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คํานํา 
 

  ดวยนโยบายและการกําหนดตัวชี้วัดของราชการใหทุกหนวยงานและสํานัก กอง จังหวัด 

จัดทํา KM รวมกันเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิด หรือเผยแพรแนวคิดในการทํางานสงเสริมสหกรณเพ่ือให

เกิดความเทาทันสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง และเกิดภาพลักษณเชิงบวกในการปฎิบัติงานของขาราชการ  

  สํานักบริหารเงินทุน ไดมอบหมายใหกลุมวิเคราะหเงินทุน ซ่ึงมีหนาท่ีหลักในการใหความ

ชวยเหลือสหกรณและกลุมเกษตรกรในการสรางโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุนจากกองทุนตางๆ ในการ

สนับสนุนและพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร ในกรณีนี้ จะกลาวถึง กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาค

เกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  ซ่ึงการจัดทําโครงการเพ่ือขอการสนับสนุนดาน

เงินทุนจะเปนมาตรการสําคัญ ในการสรางแผนงาน/โครงการตนแบบ เพ่ือการพัฒนาการสงเสริมอาชีพใหกับ

เกษตรกรสมาชิก และพัฒนาองคกรสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเกิดความเขมแข็ง เพ่ือลดปญหาการแขงขัน

จากปจจัยการนําเขาและการสงออก อันเนื่องมาจากมาตรการ กฎเกณฑ และผลการเจราจาการคาโลก หรือ

จากภูมิภาคตางๆ ท่ีทําใหเกษตรกรเสียโอกาส เนื่องจากมีระดับการพัฒนาท่ีแตกตางกัน  

  เอกสารฉบับนี้ ไดรวบรวมข้ึนจากการเรียบเรียงของคณะทํางาน KM ท่ีไดตรวจสอบและ

สรางสรรคประเด็นสําคัญ โดยเฉพาะปจจัยท่ีเปนจุดแข็งในการสนับสนุนงบประมาณแผนงาน/โครงการในการ

จัดทําแผนงาน/โครงการ หวังเปนอยางยิ่งจะเปนประโยชนสําหรับผูสนใจในจัดทําแผนงาน/โครงการตอไป 

 

อํานาจ อัตถโกวิทยวงศ  

ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหเงินทุน  

ผูเรียบเรียง และจัดทํา KM  
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บทท่ี  1   

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของผลงาน 

กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 
โดย  (ทัศนีย ผลชานิโก ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาการประชาสัมพันธ) 

ปจจุบันกระแสขาวท่ีมาแรงคงไมมีเรื่องใดแซงเรื่องการหลอมรวมเปนหนึ่งเดียวของกลุม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต  หรือ กลุมประเทศ  ASEAN (Association of South EastAsian Nations) ท่ี
จะหลอมรวมเปนหนึ่งเดียวเปนประชาคมอาเซียน  ( ASEAN Community : AC ) ในป ๒๕๕๘ สื่อทุกสื่อจึง
นําเสนอเรื่องราวในแงมุมตางๆ  ท้ังดานสังคมวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ การเมืองเราจึงไดเห็นความรวมมือท้ังของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนดวยกันเอง  เพ่ือใหประชาชนมีความพรอมและกาวเขาสูประชาคม
อาเซียนไดอยางสงางาม  แตเรื่องท่ีจะนํามาเสนอในวันนี้เปนเรื่องท่ีเก่ียวพันกับประเทศไทยโดยตรงในดาน
เศรษฐกิจ  เพ่ือรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน  และประชาคมอ่ืนๆในระดับนานาชาติ  และมีการ
เตรียมการมาจนครบ  ๑ ทศวรรษในป๒๕๕๗  นี้ นั่นก็คือเรื่อง  นโยบายเปดการคาเสรี  (Free Trade Area : 
FTA) ท่ีอาจจะสงผลกระทบตอเกษตรกรไทยในดานการแขงขัน  รัฐบาลจึงไดจัดตั้ง  กองทุนปรับโครงสรางการ
ผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  ข้ึน ซ่ึงหลายๆทานไดยินไดฟงมานานจนลืม
เลือน วันนี้จะนํามาทบทวนเพ่ือสรางความรูความเขาใจกันอีกครั้ง 

ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปท่ีผานมาจะเห็นวา กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ เปนทุนหมุนเวียนท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือชวยเหลือสนับสนุนเกษตรกรท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาใหมีขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ิมมากข้ึน  โดยการปรับโครงสราง
การผลิต ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  พัฒนาคุณภาพ  การแปรรูป  การสราง
มูลคาเพ่ิมของสินคาเกษตรและอาหาร  ตลอดจนการปรับเปลี่ยนอาชีพจากสินคาท่ีไมมีศักยภาพไปสูสินคาท่ีมี
ศักยภาพ ดังนั้นจะเห็นไดวา กองทุนฯ เปนหนวยงานใหบริการประชาชน  

การดําเนินงานตาง  ๆ จําเปนตองเสนอประโยชนตอผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย  ให
ไดรับประโยชนและความพึงพอใจในบริการของกองทุนฯ  มากท่ีสุด  ซ่ึงการจะบรรลุเปาหมายดังกลาว
จําเปนตองมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการดําเนินงาน  ตลอดจนรายละเอียดการเขาถึงกองทุนใหกับ
เกษตรกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับรู  และสิ่งสําคัญคือการท่ีเกษตรกรหรือผูไดรับผลกระทบจากการเปด
การคาเสรีมีความสามารถในการนําเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ  ไดอยางถูกตองท้ังนี้  จาก
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการกองทุนฯ  ประจาํป 2556 พบวา เกษตรกรรวมถึงหนวยงานภาครัฐ  
ยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการใหความชวยเหลือของกองทุนฯ  ตลอดความรูเก่ียวกับผลกระทบ
จากการเปดเสรีทางการคา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558  

ผูรับบริการ จึงมีขอเสนอแนะใหกองทุนฯ  เรงการประชาสัมพันธใหท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงเปน
การยืนยันไดวา  การประชาสัมพันธเปนประเด็นสําคัญตอการเพ่ิมคุณภาพใหบริการของกองทุนฯ  ดังนั้น เพ่ือ
เปนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการและการประชาสัมพันธของกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรให
เกิดประสิทธิภาพมากกวาปท่ีผานมา  กองทุนฯ  จึงไดกําหนดแผนปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและการ
ประชาสัมพันธของกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  
ประจาํปงบประมาณ  2557 เพ่ือเรงเผยแพรขอมูลขาวสารใหความรูแกเกษตรกรและผูเก่ียวของเก่ียวกับการ
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เปดเสรีการคามากยิ่งข้ึนรวมท้ังการใหขอมูลการขอใชเงินกองทุน  FTA เพ่ือปรับโครงสรางการผลิตใหสามารถ
แขงขันกับนานาประเทศ สรางความม่ันคงและยั่งยืนในอาชีพใหเกษตรกรตอไป  

จากท่ีกลาวมาท้ังหมด  คือ ความเปนมา  และวิธีการขอรับความชวยเหลือจากกองทุนปรับ
โครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  ซ่ึงมีสํานักงานอยู  ณ สํานัก
เศรษฐกิจการเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  หวังเปนอยางยิ่ง
วาจะเปนประโยชนตอนักประชาสัมพันธและนักสื่อสารมวลชน  ใชเปนขอมูลเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธให
เกษตรกรกลุมเปาหมายไดตอไปคะ 

 
ความเปนมาของกองทุน 

การท่ีรัฐบาลมีนโยบายเปดการคาเสรี  ( Free Trade Area : FTA ) ท้ังในกรอบทวิภาคี  และ  
พหุภาคี อาทิ เขตการคาเสรีอาเซียน ( ASEAN Free Trade Area : AFTA ) เขตการคาเสรีไทย -จีน เขตการคา
เสรีไทย-ออสเตรเลีย  เขตการคาเสรีไทย -นิวซีแลนด เขตการคา เสรีไทย-ญี่ปุน เขตการคาเสรีอาเซียน -จีน เขต
การคาเสรีอาเซียน -ญี่ปุน เปนตน ซ่ึงการเปดเขตการคาเสรีโดยรวมแลว  ประเทศไทยไดรับประโยชน  แตจะมี
สินคาบางชนิดไดรับผลกระทบโดยเฉพาะสินคาเกษตรบางกลุมของไทย  อาทิ ปาลมน้ํามัน มะพราวผล ขาว ชา 
กาแฟ โคเนื้อโคนม  เปนตน ซ่ึงระดับความรุนแรงของผลกระทบตอสินคาเกษตรแตละชนิดแตกตางกันไปตาม
ความสามารถในการแขงขันของชนิดสินคา  ดังนั้น เพ่ือใหเกษตรกรมีการปรับตัวโดยผลิตสินคาท่ีมีศักยภาพข้ึน  
เพ่ิมผลผลิตตอหนวย  ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน  และเพ่ิมมูลคาจากสินคาราคาถูกไปสูการผลิตสินคา
มูลคาสูง รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางการตลาดดวยจากเหตุผลดังกลาวคณะรัฐมนตรีจึงมีมติ  
เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2547 ใหจัดตั้งกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การแขงขันของประเทศ  ข้ึนท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ  มีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการปรับโครงสรางสินคา
เกษตรและเยียวยาเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาทุกขอตกลง  เชน องคการการคาโลก  
(WTO)เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ฯลฯ โดยสนับสนุนเงินทุนชวยเหลือเกษตรกร ใหปรับโครงสรางการผลิต
ภาคเกษตร  ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินคาท่ีไมมี
ศักยภาพสูสินคาท่ีมีศักยภาพ 

 
วิสัยทัศน “ลดผลกระทบของสินคาเกษตร จากการเปดเสรีทางการคา” 
 
พันธกิจ “สนับสนุนเงินทุนเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรผูผลิตสินคาท่ีไดรับผลกระทบจากการเปด

เสรีทางการคา ในการปรบัโครงสรางการผลิต ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนา
คุณภาพ การแปรรูป การสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาเกษตรกรและอาหาร ตลอดจนการปรับเปลี่ยนอาชีพจาก
สินคาท่ีไมมีศักยภาพไปสูสินคาท่ีมีศักยภาพ” 

 
วัตถุประสงค 
(1) เพ่ือใหเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาท้ังทางตรงและทางออมมีขีด

ความสามารถในการแขงขันเพ่ิมมากข้ึนตลอดหวงโซการผลิต (Supply Chain) 
(2) เกษตรท่ีไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคามีความพึงพอใจจากการใหบริการของ

กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรฯ 
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ภารกิจ 
(1) สนับสนุนสินเชื่อ ปจจัยการผลิตและเทคโนโลยี 
(2) สนับสนนุงานวิจัยและพัฒนา 
(3) ใหความรู ฝกอบรมและดูงาน 
(4) ใหการสนับสนุนดานโครงสรางพ้ืนฐานการเกษตร 
(5) ปรับเปลี่ยนอาชีพ 
 

๑.๒ การบริหารกองทุนฯ 
การบริหารการจัดการกองทุน บริหารโดย  คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการ

ผลิตภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  โดยมี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณเปนประธาน  เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เปนกรรมการและเลขานุการ  ท้ังนี้ คณะ
กรรมการฯ  ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนมา  2 คณะ เพ่ือชวยในการดําเนินงานกองทุนใหมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสราง
การผลิตภาคการเกษตร  

โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ท่ีไดรับมอบหมายเปนประธาน  เลขาธิการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เปนกรรมการและเลขานุการ  ทําหนาท่ีในการพิจารณากลั่นกรองโครงการตาง  
ๆ ท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ 

2. คณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธการปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแขงขันของประเทศ  

โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีไดรับมอบหมาย  เปนประธาน  ผูอํานวยการกอง
เกษตรสารนิเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนกรรมการและเลขานุการ  ทําหนาท่ีในการ
กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักแพรหลายเพ่ือใหรูไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา
รับทราบและจัดทําโครงการขอรับการชวยเหลือแผนภาพแสดงโครงสรางการบริหารงานกองทุนปรับโครงสราง
การผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 
 
๑.๓ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 

(1) กรณีโครงการท่ีเสนอโดย  เกษตรกร/สถาบนัเกษตรกร /องคกรเกษตรกร  และภาคเอกชน
ตองไดรับผลกระทบโดยตรงหรือโดยออมจากการเปดเสรีทางการคา  และหากเปนเกษตรกรตองเสนอในนาม
สถาบนัเกษตรกร  หรือองคกรเกษตรกรท่ีไดรับการยอมรับจากสวนราชการ  โดยผูเสนอจะตองขอรับการ
สนับสนุนผานสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ี
รับผิดชอบ กํากับดูแลการปฏิบัติงานการใชเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีกรรมการจากหนวยงานรฐั  เอกชน นักวิชาการ และผูแทน
เกษตรกร รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณประธาน 

คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง  มีอนุกรรมการจากหนวยงานตาง  ๆ และผูทรงคุณวุฒิ  รอง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีไดรับมอบหมายประธาน 
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คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ  มีกรรมการจากหนวยงานตาง  ๆ และผูทรงคุณวุฒิ  รอง
ปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีไดรับมอบหมายประธาน 

คณะทํางานจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพการใหบริการฯ  มีคณะทํางานจากหนวยงานตาง  ๆ 
รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ประธาน  ผูอํานวยการ สวนบริหารกองทุนฯ  เลขานุการ  
คณะทํางานจากหนวยงานตาง ๆ 

คณะทํางานบริหารความเส่ียงกองทุน  รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เปน
ประธาน และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเลขานุการกองทุนฯ เลขานุการ 

(2) กรณีโครงการ/งาน หรือกิจกรรมท่ีเสนอโดยหนวยงานของรฐั  ตองเปนโครงการ / งาน 
หรือกิจกรรมท่ีดําเนินการปรับโครงสรางการผลิตเพ่ือลดผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาและเปนโครงการ
ท่ีเกิดจากความตองการ หรือการมีสวนรวมของเกษตรกร 

(3) กรณีท่ีเปนการวิจัย  ตองเปนการวิจัยเชิงประยุกต  (Applied Research) หรือการวิจัย
ดานการตลาด  โดยมีผลการวิจัยภายในระยะเวลาไมเกิน  1 ป และตองไมเปนโครงการวิจัยข้ันพ้ืนฐาน  (Basic 
Research) 

(4) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ  ตองอยูในพ้ืนท่ีของกิจกรรม  หรือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบ  ไมวา
จะเปนโครงการปรับโครงสราง หรือโครงการใหเกษตรกรปรับตัว/และ/หรือปรับเปลี่ยนอาชีพ 

(5) การเสนอขอรับการสนบัสนุนในรูปเงินทุนหมุนเวียน  ตองระบุ เง่ือนไขและแผนการคืน
เงินใหชัดเจน 
 
๑.๔ กรอบและเง่ือนไขการสนับสนุนเงิน 

๑) เงินจายขาด ใหเฉพาะกรณีหรือคาใชจาย ดังตอไปนี้ 
(1) คาปจจัยการผลิตในกรณีทดลอง/สาธิต/นํารอง 
(2) คาใชจายตาง  ๆ สําหรับงานวิจัยตองเปนการวิจัยประยุกต  (Applied Research) หรือ 

การวิจัยดานการตลาด  โดยมีผลวิจัยในระยะเวลาไมเกิน  1 ป และตองไมเปนโครงการวิจัยข้ันพ้ืนฐาน (Basic 
Research) 

(3) คาใชจายในการถายทอดเทคโนโลยี อาทิ การฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน 
(4) คาใชจายดําเนินงาน  หรือคาบริหารโครงการของหนวยงานราชการตามหลักเกณฑท่ี

คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด หรือตามท่ีจายจริงแตไมเกิน รอยละ 3 ของงบประมาณโครงการ 
(5) คาใชจายตางๆ  นอกเหนือจากท่ีระบุใน  (1) (2) (3) และ (4) ใหอยูในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารกองทุน 
2) เงินยืม/เงินหมุนเวียน 

(1) เงินยืมปลอดดอกเบี้ย ใหเฉพาะกรณี หรือคาใชจาย ดังตอไปนี้ 
(1.1) การชวยเหลือสําหรับโครงการ  ซ่ึงไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา  

อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐ 
(1.2) การชวยเหลือสําหรับโครงการท่ีริเริ่มใหม  รวมท้ังกรณีจูงใจใหเกิดการผลิต  

หรือเปลี่ยนแปลงการผลิต 
(1.3) คาใชจายท่ีสนับสนุนไดแก 

(1.3.1) คาลงทุนตางๆ  อาทิ คากอสรางโรงเรือน /โรงงาน คาเครื่องมือ
อุปกรณ ฯลฯ 
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(1.3.2) คาใชจายหมุนเวียนในการผลิต 
(1.4) กรณีกูยืมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร กองทุนจะ

ชดเชยดอกเบี้ยท้ังหมด 
(1.5) วงเงินใหยืมและกําหนดการชําระคืนใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินงาน/

ความจําเปนของแตละโครงการ 
(2) เงินยืมคิดดอกเบี้ย ใหเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมท่ีไดรับผลตอบแทนคุมคาการลงทุน

โดยวงเงินใหยืม กําหนดการชําระคืน และอัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  โดย
พิจารณาตามความจําเปนของแตละโครงการจากแผนปฏิบัติงาน แผนการใชเงิน และแผนการขําระคืน 
 
๑.๕ งบประมาณ 

กองทุนฯ ไดรับจัดสรรจากงบประมาณรายป ดังนี้ 
ป 2549 จํานวน  200 ลานบาท 
ป 2550 จํานวน  100 ลานบาท 
ป 2551 จํานวน  100 ลานบาท 
ป 2552 จํานวน  140 ลานบาท 
ป 2553 จํานวน  -      ลานบาท 
ป 2554 จํานวน  100 ลานบาท 
ป 2555 จํานวน  -      ลานบาท 
ป 2556 จํานวน    58 ลานบาท 
ป 2557 จํานวน    60 ลานบาท 
รวม จํานวน  758 ลานบาท 

 
๑.๖ แนวคิดการจัดทําแผนงาน/โครงการท่ีดี 
 

  การเขียนโครงการและความสําคัญของโครงการ 

  โครงการ  คือ  การวางแผนอยางเปนระบบ  ประกอบดวยกิจกรรมยอยหลายกิจกรรมท่ีตอง

อาศัยทรัพยากรในการดําเนินงาน  เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายตามท่ีแผนวางไว 

  การเขียนโครงการจึงเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการวางแผน ท่ีจะทําใหองคกรหรือ

หนวยงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

 

  ความสําคัญของโครงการ 

  เนื่องจากโครงการ (Project) เปนสารท่ีเรียบเรียงข้ึนเปนข้ันตอน และมีแผนปฏิบัติเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค ดังนั้นโครงการจึงเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของแผนการดําเนินงานของทุกหนวยงาน 

  การวางแผนโครงการ   มีกระบวนการและข้ันตอนเชนเดียวกับการวางแผนโดยท่ัวไป คือ 

ประกอบดวย การกําหนดวัตถุประสงค การรวบรวม และการวิเคราะหขอมูล  การพิจารณาถึงอุปสรรค ปญหา  

คนหาโอกาสเลือกแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนไปได  หรือวิถีทางท่ีดีท่ีสุดและกระบวนการสุดทาย คือ การ
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ตรวจสอบ ทบทวน และการประเมินผลโครงการ   ดังนั้นโครงการจึงมีความสําคัญตอแผนการการปฏิบัติงาน

ดังตอไปนี้ 

  ๑. ชวยชี้ใหเห็นถึงปญหา และภูมิหลังของการทํางาน 

  ๒. ชวยใหการปฏิบัติงานตามแผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๓. ชวยใหแผนงานมีความชัดเจน โดยบุคคลท่ีเก่ียวของมีความเขาใจและรับรูถึงปญหารวมกัน 

  ๔. ชวยใหแผนงานมีทรัพยากรใชอยางเพียงพอ เหมาะสมกับสภาพปฏิบัติจริง  เพราะมี

รายละเอียดการใชทรัพยากรท่ีชัดเจน 

  ๕. ชวยใหแผนงานมีความเปนไปไดสูงเพราะมีผูรับผิดชอบ และมีความเขาใจในการ

ดําเนินงาน  

  ๖. ชวยลดความขัดแยง และขจัดความซํ้าซอนในหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน เพราะ

แตละหนวยงาน มีโครงการท่ีไดรับผิดชอบเปนการเฉพาะเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคคลใน

หนวยงาน 

  ๗. สรางทัศนคติท่ีดีตอบุคลากรในหนวยงานเปนการเสริมสรางความสามัคคี และความ

รับผิดชอบรวมกัน  ตามความรู  ความสามารถ และศักยภาพของแตละบุคคลอยางเต็มท่ี 

  ๘. สรางความม่ันคงใหกับแผนงาน และสรางความม่ันใจในการดําเนินงานใหกับผูมีหนาท่ี

รับผิดชอบ 

 ๙ . สามารถควบคุมการทํางานไดสะดวก ไมซํ้าซอน เพราะงานไดแยกออกเปนสวน ๆ ตาม

ลักษณะเฉพาะของงาน 

 

ลักษณะของโครงการท่ีดี 

  โครงการท่ีดี  ตองมีลักษณะท่ีสําคัญดังนี้  

๑.  ตองมีความชัดเจน 

   ความชัดเจนของโครงการ  หมายถึง  ตองตอบคําถามของผูท่ีอานโครงการได ท้ัง

ดานเนื้อหาของโครงการ  และความชัดเจนของภาษา 

๒.  มีความเปนไปได 

   หมายถึง  วิธีการตองมีความชัดเจน  เม่ือมีการดําเนินโครงการตามลําดับข้ันแลวมี

ความเปนไปไดสูงวาโครงการจะประสบความสําเร็จ  หรือบอกไดวาจะเปนไปตามท่ีคาดหวังมากนอยเพียงใด 

๓.  ประหยัด 

   การแกปญหามีหลายวิธีท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ  ซ่ึงแตละวิธีการตองมีคาใชจายใน

การดําเนินงาน  มีระยะเวลาท่ีใช  รวมถึงทรัพยากร  ดังนั้น  การท่ีมีหลายวิธีการในการตอบปญหาเดียวกัน จึง

ควรท่ีจะเลือกทางเลือกท่ีเสียคาใชจายนอยท่ีสุด ประหยัดเวลา และทรัพยากรมากท่ีสุด 

 

 



๘ 
 

๔.  มีประสิทธิภาพ 

   การดําเนินโครงการท่ีประหยัดท้ังเวลา  ทรัพยากร  และไดผลลัพธตามท่ีตองการ 

หรือตามท่ีตั้งวัตถุประสงคไว  เรียกวาเปนการทําโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ 

๕.  มีความเชื่อม่ันสูง 

   โครงการท่ีดีตองมีความเชื่อม่ันสูงวา  มีความเปนไปได  และหากเปลี่ยนผูดําเนิน

โครงการหรือผูจัดการโครงการก็สามารถดําเนินการไดประสบผลสําเร็จไดใกลเคียงกัน  หรือเกิดผลลัพธเทาเดิม

หากนําโครงการนั้นไปดําเนินการท่ีอ่ืน ๆ 

๖.  มีการประเมินผลได 

   โครงการท่ีดี  ตองสามารถประเมินผลไดวาผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ 

มีความแตกตางมากนอยเพียงใดกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ดังนั้นการกําหนดผลลัพธจึงควรตั้งเปนสิ่งท่ีสามารถวัด

ไดจริง  อันจะเปนตัวบงบอกผลสัมฤทธิ์ของโครงการในท่ีสุด 

 

ข้ันตอนการเขียนโครงการ 

  ๑. วิเคราะหปญหาหรือความตองการ  ดําเนินการโดย 

-   ศึกษาสภาพแวดลอมเพ่ือคนหาปญหา 

-   กําหนดสภาพแหงการหมดปญหา  

-   กําหนดแนวทางแกไข  

  ๒. การเขียนโครงการ  มีเทคนิค  ดังนี้ 

-   กอนลงมือ  ตองตั้งคําถามและตอบคําถาม  ๕  W  ๑  H  (what  Where  When  

Why  Who  How)   

-  ศึกษาเกณฑการคัดเลือกโครงการ  กรณีท่ีตองนําเสนอโครงการเพ่ือการขออนุมัติ 

-   ลงมือเขียนโครงการ  โดยใชภาษาเขียนท่ีกระชับ  สื่อความหมายไดชัดเจน  และ

ครบตามสวนประกอบท่ีดีของโครงการ 

-   ปรึกษาผูท่ีเชี่ยวชาญในการเขียนโครงการ  หรือประเมินผลโครงการเพ่ือลดปญหา  

หรืออุปสรรคระหวางท่ีทําการเขียน  นําเสนอ  และติดตามประเมินผลโครงการ 

 

สวนประกอบของโครงการ รูปแบบของโครงการท่ัวไปมีสวนประกอบดังนี ้

  ๑. ชื่อโครงการ 

  ชื่อโครงการท่ีดี ตองมีความชัดเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจง เปนท่ีเขาใจงายแกผูท่ีมีสวน

เก่ียวของหรือผูนําโครงการไปใช และตองแสดงลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ แสดงลักษณะเฉพาะของโครงการ 

บอกไดวาโครงการเก่ียวของกับเรื่องใดอยางตรงไปตรงมาท่ีสุด 

 

 



๙ 
 
  ๒. หลักการและเหตุผล 

  หลักการและเหตุผล คือ สวนท่ีแสดงถึงปญหาและความจําเปนท่ีตองมีโครงการ ควรเขียน

ระบุปญหา เหตุผล โดยมีขอสนับสนุนอยางชัดเจน มีการหยิบยกทฤษฎีตาง ๆ เขามาสนับสนุนโครงการนั้น 

อยางสมเหตุผล มีความเปนเหตุ -ผล หรืออาจย้ําใหเห็นชัดเจนวา โครงการสอดคลองกับแผนและนโยบายของ

หนวยงานหรือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดจริง หรือมีความจําเปนตองมีการดําเนินโครงการนี้เพ่ือแกปญหา เพ่ือการ

พัฒนา หรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด 

  ๓. วัตถุประสงคของโครงการ 

  วัตถุประสงคเปนเครื่องชี้แนวทางการดําเนินงานของโครงการ เปนตัวกําหนดสวนประกอบ

อ่ืน ๆ ของโครงการ วัตถุประสงคท่ีดีตองชัดเจนไมคลุมเครือ และควรเขียนเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เพ่ือใหสามารถวัดผลหรือประเมินผลการดําเนินโครงการไดอยางเปนรูปธรรม มีการเรียงลําดับความสําคัญ 

  ๔. เปาหมาย 

  เปาหมายเปนการคาดหวังลวงหนาถึงผลท่ีจะไดรับวาเปนปริมาณเทาใด โดยตองวัดไดอยาง

เปนตรรกะ 

  เชิงปริมาณ  (ใหใครเปนผูเขารวมโครงการจํานวนก่ีคน) 

  เชิงคุณภาพ  (ใหผูท่ีเขารวมโครงการสามารถทําอะไรไดหรือมีความรูเรื่องใด) 

  ๕.วิธีดําเนินงาน 

  วิธีดําเนินงานเปนภารกิจท่ีตองปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการ ซ่ึงวิธีดําเนินงาน

จําแนกเปนกิจกรรมยอยหลายกิจกรรม บางครั้งนิยมเขียนเปนรูปปฏิทินรวมกับระยะเวลาดําเนินงานท่ีแสดงถึง

ลําดับกิจกรรมกอนหลัง เพ่ือใหโครงการนั้นดําเนินไปอยางเปนข้ันตอน ภายในชวงระยะเวลาท่ีกําหนดไวจริง 

งายในการกํากับตรวจสอบ 

  สําหรับการกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานตองจัดสรรกิจกรรมอยางรอบคอบ และเลือกทาง            

ท่ีไดผลดีท่ีสุด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเพียงพอตามวัตถุประสงค ประหยัดงบประมาณ                          

มีองคประกอบท่ีจะบอกถึงความสําเร็จอยางชัดเจน และสามารถวัดไดอยางชัดเจน หากใชการประเมินผลแบบ

การมีสวนรวมเปนเกณฑในการประเมิน 

  ๖. ระยะเวลาดําเนินงาน ระบุวันท่ีดําเนินงาน หรืออาจระบุเปนชวง หรือไตรมาส 

   ๗. สถานท่ีดําเนินงาน 

  สถานท่ีดําเนินงาน ควรระบุสถานท่ีใหชัดเจนและเจาะจงเพ่ือใหสะดวกท้ังแกผูดําเนิน

โครงการ ผูสนับสนุน และผูเขารวมโครงการ 

  ๘. งบประมาณหรือทรัพยากรท่ีตองใช 

  การทํางบประมาณ เปนการประมาณคาใชจายของโครงการ ท่ีผูเขียนจะตองระบุเปนยอดเงิน

และทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีนํามาใชในโครงการ ซ่ึงจะตองจัดสรรใหเหมาะกับโครงการ เปนท่ียอมรับได โดยอาจ

จําแนกเปนหมวด ๆ เชน หมวดคาบริหารโครงการ หมวดคาดําเนินโครงการ และหมวดคาติดตามและ



๑๐ 
 
ประเมินผลซ่ึงแตละหมวดควรมีมาตรฐานในการคิดเปนตอหนวย หรือตอหัว ครอบคลุมตลอดท้ังเนื้อหาของ

โครงการเพ่ือเปนเครื่องมืออธิบายแกผูสนับสนุนโครงการ ผูดําเนินโครงการรวมและผูเก่ียวของกับโครงการได 

  ๙ . ผูรับผิดชอบโครงการ 

  การเขียนโครงการตองระบุผูรับผิดชอบวาเปนผูใดหรือหนวยงานใด 

  ๑๐. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

  ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เปนการแสดงถึงผลประโยชนท่ีพึงไดรับจากความสําเร็จของ

โครงการ ท้ังโดยทางตรงและทางออม ซ่ึงตองเขียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ

ตามลําดับของความสําคัญ 

  ๑๑. การประเมินผลโครงการ 

  เปนการระบุวิธีประเมินผลและอาจระบุผูรับผิดชอบในการประเมินผล ซ่ึงการประเมินผลจะ

ถูกตองมากนอยเพียงใดข้ึนกับความชัดเจนของโครงการ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญของผูประเมิน          

ซ่ึงการประเมินผลนี้จะมีท้ังผลบวกและผลลบ โดยการประเมินผลจะสามารถนําไปสูการปรับปรุงโครงการได

มากนอยเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับรูปแบบของการประเมิน เทคนิคการประเมิน และชวงระยะเวลาท่ีทําการ

ประเมินผลโครงการ 

 

๑.๗ เรื่อง ข้ันตอนในการวางแผนและเขียนโครงการ โดยนายเอกพงค ล่ิมศิลา  

การวางแผนและการเขียนโครงการ 

ความหมายของการวางแผน มีผูใหคําจํากัดความของการวางแผนไวหลายลักษณะ เชน  

การวางแผน คือ การมองอนาคต  การเล็งเห็นจุดหมายท่ีตองการ การคาดปญหาเหลานั้นไว

ลวงหนาไวอยางถูกตอง ตลอดจนการหาทางแกไขปญหาตางๆ เหลานั้น  

การวางแผน เปนการใชความคิดมองจินตนาการตระเตรียมวิธีการตางๆ เพ่ือคัดเลือกทางท่ีดี

ท่ีสุดทางหนึ่ง กําหนดเปาหมายและวางหมายกําหนดการกระทํานั้น เพ่ือใหสําเร็จลุลวงไปตามจุดประสงคท่ีตั้ง

ไว 

การวางแผน เปนกิจกรรมอยางหนึ่งท่ีเก่ียวกับการกําหนดสิ่งท่ีจะกระทําในอนาคต การ

ประเมินผลของสิ่งท่ีกําหนดวาจะกระทําและกําหนดวิธีการท่ีจะนําไปใชในการปฏิบัติ 

ถาจะกลาวโดยสรุป การวางแผนก็คือการคิดการหรือกะการไวลวงหนาวาจะทําอะไร ทําไม  

ทําท่ีไหน เม่ือไร อยางไร และใครทํา  

การวางแผนจึงเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับ 

 - อนาคต  

 - การตัดสินใจ 

 - การปฏิบัติ 

 

 



๑๑ 
 

ความสําคัญของการวางแผน 

ถาจะเปรียบเทียบระบบการศึกษากับคน การวางแผนก็เปรียบเสมือนสมองของคน ซ่ึงถามอง

ในลักษณะนี้แลว การวางแผนก็มีความสําคัญไมนอยทีเดียว เพราะถาสมองไมทํางานสวนอ่ืนๆของรางกาย เชน 

แขน ขา ก็จะทําอะไรไมได หรือถาคนทํางานไมใชสมอง คือทํางานแบบไมมีหัวคิดก็ลองนึกภาพดูก็แลวกันวาจะ

เปนอยางไร คนทุกคนตองใชสมองจึงจะทํางานได ระบบการศึกษาหรือการจัดการศึกษาก่็เชนเดียวกัน ตองมี

การวางแผน คือ อยางนอยตองมีความคิด การเตรียมการวาจะจัดการศึกษาเพ่ืออะไร เพ่ือใคร อยางไร 

การวางแผนมีประโยชนในหลายเรื่องดวยกัน เชน 

1. การวางแผนเปนเครื่องชวยใหมีการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑ เพราะไดมีการศึกษาสภาพ

เดิมในปจจุบันแลว กําหนดสภาพใหมในอนาคต ซ่ึงไดแกการตั้งวัตถุประสงค หรือเปาหมาย แลวหาลูทางท่ีจะ

ทําใหสําเร็จตามท่ีมุงหวัง นักวางแผนมีหนาท่ีจัดทํารายละเอียดของงานจัดลําดับความสําคัญพรอมท้ัง

ขอเสนอแนะท่ีควรจะเปนตางๆ เพ่ือใหผูมีหนาท่ีตัดสินใจพิจารณา 

2. การวางแผนเปนศูนยกลางประสานงานเชน ในการจัดการศึกษาเราสามารถใชการวางแผน

เพ่ือประสานงานการศึกษาทุกระดับและทุกสาขาใหสอดคลองกันได 

3. การวางแผนทําใหการปฏิบัติงานตางๆเปนไปโดยประหยัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพราะการวางแผนเปนการคิดและคาดการณไวลวงหนาและเสนอทางเลือกท่ีจะกอใหเกิดผลท่ีดีท่ีสุด 

4. การวางแผนเปนเครื่องมือในการควบคุมงานของนักบริหารเพ่ือติดตามตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝายตางๆใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายท่ีตองการ 

 

ประเภทของแผน 

เม่ือกลาวมาถึงตอนนี้นาจะพูดถึงประเภทของแผนเสียเล็กนอยเพ่ือความเขาใจลักษณะของ

แผนแตละอยาง ถาจะมองในแงของระยะเวลาอาจจะแบงแผนออกเปน 4 ประเภทใหญๆดังนี้คือ 

1. แผนพัฒนาระยะยาว ( 10 - 20 ป) กําหนดเคาโครงกวางๆ วาประเทศชาติของเราจะมี

ทิศทางพัฒนาไปอยางไร ถาจะดึงเอารัฐธรรมนูญ และ/หรือแผนการศึกษาแหงชาติมาเปนแผนประเภทนี้ก็พอถู

ไถไปไดแตความจริงแผนพัฒนาระยะยาวของเราไมมี 

2. แผนพัฒนาระยะกลาง (4 - 6 ป) แบงชวงของการพัฒนาออกเปน 4 ป หรือ 5 ป หรือ 6 

ป โดยคาดคะเนวาในชวง 4 - 6 ป นี้ จะทําอะไรกันบาง จะมีโครงการพัฒนาอะไร จะงบประมาณใชทรัพยากร

มากนอยเพียงไร แผนดังกลาวไดแก  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินั่นเองในสวนของการศึกษาก็มี

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ(ไมใชแผนการศึกษาแหงชาติ)ในเรื่องของการเกษตรก็มีแผนพัฒนาเกษตร เปน

ตน 

3. แผนพัฒนาประจําป (1 ป) ความจริงในการจัดทําแผนพัฒนาระยะกลาง เชน แผนพัฒนา

การศึกษาไดมีการ กําหนดรายละเอียดไวเปนรายปอยูแลว แตเนื่องจากการจัดทําแผนพัฒนาระยะกลางได

จัดทําไวลวงหนา ขอมูลหรือความตองการท่ีเขียนไวอาจไมสอดคลองกับสภาพท่ีแทจริงในปจจุบัน จึงตองจัดทํา
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แผนพัฒนาประจําปข้ึน นอกจากนั้น วิธีการงบประมาณของเราไมใชแผนพัฒนาระยะกลางขอตั้งงบประมาณ

ประจําป เพราะมีรายละเอียดนอยไป แตจะตองใชแผนพัฒนาประจําป เปนแผนขอเงิน 

4. แผนปฏิบัติการประจําป (1 ป) ในการขอตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาประจําปในขอ 3 

ปกติมักไมไดตามท่ีกระทรวง ทบวง กรมตางๆขอไป สํานักงบประมาณหรือคณะกรรมาธิการของรัฐสภามักจะ

ตัดยอดเงินงบประมาณท่ีสวนราชการตางๆขอไปตามความเหมาะสมและจําเปนและสภาวการณการเงิน

งบประมาณของประเทศท่ีจะพึงมีภายหลังทีสวนราชการตางๆ ไดรับงบประมาณจริงๆแลว จําเปนท่ีจะตอง

ปรับแผนพัฒนาประจําปท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือขอเงินใหสอดคลองกับเงินท่ีไดรับอนุมัติ ซ่ึงเรียกวาแผนปฏิบัติการ

ประจําปข้ึน 

 

ความหมายของโครงการ  

พจนานกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายของคําโครงการวา หมายถึง "

แผนหรือเคาโครงการตามท่ีกะกําหนดไว"โครงการเปนสวนประกอบสวนหนึ่งในการวางแผนพัฒนาซ่ึงชวยให

เห็นภาพ และทิศทางการพัฒนา ขอบเขตของการท่ีสามารถติดตามและประเมินผลได 

โครงการเกิดจากลักษณะความพยายามท่ีจะจัดกิจกรรม หรือดําเนินการใหบรรจุวัตถุประสงค  

เพ่ือบรรเทาหรือลดหรือขจัดปญหา และความตองการท้ังในสภาวการณปจจุบันและอนาคต  โครงการโดยท้ัวไป 

สามารถแยกไดหลายประเภท เชน โครงการเพ่ือสนองความตองการ โครงการพัฒนาท่ัวๆไป โครงการตาม

นโยบายเรงดวน เปนตน 

องคประกอบของโครงการ 

องคประกอบพ้ืนฐานในโครงการแตละโครงการนั้นควรจะมีดังนี้ 

1.ชื่อแผนงาน เปนการกําหนดชื่อใหครอบคลุมโครงการเดียวหรือหลายโครงการท่ีมีลักษณะ

งานไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือแกไขปญหาหรือสนองวัตถุประสงคหลักท่ีกําหนดไว 

2.ชื่อโครงการ ใหระบุชื่อโครงการตามความเหมาะสม มีความหมายชัดเจนและเรียก

เหมือนเดิมทุกครั้งจนกวาโครงการจะแลวเสร็จ 

3.หลักการและเหตุผล ใชชี้แจงรายละเอียดของปญหาและความจําเปนท่ีเกิดข้ึนท่ีจะตอง

แกไข ตลอดจนชี้แจงถึงผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการดําเนินงานตามโครงการและหากเปนโครงการท่ีจะ

ดําเนินการตามนโยบาย หรือสอดคลองกับแผนจังหวัดหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือแผน

อ่ืน ๆ ก็ควรชี้แจงดวย ท้ังนี้ผูเขียนโครงการ  บางทานอาจจะเพ่ิมเติมขอความวาถาไมทําโครงการดังกลาวผล

เสียหายโดยตรง หรือผลเสียหายในระยะยาวจะเปนอยางไร เพ่ือใหผูอนุมัติโครงการไดเห็นประโยชนของ

โครงการกวางขวางข้ึน 

4.วัตถุประสงค เปนการบอกใหทราบวา การดําเนินงานตามโครงการนั้นมีความตองการให

อะไรเกิดข้ึน วัตถุประสงคท่ีควรจะระบุไวควรเปนวัตถุประสงคท่ีชัดเจน ปฏิบัติไดและวัดและประเมินผลได ใน

ระยะหลัง ๆ นี้นักเขียนโครงการท่ีมีผูนิยมชมชอบมักจะเขียนวัตถุประสงคเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  คือ

เขียนใหเปนรูปธรรมมากกวาเขียนเปนนามธรรม  การทําโครงการหนึ่ง ๆ อาจจะมีวัตถุประสงคมากกวา 1 ขอ
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ได แตท้ังนี้การเขียนวัตถุประสงคไวมาก ๆ อาจจะทําใหผูปฏิบัติมองไมชัดเจน และอาจจะดําเนินการใหบรรลุ

วัตถุประสงคไมได ดังนั้นจึงนิยมเขียนวัตถุประสงคท่ีชัดเจน-ปฏิบัติได-วัดไดเพียง 1-3 ขอ 

5.เปาหมาย ใหระบุวาจะดําเนินการสิ่งใด โดยพยายามแสดงใหปรากฏเปนรูปตัวเลขหรือ

จํานวนท่ีจะทําไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด การระบุเปาหมาย ระบุเปนประเภทลักษณะและปริมาณ ให

สอดคลองกับวัตถุประสงคและความสามารถในการทํางานของผูรับผิดชอบโครงการ 

6.วิธีดําเนินการหรือกิจกรรมหรือข้ันตอนการดําเนินงาน คืองานหรือภารกิจซ่ึงจะตองปฏิบัติ

ในการดาํเนินโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงค ในระยะการเตรียมโครงการจะรวบรวมกิจกรรมทุกอยางไว

แลวนํามาจัดลําดับวาควรจะทําสิ่งใดกอน-หลัง หรือพรอม ๆ กัน แลวเขียนไวตามลําดับ จนถึงข้ันตอนสุดทายท่ี

ทําใหโครงการบรรลุวัตถุประสงค 

7.ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ คือการระบุระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนโครงการจนเสร็จสิ้น

โครงการปจจุบันนยิมระบุ วัน-เดือน-ป ท่ีเริ่มตนและเสร็จสิ้น การระบุจํานวน ความยาวของโครงการเชน 6 

เดือน 2 ป โดยไมระบุเวลาเริ่มตน-สิ้นสุด เปนการกําหนดระยะเวลาท่ีไมสมบูรณ 

8.งบประมาณ เปนประมาณการคาใชจายท้ังสิ้นของโครงการ ซ่ึงควรจําแนกรายการ

คาใชจายไดอยางชัดเจน งบประมาณอาจแยกออกไดเปน 3 ประเภท คือ 

 - เงินงบประมาณแผนดิน 

 - เงินกูและเงินชวยเหลือจากตางประเทศ 

 - เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ เชน เงินเอกชนหรือองคการเอกชน เปนตน 

การระบุยอดงบประมาณ ควรระบุแหลงท่ีมาของงบประมาณดวย นอกจากนี้หัวขอนี้สามารถ

ระบุทรัพยากรอ่ืนท่ีตองการ เชน คน วัสดุ ฯลฯ 

9. เจาของโครงการหรือผูรับผิดชอบโครงการ เปนการระบุเพ่ือใหทราบวาหนวยงานใดเปน

เจาของหรือรับผิดชอบโครงการ โครงการยอย ๆ บางโครงการระบุเปนชื่อบุคคลผูรับผิดชอบเปนรายโครงการ

ได 

10.หนวยงานท่ีใหการสนับสนุน เปนการใหแนวทางแกผูอนุมัติและผูปฏิบัติวาในการ

ดําเนินการโครงการนั้น ควรจะประสานงานและขอความรวมมือกับหนวยงานใดบาง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค

ท่ีตั้งไว 

11.การประเมินผล บอกแนวทางวาการติดตามประเมินผลควรทําอยางไรในระยะเวลาใด

และใชวิธีการอยางไรจึงจะเหมาะสม ซ่ึงผลของการประเมินสามารถนํามาพิจารณาประกอบการดําเนินการ 

เตรียมโครงการท่ีคลายคลึงหรือเก่ียวของในเวลาตอไป 

12.ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เม่ือโครงการนั้นเสร็จสิ้นแลว จะเกิดผลอยางไรบางใคร

เปนผูไดรับเรื่องนี้สามารถเขียนท้ังผลประโยชนโดยตรงและผลประโยชนในดานผลกระทบของโครงการดวยได 
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ลักษณะโครงการท่ีดี 

โครงการท่ีดีมีลักษณะดังนี้ 

1. เปนโครงการท่ีสามารถแกปญหาของทองถ่ินได  

2. มีรายละเอียด เนื้อหาสาระครบถวน ชัดเจน และจําเพาะเจาะจง โดยสามารถตอบคําถาม

ตอไปนี้ไดคือ  

 - โครงการอะไร = ชื่อโครงการ 

 - ทําไมจึงตองริเริ่มโครงการ = หลักการและเหตุผล 

 - ทําเพ่ืออะไร = วัตถุประสงค 

 - ปริมาณท่ีจะทําเทาไร = เปาหมาย 

 - ทําอยางไร = วิธีดําเนินการ 

 - จะทําเม่ือไร นานเทาใด = ระยะเวลาดําเนินการ 

 - ใชทรัพยากรเทาไรและไดมาจากไหน = งบประมาณ แหลงท่ีมา 

 - ใครทํา = ผูรับผิดชอบโครงการ 

 - ตองประสานงานกับใคร = หนวยงานท่ีใหการสนับสนุน 

 - บรรลุวัตถุประสงคหรือไม = การประเมินผล 

 - เม่ือเสร็จสิ้นโครงการแลวจะไดอะไร = ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

3. รายละเอียดของโครงการดังกลาว ตองมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกัน เชน วัตถุประสงคตอง

สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีดําเนินการตองเปนทางท่ีทําใหบรรลุวัตถุประสงคได ฯลฯ เปนตน 

4. โครงการท่ีริเริ่มข้ึนมาตองมีผลอยางนอยท่ีสุดอยางใดอยางหนึ่งในหัวขอตอไปนี้ 

 - สนองตอบ สนับสนุนตอนโยบายระดับจังหวัดหรือนโยบายสวนรวมของประเทศ 

 - กอใหเกิดการพัฒนาท้ังเฉพาะสวนและการพัฒนาโดยสวนรวมของประเทศ 

 - แกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดตรงจุดตรงประเด็น 

5. รายละเอียดในโครงการมีพอท่ีจะเปนแนวทางใหผูอ่ืนอานแลวเขาใจ และสามารถ

ดําเนินการตามโครงการได 

6. เปนโครงการท่ีปฏิบัติไดและสามารถติดตามและประเมินผลได  

 

๑.๘ การเขียนแผนงาน / โครงการ 

ความสําคัญของการวางแผน 

การวางแผนเปนเครื่องชวยใหมีการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑ เพราะไดมีการศึกษาสภาพเดิม

ในปจจุบันแลวกําหนดสภาพใหมในอนาคต ซ่ึงไดแกการตั้งวัตถุประสงค หรือเปาหมาย แลวหาลูทางท่ีจะทําให

สําเร็จตามท่ีมุงหวัง นักวางแผนมีหนาท่ี จัดทํารายละเอียดของงาน จัดลําดับความสําคัญ พรอมท้ัง

ขอเสนอแนะ ท่ีควรจะเปนตางๆ เพ่ือเปนขอมูลแกผูมีหนาท่ีตัดสินใจพิจารณา 
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การวางแผนเปนศูนยกลางการประสานงานเชน ในการจัดบริการเราสามารถใชการวางแผน

เพ่ือประสานงานการบริการทุกระดับ และทุกสาขาใหสอดคลองกันได 

การวางแผนทําใหการปฏิบัติงานตางๆ เปนไปโดยประหยัด มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

เพราะการวางแผนเปนการคิด และคาดการณไวลวงหนา และเสนอทางเลือกท่ีจะกอใหเกิดผลท่ีดีท่ีสุด 

การวางแผนเปนเครื่องมือในการควบคุมงานของนักบริหาร เพ่ือติดตาม ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝายตางๆ ใหเปนไปตามนโยบาย และเปาหมายท่ีตองการ 

 

ความหมายของโครงการ  

พจนานกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายของคําโครงการวา หมายถึง 

"แผนหรือเคาโครงการตามท่ีกะกําหนดไว"โครงการเปนสวนประกอบสวนหนึ่งในการวางแผนพัฒนา ซ่ึงชวยให

เห็นภาพ และทิศทางในการพัฒนา ซ่ึงมีขอบเขตในการท่ีจะสามารถติดตาม และประเมินผลได  โครงการเกิด

จากลักษณะความพยายามท่ีจะจัดกิจกรรม หรือดําเนินการใหบรรจุวัตถุประสงค เพ่ือบรรเทา หรือลด หรือ

ขจัดปญหา และความตองการท้ังในสภาวการณปจจุบัน และอนาคต โครงการโดยท่ัวไป สามารถแยกไดหลาย

ประเภท เชน โครงการเพ่ือสนองความตองการโครงการพัฒนาท่ัวๆ ไป โครงการตามนโยบายเรงดวน เปนตน 

 

องคประกอบของโครงการ 

องคประกอบพ้ืนฐานในโครงการแตละโครงการนั้นควรจะมี ดังนี้ 

1. ชื่อโครงการ การตั้งชื่อโครงการนั้นตองมีความชัดเจน เหมาะสม และเฉพาะเจาะจง เปนท่ี

เขาใจไดงายสําหรับผูนําโครงการไปใช หรือผูเขารวมโครงการ โดยชื่อโครงการจะตองบงบอกวาจะทําสิ่งใดบาง 

โครงการท่ีจัดข้ึนนั้นทําเพ่ืออะไร โดยชื่อโครงการท่ัวไปนั้นจะตองแสดงถึงลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ เชน 

โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน เปนตน  

2. หลักการและเหตุผล  

- ระบุความเปนมาของโครงการ 

- ระบุสภาพ หรือสถานการณปจจุบัน 

- ระบุสภาพปญหา หรือความตองการ รวมท้ังสาเหตุตางๆ 

- ระบุโอกาส ถามีการลงทุนในโครงการนี้ 

- ระบุขอจํากัด หากไมมีโครงการนี้ 

- ระบุความสําคัญของโครงการท่ีจะมีตอนโยบาย หรือแผนยุทธศาสตร ระดับประเทศ / 

ระดับจังหวัด / ระดับองคกร 

3. วัตถุประสงค เปนการบอกใหทราบวา การดําเนินงานตามโครงการนั้นมีความตองการให

อะไรเกิดข้ึน วัตถุประสงคท่ีควรจะระบุไวควรเปนวัตถุประสงคท่ีชัดเจน ปฏิบัติไดและวัดและประเมินผลได ใน

ระยะหลังๆ ผูเขียนโครงการท่ีมีผูนิยมชมชอบมักจะเขียนวัตถุประสงค เปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม คือเขียน

ใหเปนรูปธรรมมากกวาเขียนเปนนามธรรม การทําโครงการหนึ่งๆ อาจจะมีวัตถุประสงค มากกวา 1 ขอได แต
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ท้ังนี้การเขียนวัตถุประสงคไวมากๆ อาจจะทําใหผูปฏิบัติมองไมชัดเจน และอาจจะดําเนินการใหบรรลุ

วัตถุประสงคไมได ดังนั้นจึงนิยมเขียนวัตถุประสงคท่ีชัดเจน ปฏิบัติได-วัดได เพียง 1-3 ขอ 

 

หลักการเขียนวัตถุประสงค 

1) S : Senible  (เปนไปได ) หมายถึง วัตถุประสงคท่ีมีความเปนไปไดในการดําเนิน

โครงการ 

2) M : Measurable (วัดได) หมายถึง วัตถุประสงคท่ีดีสามารถวัดและประเมินผลได 

3) A : Attainble (ระบุสิ่งท่ีตองการ)หมายถึง ตองระบุสิ่งท่ีตองการ อยางเฉพาะเจาะจง 

4) R : Reason (เปนเหตุเปนผล)หมายถึง วัตถุประสงคท่ีดีตองมีความเปนเหตุเปนผลใน

การปฏิบัติ 

5) T : Time (เวลา)  หมายถึง วัตถุประสงคท่ีดีตองมีขอบเขตเวลาท่ีแนนอน 

4. เปาหมาย ระบุวาจะดําเนินการสิ่งใด โดยพยายามแสดงใหปรากฏเปนรูปตัวเลข หรือ

จํานวนท่ีจะทําไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด การระบุเปาหมาย ระบุเปนประเภทลักษณะ และปริมาณ ให

สอดคลองกับวัตถุประสงคและความสามารถในการทํางานของผูรับผิดชอบโครงการ  

5. ผลผลิต/ผลลัพธ 

การกําหนดผลผลิต (Outputs)  เปนการบงบอกสิ่งของหรือการใหบริการท่ีจัดหรือดําเนินการ

ใหโดยตรงแกผูรับบริการ เปนการตอบคําถามวา "อะไร คือ สิ่งท่ีไดรับ จากการดําเนินการหรือใหบริการ" ท่ี

เปนรูปธรรมและวัดได 

การกําหนดผลลัพธ ( Outcomes) เปนการบงบอกผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการนํา

ผลผลิตไปใช หรือผลประโยชนท่ีเกิดสืบเนื่องจากผลผลิตเปนการตอบคําถามวา “จะนําเอาผลผลิตไปใช

ประโยชนอยางไร” 

6. ตัวชี้วัด 

การกําหนดตัวชี้วัดเปนการกําหนดผลงานท่ีตองการใหเกิดจากการดําเนินงานตามแผนกล

ยุทธ เปนกิจกรรมตอเนื่องจากการกําหนดกลยุทธระดับองคกรกลยุทธระดับแผนงานและการกําหนด

วัตถุประสงคเชิงจุดมุงหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน = ผลผลิต + ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดผลผลิต ( Outputs) จะปรากฏขอความหรือตัวเลขท่ีแสดงผลการดําเนินงานท่ีเปน

รูปธรรม เชน มี ได ไดรับ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ ( Outcomes) จะปรากฏขอความ เชน ความพึงพอใจ และการประยุกตใช

ความรูของผูรับบริการ 

การเขียนตัวชี้วัด ควรมีองคประกอบดังนี้ (2 Q + 2T + 1P) คือ ปริมาณ ( Quantity) 

คุณลักษณะ (Quality) เวลา (Time) กลุมเปาหมาย ( Target Group) สถานท่ี (Place) องคประกอบ 2Q จะ
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เลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได สวนตัวองคประกอบ 2 T จะตองกําหนดท้ังสองตัว เชน รอยละ80 บุคลากร

โรงพยาบาลแพร ท่ีมีสวนเก่ียวของ มีความรูเรื่อง New Treatment in ACS 2007 

7. วิธีดําเนินการ หรือกิจกรรม หรือข้ันตอนการดําเนินงาน คืองานหรือภารกิจซ่ึงจะตอง

ปฏิบัติในการดําเนินโครงการใหบรรลตุามวัตถุประสงค ในระยะการเตรียมโครงการจะรวบรวมกิจกรรมทุก

อยางไวแลว นํามาจัดลําดับวาควรจะทําสิ่งใดกอน-หลัง หรือพรอมๆ กัน แลวเขียนไวตามลําดับ จนถึงข้ันตอน

สุดทายท่ีทําใหโครงการบรรลุวัตถุประสงค 

8. ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ คือการระบุระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนโครงการจนเสร็จสิ้น

โครงการนิยมระบุ วัน-เดือน-ป ท่ีเริ่มตนและเสร็จสิ้น การระบุจํานวน ความยาวของโครงการเชน 6 เดือน   2 

ป โดยไมระบุเวลาเริ่มตน-สิ้นสุด เปนการกําหนดระยะเวลาท่ีไมสมบูรณ 

9. งบประมาณ เปนประมาณการคาใชจายท้ังสิ้นของโครงการ ซ่ึงควรจําแนกรายการ

คาใชจายไดอยางการระบุยอดงบประมาณ ควรระบุแหลงท่ีมาของงบประมาณดวย นอกจากนี้หัวขอนี้สามารถ

ระบุทรัพยากรอ่ืนท่ีตองการ เชน คน วัสดุ ฯลฯ 

10. เจาของโครงการหรือผูรับผิดชอบโครงการ เปนการระบุเพ่ือใหทราบวาหนวยงานใดเปน

เจาของ หรือรับผิดชอบโครงการ ระบุเปนชื่อบุคคลผูรับผิดชอบเปนรายโครงการได 

11. ประเมินผล บอกแนวทางการติดตามประเมินผลควรทําอยางไร ในระยะเวลาใด และใช

วิธีการอยางไรจึงจะเหมาะสม โดยระบุวิธีการ และเกณฑท่ีใชในการวัด ซ่ึงผลของการประเมินสามารถนํามา

พิจารณาประกอบการดําเนินการ เตรียมโครงการท่ีคลายคลึง หรือเก่ียวของในเวลาตอไป  

12. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เม่ือโครงการนั้นเสร็จสิ้นแลว จะเกิดผลอยางไรบาง ใคร

เปนผูไดรับผลประโยชน เรือ่งนี้สามารถเขียนท้ังผลประโยชนโดยตรง และผลประโยชนในดานผลกระทบของ

โครงการดวยได  
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บทท่ี ๒ 

ระเบียบ หลักเกณฑ และประกาศ ในการบริหารการจัดการเงินกองทุน 

ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 

 

๑. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แขงขันของประเทศ  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน  ปรับ
โครงสรางการผลิตภาคเกษตร พ.ศ. ๒๕๔๘  

เพ่ือใหหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  และเพ่ือใหการดําเนินกิจการของกองทุนบรรลุวัตถุประสงค  
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ (๒) แหงระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยกองทุนปรับโครงสรางการ
ผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  พ.ศ.๒๕๔๘ คณะกรรมการบรหิารกองทุน
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศจึงไดกําหนดหลักเกณฑ  
วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน  ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแขงขันของประเทศ และวิธีปฏิบัติใน การดําเนินงานเก่ียวกับกิจการของกองทุนไว ดังตอไปนี้  

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิต
ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการ
ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร พ.ศ. ๒๕๔๘”  

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
ขอ ๓ ในระเบียบนี ้“กองทุน” หมายความวา  กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือ

เพ่ิม ขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  
“เงินกองทุน” หมายความวา เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เงินงบประมาณรายจายประจําป  เงินท่ี

มีผูบริจาค และดอกผลท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน  
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสราง  การผลิตภาค

เกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  
“ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร ” หมายความวา  เปลี่ยนแปลง  ปรับปรุง เสริมสราง  

พัฒนาโครงสรางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพในการผลิต  ตลอดจนการแปรรูป  และการสราง  
มูลคาเพ่ิมของสินคา  รวมท้ังชวยเหลือใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินคาเกษตรท่ีไดรับผลกระทบจาก
การเปดเสรีทางการคาไปยังอาชีพเกษตรอ่ืน ๆ  

“เจาของโครงการ” หมายความวา  เกษตรกร หนวยงานของรฐั  หรือภาคเอกชน  ท่ีเสนอ
โครงการ  งาน หรือกิจกรรมเก่ียวกับการปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร  ตามมติคณะกรรมการปฏิรูป
ผลิตผลการเกษตร หรือตามท่ีคณะกรรมการกําหนด เพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน  

“เกษตรกร” หมายความวา ผูประกอบเกษตรกรรม และใหหมายความรวมถึงกลุม  หรือคณะ
บุคคลท่ีรวมตัวกันเพ่ือวัตถุประสงคในการประกอบเกษตรกรรม โดยจะเปนนิติบุคคลหรือไมก็ได  

“หนวยงานของรฐั” หมายความวา  กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการ  ท่ีเรียกอยางอ่ืน
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน  และรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกา ซ่ึงมีหนาท่ีเก่ียวกับการปรับโครงสรางการผลิต  

“ภาคเอกชน” หมายความวา สถาบัน องคกรนิติบุคคล ท่ีดําเนินงานดานการเกษตร  
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“โครงการท่ีไดรับอนุมัติ ” หมายความวา  โครงการ  งาน หรือกิจกรรมเก่ียวกับการปรับ
โครงสรางการผลิตภาคเกษตรท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมัติเงินกองทุนสนับสนุนโครงการดังกลาวแลว  

ขอ ๔ เงินกองทุนท่ีขอเบิก  เม่ือไดรับแลวใหนําไปใชตามกิจกรรมของโครงการท่ีไดรับอนุมัติ
เทานั้น จะนําไปจายเพ่ือการอ่ืนไมได  

ขอ ๕ ใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ  มีอํานาจจาง
หรือมอบหมายเจาหนาท่ีเพ่ือทําหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานในกิจการของกองทุน  
 
การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน  

ขอ ๖ เจาของโครงการใดประสงคจะขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือดําเนินโครงการ
เก่ียวกับการปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร  ใหยื่นความจํานงพรอมเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบ  การ
พิจารณา โดยแสดงรายละเอียดอยางนอย ดังนี้  

(๑) ชื่อโครงการ/ งาน/ กิจกรรม  
(๒) ชื่อเจาของโครงการ / หนวยงานรับผิดชอบ  
(๓) หลักการและเหตุผล  
(๔) วัตถุประสงคของโครงการ  
(๕) วิธีดําเนินงาน  
(๖) ขอบเขตการดําเนินงาน  
(๗) ระยะเวลาดําเนินงาน / แผนปฏิบัติงาน  
(๘) งบประมาณ / แผนการใชเงิน / แผนการคืนเงิน  
(๙) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
(๑o) อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  

ขอ ๗ การเสนอขอใชเงินกองทุนของโครงการ  งาน หรือกิจกรรมตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของกองทุน โดยมีองคประกอบการพิจารณา ดังนี้  

(๑) โครงการ งาน หรือกิจกรรมท่ีเสนอโดยเกษตรกร  ตองเปนเกษตรกรผูไดรับ
ผลกระทบโดยตรง หรือโดยออมจากการเปดเสรีทางการคา  และเสนอในนามสถาบันเกษตรกร  หรือองคกร
เกษตรกรท่ีไดรับการยอมรับจากสวนราชการ  

(๒) เจาของโครงการตองเสนอเรื่องขอรับการสนับสนุนผานสวนราชการ หนวยงาน 
หรือองคกรท่ีรับผิดชอบตามสายงาน  เพ่ือใหสวนราชการ  หนวยงาน หรือองคกรท่ีรับผิดชอบกํากับ  ดูแลการ
ปฏิบัติงาน การใชเงิน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ  

(๓) กรณีท่ีเปนการวิจัย  ตองเปนการวิจัยประยุกต  (Applied Research) หรือการ
วิจัยดานการตลาด  โดยมีผลการวิจัยภายในระยะเวลาไมเกิน  ๑ ป และตองไมเปนโครงการวิจัย  ข้ันพ้ืนฐาน 
(Basic Research)  

(๔) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ อยูในพ้ืนท่ีของกิจกรรม หรือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบ  ไม
วาจะเปนโครงการปรับโครงสราง หรือโครงการใหเกษตรกรปรับตัว/และ/หรือปรับเปลี่ยนอาชีพ  

(๕) การเสนอขอรับการสนับสนุนในรูปเงินทุนหมุนเวียน  ตองระบุ เง่ือนไขและ
แผนการคืนเงินใหชัดเจน  

ขอ ๘ ใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนผูรวบรวมขอมูลและเอกสารหลักฐานตางๆ  ของ
เจาของโครงการเสนอตอคณะกรรมการฯ และมีหนาท่ีอยางนอย ดังนี้  
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(๑) ตรวจสอบและวิเคราะหโครงการ  งาน หรือกิจกรรมเก่ียวกับท่ีเจาของโครงการ
เสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ ดังนี้  

๑) เปนโครงการ/กิจกรรมท่ีลดผลกระทบโดยตรง หรือโดยออม อันเนื่องมาจาก 
๑.๑) การเปดเสรีทางการคา  
๑.๒) สถานการณ/สินคาท่ีประเมินจากการเปดเสรีทางการคา  ท่ีได มีผลบังคับใช

ในอนาคต  
๒) เปนโครงการท่ีมีศักยภาพท้ังในดานการผลิตและการตลาด  
๓) เปนโครงการท่ีใหผลตอบแทนคุมคาทางเศรษฐกิจ  หรือเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  

สอดคลองกับประสบการณ และความชํานาญของเกษตรกร  
๔) กรณีเปนโครงการ  หรือกิจกรรม  ท่ีจะไปทดแทนกิจกรรมเดิม  จะตองให

ผลตอบแทนไมนอยกวากิจกรรมเดิม  
๕) เปนโครงการท่ีมีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ท่ีชวยลดตนทุนการผลิต

ใหสามารถแขงขันได เชน การพัฒนาพันธุดี  
(๒) ติดตามการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติ  
(๓) จัดทําบัญชีลูกหนี้กองทุน  

ขอ ๙ สวนราชการ  หนวยงาน  หรือองคกรผูรับผิดชอบโครงการ /กิจกรรมท่ีไดรับอนุมัติ
สามารถดําเนินการไดทันทีนับแตวันท่ีคณะกรรมการฯ  อนุมัติ และเม่ือไดรับหนังสือแจงมติคณะกรรมการฯ  
จากฝายเลขานุการ  แลว ก็ใหเปดบัญชีและทําเรื่องขอเบิกเงินโดยแนบแผนการใชเงินและแจงเลขท่ีบัญชี  เพ่ือ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะไดโอนเงินดําเนินการให  

ขอ ๑๐ ใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ออกติดตามการดําเนินงานโครงการตางๆ  เปน
ระยะๆ ตามความเหมาะสม แลวรายงานพรอมความเห็นตอคณะกรรมการฯ  

ขอ ๑๑ กรณีท่ีสวนราชการ หนวยงาน หรือองคกรท่ีรับผิดชอบโครงการ  กิจกรรมดําเนินงาน
ไมเปนไปตามวัตถุประสงค หรือดําเนินการไมสําเร็จ ใหคณะกรรมการฯ มีคําวินิจฉัยเพ่ือ การสงคืนเงินกองทุน  

ขอ ๑๒ ในกรณีท่ีไมอาจปฏิบัติตามขอกําหนดขอหนึ่งขอใดในระเบียบนี้  ใหขอทําความตกลง
กับคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของ
ประเทศ  

 
ประกาศ ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2548 
(คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 

 
๒. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แขงขันของประเทศ วาดวยการเบิกเงิน การจายเงิน การนําสงเงินกองทุนและการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘  

โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขในการเบิกเงิน  การจายเงิน  การ
รับเงิน การเก็บรักษาเงิน  การนําสงเงินกองทุนและการพัสดุ  กองทุนปรับโครงสรางการผลิต  ภาคเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๓ แหงระเบียบกระทรวงเกษตร
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และสหกรณ  วาดวยกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของ
ประเทศ  พ.ศ. ๒๕๔๘  คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแขงขันของประเทศ จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้  

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิต  
ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  วาดวยการเบิกเงิน  การจายเงิน  การนําสง
เงินกองทุนและการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘”  

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ เปนตนไป  
ขอ ๓ ในระเบียบนี ้ 
“กองทุน ” หมายความวา  กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิม  ขีด

ความสามารถการแขงขันของประเทศ  
“สวนราชการ” หมายความวา  กระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน  

และมีฐานะเปนกรม ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการปรับโครงสรางการผลิต  
“ คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบรหิารกองทุนปรับโครงสราง  การผลิตภาค

เกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  
“โครงการท่ีไดรับอนุมัติ ” หมายความวา  โครงการ  งาน หรือกิจกรรมเก่ียวกับการปรับ

โครงสรางการผลิตภาคเกษตรท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสราง  การผลิตภาค
เกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  

หมวด ๑ การรับเงิน  
ขอ ๔ ใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เปดบัญชีเงินฝากไวท่ีกระทรวงการคลัง  ชื่อบัญชี 

“กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ ” เพ่ือความ
คลองตัวในการดําเนินงานใหมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารท่ีเปนรัฐวิสาหกิจภายในวงเงินและเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร  

ขอ ๕ เงินท่ีเปนรายรับของกองทุน  ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยกองทุน
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหฝากเขา
บัญชี “กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ ” ตามขอ ๔ 
ภายใน ๕ วันทําการนับแตวันท่ีไดรับเงิน  

ขอ ๖ ทรัพยสิน  และทรัพยสินทางปญญา  รวมท้ังผลประโยชนอ่ืนใดท่ีเกิดจากการใช
เงินกองทุนในการดําเนินการโครงการ ใหเปนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิของกองทุน โดยคณะกรรมการฯ  เปนผูบริหาร 
และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนผูดูแลทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญาดังกลาว  

หมวด ๒ การจายเงิน  
ขอ ๗ การจายเงินกองทุน  ใหจายไดเฉพาะคาใชจายเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคของ

กองทุนตามความในขอ  ๑๐ แหงระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ  วาดวยกองทุนปรับโครงสรางการผลิต  
ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  พ.ศ. ๒๕๔๘ และเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเปนผูมีอํานาจสั่งจายเงินกองทุนฯ  

ขอ ๘ ใหสวนราชการ  หนวยงาน หรือองคกรผูรับผิดชอบโครงการ /กิจกรรมท่ีไดรับอนุมัติ  
เสนอเรื่องขอเบิกเงินกองทุนจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  โดยแนบมติคณะกรรมการฯ  ท่ีเก่ียวของ
ประกอบการขอเบิก  และใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดใหสวนราชการ  หนวยงานหรือองคกร
ผูรับผิดชอบโครงการ /กิจกรรม  ท่ีไดรับอนุมัติลงนามในบันทึกคํารับรองตามแนบทายระเบียบนี้แลวแตกรณี  



๒๒ 
 
การขอสนับสนุนเงินในลักษณะหมุนเวียนหรือจายขาด  แลวหัวหนาสวนราชการ  หนวยงานหรือองคกร
ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม เปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติงาน  การใชเงินของเจาของโครงการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการตอไป  

ขอ ๙ ใหสวนราชการ หนวยงานหรือองคกรผูรับผิดชอบโครงการ /กิจกรรมท่ีไดรับอนุมัติเปด
บัญชีเงินฝากธนาคารท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ  ในชื่อบัญชี  “กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแขงขันของประเทศ” กรณีท่ีไดรับการสนับสนุนหลายโครงการใหแยก  บัญชีเงินฝากเปนราย
โครงการ และแจงเลขท่ีบัญชีเงินฝากดังกลาวใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรทราบเพ่ือสั่งโอนเงิน  ไปเขาบัญชี
ของเจาของโครงการท่ีไดรับอนุมัติเพ่ือดําเนินการตอไป  

ขอ ๑๐ ใหเจาของโครงการท่ีไดรับอนุมัติใชจายเงินกองทุนตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวใน
โครงการท่ีไดรับอนุมัตินั้น  หรือกอหนี้ผูกพันตามโครงการไดภายในวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ  รายจายท่ีกําหนดไว
สําหรับโครงการใดใหใชสําหรับโครงการนั้น  จะนําไปใชในวัตถุประสงคอ่ืน  หรือโครงการอ่ืนไมได  รวมท้ังไมให
นําเงินอ่ืนใดหรือเงินกองทุนท่ีสนับสนุนโครงการอ่ืนฝากเขาในบัญชีเงินกองทุน  

ขอ ๑๑ สําหรับคาใชจายในการบริหารกองทุนไมเกินรอยละ ๑ ของเงินกองทุน สวนคาใชจาย
ในการบริหารโครงการ ใหคิดตามคาใชจายจริงแตไมเกินรอยละ ๓ ของงบประมาณโครงการ  

ขอ ๑๒ ใหประธานกรรมการ  กรรมการ ประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการ  ไดรับเบี้ย
ประชุมเปนรายครั้ง โดยนําพระราชกฤษฎีกาวาดวยเบี้ยประชุมกรรมการมาใชบังคับโดยอนุโลม  

ขอ ๑๓ ในกรณียุบเลิกกองทุน  ใหเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรปดบัญชีเงิน  ชื่อ
บัญชี “กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ ” เพ่ือสง
เงินคืนกระทรวงการคลัง หรือใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยอนุโลม  

ขอ ๑๔ เม่ือโครงการ /กิจกรรมท่ีไดรับอนุมัติสิ้นสุดลง  แลวมีเงินกองทุนคงเหลือให  สวน
ราชการ  หนวยงานหรือองคกรผูรับผิดชอบโครงการ /กิจกรรม  ซ่ึงไดรับอนุมัติสงเงินกองทุนพรอมดอกผลท่ี
เกิดข้ึนคืนภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดโครงการ  

หมวด ๓ การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงินกองทุนและการพัสดุ  
ขอ ๑๕ ใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีหนาท่ีรับผิดชอบการจัดทํารายงานการรับ -จาย

เงินกองทุนประจําเดือน สงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ ภายในวันท่ี ๒๕ ของเดือนถัดไป  
ขอ ๑๖ ใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดทําบัญชีตามหลักบัญชีคูเกณฑคงคางตาม

หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ  ผังบัญชีมาตรฐานและมาตรฐานรายงานการเงินสําหรับ
หนวยงานภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศกําหนด  โดยถือรอบระยะเวลาบัญชีตามปงบประมาณและให
จัดสงรายงานการเงินใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและรับรองภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี  เม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองแลว  ใหเสนอคณะกรรมการฯ  เพ่ือ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ  พรอมท้ังใหสงสําเนางบการเงินดังกลาวใหกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณ
ทราบตอไป  

ขอ ๑๗ ใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีหนาท่ีและรับผิดชอบเก่ียวกับการซ้ือ  การจางทํา
ของ การจางเหมาบริการ  การแลกเปลี่ยน  การเชา การควบคุม และการจําหนายซ่ึงวัสดุ  ครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสรางของกองทุน  

ขอ ๑๘ ทรัพยสินใด ๆ ท่ีจัดหาดวยเงินกองทุนใหข้ึนทะเบียนเปนทรัพยสินของกองทุน  ท่ี
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือท่ีหนวยงานเจาของโครงการนั้น  



๒๓ 
 

ขอ ๑๙ ใหสวนราชการ  หนวยงานหรือองคกรผูรับผิดชอบโครงการ /กิจกรรมท่ีไดรับอนุมัติ  
ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติ  และรายงานผลตอคณะกรรมการฯ  ทุก
ระยะเวลา  ๓ เดือน จนกวาโครงการท่ีไดรับอนุมัติจะสิ้นสุด  รายงานดังกลาวใหยื่นตอสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรอยางชาไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันครบกําหนดใหรายงาน  

ขอ ๒๐ ใหสวนราชการ  หนวยงานหรือองคกรผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมท่ีไดรับอนุมัติ
จัดใหมีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน และการบัญชีของกองทุนทุกสิ้นปงบประมาณ  และรายงานผลตอ
คณะกรรมการฯ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ โดยเสนอผานสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

ขอ ๒๑ วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกเงิน  การจายเงิน  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน  การนําสง
เงิน การพัสดุ และวิธีปฏิบัติอ่ืนใด นอกจากท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยอนุโลม  

ขอ ๒๒ ใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร  เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถการแขงขันของประเทศเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2548  
(คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ)  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ประธานคณะกรรมการบรหิารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 

 
๓. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แขงขันของประเทศ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการใชเงินกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  

โดยมติคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแขงขันของประเทศ  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๐ เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบใหกําหนด
หลักเกณฑ  และวิธีการใชเงินกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน
ของประเทศ และอาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ (๒) แหงระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ  วาดวยกองทุน
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  พ.ศ.๒๕๔๘  
คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของ
ประเทศ จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้  

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิต
ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการใชเงินกองทุน
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ”  

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

ขอ ๓ ในระเบียบนี ้ 

“ กองทุน  ” หมายความวา  กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแขงขันของประเทศ  



๒๔ 
 

“ คณะกรรมการบริหารกองทุน  ” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับ
โครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  

“ เหตุสุดวิสัย ” หมายความวา  เหตุใด ๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี  จะใหผลพิบัติก็ดี  ไมมีใครจักอาจ
ปองกันได แมท้ังบุคคล ผูตองประสบ หรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควร  อันพึง
คาดหมายไดจากบุคคลนั้นในฐานะเชนนั้น  

หมวด ๑ กรอบและเง่ือนไขการสนับสนุนเงิน  

ขอ ๔ เงินจายขาด ใหเฉพาะกรณีหรือคาใชจาย ดังตอไปนี้  
(๑) คาปจจัยการผลิตในกรณีทดลอง/สาธิต/นํารอง  
(๒) คาใชจายตางๆ สําหรับงานวิจัยตองเปนการวิจัยประยุกต  (Applied Research) 

หรือการวิจัยดานการตลาด  โดยมีผลวิจัยในระยะเวลาไมเกิน  ๑ ป และตองไมเปนโครงการวิจัย  ข้ันพ้ืนฐาน 
(Basic Research)  

(๓) คาใชจายในการถายทอดเทคโนโลยี  อาทิ การฝกอบรม  การสัมมนา การศึกษาดู
งานในประเทศ  

(๔) คาใชจายดําเนินงาน  หรือคาบริหารโครงการของหนวยงานราชการตาม
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด  หรือตามท่ีจายจริงแตไมเกิน  รอยละ ๓ ของงบประมาณ
โครงการ  

(๕) คาใชจายตางๆ  นอกเหนือจากท่ีระบุใน  (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารกองทุน  

ขอ ๕ เงินยืม/เงินหมุนเวียน  
(๑) เงินยืมปลอดดอกเบี้ย ใหเฉพาะกรณีหรือคาใชจาย ดังตอไปนี้  

๑) การชวยเหลือสําหรับโครงการ  ซ่ึงไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการ
คา อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐ  

๒) การชวยเหลือสําหรับโครงการท่ีริเริ่มใหม  รวมท้ังกรณีจูงใจใหเกิดการผลิต  
หรือเปลี่ยนแปลงการผลิต  

๓) คาใชจายท่ีสนับสนุนไดแก  
๓.๑) คาลงทุนตางๆ  อาทิ คากอสรางโรงเรือน /โรงงาน  คาเครื่องมือ

อุปกรณ ฯลฯ  
๓.๒) คาใชจายหมุนเวียนในการผลิต  

๔) กรณีกูยืมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  กองทุนจะ
ชดเชยดอกเบี้ยใหท้ังหมด  

๕) วงเงินใหยืมและกําหนดการชําระคืนใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินงาน /
ความจําเปนของแตละโครงการ  

(๒) เงินยืมคิดดอกเบี้ย ใหเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมท่ีไดรับผลตอบแทนคุมคาการ
ลงทุน โดยวงเงินใหยืม  กําหนดการชําระคืน  และอัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน  
โดยพิจารณาตามความจําเปนของแตละโครงการจากแผนปฏิบัติงาน แผนการใชเงิน และแผนการชําระคืน  

 

 



๒๕ 
 

หมวด ๒ แหลงเงินทุนและวิธีการใชเงิน  
ขอ ๖ ใชแหลงเงินทุนจากธนาคารของรัฐ  โดยกองทุนชดเชยดอกเบี้ยใหท้ังหมดกรณีเงินยืม

ปลอดดอกเบี้ยตามขอ  ๕ (๑) หรืออัตราดอกเบี้ยท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดตาม  ขอ ๕ (๒) ซ่ึง
จะตองชดเชยสวนตางของดอกเบี้ยท่ีเหลือจากการเรียกเก็บจากเกษตรกรกรณีเงินยืม  คิดดอกเบี้ย และใหมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเปน  

ขอ ๗ ใชเงินกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรและใหธนาคารของรัฐบริหารจัดการ  
โดยจายคาตอบแทนใหธนาคารของรัฐตามท่ีเกิดข้ึนจริง หรือตามท่ีธนาคารของรัฐกําหนด  

สําหรับขอ ๖ และ ขอ ๗ ใหใชสําหรับโครงการดังตอไปนี้  
(๑) โครงการท่ีไมสามารถกํากับ ดูแลความเสี่ยงท่ีเกิดจากผูเขารวมโครงการ  
(๒) โครงการท่ีใชงบประมาณดําเนินการจํานวนมากเม่ือเปรียบเทียบกับฐานะ

การเงินของกองทุนในแตละป  

ขอ ๘ ใชเงินกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร  สําหรับโครงการท่ีหนวยงานของรัฐ
หรือสถาบันเกษตรกรเปนผูรับผิดชอบโครงการ  

(๑) มีการแตงตั้งคณะกรรมการ  / คณะทํางานในหนวยงานเจาของผูรับผิดชอบ
โครงการเพ่ือกํากับ ดูแลการใชจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ  

(๒) หากหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการไมสามารถชําระตนเงินยืมใหเสร็จสิ้นตาม
แผนการชําระคืนหรือตามกําหนดในสัญญาจะตองเสียคาปรับในอัตรารอยละ  ๓ ตอป อีกสวนหนึ่งตางหาก
นอกเหนือจากการคิดดอกเบี้ย  (ถามี) สําหรับตนเงินยืมท่ีคางชําระนับแตวันถัดจากวันท่ีถึงกําหนดชําระจนถึง
วันท่ีไดรับการชําระครบถวน  เวนแตไดรับการผอนผันจากเหตุอันสมควรท่ีไมตองชําระเงินยืมและคาปรับตาม
มติของคณะกรรมการบริหารกองทุน  โดยใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ  วาดวยกองทุน
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้  

๑) โครงการท่ีไมประสบผลสําเร็จ  ไดแก กิจกรรมท่ีสงเสริมมีความไมพรอม
ดานเทคนิค  

๒) เกิดเหตุสุดวิสัย  หรือภัยพิบัติอยางรายแรง  ทําใหการดําเนินงานตาม
โครงการประสบปญหา  

ความใดท่ีไมไดกลาวไวในหลักเกณฑ  และวิธีการใชเงินกองทุน  ใหนําเรื่องเสนอเขา
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพิจารณา  หรือกรณีท่ีไมอาจปฏิบัติตามขอกําหนดใดใหนําเรื่องเสนอเขา
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพิจารณา และใหเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  
(ศาสตราจารย ธีระ สูตะบุตร)  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 

 



๒๖ 
 
๔. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แขงขันของประเทศ  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน  ปรับ
โครงสรางการผลิตภาคเกษตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  

โดยท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแขงขันของประเทศ  ไดมีมติในการประชุม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๓ 
เห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาค  เกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแขงขันของประเทศ  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการขอรับการสนับสนุนเงินจาก
กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร  พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือ  เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของ
ประเทศใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๗ (๒) แหงระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยกองทุน
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  พ.ศ. ๒๕๔๘  
คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของ
ประเทศ จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้  

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาค
เกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไข  การขอรับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”  

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  (๑) และ (๒) ของขอ ๗ แหงระเบียบคณะกรรมการบริหาร

กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศวาดวยหลักเกณฑ  
วิธีการและเง่ือนไขการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนปรับโครงสรางการผลิต  ภาคเกษตร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และใหใชความตอไปนี้แทน  

“(๑) กรณีโครงการ  งาน หรือกิจกรรมท่ีเสนอโดยเกษตรกร  สถาบนัเกษตรกร  หรือองคกร
เกษตรกรและภาคเอกชน ซ่ึงตองไดรับผลกระทบโดยตรงหรือโดยออมจากการเปดเสรีทางการคา  และหากเปน
เกษตรกรตองเสนอในนามของสถาบันเกษตรกรหรือองคกรเกษตรกรท่ีไดรับการยอมรับจากสวนราชการ  โดยผู
เสนอโครงการจะตองขอรับการสนับสนุนผานสวนราชการ  หรือหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือใหสวน
ราชการ หรือหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบกํากับ  ดูแลการปฏิบัติงาน  การใชเงิน ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของโครงการ  

(๒) กรณีโครงการ งาน หรือกิจกรรมท่ีเสนอโดยหนวยงานของรฐั  ตองเปนโครงการ  งาน หรือ
กิจกรรมท่ีดําเนินการปรับโครงสรางการผลิตเพ่ือลดผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาและเปนโครงการท่ี
เกิดจากความตองการหรือการมีสวนรวมของเกษตรกร”  
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓  
(นายธีระ วงศสมุทร)  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ประธานกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิต  
ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 

 



๒๗ 
 
๕. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แขงขันของประเทศ  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการใชเงินกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร  เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  

โดยท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การแขงขันของประเทศ  ไดมีมติในการประชุม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๓ เห็นสมควรแกไข
เพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แขงขันของประเทศ  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการใชเงินกองทุนปรับโครงสรางการ  ผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแขงขันของประเทศใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๗(๒) แหงระเบียบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  วาดวยกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แขงขันของประเทศ  พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแขงขันของประเทศ จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้  

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลติภาค
เกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการใชเงินกองทุนปรับโครงสราง
การผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”  

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
ขอ ๓ ใหยกเลิกความใน  (๓) ของขอ ๔ แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับ

โครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการใช
เงินกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน  

“(๓) คาใชจายในการถายทอดเทคโนโลยี อาทิ การฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน”  
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓  
(นายธีระ วงศสมุทร)  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ประธานกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิต  
ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 

 

๖. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แขงขันของประเทศ วาดวยการเบิกเงิน การจายเงิน การนําสงเงินกองทุนและการพัสดุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๓  

โดยท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแขงขันของประเทศไดมีมติในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๓ 
เห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแขงขันของประเทศ วาดวยการเบิกเงิน การจายเงิน การนําสงเงินกองทุนและการ พัสดุ พ.ศ. 
๒๕๔๘ ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๓ แหงระเบียบกระทรงเกษตรและสหกรณวาดวย
กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของ
ประเทศ จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้  



๒๘ 
 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบยีบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาค
เกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  วาดวยการเบิกเงิน การจายเงิน การนําสงเงินกองทุน
และการพัสดุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”  

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๑ แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการ

ผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศวาดวยการเบิกเงิน  การจายเงิน การนําสง
เงินกองทุนและการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน  

“ขอ ๑๑ สําหรับคาใชจายในการบริหารกองทุนในแตละปงบประมาณใหเปนไปตามท่ีคณะ
กรรมการบรหิารกองทุนอนุมัติ สวนคาใชจายในการบริหารโครงการใหคิดตามคาใชจายจริงแต ไมเกินรอยละ ๓ 
ของงบประมาณโครงการ หรือตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร”  

ขอ ๔ ใหยกเลิกขอ ๑๓ แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาค
เกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศวาดวยการเบิกเงิน  การจายเงิน การนําสงเงินกองทุน
และการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘  

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓  
(นายธีระ วงศสมุทร)  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ประธานกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิต  
ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 

 

๗. แบบฟอรมการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  
1. ชื่อโครงการ 
........................................................................................................................................................  
2. ผูเสนอโครงการ 
..................................................................................................................................................  
3. หนวยงานรับผิดชอบโครงการ  
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  
4. เหตุผลความจําเปน  
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  
5. วัตถุประสงคของโครงการ  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................  
 
 



๒๙ 
 
6. ของเขตโครงการ/เปาหมาย  
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  
7.วิธีดําเนินการ  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................  
8. ระยะเวลาดําเนินการ ............ ป  
(เริ่มตน............................สิ้นสุด................................)  
9. วงเงินท่ีเสนอขอ................................... ลานบาท  
10. ผลประโยชนท่ีไดรับ  
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  
11. ตัวชี้วัดโครงการ  
..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 
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บทท่ี ๓ 

ผลการดําเนินการ 

 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักบริหารเงินทุนไดเขารวมนําเสนอโครงการตอกองทุนปรับ

โครงสรางการผลิตภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ จํานวน ๒ โครงการ 

ประกอบดวย 

๑. โครงการ  “เพ่ิมคุณภาพขาวเปลือกและขาวโพดเล้ียงสัตวเพ่ือรองรับ AEC” 
1.  เลขท่ีโครงการ  2/2556  
2. ช่ือโครงการ  โครงการเพ่ิมคุณภาพขาวเปลือกและขาวโพดเลี้ยงสัตวเพ่ือรองรับ AEC 
3. เจาของโครงการ  สหกรณการเกษตรกันทรลักษ  จํากัด  

 เลขท่ี  278  หมูท่ี  4  ถนนสินประดิษฐ  ตําบลหนองหญาลาด   
อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33110   
โทรศัพท  045-635500  โทรสาร  045-635501   
Email : Kanthalak_278@hotmail.com 

4. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กรมสงเสริมสหกรณรวมกับจังหวัดศรีสะเกษ  
5. ท่ีปรึกษาโครงการ  1. สหกรณจังหวัดศรีสะเกษ  

2. นายอําเภอกันทรลักษ 
3. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรกันทรลักษ 

6. หลักการและเหตุผล  

ประเทศไทยเปดเสรีทางการคาสินคาขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตว ภายใตกรอบความตกลงเขตการคา
เสรีอาเซียน หรือ AFTA โดยลดภาษีนําเขาเหลือ 0  เปอรเซ็นต ทําใหประเทศไทยตองเผชิญกับการแขงขันท่ี
รุนแรงข้ึนจากประเทศในกลุมอาเซียนท่ีมีตนทุนการผลิตท่ีต่ํากวา อยางเชนกรณีของขาว ซ่ึงการท่ีขาวของไทยมี
ราคาสูงกวาประเทศเพ่ือนบานอันเปนผลมาจากตนทุนการผลิตท่ีสูงกวา และผลจากนโยบายการแทรกแซง
ราคาของรัฐบาล ซ่ึงอาจมีผลทําใหมีการนําเขาขาวราคาถูกจากประเทศเพ่ือนบานเขามาปะปนกับขาวไทย 
หรือในกรณีของขาวโพดเลี้ยงสัตว จากการท่ีนักธุรกิจของไทยไดไปลงทุนปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในประเทศ
เพ่ือนบานซ่ึงมีตนทุนการผลิตท่ีต่ํากวา และนําเขากลับเขามาเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตวในประเทศ
ไทย ซ่ึงการนําเขาขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตวราคาถูกเขามาจะเปนการแขงขันดานราคาท่ีทําใหราคาสินคาใน
ประเทศลดต่ําลงตามไปดวย ซ่ึงจะสงผลกระทบตอรายไดของเกษตรกรในประเทศ จากท่ีกลาวมาขางตนจะ
เห็นไดวาตนทุนการผลิตของไทยเปนปจจัยหลักท่ีทําใหไมสามารถแขงขันดานราคากับประเทศเพ่ือนบานได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จะทําใหมีการเคลื่อนยายภาค
การผลิตไดโดยเสรีจากแหลงตนทุนสูงไปสูแหลงท่ีมีตนทุนต่ํา ดังนั้น เพ่ือใหเกษตรกรผูปลูกขาว และขาวโพด
เลี้ยงเลี้ยงสัตวของไทยอยูรอด จําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตขาวเปลือกและขาวโพดเลี้ยงสัตว 
เพ่ือยกระดับความสามารถในการแขงขันประเทศ 

จังหวัดศรีสะเกษ เปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีการปลูกขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชเศรษฐกิจหลัก โดยมี
พ้ืนท่ีปลูกขาวนาป  3.2  ลานไร  ปริมาณผลผลิต  1.5  ลานตัน  และมีพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 
49,353  ไร  ปริมาณผลผลิต  42,363  ตัน  เนื่องดวยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเอ้ือตอการผลิต  

mailto:Kanthalak_278@hotmail.com
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เปนพ้ืนท่ีราบเหมาะสําหรับปลูกขาวหอมมะลิ  และเม่ือเกษตรกรเก็บเก่ียวขาวเปลือกแลว  จะปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวเปนพืชหลังนาในแปลงปลูกขาวเลย อยางไรก็ตามวัฒนธรรมการเก็บเก่ียวขาวเปลือกและขาวโพด
เลี้ยงสัตวเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีการเก็บเก่ียวท่ี ทันสมัยข้ึน โดยเกษตรกรหันมาใชรถเก่ียว
ขาวเปลือกสดๆ  และใชรถสีขาวโพด ซ่ึงทําใหสามารถเก็บเก่ียวไดรวดเร็ว ข้ึนสงผลใหมีปริมาณขาวเปลือกท่ี
เกษตรกรนําออกมาขายพรอมกันมีเปนจํานวนมาก  การใชลานตากเพ่ือลดความชื้นจึงไมเพียงพอในการ
รองรับผลผลิต เกษตรกรจึงจําเปนตองเรงขาย ทําใหถูกกดราคาจากพอคาโรงสี 

สหกรณการเกษตรกันทรลักษ จํากัด เปนสหกรณท่ีตั้งอยูในอําเภอกันทรลักษ ซ่ึงเปนอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ี
อยูติด แนวชายแดนดานเขาพระวิหาร ประเทศกัมพูชา สหกรณฯ มีสมาชิกจํานวน 6,710 คน มีสมาชิกปลูก
ขาวเปลือก  จํานวน 4,860 คน พ้ืนท่ีปลูก 119,500 ไร ไดผลผลิตประมาณ 47,800 ตัน และสมาชิกปลูก
ขาวโพด จํานวน 1,850 คน พ้ืนท่ีปลูก 37,000 ไร ไดผลผลิตประมาณ  29,600  ตัน ซ่ึงสมาชิกของ
สหกรณฯ ประสบปญหาราคาขาวเปลือก และขาวโพดตกต่ําท่ีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากสภาพของการเก็บเก่ียว
ผลผลิตไดแลวจะรีบขายทันที เพ่ือนําเงินมาใชจายในครัวเรือนท้ังๆท่ีผลผลิตยังมีความชื้นสูงอยู อีกสาเหตุหนึ่ง 
คือ เกษตรกรไมมีพ้ืนท่ีใชตากขาวเปลือกขาวโพดหากเก่ียวดวยมือตองตากไวในแปลงนากอนซ่ึงเสี่ยงตอการถูก
ขโมยขาวเปลือกท่ีเก่ียวไว จึงมีความจําเปนตองรีบเก่ียวและรีบขาย สหกรณการเกษตรกันทรลักษ  จํากัด เปน
สหกรณท่ีจะมุงสูการเปน Smart  Officcer  จึงไดจัดทําโครงการเพ่ิมคุณภาพขาวเปลือกและ ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ข้ึนมา เพ่ือขอรับการสนับสนุนเครื่องอบลดความชื้นขาวเปลือกและขาวโพดเลี้ยงสัตวพรอมอาคารโรงคลุม ขนาด
กําลังผลิต 300 ตัน/วัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผลผลิตใหมีความชื้นตามมาตรฐาน เพ่ือรองรับการเปด AEC ท่ี
จะมีข้ึนในป 2558 การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพขาวเปลือก และขาวโพดเลี้ยงสัตว เพ่ือเพ่ิมมูลคา จึงจะ
สามารถแขงขันกับประเทศเพ่ือนบานได และเม่ือสหกรณฯ ไดรับผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการพัฒนา
ขาวเปลือก และขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีมีความชื้นตามมาตรฐาน จากการไดรับการสนับสนุนเครื่องอบลดความชื้น
พรอมอาคารโรงคลุมจากกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรฯ สหกรณฯ จะไดกระจายผลประโยชน
ดังกลาวไปสูเกษตรกรโดยการรับซ้ือผลผลิตในราคาท่ีสูงข้ึน ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรผูปลูกขาวและขาวโพดเลี้ยง
สัตวของจังหวัดศรีสะเกษมีรายไดเพ่ิมข้ึนตามไปดวย 
7. วัตถุประสงคของโครงการ 

7.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพขาวเปลือก และขาวโพดเลี้ยงสัตวของจังหวัดศรีสะเกษใหไดมาตรฐาน 
7.2 เพ่ือสรางรายไดเพ่ิมใหกับสมาชิกสหกรณฯ และเกษตรกรผูปลูกขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตวจังหวัด
ศรีสะเกษ 

8. วิธีดําเนินการ 
8.1. กิจกรรมการกอสรางโรงอบลดความช้ืนขาวเปลือก  และขาวโพดเล้ียงสัตว  กําลังผลิต  300  

ตัน/วัน  และอาคารโรงคลุมขนาด  48  x  48 x 24 เมตร ขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมาเพ่ือเปน
คาใชจายในการลงทุน  โดยขอกูยืมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํานวน 47,959,261 
บาท   และขอรับการสนับสนุนจากกองทุน FTA เปนผูชดเชยดอกเบี้ยใหท้ังหมดในจํานวนเงินท่ีขอกู  จํานวน 
47,959,261 บาท  

โดยขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมา เพ่ือเปนคาใชจายในการลงทุน  โดยขอกูยืมจากธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํานวน 47,959,261 บาท   และขอรับการสนับสนุนจากกองทุน FTA 
เปนผูชดเชยดอกเบี้ยใหท้ังหมดในจํานวนเงินท่ีขอกู  จํานวน 47,959,261 บาท  

 8.1.1. กอสรางเครื่องอบ กําลังการผลิต  300  ตัน/วัน โดยออกแบบเครื่องจักรใหสามารถใชอบได
ท้ังขาวเปลือก  และขาวโพดเลี้ยงสัตว ประกอบดวย สวนเตาและตูอบหลัก เปนเตาเผาแกลบแบบไซโคลน Ø  
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4,000  JUMBO และใชอุปกรณในระบบไฟฟาควบคุม  ซ่ึงไดรับการรับรองและยืนยันวา  เม่ือนําขาวเปลือก  
1,000  กิโลกรัม ท่ีผานการอบโดยใชตูอบแบบ  JUMBO ไปสีแลว จะไดขาวตนถึง  9.5  หาบ  (570  
กิโลกรัม)  จากเดิมท่ีใชวิธีตากท่ีลานตากหรือใชตูอบแบบอ่ืน เม่ือนํามาสีแลวจะไดปริมาณขาวตนสูงสุดเพียง  
8.5  หาบ  (510  กิโลกรัม)   

ท้ังนี้ การอบขาวเปลือกท่ีมีความชื้น  30% -35%  จะตองทําอุณหภูมิภายในตูอบเพ่ิมสูงข้ึนถึง 100  
องศา  และคอยๆ ปรับอุณหภูมิ  ลดลงใหคงท่ีท่ี  85  องศา  เพ่ือท่ีจะทําใหอุณหภูมิของขาวเปลือกลดลงเหลือ  
21% และการอบขาวเปลือกท่ีมีความชื้น  21%  จะตองปรับอุณหภูมิและทําใหคงท่ี  85  องศาภายในตูอบท่ี  
1  และคอยปรับอุณหภูมิใหลดลง  ครั้งละ  4-5  องศา  ในตูอบตูถัดไป  จนทําใหอุณหภูมิของขาวเปลือก
ลดลงเหลือ  14% 

8.1.2 กอสรางอาคารโรงคลุมเครื่องอบขนาด  48 x 48 x 24 เมตร 
8.2 กิจกรรมการรวบรวมขาวเปลือก  และขาวโพดเล้ียงสัตวเขาโรงอบลดความช้ืน  โดยใชเงินทุน

หมุนเวียนของสหกรณฯ ในการรวบรวมผลผลิต ประกอบดวย 
8.2.1 สหกรณฯ จะรับซ้ือขาวเปลือกจากสมาชิกของสหกรณฯ จํานวน 20,000 ตัน/ป จาก

สมาชิกสหกรณเครือขายในจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 13,000 ตัน/ป และจากเกษตรกรท่ัวไป จํานวน 3,000 
ตัน/ป ท้ังนี้ สหกรณฯ จะกําหนดราคารับซ้ือขาวเปลือกจากเกษตรกรในราคาท่ีสูงกวาราคาตลาดท่ัวไปรับซ้ือ 1 
% (เชน ราคาตลาดรับซ้ือตันละ  15,000  บาท  สหกรณจะกําหนดราคารับซ้ือราคาตันละ  15,150  บาท)  

8.2.2 สหกรณฯ จะรับซ้ือขาดขาวโพดเลี้ยงสัตวจากสมาชิกของสหกรณฯ จํานวน 15,000 ตัน/
ป จากสมาชิกสหกรณเครือขายในจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 10,000 ตัน/ป และจากเกษตรกรท่ัวไป จํานวน 
2,000 ตัน/ป ท้ังนี้ สหกรณฯ จะกําหนดราคารับซ้ือขาวโพดเลี้ยงสัตวจากเกษตรกรในราคาท่ีสูงกวาราคา
ตลาดท่ัวไปรับซ้ือ 2 % (เชน ราคาตลาดตันละ  6,000  บาท  สหกรณจะรับซ้ือในราคาตันละ  6,120  
บาท) 

8.3 กิจกรรมการอบลดความช้ืน ประกอบดวย 
8.3.1 การนําขาวเปลือกความชื้นสูงเขาสูขบวนการอบลดความชื้นใหเหลือความชื้นท่ี  14.5 % 

ท้ังนี้ การอบลดความชื้นจะมีการสูญเสียของน้ําหนักขาวเปลือกบางสวน เชน  ขาวเปลือกความชื้นท่ี  30  %  
น้ําหนัก  10  ตัน เม่ือเขาอบลดความชื้นใหเหลือท่ี  14.5 % แลวน้ําหนักขาวเปลือกจะเหลือจํานวน  7.675  
ตัน  จะทําใหน้ําหนักขาวเปลือกสูญหายไปจํานวน  2.325  ตัน  คิดเปน  23.25  %     

8.3.2 การนําขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้นสูงเขาสูขบวนการอบลดความชื้นใหเหลือความชื้นท่ี 
14.5 % ท้ังนี้ การอบลดความชื้นจะมีการสูญเสียของน้ําหนักขาวโพดเลี้ยงสัตวบางสวน  เชน  ขาวโพดความชื้น
ท่ี  25  % น้ําหนัก 10 ตัน เม่ือเขาอบลดความชื้นใหเหลือ  14.5  %  น้ําหนักขาวโพดจะเหลือ  8.425  ตัน  
จะทําใหน้ําหนักขาวโพดสูญหายไปจํานวน  1.575  ตัน  คิดเปน  15.75  % 

8.4  กิจกรรมการตลาด ประกอบดวย 
8.4.1 เม่ืออบลดความชื้นขาวเปลือกใหมีความชื้นเหลือท่ี  14.5  %  แลว  สหกรณฯ จะพักเก็บ

ขาวเปลือกในโกดัง  ซ่ึงมีความจุประมาณ  23,500  ตัน  และจะทยอยขายและนาํเขาสีแปรรูปในโรงสขีอง
สหกรณเอง  รวมท้ังสงไปจําหนายใหสหกรณเครือขาย ไดแก 

- โรงสีสหกรณการเกษตรกันทรลักษ  จํากัด  กําลังผลิต  60  ตัน/วัน 

- โรงสีสหกรณการเกษตรเมืองศรีสะเกษ  จํากัด  กําลังผลิต  80  ตัน/วัน  

- โรงสีสหกรณการเกษตรศรีกันทรารมย  จํากัด  กําลังผลิต  60  ตัน/วัน 

- โรงสีสหกรณการเกษตรเพ่ือลูกคา  ธ.ก.ส.  ศรีสะเกษ  กําลังผลิต  40  ตัน/วัน 
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- โรงสีสหกรณการเกษตรยางชุมนอย  จํากัด  กําลังผลิต  40  ตัน/วัน 

- โรงสีสหกรณโคนมวังน้ําเย็น  จํากัด  กําลังผลิต  200  ตัน/วัน 
8.4.2 เม่ืออบลดความชื้นขาวโพดเลี้ยงสัตวใหเหลือท่ี  14.5  % แลว  สหกรณฯ จะพักเก็บ

ขาวโพดเลี้ยงสัตวในโกดังซ่ึงมีความจุประมาณ  20,000  ตัน และจะนํามาผลิตอาหารสัตวท่ีโรงผสมอาหาร
สัตวของสหกรณฯ รวมท้ังจําหนายใหเครือขายและเอกชนท่ัวไป ไดแก 

- โรงผสมอาหารสัตวสหกรณการเกษตรกันทรลักษ  จํากัด  

- สหกรณผูเลี้ยงไกไขภาคตะวันออก 

- บริษัทกาวหนาไกสด  จํากัด  จังหวัดอุบลราชธานี 

- บริษัท  ก พาณิชย  จํากัด  จังหวัดนครราชสีมา 

- ลูกคาจากฟารมตางๆ 

9. เปาหมาย  และขอบเขตการดําเนินงาน 
9.1. สมาชิกและเกษตรกรท่ัวไปท่ีปลูกขาวเปลือก  ขาวโพด  ในทองท่ีอําเภอกันทรลักษ  และ

อําเภอใกลเคียงในจังหวัดศรีสะเกษ  จํานวนประมาณ  40,000  ครอบครัว  แยกเปน 

- สมาชิกสหกรณ จํานวน    6,025 ครอบครัว  

- สมาชิกเครือขาย จํานวน             31,410 ครอบครัว  

- เกษตรกรท่ัวไป     2,565 ครอบครัว  
9.2. ปริมาณขาวเปลือกนาปท่ีจะรวบรวมเพ่ืออบลดความชื้น  จํานวน  36,000  ตัน/ป แยกเปน 

- สหกรณการเกษตรกันทรลักษ  จํากัด  20,000  ตัน  

- สหกรณเครือขายในจังหวัดศรีสะเกษ 13,000  ตัน  

- เกษตรกรท่ัวไป      3,000 ตัน 
9.3. ปริมาณขาวโพดท่ีปลูกหลังเก็บเก่ียวขาวเปลือกท่ีจะรวบรวมเพ่ืออบลดความชื้น จํานวน  

27,000  ตัน/ป แยกเปน 

- สมาชิกสหกรณการเกษตรกันทรลักษ  จํากัด   15,000  ตัน 

- สหกรณเครือขายในจังหวัดศรีสะเกษ  10,000  ตัน 

- เกษตรกรท่ัวไป      2,000  ตัน 

10. ระยะเวลาโครงการ 
10.1 ระยะเวลาดําเนินงานกอสรางโรงอบลดความชื้น  1  ป    
10.2 ระยะเวลาการชําระคืนเงินกูยืมธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํานวน   7  ป 

11. งบประมาณ 
ขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมาเพ่ือเปนคาใชจายในการลงทุนกอสรางโรงอบลดความชื้น

ขนาดกําลังผลิต 300 ตัน/วัน พรอมอาคารโรงคลุม ขนาด  48 x 48 x 24 เมตร  โดยขอกูยืมจาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํานวน 47,959,261  บาท   และขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุน FTA เปนผูชดเชยดอกเบี้ยใหท้ังหมดในจํานวนเงินท่ีขอกู  จํานวน 47,959,261 บาท    
12. ประมาณการรายรับ รายจาย (ตารางผนวก 1) 

12.1 สหกรณฯ รับซ้ือขาวเปลือกจํานวน  36,000  ตัน  ในราคาตันละ  15,150  บาท  เม่ืออบ
ลดความชื้นแลวจะเหลือน้ําหนักขาวเปลือก  35,163  ตัน  สหกรณฯ จะขายในราคาตันละ  16,800  บาท  
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จะไดสวนตางตันละ  1,650  บาท  หักคาใชจายในธุรกิจขาวเปลือกตันละ  1,000  บาท  จะเหลือกําไรตัน
ละ  650  บาท 

12.2 สหกรณฯ รับซ้ือขาวโพดเลี้ยงสัตวจํานวน  27,000  ตัน  ในราคาตันละ 6,120 บาท เม่ืออบ
ลดความชื้นแลวจะเหลือน้ําหนักขาวโพด  22,747.5  ตัน  สหกรณจะขายในราคาตันละ  8,700  บาท  จะ
ไดสวนตางตันละ 2,580 บาท  และเปนคาใชจายตันละ  1,000  บาท  จะเหลือกําไรตันละ  1,580  บาท   
13. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชเงิน 

รายละเอียดปรากฎตามตารางผนวก 2 
14. แผนการชําระคืนเงินกูยืม ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรกร  (ธ.ก.ส.)  
      กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงิน  7  งวด  งวดละ 6,851,323 บาท ดังนี้   

      ตนเงิน    ชําระตนเงิน ดอกเบ้ีย   5% ตอป         
 ชําระงวดท่ี  1  ณ สิ้นปท่ี 1  47,959,261.-   6,851,323.-  2,397,963.05

   
 ชําระงวดท่ี  2  ณ สิ้นปท่ี 2 1,107,938.-    6,851,323.-   2,055,396.90

  
 ชําระงวดท่ี  3  ณ สิ้นปท่ี 3 34,256,615.-  6,851,323.-   1,712,830.75

  
 ชําระงวดท่ี  4  ณ สิ้นปท่ี 4     27,405,292.-  6,851,323.-   1,370,264.60

  
 ชําระงวดท่ี  5  ณ สิ้นปท่ี 5     20,553,969.-   6,851,323.-   1,027,698.45

  
 ชําระงวดท่ี  6  ณ สิ้นปท่ี 6     13,702,646.-  6,851,323.-     685,132.30  

  
 ชําระงวดท่ี  7  ณ สิ้นปท่ี 7     6,851,323.-  6,851,323.- 342,566.15  
 
  รวมสงชําระ  7  งวด  เปนเงิน     47,959,261.- 9,591,852.20 

 
15. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

15.1 มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาพืชเศรษฐกิจหลัก  คือ  ขาวเปลือก  ขาวโพด  
สามารถทําใหความชื้นลดลงไดคุณภาพมาตรฐาน  กระทรวงพาณิชย 

15.2 สรางมูลคาเพ่ิมใหสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไปไดรับในราคาท่ีสูงข้ึน  และเกิดความเปนธรรมใน
การขาย 

15.3 ยกระดับรายไดมวลรวมของจังหวัดทําใหเกิดความเขมแข็งม่ันคงของรายไดและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศดข้ึีน 

 
15.4 ทําใหความเปนอยูของสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไปมีเศรษฐกิจและฐานะทางการเงินดีข้ึน  ทําให

มีความสุข 
15.5 ชวยเหลือสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไปไดปรับเปลี่ยนขาวเปลือก  ขาวโพด  ท่ีไมมีคุณภาพสูการ

เปนสินคาท่ีมีคุณภาพ 
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15.6 สามารถแขงขันดานการตลาดท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ  และเตรียมความพรอม
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอยางมีศักยภาพ 

15.7 สหกรณฯ ไดทํางานสูระบบ  Smart  Officcer  เปนศูนยกลางในการทําหนาท่ีดานการตลาด
การรวบรวมขาวเปลือก  ขาวโพดจากสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป  อยางมีระบบมีข้ันตอนสรางความเปนธรรม
ใหกับสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป  รวมท้ังเปนตนแบบการสรางเครือขายระหวางสหกรณ  สมาชิกเกษตรกร
ท่ัวไป  และองคกรตางๆ  แบบบูรณาการ  สรางความเข็มแข็ง  ม่ันคง  และยั่งยืนใหเกษตรกรและประเทศชาติ 

15.8 ผลผลิตขาวเปลือกท่ีเขารับการปรับปรุงคุณภาพโดยอบลดความชื้น เพ่ือเพ่ิมมูลคา ปริมาณ 
36,000 ตัน มีมูลคาท่ีเพ่ิมข้ึน 1 % เฉลี่ยตันละ 150 บาท จากราคาตลาดเปนมูลคารวม 5.4  ลานบาท และ
ผลผลิตขาวโพดท่ีเขารับการปรับปรุงคุณภาพโดยอบลดความชื้นเพ่ือเพ่ิมมูลคาปริมาณ  27,000  ตัน  มี
มูลคาท่ีเพ่ิมข้ึน 2 % เฉลี่ยตันละ 120 บาท จากราคาตลาดเปนมูลคารวม  3.2  ลานบาท 
16. ตัวช้ีวัด ความสําเร็จของโครงการท่ีวัดได 

16.1 ขาวเปลือกและขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีผานการอบลดความชื้นของสหกรณฯ มีความชื้นลดเหลือ 
14.5% 

16.2 เกษตรกรท่ีขายขาวเปลือกใหสหกรณฯ ไดรับราคาสูงกวาราคาตลาดไมต่ํากวา 1% และ
เกษตรกรท่ีขายขาวโพดเลี้ยงสัตวใหสหกรณฯ ไดรับราคาสูงกวาราคาตลาดไมต่ํากวา 2% 

16.3 ขาวเปลือกท่ีผานการอบลดความชื้นของสหกรณฯ 1 ตัน เม่ือนําไปสีแลวจะไดขาวสารไมต่ํากวา 
0.57 ตัน 
 ลงชื่อ............................................................ผูเขียน/ผูเสนอโครงการฯ  
                                                                 (นางสุรณีย สุทธิวัฒนานิติ) 
                                           ตําแหนง ผูจัดการสหกรณการเกษตรกันทรลักษ จํากัด  

 
ลงชื่อ.....................................................ผูอนุมัติโครงการฯ 

                                                                  (นายประมวล แกวสวาง) 
                                      ตําแหนง ประธานกรรมการสหกรณการเกษตรกันทรลักษ จํากัด  

 
ลงชื่อ.....................................................ท่ีปรึกษาโครงการฯ 

                                                                    (นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ) 
                                                           ตําแหนง สหกรณจังหวัดศรีสะเกษ 

 
ลงชื่อ.....................................................ท่ีปรึกษาโครงการฯ 

                                                                   (นายเพ่ิมศักดิ์ ฉวีรักษ) 
                                                                    นายอําเภอกันทรลักษ 
  

ลงชื่อ.....................................................ท่ีปรึกษาโครงการฯ 
                                                                (พ.ต.อ.มงคล ลิ้มสุวรรณ) 
                                                       ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรกันทรลักษ 

 

 



๓๖ 
 

๒. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถของฟารมโคนมเขาสู Smart Farm เพ่ือรองรับการแขงขัน 

จากการเปดการคาเสรี FTA ป ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๖๒ 

***************************************** 

๑. ช่ือโครงการ  โครงการเพ่ิมขีดความสามารถของฟารมโคนมเขาสู Smart Farm  

เพ่ือรองรับการแขงขันจากการเปดการคาเสรี FTA ป ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๖๒ 

๒. เจาของโครงการ  

สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด รวมกับกรมสงเสริมสหกรณ กรมปศุสัตว กรมตรวจบัญชี

สหกรณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ และคณะสัตวแพทยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ

กระทรวงพลังงาน 

 

๓. หลักการและเหตุผล 

ขอเท็จจริง 

การสงเสริมการเลี้ยงโคนม ถือเปนอาชีพท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเล็งเห็น

ความสําคัญของโคนม จึงไดพระราชทานการสงเสริมการเลี้ยงโคนมข้ึน ทําใหการสงเสริมและการพัฒนาระบบ

การเลี้ยงโคนมมีความเจริญกาวหนาในปจจุบัน การสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนมมีความจําเปนจะตอง

นําเขาท้ังสายพันธุโคนม อุปกรณและเครื่องมือตางๆ ตลอดจนการสรางประสบการณจากการไปศึกษาดูงาน

การเลี้ยงโคนมจากกลุมประเทศในยุโรป หรือประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ซ่ึงถือเปนคูแขง และคูคาท่ี

สําคัญท่ีมีท้ังประสบการณและเปนผูนําในการสงออกผลิตภัณฑจากนม  สําหรับประเทศไทยผลไดจากการเลี้ยง

โคนมยังมีปริมาณนมท่ียังไมสามารถแขงขันไดในระดับฟารม  เนื่องจากระบบการเลี้ยงโคนม  สวนใหญยังเปน

การเลี้ยงแบบธรรมชาติ ขาดการจัดการฟารมท่ีดี ขาดการปรับปรุงระบบการใหอาหาร การเลี้ยงท่ีตองการแต

ปริมาณน้ํานมเปนหลัก  ทําใหขนาดของโคนมมีขนาดสัดสวนเล็กกวาปกติตามมาตรฐานของโคนม ระบบ

โรงเรือนสวนใหญยังใชลักษณะคอกตามสภาพและความเคยชินของประเพณีและวัฒนธรรม  ทําใหผลไดจาก

ปริมาณน้ํานมนอยกวาเกณฑเพียง ๑๐ ถึง ๑๒ กิโลกรัมตอตัวตอวันเทานั้น นอกจากระบบการเลี้ยงโคนมแลว 

สวนท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การรีดนมโค ถูกกําหนดใหมีการรีดในชวงเวลาเชาและเย็น เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพ

อากาศท่ีไมรอน สามารถรักษาคุณภาพน้ํานมไดตามพ้ืนท่ีรวบรวมน้ํานมดิบ และท่ีสําคัญท่ีสุดคือระดับฟารม

เปนฟารมขนาดเล็ก เนื่องจากตองมีเงินลงทุนท่ีสูงจากคาพันธุโคนม การขยายพันธุตองใชการผสมเทียม ซ่ึงตอง

มีผูทรงวุฒิผูเชี่ยวชาญชํานาญการ สัตวแพทย หรือสัตวบาลเขามาการดูแลและรักษาในฟารมของเกษตรกร

สมาชิกรวมกันเปนศูนยบริการสัตวบาลเปนพิเศษ  

สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด มีพ้ืนท่ีการเลี้ยงโคนม จํานวน ๑,๑๓๕ ครอบครัว มีโคนมท่ี

รีดนมไดเพียง จํานวน ๑๑,๙๖๘ ตัว เฉลี่ยขนาดฟารมครอบครัวละ ๑๑ ตัว และมีปริมาณน้ํานมรวมท้ังปเพียง 

๔๓,๘๐๐ ตัน ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปท่ีผานมา นับวาประสบความสําเร็จเปนท่ีนาพอใจในระดับหนึ่ง แตหาก

ขาดการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนแบบปฎิวัติการเลี้ยงโคนมใหทันตอสถานการณของการเปดตลาดการคาเสรี 



๓๗ 
 
ตามมาตรการการเปดการคาเสรี FTA ของประเทศไทย จะทําใหเกิดการสูญเสียและการเสียเปรียบจาก

ประสิทธิภาพการแขงขันทางการคาจากวิวัฒนาการและประสบการณของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดท่ี

มีการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคนมอยางตอเนื่อง ดังนั้น หากรัฐบาลไมรีบเรงใหการสนับสนุนเพ่ือสรางโอกาสแก

เกษตรกรสมาชิกผูเลี้ยงโคนมของสหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด ใหมีการพัฒนาฟารมโคนมของตนเองใหเปน 

Smart Farm เพ่ือเขาสูมาตรฐาน GAP ประกอบดวย การปรับปรุงระบบโครงสรางและปจจัยพ้ืนฐาน โรงเรือน 

ระบบกําจัดมลภาวะจากมูลสัตวและน้ําใชและน้ําท้ิง สรางเครือขายการเชื่อมโยงระบบขอมูลการจัดการฟารม

กับศูนยบริการสัตวบาลกับสหกรณ เพ่ือตรวจเยี่ยมและรักษาโคนมไดทันทวงที บริหารการจัดการตนทุนการ

ผลิตดวยระบบขอมูลการใหอาหารโคนมแบบอาหารผสมกับปริมาณน้ํานมดิบของโคนมแตละตัวในระดับฟารม 

พรอมกับการปรับปรุงสายพันธุ และการผสมเทียมเพ่ือเพ่ิมจํานวนแมโคนมใหมีขนาดน้ําหนักตัวใหไดมาตรฐาน 

เพ่ือพัฒนาระบบการเลี้ยงโคนม ใหถูกสุขลักษณะและมีมาตรฐานการจัดการเลี้ยงโคนมแบบพัฒนา รวมท้ัง

สรางระบบการรีดนมโคในระบบปดแบบอัตโนมัติ เพ่ือลดการสัมผัสน้ํานมและการเก็บรักษาน้ํานมดิบดวย

ระบบแทงคควบคุมอุณหภูมิทําความเย็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพน้ํานมดิบใหไดมาตรฐาน GMP 

และมาตรฐานการรับซ้ือน้ํานมโคเกณฑสูงสุด ของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม เพ่ือเพ่ิมระดับราคา

น้ํานม และสรางความแตกตางของน้ํานมดิบท่ีมีคุณภาพท่ีแตกตางกัน เขาสูกระบวนการผลิตนมและผลิตภัณฑ

นมท่ีใชวัสดุดิบจากน้ํานมดิบท่ีมีความแตกตางกัน จัดระบบการขนถายอาหารและการรับน้ํานมดิบจากฟารมแต

ละฟารมดวย Logistic System เพ่ือลดการสูญเสียคาใชจายในระดับสหกรณ จากฟารมขนาดเล็กสมาชิกแตละ

รายรวมกันเปนระบบฟารมขนาดใหญในระดับของสหกรณ ซ่ึงถายทอดจากประสบการณ บทเรียนจากการ

วิวัฒนาการของการพัฒนาฟารมโคนมของประเทศยุโรป รวมท้ังประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ใหสามารถ

พัฒนารูปแบบเปนฟารมท่ีมีระบบการจัดการบริหารฟารมท่ีมีความสามารถในเชิงแขงขันไดเพ่ือเตรียมตัวเขาสู

ตลาดการคาเสรี FTA ไดสําเร็จ  

จึงไดจัดทําโครงการโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของฟารมโคนมเขาสู Smart Farm เพ่ือ

รองรับการแขงขันจากการเปดเสรีการคา ( FTA) ป ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๖๒ ข้ึน โดยขอใชเงินทุนจากกองทุนปรับ

โครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

และเงินอุดหนุนจายขาดและคาใชจายในการดําเนินการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและปจจัยพ้ืนฐานการเลี้ยงโค

นม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต พัฒนาคุณภาพพันธุโคนม การสรางมูลคาเพ่ิมของน้ํานมดิบจากการ

ปรับปรุงคุณภาพการเลี้ยงและระบบการรีดน้ํานมดิบในระบบปด เพ่ือลดผลกระทบจากการเปดเสรีการคา ให

สามารถชวยเหลือเกษตรผูเลี้ยงโคนมสมาชิกสหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด ใหมีการพัฒนาฟารมสมาชิกเปน 

Smart Farm และ สรางมูลคาเพ่ิมของน้ํานมดิบท่ีมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ สงผลใหเกิดการ

ปรับเปลี่ยนจากการสงเสริมการเลี้ยงแบบธรรมชาติเขาสูการเลี้ยงแบบเชิงพัฒนาคุณภาพ และสรางโอกาสให

เกิดความยั่งยืนของการเลี้ยงโคนม ซ่ึงถือเปนอาชีพหนึ่งท่ีทรงพระราชทานแกเกษตรกรไทยตอไป 

 

 

 



๓๘ 
 
๔. วัตถุประสงค 

๔.๑) เพ่ือสรางฟารมโคนมตนแบบท่ีมีศักยภาพ และโอกาสในการยกระดับการเลี้ยงโคนม

ใหเปน Smart Farm บริหารการจัดการฟารมดวยระบบขอมูลเชื่อมโยงเครือขาย สรางศูนยบริการสัตวบาล

เพ่ือประกันคุณภาพการเลี้ยงโคนมใหไดมาตรฐาน GAP ในระดับฟารม 

๔.๒) เพ่ือยกระดับปริมาณและคุณภาพน้ํานมดิบ จากระบบการรีดนมโคในระบบปดแบบ

อัตโนมัติ ลดการสัมผัสน้ํานมและเพ่ิมการเก็บรักษาน้ํานมดิบดวยระบบแทงคควบคุมอุณหภูมิทําความเย็น เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพน้ํานมดิบใหไดมาตรฐาน GMP และมาตรฐานการรับซ้ือน้ํานมโคเกณฑสูงสุด 

ของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม โดยการเพ่ิมระดับราคาน้ํานม เพ่ือสรางความแตกตางของน้ํานมดิบ

ท่ีมีคุณภาพท่ีแตกตางกัน 

๔.๓) เพ่ือจัดระบบการขนถายอาหารสัตว และการรับน้ํานมดิบจากฟารมแตละฟารมดวย

Logistic System เพ่ือลดตนทุนคาขนสงในแตละฟารมและลดการสูญเสียคาใชจายในระดับสหกรณ  

 

๕. วิธีการดําเนินการ 

ก. เปาหมายในการพัฒนาฟารมโคนมเกษตรกรสมาชิกสหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด  

ใหมีความสามารถในการแขงขันไดในระดับเสรีการคา (FTA) และเสรีการคาอาเซียน (AFTA) ดังนี้ 

๑. เปาหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ/ลดตนทุนการผลิตในการพัฒนาการเลี้ยงโคนมแบบ

พัฒนากําหนดใหมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

๑) การปรับปรุงขนาดฝูงโคนมในแตละฟารม ใหมีสัดสวนแมโคตอฝูงโคนม ในอัตรา 

๖๐ ตอ ๔๐  

๒) การปรับปรุงจํานวนโคนมท่ีสามารถรีดน้ํานมได ใหมีสัดสวนแมโครีดนมตอแมโค

แหงนม ในอัตราเทากับ ๗๕ ตอ ๒๕ 

๓) การกําหนดความสมบูรณและขนาด น้ําหนัก ลําตัวของแมโคนมมีขนาดน้ําหนัก

มากกวา ๔๐๐ กิโลกรัม เพ่ือใหมีอัตราการผสมเทียมติดรอยละ ๘๐ มีชวงหางการใหลูกไมเกิน ๔๒๐ วัน 

(จํานวนวันหลังคลอดถึงการผสมเทียมติด ไมเกิน ๑๔๐ วัน และจํานวนตอวัน วันท่ีตั้งทอง ๒๘๐ วัน) 

๔) ปริมาณน้ํานมไมนอยกวา ๑๖ กิโลกรัมตอตัว และอัตราการรีดนมเฉลี่ยตอป 

จํานวนไมนอยกวา ๓๐๕ วัน หรือมีปริมาณน้ํานมเฉลี่ยไมนอยกวา ๔,๘๘๐ กิโลกรัมตอตัวตอป 

๒. เปาหมายเพ่ือคุณภาพน้ํานม และเพ่ิมประสิทธิภาพการรีดนมในระบบปดแบบอัตโนมัติ

กําหนดใหมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

๑) ปริมาณน้ํานมท่ีเพ่ิมข้ึนจากระบบการเลี้ยงโดยจัดการระบบอาหารแบบ TMR  

- ปริมาณเนื้อนมไมรวมมันเนย ( SNF : Solids Not Fat) เพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 

๘.๗๐ กําหนดราคารับซ้ือเพ่ิมข้ึน ๓๐ สตางค/กิโลกรัม 

- ปริมาณไขมัน (Fat) ท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ ๔.๐๐ กําหนดราคารับซ้ือเพ่ิมข้ึน 

๓๐ สตางค/กิโลกรัม 



๓๙ 
 

- ปริมาณน้ํานมท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยท้ังปเปน ๑๖ กิโลกรัมตอตัว 

๒) คุณภาพน้ํานมท่ีไดคุณภาพดีข้ึนจากการรีดน้ํานมระบบปดแบบอัตโนมัติ 

- จํานวนจุลินทรียในน้ํานมโดยการตรวจดวยวิธี Stand Plate Count (SPC) 

นอยกวา ๑๕๐,๐๐๐ โคโลน/ีลบ.ซม. กําหนดราคารับซ้ือเพ่ิมข้ึน ๔๐ สตางค/กิโลกรัม 

- จํานวนเม็ดเลือดขาว ( Somatic Cell Count) ตรวจดวยวิธี Direct 

Microscope count หรือ Fluoro - opto Electronic Method นอยกวา ๒๐๐,๐๐๐ เซลล/ลบ.ซม. กําหนด

ราคารับซ้ือเพ่ิมข้ึน ๔๐ สตางค/กิโลกรัม 

- คาจุดเยือกแข็งตรวจดวยวิธี Cryoscopic Method หากเกณฑสูงกวาหรือ

เทากับ - ๐.๕๒๐ องศาเซียล กําหนดราคารับซ้ือไมเพ่ิมข้ึน/ไมลดลง 

ท่ีมา :  มาตรฐานการรับซ้ือน้ํานมโคเกณฑสูงสุด ของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม ท่ีกําลังจะ

ประกาศใชในอนาคต 

๓. สรางความแตกตางในราคาการรับซ้ือน้ํานมดิบตามเกณฑคุณภาพ ท่ีมีการพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพน้ํานมดิบจากฟารมท่ีมีระบบรีดนมระบบปดแบบอัตโนมัติใหไดรับราคาน้ํานมดิบท่ีสูงกวาราคา

ตลาดกิโลกรัมละ ๑ บาท เพ่ือจูงใจในการสรางความสามารถในการแขงขันใหฟารมเลี้ยงโคนมเกษตรกรสมาชิก

ท่ีเขาสูกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงการเลี้ยงโคนมแบบพัฒนา  

 

ข. เปาหมายวิธีการและแนวทางการดําเนินการ 

๑. คัดเลือกเกษตรกรสมาชิกผูเลี้ยงโคนม จํานวน ๑๐๐ ราย จากจํานวน ๑,๒๐๐ ราย ท่ีมี

ความสนใจและสมัครใจในการเขารวมการพัฒนาเลี้ยงโคนมแบบพัฒนาในระดับฟารม ท่ีมีแมโคนมพรอมรีดไม

นอยกวา ๓๐ ตัว มีพ้ืนท่ีมีศักยภาพในการวางผังฟารม มีระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟา ระบบน้ํา และอยูใน

ขายระบบโทรคมนาคมในการสรางเครือขายเชื่อมโยงขอมูล มีการกระจายตัวสามารถบริหารการจัดการตาม 

Logistic System เพ่ือขนถายอาหารสัตว และรับน้ํานมดิบ และสามารถสรางเครือขายไดในปท่ี ๒  

๒. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากฟารมท่ีมีการเลี้ยงแบบธรรมชาติ ตามท่ีมีการสงเสริมใน

ระยะแรก ปรับเปลี่ยนเปนการพัฒนาฟารมเลี้ยงแบบพัฒนา มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และสราง

ตนแบบในระยะปแรก เพ่ือจูงใจในการลงทุนเพ่ิม จึงกําหนดคัดเลือกฟารมท่ีมีความพรอมเพ่ือนํารองและเปน

ตนแบบ จํานวน ๓๐ ฟารมแรก ในการสรางและพัฒนาตามแนวคิดฟารมดังกลาว คาดวาจะไดรูปแบบและ

ตนแบบฟารมมากกวา ๑๐ ลักษณะ เพ่ือนําไปขยายและปรับปรุงในปท่ี ๒ 

๓. สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด กระตุนและสรางแรงจูงใจใหกับฟารมท่ีเขารวมโครงการ

ท่ีสามารถดําเนินการเลี้ยงโคนมไดตามหลักเกณฑและสามารถผลิตน้ํานมดิบไดตามหลักเกณฑ จะกําหนดระดับ

ราคารับซ้ือน้ํานมดิบจากฟารมดังกลาวในราคานําตลาดกิโลกรัมละ ๑ บาท เพ่ือเปนมาตรการจูงใจใหกับ

เกษตรกรท่ีพรอมจะลงทุนปรับเปลี่ยนการพัฒนาฟารมใหเปน Smart Farm  

๔. เพ่ือใหมีการถายทอดการพัฒนาเรียนรูประสบการณระหวางกัน เม่ือสามารถกําหนด

รูปแบบและตนแบบไดชดัเจน ในปท่ีสองจะเปนการขยายฟารมอีก จํานวน ๗๐ ฟารม เพ่ือใหฟารมท่ีไดพัฒนา



๔๐ 
 
แลวเปนฟารมเครือขายกระจายองคความรูใหกับฟารมใหมในอัตรา ๑ ตอ ๒-๓ ฟารม ในปท่ี ๒ และเม่ือสิ้นสุด

โครงการ ๑๐๐ ฟารม สามารถสรางเครือขายกระจายใหตอเนื่องจนครบจํานวน ๑,๒๐๐ ฟารม 

๕. สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด สรางศูนยบริการสัตวบาลเพ่ือจัดใหมีสัตวบาล หรือสัตว

แพทยเปนเจาหนาท่ีสงเสริมในการออกตรวจเยี่ยมและใหบริการกับฟารมดังกลาว เพ่ือใหไดมาตรฐานตาม

เกณฑท่ีกําหนด ตามระบบสารสนเทศขอมูลระบบการเลี้ยงโคนมของแตละฟารม ท่ีเชื่อมโยงเครือขายกับศูนย 

๖. สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด สรางระบบการผสมสูตรอาหารสัตวในรูป TMR เพ่ือการ

ขนสงและกระจายอาหารสัตวใหกับฟารมตางๆ ใหเปนมาตรฐานอาหารแบบ TMR ในสวนผสมแบบเดียวกัน 

ใหเหมาะสมกับระบบสารสนเทศขอมูลโคและโคนมแตละประเภทและอายุ รวมท้ังระบบการรายงานขอมูลโค

นมแตละรายตัว ในการวิเคราะหตนทุนการผลิต และตอบสนองอาหารสัตว กับปริมาณคุณภาพน้ํานม ดวย

ระบบการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลกลางของสหกรณ 

 

ค. กิจกรรมโครงการประกอบดวย 

๑. การพัฒนาระบบการเล้ียงโคนมใหเปน Smart farm เพ่ือเขาสูมาตรฐาน GAP และ

การพัฒนาระบบการรีดนมในระบบปดแบบอัตโนมัติ เพ่ือเขาสูมาตรฐาน GMP จํานวน ๑๐๐ ฟารม จาก

ฟารมท้ังหมด จํานวน ๑,๒๐๐ ฟารม โดยแบงเปาหมายการดําเนินการ ดังนี้  

๑) ใหเงินอุดหนุนจายขาดเพ่ือศึกษาวิจัยและกําหนดรูปแบบ ลดความเสี่ยง และจูง

ใจในการลงทุนของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในการปรับปรุงใหฟารมมีมาตรฐาน GAP เพ่ือสรางฟารมเลี้ยงโคนม

ตนแบบตามสภาพพ้ืนท่ีของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมรายเดิม เพ่ือหาความเหมาะสมของขนาดฟารม จํานวน ๓๐ 

ฟารม ในปแรก  

๒) ใหเงินกูปลอดดอกเบี้ยเพ่ือลงทุนสรางฟารมเลี้ยงโคนมตนแบบตามสภาพพ้ืนท่ี

ของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมรายเดิม ตามรูปแบบความเหมาะสมขนาดฟารม จํานวน ๗๐ ฟารม ในปสอง เพ่ือ

ขยายผลจากการทดสอบ ศึกษาและวิจัย ในปแรก  

สําหรับการพัฒนาระบบการเล้ียงโคนมใหเปน Smart farm เพ่ือเขาสูมาตรฐาน GAP 

ประกอบดวย 

๑. สรางโรงเรือนเลี้ยงโคนม พรอมอุปกรณ เพ่ือปรับปรุงระบบโครงสรางและ

ปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาระบบการเลี้ยงโคนม ใหถูกสุขลักษณะและมีมาตรฐานการจัดการเลี้ยงโคนมแบบ

พัฒนา  

๒. สรางองคความรูและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงเพ่ือการกําจัดมลภาวะมูล

สัตวและสรางสิ่งแวดลอมในบริเวณรอบฟารม 

๓. สรางองคความรูและถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือจัดทําระบบขอมูลการจัดการฟารม

โคนมดวยระบบ IT เพ่ือเชื่อมโยงเครือขายการบริหารการจัดการในฟารม กับศูนยบริการสัตวบาลของสหกรณ  



๔๑ 
 

๔. สรางองคความรูและถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือจัดทําโปรแกรมและจัดทําระบบ

การบันทึกขอมูลโคนมเปนรายตัวของแตละฟารม เพ่ือการจัดการสุขภาพ การเพ่ิมผลผลิตในระดับฟารม 

รวมท้ังตนทุนการผลิตน้ํานมดิบในแตละฟารม 

๕. สรางองคความรูและถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยง

ดวยระบบการจัดการใหอาหารโคนมแบบระบบอาหารผสม TMR  

สําหรับการสรางระบบรีดนมโคในระบบปดแบบอัตโนมัติ เพ่ือเพ่ิมข้ึนคุณภาพน้ํานม ใน
ระบบมาตรฐาน ประกอบดวย 

๑. สรางโรงเรือนและอุปกรณเครื่องรีดนมระบบปดแบบอัตโนมัติพรอมแทงคเก็บท่ี

มีการควบคุมอุณหภูมิ 

๒. สรางองคความรูและถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาระบบน้ําใช และน้ําท้ิงใหถูก

สุขลักษณะไดมาตรฐานอนามัย 

๓. สรางองคความรูและถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือจัดทําโปรแกรมระบบการ

ตรวจสอบคุณภาพน้ํานมในการรีดนมของโคนมแตละตัว เพ่ือวิเคราะหตนทุนการผลิตการเลี้ยงในแตละรอบ 

๔. สรางองคความรูและถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือจัดทําระบบการเชื่อมโยงเครือขาย

อินเตอรเน็ตของขอมูลคุณภาพน้ํานมจากการรีดนมของโคแตละตัวหรือแตละรอบ กับศูนยรับนมของสหกรณ 

๒. การพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุโคนม และการผสมเทียมเพ่ือปรับปรุงสายพันธุ

เพ่ือเพ่ิมจํานวนแมโคนม รวมท้ังเพ่ิมขนาดน้ําหนักตัวใหไดมาตรฐานประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 

๑) นําเขาพันธุโคนมสายเลือดไมนอยกวารอยละ ๗๕ จากตางประเทศ จํานวน 

๕๐๐ ตัว ใหกับฟารมท่ีไดรับคัดเลือก จํานวน ๑๐๐ ฟารม ๆละ ๕ ตัว คาดวาในระยะเวลา ๖ ป จะสามารถ

เพ่ิมจํานวนโคนมได อัตราเพ่ิมรอยละ ๘๐ จะสามารถเพ่ิมจํานวนโคนมท่ีมีคุณภาพได จํานวน ๒,๐๐๐ ตัว ซ่ึง

จะสามารถเพ่ิมจํานวนโคนมไดอีกฟารมละ ๒๕ ตัว เปนแมโคนม จํานวน ๑๕ ตัว และโคเพศผูขุนเพ่ือขาย 

จํานวน ๑๐ ตัว ทําใหแตละฟารมมีโคจํานวนไมนอยกวา ๑๐๐ ตัว เปนฟารมระดับกลาง 

๒) การพัฒนาสายพันธุโคนมแบบยั่งยืน ศูนยบริการสัตวบาลของสหกรณจะเปน

ตนแบบในการดําเนินงานพัฒนาสายพันธุโคนมใหกับฟารมสมาชิกใหมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และ

สภาพภูมิอากาศของพ้ืนท่ี การใชน้ําเชื้อในการผสมเทียม รวมท้ังมีการสรางสายพันธุโคนมแบบยั่งยืน 

๓) สรางระบบและองคความรูถายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาการเลี้ยงโคนม 

ผสมผสานกับโคขุน (โคเพศผู) เพ่ือสรางรายไดและผลตอบแทนท่ีคุมคาในระบบการเลี้ยงโคนม   

๓. สรางองคความรูและสรางระบบการบริหารการจัดการระบบการขนถายอาหารสัตว

เพ่ือเล้ียงโคนม และการสงขนน้ํานมดิบจากแทงค ตามทฤษฎี Logistic System  

๑) จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว และจัดซ้ือตามสัญญาซ้ือขายตกลงลวงหนา เพ่ือ

ปองกันการขาดแคลนปริมาณวัตถุดิบอาหารสัตว และมีตนทุนการผลิตท่ีต่ํา เนื่องจากซ้ือเก็บไวลวงหนาในชวง

ตนฤดู 

๒) สรางรถลากอาหารสัตวของฟารมแตละฟารม เพ่ือสรางเปนขบวนรถลากขน

ถายอาหารสัตวจากโรงผสมอาหารสัตวของสหกรณสูฟารม รวมท้ังจัดระบบหัวลากไปยังฟารมแตละฟารมตาม



๔๒ 
 
ระยะเวลาและประเภทของอาหารสัตวแตละชนิดของโค และแมโคนม เพ่ือลดตนทุนการบรรจุถุงและตนทุน

การขนสง 

๓) สรางรถขนถายน้ํานมดิบจากแทงคของฟารมสมาชิกเพ่ือใหบริการถึงฟารมท่ีมี

โรงรีดนมระบบปดแบบอัตโนมัติ ตามรอบระยะเวลาท่ีสหกรณสามารถบริหารการจัดการน้ํานมคุณภาพ 

๔) สรางแผนผังเครือขายการขนสงอาหารสัตวและน้ํานมดิบจากฟารมสมาชิกสู

สหกรณ รวมท้ังระบบการรับสงและขนถาย  

 

๖. ขอบเขตการดําเนินงาน 

๖.๑ เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมสมาชิกสหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด จํานวน ๑,๒๐๐ ราย 

ไดรับการคัดเลือกเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางและปจจัยพ้ืนฐานของฟารมโคนม ใหเปนฟารมโคนม

ตนแบบในการเลี้ยงโคนมแบบพัฒนาท่ีมีความสามารถในการแขงขันไดท้ังในเชิงคุณภาพการเลี้ยงและคุณภาพ

น้ํานม จํานวน ๑๐๐ ฟารม 

๖.๒ เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม จํานวน ๑๐๐ ราย ไดรบัการปรับปรุงสายพันธุโคนม จํานวน 

๕๐๐ ตัว โดยการนําเขาพันธุโคนมสายเลือดไมนอยกวารอยละ ๗๕ จากตางประเทศ ใหกับฟารมท่ีไดรับ

คัดเลือก จํานวน ๑๐๐ ฟารม ๆละ ๕ ตัว จะสามารถเพ่ิมจํานวนโคนมได อัตราเพ่ิมรอยละ ๘๐ จะสามารถเพ่ิม

จํานวนโคนมท่ีมีคุณภาพไดรวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตัว ซ่ึงจะสามารถเพ่ิมจํานวนโคนมไดอีกฟารมละ ๒๕ ตัว เปน

แมโคนม จํานวน ๑๕ ตัว และโคเพศผูขุนเพ่ือขาย จํานวน ๑๐ ตัว ทําใหแตละฟารมมีโคจํานวนไมนอยกวา 

๑๐๐ ตัว เปนฟารมระดับกลาง 

๖.๓ เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม จํานวน ๑๐๐ ราย ไดรบัการสรางโรงเรือนและระบบการรีด

นมโคในระบบปดแบบอัตโนมัติ เพ่ือเพ่ิมข้ึนคุณภาพน้ํานมในระบบมาตรฐาน GMP และมาตรฐานการรับซ้ือ

น้ํานมโคเกณฑสูงสุด ของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม โดยการเพ่ิมระดับราคาน้ํานมกิโลกรัมละ ๑ 

บาทจากราคาตลาด เพ่ือสรางความแตกตางของน้ํานมดิบท่ีมีคุณภาพท่ีแตกตางกัน จํานวน ๑๐๐ ฟารม  

๖.๔ มีศูนยบริการสัตวบาล ศูนยอาหารสัตว และศูนยรับน้ํานมดิบ เปนเครือขายในการ

บริหารการจัดการฟารมใหกับสมาชิกแตละราย ซ่ึงเม่ือรวมฟารมสมาชิกท้ังหมด จะเปนฟารมของสหกรณ

ขนาดใหญท่ีมีระบบการเชื่อมโยงเครือขายฟารมสมาชิกในฐานะผูเลี้ยงโคนมรายยอย แตมีระบบบริหารการ

จัดการในระบบเดียวกัน 

๖.๕ เปนศูนยขอมูลการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาการเลี้ยงโคนม เพ่ือเปนขอมูลกลางเพ่ือการ

เรียนรู และใชในการอางอิงของสวนราชการในการกําหนดนโยบาย มาตรการท่ีเก่ียวของกับการเลี้ยงโคนม 

และตนทุนน้ํานมดิบ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาโคนม 

 

 

 

 



๔๓ 
 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

การดําเนินการโครงการมีระยะเวลา ๖ ป  ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒  

(สวนระยะเวลาการสงคืนเงินทุนหมุนเวียน เปนไปตามรอบระยะเวลาการกูเงินมี

ระยะเวลาเต็ม ๖ ป นับตั้งแตวันท่ีสมาชิกไดทําสัญญาเงินกูยืม คาดวาจะสิ้นสุดการสงคืนภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 

๘. งบประมาณ 

          หนวย : ลานบาท 

รายการ ปท่ี ๑  

ป พ.ศ. 

๒๕๕๖/๕๗ 

ปท่ี ๒  

ป พ.ศ. 

๒๕๕๗/๕๘ 

ปท่ี ๓  

ป พ.ศ. 

๒๕๕๘/๕๙ 

ปท่ี ๔  

ป พ.ศ. 

๒๕๕๙/๖๐ 

ปท่ี ๕  

ป พ.ศ. 

๒๕๖๐/๖๑ 

ปท่ี ๖  

ป พ.ศ. 

๒๕๖๑/๖๒ 

รวม

งบประมาณ 

เงินจายขาด ๓๖.๒๓๖ ๔.๗๑๖ ๐.๙๖๖ ๑.๕๖๖ ๐.๙๖๖ ๑.๙๑๖ ๔๖.๓๖๖ 

เงินกู ๔๐.๐๐๐ ๗๗.๐๐๐     ๑๑๗.๐๐๐ 

รวม ๗๖.๒๓๖ ๘๑.๗๑๖ ๐.๙๖๖ ๑.๕๖๖ ๐.๙๖๖ ๑.๙๑๖ ๑๖๓.๓๖๖ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

๙. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จในปท่ี ๖ 

๙.๑ ฟารมท่ีเขารวมโครงการ จะมีปริมาณน้ํานมดิบเฉลี่ยไมนอยกวา ๔,๘๘๐ กิโลกรัมตอ

ตัวตอป ไมนอยกวารอยละ ๙๕ ของจํานวนฟารมท่ีเขารวมโครงการ 

๙.๒ ปริมาณเนื้อนมและไขมันและคุณภาพน้ํานมดิบสามารถยกระดับราคาน้ํานมดิบไดสูง

กวาเดิมไดกิโลกรัมละ ๒.๑๐ บาท (จากราคาเดิมท่ีลดลง ๐.๗๐ บาทบวกกับราคาท่ีเพ่ิมข้ึน ๑.๔๐ บาท) ไม

นอยกวารอยละ ๙๐ ของจํานวนฟารมท่ีเขารวมโครงการ 

๙.๓ ศูนยบริการสัตวบาล ศูนยอาหารสัตว และศูนยรับนมของสหกรณ สามารถใหบริการ

และมีฟารมท่ีเขารวมโครงการใชบริการไมนอยกวารอยละ ๙๕  

๙.๔ ระบบเครือขายการเชื่อมโยงขอมูลทางอินเตอรเน็ตระหวางสหกรณกับฟารมท่ีเขา

รวมโครงการสามารถเชื่อมโยงระบบงานโปรแกรมตางๆได ไมนอยกวารอยละ ๙๐  

๙.๕ ตนแบบฟารมโคนมเม่ือสิ้นสุดโครงการ จะเปนฟารมโคนมขนาดกลางท่ีมีการเลี้ยงโค

ไมนอยกวา จํานวน ๑๐๐ ตัว เปนแมโครีดนมรอยละ ๖๐ ตอโคเลี้ยงรอยละ ๔๐ จะเปนฟารมตนแบบไมนอย

กวารอยละ ๙๐   

 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑๐.๑ ไดตนแบบฟารมโคนมท่ีมีศักยภาพ และสามารถสรางโอกาสยกระดับการเลี้ยงโค

นมใหเปน Smart Farm บริหารการจัดการฟารมดวยระบบขอมูลเชื่อมโยงเครือขาย สรางศูนยบริการสัตวบาล

เพ่ือประกันคุณภาพการเลี้ยงโคนมใหไดมาตรฐาน GAP ในระดับฟารม จาํนวน ๑๐๐ ฟารม มีจํานวนโคเลี้ยง



๔๔ 
 
รวมไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ ตัว เปนแมโครีดนมรอยละ ๖๐ หรือ ๖,๐๐๐ ตัว คาดวาจะมีปริมาณน้ํานมดิบ

จํานวน ๒๙,๒๘๐ ตันตอป คิดเปนมูลคาน้ํานมดิบตอปเทากับ ๕๖๘.๐๓๒ ลานบาท หรือมีรายไดฟารมละ 

๕.๖๘ ลานบาทตอป 

๑๐.๒ สรางความแตกตางของน้ํานมดิบท่ีมีคุณภาพท่ีแตกตางกัน เพ่ือยกระดับปริมาณ

และคุณภาพน้ํานมดิบ จากระบบการรีดนมโคในระบบปดแบบอัตโนมัติ ลดการสัมผัสน้ํานมและเพ่ิมการเก็บ

รักษาน้ํานมดิบดวยระบบแทงคควบคุมอุณหภูมิทําความเย็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพน้ํานมดิบใหได

มาตรฐาน GMP และมาตรฐานการรับซ้ือน้ํานมโคเกณฑสูงสุด ของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม ทํา

ใหน้ํานมดิบมีระดับราคาเพ่ิมข้ึนจากราคาเดิมมากถึง ๒.๑๐ บาทตอกิโลกรัม และไดรับการเพ่ิมระดับราคา

น้ํานมอีกกิโลกรัมละ ๑ บาท ทําใหเกิดมูลคาเพ่ิมจากการปรับปรุงประสิทธิภาพเทากับ ๙๐.๗๖๘ ลานบาท 

หรือฟารมละ ๙๐๗,๖๘๐ บาทตอป  

๑๐.๓ การจัดระบบการขนถายอาหารสัตว และการรับน้ํานมดิบจากฟารมแตละฟารมดวย

Logistic System สามารถลดตนทุนคาขนสงในแตละฟารม และลดการสูญเสียคาใชจายในการบรรจุถุงอาหาร

สัตวเปนแบบเทกองในรถลาก ทําใหเกิดการประหยัดคาใชจายในการบรรจุถุงกิโลกรัมละ ๓๐ สตางค จํานวน 

๓๑,๒๐๐ ตัน คิดเปนราคาประหยัด ๙.๓๖๐ ลานบาท และสมาชิกประหยัดคาขนสงน้ํานมดิบ และคาอาหาร 

เดือนละ ๗,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท ปละ ๑๒๐,๐๐๐ บาทตอฟารม เปนราคาคาขนสงท่ีประหยัดได รวม ๑๒ 

ลานบาท รวมการประหยัดในการจัดการระบบการขนถายอาหารสัตวและการรับน้ํานมดิบจากฟารม จํานวนป

ละ ๒๑.๓๖๐ ลานบาท  

๑๐.๔ สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด มีน้ํานมดิบท่ีดีและมีคุณภาพสามารถลดคาใชจาย

และเวลาในการปรับปรุงคุณภาพน้ํานมดิบไดกิโลกรัมละ ๑๕ สตางค ปริมาณน้ํานม ๒๙,๒๘๐ ตัน คิดเปน

จํานวนเงินท่ีประหยัดได ๔.๓๙๒ ลานบาท ตอป 

๑๐.๕ สรางโอกาสใหกับน้ํานมดิบท่ีมีคุณภาพสูงสามารถสรางผลิตภัณฑนมท่ีมีคุณภาพสูง

ยกระดับราคานมในทองตลาดไดไมนอยกวารอยละ ๓๓ ของราคานมเดิม หรือคิดเปนมูลคาเพ่ิมข้ึนประมาณป

ละ ๑๔๖.๔๐ ลานบาท 

๑๐.๖ ระบบเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมน้ํานมมีมูลคา GDPเพ่ิมข้ึนปละ ๑๔๖.๔๐ ลานบาท 

ทําใหรัฐบาลสามารถยกระดับรายไดเกษตรกรสมาชิกไดไมนอยกวาฟารมละ ๑๔๖.๔๐ ลานบาท และสามารถ

ประหยัดในการบริหารการจัดการท่ีลดตนทุนไดเฉลี่ยฟารมละ ๒๑๓,๖๐๐ บาท ตอป  

๑๑. สหกรณตองลงทุนเพ่ิมในกิจกรรมดังนี้ 

๑๑.๑ ศูนยบริการสัตวบาล เพ่ือใหบริการสมาชิกการตรวจและผสมเทียมตามหลักวิชาการ

สัตวบาล คาดวาจะตองใชงบประมาณ ๓ ลานบาท ในการจางทีมสัตวบาล และสัตวแพทย ประจําศูนย พรอม

อุปกรณ เครื่องมือ และยานพาหนะ  

๑๑.๒ รถบริการขนถายน้ํานมดิบในระบบแทงคมีระบบทําความเย็น พรอมอุปกรณ

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานน้ํานมดิบเพ่ือ แยกจัดเก็บในแทงคแตละแทงคในแตละฟารม จํานวน ๓ คัน ๆ

ละ ๓ ลานบาท รวม ๙ ลานบาท  



๔๕ 
 

๑๑.๓ คาใชจายในการนําพาฟารมตนแบบท่ีนํารอง และมีความสามารถในการนํา

ประสบการณมาถายทอดใหกับสมาชิกฟารมอ่ืน ๆ จํานวนประมาณ ๕๐ ฟารม ไปศึกษาดูงานในระบบการ

เลี้ยงโคนมและระบบการรีดน้ํานมในระบบปดแบบอัตโนมัติในตางประเทศ คาดวาจะใชงบประมาณ ๒.๕ ลาน

บาท  

 

 

 

ขอมูล ณ วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

ตารางท่ี ๑ แผนงาน/กิจกรรมและงบประมาณ 
ตารางท่ี ๒ แผนงาน/กิจกรรมและจําแนกงบประมาณเงินจายขาดและงบประมาณเงินกู 
ตารางท่ี ๓ การวิเคราะหผลไดราคาน้ํานมดิบท่ีมีคุณภาพ 
ตารางท่ี ๔ การวิเคราะหผลไดของน้ํานมดิบและรายจายคาอาหารสวนเพ่ิม 
 

 


