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สรุปและเรียบเรียง
ชัยสิทธิ ์อนุชิตวรวงศ์
บรรณาธิการบริหาร
จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์
กองบรรณาธิการ
วัฒนา กาญจนานิจ
ออกแบบ
wrongdesign

สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย
(TDRI) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดีอาร์ไอ”
(มีชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม 2536 โดยคั ด สรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�ำเสนออย่าง
เรียบง่าย เพือ่ จุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
“รายงานทีดอี าร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สงั คม
ไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อย่างไร
ก็ ต ามการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ
การเมือง และสังคมในปัจจุบันเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและซับซ้อนขึ้น “รายงานทีดีอาร์ไอ”
จึงจะมาพบกับผู้อ่านเป็นรายเดื อน ด้ วย
เนื้อหาที่แน่นกระชับ และน�ำเสนอเรื่องราว
ต่างๆ อย่างเรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความ
สนใจใคร่รู้ของผู้อ่านทั่วไป
นอกจากนี้ จะมีการน�ำงานวิจัยจ�ำนวน
หนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดท�ำเป็น
“รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับพิเศษ” เป็นครั้ง
คราวด้วย
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ที่ ม า: บทสรุ ป ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห าร รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดย
นิพนธ์ พัวพงศกร ชัยสิทธิ ์อนุชิตวรวงศ์
วารีรัตน์ เพชรสีช่วง และจิรัฐ เจนพึ่งพร
เสนอต่ อ ส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี 2556
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การประเมินกองทุน
ปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ

รัฐบาลไทยได้มีความพยายามในการเจรจาเปิด
เสรีการค้าระหว่างประเทศทัง้ ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
โดยมุง่ หวังว่าการเปิดเสรีทางการค้าจะเป็นตัวขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจและการส่งออกของประเทศ แม้ว่าการเปิด
เสรีทางการค้าโดยรวมจะทําให้ภาพรวมทางการค้าของ
ประเทศดีขึ้นและมีผู้ได้รับประโยชน์ แต่ก็มีผู้ได้รับผล
กระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าโดยเฉพาะเกษตรกร
กลุ่มต่างๆ ด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติในปี 2547
ให้จัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้
ความช่วยเหลือและสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกรผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากการเปิ ด เสรี ท างการค้ า โดยเน้ น ให้
เกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ปฏิรูป
ผลิตผลทางการเกษตร เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต พัฒนา
คุณภาพ แปรรูปสินค้าเกษตร และปรับเปลี่ยนการผลิต
จากสินค้าที่ไม่มีศักยภาพสู่สินค้าที่มีศักยภาพ
การศึกษานี้มีจุดประสงค์หลัก คือ เพื่อประเมิน
การดําเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
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เกษตรฯ และประเมินผลกระทบ (effect) ของการให้ความ
ช่วยเหลือแก่เกษตรกรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค้า รวมถึงวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และ
อุปสรรคของการดําเนินงานกองทุนฯ ตลอดจนกําหนด
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานเพื่อให้
สามารถสนองประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเพิม่ มากขึน้
การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานและกํ า หนด
กรอบแนวทางการพัฒนากองทุนฯ อย่างสม�่ำเสมอนับ
ว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีความสําคัญต่อการดําเนินงาน
ของกองทุนฯ ในฐานะเป็นเครื่องมือของรัฐเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทย หาก
กองทุนฯ สามารถบริหารจัดการได้ดีมีประสิทธิภาพ และ
ให้การสนับสนุนแก่โครงการทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างแท้จริง
ต่อภาคเกษตรส่วนรวม ย่อมช่วยทําให้ขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศเพิ่มขึ้นได้ ในทางตรงกันข้าม
หากกองทุนฯ มีการบริหารจัดการทีข่ าดประสิทธิภาพ ใน
ขณะเดียวกันโครงการที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกอง
ทุนฯ ไม่ได้สร้างประโยชน์ในทางปฏิบัติแก่เกษตรกรที่ได้
รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ย่อมเท่ากับว่า
งบประมาณถูกใช้ไปอย่างสูญเปล่าและไม่ได้กอ่ ประโยชน์
ใดๆ แก่เศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง
สําหรับการประเมินครั้งนี้ คณะผู้ประเมินจะทํา
การประเมินใน 3 ระดับ คือ ระดับกองทุน ระดับสินค้า และ
ระดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้ความส�ำคัญกับประเด็น
วิเคราะห์ตา่ งๆ เช่น ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
ด�ำเนินงาน ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ของ
การด�ำเนินงาน ความยั่งยืนของกองทุนฯ และผลกระทบ
ของการพัฒนา เป็นต้น (รูปที่ 1)
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รูปที่ 1 กรอบการประเมินผลการดำ�เนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
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ประเด็นปัญหาในการดําเนินงานของกองทุนฯ
โดยรวม และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงศักยภาพการ
ดําเนินงานของกองทุนฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ปัญหาในการดําเนินงานของกองทุนฯ
ในช่วงที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2554 กอง
ทุนฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่เกษตรกร ทั้ง
ในรูปของเงินจ่ายขาดและเงินทุนหมุนเวียนภายใต้การ
ดําเนินโครงการต่างๆ รวมเป็นเงินงบประมาณที่อนุมัติ
จริง 640 ล้านบาท โดยเน้นให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะ
แก่เกษตรกรที่เข้าใจถึงปัญหาและต้องการความช่วย
เหลืออย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี การดําเนินงานที่ผ่านมา
ของกองทุนฯ ต้องประสบกับปัญหาหรืออุปสรรคหลาย
ประการ ได้แก่
• รูปแบบการบริหารกองทุนฯ ที่ขาดความคล่องตัว ซึ่ง
พิจารณาได้จากโครงสร้างการบริหารของกองทุนฯ กล่าว
คือ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ มีโครงสร้างขนาดใหญ่โดยเฉพาะ
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ฯ ซึ่ ง มี รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงเกษตรเป็นประธานและกรรมการส่วนใหญ่
เป็นข้าราชการระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจาก
ภาคเอกชน (รูปที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ) ซึง่ เข้ามาทําหน้าที่
พิจารณาอนุมัติโครงการที่มีการยื่นเสนอขอรับทุนกับ
กองทุนฯ แต่กรรมการเหล่านี้มีภาระหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในงานประจํ า ของตนเองมากอยู ่ แ ล้ ว
โดยรวมจึงทําให้กระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการ
ต่างๆ ขาดความคล่องตัวและมักต้องใช้เวลายาวนาน
หากพิจารณาจากระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ
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รูปที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ
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กองทุนฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินทุนแบบอัตโนมัติใน
แต่ละปี แต่จําเป็นต้องจัดทําคําของบประมาณตาม
ปฏิทินงบประมาณประจําปีในลักษณะ rolling plan
แบบปีต่อปี ซึ่งก็ทําให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่ากองทุนฯ
จะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในปีนั้นๆ หรือไม่
อํานาจการตัดสินใจอนุมัติโครงการอยู่ที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ เท่านัน้ มีเพียงบางกรณีทคี่ ณะกรรมการ
บริ ห ารฯ มี ม ติ ใ ห้ เ จ้ า ของโครงการดํ า เนิ น การแก้ ไ ข
รายละเอียดโครงการและมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ พิจารณาอนุมัติได้ นอกจากนั้น ระเบียบ
กระทรวงฯ ที่ใช้บังคับกองทุนฯ ไม่ได้ระบุถึงข้อปฏิบัติ
หรือข้อผูกพันเชิงสัญญาที่กําหนดความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ (accountability) ของกรรมการและ
อนุกรรมการ จึงทําให้ไม่สามารถมัน่ ใจได้วา่ กรรมการและ
อนุกรรมการต่างๆ จะทุม่ เทเวลาและความรูค้ วามสามารถ
อย่างเต็มที่ให้กับงานกองทุนฯ
• ข้อจํากัดด้านงบประมาณ กองทุนฯ ไม่ได้รับการจัดสรร
เงินทุนแบบอัตโนมัตใิ นแต่ละปี แต่จาํ เป็นต้องจัดทําคําขอ
งบประมาณตามปฏิทินงบประมาณประจําปีในลักษณะ
rolling plan แบบปีต่อปี ซึ่งก็ทําให้ไม่สามารถมั่นใจได้
ว่ากองทุนฯ จะได้รบั การจัดสรรเงินงบประมาณในปีนนั้ ๆ
หรือไม่ ทัง้ นี้ ทีผ่ า่ นมาในช่วง 6 ปีของการดําเนินงาน กอง
ฉบับที่ 116 มิถุนายน 2558

ทุนฯ ได้รบั จัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลน้อยกว่ามติ
คณะรัฐมนตรีครั้งแรกเริ่ม (งบประมาณปีละ 1,000 ล้าน
บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี) ค่อนข้างมาก โดยได้รับงบ
ประมาณรวมทั้งสิ้นเพียงร้อยละ 10.67 ของงบประมาณ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเริ่มแรก และในบางปีรัฐบาลไม่
ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่กองทุนฯ โดยรวม
แล้ว ความไม่แน่นอนในการจัดสรรเงินงบประมาณนับ
เป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญต่อการดําเนินงานของกองทุนฯ
นอกจากนั้น กองทุนฯ ถูกจํากัดด้วยข้อกฎหมายทําให้
ไม่สามารถบริหารการเงินให้เกิดดอกผลได้ด้วยตนเอง
• รูปแบบการจัดการและการดําเนินงานของฝ่ายกองทุนฯ
แม้ว่าในหลายปีที่ผ่านมา กองทุนฯ ได้พยายามปรับปรุง
ระเบียบและวิธปี ฏิบตั ใิ ห้มคี วามชัดเจนยิง่ ขึน้ แต่ดว้ ยเหตุ
ที่กองทุนฯ เป็นส่วนงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่โดยที่
รูปแบบการจัดการของกองทุนฯ มีลักษณะเสมือนการ
มอบหมายงานบางส่วนให้หน่วยงานอื่นทั้งที่อยู่ภายใน
และนอกการกํากับของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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(สศก.) ดําเนินการ จึงทําให้การบริหารงานของกองทุนฯ
มีข้อจํากัดพอสมควร และยากที่จะควบคุมการปฏิบัติ
งานให้เป็นไปตามกรอบเวลาได้โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเกิด
จากปัจจัยภายนอก เช่น การให้ความร่วมมือของเจ้าของ
โครงการในการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ กฎระเบียบ
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ของหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบโครงการ
เป็นต้น นอกจากนั้น การมอบหมายให้ส่วนราชการอื่นๆ
ดําเนินการแทนนัน้ ก็ตอ้ งยอมรับว่าส่วนราชการเหล่านัน้
มีภาระงานประจํามากอยู่แล้วและไม่สามารถเพิ่มอัตรา
กําลังคนได้โดยง่าย
นอกจากนั้ น ฝ่ า ยจั ด การของกองทุ น ฯ มี
บุคลากรเพียง 11 คน โดยที่อํานาจการตัดสินใจหลัก
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินความเป็นไป

ได้ของโครงการต่างๆ และการพิจารณาอนุมัติโครงการ
ขึ้นอยู่กับกรรมการและอนุกรรมการที่มาจากหน่วยงาน
อื่นๆ ซึ่งมักมีข้อจํากัดด้านเวลาและไม่มีข้อผูกพันเชิง
สัญญา (no commitment) ที่บังคับให้กรรมการหรือ
อนุกรรมการต้องทุ่มเทเวลาและความสามารถให้กับงาน
ของกองทุนฯ ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า
รูปแบบการจัดการเช่นนี้ทําให้การขับเคลื่อนและผลักดัน
โครงการเป็นไปได้ค่อนข้างช้า ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ
ข้อเสนอโครงการต้องใช้ระยะเวลาเฉลี่ย (ไม่รวมจํานวน
วั น ที่ เ จ้ า ของโครงการใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ด
ข้อเสนอโครงการ) สูงกว่ากรอบระยะเวลาทีก่ าํ หนดในทุก
ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการดังแสดงในรูปที่ 3
สําหรับการดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

การพิจารณาอนุมัติโครงการขึ้นอยู่กับกรรมการและ
อนุกรรมการที่มาจากหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งมักมีข้อจํากัด
ด้านเวลาและไม่มีข้อผูกพันเชิงสัญญา
(no commitment) ที่บังคับให้กรรมการหรือ
อนุกรรมการต้องทุ่มเทเวลาและความสามารถให้กับ
งานของกองทุนฯ ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาชี้ให้เห็น
ว่ารูปแบบการจัดการเช่นนี้ทําให้การขับเคลื่อนและ
ผลักดันโครงการเป็นไปได้ค่อนข้างช้า
10
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รูปที่ 3 แผนภาพกระบวนการ/ขั้นตอนการเสนอโครงการ (ภาพรวม)

ของการจัดตั้งกองทุนฯ นั้น กองทุนฯ ยังไม่มีการจัดทํา
ฐานข้อมูลเพื่อชี้วัดผลสําเร็จที่แท้จริงของการให้ความ
ช่วยเหลือแก่เกษตรกร (ผลลัพธ์) และยังไม่มกี ระบวนการ
ประเมิ น ผลสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น โครงการภายหลั ง
โครงการสิน้ สุดลง (post-evaluation) นอกจากนี้ ประเด็น
ปั ญ หาที่ สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ กองทุ น ฯ ยั ง
ประชาสัมพันธ์ไม่กว้างขวางเพียงพอ แม้ว่าที่ผ่านมาได้
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ แต่
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ฉบับที่ 116 มิถุนายน 2558

ของกองทุนฯ ได้โดยตรง และยังพบว่ามีเกษตรกรอีก
จํานวนมากที่ยังไม่รู้จักกองทุนฯ และไม่รู้ว่ากองทุนฯ มี
บทบาทอะไร และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการเป็นอย่างไร เป็นต้น การที่เกษตรกรไม่ได้
รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ย่อมทําให้เสียโอกาสในการ
ปรับตัวและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ฉะนัน้ การ
ประชาสัมพันธ์อย่างทัว่ ถึงจึงเป็นเรือ่ งเร่งด่วนทีก่ องทุนฯ
ควรรีบดําเนินการ
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• ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายผู้ขอทุนสนับสนุน
โดยเฉพาะกลุม่ เกษตรกร สถาบันทางการเกษตร ยังขาด
ความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญในการเขียนข้อเสนอโครงการ
เพือ่ ขอรับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน จึงทําให้ต้องมีการปรับแก้
ข้อเสนอโครงการหลายครั้ง นอกจากนั้น หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการยังไม่สามารถบริหารโครงการให้เป็น
ไปตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากงาน
ของกองทุนฯ เป็นงานฝากเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากงาน
ในหน้าที่หลักซึ่งหน่วยงานเหล่านั้นมีมากอยู่แล้ว

2. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงศักยภาพการดํา
เนินงานของกองทุนฯ
2.1 การปรับแนวทางการพิจารณาโครงการเพื่อให้เกิด •
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
• การมอบอํานาจให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครง
การฯ สามารถพิจารณาอนุมตั โิ ครงการได้โดยไม่ตอ้ ง
ผ่านคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อเพิ่มความ
คล่องตัวในการพิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งเดิมที
ตามวิธีปฏิบัติเดิมของกองทุนฯ ข้อเสนอโครงการ
ทุ ก โครงการต้ อ งนํ า เข้ า สู ่ ก ระบวนการพิ จ ารณา
อนุมัติของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อย่างไร
ก็ดี เพื่อให้การกํากับดูแลการดําเนินงานของคณะ
อนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงการฯ เป็ น ไปอย่ า ง
ถูกต้องและตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริหารกอง
ทุนฯ ต้องกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครง
การฯ ให้ชัดเจน เช่น ประเภทโครงการ และเพดาน
วงเงินอนุมัติสูงสุดที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ สามารถดําเนินการและตัดสินใจแทน
ฉบับที่ 116 มิถุนายน 2558

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการบริหารฯ
และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ให้มีหน่วยงาน
และ/หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการ
ตลาดภาคเกษตร และอืน่ ๆ ให้ครอบคลุมห่วงโซ่การ
ผลิต เข้ามาเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการ อย่างไร
ก็ดี การปรับเปลีย่ นโครงสร้างไม่ควรเน้นเพิม่ จํานวน
กรรมการหรืออนุกรรมการ แต่ควรให้ความสําคัญ
มากขึ้นกับคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ของกรรมการและอนุกรรมการ แทน
ที่จะกําหนดให้กรรมการส่วนใหญ่เข้ามาเป็นคณะ
กรรมการบริหารฯ หรือคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองฯ
ในรูปของกรรมการโดยตําแหน่ง สําหรับประเด็น
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการหรือ
อนุกรรมการนั้น จําเป็นต้องมีการปรับแก้ระเบียบฯ
โดยลดจํานวนกรรมการโดยตําแหน่งลง และใช้วิธี
การสรรหาแทน โดยจําเป็นต้องกําหนดกรอบและ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและสรรหากรรมการหรือ
13
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อนุกรรมการ เช่น ผูท้ จี่ ะได้รบั คัดเลือกเป็นกรรมการ
จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร
เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ การเงินและการ
คลัง การตลาด เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาโครงการและตัดสินใจ
กองทุนฯ ควรนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ
เพื่ อ จั ด ทํ า และกํ า หนดขอบเขตการให้ เ งิ น ทุ น
สนั บ สนุ น ประจํ า ปี แ ละเผยแพร่ อ ย่ า งกว้ า งขวาง
ทั้งนี้ ควรแบ่งโครงการที่จะสนับสนุนออกเป็น 2
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโครงการที่จะให้การสนับสนุนเร่ง
ด่วนซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบพิจารณาพิเศษที่รวดเร็ว
(fast track system) และกลุ่มโครงการ/สินค้าทั่วไป
ที่สามารถขอรับเงินทุนสนับสนุนแต่ยังคงพิจารณา
ตามองค์ประกอบและ/หรือหลักเกณฑ์เบือ้ งต้นทีร่ ะบุ
ไว้ในระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ
อย่างไรก็ดี การดําเนินการในระบบ fast track นั้น
ควรให้ความสําคัญกับ 2 เรื่อง ได้แก่ (ก) กรอบ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกรณีที่โครงการขอเงิน
สนับสนุนจากกองทุนฯ เข้าข่ายหรือสามารถเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาพิเศษทีร่ วดเร็ว เช่น โครงการ
ทีข่ อรับเงินทุนสนับสนุนในรูปของเงินทุนหมุนเวียน
และเกิดขึ้นในลักษณะของการร่วมลงทุนระหว่าง
กองทุนฯ กับเจ้าของโครงการ เป็นต้น และ (ข)
กรอบความร่วมมือในการลงทุนระหว่างกองทุนฯ
กับหน่วยงานอื่น (co-financing) โดยการกําหนด
สัดส่วนในการร่วมลงทุน เพือ่ สร้างความเป็นเจ้าของ
โครงการและการมีสว่ นร่วม เพือ่ ลดปัญหาทีเ่ กิดจาก
พฤติกรรมชักนําความเสี่ยง (moral hazard)
การปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนเงินจากกอง
ทุนฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับรายละเอียด เนื้อหา และ

เอกสารที่จะต้องยื่นประกอบการพิจารณา โดยข้อ
เสนอโครงการต้องมีการจัดทํากรอบแนวทางการ
จัดการกับปัญหาและความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จาก
การดําเนินโครงการ

รายงานทีดีอาร์ ไอ

มีพนักงานประจําที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสาขาต่างๆ ที่ต้องการ ดังนั้น กองทุนฯ อาจใช้
ทางเลือกด้วยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา
โดยระบุสัญญาว่าจ้างเป็นรายปี เพราะการว่าจ้าง
ในตําแหน่งที่ปรึกษาสามารถว่าจ้างได้ในอัตราผล
ตอบแทนที่สูงกว่า และสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษายัง
ผูกมัดให้ที่ปรึกษาต้องทําหน้าที่ตามกรอบหน้าที่
และความรับผิดชอบที่กําหนด ซึ่งแตกต่างจากการ
เข้ามาในรูปของอนุกรรมการที่ไม่มีข้อผูกพันเชิง
สัญญาใดๆ

2.2 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเน้นเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรภายใน และจัดหาบุคคลภายนอก
เข้ามาเป็นที่ปรึกษา
• ด้ ว ยเหตุ ที่ ห น่ ว ยงานราชการไม่ ส ามารถเพิ่ ม
จํานวนบุคลากรได้อย่างอิสระเนือ่ งจากข้อจํากัดด้าน
กฎของ ก.พ. แม้วา่ จะแก้ไขด้วยการตัง้ คณะอนุกรรม
การฯ/คณะทํางานฯ ขึน้ โดยดึงผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก
เข้ามา แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่สามารถทดแทนการ
ฉบับที่ 116 มิถุนายน 2558

2.3 การประเมินผลสําเร็จของการจัดตั้งกองทุนฯ โดยใช้
ผลลัพธ์ (Outcome) เป็นตัวตั้ง โดยการจัดทําตัวชี้
วัดผลสําเร็จเชิงปริมาณและคุณภาพเพือ่ ช่วยให้กอง
ทุนฯ สามารถประเมินประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ
ในระยะกลาง ไม่ใช่เป็นเพียงประโยชน์ที่เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการได้รับในช่วงเวลาของการดําเนิน
โครงการ ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรในการดําเนินงานต่อไปนี้
• หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องวางกรอบการทํา
งานที่ ช ่ ว ยให้ เ กษตรกรผู ้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการจั ด ทํ า
และบันทึกข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลพื้นฐานใน
การประเมินผลสําเร็จ (ปัจจุบันหน่วยงานเจ้าของ
โครงการเท่านั้นที่ต้องจัดทําและจัดเก็บข้อมูลใน
ระดับโครงการ ไม่ใช่ระดับเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย)
• การประเมินผลภายหลังโครงการสิน้ สุดเป็นระยะ ซึง่
อาจดําเนินการโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภายนอกและศูนย์ประเมินผลของ สศก. แทนที่จะ
เป็นหน้าที่ของศูนย์ประเมินผลที่มีภาระหน้าที่มาก
และอาจติดประเด็นการทับซ้อนของผลประโยชน์
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•

(conflict of interest) เนือ่ งจากศูนย์ประเมินผลฯ เป็น
หน่วยงานที่มีต้นสังกัดเดียวกับกองทุนฯ
การทําข้อตกลงกับหน่วยงานรับผิดชอบโครงการใน
การจัดทําฐานข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกตลอด
ระยะเวลาทีด่ าํ เนินโครงการและภายหลังโครงการสิน้
สุดอีกระยะหนึ่ง โดยที่ข้อมูลต้องได้รับการปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนั้น กําหนด
ให้กองทุนฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ที่
หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบโครงการเก็บรวบรวมได้อย่าง
สะดวกและคล่องตัว เพื่อให้กองทุนฯ มีข้อมูลในการ
ประเมินผลการดําเนินงานแต่ละโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2.4 การปรั บ แนวทางการประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ มี ค วาม
ครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้น เนื่องจากผลการสํารวจได้ชี้ให้
เห็นว่ามีเกษตรกรเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารโดยตรงจากกองทุนฯ รวมทั้งไม่รู้ว่ากองทุนฯ มี
บทบาทหน้าที่อย่างไร ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึงเป็น
เรื่องเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ เนื่องจากเกษตรกรที่ไม่มี
ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น ย่อมไม่สามารถเข้าถึงความช่วย
เหลือจากทางการหรือหน่วยงานของภาครัฐ และสูญเสีย
โอกาสในการปรับตัวและวางแผนรองรับ อย่างไรก็ดี การ
ประชาสัมพันธ์ให้มปี ระสิทธิภาพต้องพิจารณาถึงแหล่งที่
จะสื่อสารข้อมูล (สื่อ) ข้อมูลข่าวสารและวิธีการนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสารที่เกษตรกรเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย การจัด
ทําข้อมูลประชาสัมพันธ์ทเี่ ข้าใจได้งา่ ย และดําเนินการใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม

โครงการที่ใช้เงินทุนในรูปของเงินหมุนเวียนที่สามารถ
สร้างประโยชน์แก่เกษตรกรในระยะยาวให้มากขึ้น และ
ควรปรับลดน�้ำหนักแก่โครงการในรูปเงินจ่ายขาด รวม
ถึ ง การพิ จ ารณาให้ ก ารสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น จ่ า ยขาดแก่
โครงการอบรมต่างๆ โดยให้ความสําคัญกับเนื้อหาของ
การฝึกอบรม การจัดกลุ่มอบรมให้เหมาะสมกับพื้นฐาน
ความรู้ของเกษตรกร การกําหนดสถานที่อบรมที่เหมาะ
สม รวมถึงการผสมผสานความรูเ้ ชือ่ มโยงกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง และผสมผสานความรูส้ มัยใหม่เข้าไปในเนือ้ หา
การอบรม นอกจากนั้น การดําเนินโครงการอาจให้ความ
สําคัญเพิม่ ขึน้ กับการจัดทําตําราและเผยแพร่เนือ้ หาความ
รู้ที่อบรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรทั้งหลายที่ไม่
ได้เข้าร่วมโครงการ

2.5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เช่น การกําหนดให้ข้อเสนอโครง
การต้องทําการประเมินและแนวทางจัดการความเสี่ยง
(risk assessment and management) การสนับสนุน
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รายงานทีดีอาร์ ไอ

