผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ด้วย รวมทั้ง
งบประมาณที่หน่วยงานได้รับในการดำเนินงานมีจำนวนจำกัด เช่น สามารถดำเนินการจัดอบรม
ถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตได้เพียง 30 รายต่อพ้ืนที่ แต่ผู้เข้าร่วมโครงการหรือ
เกษตรกรในพื้นที่มีจำนวนมาก ส่งผลทำให้การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัย 
การผลิตให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครอบคลุมทุกรายในพ้ืนที่ 

การดำเนินกิจกรรมของคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด  และ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ซึ่งใช้กลไกการดำเนินงานของคณะทำงานส่งเสริมพัฒนา
อาชีพและการตลาด โดยดำเนินการตามอำนาจและหน้าที ่ที ่ได้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติครบทุกขั้นตอน รวมทั้งเป็นคณะทำงานในการบูรณาการเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาในพื้นที่ โดยหน่วยงานในพื้นที่ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นองค์ประกอบในคณะทำงานส่งเสริมพัฒนา
อาชีพและการตลาดดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงาน ในกิจกรรมของการจัดทำเวทีประชาคม
เพ่ือสอบถามความต้องการของคนในพ้ืนที่เพ่ือจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่ การเข้าดำเนินการ
ส่งเสริมตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน และการติดตามงานในพื้นที่ ในส่วนของการสำรวจข้อมูล
พื้นที่ ตลอดจนศักยภาพความพร้อมของพื้นที่ มีการดำเนินการเฉพาะในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ที่ได้มีการจัดคนเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ใหม่ทั้งหมด จึงต้องมีการสำรวจความพร้อมของ
พื้นที่เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่อื่น ๆ ไม่มี
การดำเนินการตามขั้นตอนนี้เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นที่อยู่



64 

 

อาศัยหรือใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชมาก่อนมีโครงการนานแล้ว หน่วยงานในพ้ืนที ่จึง
ดำเนินการในขั้นตอนของการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อสอบถามความต้องการพัฒนาอาชีพของคนใน
พ้ืนทีเ่พ่ือให้มีรายได้ท่ีเพียงพอต่อการยังชีพ 

จากการดำเนินงานของหน่วยงานในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนี้ 

5.1.1 การพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการ
อบรมถ่ายทอดความรู ้ด้านการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินแล้ว คิดเป็นร้อยละ 51.68 และได้รับการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว คิดเป็นร้อยละ 97.81 โดยปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน ได้แก่ น้ำ
หมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก เมล็ดพันธุ์ปอเทือง และปูนขาว เป็นต้น โดยพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการ
อบรมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตทุกราย มีการนำองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตไปปรับ
ใช้แล้ว โดยเป็นการนำไปปรับใช้ในพื้นที่แปลงเพาะปลูกพืชผักสวนครัวที่ใช้บริโภคในครัวเรือนมาก
ที่สุด ซึ่งไม่ได้มีการนำไปปรับใช้และไม่มีการลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีในแปลงเพาะปลูกพืชหลัก 
ที่นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เนื่องจากเกรงว่าจะมีผลต่อปริมาณผลผลิตที่ได้รับ 

5.1.2 การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า พื้นที่ปฏิรูปที่ดินมีการดำเนินการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมแล้ว สำหรับพื้นที่อื่นมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระดับ
หนึ่งแล้ว ยกเว้นระบบน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่งผลทำให้
ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก  โดยพบว่าการใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนแล้วในทุกพื้นที่ สำหรับพื้นที่ปฏิรูปที่ดินแม้จะได้รับการพัฒนา
ครอบคลุมแล้ว แต่ยังมีการใช้ประโยชน์ไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากดินในพื้นที่เป็นหินภูเขาและเป็น
ดินทรายไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ เมื่อดำเนินการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำจึงไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่ ประกอบกับบ้านพักอาศัยหรือแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรอยู่ไกลจากแหล่งน้ำไม่มี
ระบบแพร่กระจายน้ำ ส่งผลทำให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ 

5.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หน่วยงานได้ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 47.69 พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่ผู ้เข้ารับการอบรม
ถ่ายทอดความรู้ คิดเป็นร้อยละ 85.66 ดังนี้ 1) ด้านพืช ผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 49.04 
ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว คิดเป็นร้อยละ 98.81 2) ด้านประมง ผู้เข้ารับการอบรม  
คิดเป็นร้อยละ 33.96 และผู้เข้ารับการอบรมทุกรายได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว และ  
3) ด้านปศุสัตว์ ผู ้เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 37.50 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว  
คิดเป็นร้อยละ 99.63 โดยพบว่าผู้เข้าร่วมรับการอบรมถ่ายทอดความรู้และได้รับการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (พืช ประมง และปศุสัตว์) ทุกรายมีการใช้ประโยชน์แล้ว  
ส่วนใหญ่เป็นการนำไปใช้ประโยชน์ในการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก รวมทั้งหากเหลือจากการผลิต
เพ่ือบริโภคจะมีการแจกจ่ายให้แก่เพ่ือนบ้าน 

5.1.4 การส่งเสริมการรวมกลุ่ม ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี ่ยวกับ 
การรวมกลุ ่มแล้ว คิดเป็นร้อยละ 92.96 โดยพบว่าผู ้ที ่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู ้เกี ่ยวกับ 
การรวมกลุ่มสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสหกรณ์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 55.43 โดยในจำนวนนี้ 
เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มที่ได้จัดตั้งใหม่ในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 56.26 และเป็นสมาชิกกลุ่มเดิมในพ้ืนที่ 
คิดเป็นร้อยละ 43.74 
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5.1.5 การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พบว่า ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการ
ประสาน ชี้แจงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้ว คิดเป็นร้อยละ 98.51 โดยผู้เข้าร่วม
โครงการเฉพาะในพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนแล้ว เป็นการสนับสนุนในรูปแบบของ
การซื้อพันธุ์สัตว์ ได้แก่ แพะเนื้อ จำนวน 302,000 บาทต่อราย และโคเนื้อ จำนวน 69,000 บาทต่อราย 
ทั้งนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ได้มีการเลี้ยงแพะเนื้อ
และโคเนื้อทุกรายแล้ว แต่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้เนื่องจากการเลี้ยงแพะเนื้อส่วนใหญ่เพิ่งได้รับการ
สนับสนุนพันธุ์แพะและการเลี้ยงโคเนื้อยังไม่ได้มีการจำหน่าย 

5.1.6 การจัดทำบัญชีครัวเรือน พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีแล้ว คิดเป็นร้อยละ 15.50 (ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินและพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์) โดยพบว่าผู้ที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนมีการทำบัญชี
เป็นประจำ คิดเป็นร้อยละ 14.71 ทำเป็นบางครั้งบางคราว คิดเป็นร้อยละ 26.47 และไม่ได้ทำ  
คิดเป็นร้อยละ 58.82 นับว่าเป็นการส่งเสริมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการค่อนข้างน้อย 

สำหรับด้านคุณภาพชีว ิต จากการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาในพื ้นที ่ในรูปแบบ 
ของเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.15 
รู้สึกว่ามีความมั่นคงในการประกอบอาชีพในพื้นที่ เนื่องจากมีการรับรองสิทธิ์ให้มีการใช้ประโยชน์  
ในพื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก่อให้เกิดความมั่นใจในการประกอบอาชีพในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
และร้อยละ 68.83 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีการเก็บออมเงิน โดยมีเงินเก็บออมเฉลี่ย 10,159.83  
บาทต่อครัวเรือนต่อปี รวมทั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 97.04 มีความรู้สึกหวงแหนในที่ดินที่ได้รับ
การจัดที่ดินทำกิน เนื่องจากเป็นการได้รับสิทธิ์เข้าทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้  
มีการครอบครองเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างผิดกฎหมาย 

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้สุทธิ
จากการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ได้รับจัดที่ดินทำกินเฉลี่ย 93,504.06 บาทต่อรายต่อปี ซึ่งอยู่เหนือเส้น
ความยากจน ปี 2563 โดยแบ่งเป็นรายได้ในภาคเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชและการทำประมง
ชายฝั่งเฉลี่ย 61,931.13 บาทต่อรายต่อปี นอกภาคเกษตรเฉลี่ย 31,572.93 บาทต่อรายต่อปี  ทั้งนี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้สุทธิจากการเพาะปลูกพืชในพื้นที่โครงการ เฉลี่ย 2.67 ไร่ต่อราย ดังนี้ 
ยางพาราเฉลี ่ย 13,399.06 บาทต่อไร่ ปาล์มน้ำมันเฉลี ่ย 5,712.09 บาทต่อไร่ ทุเร ียนเฉลี่ย 
84,946.91 บาทต่อไร่ ข้าวเฉลี่ย 881.79 บาทต่อไร่ มันสำปะหลังเฉลี่ย 2,261.11 บาทต่อไร่ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 801.15 บาทต่อไร่ หากพิจารณาการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับการจัดที่ดิน
ทำกิน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติส่วนใหญ่เป็นการเพาะปลูกไม้ยืนต้น 
เป็นหลัก เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล เป็นต้น เนื่องจากข้อจำกัดของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่  
ที่ไม่ต้องการให้เกิดการใช้ประโยชน์ในระยะเวลาสั้น ๆ หรือไม่ต้องการให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่า 
เพิ่มมากขึ้น และพื้นที่ที ่ได้รับจัดที่ดินทำกินส่วนใหญ่ดินไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์ส่งผลทำให้  
ไม่สามารถเพาะปลูกพืชอื่นได้ รวมทั้งไม่มีความพร้อมด้านระบบน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่  
เป็นการทำเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ปฏิรูปที่ ดินส่วนใหญ่ 
เป็นการเพาะปลูกพืชไร่เป็นหลัก ได้แก่ ข้าวและมันสำปะหลัง ในส่วนของพื้นที่สาธารณะประโยชน์
และพ้ืนที่นิคมสร้างตนเองมีการเพาะปลูกท้ังพืชไร่และไม้ยืนต้น 
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สำหรับด้านสังคม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 75.69 จะยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องยกเว้นผู้เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่ป่าชายเลนทีส่่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง
ไม่ได้มีพื้นที่ทำเกษตรกรรม ทั้งนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการายใดต้องการย้ายออกจากพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่
ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีมาเป็นระยะเวลานานแล้ว โดยหลังจากท่ีมีการออกกฎหรือระเบียบว่าเป็นผู้ใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐได้ รวมทั้ง
ผู้เข้าร่วมโครงการทุกรายมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 

โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในระดับมาก  
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.08 คะแนน มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที ่ที ่อำนวยความสะดวก ตลอดจน
ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาในพ้ืนที่ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.22 คะแนน และมีความ
พึงพอใจต่อขั้นตอนการดำเนินงานในพ้ืนที่ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.90 คะแนน 

ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดในประเด็นการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการของหน่วยงาน 
ด้านผลผลิต เช่น การอบรมถ่ายทอดความรู้ การได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต การได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และด้านผลลัพธ์ เช่น ด้านการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้  การใช้ประโยชน์จาก
ปัจจัยการผลิต การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยผ่านเกณฑ์การประเมินผลในระดับปานกลาง 
สำหรับการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ซึ่งพบว่าการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 
120.50 โดยผลการดำเนินงานเกินเป้าหมายที่กำหนด เช่น การอบรมถ่ายทอดความรู้ การสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต และการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช้จ่าย แต่ยังไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เกิดประสิทธิผลการดำเนินงาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการได้เพียง ร้อยละ 50 ได้แก่ ด้านคุณภาพชีวิต และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ แต่ด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ยังไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน และเกิดผลกระทบจากการดำเนินงาน เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีรายได้เหนือเส้นความยากจน
ค่อนข้างน้อย การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และความรักใคร่สามัคคีของคนในชุมชน โดยเฉลี่ย  
3 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 66.67  
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5.2 ข้อค้นพบ 
5.2.1 เนื่องจากกิจกรรมและขั้นตอนของการดำเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ที่ทุกภาคส่วน

ควรมีส่วนร่วมในทุกขั ้นตอน รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนา  
ในพื้นที่ควรครอบคลุมผู้เข้าร่วมโครงการทุกราย และครอบคลุมทุกด้านตามกรอบการดำเนินงาน  
6 ด้าน ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา ทั้งนี้  เกิดจากข้อจำกัด 
เงื่อนไข และกฎระเบียบในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งสภาพพื้นที่ในแต่ละประเภทที่มีความแตกต่างกัน เช่น 
ลักษณะของพ้ืนที่ที่เป็นหินไม่สามารถทำการเพาะปลูกพืช เป็นต้น  

5.2.2 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงาน ตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน  
มีหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมดำเนินการหลายหน่วยงาน มี การจัดทำคำขอ
งบประมาณต่างแผนงานตามระบบงบประมาณที ่กำหนดจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมหม่อนไหม และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณ
ภายใต้แผนงานจัดการปัญหาที่ดินทำกิน ส่วนกรมชลประทานและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไม่ได้รับ
งบประมาณภายใต้แผนงานดังกล่าว ส่งผลทำให้ต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากแผนงานอื่นที่
หน่วยงานได้รับในการดำเนินกิจกรรมที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งทำให้หน่วยงานในพื้นที่ขาดความชัดเจนใน
การวางแผนการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

5.2.3 การบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่ มีการบูรณาการร่วมกันอย่างสม่ำเสมอโดยมี
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อสอบถามความ
ต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อได้ความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการแล้วจะมีการส่งรายชื่อ  
ไปให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ที่มีภารกิจและหน้าที่ในการดำเนินการตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน 
อย่างไรก็ตามการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่ผู ้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่ครอบคลุมทุกรายในแต่ละพ้ืนที่ เนื่องจากงบประมาณที่หน่วยงานในพื้นท่ีได้รับมีจำนวนจำกัด 

5.2.4 ความแตกต่างของประเภทพ้ืนที่ เนื่องจากพ้ืนที่ที่ได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
มีวัตถุประสงค์ และเงื ่อนไขการใช้ประโยชน์ของแต่ละพื้นที่ มีความแตกต่างกัน ได้แก่ 1) พื้นที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน พื้นที่นิคมสร้างตนเอง และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เป็นการ 
จัดที่ดินทำกินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินในการเกษตร ในส่วนของพื้นที่ป่าชายเลน  
เป็นการจัดที่ดินทำกินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น และ 2) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ มีหน่วยงานนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานดูแล รับผิดชอบ ส่งผลทำให้
การดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถ
ดำเนินการได้เนื่องจากติดข้อจำกัดและเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน 

5.2.5 การนำองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน พบว่า การดำเนินงานการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้ง
สนับสนุนปัจจัยการผลิตหากมีความต่อเนื่องจะส่งผลต่อการนำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากในการลงทุน
เพื่อประกอบอาชีพเสริมต้องใช้เงินลงทุน โดยจะเห็นได้จากกิจกรรมการเลี้ยงแพะเนื้อและโคเนื้อที่มี
การสนับสนุนเงินทุนทำให้เกษตรกรสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 การดำเนินงานตามกรอบ 6 ด้าน ของโครงการมีหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในทุกด้านซึ ่งหน่วยงานส่วนกลางควรมีการกำหนด
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละปีและในแต่ละพื้นที่ให้มีความชัดเจนเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ให้แก่คณะกรรมการ นโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) และคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
และการตลาด (อนุ 3) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) อย่างต่อเนื่องด้วย 

5.3.2 การดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพ้ืนที่ หน่วยงานในพื้นท่ีภายใต้คณะทำงาน
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพควรมีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาที่พื้นที่ร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ  
ในแต่ละพื้นที่ โดยเป็นการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระยะเร่งด่วน (1 - 3 ปี) และแผนพัฒนาพื้นที่ 
ในระยะยาว (3 ปีขึ้นไป) เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและมีการใช้ประโยชน์ พื้นที่และสิ่ง
อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที ่

5.3.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน  
สามารถดำเนินการได้ครบตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการที่ดิน 
ทำกินให้แก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาสเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ใหม่ (ไม่เกิน 5 ปี) ส่งผลทำให้
ผู ้เข้าร่วมโครงการในพื ้นที ่ปฏิร ูปที ่ด ินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการพัฒนา  
ด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มรูปแบบ ในส่วนของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่นิคมสร้างตนเอง 
และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ส่วนใหญ่เป็นการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป็นระยะเวลานานแล้ว  
จึงควรมีการดำเนินการในลักษณะที่แตกต่างออกไป เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่บางส่วนไม่มี
ความสนใจในการปรับเปลี่ยนอาชีพแต่มีความสนใจในการเข้าร่วมรับการอบรมการประกอบอาชีพ
เสริมนอกภาคการเกษตร 
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ตารางผนวกที่ 1 เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำเกษตร ปี 2560 – 2562 แยกตามประเภทพื้นที ่

ปี รายการ หน่วย 
พ้ืนที ่

เฉลี่ย 
ป่าสงวนแห่งชาต ิ ปฏิรูปที่ดิน นิคมสร้างตนเอง สาธารณะประโยชน์ ป่าชายเลน 

 1. เพศ ร้อยละ 100.00 100.00 na 100.00 100.00 100.00 
     1.1 ชาย  19.35 35.82 na 54.17 20.00 33.58 
     1.2 หญิง  80.65 64.18 na 45.83 80.00 66.42 
 2. อายุเฉลี่ย ปี 52 51 na 56 50 52 
 3. ระดับการศึกษา ร้อยละ 100.00 100.00 na 100.00 100.00 100.00 
     3.1 สูงกว่าปริญญาตร ี  3.23 - na - - 0.73 

2560     3.2 ปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า  9.68 1.49 na 12.50 - 5.11 
     3.3 ปวส. / อนุปริญญา  9.68 1.49 na 4.17 - 3.65 
     3.4 ปวช.  9.68 5.97 na 4.17 - 5.84 
     3.5 มัธยมศกึษาตอนปลาย  - 13.43 na 8.33 - 8.03 
     3.6 มัธยมศกึษาตอนตน้  9.68 17.91 na 20.83 100.00 14.60 
     3.7 ประถมศกึษา  48.39 59.70 na 45.83 - 59.12 
     3.8 ไม่ได้เรยีนหนังสอื  9.68 - na 4.17 - 2.92 
 4. ประสบการณ์ในการทำเกษตรเฉลี่ย ปี 29 19 na 23 22 22 
 1. เพศ ร้อยละ 100.00 na 100.00 na 100.00 100.00 
     1.1 ชาย  66.67 na 46.15 na 51.47 54.95 
     1.2 หญิง  33.33 na 53.85 na 48.53 45.05 
 2. อายุเฉลี่ย ปี 55 na 54 na 50 52 
 3. ระดับการศึกษา ร้อยละ 100.00 na 100.00 na 100.00 100.00 
     3.1 สูงกว่าปริญญาตร ี  - na - na - - 

2561     3.2 ปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า  6.67 na - na 4.41 4.50 
     3.3 ปวส. / อนุปริญญา  3.33 na - na 1.47 1.80 
     3.4 ปวช.  - na - na - - 
     3.5 มัธยมศกึษาตอนปลาย  10.00 na 23.08 na 10.29 11.71 
     3.6 มัธยมศกึษาตอนตน้  16.67 na 38.46 na 8.82 14.41 
     3.7 ประถมศกึษา  63.33 na 38.46 na 63.24 60.36 
     3.8 ไม่ได้เรยีนหนังสอื  - na - na 11.76 7.21 
 4. ประสบการณ์ในการทำเกษตรเฉลี่ย ปี 25 na 30 na 20 23 
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ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ) 
ปี รายการ หน่วย 

พ้ืนที ่
เฉลี่ย 

ป่าสงวนแห่งชาต ิ ปฏิรูปที่ดิน นิคมสร้างตนเอง สาธารณะประโยชน์ ป่าชายเลน 
 1. เพศ ร้อยละ 100.00 na 100.00 na na 100.00 
     1.1 ชาย  45.45 na 54.55 na na 50.00 
     1.2 หญิง  54.55 na 45.45 na na 50.00 
 2. อายุเฉลี่ย ปี 50 na 47 na na 47 
 3. ระดับการศึกษา ร้อยละ 100.00 na 100.00 na na 100.00 
     3.1 สูงกว่าปริญญาตร ี  - na - na na - 
2562     3.2 ปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า  9.09 na 9.09 na na 9.09 
     3.3 ปวส. / อนุปริญญา  9.09 na - na na 4.55 
     3.4 ปวช.  - na - na na - 
     3.5 มัธยมศกึษาตอนปลาย  9.09 na 36.36 na na 22.73 
     3.6 มัธยมศกึษาตอนตน้  18.18 na 18.18 na na 18.18 
     3.7 ประถมศกึษา  54.55 na 36.36 na na 45.45 
     3.8 ไม่ได้เรยีนหนังสอื  - na - na na - 
 4. ประสบการณ์ในการทำเกษตรเฉลี่ย ปี 25 na 25 na na 25 

 1. เพศ ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
     1.1 ชาย  43.06 35.82 50.00 54.17 45.78 46.18 
     1.2 หญิง  59.94 64.18 50.00 45.83 54.22 53.82 
 2. อายุเฉลี่ย ปี 54 51 51 56 50 51 
 3. ระดับการศึกษา ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

เฉลี่ย     3.1 สูงกว่าปริญญาตร ี  1.39 - - - - 0.12 
พ้ืนที ่     3.2 ปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า  8.33 1.49 4.17 12.50 3.61 5.23 

     3.3 ปวส. / อนุปริญญา  6.94 1.49 - 4.17 1.20 3.33 
     3.4 ปวช.  4.17 5.97 - 4.17 - 1.28 
     3.5 มัธยมศกึษาตอนปลาย  5.56 13.43 29.17 8.33 8.43 14.16 
     3.6 มัธยมศกึษาตอนตน้  13.89 17.91 29.17 20.83 7.23 15.40 
     3.7 ประถมศกึษา  55.56 59.70 37.50 45.83 69.88 54.98 
     3.8 ไม่ได้เรยีนหนังสอื  4.17 - - 4.17 9.64 5.50 
 4. ประสบการณ์ในการทำเกษตรเฉลี่ย ปี 27 19 28 23 20 23 

หมายเหตุ: na หมายถึง ไม่มขี้อมลูการดำเนินการในด้านนั้น เนือ่งจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)  จึงไม่ได้นำมาคำนวณในทกุยอด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 2 ภูมิลำเนาและระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ในพืน้ที่ ปี 2560 – 2562 แยกตามประเภทพื้นที ่
หน่วย : รอ้ยละ 

ปี รายการ 
พ้ืนที ่

เฉลี่ย 
ป่าสงวนแห่งชาต ิ ปฏิรูปที่ดิน นิคมสร้างตนเอง สาธารณะประโยชน์ ป่าชายเลน 

 1. ภูมิลำเนาเดิม 100.00 100.00 na 100.00 100.00 100.00 
     1.1 เกิดและอาศยัอยู่ในพืน้ที ่(ในพื้นที่ตำบลที่ดำเนินการ) 87.50 79.10 na 91.67 100.00 58.51 
     1.2 ย้ายมาจากพืน้ที่อืน่ 12.50 20.90 na 8.33 - 14.49 
 2. ระยะเวลาอาศยัในพ้ืนที ่ 100.00 100.00 na 100.00 100.00 100.00 
2560     2.1 นอ้ยกว่า 5 ปี - 77.61 na - - 37.96 
     2.2 ระหว่าง 5 – 15 ป ี 16.13 2.99 na 4.17 6.67 6.57 
     2.3 ระหว่าง 16 – 25 ป ี - 4.48 na 54.17 13.33 13.14 
     2.4 มากกว่า 25 ปี ขึน้ไป 83.87 14.93 na 41.67 80.00 42.34 
 1. ภูมิลำเนาเดิม 100.00 na 100.00 na 100.00 100.00 
     1.1 เกิดและอาศยัอยู่ในพืน้ที ่(ในพื้นที่ตำบลที่ดำเนินการ) 100.00 na 90.09 na 100.00 90.09 
     1.2 ย้ายมาจากพืน้ที่อืน่ - na 9.91 na - 9.91 
 2. ระยะเวลาอาศยัในพ้ืนที ่ 100.00 na 100.00 na 100.00 100.00 
2561     2.1 นอ้ยกว่า 5 ปี - na - na 1.47 0.90 
     2.2 ระหว่าง 5 – 15 ป ี 7.69 na 7.69 na 2.94 2.70 
     2.3 ระหว่าง 16 – 25 ป ี - na - na 10.29 6.31 
     2.4 มากกว่า 25 ปี ขึน้ไป 92.31 na 92.31 na 85.29 90.09 
 1. ภูมิลำเนาเดิม 100.00 na 100.00 na na 100.00 
     1.1 เกิดและอาศยัอยู่ในพืน้ที ่(ในพื้นที่ตำบลที่ดำเนินการ) 72.73 na 81.82 na na 77.27 
     1.2 ย้ายมาจากพืน้ที่อืน่ 27.27 na 18.18 na na 22.73 
 2. ระยะเวลาอาศยัในพ้ืนที ่ 100.00 na 100.00 na na 100.00 
2562     2.1 นอ้ยกว่า 5 ปี - na - na na - 
     2.2 ระหว่าง 5 – 15 ป ี - na - na na - 
     2.3 ระหว่าง 16 – 25 ป ี - na 18.18 na na 13.64 
     2.4 มากกว่า 25 ปี ขึน้ไป 100.00 na 81.82 na na 86.36 
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ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ)  
หน่วย : รอ้ยละ 

ปี รายการ 
พ้ืนที ่

เฉลี่ย 
ป่าสงวนแห่งชาต ิ ปฏิรูปที่ดิน นิคมสร้างตนเอง สาธารณะประโยชน์ ป่าชายเลน 

 1. ภูมิลำเนาเดิม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
     1.1 เกิดและอาศยัอยู่ในพืน้ที ่(ในพื้นที่ตำบลที่ดำเนินการ) 90.41 79.10 83.33 91.67 89.16 86.72 
     1.2 ย้ายมาจากพืน้ที่อืน่ 9.59 20.90 16.67 8.33 10.84 13.28 

เฉลี่ย 2. ระยะเวลาอาศยัในพ้ืนที ่ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
พ้ืนที่     2.1 นอ้ยกว่า 5 ปี - 77.61 - - 1.20 19.63 

     2.2 ระหว่าง 5 – 15 ป ี 6.94 2.99 4.17 4.17 3.61 4.44 
     2.3 ระหว่าง 16 – 25 ป ี 1.39 4.48 8.33 54.17 10.84 10.37 
     2.4 มากกว่า 25 ปี ขึน้ไป 91.67 14.93 87.50 41.67 84.34 65.56 

หมายเหตุ: na หมายถึง ไม่มขี้อมลูการดำเนินการในด้านนั้น เนือ่งจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)  จึงไม่ได้นำมาคำนวณในทกุยอด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 3 สมาชิกในครัวเรือน แรงงานในภาคเกษตร และแรงงานนอกภาคเกษตร ปี 2560 – 2562 แยกตามประเภทพื้นที ่
หน่วย : ราย/ครัวเรือน 

ปี รายการ 
พ้ืนที่ 

เฉลี่ย 
ป่าสงวนแห่งชาต ิ ปฏิรูปที่ดิน นิคมสร้างตนเอง สาธารณะประโยชน์ ป่าชายเลน 

 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน  4 3 na 3 4 4 
  1. นอกวัยแรงงาน 1 1 na 1 1 1 
2560  2. วยัแรงงาน 3 2 na 2 3 3 
     2.1 แรงงานในภาคเกษตร 2 2 na 2 1 2 
     2.2 แรงงานนอกภาคเกษตร 1 1 na 1 2 1 
 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน  4 na 4 na 4 4 
  1. นอกวัยแรงงาน 1 na 1 na 2 1 
2561  2. วยัแรงงาน 3 na 3 na 2 3 
     2.1 แรงงานในภาคเกษตร 2 na 2 na 1 2 
     2.2 แรงงานนอกภาคเกษตร 1 na 1 na 1 1 
 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน  4 na 6 na na 5 
  1. นอกวัยแรงงาน 1 na 2 na na 2 
2562  2. วยัแรงงาน 3 na 4 na na 3 
     2.1 แรงงานในภาคเกษตร 2 na 3 na na 2 
     2.2 แรงงานนอกภาคเกษตร 1 na 1 na na 1 
 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน  4 3 5 3 4 4 
  1. นอกวัยแรงงาน 1 1 2 1 1 1 
เฉลี่ย  2. วยัแรงงาน 3 2 3 2 3 3 
พ้ืนที ่     2.1 แรงงานในภาคเกษตร 2 2 2 2 1 2 
     2.2 แรงงานนอกภาคเกษตร 1 1 1 1 2 1 

หมายเหตุ: na หมายถึง ไม่มขี้อมลูการดำเนินการในด้านนั้น เนือ่งจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)  จึงไม่ได้นำมาคำนวณในทกุยอด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 4 การประกอบอาชีพหลักและอาชีพรอง ปี 2560 – 2562 แยกตามประเภทพื้นที ่
หน่วย : รอ้ยละ 

ปี รายการ 
พ้ืนที ่

เฉลี่ย 
ป่าสงวนแห่งชาต ิ ปฏิรูปที่ดิน นิคมสร้างตนเอง สาธารณะประโยชน์ ป่าชายเลน 

 1. อาชีพหลัก 100.00 100.00 na 100.00 100.00 100.00 
     1.1 เกษตรกร 58.06 100.00 na 95.88 73.33 80.80 
     1.2 รายได้ประจำ 16.13 - na 4.17 - 5.08 
     1.3 รับจ้างทางการเกษตร 3.23 - na - - 0.81 
     1.4 ประกอบธรุกิจการค้า 12.90 - na - 6.67 4.90 
     1.5 รับจ้างทั่วไป 9.68 - na - 20.00 8.41 
2560 2. อาชีพรอง 100.00 100.00 na 100.00 100.00 100.00 
     2.1 เกษตรกร 19.35 7.46 na - - 17.52 
     2.2 รายได้ประจำ 3.23 - na - - 0.37 
     2.3 รับจ้างทางการเกษตร 9.68 7.46 na 37.50 - 21.17 
     2.4 ประกอบธรุกิจการค้า 9.68 5.97 na - - 4.38 
     2.5 รับจ้างทั่วไป 6.45 16.42 na 20.83 13.33 16.79 
     2.6 ไม่มอีาชีพรอง 51.61 59.68 na 41.67 86.67 39.42 
 1. อาชีพหลัก 100.00 na 100.00 na 100.00 100.00 
     1.1 เกษตรกร 96.67 na 53.85 na 30.88 51.53 
     1.2 รายได้ประจำ - na 15.38 na - 1.80 
     1.3 รับจ้างทางการเกษตร 3.33 na 15.38 na 1.47 3.60 
     1.4 ประกอบธรุกิจการค้า - na 7.69 na 19.12 12.61 
     1.5 รับจ้างทั่วไป - na 7.69 na 48.53 30.63 
2561 2. อาชีพรอง 100.00 na 100.00 na 100.00 100.00 
     2.1 เกษตรกร 3.33 na 38.46 na - 5.41 
     2.2 รายได้ประจำ - na 7.69 na - 0.90 
     2.3 รับจ้างทางการเกษตร 13.33 na - na - 3.60 
     2.4 ประกอบธรุกิจการค้า 10.01 na - na 2.94 4.50 
     2.5 รับจ้างทั่วไป 30.00 na 23.08 na 14.71 22.52 
     2.6 ไม่มอีาชีพรอง 43.33 na 30.77 na 82.35 63.06 
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ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)  
หน่วย : รอ้ยละ 

ปี รายการ 
พ้ืนที ่

เฉลี่ย 
ป่าสงวนแห่งชาต ิ ปฏิรูปที่ดิน นิคมสร้างตนเอง สาธารณะประโยชน์ ป่าชายเลน 

 1. อาชีพหลัก 100.00 na 100.00 na na 100.00 
     1.1 เกษตรกร 81.82 na 100.00 na na 90.90 
     1.2 รายได้ประจำ - na - na na 4.55 
     1.3 รับจ้างทางการเกษตร 9.09 na - na na 4.55 
     1.4 ประกอบธรุกิจการค้า - na - na na - 
     1.5 รับจ้างทั่วไป 9.09 na - na na - 
2562 2. อาชีพรอง 100.00 na 100.00 na na 100.00 
     2.1 เกษตรกร - na - na na - 
     2.2 รายได้ประจำ - na - na na - 
     2.3 รับจ้างทางการเกษตร 36.36 na 27.27 na na 31.82 
     2.4 ประกอบธรุกิจการค้า 9.09 na - na na 4.55 
     2.5 รับจ้างทั่วไป 18.19 na 18.19 na na 36.36 
     2.6 ไม่มอีาชีพรอง 36.36 na 54.54 na na 27.27 
 1. อาชีพหลัก 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
     1.1 เกษตรกร 77.78 100.00 75.00 95.88 38.55 67.41 
     1.2 รายได้ประจำ 6.94 - 8.33 4.17 - 3.33 
     1.3 รับจ้างทางการเกษตร 4.17 - 8.33 - 1.20 5.56 
     1.4 ประกอบธรุกิจการค้า 5.56 - 4.17 - 16.87 7.04 

เฉลี่ย     1.5 รับจ้างทั่วไป 5.55 - 4.17 - 43.38 16.67 
พ้ืนที่ 2. อาชีพรอง 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

     2.1 เกษตรกร 9.72 7.46 20.83 - - 11.11 
     2.2 รายได้ประจำ 1.39 - 4.17 - - 0.75 
     2.3 รับจ้างทางการเกษตร 15.28 7.46 12.50 37.50 - 14.81 
     2.4 ประกอบธรุกิจการค้า 9.72 5.97 - - 2.41 4.44 
     2.5 รับจ้างทั่วไป 18.06 16.42 20.83 20.83 14.46 20.74 
     2.6 ไม่มอีาชีพรอง 45.83 59.68 41.67 41.67 83.13 48.15 

หมายเหตุ: na หมายถึง ไม่มขี้อมลูการดำเนินการในด้านนั้น เนือ่งจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)  จึงไม่ได้นำมาคำนวณในทกุยอด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 5 การถือครองที่ดิน ปี 2560 – 2562 แยกตามประเภทพื้นที ่
หน่วย : ราย/ครัวเรือน 

ปี รายการ 
พ้ืนที่ 

เฉลี่ย 
ป่าสงวนแห่งชาต ิ ปฏิรูปที่ดิน นิคมสร้างตนเอง สาธารณะประโยชน์ ป่าชายเลน 

 1. ที่ดินที่ได้รับจดัที่ดนิทำกิน 6.70 4.77 na 6.21 0.08 4.67 
2560 2. ที่ดินประเภทอืน่ 6.23 - na 3.17 - 2.48 

           รวม 12.93 4.77 na 9.38 0.08 7.42 
 1. ที่ดินที่ได้รับจดัที่ดนิทำกิน 8.30 na 4.85 na 0.11 2.88 
2561 2. ที่ดินประเภทอืน่ 6.53 na 5.00 na - 2.35 
           รวม 14.83 na 9.85 na 0.11 5.23 
 1. ที่ดินที่ได้รับจดัที่ดนิทำกิน 11.50 na 2.11 na na 6.81 
2562 2. ที่ดินประเภทอืน่ 3.91 na 7.98 na na 5.94 
           รวม 15.41 na 10.09 na na 12.75 

เฉลี่ย 
พ้ืนที ่

1. ที่ดินที่ได้รับจดัที่ดนิทำกิน 9.45 4.77 4.84 6.21 0.10 4.25 
2. ที่ดินประเภทอืน่ 4.87 - 5.14 3.17 - 2.70 
          รวม 14.32 4.77 9.98 9.38 0.10 6.95 

หมายเหตุ: na หมายถึง ไม่มขี้อมลูการดำเนินการในด้านนั้น เนือ่งจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)  จึงไม่ได้นำมาคำนวณในทกุยอด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 6 การใช้ประโยชน์ในทีด่ินทีไ่ด้รับจัดสรรที่ดินทำกิน ปี 2560 – 2562 แยกตามประเภทพื้นที ่
หน่วย : ราย/ครัวเรือน 

ปี รายการ 
พ้ืนที่ 

เฉลี่ย 
ป่าสงวนแห่งชาต ิ ปฏิรูปที่ดิน นิคมสร้างตนเอง สาธารณะประโยชน์ ป่าชายเลน 

 1. ที่ดินที่ได้รับจดัที่ดนิทำกิน 6.70 4.77 na 6.21 0.08 4.94 
2560 2. ที่ดินประเภทอืน่ 6.23 - na 3.17 - 2.48 

           รวม 12.93 4.77 na 9.38 0.08 7.42 
 1. ที่ดินที่ได้รับจดัที่ดนิทำกิน 8.30 na 4.85 na 0.11 2.88 
2561 2. ที่ดินประเภทอืน่ 6.53 na 5.00 na - 2.35 
           รวม 14.83 na 9.85 na 0.11 5.23 
 1. ที่ดินที่ได้รับจดัที่ดนิทำกิน 11.50 na 2.11 na na 6.81 
2562 2. ที่ดินประเภทอืน่ 3.91 na 7.98 na na 5.94 
           รวม 15.41 na 10.09 na na 12.75 

เฉลี่ย 
พ้ืนที ่

1. ที่ดินที่ได้รับจดัที่ดนิทำกิน 9.45 4.77 4.84 6.21 0.10 4.25 
2. ที่ดินประเภทอืน่ 4.87 - 5.14 3.17 - 2.70 
          รวม 14.32 4.77 9.98 9.38 0.10 6.95 

หมายเหตุ: na หมายถึง ไม่มขี้อมลูการดำเนินการในด้านนั้น เนือ่งจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)  จึงไม่ได้นำมาคำนวณในทกุยอด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 7 ความเห็นของเกษตรกรต่อความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปี 2560 – 2562 แยกตามประเภทพื้นที่ 

ปี โครงสร้างพ้ืนฐาน 
พ้ืนที ่ เฉลี่ย 

(ร้อยละ) ป่าสงวนแห่งชาติ (ร้อยละ) ปฏิรูปที่ดิน (ร้อยละ) นิคมสร้างตนเอง (ร้อยละ) สาธารณะประโยชน์ (ร้อยละ) ป่าชายเลน (ร้อยละ) 
มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

 1. ถนนและทางลำเลียง 100.00 - 100.00 - na na 100.00 - 100.00 - 100.00 - 
 2. ระบบน้ำอุปโภคบริโภค 100.00 - 65.67 34.33 na na 70.83 29.17 100.00 - 78.10 21.90 
 3. ระบบน้ำเพือ่การเกษตร - 100.00 76.64 25.36 na na - 100.00 - 100.00 35.04 64.96 
2560 4. ระบบไฟฟ้า 48.39 51.61 71.64 28.36 na na 79.17 20.83 100.00 - 70.80 29.20 

 5. อาคารอเนกประสงค ์ - 100.00 100.00 - na na 83.33 16.67 100.00 - 74.45 25.55 
 6. บ้านพักอาศัย 100.00 - 100.00 - na na 100.00 - 100.00 - 100.00 - 
 1. ถนนและทางลำเลียง 100.00 - na na 100.00 - na na 100.00 - 100.00 - 
 2. ระบบน้ำอุปโภคบริโภค 100.00 - na na 100.00 - na na 100.00 - 100.00 - 
 3. ระบบน้ำเพือ่การเกษตร - 100.00 na na - 100.00 na na - 100.00 - 100.00 
2561 4. ระบบไฟฟ้า 100.00 - na na 100.00 - na na 100.00 - 100.00 - 
 5. อาคารอเนกประสงค ์ - 100.00 na na 53.85 46.15 na na 100.00 - 67.57 32.43 
 6. บ้านพักอาศัย 100.00 - na na 100.00 - na na 100.00 - 100.00 - 
 1. ถนนและทางลำเลียง 100.00 - na na 100.00 - na na na na 100.00 - 
 2. ระบบน้ำอุปโภคบริโภค 100.00 - na na 100.00 - na na na na 100.00 - 
 3. ระบบน้ำเพือ่การเกษตร - 100.00 na na - 100.00 na na na na - 100.00 
2562 4. ระบบไฟฟ้า 54.55 45.45 na na 36.36 63.64 na na na na 45.45 54.55 
 5. อาคารอเนกประสงค ์ - 100.00 na na 100.00 - na na na na 50.00 50.00 
 6. บ้านพักอาศัย 100.00 - na na 100.00 - na na na na 100.00 - 
 1. ถนนและทางลำเลียง 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 
 2. ระบบน้ำอุปโภคบริโภค 100.00 - 65.67 34.33 100.00 - 70.83 29.17 100.00 - 88.89 11.11 
เฉลี่ย 3. ระบบน้ำเพือ่การเกษตร - 100.00 76.64 25.36 - 100.00 - 100.00 - 100.00 17.78 82.22 
พ้ืนที ่ 4. ระบบไฟฟ้า 47.55 52.45 71.64 28.36 42.84 57.16 79.17 20.83 100.00 - 67.41 32.59 
 5. อาคารอเนกประสงค ์ - 100.00 100.00 - 100.00 - 83.33 16.67 100.00 - 67.78 32.22 
 6. บ้านพักอาศัย 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 

หมายเหตุ: na หมายถึง ไม่มขี้อมลูการดำเนินการในด้านนั้น เนือ่งจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)  จึงไม่ได้นำมาคำนวณในทกุยอด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 8 งบประมาณภายใต้แผนงานจัดการปัญหาที่ดนิทำกิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จำแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 
รวมงบประมาณ 3 ป ี

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ได้รับ เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
ได้รับ เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
ได้รับ เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
ได้รับ เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
(ลบ.) (ลบ.) (ลบ.) (ลบ.) (ลบ.) (ลบ.) (ลบ.) (ลบ.) 

ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชนท่ี์ดิน 22.5875 22.5580 99.87 22.5370 22.1138 98.12 20.7070 20.0873 97.01 65.8315 64.7591 98.37 
กรมพฒันาที่ดิน (พด.) 22.5875 22.5580 99.87 22.5370 22.1138 98.12 20.7070 20.0873 97.01 65.8315 64.7591 98.37 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยพ้ืนฐาน 52.2155 50.0404 95.83 na na na 27.6347 26.4102 95.57 79.8502 76.4506 95.74 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 52.2155 50.0404 95.83 na na na 27.6347 26.4102 95.57 79.8502 76.4506 95.74 
กรมชลประทาน (ชป.) ไม่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนงานจัดการปัญหาที่ดินทำกนิ 
ด้านการพัฒนาอาชีพ 28.2203 23.0883 81.81 40.7612 37.3308 91.58 32.2322 31.3164 97.16 101.2137 91.7355 90.64 
กรมส่งเสรมิการเกษตร (กสก.) 2.0000 2.0000 100.00 7.4000 7.4000 100.00 4.2000 4.2000 100.00 13.6000 13.6000 100.00 
กรมประมง (กป.) 9.2700 7.2650 78.37 9.1290 8.5825 94.01 7.1871 7.0938 98.70 25.5861 22.9413 89.66 
กรมปศุสัตว์ (ปศ.) 9.6947 6.5677 67.75 9.6947 9.6947 100.00 9.6947 9.6947 100.00 29.0841 25.9571 89.25 
กรมหม่อนไหม (มม.) 7.2556 7.2556 100.00 3.6119 3.6119 100.00 na na na 10.8675 10.8675 100.00 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) na na na 10.9256 8.0417 73.60 11.1504 10.3279 92.62 22.0760 18.3696 83.21 
ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม 31.5360 31.5360 100.00 2.0620 1.8850 91.42 6.7620 6.6796 98.78 40.3600 40.1006 99.36 
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ (กสส.) 31.5360 31.5360 100.00 2.0620 1.8850 91.42 6.7620 6.6796 98.78 40.3600 40.1006 99.36 
ด้านการสนบัสนนุการเข้าถึงแหล่งเงินทุน             
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ (กสส.) ไม่ได้รับการสนับสนนุงบประมาณ 
ด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน             
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์(ตส.) ไม่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนงานจัดการปัญหาที่ดินทำกนิ 

รวม 3 ปี (ปี 2560 – 2562) 134.5593 127.2227 94.55 65.3602 61.3296 93.83 87.3359 84.4935 96.75 287.2554 273.0458 95.05 
หมายเหตุ: na ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีนั้น 
ที่มา: งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
       รายงานประจำปี 2560 – 2562 กรมชลประทาน, กรวมตรวจบัญชีสหกรณ์, กรมพัฒนาที่ดิน, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมประมง, กรมปศุสัตว์, กรมหม่อนไหม, กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ตารางผวนกที่ 9 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดนิทำกนิของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จำแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน หน่วย 
ปีงบประมาณ รวมผลการดำเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ของแต่ละหน่วยงาน 
เป้าหมาย ผล ร้อยละ เป้าหมาย ผล ร้อยละ เป้าหมาย ผล ร้อยละ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชนท่ี์ดิน จังหวัด 27 27 100.00 - - - - - - 27 27 100.00 
ราย - - - 4,000 12,054 301.35 4,000 14,654 366.35 8,000 26,708 333.85 

กรมพฒันาที่ดิน (พด.) จังหวัด 27 27 100.00 - - - - - - 27 27 100.00 
ราย - - - 4,000 12,054 301.35 4,000 14,654 366.35 8,000 26,708 333.85 

ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยพ้ืนฐาน พ้ืนที ่ 129 101 78.29 - - - 16 16 100.00 145 117 80.69 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พื้นที ่ 129 101 78.29 - - - 16 16 100.00 145 117 80.69 
กรมชลประทาน (ชป.)  - - - - - - - - - - - - 
ด้านการพัฒนาอาชีพ ราย 8,221 6,760 82.23 16,234 13,225 81.46 9,148 8,798 96.17 33,603 28,783 85.66 
กรมส่งเสรมิการเกษตร (กสก.) ราย 2,000 1,898 94.90 8,000 6,281 78.5125 4,000 3,957 98.925 14,000 12,136 86.69 
กรมประมง (กป.) ราย 3,000 2,946 98.20 3,000 3,362 112.07 3,000 2,577 85.9 9,000 88,85 98.72 
กรมปศุสัตว์ (ปศ.) ราย 3,000 1,695 56.50 3,000 1,997 66.57 1,000 974 97.4 7,000 46,66 66.66 
กรมหม่อนไหม (มม.) ราย 221 221 100.00 221 221 100 - - - 442 442 100.00 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ราย - - - 2,013 1,364 67.76 1,148 1,290 112.40 3,161 2,654 83.96 
ด้านการรวมกลุ่ม พ้ืนที ่ 15 16 106.67 - - - - - - 15 16 106.67 

ราย    1,800 3,320 184.44 1,800 1,945 108.06 3,600 5,265 146.25 
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ (กสส.) พื้นที ่ 15 16 106.67       15 16 106.67 

ราย - - - 1,800 3,320 184.44 1,800 1,945 108.06 3,600 5,265 146.25 
ด้านการสนบัสนนุการเข้าถึงแหล่งเงินทุน   - - - - - - - - - - - - 
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ (กสส.) ราย - - - - - - - - - - - - 
ด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน  - - - - - - - - - - - - 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์(ตส.) ราย - - - - - - - - - - - - 

รวม 3 ปี (ปี 2560 – 2562) 
พ้ืนที,่จังหวัด 171 144 84.21 - - - 16 16 100.00 187 160 85.56 

ราย 8,221 6,760 82.23 22,034 28,599 129.79 14,948 25,397 169.90 45,203 60,756 134.41 
ที่มา: งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
       รายงานประจำปี 2560 – 2562 กรมชลประทาน, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, กรมพัฒนาที่ดิน, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมประมง, กรมปศุสัตว์, กรมหม่อนไหม, กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ตารางผนวกที่ 10 ความทันเวลาของงบประมาณในการดำเนินงานในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จำแนกตามหน่วยงาน 
ปี ความทันเวลาของงบประมาณ พด. ส.ป.ก. กสก. กป. ปศ. มม. กสส. ชป. ตส. เฉลี่ยรวม  

2560 
1. ทันเวลา 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 na na 100.00 
2. ไม่ทันเวลา - - - - - - - na na - 

2561 
1. ทันเวลา 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 na na 100.00 
2. ไม่ทันเวลา - - - - - - - na na - 

2562 
1. ทันเวลา 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 na na 100.00 
2. ไม่ทันเวลา - - - - - - - na na - 

เฉลี่ยรวม 
1. ทันเวลา 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 na na  

2. ไม่ทันเวลา - - - - - - - na na  
หมายเหตุ: na ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนงานจัดการปัญหาที่ดินทำกิน 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 
ตารางผนวกที่ 11 กิจกรรมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จำแนกตามหน่วยงาน 

กิจกรรมการดำเนินงาน พด. ส.ป.ก. กสก. กป. ปศ. มม. กสส. ชป. ตส. รวม 
1. การเข้าร่วมเป็นคณะอนกุรรมการส่งเสรมิพัฒนาอาชีพและการตลาด ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 
2. การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 
3. การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 

ที่มา: รายงานผลการส่งเสรมิและพฒันาอาชีพ โครงการจัดทีด่ินทำกนิให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562, กรมส่งเสริมสหกรณ ์

 
ตารางผนวกที่ 12 กิจกรรมการดำเนินงานของคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จำแนกตามหน่วยงาน 

กิจกรรมการดำเนินงาน พด. ส.ป.ก.1/ กสก. กป. ปศ. มม. กสส.2/ ชป. ตส. รวม 
1. การเข้าร่วมเป็นคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 
2. การสำรวจพื้นที่,ศักยภาพของพืน้ที ่ - ✓ - - - - ✓ - - 2 
3. การจัดเวทีประชาคมในพืน้ที ่ - ✓ - - - - ✓ - - 2 
4. การดำเนนิงานส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที ่ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 
5. การตดิตามผลการดำเนนิงานในพื้นที ่ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 

ที่มา: จากการสำรวจ 



 
90 

ตารางผนวกที่ 13 กิจกรรมการดำเนินงานของคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 แยกตามประเภทพื้นที่ 

ปี กิจกรรมการดำเนินงาน 
พ้ืนที่ 

รวม 
(21 พื้นที่) 

ร้อยละ ป่าสงวนแห่งชาต ิ
(5 พ้ืนที่) 

ปฏิรูปที่ดิน 
(5 พ้ืนที่) 

นิคมสร้างตนเอง 
(2 พ้ืนที่) 

สาธารณะประโยชน์ 
(2 พ้ืนที่) 

ป่าชายเลน 
(7 พ้ืนที่) 

 1. การสำรวจพื้นที่,ศักยภาพของพืน้ที ่ - 5 na - - 5 50.00 
2560 2. การจัดเวทีประชาคมในพืน้ที ่ 1 5 na 2 1 9 90.00 

(10 พื้นที่) 3. การดำเนนิงานส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที ่ 2 5 na 2 1 10 100.00 
 4. การตดิตามผลการดำเนนิงานในพื้นที ่ 2 5 na 2 1 10 100.00 
 1. การสำรวจพื้นที่,ศักยภาพของพืน้ที ่ - na - na - - - 

2561 2. การจัดเวทีประชาคมในพืน้ที ่ 2 na 1 na 6 9 100.00 
(9 พ้ืนที่) 3. การดำเนนิงานส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที ่ 2 na 1 na - 3 33.33 

 4. การตดิตามผลการดำเนนิงานในพื้นที ่ 2 na 1 na - 3 33.33 
 1. การสำรวจพื้นที่,ศักยภาพของพืน้ที ่ - na - na na - - 

2562 2. การจัดเวทีประชาคมในพืน้ที ่ 1 na 1 na na 2 100.00 
(2 พ้ืนที่) 3. การดำเนนิงานส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที ่ 1 na 1 na na 2 100.00 

 4. การตดิตามผลการดำเนนิงานในพื้นที ่ 1 na 1 na na 2 100.00 
 1. การสำรวจพื้นที่,ศักยภาพของพืน้ที ่ - 5 - - - 5 23.81 

รวม 2. การจัดเวทีประชาคมในพืน้ที ่ 4 5 2 2 7 20 95.24 
(21 พื้นที่) 3. การดำเนนิงานส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที ่ 5 5 2 2 1 15 71.43 

 4. การตดิตามผลการดำเนนิงานในพื้นที ่ 5 5 2 2 1 15 71.43 
หมายเหตุ: na หมายถึง ไม่มขี้อมลูการดำเนินการในด้านนั้น เนือ่งจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)  จึงไม่ได้นำมาคำนวณในทกุยอด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 14 กิจกรรมที่ดำเนินการตามกรอบการดำเนนิงาน 6 ด้าน 

กรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน อบรมถ่ายทอดความรู้ 
สนับสนุนปัจจัย 

(ทุน,วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร) 
ก่อสร้าง,พัฒนา,ปรับปรุง 

(โครงสร้างพ้ืนฐาน) 
รวม 

1. ด้านการพัฒนาทีด่ินและการใช้ประโยชนท์ี่ดินบนพื้นฐานขอ้มูล Zoning ✓ ✓ - 2 
2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจยัพื้นฐาน - - ✓ 1 
3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ✓ ✓ - 2 
4. ด้านการส่งเสริมการรวมกลุม่ ✓ - - 1 
5. ด้านการส่งเสริมและสนับสนนุการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ✓ ✓ - 2 
6. ด้านการส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรอืน ✓ - - 1 

รวม 5 3 1  
ที่มา: จากการศกึษา 
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ตารางผนวกที่ 15 ผลการดำเนนิงานในการสง่เสริมและพฒันาตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน ปี 2560 – 2562 แยกตามประเภทพื้นที ่

ปี กรอบการดำเนนิงาน 6 ด้าน 
พ้ืนที ่

รวม 
(21 พื้นที่) 

ร้อยละ ป่าสงวนแห่งชาต ิ
(5 พ้ืนที่) 

ปฏิรูปที่ดิน 
(5 พ้ืนที่) 

นิคมสร้างตนเอง 
(2 พ้ืนที่) 

สาธารณะประโยชน ์
(2 พ้ืนที่) 

ป่าชายเลน 
(6 พ้ืนที่) 

 1. ด้านการพัฒนาที่ดนิและการใช้ประโยชน์ที่ดนิบนพืน้ฐานขอ้มูล Zoning 2 5 na 1 - 8 80.00 
 2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจยัพื้นฐาน - 5 na - - 5 50.00 

2560 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ - 5 na 2 - 7 70.00 
(10 พื้นที่) 4. ด้านการส่งเสริมการรวมกลุม่ - 5 na 2 1 8 80.00 

 5. ด้านการส่งเสริมและสนับสนนุการเข้าถึงแหล่งเงินทุน - 5 na - - 5 50.00 
 6. ด้านการส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรอืน - 5 na 1 - 6 60.00 
 1. ด้านการพฒันาที่ดนิและการใช้ประโยชนท์ี่ดนิบนพืน้ฐานขอ้มูล Zoning - na - na - - - 
 2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจยัพื้นฐาน - na - na - - - 

2561 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ - na 1 na - 2 22.22 
(9 พ้ืนที่) 4. ด้านการส่งเสริมการรวมกลุม่ 2 na 1 na 6 9 100.00 

 5. ด้านการส่งเสริมและสนับสนนุการเข้าถึงแหล่งเงินทุน - na - na - - - 
 6. ด้านการส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรอืน - na - na - - - 
 1. ด้านการพัฒนาที่ดนิและการใช้ประโยชน์ที่ดนิบนพืน้ฐานขอ้มูล Zoning - na - na na - - 
 2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจยัพื้นฐาน - na - na na - - 

2562 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ - na 1 na na 1 50.00 
(2 พ้ืนที่) 4. ด้านการส่งเสริมการรวมกลุม่ 1 na 1 na na 2 100.00 

 5. ด้านการส่งเสริมและสนับสนนุการเข้าถึงแหล่งเงินทุน - na - na na - - 
 6. ด้านการส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรอืน - na - na na - - 
 1. ด้านการพัฒนาที่ดนิและการใช้ประโยชน์ที่ดนิบนพืน้ฐานขอ้มูล Zoning 2 5 - 1 - 8 38.10 
 2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจยัพื้นฐาน - 5 - - - 5 23.81 

รวม 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ - 5 2 2 - 9 42.86 
(21 พื้นที่) 4. ด้านการส่งเสริมการรวมกลุม่ 5 5 2 2 7 21 100.00 

 5. ด้านการส่งเสริมและสนับสนนุการเข้าถึงแหล่งเงินทุน - 5 - - - 5 23.81 
 6. ด้านการส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรอืน - 5 - 1 - 5 23.81 

หมายเหตุ: na หมายถึง ไม่มขี้อมลูการดำเนินการในด้านนั้น เนือ่งจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)  จึงไม่ได้นำมาคำนวณในทกุยอด 
ที่มา: รายงานผลการส่งเสรมิและพฒันาอาชีพ โครงการจัดทีด่ินทำกนิให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562, กรมส่งเสริมสหกรณ ์
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ตารางผนวกที่ 16 การได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน ปี 2560 – 2562 แยกตามประเภทพื้นที่  (การอบรมถ่ายทอดความรู้) 

ปี 
กรอบการดำเนินงาน 

6 ด้าน 

พ้ืนที ่ เฉลี่ย 
(ร้อยละ) ป่าสงวนแห่งชาต ิ(ร้อยละ) ปฏิรูปที่ดิน (ร้อยละ) นิคมสร้างตนเอง (ร้อยละ) สาธารณะประโยชน์ (ร้อยละ) ป่าชายเลน (ร้อยละ) 

ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ 
 1. ด้านดิน 80.65 19.35 94.09 5.97 na na 87.50 12.50 - 100.002/ 65.56 34.46 
 2. ด้านอาชีพ 50.54 49.46 86.58 13.42 na na 48.61 51.39 - 100.002/ 46.43 53.57 
    2.1 พืช 67.74 32.26 85.10 14.90 na na 87.50 12.50 - 100.002/ 60.09 39.92 

2560    2.2 ประมง 41.94 58.06 86.12 13.88 na na 33.33 66.67 - 100.002/ 40.35 59.68 
    2.3 ปศุสัตว ์ 41.94 58.06 98.51 1.49 na na 25.00 75.00 - 100.002/ 41.36 58.64 
 3. ด้านรวมกลุ่ม 41.94 58.06 100.00 - na na 87.50 12.50 93.33 6.67 80.69 19.31 
 4. ด้านเงินทุน - 100.001/ 100.00 - na na - 100.001/ - 100.001/ 25.00 75.00 
 5. ด้านบัญชีครัวเรือน - 100.002/ 35.82 64.18 na na 41.67 58.33 - 100.002/ 19.37 80.63 
 1. ด้านดิน - 100.001/ na na 100.00 - na na - 100.002/ 33.33 66.67 
 2. ด้านอาชีพ - 100.002/ na na 100.00 - na na - 100.002/ 33.33 66.67 
    2.1 พืช - 100.002/ na na 100.00 - na na - 100.002/ 33.33 66.67 

2561    2.2 ประมง - 100.002/ na na - 100.002/ na na - 100.002/ - 100.00 
    2.3 ปศุสัตว ์ - 100.002/ na na 100.00 - na na - 100.002/ 33.33 66.67 
 3. ด้านรวมกลุ่ม 100.00 - na na 100.00 - na na 100.00 - 100.00 - 
 4. ด้านเงินทุน - 100.001/ na na - 100.001/ na na - 100.001/ - 100.00 
 5. ด้านบัญชีครัวเรือน - 100.002/ na na - 100.002/ na na - 100.002/ - 100.00 
 1. ด้านดิน - 100.001/ na na - 100.001/ na na na na - 100.00 
 2. ด้านอาชีพ - 100.001/ na na 72.78 27.22 na na na na 36.39 63.61 
    2.1 พืช - 100.001/ na na - 100.001/ na na na na - 100.00 

2562    2.2 ประมง - 100.002/ na na 72.78 27.22 na na na na 36.39 63.61 
    2.3 ปศุสัตว ์ - 100.002/ na na - 100.001/ na na na na - 100.00 
 3. ด้านรวมกลุ่ม 100.00 - na na 100.00 - na na na na 100.00 - 
 4. ด้านเงินทุน - 100.001/ na na - 100.001/ na na na na - 100.00 
 5. ด้านบัญชีครัวเรือน - 100.002/ na na - 100.001/ na na na na - 100.00 
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ตารางผนวกที่ 16 (ต่อ) 

ปี 
กรอบการดำเนินงาน 

6 ด้าน 

พ้ืนที ่ เฉลี่ย 
(ร้อยละ) ป่าสงวนแห่งชาติ (ร้อยละ) ปฏิรูปที่ดิน (ร้อยละ) นิคมสร้างตนเอง (ร้อยละ) สาธารณะประโยชน์ (ร้อยละ) ป่าชายเลน (ร้อยละ) 

ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ 
 1. ด้านดิน 26.88 73.12 94.09 5.97 50.00 50.00 87.50 12.50 - 100.00 51.68 48.32 
 2. ด้านอาชีพ 16.85 83.15 86.58 13.42 86.39 13.61 48.61 51.39 - 100.00 47.69 52.31 
    2.1 พืช 22.58 77.42 85.10 14.90 50.00 50.00 87.50 12.50 - 100.00 49.04 50.96 

เฉลี่ย    2.2 ประมง 13.98 86.02 86.12 13.88 36.39 63.61 33.33 66.67 - 100.00 33.96 66.04 
พ้ืนที่    2.3 ปศุสัตว ์ 13.98 86.02 98.51 1.49 50.00 50.00 25.00 75.00 - 100.00 37.50 62.50 

 3. ด้านรวมกลุ่ม 80.65 19.35 100.00 - 100.00 - 87.50 12.50 96.67 3.33 92.96 7.04 
 4. ด้านเงินทุน - 100.00 100.00 - - 100.00 - 100.00 - 100.00 20.00 80.00 
 5. ด้านบัญชีครัวเรือน - 100.00 35.82 64.18 - 100.00 41.67 58.33 - 100.00 15.50 54.50 

หมายเหตุ: na หมายถึง ไม่มขี้อมลูการดำเนินการในด้านนั้น เนือ่งจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)  จึงไม่ได้นำมาคำนวณในทกุยอด 
             1/ ผู้เข้ารว่มโครงการมีความสนใจอยากให้หน่วยงานเข้าดำเนินการในพืน้ที่ 
             2/ ผู้เข้ารว่มโครงการ ไม่มี ความสนใจให้หน่วยงานเข้าดำเนนิการในพืน้ที่ 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 17 การได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน ปี 2560 – 2562 แยกตามประเภทพื้นที่ (การสนบัสนนุปจัจัยการผลิตและเงินทุน) 

ปี 
กรอบการดำเนินงาน 

6 ด้าน 

พ้ืนที ่ เฉลี่ย 
(ร้อยละ) ป่าสงวนแห่งชาติ (ร้อยละ) ปฏิรูปที่ดิน (ร้อยละ) นิคมสร้างตนเอง (ร้อยละ) สาธารณะประโยชน์ (ร้อยละ) ป่าชายเลน (ร้อยละ) 

ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ 
 1. ด้านดิน 96.00 4.00 100.00 - na na 95.24 4.76 * * 97.08 2.92 
 2. ด้านอาชีพ 98.41 1.59 100.00 - na na 100.00 - * * 99.47 0.53 
    2.1 พืช 95.24 4.76 100.00 - na na 100.00 - * * 98.41 1.59 

2560    2.2 ประมง 100.00 - 100.00 - na na 100.00 - * * 100.00 - 
    2.3 ปศุสัตว ์ 100.00 - 98.51 1.49 na na 100.00 - * * 99.50 0.50 
 3. ด้านเงินทุน * * 98.51 1.49 na na na na * * 98.51 1.49 
 1. ด้านดิน * * na na 100.00 - na na * * 100.00 - 
 2. ด้านอาชีพ * * na na 100.00 - na na * * 100.00 - 
    2.1 พืช * * na na 100.00 - na na * * 100.00 - 

2561    2.2 ประมง * * na na * * na na * * * * 
    2.3 ปศุสัตว ์ * * na na 100.00 - na na * * 100.00 - 
 3. ด้านเงินทุน * * na na * * na na * * * * 
 1. ด้านดิน * * na na * * na na na na * * 
 2. ด้านอาชีพ * * na na 100.00 - na na na na 100.00 - 
    2.1 พืช * * na na * * na na na na * * 

2562    2.2 ประมง * * na na 100.00 - na na na na 100.00 - 
    2.3 ปศุสัตว ์ * * na na * * na na na na * * 
 3. ด้านเงินทุน * * na na * * na na na na * * 
 1. ด้านดิน 96.00 4.00 100.00 - 100.00 - 95.24 4.76 na na 97.81 2.19 
 2. ด้านอาชีพ 98.41 1.59 100.00 - 100.00 - 100.00 - na na 99.60 0.40 

เฉลี่ย    2.1 พืช 95.24 4.76 100.00 - 100.00 - 100.00 - na na 98.81 1.19 
พ้ืนที่    2.2 ประมง 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - na na 100.00 - 

    2.3 ปศุสัตว ์ 100.00 - 98.51 1.49 100.00 - 100.00 - na na 99.63 0.37 
 3. ด้านเงินทุน na na 98.51 1.49 na na na na na na 98.51 1.49 

หมายเหตุ: na หมายถึง ไม่มขี้อมลูการดำเนินการในด้านนั้น เนือ่งจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)  จึงไม่ได้นำมาคำนวณในทกุยอด 
             * ผู้เขา้ร่วมโครงการยังไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 



 
96 

ตารางผนวกที่ 18 การได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน ปี 2560 – 2562 แยกตามประเภทพื้นที่ (การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ปี 
กรอบการดำเนินงาน 

6 ด้าน 

พ้ืนที ่ เฉลี่ย 
(ร้อยละ) ป่าสงวนแห่งชาติ (ร้อยละ) ปฏิรูปท่ีดิน (ร้อยละ) นิคมสร้างตนเอง (ร้อยละ) สาธารณะประโยชน์ (ร้อยละ) ป่าชายเลน (ร้อยละ) 

ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ 
 1. ถนนและทางลำเลียง - 100.001/ 100.00 - na - 100.002/ - 100.002/ 48.91 51.09 
 2. แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค - 100.001/ 100.00 - na - 100.001/ - 100.002/ 48.91 51.09 

2560 3. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร - 100.001/ 100.00 - na - 100.001/ - 100.002/ 48.91 51.09 
 4. ไฟฟ้า - 100.001/ 100.00 - na - 100.001/ - 100.002/ 48.91 51.09 
 5. อาคารอเนกประสงค ์ - 100.002/ 100.00 - na - 100.001/ - 100.002/ 60.58 39.42 
 6. บ้านพักอาศัย - 100.002/ 100.00 - na - 100.002/ - 100.001/ 48.91 51.09 
 1. ถนนและทางลำเลียง - 100.001/ na - 100.001/ na - 100.002/ - 100.00 
 2. แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค - 100.001/ na - 100.001/ na - 100.002/ - 100.00 

2561 3. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร - 100.001/ na - 100.001/ na - 100.002/ - 100.00 
 4. ไฟฟ้า - 100.001/ na - 100.001/ na - 100.002/ - 100.00 
 5. อาคารอเนกประสงค ์ - 100.002/ na - 100.002/ na - 100.002/ - 100.00 
 6. บ้านพักอาศัย - 100.002/ na - 100.002/ na - 100.001/ - 100.00 
 1. ถนนและทางลำเลียง - 100.001/ na - 100.001/ na na - 100.00 
 2. แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค - 100.001/ na - 100.001/ na na - 100.00 

2562 3. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร - 100.001/ na - 100.001/ na na - 100.00 
 4. ไฟฟ้า - 100.001/ na - 100.001/ na na - 100.00 
 5. อาคารอเนกประสงค ์ - 100.002/ na 100.00 - na na 50.00 50.00 
 6. บ้านพักอาศัย - 100.002/ na - 100.002/ na na - 100.00 
 1. ถนนและทางลำเลียง - 100.00 100.00 - - 100.00 - 100.00 - 100.00 24.81 75.19 
 2. แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค - 100.00 100.00 - - 100.00 - 100.00 - 100.00 24.81 75.19 

เฉลี่ย 3. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร - 100.00 100.00 - - 100.00 - 100.00 - 100.00 24.81 75.19 
พ้ืนที ่ 4. ไฟฟ้า - 100.00 100.00 - - 100.00 - 100.00 - 100.00 24.81 75.19 

 5. อาคารอเนกประสงค ์ - 100.00 100.00 - 54.17 45.83 - 100.00 - 100.00 29.63 70.37 
 6. บ้านพักอาศัย - 100.00 100.00 - - 100.00 - 100.00 - 100.00 24.81 75.19 

หมายเหตุ: na หมายถึง ไม่มขี้อมลูการดำเนินการในด้านนั้น เนือ่งจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)  จึงไม่ได้นำมาคำนวณในทกุยอด 
             1/ ผู้เข้ารว่มโครงการมีความสนใจอยากให้หน่วยงานเข้าดำเนินการในพืน้ที่ 
             2/ ผู้เข้ารว่มโครงการ ไม่มี ความสนใจให้หน่วยงานเข้าดำเนนิการในพืน้ที่ 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 19 การใช้ประโยชน์จากการส่งเสริมและพัฒนาตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน ปี 2560 – 2562 แยกตามประเภทพื้นที่ (การใชป้ระโยชน์จากองค์ความรู้) 

ปี 
กรอบการดำเนินงาน 

6 ด้าน 

พ้ืนที ่ เฉลี่ย 
(ร้อยละ) ป่าสงวนแห่งชาติ (ร้อยละ) ปฏิรูปที่ดิน (ร้อยละ) นิคมสร้างตนเอง (ร้อยละ) สาธารณะประโยชน์ (ร้อยละ) ป่าชายเลน (ร้อยละ) 

ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ได้ใช้ ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ได้ใช้ ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ได้ใช้ ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ได้ใช้ ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ได้ใช้ ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ได้ใช้ 
 1. ด้านดิน 100.00 - 100.00 - na 100.00 - * * 100.00 - 
 2. ด้านอาชีพ 100.00 - 100.00 - na 100.00 - * * 100.00 - 
     2.1 พืช 100.00 - 100.00 - na 100.00 - * * 100.00 - 

2560     2.2 ประมง 100.00 - 100.00 - na 100.00 - * * 100.00 - 
     2.3 ปศุสัตว ์ 100.00 - 100.00 - na 100.00 - * * 100.00 - 
 4. ด้านรวมกลุ่ม (สมาชิกกลุ่ม) 32.26 67.74 100.00 - na 71.42 28.58 - 100.00 74.78 25.22 
 5. ด้านเงินทุน   100.00 - na * * * * 48.91 51.09 
 6. ด้านบญัชีครัวเรือน   83.33 16.67 na 30.00 70.00 * * 67.65 32.35 
 1. ด้านดิน * * na 100.00 - na * * 100.00 - 
 2. ด้านอาชีพ * * na 100.00 - na * * 100.00 - 
     2.1 พืช * * na 100.00 - na * * 100.00 - 

2561     2.2 ประมง * * na * * na * * * * 
     2.3 ปศุสัตว ์ * * na 100.00 - na * * 100.00 - 
 4. ด้านรวมกลุ่ม (สมาชิกกลุ่ม) 100.00 - na 46.15 58.85 na - 100.00 32.43 67.57 
 5. ด้านเงินทุน * * na * * na * * * * 
 6. ด้านบญัชีครัวเรือน * * na * * na * * * * 
 1. ด้านดิน * * na * * na na * * 
 2. ด้านอาชีพ * * na 100.00 - na na 100.00 - 
     2.1 พืช * * na * * na na * * 

2562     2.2 ประมง * * na 100.00 - na na 100.00 - 
     2.3 ปศุสัตว ์ * * na * * na na * * 
 4. ด้านรวมกลุ่ม (สมาชิกกลุ่ม) 27.27 72.73 na 90.91 9.09 na na 59.09 40.91 
 5. ด้านเงินทุน * * na * * na na * * 
 6. ด้านบญัชีครัวเรือน * * na * * na na * * 
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ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ) 

ปี 
กรอบการดำเนินงาน 

6 ด้าน 

พ้ืนที ่ เฉลี่ย 
(ร้อยละ) ป่าสงวนแห่งชาติ (ร้อยละ) ปฏิรูปที่ดิน (ร้อยละ) นิคมสร้างตนเอง (ร้อยละ) สาธารณะประโยชน์ (ร้อยละ) ป่าชายเลน (ร้อยละ) 

ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ได้ใช้ ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ได้ใช้ ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ได้ใช้ ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ได้ใช้ ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ได้ใช้ ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ได้ใช้ 
 1. ด้านดิน 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - * * 100.00 - 
 2. ด้านอาชีพ 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - * * 100.00 - 
     2.1 พืช 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - * * 100.00 - 
     2.2 ประมง 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - * * 100.00 - 
     2.3 ปศุสัตว ์ 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - * * 100.00 - 
 4. ด้านรวมกลุ่ม (สมาชิกกลุ่ม) 53.18 46.82 100.00 - 68.53 31.47 71.42 28.58 - 100.00 73.29 26.71 
 5. ด้านเงินทุน * * 100.00 - * * * * * * 100.00 - 
 6. ด้านบญัชีครัวเรือน * * 83.33 16.67 * * 30.00 70.00 * * 56.67 43.33 

หมายเหตุ: na หมายถึง ไม่มขี้อมลูการดำเนินการในด้านนั้น เนือ่งจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)  จึงไม่ได้นำมาคำนวณในทกุยอด 
             * ผู้เขา้ร่วมโครงการยังไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 20 การใช้ประโยชน์จากการส่งเสริมและพัฒนาตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน ปี 2560 – 2562 แยกตามประเภทพื้นที่ (การสนบัสนนุปจัจัยการผลิตและเงนิทนุ) 

ปี 
กรอบการดำเนินงาน 

6 ด้าน 

พ้ืนที ่ เฉลี่ย 
(ร้อยละ) ป่าสงวนแห่งชาติ (ร้อยละ) ปฏิรูปที่ดิน (ร้อยละ) นิคมสร้างตนเอง (ร้อยละ) สาธารณะประโยชน์ (ร้อยละ) ป่าชายเลน (ร้อยละ) 

ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ได้ใช้ ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ได้ใช้ ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ได้ใช้ ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ได้ใช้ ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ได้ใช้ ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ได้ใช้ 
 1. ด้านดิน 100.00 - 100.00 - na na 100.00 - * * 100.00 - 
 2. ด้านอาชีพ 100.00 - 100.00 - na na 100.00 - * * 100.00 - 
    2.1 พืช 100.00 - 100.00 - na na 100.00 - * * 100.00 - 

2560    2.2 ประมง 100.00 - 100.00 - na na 100.00 - * * 100.00 - 
    2.3 ปศุสัตว ์ 100.00 - 100.00 - na na 100.00 - * * 100.00 - 
 3. ด้านเงินทุน * * 100.00 - na na * * * * 100.00 - 
 1. ด้านดิน * * na na 100.00 - na na * * 100.00 - 
 2. ด้านอาชีพ * * na na 100.00 - na na * * 100.00 - 
    2.1 พืช * * na na 100.00 - na na * * 100.00 - 

2561    2.2 ประมง * * na na * * na na * * * * 
    2.3 ปศุสัตว ์ * * na na 100.00 - na na * * 100.00 - 
 3. ด้านเงินทุน * * na na * * na na * * * * 
 1. ด้านดิน * * na na * * na na na na * * 
 2. ด้านอาชีพ * * na na 100.00 - na na na na 100.00 - 
    2.1 พืช * * na na * * na na na na * * 

2562    2.2 ประมง * * na na 100.00 - na na na na 100.00 - 
    2.3 ปศุสัตว ์ * * na na * * na na na na * * 
 3. ด้านเงินทุน * * na na * * na na na na * * 
 1. ด้านดิน 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - * * 100.00 - 
 2. ด้านอาชีพ 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - * * 100.00 - 

เฉลี่ย    2.1 พืช 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - * * 100.00 - 
พ้ืนที่    2.2 ประมง 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - * * 100.00 - 

    2.3 ปศุสัตว ์ 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - * * 100.00 - 
 3. ด้านเงินทุน * * 100.00 - * * * * * * 100.00 - 

หมายเหตุ: na หมายถึง ไม่มขี้อมลูการดำเนินการในด้านนั้น เนือ่งจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)  จึงไม่ได้นำมาคำนวณในทกุยอด 
             * ผู้เขา้ร่วมโครงการยังไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 21 การใช้ประโยชน์จากการส่งเสริมและพัฒนาตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน ปี 2560 – 2562 แยกตามประเภทพื้นที่ (การก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน) 

ปี 
กรอบการดำเนินงาน 

6 ด้าน 

พ้ืนที ่ เฉลี่ย 
(ร้อยละ) ป่าสงวนแห่งชาติ (ร้อยละ) ปฏิรูปท่ีดิน (ร้อยละ) นิคมสร้างตนเอง (ร้อยละ) สาธารณะประโยชน์ (ร้อยละ) ป่าชายเลน (ร้อยละ) 

ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ได้ใช้ ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ได้ใช้ ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ได้ใช้ ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ได้ใช้ ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ได้ใช้ ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ได้ใช้ 
 1. ถนนและทางลำเลียง * * 100.00 - na * * * * 100.00 - 
 2. แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค * * 100.00 - na * * * * 100.00 - 

2560 3. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร * * 100.00 - na * * * * 100.00 - 
 4. ไฟฟ้า * * 100.00 - na * * * * 100.00 - 
 5. อาคารอเนกประสงค ์ * * 100.00 - na * * * * 100.00 - 
 6. บ้านพักอาศัย * * 100.00 - na * * * * 100.00 - 
 1. ถนนและทางลำเลียง * * na * * na * * * * 
 2. แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค * * na * * na * * * * 

2561 3. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร * * na * * na * * * * 
 4. ไฟฟ้า * * na * * na * * * * 
 5. อาคารอเนกประสงค ์ * * na * * na * * * * 
 6. บ้านพักอาศัย * * na * * na * * * * 
 1. ถนนและทางลำเลียง * * na * * na na * * 
 2. แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค * * na * * na na * * 

2562 3. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร * * na * * na na * * 
 4. ไฟฟ้า * * na * * na na * * 
 5. อาคารอเนกประสงค ์ * * na * * na na * * 
 6. บ้านพักอาศัย * * na * * na na * * 
 1. ถนนและทางลำเลียง * * 100.00 - * * * * * * 100.00 - 
 2. แหลง่น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค * * 100.00 - * * * * * * 100.00 - 

เฉลี่ย 3. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร * * 100.00 - * * * * * * 100.00 - 
พ้ืนที ่ 4. ไฟฟ้า * * 100.00 - * * * * * * 100.00 - 

 5. อาคารอเนกประสงค ์ * * 100.00 - * * * * * * 100.00 - 
 6. บ้านพักอาศัย * * 100.00 - * * * * * * 100.00 - 

หมายเหตุ: na หมายถึง ไม่มขี้อมลูการดำเนินการในด้านนั้น เนือ่งจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)  จึงไม่ได้นำมาคำนวณในทกุยอด 
             * ผู้เขา้ร่วมโครงการยังไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 



 
101 

ตารางผนวกที่ 22 รายได้ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ในพืน้ทีโ่ครงการ ปี 2560 – 2562 แยกตามประเภทพืน้ที่ 

ปี รายได้ท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการ 
พ้ืนที ่

เฉลี่ย 
ป่าสงวนแห่งชาต ิ ปฏิรูปที่ดิน นิคมสร้างตนเอง สาธารณะประโยชน ์ ป่าชายเลน 1/ 

 1. รายได้ในภาคเกษตร (บาท/ราย) 55,280.47 15,156.74 na 36,565.52 245,506.67 50,109.92 
2560 2. รายไดน้อกภาคเกษตร (บาท/ราย) 19,548.12 13,156.89 na 10,225.63 90,636.64 26,826.69 

 3. รวมรายไดข้องครัวเรือน (บาท/ราย) (ขอ้ 1 + 2) 74,828.59 23,612.95 na 46,791.15 335,870.31 76,936.61 
 1. รายได้ในภาคเกษตร (บาท/ครัวเรือน) 45,628.01 na 32,568.97 na 97,487.21 77,260.10 

2561 2. รายไดน้อกภาคเกษตร (บาท/ครัวเรอืน) 20,145.36 na 18,457.21 na 84,041.67 44,331.29 
 3. รวมรายไดข้องครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน) (ข้อ 1 + 2) 65,773.37 na 51,026.18 na 181,528.88 121,591.39 
 1. รายได้ในภาคเกษตร (บาท/ครัวเรือน) 59,375.77 na 48,568.26 na na 53,714.69 

2562 2. รายไดน้อกภาคเกษตร (บาท/ครัวเรอืน) 19,054.69 na 20,156.47 na na 19,762.98 
 3. รวมรายไดข้องครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน) (ข้อ 1 + 2) 78,430.46 na 68,724.73 na na 73,477.67 

 1. รายได้ในภาคเกษตร (บาท/ครัวเรือน) 52,745.53 15,156.74 39,901.98 36,565.52 116,794.10 61,931.13 
เฉลี่ยพ้ืนที ่ 2. รายไดน้อกภาคเกษตร (บาท/ครัวเรอืน) 19,764.50 13,156.89 19,306.84 10,225.63 87,093.66 31,572.93 

 3. รวมรายไดข้องครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน) (ข้อ 1 + 2) 72,510.03 23,612.95 59,208.82 46,791.15 203,887.76 93,504.06 
 4. เส้นความยากจน (บาท/ราย/ปี)      33,144.00 
 5. รายได้ของครวัเรือนเทียบกับเส้นความยากจน +39,366.03 -9,531.05 +26,064.82 +13,647.15 +170,743.76 +60,360.06 

หมายเหตุ: na หมายถึง ไม่มขี้อมลูการดำเนินการในด้านนั้น เนือ่งจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)  จึงไม่ได้นำมาคำนวณในทกุยอด 
             * ผู้เขา้ร่วมโครงการยังไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
             1/ รายได้จากการประมงชายฝั่ง 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 23 ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้ที่เกิดขึ้นในพืน้ที่โครงการอยู่เหนือเส้นความยากจน ปี 2560 – 2562 แยกตามประเภทพื้นที ่

ปี รายการ 
พ้ืนที ่ เฉลี่ย 

(ร้อยละ) ป่าสงวนแห่งชาติ (ร้อยละ) ปฏิรูปท่ีดิน (ร้อยละ) นิคมสร้างตนเอง (ร้อยละ) สาธารณะประโยชน์ (ร้อยละ) ป่าชายเลน (ร้อยละ) 
2560 อยูเ่หนือกว่าเส้นความยากจน 61.29 7.46 na 33.33 53.33 30.66 

 อยู่ใตเ้ส้นความยากจน 38.71 92.54 na 66.67 46.67 69.34 
2561 อยูเ่หนือกว่าเส้นความยากจน 66.67 na 61.54 na 26.47 41.44 

 อยู่ใตเ้ส้นความยากจน 33.33 na 38.46 na 73.53 58.56 
2562 อยูเ่หนือกว่าเส้นความยากจน 36.36 na 27.27 na na 31.82 

 อยู่ใตเ้ส้นความยากจน 63.64 na 72.73 na na 68.18 
เฉลี่ย อยูเ่หนือกว่าเส้นความยากจน 59.72 7.46 45.83 33.33 31.33 35.19 
พ้ืนที่ อยู่ใตเ้ส้นความยากจน 40.28 92.54 54.17 66.67 68.67 64.81 

หมายเหตุ: na หมายถึง ไม่มขี้อมลูการดำเนินการในด้านนั้น เนือ่งจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)  จึงไม่ได้นำมาคำนวณในทกุยอด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 24 ค่าใช้จ่าย ผลผลิต และรายได้สุทธิในพื้นที่โครงการ ปี 2560 แยกตามประเภทพื้นที่ ปีการเพาะปลูก 2563/64 

รายการ 
 พ้ืนที ่
 ป่าสงวนแห่งชาต ิ  ปฏิรูปที่ดิน  สาธารณะประโยชน ์
 ยางพารา ทุเรียน  ข้าว มันสำปะหลัง  ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว 

1. ค่าใชจ้่าย (บาท/ไร่)  2,547.56 8,030.57  566.00 2,555.20  2,754.05 2,978.12 2,146.71 
   1.1 เมลด็พันธุ/์ทอ่นพนัธุ ์  - -  269.00 615.48  - - 295.48 
   1.2 ปุ๋ยเคมี/ปุ๋ยชวีภาพ  2,547.56 5,432.54  - 456.00  2,754.05 2,978.12 878.78 
   1.3 สารเคมี/สารชีวภาพ  - 2,598.03  30.00 1,483.72  - - 672.45 
   1.4 ค่าน้ำมนั  - -  240.00 -  - - 300.00 
2. ค่าแรงงาน (บาท/ไร่)  1,975.67 3,042.59  950.00 1,053.59  2,007.58 1,957.25 1,050.00 
   2.1 เตรียมแปลง  - -  450.00 500.00  - - 450.00 
   2.2 ปลูกหว่าน  - -  - -  - - 100.00 
   2.3 ดูแลแปลง  - -  - -  - - - 
   2.4 เก็บเกีย่ว  1,975.67 3,042.59  500.00 553.59  2,007.58 1,957.25 500.00 
3. รวมค่าใชจ้่ายท่ีเปน็เงินสด (บาท/ไร่)  4,523.23 11,073.16  1,516.00 3,608.79  4,761.63 4,935.37 3,196.71 
4. ผลผลิต (กก./ไร่)  556.12 975.12  332.62 3,498.12  449.52 1,957.85 485.97 
5. ราคาทีข่ายได้ (บาท/กก.)   98.47  ไม่ได้จำหน่าย 1.88   4.88 7.86 
6. รวมรายได้ (บาท/ไร่)  7,785.68 96,020.07  ไม่ได้จำหน่าย 6,576.47  5,636.98 9,554.31 3,819.72 
7. รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) (ข้อ 6 – ข้อ 3)  3,262.45 84,946.91  ไม่ได้จำหน่าย 2,967.68  875.35 4,618.94 623.01 

หมายเหตุ: 1/ ในปีที่ผ่านมาทเุรยีนมรีาคาสูง 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 25 ค่าใช้จ่าย ผลผลิต และรายได้สุทธิในพื้นที่โครงการ ปี 2561 แยกตามประเภทพื้นที่ ปีการเพาะปลูก 2563/64 

รายการ 
 พ้ืนที ่
 ป่าสงวนแห่งชาต ิ  นิคมสร้างตนเอง 
 ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์1/ ข้าว 

1. ค่าใชจ้่าย (บาท/ไร่)  3,278.56 3,847.15  2,878.37 3,341.28 1,631.71 
   1.1 เมลด็พันธุ/์ทอ่นพนัธุ ์  - -  553.19 1,097.24 468.54 
   1.2 ปุ๋ยเคมี/ปุ๋ยชวีภาพ  3,278.56 3,847.15  637.95 1570.48 587.19 
   1.3 สารเคมี/สารชีวภาพ  - -  1,687.23 673.56 375.98 
   1.4 ค่าน้ำมนั  - -  - - 200.00 
2. ค่าแรงงาน (บาท/ไร่)  2,883.47 1,078.15  1,058.42 3,000.00 1,100.00 
   2.1 เตรียมแปลง  - -  450 1,000.00 500.00 
   2.2 ปลูกหว่าน  - -  - - 100.00 
   2.3 ดูแลแปลง  - -  - - - 
   2.4 เก็บเกีย่ว  2,883.47 1,078.15  608.42 2,000.00 500.00 
3. รวมค่าใชจ้่ายท่ีเปน็เงินสด (บาท/ไร่)  6,162.03 4,925.30  3,936.79 6,341.28 2,731.71 
4. ผลผลิต (กก./ไร่)  678.42 2,269.23  2,754.63 1,765.24 558.43 
5. ราคาทีข่ายได้ (บาท/กก.)  28.15 4.98  1.98 4.50 6.87 
6. รวมรายได้ (บาท/ไร่)  19,097.52 11,300.77  5,454.17 7,943.58 3,836.41 
7. รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) (ข้อ 6 – ข้อ 3)  12,935.49 6,375.47  1,517.38 1,602.30 1,104.70 

หมายเหตุ: 1/ ใน 1 ปี สามารถเพาะปลกูได้ 2 รอบ 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 26 ค่าใช้จ่าย ผลผลิต และรายได้สุทธิในพื้นที่โครงการ ปี 2562 แยกตามประเภทพื้นที่ ปีการเพาะปลูก 2563/64 

รายการ 
 พ้ืนที ่
 ป่าสงวนแห่งชาต ิ นิคมสร้างตนเอง 
 ยางพารา ยางพารา 

1. ค่าใชจ้่าย (บาท/ไร่)  3,987.54 3,197.65 
   1.1 เมลด็พันธุ/์ทอ่นพนัธุ ์  - - 
   1.2 ปุ๋ยเคมี/ปุ๋ยชวีภาพ  3,451.07 3,197.65 
   1.3 สารเคมี/สารชีวภาพ  - - 
   1.4 ค่าน้ำมนั  536.47 - 
2. ค่าแรงงาน (บาท/ไร่)  2,975.14 2,378.54 
   2.1 เตรียมแปลง  - - 
   2.2 ปลูกหว่าน  - - 
   2.3 ดูแลแปลง  - - 
   2.4 เก็บเกีย่ว  2,975.14 2,378.54 
3. รวมค่าใชจ้่ายท่ีเปน็เงินสด (บาท/ไร่)  6,962.68 5,576.19 
4. ผลผลิต (กก./ไร่)  724.36 598.51 
5. ราคาทีข่ายได้ (บาท/กก.)  38.35 36.07 
6. รวมรายได้ (บาท/ไร่)  27,779.21 21,588.26 
7. รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) (ข้อ 6 – ข้อ 3)  20,816.53 16,012.07 

ที่มา: จากการสำรวจ 

 

 

 

 

 

 

 



 
106 

ตารางผนวกที่ 27 การมีเงินออมของครัวเรือน ปี 2560 – 2562 แยกตามประเภทพื้นที ่

ปี รายการ 
พ้ืนที ่ เฉลี่ย 

(ร้อยละ) ป่าสงวนแห่งชาติ (ร้อยละ) ปฏิรูปท่ีดิน (ร้อยละ) นิคมสร้างตนเอง (ร้อยละ) สาธารณะประโยชน์ (ร้อยละ) ป่าชายเลน (ร้อยละ) 
มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

 การมเีงินออมของครัวเรอืน 54.84 45.16 100.00 - na 100.00 - 46.67 53.33 75.38 24.62 
2560 จำนวนเงนิออมที่เพิ่มขึ้นเฉลีย่ 

(บาท/ครัวเรือน/ปี) 
12,560.00 2,343.00 na 2,489.00 25,750.00 10,785.50 

 การมเีงินออมของครัวเรอืน 53.33 46.67 na 46.15 53.85 na 47.06 52.94 48.85 51.15 
2561 จำนวนเงนิออมที่เพิ่มขึ้นเฉลีย่ 

(บาท/ครัวเรือน/ปี) 
16,667.00 na  na 18,790.00 13,319.00 

 การมเีงินออมของครัวเรอืน 63.64 36.36 na 100.00 - na na 81.82 18.18 
2562 จำนวนเงนิออมที่เพิ่มขึ้นเฉลีย่ 

(บาท/ครัวเรือน/ปี) 
11,750.00 na 1,000 na na 6,375.00 

เฉลี่ย การมเีงินออมของครัวเรอืน 57.27 42.73 100.00 - 73.08 26.92 100.00 - 46.57 53.13 68.83 31.17 
พ้ืนที ่ จำนวนเงนิออมที่เพิ่มขึ้นเฉลีย่ 

(บาท/ครัวเรือน/ปี) 
13,659.00 2,343.00 2,750.00 2,489.00 22,270.00 10,159.83 

หมายเหตุ: na หมายถึง ไม่มขี้อมลูการดำเนินการในด้านนั้น เนือ่งจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)  จึงไม่ได้นำมาคำนวณในทกุยอด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 28 ผลกระทบทางด้านสังคมของครัวเรือน ปี 2560 – 2562 แยกตามประเภทพื้นที ่

ปี รายการ 
พ้ืนที่ 

เฉลี่ย 
(ร้อยละ) ป่าสงวนแห่งชาต ิ

(ร้อยละ) 
ปฏิรูปที่ดิน 
(ร้อยละ) 

นิคมสร้างตนเอง 
(ร้อยละ) 

สาธารณะประโยชน ์
(ร้อยละ) 

ป่าชายเลน 
(ร้อยละ) 

 1. การทำเกษตรต่อเนื่องในพ้ืนที ่       
    1.1 ทำตอ่เนื่อง 100.00 100.00 na 100.00 - 100.00 
    1.2 ประกอบอาชีพอืน่ - - na - 100.001/ - 
 2. การใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี       
    2.1 ใช้ประโยชน์ต่อเนือ่ง 100.00 100.00 na 100.00 100.00 100.00 
    2.2 ย้ายออก - - na - - - 

2560 3. การมีสว่นร่วมในชุมชน       
    3.1 มีส่วนรว่ม 100.00 100.00 na 100.00 100.00 100.00 
    3.2 ไม่มีส่วนรว่ม - - na - - - 
 4. ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน       
    4.1 มีความรกัใคร่สามัคคกีัน 96.77 97.01 na 95.52 100.00 96.35 
    4.2 มีความขัดแย้ง (ต่างคน ต่างอยู่) 3.23 2.99 na 4.48 - 3.65 
 1. การทำเกษตรต่อเนื่องในพ้ืนที ่       
    1.1 ทำตอ่เนื่อง 100.00 na 100.00 na - 100.00 
    1.2 ประกอบอาชีพอืน่ - na - na 100.001/ - 
 2. การใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี       

2561    2.1 ใช้ประโยชน์ต่อเนือ่ง 100.00 na 100.00 na 100.00 100.00 
    2.2 ย้ายออก - na - na - - 
 3. การมีสว่นร่วมในชุมชน       
    3.1 มีส่วนรว่ม 100.00 na 100.00 na 100.00 100.00 
    3.2 ไม่มีส่วนรว่ม - na - na - - 
 4. ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน       
    4.1 มีความรกัใคร่สามัคคกีัน 100.00 na 100.00 na 100.00 100.00 
    4.2 มีความขัดแย้ง (ต่างคน ต่างอยู่) - na - na - - 
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ตารางผนวกที่ 28 (ต่อ)  

ปี รายการ 
พ้ืนที่ 

เฉลี่ย 
(ร้อยละ) ป่าสงวนแห่งชาต ิ

(ร้อยละ) 
ปฏิรูปที่ดิน 
(ร้อยละ) 

นิคมสร้างตนเอง 
(ร้อยละ) 

สาธารณะประโยชน ์
(ร้อยละ) 

ป่าชายเลน 
(ร้อยละ) 

 1. การทำเกษตรต่อเนื่องในพ้ืนที ่       
    1.1 ทำตอ่เนื่อง 100.00 na 100.00 na na 100.00 
    1.2 ประกอบอาชีพอืน่ - na - na na - 
 2. การใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี       
    2.1 ใช้ประโยชน์ต่อเนือ่ง 100.00 na 100.00 na na 100.00 
    2.2 ย้ายออก - na - na na - 

2562 3. การมีสว่นร่วมในชุมชน       
    3.1 มีส่วนรว่ม 100.00 na 100.00 na na 100.00 
    3.2 ไม่มีส่วนรว่ม - na - na na - 
 4. ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน       
    4.1 มีความรกัใคร่สามัคคกีัน 100.00 na 100.00 na na 100.00 
    4.2 มีความขัดแย้ง (ต่างคน ต่างอยู่) - na - na na - 
 1. การทำเกษตรต่อเนื่องในพ้ืนที ่       
    1.1 ทำตอ่เนื่อง 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 
    1.2 ประกอบอาชีพอืน่ - - - - 100.001/ - 
 2. การใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี       
    2.1 ใช้ประโยชน์ต่อเนือ่ง 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

เฉลี่ย    2.2 ย้ายออก - - - - - - 
พ้ืนที่ 3. การมีสว่นร่วมในชุมชน       

    3.1 มีส่วนรว่ม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
    3.2 ไม่มีส่วนรว่ม - - - - - - 
 4. ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน       
    4.1 มีความรกัใคร่สามัคคกีัน 98.92 97.01 100.00 95.52 100.00 98.29 
    4.2 มีความขัดแย้ง (ต่างคน ต่างอยู่) 1.08 2.99 - 4.48 - 1.71 

หมายเหตุ: na หมายถึง ไม่มขี้อมลูการดำเนินการในด้านนั้น เนือ่งจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)  จึงไม่ได้นำมาคำนวณในทกุยอด 
             1/ ไม่ได้รับการจดัที่ดนิทำกนิเพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะปลกูพืช 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 29 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 – 2562 แยกตามประเภทพื้นที ่

ปี รายการ 
พ้ืนที ่

เฉลี่ย 
(คะแนน) ป่าสงวนแห่งชาต ิ

(คะแนน) 
ปฏิรูปที่ดิน 
(คะแนน) 

นิคมสร้างตนเอง 
(คะแนน) 

สาธารณะประโยชน ์
(คะแนน) 

ป่าชายเลน 
(คะแนน) 

 1. ภาพรวมการดำเนนิงานของเจ้าหน้าที ่ 4.20 4.35 na 4.60 4.33 4.36 
    1.1 จำนวนและความเพยีงพอ 4.20 4.68 na 4.67 4.33 4.52 
    1.2 ความรู้และความสามารถ 4.20 4.23 na 4.63 4.33 4.31 
    1.3 การให้บริการและอำนวยความสะดวก 4.20 2.25 na 4.67 4.33 4.32 
     1.4 ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 4.20 4.28 na 4.46 4.33 4.30 
 2. ภาพรวมกิจกรรมการดำเนนิงาน 4.02 3.83 na 4.33 3.59 3.94 
2560    2.1 การสำรวจขอ้มูลและความพรอ้มของพื้นที ่ 4.03 4.02 na 4.42 4.00 4.09 
    2.2 การจัดเวทีประชาคมสอบถามความต้องการของชุมชน 4.42 3.88 na 4.50 4.20 4.12 
    2.3 การมีส่วนรว่มในการเสนอปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 4.37 4.02 na 4.33 3.80 4.11 
    2.4 การดำเนินงานในพืน้ที่ตามกรอบ 6 ด้าน 3.82 3.76 na 4.18 3.57 3.82 
    2.5 การติดตามงานในพืน้ที ่ 3.96 3.55 na 4.54 3.67 3.82 
    2.6 การส่งเสริมการปลกูพืชตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพยีง 4.10 4.18 na 4.54 -  4.08 
 3. ภาพรวมผลการดำเนินงาน 4.10 4.07 na 4.33 3.87 4.10 
    3.1 ชุมชนมีความเขม้แข็ง 4.35 4.06 na 4.29 4.00 4.15 
    3.2 สภาพแวดล้อมภายในชุมชนดีขึน้ 3.85 4.08 na 4.38 3.73 4.05 
 1. ภาพรวมการดำเนนิงานของเจ้าหน้าที ่ 4.00 na 4.38 na 4.05 4.08 
    1.1 จำนวนและความเพยีงพอ 4.00 na 4.38 na 4.14 4.13 
    1.2 ความรู้และความสามารถ 4.00 na 4.38 na 4.16 4.14 
    1.3 การให้บริการและอำนวยความสะดวก 4.00 na 4.38 na 3.94 4.02 
     1.4 ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 4.00 na 4.38 na 3.89 4.00 
 2. ภาพรวมกิจกรรมการดำเนนิงาน 4.21 na 4.30 na  4.27 
2561    2.1 การสำรวจขอ้มูลและความพรอ้มของพื้นที ่ 3.70 na 4.20 na - 4.00 
    2.2 การจัดเวทีประชาคมสอบถามความต้องการของชุมชน 3.75 na 4.50 na - 3.97 
    2.3 การมีส่วนรว่มในการเสนอปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 4.40 na 4.40 na - 3.79 
    2.4 การดำเนินงานในพืน้ที่ตามกรอบ 6 ด้าน - na 4.26 na - 4.26 
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ตารางผนวกที่ 29 (ต่อ)  

ปี รายการ 
พ้ืนที ่

เฉลี่ย 
(คะแนน) ป่าสงวนแห่งชาต ิ

(คะแนน) 
ปฏิรูปที่ดิน 
(คะแนน) 

นิคมสร้างตนเอง 
(คะแนน) 

สาธารณะประโยชน ์
(คะแนน) 

ป่าชายเลน 
(คะแนน) 

    2.5 การติดตามงานในพืน้ที ่ - na 4.45 na - 4.30 
    2.6 การส่งเสริมการปลกูพืชตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพยีง - na 4.18 na - 4.18 
 3. ภาพรวมผลการดำเนินงาน - na 4.21 na  4.21 
    3.1 ชุมชนมีความเขม้แข็ง - na 4.20 na - 4.20 
    3.2 สภาพแวดล้อมภายในชุมชนดีขึน้ - na 4.22 na - 4.22 
 1. ภาพรวมการดำเนนิงานของเจ้าหน้าที ่ 3.86 na 4.09 na na 3.99 
    1.1 จำนวนและความเพยีงพอ 3.89 na 4.09 na na 4.00 
    1.2 ความรู้และความสามารถ 3.78 na 4.09 na na 3.95 
    1.3 การให้บริการและอำนวยความสะดวก 3.89 na 4.09 na na 4.00 
     1.4 ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 3.89 na 4.10 na na 4.00 
 2. ภาพรวมกิจกรรมการดำเนนิงาน 3.52 na 3.88 na na 3.81 
2562    2.1 การสำรวจขอ้มูลและความพรอ้มของพื้นที ่ 3.57 na 4.09 na na 3.89 
    2.2 การจัดเวทีประชาคมสอบถามความต้องการของชุมชน 3.50 na 4.00 na na 3.78 
    2.3 การมีส่วนรว่มในการเสนอปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 3.50 na 3.82 na na 3.68 
    2.4 การดำเนินงานในพืน้ที่ตามกรอบ 6 ด้าน - na 3.84 na na 3.84 
    2.5 การติดตามงานในพืน้ที ่ - na 3.91 na na 3.91 
    2.6 การส่งเสริมการปลกูพืชตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพยีง - na 3.75 na na 3.75 
 3. ภาพรวมผลการดำเนินงาน  na 3.82 na na 3.82 
    3.1 ชุมชนมีความเขม้แข็ง - na 3.73 na na 3.73 
    3.2 สภาพแวดล้อมภายในชุมชนดีขึน้ - na 3.91 na na 3.91 
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ตารางผนวกที่ 29 (ต่อ) 

ปี รายการ 
พ้ืนที ่

เฉลี่ย 
(คะแนน) ป่าสงวนแห่งชาต ิ

(คะแนน) 
ปฏิรูปที่ดิน 
(คะแนน) 

นิคมสร้างตนเอง 
(คะแนน) 

สาธารณะประโยชน ์
(คะแนน) 

ป่าชายเลน 
(คะแนน) 

 1. ภาพรวมการดำเนนิงานของเจ้าหน้าที ่ 4.02 4.35 4.24 4.60 4.19 4.28 
    1.1 จำนวนและความเพยีงพอ 4.03 4.68 4.24 4.67 4.24 4.37 
    1.2 ความรู้และความสามารถ 3.99 4.23 424 4.63 4.25 4.27 
    1.3 การให้บริการและอำนวยความสะดวก 4.03 2.25 4.19 4.67 4.14 3.86 
     1.4 ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 4.03 4.28 4.24 4.46 4.11 4.22 
 2. ภาพรวมกิจกรรมการดำเนนิงาน 3.92 3.83 4.09 4.33 3.59 3.95 
    2.1 การสำรวจขอ้มูลและความพรอ้มของพื้นที ่ 3.77 4.02 4.15 4.42 4.00 4.07 
    2.2 การจัดเวทีประชาคมสอบถามความต้องการของชุมชน 3.89 3.88 4.25 4.50 4.20 4.14 

เฉลี่ย    2.3 การมีส่วนรว่มในการเสนอปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 4.09 4.02 4.11 4.33 3.80 4.07 
พ้ืนที่    2.4 การดำเนินงานในพืน้ที่ตามกรอบ 6 ด้าน 3.82 3.76 4.05 4.18 3.57 3.75 

    2.5 การติดตามงานในพืน้ที ่ 3.96 3.55 4.18 4.54 3.67 3.98 
    2.6 การส่งเสริมการปลกูพืชตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพยีง 4.10 4.18 3.97 4.54 - 3.36 
 3. ภาพรวมผลการดำเนินงาน 4.10 4.07 4.02 4.33 3.87 4.08 
    3.1 ชุมชนมีความเขม้แข็ง 4.35 4.06 3.97 4.29 4.00 4.13 
    3.2 สภาพแวดล้อมภายในชุมชนดีขึน้ 3.85 4.08 4.07 4.38 3.73 4.02 

หมายเหตุ: na หมายถึง ไม่มขี้อมลูการดำเนินการในด้านนั้น เนือ่งจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)  จึงไม่ได้นำมาคำนวณในทกุยอด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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รายละเอียดโครงการ 

 

1. สาระสำคัญของโครงการ 
การจ ัดท ี ่ด ินทำก ินให ้ช ุมชนเป ็นนโยบายที ่สำค ัญของร ัฐบาล และเป ็นส ่วนหนึ่ง 

ของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
ซึ่งได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายของประชากรที่มีรายได้ต่ำ  
และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ โดยการสร้างโอกาส  
ในการมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองและยกระดับรายได้ โดยรัฐเข้าไปดำเนินการสนับสนุนให้มีที่ดินทำกิน
อย่างยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร ตั้งแต่การจัดที่ดินทำกินอย่างมีเงื่อนไขเพื่อป้องกันการเปลี่ยนมือ 
ผู้ได้รับการจัดที่ดินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินทำกิน การพัฒนาทักษะความชำนาญ  
การจัดสรรเง ินทุนเพื ่อประกอบอาชีพอย่างทั ่วถึง การขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้  
ในการประกอบอาชีพและการตลาด ตลอดจนการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเงินเพ่ือให้สามารถ
จัดการรายได้ เงินทุน และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดตั ้งธนาคารที ่ดิน  
เพื่อเป็นกลไกให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่จะช่วยให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร รวมถึง  
ผู้ยากจนได้มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย รวมทั้งการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนนั้นยังมีส่ว นที่เกี่ยวข้อง 
กับยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้กำหนดแนวทาง
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทำระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการที ่ดิน จัดทำหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐในทุกประเภทให้ครบถ้วน 
และชัดเจน เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการที่ดินให้มีเอกภาพ รวมทั้งกำหนดนโยบายภาพรวม
ด้านที่ดินและการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมโดยใช้กลไกลเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ 
ตลอดจนการสนับสนุนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในระบบเช่าที่ดินให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง
โอกาสในการใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2560) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) เพื ่อเป็นกรอบในการดำเนินงานในการพัฒนาภาคเกษตร ให้สามารถ
ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ที่มุ่งเน้นในการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็ง  
ให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาคเกษตรมั่งคั่ง 
ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้แก่ผู ้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนจากภาครัฐอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนหรือเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกิน
ให้ชุมชนจากภาครัฐ ดำเนินงานภายใต้ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน 
ทำกินของเกษตรกร” ซึ ่งมีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ตลอดจน 
มีหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมบูรณาการในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพื่อพัฒนาและส่งเสริม การตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

ภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค พัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสร้างรายได้ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์
และช ุมชนเกิดความเข ้มแข็งและพึ ่งตนเองได ้ตามแนวทางพระราชดำร ิ และจัดต ั ้งกลไก 
การบริหารจัดการที่ดินที่ชุมชนได้รับอนุญาต 

3. ข้ันตอนการดำเนินงาน 

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด 
3.1.1 รับ และตรวจสอบข้อมูลพื ้นที ่ดำเนินการ และรายชื ่อผู ้ครอบครองที ่ดินเดิม  

(ถ้ามี) จากคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 
3.1.2 ร ับ และตรวจสอบข้อมูลพื ้นที ่ท ี ่ดำเนินการแล้ว จากบัญชีรายชื ่อผู้ ได ้รับ 

การจัดที่ดินจากคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน หรือ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) 
3.1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด

และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) ดำเนินการในพื้นที่เพื่อวางแผน รวมทั้ง
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบการ
ดำเนินงาน 6 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูล Zoning 
สำรวจ จำแนกพื้นที่ และกำหนดเขตการใช้ที่ดินทำกินในพื้นที่ ได้แก่ สภาพพื้นที่พื้นที่ที่มีการใช้
ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรมทั้งในและนอกเขตชลประทาน พื้นที่ชุมชน พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่
แหล่งน้ำ ตลอดจนการจัดทำแผนพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การให้การศึกษาองค์ความรู้
ตามแผนการส่งเสริมปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชในพ้ืนที่ 

2) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน สำรวจปัจจัยพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน ้ำ จ ัดต ั ้งคำขอและจัดสรรงบประมาณเพื ่อปร ับปรุง
สาธารณูปโภค ระบบส่งน้ำ และจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่โครงการ ได้แก่ ขุดลอกแหล่งน้ำ 
ก่อสร้างฝายพร้อมระบบน้ำ และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เป็นต้น 

3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
3.1) จัดทำเมนูอาชีพ เพ่ือเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพของราษฎรในพ้ืนที่ 

ได้แก่ การเพาะปลูกพืช ปศุสัตว์ ประมง และการรวมกลุ่มสหกรณ์เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพในชุมชน 
3.2) สำรวจข้อมูลความต้องการของราษฎรตามกลุ่มอาชีพ เพื่อวางแผนใน

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามภารกิจของหน่วยงานให้ตรงและสอดคล้องกับศักยภาพของดินและ
แผนการใช้ที่ดิน สำหรับเกษตรกรที่ใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน่วยงานระดับจังหวัดจะทำ
แผนการส่งเสริมและแนะนำให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป็นรายแปลง 

4) ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ ่ม โดยการจัดตั ้งสหกรณ์เพื ่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการรวมกลุ่มตามความต้องการของราษฎร กรณีมีการจัดตั้งสหกรณ์แล้ว จัดทำแผนการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของสมาชิก
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และชุมชนในพื้นท่ี สนับสนุนการอุดหนุนการจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และการก่อสร้างที่ทำการสหกรณ์
หรืออาคารของสหกรณ์ เป็นต้น 

5) ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ 
5.1) สำรวจความต้องการของราษฎรในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกู้

เป็นรายบุคคล ไม่เกิน 200,000 บาท กรณีกู ้เป็นรายกลุ ่มสหกรณ์สามารถใช้คณะกรรมการ 
ของสหกรณ์เป็นผู้กู้ตามระเบียบของสหกรณ์ โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) ให้การสนับสนุนในการทำธุรกิจ การผลิต และการแปรรูป ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท 

5.2) แนวทางการสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรในพ้ืนที่
จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ดังนี้ 

5.2.1) กรณีที่มีการจัดตั้งสหกรณ์แล้ว สามารถสนับสนุนเงินทุนในการ
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 2 กรณี ดังนี้ 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้
กู้ยืม โดยมีคณะกรรมการสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน 

- กู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
โดยใช้หลักประกันตามระเบียบของ ธ.ก.ส. 

เงินทุนจากทั้ง 2 แหล่ง สามารถนำไปให้สหกรณ์การเกษตรกู้ยืม
เพื่อนำไปให้สมาชิกสหกรณ์กู้ต่อได้ตามระเบียบของสหกรณ์ โดยหลักประกันอาจให้สมาชิกสหกรณ์
ค้ำประกันกันเอง 

5.2.2.) กรณีไม่มีการจัดตั้งสหกรณ์ สามารถใช้แหล่งเงินทุนจาก ธ.ก.ส. 
โดยใช้หลักประกันเป็นรายบุคคล ประกันกลุ่ม หรือใช้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลักประกันได้ 

6) ด้านการส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรือน วางแผนเพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
รายบุคคลหรือรายครัวเรือน ด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านบัญชี รวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบ
วางระบบบัญชี การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร และการปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีเกษตรกร 
ตลอดจนวางแผนประกอบอาชีพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลทางบัญชี 

3.1.4 พิจารณาแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด บนฐานข้อมูลการใช้
ประโยชน์ข้อมูลดินและน้ำเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีระบบ สมดุล 
และยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคงของประเทศ ตลอดจนเมนูอาชีพ
ที่เหมาะสมกับสภาพของภูมิประเทศ 

3.1.5 แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและขับเคลื่อนแผนการ
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ในรูปแบบสหกรณ์ 
หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม 

3.1.6 กำกับ ติดตาม ดูแล และเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ
คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และมาตรการที่คณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กำหนด ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานให้ คทช. ทราบ 
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3.2 ขั ้นตอนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด)  
ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด 

3.2.1 มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ คทช. จังหวัด ดำเนินการวางแผนการใช้
ที่ดิน และจัดทำแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ตามกรอบแนวทางที่คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดกำหนด (6 ด้าน) บนหลักการใช้ที่ดินและน้ำเพื่อการอนุรักษ์  
ตามแนวทางของเศรษฐก ิจพอเพ ียง อย ่างม ีระบบ สมด ุล และย ั ่ งย ืน ตลอดจนเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3.2.2 มอบหมายหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องภายใต้ คทช. จังหวัด ดำเนินการตามแผนงานที่
คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดให้ความเห็นชอบตามบัญชีรายชื่อผู้ครอบครอง พร้อม
ทั้งติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีกรอบการทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในจังหวัด ดังนี้ 

1) สำรวจข้อมูลพื้นที่ ตลอดจนศักยภาพความพร้อมของพื้นที่ที่ได้จัดสรรให้แก่
ราษฎรหรือเกษตรกร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

2) หารือแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3) จัดเวทีประชาคมเพื่อสอบถามความต้องการของราษฎรหรือเกษตรกรในชุมชน 

(อาชีพหลัก อาชีพเสริม ตลอดจนความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
4) บูรณาการการวางแผนการจัดทำเมนูอาชีพ การจัดทำคำของบประมาณ 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
5) บูรณาการขับเคลื่อนแผนงานตามแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและ

การตลาด 6 ด้าน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
6) ทบทวนแผนงาน ติดตามงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ คทช. จังหวัด ทราบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 3 

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสรมิพัฒนาอาชีพและการตลาด 

และตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (ในระดับพื้นที่) 
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ภาคผนวกที่ 4 

แบบสอบถามเจ้าหน้าที่และแบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

แบบสอบถามเจา้หน้าที่รบัผิดชอบโครงการในระดับพื้นที่ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขที่ดินทำกินของเกษตรกร ปี 2560 – 2562 

โดยศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 
 

 
ชื่อพื้นที่…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………..……
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ชื่อ.........................................................................………..…….............. สกุล..................................................................................................... 
ตำแหน่ง................................................................................................................... สังกัด............................................................................... 
หน่วยงาน    ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุ............................................................................................................................... 
                ภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุ............................................................................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 
หน้าที่ความรับผิดชอบตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน 
 (1) การพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูล Zoning  (2) การพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาปัจจยัพื้นฐาน 
 (3) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ     (4) การส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
 (5) การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน     (6) การส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรือน 
ส่วนที่ 2 การดำเนินงานในแต่ละป ี
2.1 ในปี 2560 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) หนว่ยงานของท่านได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการใดบ้าง ในพื้นที่ 
 (1) จัดประชุมชี้แจงและสำรวจวามต้องการอาชีพของเกษตรกร  (2) การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แกเ่กษตรกร 
 (3) การสนับสนุนปจัจัยการผลิตใหแ้ก่เกษตรกร    (4) การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน 
 (5) การจัดตั้งกลุ่มหรือสหกรณ์     (6) ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ในปี 2560 

2.2 ในปี 2561 (1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61) หนว่ยงานของท่านได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการใดบ้าง ในพื้นที่ 
 (1) จัดประชุมชี้แจงและสำรวจวามต้องการอาชีพของเกษตรกร  (2) การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แกเ่กษตรกร 
 (3) การสนับสนุนปจัจัยการผลิตใหแ้ก่เกษตรกร    (4) การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน 
 (5) การจัดตั้งกลุ่มหรือสหกรณ์     (6) ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ในปี 2561 

2.3 ในปี 2562 (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) หนว่ยงานของท่านได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการใดบ้าง ในพื้นที่ 
 (1) จัดประชุมชี้แจงและสำรวจวามต้องการอาชีพของเกษตรกร  (2) การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แกเ่กษตรกร 
 (3) การสนับสนุนปจัจัยการผลิตใหแ้ก่เกษตรกร    (4) การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน 
 (5) การจัดตั้งกลุ่มหรือสหกรณ์     (6) ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ในปี 2562 

2.4 ในปี 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) หนว่ยงานของท่านได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการใดบ้าง ในพื้นที่ 
 (1) จัดประชุมชี้แจงและสำรวจวามต้องการอาชีพของเกษตรกร  (2) การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แกเ่กษตรกร 
 (3) การสนับสนุนปจัจัยการผลิตใหแ้ก่เกษตรกร    (4) การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน 
 (5) การจัดตั้งกลุ่มหรือสหกรณ์     (6) ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ในปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

คำชี้แจง : แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโครงการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขที่ดนิทำกินของเกษตรกร 
             ที่ได้ดำเนนิการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ทั้งนี้คำตอบของท่านจะถกูเก็บไวเป็นความลับและจะใช้เฉพาะประโยชน์ 
             ในการศกึษาทางวชิาการเท่านัน้ คณะผู้ประเมินผลขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้รับความอนเุคราะห์ข้อมูลจากท่าน  
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ส่วนที่ 3 งบประมาณและผลการดำเนนิงานในแต่ละปี 

ปี/กิจกรรมหรือ 
โครงการ 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

ปี 2560 (1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61) 
หากไม่มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการให้ข้ามไปตอบปีที่มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการ 

จัดประชุมชีแ้จง 
และสำรวจความ 
ต้องการของ
เกษตรกร 

 งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดนิ 
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย.....................บาท 
 งบปกต ิ
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย.....................บาท 
 งบอืน่ ๆ ระบุ.............................................................. 
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย.....................บาท 
 ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา” ต่อการดำเนินงานในพื้นท่ี 
ทันเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรไดร้ับ.......................... 

เป้าหมาย................ราย  เกษตรกรเข้าร่วม..............ราย 
เกษตรกรต้องการอาชีพ 
 ด้านพืช ระบุ............................................................. 
 ด้านประมง ระบุ....................................................... 
 ด้านปศุสัตว์ ระบุ....................................................... 
 ด้านอืน่ ๆ ระบุ.......................................................... 
 ด้านอืน่ ๆ ระบุ.......................................................... 

การอบรม 
ถ่ายทอดความรู ้

 งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดนิ 
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
 งบปกต ิ
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
 งบอืน่ ๆ ระบุ.................................................................. 
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
 ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา” ต่อการดำเนินงานในพื้นท่ี 
ทันเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรไดร้ับ............................. 

 อาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การปรับปรุงบำรุงดิน 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (แหล่งน้ำ, ทางลำเลียง 
      อาคารอเนกประสงค์ เป็นต้น) 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การส่งเสริมอาชีพด้านพืช 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การส่งเสริมอาชีพด้านประมง 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว ์
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การผลิตพืชแบบผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การส่งเสริมการรวมกลุ่ม/การบริหารจัดการกลุ่ม 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การช้ีแจงแนวทางการสนับสนุนเงินทนุ 
     ในการประกอบอาชีพ 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การจัดทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 หลักสตูรอื่น ๆ ระบุ.............................................. 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 หลักสตูรอื่น ๆ ระบ.ุ............................................. 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 

การสนับสนุน 
ปัจจัยการผลิต 

 งบแผนบูรณาการจัดการปัญหาที่ดิน 
      ได้รับ..........................บาท  เบิกจ่าย..................บาท 
 งบปกต ิ
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย...................บาท 
 งบอืน่ ๆ ระบุ............................................................ 
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย....................บาท 
 ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา” ต่อการดำเนินงานในพื้นท่ี 
 ทนัเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรได้รับ........................ 

การปรับปรุงบำรุงดิน 
 ปุ๋ยหมกั พด. .............................................ตัน 
 น้ำหมักชวีภาพ..........................................ตัน 
 โดโลไมต์....................................................ตัน 
 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด....................................ตนั 
 พืน้ที่ดนิกรดที่ไดร้ับการปรับปรุง......................ไร่ 
 การจดัทำระบบอนรุกัษ์ดินและน้ำ....................ไร่ 
 การส่งเสริมปลกุพืชปุ๋ยสดบำรุงดนิ....................ไร่ 
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ปี/กิจกรรมหรือ 
โครงการ 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
ด้านพืช 
 พันธุ์พืช ระบุ..............................จำนวน.............ราย 
 พันธุ์พืช ระบุ..............................จำนวน.............ราย 
 พันธุ์พืช ระบุ..............................จำนวน.............ราย 
 พันธุ์พืช ระบุ..............................จำนวน.............ราย 
 แปลงเรยีนรู้ ระบุ........................จำนวน............ราย 
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
ด้านประมง 
 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.........................จำนวน...........ราย 
 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.........................จำนวน...........ราย 
 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.........................จำนวน...........ราย 
 กระชังบก, บ่อดิน, บ่อพลาสตกิ.........................ราย 
 อาหารสัตวน์้ำ.....................................................ราย 
 จุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ....................................ราย 
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
ด้านปศุสัตว ์
 พันธุ์ปศุสัตว์ ระบุ.........................จำนวน...........ราย 
 พันธุ์ปศุสัตว์ ระบุ.........................จำนวน...........ราย 
 พันธุ์ปศุสัตว์ ระบุ.........................จำนวน...........ราย 
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
ด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน 
 สมุดบญัชี............................................................ราย 
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
อื่น ๆ ระบ ุ
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
 

การสนับสนุน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

 แหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค จำนวน........หนว่ย........ 
      งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดิน 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบปกต ิ
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบอืน่ ๆ ระบุ..................................................... 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา” ต่อการดำเนินงานในพื้นท่ี 
 ทนัเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรได้รับ............................. 
 แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน.............หน่วย............. 
      งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดิน 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบปกต ิ
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบอืน่ ๆ ระบุ..................................................... 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      ไม่ได้รับงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

 



146 

ปี/กิจกรรมหรือ 
โครงการ 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา”  ต่อการดำเนินงานในพ้ืนที่ 
 ทนัเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรได้รับ............................. 
 ถนน/ทางลำเลียง จำนวน............หนว่ย............. 
      งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดิน 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบปกต ิ
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบอืน่ ๆ ระบุ..................................................... 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา” ต่อการดำเนินงานในพื้นท่ี 
 ทนัเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรได้รับ............................. 
 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน.............หน่วย............. 
      งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดิน 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบปกต ิ
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบอืน่ ๆ ระบุ..................................................... 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา” ต่อการดำเนินงานในพื้นท่ี 
 ทนัเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรได้รับ............................. 

การจัดตัง้กลุ่มหรือ
สหกรณ ์

 งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดนิ 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
 งบปกต ิ
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
 งบอืน่ ๆ ระบุ..................................................... 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
 ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา”  ต่อการดำเนินงานในพ้ืนที่ 
 ทนัเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรได้รับ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อกลุม่/สหกรณ์............................................................ 
จัดตั้งเมือ่......................................................................... 
มีสมาชกิ.......................ราย 
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ปี/กิจกรรมหรือ 
โครงการ 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

ปี 2561 (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) 
หากไม่มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการให้ข้ามไปตอบปีที่มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการ 

จัดประชุมชีแ้จง 
และสำรวจความ 
ต้องการของ
เกษตรกร 

 งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดนิ 
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย.....................บาท 
 งบปกต ิ
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย.....................บาท 
 งบอืน่ ๆ ระบุ.............................................................. 
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย.....................บาท 
 ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา” ต่อการดำเนินงานในพื้นท่ี 
ทันเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรไดร้ับ.......................... 

เป้าหมาย................ราย  เกษตรกรเข้าร่วม..............ราย 
เกษตรกรต้องการอาชีพ 
 ด้านพืช ระบุ............................................................. 
 ด้านประมง ระบุ....................................................... 
 ด้านปศุสัตว์ ระบุ....................................................... 
 ด้านอืน่ ๆ ระบุ.......................................................... 
 ด้านอืน่ ๆ ระบุ.......................................................... 

การอบรม 
ถ่ายทอดความรู ้

 งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดนิ 
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
 งบปกต ิ
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
 งบอืน่ ๆ ระบุ.................................................................. 
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
 ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา” ต่อการดำเนินงานในพื้นท่ี 
ทันเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรไดร้ับ............................. 

 อาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การปรับปรุงบำรุงดิน 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (แหล่งน้ำ, ทางลำเลียง 
      อาคารอเนกประสงค์ เป็นต้น) 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การส่งเสริมอาชีพด้านพืช 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การส่งเสริมอาชีพด้านประมง 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว ์
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การผลิตพืชแบบผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การส่งเสริมการรวมกลุ่ม/การบริหารจัดการกลุ่ม 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การช้ีแจงแนวทางการสนับสนุนเงินทนุ 
     ในการประกอบอาชีพ 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การจัดทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 หลักสตูรอื่น ๆ ระบุ.............................................. 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 หลักสตูรอื่น ๆ ระบุ.............................................. 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 

การสนับสนุน 
ปัจจัยการผลิต 

 งบแผนบูรณาการจัดการปัญหาที่ดิน 
      ได้รับ..........................บาท  เบิกจ่าย..................บาท 
 งบปกต ิ
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย...................บาท 
 งบอืน่ ๆ ระบุ............................................................ 
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย....................บาท 
 ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา” ต่อการดำเนินงานในพื้นท่ี 
 ทนัเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรได้รับ........................ 

การปรับปรุงบำรุงดิน 
 ปุ๋ยหมกั พด. .............................................ตัน 
 น้ำหมักชวีภาพ..........................................ตัน 
 โดโลไมต์....................................................ตัน 
 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด....................................ตนั 
 พื้นที่ดนิกรดที่ไดร้ับการปรับปรุง......................ไร่ 
 การจดัทำระบบอนรุกัษ์ดินและน้ำ....................ไร่ 
 การส่งเสริมปลกุพืชปุ๋ยสดบำรุงดนิ....................ไร่ 
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ปี/กิจกรรมหรือ 
โครงการ 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
ด้านพืช 
 พันธุ์พืช ระบุ..............................จำนวน.............ราย 
 พันธุ์พืช ระบุ..............................จำนวน.............ราย 
 พันธุ์พืช ระบุ..............................จำนวน.............ราย 
 พันธุ์พืช ระบุ..............................จำนวน.............ราย 
 แปลงเรยีนรู้ ระบุ........................จำนวน............ราย 
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
ด้านประมง 
 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.........................จำนวน...........ราย 
 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.........................จำนวน...........ราย 
 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.........................จำนวน...........ราย 
 กระชังบก, บ่อดิน, บ่อพลาสตกิ.........................ราย 
 อาหารสัตวน์้ำ.....................................................ราย 
 จุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ....................................ราย 
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
ด้านปศุสัตว ์
 พันธุ์ปศุสัตว์ ระบุ.........................จำนวน...........ราย 
 พันธุ์ปศุสัตว์ ระบุ.........................จำนวน...........ราย 
 พันธุ์ปศุสัตว์ ระบุ.........................จำนวน...........ราย 
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
ด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน 
 สมุดบญัชี............................................................ราย 
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
อื่น ๆ ระบ ุ
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 

การสนับสนุน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

 แหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค จำนวน........หนว่ย........ 
      งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดิน 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบปกต ิ
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบอืน่ ๆ ระบุ..................................................... 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา” ต่อการดำเนินงานในพื้นท่ี 
 ทนัเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรได้รับ............................. 
 แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร จำนวน.............หน่วย............. 
      งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดิน 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบปกต ิ
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบอืน่ ๆ ระบุ..................................................... 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      ไม่ได้รับงบประมาณ 
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ปี/กิจกรรมหรือ 
โครงการ 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา”  ต่อการดำเนินงานในพ้ืนที่ 
 ทนัเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรได้รับ............................. 
 ถนน/ทางลำเลียง จำนวน............หนว่ย............. 
      งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดิน 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบปกต ิ
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบอืน่ ๆ ระบุ..................................................... 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา” ต่อการดำเนินงานในพื้นท่ี 
 ทนัเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรได้รับ............................. 
 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน.............หน่วย............. 
      งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดิน 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบปกต ิ
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบอืน่ ๆ ระบุ..................................................... 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา” ต่อการดำเนินงานในพื้นท่ี 
 ทนัเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรได้รับ............................. 

การจัดตัง้กลุ่มหรือ
สหกรณ ์

 งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดนิ 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
 งบปกต ิ
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
 งบอืน่ ๆ ระบุ..................................................... 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
 ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา”  ต่อการดำเนินงานในพ้ืนที่ 
 ทนัเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรได้รับ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อกลุม่/สหกรณ์............................................................ 
จัดตั้งเมือ่......................................................................... 
มีสมาชกิ.......................ราย 
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ปี/กิจกรรมหรือ 
โครงการ 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

ปี 2562 (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) 
หากไม่มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการให้ข้ามไปตอบปีที่มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการ 

จัดประชุมชีแ้จง 
และสำรวจความ 
ต้องการของ
เกษตรกร 

 งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดนิ 
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย.....................บาท 
 งบปกต ิ
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย.....................บาท 
 งบอืน่ ๆ ระบุ.............................................................. 
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย.....................บาท 
 ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา” ต่อการดำเนินงานในพื้นท่ี 
ทันเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรไดร้ับ.......................... 

เป้าหมาย................ราย  เกษตรกรเข้าร่วม..............ราย 
เกษตรกรต้องการอาชีพ 
 ด้านพืช ระบุ............................................................. 
 ด้านประมง ระบุ....................................................... 
 ด้านปศุสัตว์ ระบุ....................................................... 
 ด้านอืน่ ๆ ระบุ.......................................................... 
 ด้านอืน่ ๆ ระบุ.......................................................... 

การอบรม 
ถ่ายทอดความรู ้

 งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดนิ 
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
 งบปกต ิ
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
 งบอืน่ ๆ ระบุ.................................................................. 
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
 ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา” ต่อการดำเนินงานในพื้นท่ี 
ทันเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรไดร้ับ............................. 

 อาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การปรับปรุงบำรุงดิน 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (แหล่งน้ำ, ทางลำเลียง 
      อาคารอเนกประสงค์ เป็นต้น) 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การส่งเสริมอาชีพด้านพืช 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การส่งเสริมอาชีพด้านประมง 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว ์
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การผลิตพืชแบบผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การส่งเสริมการรวมกลุ่ม/การบริหารจัดการกลุ่ม 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การช้ีแจงแนวทางการสนับสนุนเงินทนุ 
     ในการประกอบอาชีพ 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การจัดทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 หลักสตูรอื่น ๆ ระบุ.............................................. 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 หลักสตูรอื่น ๆ ระบุ.............................................. 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 

การสนับสนุน 
ปัจจัยการผลิต 

 งบแผนบูรณาการจัดการปัญหาที่ดิน 
      ได้รับ..........................บาท  เบิกจ่าย..................บาท 
 งบปกต ิ
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย...................บาท 
 งบอืน่ ๆ ระบุ............................................................ 
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย....................บาท 
 ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา” ต่อการดำเนินงานในพื้นท่ี 
 ทนัเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรได้รับ........................ 

การปรับปรุงบำรุงดิน 
 ปุ๋ยหมกั พด. .............................................ตัน 
 น้ำหมักชวีภาพ..........................................ตัน 
 โดโลไมต์....................................................ตัน 
 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด....................................ตนั 
 พื้นที่ดนิกรดที่ไดร้ับการปรับปรุง......................ไร่ 
 การจดัทำระบบอนรุกัษ์ดินและน้ำ....................ไร่ 
 การส่งเสริมปลกุพืชปุ๋ยสดบำรุงดนิ....................ไร่ 
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ปี/กิจกรรมหรือ 
โครงการ 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
ด้านพืช 
 พันธุ์พืช ระบุ..............................จำนวน.............ราย 
 พันธุ์พืช ระบุ..............................จำนวน.............ราย 
 พันธุ์พืช ระบุ..............................จำนวน.............ราย 
 พันธุ์พืช ระบุ..............................จำนวน.............ราย 
 แปลงเรยีนรู้ ระบุ........................จำนวน............ราย 
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
ด้านประมง 
 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.........................จำนวน...........ราย 
 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.........................จำนวน...........ราย 
 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.........................จำนวน...........ราย 
 กระชังบก, บ่อดิน, บ่อพลาสตกิ.........................ราย 
 อาหารสัตวน์้ำ.....................................................ราย 
 จุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ....................................ราย 
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
ด้านปศุสัตว ์
 พันธุ์ปศุสัตว์ ระบุ.........................จำนวน...........ราย 
 พันธุ์ปศุสัตว์ ระบุ.........................จำนวน...........ราย 
 พันธุ์ปศุสัตว์ ระบุ.........................จำนวน...........ราย 
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
ด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน 
 สมุดบญัชี............................................................ราย 
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
อื่น ๆ ระบ ุ
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 

การสนับสนุน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

 แหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค จำนวน........หนว่ย........ 
      งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดิน 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบปกต ิ
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบอืน่ ๆ ระบุ..................................................... 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา” ต่อการดำเนินงานในพื้นท่ี 
 ทนัเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรได้รับ............................. 
 แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร จำนวน.............หน่วย............. 
      งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดิน 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบปกต ิ
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบอืน่ ๆ ระบุ..................................................... 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      ไม่ได้รับงบประมาณ 
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ปี/กิจกรรมหรือ 
โครงการ 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา”  ต่อการดำเนินงานในพ้ืนที่ 
 ทนัเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรได้รับ............................. 
 ถนน/ทางลำเลียง จำนวน............หนว่ย............. 
      งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดิน 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบปกต ิ
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบอืน่ ๆ ระบุ..................................................... 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา” ต่อการดำเนินงานในพื้นท่ี 
 ทนัเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรได้รับ............................. 
 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน.............หน่วย............. 
      งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดิน 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบปกต ิ
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบอืน่ ๆ ระบุ..................................................... 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา” ต่อการดำเนินงานในพื้นท่ี 
 ทนัเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรได้รับ............................. 

การจัดตัง้กลุ่มหรือ
สหกรณ ์

 งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดนิ 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
 งบปกต ิ
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
 งบอืน่ ๆ ระบุ..................................................... 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
 ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา”  ต่อการดำเนินงานในพ้ืนที่ 
 ทนัเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรได้รับ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อกลุม่/สหกรณ์............................................................ 
จัดตั้งเมือ่......................................................................... 
มีสมาชกิ.......................ราย 
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ปี/กิจกรรมหรือ 
โครงการ 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

ปี 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
จัดประชุมชีแ้จง 
และสำรวจความ 
ต้องการของ
เกษตรกร 

 งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดนิ 
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย.....................บาท 
 งบปกต ิ
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย.....................บาท 
 งบอืน่ ๆ ระบุ.............................................................. 
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย.....................บาท 
 ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา” ต่อการดำเนินงานในพื้นท่ี 
ทันเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรไดร้ับ.......................... 
 
 

เป้าหมาย................ราย  เกษตรกรเข้าร่วม..............ราย 
เกษตรกรต้องการอาชีพ 
 ด้านพืช ระบุ............................................................. 
 ด้านประมง ระบุ....................................................... 
 ด้านปศุสัตว์ ระบุ....................................................... 
 ด้านอืน่ ๆ ระบุ.......................................................... 
 ด้านอืน่ ๆ ระบุ.......................................................... 

การอบรม 
ถ่ายทอดความรู ้

 งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดนิ 
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
 งบปกต ิ
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
 งบอืน่ ๆ ระบุ.................................................................. 
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
 ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา” ต่อการดำเนินงานในพื้นท่ี 
ทันเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรไดร้ับ............................. 

 อาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การปรับปรุงบำรุงดิน 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (แหล่งน้ำ, ทางลำเลียง 
      อาคารอเนกประสงค์ เป็นต้น) 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การส่งเสริมอาชีพด้านพืช 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การส่งเสริมอาชีพด้านประมง 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว ์
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การผลิตพืชแบบผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การส่งเสริมการรวมกลุ่ม/การบริหารจัดการกลุ่ม 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การช้ีแจงแนวทางการสนับสนุนเงินทนุ 
     ในการประกอบอาชีพ 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 การจัดทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 
 หลักสตูรอื่น ๆ ระบุ.............................................. 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 
 หลักสตูรอื่น ๆ ระบุ.............................................. 
เป้าหมาย.............ราย  เกษตรกรเข้ารว่ม...............ราย 

การสนับสนุน 
ปัจจัยการผลิต 

 งบแผนบูรณาการจัดการปัญหาที่ดิน 
      ได้รับ..........................บาท  เบิกจ่าย..................บาท 
 งบปกต ิ
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย...................บาท 
 งบอืน่ ๆ ระบุ............................................................ 
      ได้รับ........................บาท  เบิกจ่าย....................บาท 
 ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา” ต่อการดำเนินงานในพื้นท่ี 
 ทนัเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรได้รับ........................ 

การปรับปรุงบำรุงดิน 
 ปุ๋ยหมกั พด. .............................................ตัน 
 น้ำหมักชวีภาพ..........................................ตัน 
 โดโลไมต์....................................................ตัน 
 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด....................................ตนั 
 พื้นที่ดนิกรดที่ไดร้ับการปรับปรุง......................ไร่ 
 การจดัทำระบบอนรุกัษ์ดินและน้ำ....................ไร่ 
 การส่งเสริมปลกุพืชปุ๋ยสดบำรุงดนิ....................ไร่ 
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
ด้านพืช 
 พันธุ์พืช ระบุ..............................จำนวน.............ราย 
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ปี/กิจกรรมหรือ 
โครงการ 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

 พันธุ์พืช ระบุ..............................จำนวน.............ราย 
 พันธุ์พืช ระบุ..............................จำนวน.............ราย 
 พันธุ์พืช ระบุ..............................จำนวน.............ราย 
 แปลงเรยีนรู้ ระบุ........................จำนวน............ราย 
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
ด้านประมง 
 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.........................จำนวน...........ราย 
 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.........................จำนวน...........ราย 
 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.........................จำนวน...........ราย 
 กระชังบก, บ่อดิน, บ่อพลาสตกิ.........................ราย 
 อาหารสัตวน์้ำ.....................................................ราย 
 จุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ....................................ราย 
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
ด้านปศุสัตว ์
 พันธุ์ปศุสัตว์ ระบุ.........................จำนวน...........ราย 
 พันธุ์ปศุสัตว์ ระบุ.........................จำนวน...........ราย 
 พันธุ์ปศุสัตว์ ระบุ.........................จำนวน...........ราย 
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
ด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน 
 สมุดบญัชี............................................................ราย 
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
อื่น ๆ ระบ ุ
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 
 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน.............ราย 

การสนับสนุน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

 แหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค จำนวน........หนว่ย........ 
      งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดิน 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบปกต ิ
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบอืน่ ๆ ระบุ..................................................... 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา” ต่อการดำเนินงานในพื้นท่ี 
 ทนัเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรได้รับ............................. 
 แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร จำนวน.............หน่วย............. 
      งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดิน 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบปกต ิ
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบอืน่ ๆ ระบุ..................................................... 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      ไม่ได้รับงบประมาณ 
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ปี/กิจกรรมหรือ 
โครงการ 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา”  ต่อการดำเนินงานในพ้ืนที่ 
 ทนัเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรได้รับ............................. 
 ถนน/ทางลำเลียง จำนวน............หนว่ย............. 
      งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดิน 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบปกต ิ
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบอืน่ ๆ ระบุ..................................................... 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ไดร้ับมา “ทันเวลา” ต่อการดำเนินงานในพื้นท่ี 
 ทนัเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรได้รับ............................. 
 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน.............หน่วย............. 
      งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดิน 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบปกต ิ
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      งบอืน่ ๆ ระบุ..................................................... 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
      ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา” ต่อการดำเนินงานในพื้นท่ี 
 ทนัเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรได้รับ............................. 

การจัดตัง้กลุ่มหรือ
สหกรณ ์

 งบแผนงานบรูณาการจัดการปัญหาที่ดนิ 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
 งบปกต ิ
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
 งบอืน่ ๆ ระบุ..................................................... 
      ได้รับ.........................บาท  เบิกจ่าย.........................บาท 
 ไม่ได้รับงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับมา “ทันเวลา”  ต่อการดำเนินงานในพ้ืนที่ 
 ทนัเวลา   ไมท่ัน เวลาที่ควรได้รับ............................. 
 
 
 

ชื่อกลุม่/สหกรณ์............................................................ 
จัดตั้งเมือ่......................................................................... 
มีสมาชกิ.......................ราย 
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ส่วนที่ 4 การเขา้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการนโยบายทีด่ินจังหวัด (คทช.จังหวัด) 
4.1 หน่วยงานของท่านได้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
      เขา้ร่วม ตำแหน่ง  ประธานอนุกรรมการ  รองประธานอนกุรรมการ 

 อนุกรรมการ   อนุกรรมการและเลขานุการ (ร่วม) 
      ไม่ได้เข้าร่วม เพราะ............................................................................................................................................................................ 
4.2 หน่วยงานของท่านเข้าร่วมดำเนินงานตามกรอบการทานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในจังหวัด 

กิจกรรม เข้าร่วม ไมได้เข้าร่วม ระบุเหตุผลที่ไม่ได้เขา้ร่วม 
1. การสำรวจข้อมูล/สำรวจศกัยภาพของพืน้ที่    
2. การหารือหารส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (คทช.จังหวดั)    
3. การจัดเวทีประชาคมสอบถามความต้องการของชมุชน    
4. การบูรณาการ “วางแผน” การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ    
5. การบูรณาการ “งบประมาณ” การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ    
6. การบูรณาการ “ขับเคลือ่นแผนงาน” การส่งเสรมิและพฒันาอาชีพ    
7. การตดิตามผลการดำเนนิงานในพื้นที่    
8. การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ คทช.จงัหวัด ทราบ    
9. การเข้าร่วมประชุม คทช.จังหวัด    

 
4.3 เฉพาะสำนักงานสหกรณ์จังหวดั ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(ครั้ง/ปี) 

ดำเนินการได ้
(ครั้ง/ปี) 

ระบุเหตุผลที่ไมส่ามารถ 
ดำเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

1. การสำรวจข้อมูล/สำรวจศกัยภาพของพืน้ที่    
2. การหารือหารส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (คทช.จังหวดั)    
3. การจัดเวทีประชาคมสอบถามความต้องการของชมุชน    
4. การบูรณาการ “วางแผน” การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ    
5. การบูรณาการ “งบประมาณ” การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ    
6. การบูรณาการ “ขับเคลื่อนแผนงาน” การส่งเสริมและพฒันาอาชีพ    
7. การตดิตามผลการดำเนนิงานในพื้นที่    
8. การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ คทช.จงัหวัด ทราบ    
9. การเข้าร่วมประชุม คทช.จังหวัด    
10. จำนวนหน่วยงานร่วมบูรณาการในพื้นที่ (หน่วยงาน)    

ส่วนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
5.1 ปญัหา 
  งบประมาณในการบูรณาการ................................................................................................................................................... 
  หน่วยงานร่วมบูรณาการ.......................................................................................................................................................... 
  อื่น ๆ 1) .................................................................................................................................................................................. 

     2) .................................................................................................................................................................................. 
     3) .................................................................................................................................................................................. 
     4) .................................................................................................................................................................................. 
     5) ................................................................................................................................................................................. 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
  การบูรณาการงบประมาณ....................................................................................................................................................... 
  การบูรณาการการดำเนินงานในพื้นที่....................................................................................................................................... 
  อื่น ๆ 1) .................................................................................................................................................................................. 

     2) .................................................................................................................................................................................. 
     3) .................................................................................................................................................................................. 
     4) .................................................................................................................................................................................. 
     5) .................................................................................................................................................................................. 

 
ส่วนประเมินผลการพัฒนาปจัจยัพื้นฐานและทรัพยากรทางการเกษตร ศูนย์ประเมินผล โทร. 02-579-0555 
E-mail: uratsaya_b@hotmail.com    โทรสาร : 02-579-5511 

mailto:uratsaya_b@hotmail.com
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รหัสโครงการ............................. 
เลขทีแ่บบสอบถาม.................... 

ใช้ในราชการศนูย์ประเมนิผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ทางราชการจะเก็บขอ้มูลที่สอบถามทั้งหมดเป็นความลับและจะนำไปเผยแพรเ่ฉพาะค่าประมาณทางสถิตทิี่เป็นข้อมูลภาพรวมเท่านั้น 

             

 
แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปี 2560 - 2562 
 

 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
1. ผู้ให้ข้อมูล   นาย   นาง   น.ส.  อื่น ๆ ช่ือ............................................. นามสกุล............................................ 
2. เลขประจำตัวประชาชน  
3. ที่อยู่ เลขที่.................หมู่ที่.....................บ้าน..................................ตำบล............................อำเภอ.........................จังหวัด..................................  
          รหัสไปรษณีย์..............................เบอร์โทรศัพท์……………………………………………………... 
4. ระดับการศึกษา (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 
     1. สูงกว่าปริญญาตรี  2. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  3. ปวส./อนุปริญญา  4. ปวช. 
     5. มัธยมศึกษาตอนปลาย  6. มัธยมศึกษาตอนต้น  7. ประถมศึกษา   8. ไม่ได้ศึกษา 
5. ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเกษตร จำนวน ......... ปี (เริ่มนับตั้งแต่ยึดเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรอง ตามข้อที่ 6) 
6. ลักษณะการประกอบอาชีพ 
    6.1 อาชีพหลัก  1. ประกอบอาชีพเกษตร     2. รับเงินเดือนประจำ  3. รับจ้างทางการเกษตร 

 4. ประกอบธุรกิจการค้า     5. รับจ้างทั่วไป   6. อื่น ๆ............................... 
    6.2 อาชีพรอง  1. ประกอบอาชีพเกษตร     2. รับเงินเดือนประจำ  3. รับจ้างทางการเกษตร 

 4. ประกอบธุรกิจการค้า     5. รับจ้างทั่วไป   6. อื่น ๆ...............................  
 7. ไม่มีอาชีพรอง 

อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพนั้น ๆ อาชีพรอง หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาประกอบกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก 
7. การเป็นสมาชิกองค์กร/กลุ่ม (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     1. สหกรณ์ภาคการเกษตร   2. สหกรณ์นอกภาคเกษตร   3. กลุ่มเกษตรกร 
     4. กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร   6. กลุ่มยุวเกษตรกร 
     7. วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน     8. สมาคม/สหพันธ์ 
     9. อาสาสมัครเกษตร   10. กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน   11. ธ.ก.ส./สกต. 
     12. เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่  13. อื่น ๆ ................................................................. 
8. สมาชิกในครัวเรือน (สมาชิกทุกคน รวมถึงญาติพี่น้อง ลูกจ้าง ที่อาศัยอยู่กินในครัวเรือนช่วงปีเพาะปลูกนั้น และรวมผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน) 
    8.1 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน .................... คน 
    8.2 จำนวนแรงงานในครัวเรือน .................... คน  (จำนวนแรงงานในครัวเรือน คือ สมาชิกที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) 
         จำแนกเป็น  1. แรงงานในภาคเกษตร .................... คน  2. แรงงานนอกภาคเกษตร .................... คน 
9. ปัญหาที่ประสบในการทำการเกษตรในรอบปีที่ผ่านมา จนถึงวันสำรวจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     1. ด้านเงินทุน   2. ด้านแรงงาน  3. ด้านเทคโนโลยีการผลิต  4. ด้านตลาด  5. ภัยพิบัติ............... 
     6. ด้านองค์ความรู้   7. โรคระบาด........  8. ปัจจัยการผลิต   9. ที่ดินทำกิน  10. อื่น ๆ................. 
10. อัตราค่าจ้างทั่วไป (ในพ้ืนที่/ท้องถิ่น) 
    10.1 ในภาคเกษตร   1. ชาย .................... บาท/วัน   2. หญิง .................... บาท/วัน 
    10.2 นอกภาคเกษตร  1. ชาย .................... บาท/วัน   2. หญิง .................... บาท/วัน 
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11. การถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 

 
แปลงที ่

 

 
เนื้อที่ถือ

ครอง (ไร่) 

การถือครอง
ที่ดิน 

การใช้
ประโยชน์ทีด่ิน 

น้ำที่ได้รับ 
ปัญหาของ

ที่ดิน แหล่งน้ำ 
ปริมาณน้ำ (1-2) 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
หมายเหตุ :         
   (3) การถือครองที่ดิน  1. ของตนเอง (เป็นเจ้าของ ตามเอกสารสิทธิ์, การได้รับมรดกแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อตามกฎหมาย 
                               2. เช่า (เช่าจากผู้อื่น อาจจ่ายเป็นเงินสด/ผลผลิต/อื่นใดก็ได้) 
                               3. ทำฟรี เช่น ที่ป่า, ที่สาธารณะ เป็นต้น 
   (4) การใช้ประโยชน์  1. ที่อยู่อาศัย  2. นาข้าวขึ้นน้ำ  3. นาลุ่มปานกลาง  4.ที่นาดอน  5. ที่พืชไร่  6. ที่สวนไม้ผล  7. ที่ไม้ยืนต้น 
                              8. ที่สวนผัก  9.ไม้ดอกไม้ประดับ  10. ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  11. ที่รกร้างว่างเปล่า  12. ที่ป่าถือครอง   
                              13. ที่ห้วยหนองคลอง (ที่ถือครอง)  14. ที่เพาะเลี้ยงประมง  15. ที่เลี้ยงปศุสัตว์  16. ที่ทำฟาร์มผสมผสาน  17. อื่นๆ  
   (5) แหล่งน้ำ  แหล่งน้ำหลักที่ใช้  1. ไม่มีแหล่งน้ำ/น้ำฝน  2. บ่อน้ำตื้นของตนเอง  3. บ่อบาดาลของตนเอง  4. สระน้ำของตนเอง   
                                                 5. น้ำชลประทาน  6. แหล่งน้ำสาธารณะ เช่น แม่น้ำ, ลำคลอง, ห้วยหนอง, บึง, อ่างเก็บน้ำ, เหมือง, ฝาย เป็นต้น 
   (6), (7) ปริมาณน้ำ  1. เพียงพอ  2. ไม่เพียงพอ   
   (8) ปัญหาของท่ีดิน  1. ไม่มีปัญหา  2. ดินเค็ม  3. ดินเปรี้ยว  4. ดินปนทรายจัด  5. ลูกรัง/หินกรวด  6. ดินพรุ  7. พื้นที่ลาดสูง  8.อื่น ๆ (ระบุ) 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินทำกินของเกษตรกร 
ชื่อพ้ืนที่..................................................................................................................................................................................... 
12. สถานภาพการเป็นสมาชิก คทช.  (1) เป็นผู้ได้รับท่ีดิน คทช.    (2) เป็นสมาชิกครัวเรือนของผู้ได้รับท่ีดิน คทช. 
13. ภูมิสำเนา  (1) เกิดและอาศัยในพ้ืนท่ี (ในพ้ืนท่ีตำบลที่ดำเนินการ)    (2) ย้ายมาจากพื้นที่อ่ืน ระบุ....................... 
14. ระยะเวลาอาศัยในพื้นที่   (1) 0 – 5 ปี   (2) 5 – 15 ปี   (3) 15 – 25 ปี   (4) มากกว่า 25 ปี ขึ้นไป 
15. การประกอบ อาชีพหลัก ของเกษตรกร (จากส่วนที่ 1 ข้อ 6) 
  (1) เกษตรกร   เพาะปลูกพืช ระบุ...............   เลี้ยงสัตว์ ระบุ...................   ประมง ระบุ.................. 
  (2) รับจ้าง      ในภาคเกษตร  นอกภาคเกษตร 
  (3) เก็บหาของป่า 
  (4) อื่น ๆ ระบุ...................................................................................................................................................... 
16. ก่อน เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ ท่านประกอบอาชีพ 
  (1) ในภาคเกษตร 
 (1.1) เกษตรกร   เพาะปลูกพืช ระบุ...............  เลี้ยงสัตว์ ระบุ..........................  ประมง ระบุ........................... 
 (1.2) รับจ้างในภาคเกษตร  (1.3) เก็บหาของป่า  (1.4) อื่น ๆ ระบุ.................................................. 
  (2) นอกภาคเกษตร  (2.1) ค้าขาย   (2.2) รับจ้างนอกภาคเกษตร   (2.3) อ่ืน ๆ ระบุ.................... 
17. ก่อน เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ ท่านมีรายได้ (ประมาณการ)...............................................................บาท/ปี 
ส่วนที่ 2 ที่ดินที่ท่านได้รับจัดสรร เป็นประเภทใด ( ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562) 

ประเภทที่ดิน 
รวมพื้นที่ 

ที่ได้รับจดัสรร 
(ไร่) 

(1) บ้านและที่ทำกินแยกกัน (2) บ้านพร้อม
ที่ดินทำกิน 

(ไร่) 

(3) ที่ดิน 
แปลงรวม 

(ไร่) 
(1.1) ที่อยู่อาศัย 

(ไร่) 
(1.2) ที่ทำกิน 

(ไร่) 
 (1) ป่าสงวนแห่งชาต ิ  

 
 

    

 (2) ปฏิรปูที่ดิน (ส.ป.ก.)  
 
 

    

 (3) ป่าชายเลน  
 
 

    

 (4) ทีด่ินสาธารณะประโยชน์  
 
 

    

 (5) นิคมสร้างตนเอง  
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ส่วนที่ 3 ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(1) โครงสร้างพ้ืนฐาน (2) การใช้ประโยชน์จากโครงสรา้งพ้ืนฐาน (3) ระดับความพึงพอใจ 

 1) ถนน/ทางลำเลียง 
        (สายหลัก, สายซอย) 
          1. มี 
          2. ไม่มี 
เพราะ.................................................. 
......................................................................... 

 1. ได้ใช้ประโยชน์แล้ว 
 1.1 ใช้ในการสญัจรเข้า-ออกจากพื้นที ่
 1.2 ใช้ในการขนสง่ปัจจัยการผลิต/ผลผลติ 
 1.3 อืน่ ๆ ระบุ.......................................... 
 2. ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพราะ 
 2.1 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 2.2 อืน่ ๆ ระบุ.......................................... 

 มากทีสุ่ด 
 มาก 
 ปานกลาง  
 น้อย 
 น้อยทีสุ่ด 

(5 คะแนน) 
(4 คะแนน) 
(3 คะแนน) 
(2 คะแนน) 
(1 คะแนน) 

 2) ระบบน้ำเพ่ือการอปุโภค/บริโภค 
         1. มี 
         2. ไม่มี 
เพราะ.................................................. 
......................................................................... 

 1. ได้ใช้ประโยชน์แล้ว 
 1.1 ใช้อปุโภค/บริโภคในครัวเรือน 
 1.2 ใช้ในการเพาะปลูกพืช 
 1.3 อืน่ ๆ ระบุ.......................................... 
 2. ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพราะ 
 2.1 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 2.2 อืน่ ๆ ระบุ.......................................... 

 มากทีสุ่ด 
 มาก 
 ปานกลาง  
 น้อย 
 น้อยทีสุ่ด 

(5 คะแนน) 
(4 คะแนน) 
(3 คะแนน) 
(2 คะแนน) 
(1 คะแนน) 

 3) ระบบน้ำเพ่ือการเกษตร 
         1. มี 
         2. ไม่มี 
เพราะ.................................................. 
......................................................................... 

 1. ได้ใช้ประโยชน์แล้ว 
 1.1 ใช้อปุโภค/บริโภคในครัวเรือน 
 1.2 ใช้ในการเพาะปลูกพืช 
 1.3 อืน่ ๆ ระบุ.......................................... 
 2. ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพราะ 
 2.1 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 2.2 อืน่ ๆ ระบุ.......................................... 

 มากทีสุ่ด 
 มาก 
 ปานกลาง  
 น้อย 
 น้อยทีสุ่ด 

(5 คะแนน) 
(4 คะแนน) 
(3 คะแนน) 
(2 คะแนน) 
(1 คะแนน) 

 4) ระบบไฟฟ้า 
          1. มี 
          2. ไม่มี 
เพราะ.................................................. 
......................................................................... 

 1. ได้ใช้ประโยชน์แล้ว 
 1.1 ใช้ในครัวเรือน     1.2 ใช้ในการเกษตร 
 1.3 อืน่ ๆ ระบุ.......................................... 
 2. ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพราะ 
 2.1 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 2.2 อืน่ ๆ ระบุ.......................................... 

 มากทีสุ่ด 
 มาก 
 ปานกลาง  
 น้อย 
 น้อยทีสุ่ด 

(5 คะแนน) 
(4 คะแนน) 
(3 คะแนน) 
(2 คะแนน) 
(1 คะแนน) 

 5) อาคารอเนกประสงค์/ทีท่ำการสหกรณ์ 
         1. มี 
         2. ไม่มี 
เพราะ.................................................. 
......................................................................... 

 1. ได้ใช้ประโยชน์แล้ว 
 1.1 ใช้เป็นสถานที่พบปะสมาชิก 
 1.2 ใช้เป็นสถานที่จัดประชุม 
 1.3 ใช้เป็นทีท่ำการสหกรณ ์
 1.4 ใช้เป็นสถานที่รวบรวมผลผลิตของสมาชิก 
 1.5 อืน่ ๆ ระบุ................................................ 
 2. ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพราะ 
 2.1 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 2.2 อืน่ ๆ ระบุ.......................................... 

 มากทีสุ่ด 
 มาก 
 ปานกลาง  
 น้อย 
 น้อยทีสุ่ด 

(5 คะแนน) 
(4 คะแนน) 
(3 คะแนน) 
(2 คะแนน) 
(1 คะแนน) 

 6) บา้นพักอาศัย 
          1. มี 
          2. ไม่มี 
เพราะ.................................................. 
......................................................................... 

 1. ได้ใช้ประโยชน์แล้ว 
 1.1 ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
 1.2 อืน่ ๆ ระบุ.......................................... 
 2. ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพราะ 
 2.1 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 2.2 อืน่ ๆ ระบุ.......................................... 

 มากทีสุ่ด 
 มาก  
 ปานกลาง  
 น้อย 
 น้อยทีสุ่ด 

(5 คะแนน) 
(4 คะแนน) 
(3 คะแนน) 
(2 คะแนน) 
(1 คะแนน) 

หมายเหตุ : กรณีตอบ มี ถามต่อช่อง (2) และ (3) 
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ส่วนที่ 4 การได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน 
หลักสูตร การนำไปปรับใช ้ ผลที่เกิดขึ้น 

ปี 2560 
4.1 การได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้และการได้รับการสนับสนุนปัจจยัการผลิต 
 การอบรมถ่ายทอดความรู้ในหลกัสูตรตา่ง ๆ (ให้ถามตั้งแต่ปีที่เข้ารว่มโครงการ เป็นต้นไป 
 1. การส่งเสรมิอาชีพด้านพืช ระบุ........................... 
 2. การส่งเสรมิอาชีพด้านประมง ระบุ..................... 
 3. การส่งเสรมิอาชีพด้านปศุสัตว์ ระบุ.................... 
 4. การปรับปรุงบำรุงดิน 
 5. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ที ่(แหล่งน้ำ,  
         ทางลำเลยีง,อาคารอเนกประสงค์ เป็นต้น) 
 6. การถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร 
 7. การผลิตพชืแบบผสมผสานตามปรัชญาของเศรษฐกจิ 
         พอเพียง 
 8. การส่งเสรมิการรวมกลุม่/การบริหารจัดการกลุ่ม 
 9. การชีแ้จงแนวทางการสนับสนนุเงนิทุนในการประกอบ 
         อาชีพ 
 10. การจัดทำบัญชีครัวเรอืน/บญัชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
 11. อาสาสมัครพทิกัษ์ป่า 
 12. หลักสตูรอื่น ๆ ระบุ.......................................................... 
 13. หลักสตูรอื่น ๆ ระบุ........................................................... 
 14. หลักสตูรอื่น ๆ ระบุ........................................................... 

(   ) ไม่ได้นำไปปรับใช้ 
      ระบุรหัส............................ 
      เพราะ.................................. 
.................................................... 
..................................................... 
(   ) นำไปปรับใช้ 
      ระบุรหัส.............................. 
      เพราะ.................................. 
..................................................... 
..................................................... 
 

 1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
      ระบุรหัส................................................. 
      เพราะ...................................................... 
 2. มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
      2.1 รายได้ของครัวเรือน 
               2.1.1 มีรายได้เพิ่มข้ึน 
                           ระบุรหัส...................... 
                            ............บาท/............. 
               2.1.2 มีรายได้ลดลง 
                           ระบุรหัส...................... 
                            .............บาท/............. 
       2.2 รายจ่ายของครัวเรือน 
               2.2.1 ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้ 
                           ระบุรหัส...................... 
                            .............บาท/............. 
               2.2.2 ต้นทุนการผลิตลดลง 
                           ระบุรหัส...................... 
                            .............บาท/............. 
      2.3 อื่น ๆ 
              ระบุ.............................................. 

องค์ความรู้ท่ีได้รับการอบรมตรงตามความต้องการ   ตรงตามความต้องการ    ไม่ตรงตามความตอ้งการ ระบุสิ่งที่ท่านต้องการ.......................................... 
 การสนบัสนนุปัจจยัการผลิตต่าง ๆ (ให้ถามต้ังแต่ปีท่ีเข้าร่วมโครงการ เป็นต้นไป) 
 1. การปรับปรุงบำรุงดิน 
 1.1 ปุ๋ยหมกั พด. .................................ตัน 
 1.2 น้ำหมักชวีภาพ..............................ลิตร 
 1.3 โดโลไมต์........................................ตัน 
 1.4 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด.......................ตัน 
 1.5 พื้นที่ดนิกรดที่ไดร้ับการปรับปรุง..................ไร่ 
 1.6 การจัดทำระบบอนรุกัษ์ดินและน้ำ................ไร่ 
 1.7 การส่งเสริมปลกูพืชปุ๋ยสดบำรุงดนิ...............ไร ่
 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
      2. ด้านพชื 
 2.1 พันธุ์พืช ระบุ................................จำนวน.............ต้น/กิ่ง 
 2.2 พันธุ์พืช ระบุ................................จำนวน.............ต้น/กิ่ง 
 2.3 พันธุ์พืช ระบุ................................จำนวน.............ต้น/กิ่ง 
 2.4 พันธุ์พืช ระบ.ุ...............................จำนวน.............ต้น/กิ่ง 
 2.5 แปลงเรยีนรู้ ระบุ.........................จำนวน............แห่ง 
 2.6 อืน่ ๆ ระบุ...................................จำนวน...........หนว่ย...... 
 2.7 อืน่ ๆ ระบุ...................................จำนวน.............หน่วย.... 
 

(   ) ไม่ได้นำไปปรับใช้ 
      ระบุรหัส.............................. 
      เพราะ.................................. 
..................................................... 
..................................................... 
(   ) นำไปปรับใช้ 
      ระบุรหัส.............................. 
      เพราะ.................................. 
..................................................... 
.................................................... 

 1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
      ระบุรหัส................................................... 
      เพราะ....................................................... 
 2. มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
      2.1 รายได้ของครัวเรือน 
               2.1.1 มีรายได้เพิ่มข้ึน 
                           ระบุรหัส.................................. 
                            ....................บาท/................. 
               2.1.2 มีรายได้ลดลง 
                           ระบุรหัส.................................. 
                            ....................บาท/................. 
       2.2 รายจ่ายของครัวเรือน 
               2.2.1 ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้ 
                           ระบุรหัส.................................. 
                            ....................บาท/................. 
               2.2.2 ต้นทุนการผลิตลดลง 
                           ระบุรหัส.................................. 
                            ....................บาท/................. 
      2.3 อื่น ๆ 
              ระบุ................................................... 
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หลักสูตร การนำไปปรับใช ้ ผลที่เกิดขึ้น 
     3. ด้านประมง 
 3.1 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.................................จำนวน..................ราย 
 3.2 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.................................จำนวน..................ราย 
 3.3 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.................................จำนวน..................ราย 
 3.4 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.................................จำนวน..................ราย 
 3.5 กระชังบก, บ่อดิน, บ่อพลาสตกิ........................................บอ่ 
 3.6 อาหารสัตวน์้ำ...........................................................กระสอบ 
 3.7 จุตสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ................................................แห่ง 
 3.8 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
 3.9 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
     4. ด้านปศุสัตว ์
 4.1 พันธุ์ปศุสัตว์ ระบุ................................จำนวน...................ตวั 
 4.2 พันธุ์ปศุสัตว์ ระบุ................................จำนวน...................ตวั 
 4.3 พันธุ์ปศุสัตว์ ระบุ................................จำนวน...................ตวั 
 4.4 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
 4.5 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
     5. ด้านการจัดทำบัญชีครวัเรอืน 
 5.1 สมุดบัญชี...............เลม่ 
 5.2 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
 5.3 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
     6. อื่น ๆ 
 6.1 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
 6.2 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
 6.3 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
 6.4 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 

  

ปัจจัยท่ีได้รับการสนับสนุนตรงตามความต้องการ  ตรงตามความตอ้งการ    ไม่ตรงตามความตอ้งการ ระบุสิ่งทีท่่านต้องการ................................ 
4.2 การจัดตั้งกลุ่มหรือสหกรณ ์
1) ปีที่จัดตั้งกลุ่มหรือสหกรณ์   ปี 2560    ปี 2561    ป ี2562 
    ชื่อกลุ่ม............................................................................................................................................................................................................................... 
2) การเป็นสมาชิกกลุ่ม  เป็นตำแหน่ง  ประธานกลุ่ม    รองประธานกลุ่ม    สมาชิก    เลขานกุาร 
                             ไม่ได้เป็นสมาชกิ เพราะ............................................................................................................................................................ 
3) การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม (ให้ถามทุกปี) 
    เข้ารว่มประชุมเดือนของกลุม่                                                             การเสนอความคิดเหน็, ปัญหาที่เกิดขึน้ในชุมชน 
    งานบุญ งานประเพณีในชมุชน                                                            การพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำในชมุชน 
    มสี่วนร่วมในการวางแผนการผลติให้หับสมาชิกกลุ่ม                                   มีส่วนรว่มในการดูแลรักษาผลประโยชน์ 
    มสี่วนร่วมในการออกเสยีงเพือ่เลอืกคณะกรรมการกลุม่                               อืน่ ๆ ระบุ............................................................... 
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หลักสูตร การนำไปปรับใช ้ ผลที่เกิดขึ้น 
ปี 2561 

4.1 การได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้และการได้รับการสนับสนุนปัจจยัการผลิต 
 การอบรมถ่ายทอดความรู้ในหลกัสูตรตา่ง ๆ (ให้ถามตั้งแต่ปีที่เข้ารว่มโครงการ เป็นต้นไป 
 1. การส่งเสรมิอาชีพด้านพืช ระบุ........................... 
 2. การส่งเสรมิอาชีพด้านประมง ระบุ..................... 
 3. การส่งเสรมิอาชีพด้านปศุสัตว์ ระบุ.................... 
 4. การปรับปรุงบำรุงดิน 
 5. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ที ่(แหล่งน้ำ,  
         ทางลำเลยีง,อาคารอเนกประสงค์ เป็นต้น) 
 6. การถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร 
 7. การผลิตพชืแบบผสมผสานตามปรัชญาของเศรษฐกจิ 
         พอเพียง 
 8. การส่งเสรมิการรวมกลุม่/การบริหารจัดการกลุ่ม 
 9. การชีแ้จงแนวทางการสนับสนนุเงนิทุนในการประกอบ 
         อาชีพ 
 10. การจัดทำบัญชีครัวเรอืน/บญัชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
 11. อาสาสมัครพทิกัษ์ป่า 
 12. หลักสตูรอื่น ๆ ระบุ.......................................................... 
 13. หลักสตูรอื่น ๆ ระบุ........................................................... 
 14. หลักสตูรอื่น ๆ ระบุ........................................................... 

(   ) ไม่ได้นำไปปรับใช้ 
      ระบุรหัส............................ 
      เพราะ.................................. 
.................................................... 
..................................................... 
(   ) นำไปปรับใช้ 
      ระบุรหัส.............................. 
      เพราะ.................................. 
..................................................... 
..................................................... 
 

 1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
      ระบุรหัส................................................. 
      เพราะ...................................................... 
 2. มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
      2.1 รายได้ของครัวเรือน 
               2.1.1 มีรายได้เพิ่มข้ึน 
                           ระบุรหัส...................... 
                            ............บาท/............. 
               2.1.2 มีรายได้ลดลง 
                           ระบุรหัส...................... 
                            .............บาท/............. 
       2.2 รายจ่ายของครัวเรือน 
               2.2.1 ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้ 
                           ระบุรหัส...................... 
                            .............บาท/............. 
               2.2.2 ต้นทุนการผลิตลดลง 
                           ระบุรหัส...................... 
                            .............บาท/............. 
      2.3 อื่น ๆ 
              ระบุ.............................................. 

องค์ความรู้ท่ีได้รับการอบรมตรงตามความต้องการ   ตรงตามความต้องการ    ไม่ตรงตามความตอ้งการ ระบุสิ่งที่ท่านต้องการ.......................................... 
 การสนบัสนนุปัจจยัการผลิตต่าง ๆ (ให้ถามต้ังแต่ปีท่ีเข้าร่วมโครงการ เป็นต้นไป) 
 1. การปรับปรุงบำรุงดิน 
 1.1 ปุ๋ยหมกั พด. .................................ตัน 
 1.2 น้ำหมักชวีภาพ..............................ลิตร 
 1.3 โดโลไมต์........................................ตัน 
 1.4 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด.......................ตัน 
 1.5 พื้นที่ดนิกรดที่ไดร้ับการปรับปรุง..................ไร่ 
 1.6 การจัดทำระบบอนรุกัษ์ดินและน้ำ................ไร่ 
 1.7 การส่งเสริมปลกูพืชปุ๋ยสดบำรุงดนิ...............ไร่ 
 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
      2. ด้านพชื 
 2.1 พันธุ์พืช ระบุ................................จำนวน.............ต้น/กิ่ง 
 2.2 พันธุ์พืช ระบุ................................จำนวน.............ต้น/กิ่ง 
 2.3 พันธุ์พืช ระบุ................................จำนวน.............ต้น/กิ่ง 
 2.4 พันธุ์พืช ระบุ................................จำนวน.............ต้น/กิ่ง 
 2.5 แปลงเรยีนรู้ ระบุ.........................จำนวน............แห่ง 
 2.6 อืน่ ๆ ระบุ...................................จำนวน...........หนว่ย...... 
 2.7 อืน่ ๆ ระบุ...................................จำนวน.............หน่วย.... 
 

(   ) ไม่ได้นำไปปรับใช้ 
      ระบุรหัส.............................. 
      เพราะ.................................. 
..................................................... 
..................................................... 
(   ) นำไปปรับใช้ 
      ระบุรหัส.............................. 
      เพราะ.................................. 
..................................................... 
.................................................... 

 1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
      ระบุรหัส................................................... 
      เพราะ....................................................... 
 2. มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
      2.1 รายได้ของครัวเรือน 
               2.1.1 มีรายได้เพิ่มข้ึน 
                           ระบุรหัส.................................. 
                            ....................บาท/................. 
               2.1.2 มีรายได้ลดลง 
                           ระบุรหัส.................................. 
                            ....................บาท/................. 
       2.2 รายจ่ายของครัวเรือน 
               2.2.1 ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้ 
                           ระบุรหัส.................................. 
                            ....................บาท/................. 
               2.2.2 ต้นทุนการผลิตลดลง 
                           ระบุรหัส.................................. 
                            ....................บาท/................. 
      2.3 อื่น ๆ 
              ระบุ................................................... 
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หลักสูตร การนำไปปรับใช ้ ผลที่เกิดขึ้น 
     3. ด้านประมง 
 3.1 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.................................จำนวน..................ราย 
 3.2 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.................................จำนวน..................ราย 
 3.3 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.................................จำนวน..................ราย 
 3.4 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.................................จำนวน..................ราย 
 3.5 กระชังบก, บ่อดิน, บ่อพลาสตกิ........................................บอ่ 
 3.6 อาหารสัตวน์้ำ...........................................................กระสอบ 
 3.7 จุตสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ................................................แห่ง 
 3.8 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
 3.9 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
     4. ด้านปศุสัตว ์
 4.1 พันธุ์ปศุสัตว์ ระบุ................................จำนวน...................ตวั 
 4.2 พันธุ์ปศุสัตว์ ระบุ................................จำนวน...................ตวั 
 4.3 พันธุ์ปศุสัตว์ ระบุ................................จำนวน...................ตวั 
 4.4 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
 4.5 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
     5. ด้านการจัดทำบัญชีครวัเรอืน 
 5.1 สมุดบัญชี...............เลม่ 
 5.2 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
 5.3 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
     6. อื่น ๆ 
 6.1 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
 6.2 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
 6.3 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
 6.4 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 

  

ปัจจัยท่ีได้รับการสนับสนุนตรงตามความต้องการ  ตรงตามความตอ้งการ    ไม่ตรงตามความตอ้งการ ระบุสิ่งทีท่่านต้องการ................................ 
4.2 การจัดตั้งกลุ่มหรือสหกรณ ์
1) ปีที่จัดตั้งกลุ่มหรือสหกรณ์   ปี 2560    ปี 2561    ป ี2562 
    ชื่อกลุ่ม............................................................................................................................................................................................................................... 
2) การเป็นสมาชิกกลุ่ม  เป็นตำแหน่ง  ประธานกลุ่ม    รองประธานกลุ่ม    สมาชิก    เลขานกุาร 
                             ไม่ได้เป็นสมาชกิ เพราะ............................................................................................................................................................ 
3) การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม (ให้ถามทุกปี) 
    เข้ารว่มประชุมเดือนของกลุม่                                                             การเสนอความคิดเหน็, ปัญหาที่เกิดขึน้ในชุมชน 
    งานบุญ งานประเพณีในชมุชน                                                            การพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำในชมุชน 
    มสี่วนร่วมในการวางแผนการผลติให้หับสมาชิกกลุ่ม                                   มีส่วนรว่มในการดูแลรักษาผลประโยชน์ 
    มสี่วนร่วมในการออกเสยีงเพือ่เลอืกคณะกรรมการกลุม่                               อืน่ ๆ ระบุ............................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



165 

 

หลักสูตร การนำไปปรับใช ้ ผลที่เกิดขึ้น 
ปี 2562 

4.1 การได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้และการได้รับการสนับสนุนปัจจยัการผลิต 
 การอบรมถ่ายทอดความรู้ในหลกัสูตรตา่ง ๆ (ให้ถามตั้งแต่ปีที่เข้ารว่มโครงการ เป็นต้นไป 
 1. การส่งเสรมิอาชีพด้านพืช ระบุ........................... 
 2. การส่งเสรมิอาชีพด้านประมง ระบุ..................... 
 3. การส่งเสรมิอาชีพด้านปศุสัตว์ ระบุ.................... 
 4. การปรับปรุงบำรุงดิน 
 5. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ที ่(แหล่งน้ำ,  
         ทางลำเลยีง,อาคารอเนกประสงค์ เป็นต้น) 
 6. การถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร 
 7. การผลิตพชืแบบผสมผสานตามปรัชญาของเศรษฐกจิ 
         พอเพียง 
 8. การส่งเสรมิการรวมกลุม่/การบริหารจัดการกลุ่ม 
 9. การชีแ้จงแนวทางการสนับสนนุเงนิทุนในการประกอบ 
         อาชีพ 
 10. การจัดทำบัญชีครัวเรอืน/บญัชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
 11. อาสาสมัครพทิกัษ์ป่า 
 12. หลักสตูรอื่น ๆ ระบุ.......................................................... 
 13. หลักสตูรอื่น ๆ ระบุ........................................................... 
 14. หลักสตูรอื่น ๆ ระบุ........................................................... 

(   ) ไม่ได้นำไปปรับใช้ 
      ระบุรหัส............................ 
      เพราะ.................................. 
.................................................... 
..................................................... 
(   ) นำไปปรับใช้ 
      ระบุรหัส.............................. 
      เพราะ.................................. 
..................................................... 
..................................................... 
 

 1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
      ระบุรหัส................................................. 
      เพราะ...................................................... 
 2. มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
      2.1 รายได้ของครัวเรือน 
               2.1.1 มีรายได้เพิ่มข้ึน 
                           ระบุรหัส...................... 
                            ............บาท/............. 
               2.1.2 มีรายได้ลดลง 
                           ระบุรหัส...................... 
                            .............บาท/............. 
       2.2 รายจ่ายของครัวเรือน 
               2.2.1 ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้ 
                           ระบุรหัส...................... 
                            .............บาท/............. 
               2.2.2 ต้นทุนการผลิตลดลง 
                           ระบุรหัส...................... 
                            .............บาท/............. 
      2.3 อื่น ๆ 
              ระบุ.............................................. 

องค์ความรู้ท่ีได้รับการอบรมตรงตามความต้องการ   ตรงตามความต้องการ    ไม่ตรงตามความตอ้งการ ระบุสิ่งที่ท่านต้องการ.......................................... 
 การสนบัสนนุปัจจยัการผลิตต่าง ๆ (ให้ถามต้ังแต่ปีท่ีเข้าร่วมโครงการ เป็นต้นไป) 
 1. การปรับปรุงบำรุงดิน 
 1.1 ปุ๋ยหมกั พด. .................................ตัน 
 1.2 น้ำหมักชวีภาพ..............................ลิตร 
 1.3 โดโลไมต์........................................ตัน 
 1.4 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด.......................ตัน 
 1.5 พื้นที่ดนิกรดที่ไดร้ับการปรับปรุง..................ไร่ 
 1.6 การจัดทำระบบอนรุกัษ์ดินและน้ำ................ไร่ 
 1.7 การส่งเสริมปลกูพืชปุ๋ยสดบำรุงดนิ...............ไร่ 
 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
      2. ด้านพชื 
 2.1 พันธุ์พืช ระบุ................................จำนวน.............ต้น/กิ่ง 
 2.2 พันธุ์พืช ระบุ................................จำนวน.............ต้น/กิ่ง 
 2.3 พันธุ์พืช ระบุ................................จำนวน.............ต้น/กิ่ง 
 2.4 พันธุ์พืช ระบุ................................จำนวน.............ต้น/กิ่ง 
 2.5 แปลงเรยีนรู้ ระบุ.........................จำนวน............แห่ง 
 2.6 อืน่ ๆ ระบุ...................................จำนวน...........หนว่ย...... 
 2.7 อืน่ ๆ ระบุ...................................จำนวน.............หน่วย.... 
 

(   ) ไม่ได้นำไปปรับใช้ 
      ระบุรหัส.............................. 
      เพราะ.................................. 
..................................................... 
..................................................... 
(   ) นำไปปรับใช้ 
      ระบุรหัส.............................. 
      เพราะ.................................. 
..................................................... 
.................................................... 

 1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
      ระบุรหัส................................................... 
      เพราะ....................................................... 
 2. มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
      2.1 รายได้ของครัวเรือน 
               2.1.1 มีรายได้เพิ่มข้ึน 
                           ระบุรหัส.................................. 
                            ....................บาท/................. 
               2.1.2 มีรายได้ลดลง 
                           ระบุรหัส.................................. 
                            ....................บาท/................. 
       2.2 รายจ่ายของครัวเรือน 
               2.2.1 ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้ 
                           ระบุรหัส.................................. 
                            ....................บาท/................. 
               2.2.2 ต้นทุนการผลิตลดลง 
                           ระบุรหัส.................................. 
                            ....................บาท/................. 
      2.3 อื่น ๆ 
              ระบุ................................................... 
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หลักสูตร การนำไปปรับใช ้ ผลที่เกิดขึ้น 
     3. ด้านประมง 
 3.1 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.................................จำนวน..................ราย 
 3.2 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.................................จำนวน..................ราย 
 3.3 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.................................จำนวน..................ราย 
 3.4 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.................................จำนวน..................ราย 
 3.5 กระชังบก, บ่อดิน, บ่อพลาสตกิ........................................บอ่ 
 3.6 อาหารสัตวน์้ำ...........................................................กระสอบ 
 3.7 จุตสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ................................................แห่ง 
 3.8 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
 3.9 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
     4. ด้านปศุสัตว ์
 4.1 พันธุ์ปศุสัตว์ ระบุ................................จำนวน...................ตวั 
 4.2 พันธุ์ปศุสัตว์ ระบุ................................จำนวน...................ตวั 
 4.3 พันธุ์ปศุสัตว์ ระบุ................................จำนวน...................ตวั 
 4.4 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
 4.5 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
     5. ด้านการจัดทำบัญชีครวัเรอืน 
 5.1 สมุดบัญชี...............เลม่ 
 5.2 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
 5.3 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
     6. อื่น ๆ 
 6.1 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
 6.2 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
 6.3 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
 6.4 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 

  

ปัจจัยท่ีได้รับการสนับสนุนตรงตามความต้องการ  ตรงตามความตอ้งการ    ไม่ตรงตามความตอ้งการ ระบุสิ่งทีท่่านต้องการ................................ 
4.2 การจัดตั้งกลุ่มหรือสหกรณ ์
1) ปีที่จัดตั้งกลุ่มหรือสหกรณ์   ปี 2560    ปี 2561    ป ี2562 
    ชื่อกลุ่ม............................................................................................................................................................................................................................... 
2) การเป็นสมาชิกกลุ่ม  เป็นตำแหน่ง  ประธานกลุ่ม    รองประธานกลุ่ม    สมาชิก    เลขานกุาร 
                             ไม่ได้เป็นสมาชกิ เพราะ............................................................................................................................................................ 
3) การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม (ให้ถามทุกปี) 
    เข้ารว่มประชุมเดือนของกลุม่                                                             การเสนอความคิดเหน็, ปัญหาที่เกิดขึน้ในชุมชน 
    งานบุญ งานประเพณีในชมุชน                                                            การพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำในชมุชน 
    มสี่วนร่วมในการวางแผนการผลติให้หับสมาชิกกลุ่ม                                   มีส่วนรว่มในการดูแลรักษาผลประโยชน์ 
    มสี่วนร่วมในการออกเสยีงเพือ่เลอืกคณะกรรมการกลุม่                               อืน่ ๆ ระบุ............................................................... 
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หลักสูตร การนำไปปรับใช ้ ผลที่เกิดขึ้น 
ปี 2563 

4.1 การได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้และการได้รับการสนับสนุนปัจจยัการผลิต 
 การอบรมถ่ายทอดความรู้ในหลกัสูตรตา่ง ๆ (ให้ถามตั้งแต่ปีที่เข้ารว่มโครงการ เป็นต้นไป 
 1. การส่งเสรมิอาชีพด้านพืช ระบุ........................... 
 2. การส่งเสรมิอาชีพด้านประมง ระบุ..................... 
 3. การส่งเสรมิอาชีพด้านปศุสัตว์ ระบุ.................... 
 4. การปรับปรุงบำรุงดิน 
 5. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ที ่(แหล่งน้ำ,  
         ทางลำเลยีง,อาคารอเนกประสงค์ เป็นต้น) 
 6. การถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร 
 7. การผลิตพชืแบบผสมผสานตามปรัชญาของเศรษฐกจิ 
         พอเพียง 
 8. การส่งเสรมิการรวมกลุม่/การบริหารจัดการกลุ่ม 
 9. การชีแ้จงแนวทางการสนับสนนุเงนิทุนในการประกอบ 
         อาชีพ 
 10. การจัดทำบัญชีครัวเรอืน/บญัชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
 11. อาสาสมัครพทิกัษ์ป่า 
 12. หลักสตูรอื่น ๆ ระบุ.......................................................... 
 13. หลักสตูรอื่น ๆ ระบุ........................................................... 
 14. หลักสตูรอื่น ๆ ระบุ........................................................... 

(   ) ไม่ได้นำไปปรับใช้ 
      ระบุรหัส............................ 
      เพราะ.................................. 
.................................................... 
..................................................... 
(   ) นำไปปรับใช้ 
      ระบุรหัส.............................. 
      เพราะ.................................. 
..................................................... 
..................................................... 
 

 1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
      ระบุรหัส................................................. 
      เพราะ...................................................... 
 2. มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
      2.1 รายได้ของครัวเรือน 
               2.1.1 มีรายได้เพิ่มข้ึน 
                           ระบุรหัส...................... 
                            ............บาท/............. 
               2.1.2 มีรายได้ลดลง 
                           ระบุรหัส...................... 
                            .............บาท/............. 
       2.2 รายจ่ายของครัวเรือน 
               2.2.1 ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้ 
                           ระบุรหัส...................... 
                            .............บาท/............. 
               2.2.2 ต้นทุนการผลิตลดลง 
                           ระบุรหัส...................... 
                            .............บาท/............. 
      2.3 อื่น ๆ 
              ระบุ.............................................. 

องค์ความรู้ท่ีได้รับการอบรมตรงตามความต้องการ   ตรงตามความต้องการ    ไม่ตรงตามความตอ้งการ ระบุสิ่งที่ท่านต้องการ.......................................... 
 การสนบัสนนุปัจจยัการผลิตต่าง ๆ (ให้ถามต้ังแต่ปีท่ีเข้าร่วมโครงการ เป็นต้นไป) 
 1. การปรับปรุงบำรุงดิน 
 1.1 ปุ๋ยหมกั พด. .................................ตัน 
 1.2 น้ำหมักชวีภาพ..............................ลิตร 
 1.3 โดโลไมต์........................................ตัน 
 1.4 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด.......................ตัน 
 1.5 พื้นที่ดนิกรดที่ไดร้ับการปรับปรุง..................ไร่ 
 1.6 การจัดทำระบบอนรุกัษ์ดินและน้ำ................ไร่ 
 1.7 การส่งเสริมปลกูพืชปุ๋ยสดบำรุงดนิ...............ไร่ 
 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
      2. ด้านพชื 
 2.1 พันธุ์พืช ระบุ................................จำนวน.............ต้น/กิ่ง 
 2.2 พันธุ์พืช ระบุ................................จำนวน.............ต้น/กิ่ง 
 2.3 พันธุ์พืช ระบุ................................จำนวน.............ต้น/กิ่ง 
 2.4 พันธุ์พืช ระบุ................................จำนวน.............ต้น/กิ่ง 
 2.5 แปลงเรยีนรู้ ระบุ.........................จำนวน............แห่ง 
 2.6 อืน่ ๆ ระบุ...................................จำนวน...........หนว่ย...... 
 2.7 อืน่ ๆ ระบุ...................................จำนวน.............หน่วย.... 
 

(   ) ไม่ได้นำไปปรับใช้ 
      ระบุรหัส.............................. 
      เพราะ.................................. 
..................................................... 
..................................................... 
(   ) นำไปปรับใช้ 
      ระบุรหัส.............................. 
      เพราะ.................................. 
..................................................... 
.................................................... 

 1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
      ระบุรหัส................................................... 
      เพราะ....................................................... 
 2. มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
      2.1 รายได้ของครัวเรือน 
               2.1.1 มีรายได้เพิ่มข้ึน 
                           ระบุรหัส.................................. 
                            ....................บาท/................. 
               2.1.2 มีรายได้ลดลง 
                           ระบุรหัส.................................. 
                            ....................บาท/................. 
       2.2 รายจ่ายของครัวเรือน 
               2.2.1 ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้ 
                           ระบุรหัส.................................. 
                            ....................บาท/................. 
               2.2.2 ต้นทุนการผลิตลดลง 
                           ระบุรหัส.................................. 
                            ....................บาท/................. 
      2.3 อื่น ๆ 
              ระบุ................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



168 

 

หลักสูตร การนำไปปรับใช ้ ผลที่เกิดขึ้น 
     3. ด้านประมง 
 3.1 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.................................จำนวน..................ราย 
 3.2 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.................................จำนวน..................ราย 
 3.3 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.................................จำนวน..................ราย 
 3.4 พันธุ์สัตวน์้ำ ระบุ.................................จำนวน..................ราย 
 3.5 กระชังบก, บ่อดิน, บ่อพลาสตกิ........................................บอ่ 
 3.6 อาหารสัตวน์้ำ...........................................................กระสอบ 
 3.7 จุตสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ................................................แห่ง 
 3.8 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
 3.9 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
     4. ด้านปศุสัตว ์
 4.1 พันธุ์ปศุสัตว์ ระบุ................................จำนวน...................ตวั 
 4.2 พันธุ์ปศุสัตว์ ระบุ................................จำนวน...................ตวั 
 4.3 พันธุ์ปศุสัตว์ ระบุ................................จำนวน...................ตวั 
 4.4 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
 4.5 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
     5. ด้านการจัดทำบัญชีครวัเรอืน 
 5.1 สมุดบัญชี...............เลม่ 
 5.2 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
 5.3 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
     6. อื่น ๆ 
 6.1 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
 6.2 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
 6.3 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 
 6.4 อืน่ ๆ ระบุ..................................จำนวน..............หน่วย.......... 

  

ปัจจัยท่ีได้รับการสนับสนุนตรงตามความต้องการ  ตรงตามความตอ้งการ    ไม่ตรงตามความตอ้งการ ระบุสิ่งทีท่่านต้องการ................................ 
4.2 การจัดตั้งกลุ่มหรือสหกรณ ์
1) ปีที่จัดตั้งกลุ่มหรือสหกรณ์   ปี 2560    ปี 2561    ป ี2562 
    ชื่อกลุ่ม............................................................................................................................................................................................................................... 
2) การเป็นสมาชิกกลุ่ม  เป็นตำแหน่ง  ประธานกลุ่ม    รองประธานกลุ่ม    สมาชิก    เลขานกุาร 
                             ไม่ได้เป็นสมาชกิ เพราะ............................................................................................................................................................ 
3) การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม (ให้ถามทุกปี) 
    เข้ารว่มประชุมเดือนของกลุม่                                                             การเสนอความคิดเหน็, ปัญหาที่เกิดขึน้ในชุมชน 
    งานบุญ งานประเพณีในชมุชน                                                            การพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำในชมุชน 
    มสี่วนร่วมในการวางแผนการผลติให้หับสมาชิกกลุ่ม                                   มีส่วนรว่มในการดูแลรักษาผลประโยชน์ 
    มสี่วนร่วมในการออกเสยีงเพือ่เลอืกคณะกรรมการกลุม่                               อืน่ ๆ ระบุ............................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



169 

 

ส่วนท่ี 5 ค่าใชจ้่ายในการผลิตท่ีเป็นเงินสดของเกษตรกร (ปีการเพาะปลูก 2563/64 ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 63 – 30 เม.ย. 64) 

 
แปลงท่ี 

เนื้อท่ี (ไร่) 
การใช้ประโยชน ์

ผลผลิตรวม 
(กก.) 

ราคาท่ีขายได้ 
กรณีขาย

เหมา 

แหล่งขาย
ผลผลิต  
(ใส่รหัส) พืชท่ีปลูก 

ปศุสัตว์/
ประมง 

บาท/กก. บาท/ตัน 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         

เหตุผล: แหล่งขายผลผลิต  1 = พอ่ค้าคนกลางมารับทีแ่ปลง  2 = ตลาดในท้องถิ่น  3 = สหกรณ์หรอืกลุม่รับซ้ือ  4 = อื่น ๆ ระบุ.............................. 
5.1 ค่าใช้จ่ายในการผลิต (ปัจจัยการผลิตท่ีเป็นเงินสด) ปีการเพาะปลกู 2563/64 ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 63 – 30 เม.ย. 64 

รายการ หน่วย 
แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 แปลงท่ี 3 

ปริมาณ 
ราคาต่อ
หน่วย 

มูลค่า ปริมาณ ราคาต่อหน่วย มูลค่า ปริมาณ 
ราคาต่อ
หน่วย 

มูลค่า 

1. เมล็ดพนัธุ์/ท่อนพันธุ์/กล้าพันธุ ์ กก.          
 ต้น/

ท่อน 
         

2. การใส่ปุ๋ย            
    2.1 ครั้งที่ 1           
ปุ๋ยอินทรยี ์
(มูลไก่ วัว เป็ด สุกร โค กระบือ) 

กก.          

ปุ๋ยชีวภาพ           
 - ชนิดเม็ด......................... กก.          
 - ชนิดน้ำ.......................... ลิตร          
ปุ๋ยเคม ี           
 - สูตร............................... กก.          
 - สูตร............................... กก.          
 - สูตร.............................. กก.          
    2.2 ครั้งที่ 2            
ปุ๋ยอินทรยี ์
(มูลไก่ วัว เป็ด สุกร โค กระบือ) 

กก.          

ปุ๋ยชีวภาพ           
 - ชนิดเม็ด......................... กก.          
 - ชนิดน้ำ.......................... ลิตร          
ปุ๋ยเคม ี           
 - สูตร............................... กก.          
 - สูตร............................... กก.          
 - สูตร.............................. กก.          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



170 

 

รายการ หน่วย 
แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 แปลงท่ี 3 

ปริมาณ 
ราคาต่อ
หน่วย 

มูลค่า ปริมาณ ราคาต่อหน่วย มูลค่า ปริมาณ 
ราคาต่อ
หน่วย 

มูลค่า 

    2.3 ครั้งที่ 3           
ปุ๋ยอินทรยี ์
(มูลไก่ วัว เป็ด สุกร โค กระบือ) 

กก.          

ปุ๋ยชีวภาพ           
 - ชนิดเม็ด......................... กก.          
 - ชนิดน้ำ.......................... ลิตร          
ปุ๋ยเคม ี           
 - สูตร............................... กก.          
 - สูตร............................... กก.          
3. การฉีดยา           
   3.1 ครั้งที่ 1           
น้ำหมักชวีภาพ กก.          
 ลิตร          
ฮอร์โมนชีวภาพ กก.          
 ลิตร          
ยาคุมหญ้า กก.          
 ลิตร          
ยาฆ่าหญ้า กก.          
 ลิตร          
ยาป้องกันกำจัดโรค/เชื้อรา กก.          
 ลิตร          
ยาฆ่าแมลง หนอน เพลีย้ กก.          
 ลิตร          
ศัตรูพืชอืน่ ๆ (หอย ปู หนู) กก.          
 ลิตร          
   3.2 ครั้งที่ 2           
น้ำหมักชวีภาพ กก.          
 ลิตร          
ฮอร์โมนชีวภาพ กก.          
 ลิตร          
ยาคุมหญ้า กก.          
 ลิตร          
ยาฆ่าหญ้า กก.          
 ลิตร          
ยาป้องกันกำจัดโรค/เชื้อรา กก.          
 ลิตร          
ยาฆ่าแมลง หนอน เพลีย้ กก.          
 ลิตร          
ศัตรูพืชอืน่ ๆ (หอย ปู หนู) กก.          
 ลิตร          
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รายการ หน่วย 
แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 แปลงท่ี 3 

ปริมาณ 
ราคา 
ต่อหน่วย 

มูลค่า ปริมาณ 
ราคา 
ต่อหน่วย 

มูลค่า ปริมาณ 
ราคา 
ต่อหน่วย 

มูลค่า 

   3.3 ครั้งที่ 3           
น้ำหมักชวีภาพ กก.          
 ลิตร          
ฮอร์โมนชีวภาพ กก.          
 ลิตร          
ยาคุมหญ้า กก.          
 ลิตร          
ยาฆ่าหญ้า กก.          
 ลิตร          
ยาป้องกันกำจัดโรค/เชื้อรา กก.          
 ลิตร          
ยาฆ่าแมลง หนอน เพลีย้ กก.          
 ลิตร          
ศัตรูพืชอืน่ ๆ (หอย ปู หนู) กก.          
 ลิตร          
4. อื่น ๆ           
ค่าน้ำมันไถ ลิตร          
ค่าน้ำมันเอาน้ำเข้าแปลง ลิตร          
ค่าน้ำมันใส่ปุ๋ย ลิตร          
ค่าน้ำมันฉีดยา ลิตร          
ค่าน้ำมันตัดหญ้า ลิตร          
ระบุ...........................................................           
ระบุ...........................................................           
ระบุ...........................................................           
ระบุ...........................................................           
ระบุ...........................................................           
ระบุ...........................................................           
ระบุ...........................................................           
ระบุ...........................................................           
ระบุ...........................................................           
ระบุ...........................................................           
ระบุ...........................................................           
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5.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิต (ค่าแรงท่ีเป็นเงินสด) ปีเพาะปลุก 2563/64 ระหว่างวันที ่1 พ.ค. 63 – 30 เม.ย. 64 

รายการ 
แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3 

จำนวน
ครั้ง 

อัตรา ปริมาณ 
มูลค่า

ทั้งหมด 
กรณี
เหมา 

จำนวน
ครั้ง 

อัตรา ปริมาณ 
มูลค่า

ทั้งหมด 
กรณี
เหมา 

จำนวน
ครั้ง 

อัตรา ปริมาณ 
มูลค่า

ทั้งหมด 
กรณี
เหมา 

1. การเตรียมแปลง
เพาะปลูก  

               

  1.1 ไถ ครั้งที่ 1 
      ทำเอง 
      จ้าง 

 ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

  

  1.2 ไถ ครั้งที่ 2 
      ทำเอง 
      จ้าง 

 ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

  

  1.3 ไถ ครั้งที่ 3 
      ทำเอง 
      จ้าง 

 ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

  

  1.4 ไถ ครั้งที่ 4 
      ทำเอง 
      จ้าง 

 ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

  

2. การปลูก                
  2.1 ปลูกใหม ่
      ทำเอง 
      จ้าง 

 ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

  

  2.2 ปลูกซ่อม 
      ทำเอง 
      จ้าง 

 ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 
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รายการ 
แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3 

จำนวน
ครั้ง 

อัตรา ปริมาณ 
มูลค่า

ทั้งหมด 
กรณี
เหมา 

จำนวน
ครั้ง 

อัตรา ปริมาณ 
มูลค่า

ทั้งหมด 
กรณี
เหมา 

จำนวน
ครั้ง 

อัตรา ปริมาณ 
มูลค่า

ทั้งหมด 
กรณี
เหมา 

3. การดูแลรักษา                
3.1 ใส่ปุ๋ยครั้งที ่1 
      ทำเอง 
      จ้าง 

 ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

  

3.2 ใส่ปุ๋ยครั้งที ่2 
      ทำเอง 
      จ้าง 

 ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

  

3.3 ใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 3 
      ทำเอง 
      จ้าง 

 ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

  

3.4 ฉีดยา ครั้งที่ 1 
      ทำเอง 
      จ้าง 

 ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

  

3.5 ฉีดยา ครั้งที่ 2 
      ทำเอง 
      จ้าง 

 ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

  

3.6 ฉีดยา ครั้งที่ 3 
      ทำเอง 
      จ้าง 

 ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

  

3.7 ตัด/ถอนหญ้า 
      ทำเอง 
      จ้าง 

 ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 
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รายการ 
แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3 

จำนวน
ครั้ง 

อัตรา ปริมาณ 
มูลค่า

ทั้งหมด 
กรณี
เหมา 

จำนวน
ครั้ง 

อัตรา ปริมาณ 
มูลค่า

ทั้งหมด 
กรณี
เหมา 

จำนวน
ครั้ง 

อัตรา ปริมาณ 
มูลค่า

ทั้งหมด 
กรณี
เหมา 

3.8 เอาน้ำเข้าแปลง 
      ทำเอง 
      จ้าง 

 ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

  

4. การเก็บเกีย่ว                
  4.1 โดนคน 
      ทำเอง 
      จ้าง 

 ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

  

  4.2 โดยเครือ่งจกัร 
      ทำเอง 
      จ้าง 

 ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

  

5. อื่น ๆ                

ระบุ.......................... 

 ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

  

ระบุ......................... 

 ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 
 

  

ระบุ.......................... 

 ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 

   ......................... 
 บาท/ไร ่
 บาท/คน 
 อืน่ ๆ ระบุ....... 

 
.......ไร ่
.....คน 
ระบุ... 
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ส่วนท่ี 6 ความเป็นอยู่หลังเข้ามาอาศยัในพ้ืนที่ 
 6.1 สถานะทางเศรษฐกิจของครวัเรือน 
       1 พอกินพอใช้ แต่ไมเ่หลือเงินเก็บออม    2 พอกินพอใช้ และมีเงนิเก็บออม..............................บาท 
       3 พอกินพอใช้ แตม่ีหนี้สนิ................................บาท   4 ไม่พอกินพอใช้  และมีหนี้สิน.................................บาท 
       5 อืน่ ๆ ระบุ....................................................................................................................................................................................... 
 6.2 การมสี่วนร่วมกับกจิกรรมในชุมชน 
       มี ได้แก ่
   1.1 งานบุญ งานประเพณีในชุมชน    1.2 การประชมุ 
   1.3 การพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ, อาคารอเนกประสงค ์   1.4 อืน่ ๆ ระบุ................................................. 
       ไม่มี เพราะ.................................................................................................................................................................................................... 
 6.3 การทำบัญชีครัวเรือน 
       1 ทำ  1.1 ทำเปน็บางครั้ง  1.2 ทำเปน็ประจำ 
       2 ไม่ได้ทำ เพราะ.......................................................................................................................................................................................... 
 6.4 สภาพแวดลอ้มโดยรอบชุมชน 
       1 สภาพแวดล้อมดีมาก  2 สภาพแวดล้อมน่าพอใจ   3 สภาพแวดล้อมควรพฒันา/ปรังปรุง 
       4 อืน่ ๆ ระบุ................................................................................................................................................................................................. 
 6.5 ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน 
       1 มีความรกัใคร่สามัคค ี   2 มีความขัดแย้งกัน (กรุณาระบุเรื่องทีข่ัดแย้ง)................................................................... 
       3 ต่างคนต่างอยู ่   4 อืน่ ๆ ระบุ...................................................................................................................... 
 6.6 หลักจากเข้ามาอยู่อาศยัในพืน้ที ่ต้องการย้ายออกจากพืน้ที่   1 อยากย้ายออก  2 ไม่ย้ายออก      3 ไมแ่น่ใจ 
 6.7 การทำเกษตรอย่างต่อเนือ่งในพื้นที่      1 ทำตอ่เนื่อง   2 ต้องการประกอบอาชีพอืน่ ระบุ ……………………………………… 
ส่วนท่ี 7 ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลอืหรือสนับสนุน (โปรดใส่เคร่ืองหมาย  หน้าข้อ) 
 (   ) 1. ต้องการที่ดินเพิ่ม 
 (   ) 2. ต้องการอาชีพเสริม ระบุ................................................................................................................................................................................ 
 (   ) 3. ความต้องการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน ระบุ................................................................................................................................................... 
 (   ) 4. ความต้องการความชว่ยเหลือด้านการตลาด ระบุ.......................................................................................................................................... 
 (   ) 5. ความต้องการความชว่ยเหลือการเขา้ถึงแหล่งเงนิทนุ ระบุ............................................................................................................................ 
 (   ) 6. ความต้องการด้านอื่น ๆ ระบุ........................................................................................................................................................................ 
ส่วนท่ี 8 ความพึงพอใจ 

ประเด็น 
ระดับคะแนน 
(1-5 คะแนน) 

กรุณาระบุเหตุผล 
ประกอบการให้คะแนน 

ความพึงพอใจของเกษตรกรต้อการดำเนินงานของเจ้าหนา้ท่ี 
1. จำนวยและความเพียงพอของเจ้าหน้าทีท่ี่ดำเนินการ   
2. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   
3. การบริการของเจ้าหน้าที่ในการให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวก 
   ให้แกเ่กษตรกร 

  

ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อกิจกรรมการดำเนินงาน 
1. มีการสำรวจขอ้มูลความพรอ้มของพืน้ที่    
2. การจัดเวทีประชาคม สอบถาม ความตอ้งการของชมุชน   
3. การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการของชมุชน   
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ประเด็น 
ระดับคะแนน 
(1-5 คะแนน) 

กรุณาระบุเหตุผล 
ประกอบการให้คะแนน 

4. การดำเนนิงานตามกรอบการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 6 ด้าน   
   4.1 ด้านการพฒันาที่ดินฯ   
   4.2 ด้านการพฒันาแหล่งน้ำและโครงสรา้งพื้นฐาน   
   4.3 ด้านการสง่เสรมิและพัฒนาอาชีพ   
   4.4 ด้านการรวมกลุม่   
   4.5 ด้านการสนับสนนุเงนิทนุ   
   4.6 ด้านการจัดทำบัญชีครวัเรอืน   
ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น 
5. การตดิตามผลการดำเนนิงานในพื้นที่   
6. การส่งเสรมิการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง   
2. การมีอาชีพที่มัน่คง   
3. ชุมชนเข้มแข็ง   
4. สภาพแวดลอ้มภายในชมุชนมีความน่าอยู ่   
5. ในพื้นที่ไม่มีปัญหาการลกัขโมย   
6. ในพื้นที่ไม่มีปัญหาความขัดแย้งในชุมชน   
7. ประชาชนมีความสุขมากขึน้   

หมายเหตุ: ระดับคะแนน  1 = นอ้ยที่สุด    2 = นอ้ย   3 = ปานกลาง   4 = มาก  และ  5 = มากที่สุด 
 
ส่วนที่ 9 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
9.1 ปญัหา 
 1) สภาพพื้นที่ที่ได้รับจัดสรร............................................................................................................................................................................... 
 2) โครงสร้างพื้นฐาน........................................................................................................................................................................................... 
 3) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ.......................................................................................................................................................................... 
 4) ความเป็นอยู่และสังคม................................................................................................................................................................................... 
 5) อื่น ๆ ระบุ...................................................................................................................................................................................................... 
 6) อื่น ๆ ระบุ...................................................................................................................................................................................................... 
 
9.2 ข้อเสนอแนะ 
1) .............................................................................................................................................................................................................................. 
2) .............................................................................................................................................................................................................................. 
3) .............................................................................................................................................................................................................................. 
4) .............................................................................................................................................................................................................................. 
5) .............................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
ผู้สัมภาษณ.์.......................................................................................................วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์.................................................................. 
ส่วนประเมินผลการพัฒนาปจัจยัพื้นฐานและทรัพยากรทางการเกษตร ศูนย์ประเมินผล โทร. 02-579-0555 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 5 

ประมวลภาพการลงพืน้ที่สำรวจข้อมูล 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพการลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูล 

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
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พื้นที่ปฏิรูปท่ีดิน 
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พื้นที่สาธารณะประโยชน์ 
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พื้นที่ป่าชายเลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


