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สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามโครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด 
และกระจายสินค้า จ านวน 25,000,000 บาท สหกรณ์สมทบ 25,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000,000 บาท 
เพื่อด าเนินการจัดหาอุปกรณ์การตลาด คือ ไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาด 30 เมตร x 60 เมตร x 12 เมตร 
(ความจุ 10,000 ตัน) จ านวน 1 แห่ง 

ผลการด าเนินงาน สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บ
ข้าวเปลือก ขนาด 30 เมตร x 60 เมตร x 12 เมตร (ความจุ 10,000 ตัน) 1 แห่ง ใช้วิธีการประมูลแบบระบบ e-Auction 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างประมาณ 80% เบิกจ่ายประมาณไปแล้ว 7 งวด 
เป็นเงิน 32,422,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.84  

ด้านประสิทธิผล โครงการนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า เมื่อสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด มีอุปกรณ์เครื่องมือท่ีพร้อมส าหรับการด าเนินงานต่าง ๆ 
จะท าให้สหกรณ์มีศักยภาพด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปเพื่อรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้อย่างครบวงจร สหกรณ์ก็จะสามารถขยายธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 24,000 ตันต่อปตีามวัตถุประสงค์ /เป้าหมายของโครงการท่ีวางไว้ 

ด้านประสิทธิภาพ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการมีความคุ้มค่า คือ เมื่อสหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จ ากัด ได้ก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือกเสร็จในปี 2558 และระยะเวลาด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 10 ปี 
(ระหว่างปี 2558 -2567) สหกรณ์มีอุปกรณ์เครื่องมือท่ีพร้อมส าหรับการด าเนินงานต่าง ๆ จะส่งผลให้สหกรณ์     
มีศักยภาพด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ ในการด าเนินธุรกิจการรวบรวม และการแปรรูปข้าวเปลือกหอมมะลิ เพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันและรักษาความเป็นผู้น าในธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
สามารถรวบรวมและเก็บข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้นอีกปีละ 24,000 ตัน จากเดิมท่ีสหกรณ์รวบรวมได้เพียง 12,000 ตัน 
สมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกข้าว สมาชิกสหกรณ์ในเครือข่ายท่ัวประเทศ และสมาชิกท่ัวไปจะได้รับประโยชน์จากโครงการ
ไม่น้อยกว่า 18,400 คน นอกจากนี้ ยังจะมีการจ้างงานเพิ่มข้ึนกว่า 50 คน 

ผลกระทบ ในการก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือกนั้น การได้รับงบประมาณในการสนับสนุน 50 % และ
สหกรณ์ต้องออกเงินสมทบ 50 % ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีสูงเป็นภาระด้านการเงินของสหกรณ์ระดับหนึ่ง สหกรณ์อาจจะมี
ผลกระทบในด้านสภาพคล่องทางการเงิน และการด าเนินกิจการตามแผนของสหกรณ์   

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย  จ ากัด สามารถ
ด าเนินธุรกิจสหกรณ์มีความเข้มแข็งด้วยปัจจัยหลายด้าน เช่น  

- สมาชิกสหกรณม์ีความเช่ือมั่น ศรัทธาในระบบสหกรณ์ ให้ความร่วมมือในกิจการต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
และตระหนักว่าสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์ 

- สมาชิกสหกรณม์ีอาชีพท านาเป็นอาชีพหลัก และพื้นท่ีท านาส่วนใหญ่อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็น
ดินแดนท่ีปลูกข้าวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด  

- สหกรณ์เติบโตมาจากสหกรณ์ท่ีจะล้มละลาย แต่สามารถฟื้นฟูและด าเนินธุรกิจตลาดข้าวหอมมะลิ 
จนสามารถครองความเป็นผู้น าในธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้ 

- สหกรณ์มีแนวคิดในการลงทุนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนข้าวเปลือก แต่ได้ข้าวท่ีมีคุณภาพ
รักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และรักษาลูกค้าของสหกรณ์   



II 
 

- สมาชิกสหกรณ์ได้รับสวัสดิการท่ีแตกต่างจากเกษตรกรท่ัวไป คือ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการลดต้นทุนการผลิต 
(ค่าเมล็ดพันธุ์ แรงงาน ปุ๋ย) ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 3 บาทต่อกิโลกรัม ส้ินปีมีเงินเฉล่ียคืน สมาชิกสหกรณ์สามารถซื้อปุ๋ย 
เมล็ดพันธุ์ แบบไม่มีดอกเบ้ีย ให้ยืมค่าเกี่ยวข้าวปลอดดอกเบ้ีย (รถเกี่ยวข้าวขึ้นทะเบียนกับสหกรณ์)  

- หน่วยงานราชการท่ีท าหน้าท่ีดูแลสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย  จ ากัด มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถแนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ 
และคุณค่าสหกรณ์ 

ปัญหาและอุปสรรค  
   1) ปัญหาในการด าเนินการก่อสร้าง สหกรณ์ได้รับงบประมาณในการสนับสนุน 50 % และสหกรณ์
ต้องออกเงินสมทบ 50 % ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีสูงเป็นภาระด้านการเงินของสหกรณ์ระดับหนึ่ง ซึ่งงบประมาณท่ีได้รับ
การอุดหนุนครั้งนี้ จะได้เพียงตัวไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก สหกรณ์ยังขาดสายพานล าเลียงข้าวเปลือกจากโรงอบ        
ลดความช้ืนขึ้นไซโลเช่ือมต่อถึงโรงสี หม้อแปลง พัดลมความแรงสูง และห้องเป่าเย็น ท่ีต้องใช้งบประมาณอีก
ประมาณ 13 ล้านบาท จึงจ าเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนหรือการสนับสนุนจากภาครัฐเพิ่ม 
 2) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด ยังขาดอุปกรณ์การตลาด เช่น เครื่องช่ัง ขนาด 80 ตัน เพื่อรองรับ
รถเทรลเลอร์ ลานรับซื้อพร้อมโรงคลุมพื้นท่ี 7 ไร่ เพื่อรองรับการรับซื้อข้าวเปลือกพร้อมท้ังป้องกันความเสียหาย
จากฝนตกก่อนอบลดความช้ืนและเก็บเข้าไซโล และจัดหารถเกี่ยวข้าวเพิ่ม เพื่อให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ เป็นการ
ลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่ง 

 ข้อเสนอแนะ  
 โครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และกระจายสินค้า  
ส่งผลใหส้หกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด มีศักยภาพและมีความพร้อมมากขึ้นในด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ   
ในการด าเนินธุรกิจการรวบรวม และการแปรรูปข้าวเปลือกหอมมะลิ สามารถขยายธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 24,000 ตัน แต่อย่างไรก็ตามสหกรณ์ยังมีประเด็นปัญหาท่ีต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ ท้ังใน
ด้านงบประมาณและนโยบาย เพื่อจัดหาอุปกรณ์การตลาดท่ีสหกรณ์ยังไม่มีและต้องการเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจท่ีครบวงจร ป้องกันการสูญเสียในกระบวนการผลิตและแปรรูป รวมท้ังสามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกมาก ซึ่งจะส่งผล
ให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรได้รับประโยชน์ มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ดังนั้น จึงเห็นควรจัดล าดับ
ความส าคัญเป็นล าดับต้น ๆ ในการสนับสนุนสหกรณ์ตามประเด็นปัญหาท่ีสหกรณ์ต้องการตามโอกาสท่ีเหมาะสมต่อไป 
เนื่องจากสหกรณ์ มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ สามารถใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านการตลาดท่ีได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ควร
ด าเนินงานตามหลักของการช่วยตนเองเป็นหลักก่อน 

  
 
 

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



ค ำน ำ 
 

  
 การติดตามและประเมินผล “โครงการเพิ่มศักยภาพ ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด 
และกระจายสินค้า” ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มติดตามและประเมินผลได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการในครั้งนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยวิธีการตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้าง 
การสัมภาษณ์สอบถามความคิดเห็นและรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง และสังเกตการณ์
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เพื่อทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนิน
โครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนได้ในระดับหนึ่ง 
เพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงการในลักษณะนี้ในโอกาสต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้ในโอกาสต่อไป 
  
 

      กลุ่มติดตามและประเมินผล 
      กองแผนงาน 

               สิงหาคม 2558 
   

              
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 



สำรบัญ 
 

 หน้ำ 
บทสรุปผู้บริหำร.................................................................................................................................... I 
ค ำน ำ........................................................................................................................................................ III 
สำรบัญ.................................................................................................................................................... IV 
บทที่ 1 บทน ำ.......................................................................................................................................... 1 

1. หลักการและเหตุผล........................................................................................................................ 1 
2. วัตถุประสงค์โครงการ...................................................................................................................... 2 
3. กิจกรรม.......................................................................................................................................... 2 
4. เป้าหมาย/พื้นท่ีด าเนินการ.............................................................................................................. 2 
5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ............................................................................................................... 2 
6. งบประมาณ..................................................................................................................................... 2 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ......................................................................................................................... 2 
8. ตัวชี้วัดของโครงการ........................................................................................................................ 2 
9. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล................................................................................... 3 

   10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการติดตามและประเมินผล....................................................................... 3 
   11. กรอบแนวคิด.................................................................................................................................. 3 
   12. วิธีการติดตามและประเมินผล........................................................................................................ 3 
บทที่ 2 ผลกำรติดตำมและประเมินผล................................................................................................... 4 
   1. ความก้าวหน้า/ผลส าเร็จขอการด าเนินงานตามโครงการ (ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน)........... 4 
   2. แผนการด าเนินการ........................................................................................................................... 6 
   3. ปัญหาอุปสรรค.................................................................................................................................. 7 
บทที่ 3 สรุปผลและข้อเสนอแนะ............................................................................................................. 8 
   1. สรุปผล.............................................................................................................................................. 8 
   2. ข้อเสนอแนะ...................................................................................................................................... 9 
ภำคผนวก................................................................................................................................................. 10 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV 



บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 สถาบันเกษตรกรมีผลการรวบรวมข้าวเปลือกได้น้อยเมื่อเทียบกับผลผลิตท่ีสมาชิกสถาบันเกษตรกรผลิตได้ 
สาเหตุเนื่องจากสถาบันเกษตรกรขาดความพร้อมในด้านอุปกรณ์การตลาดท่ีใช้ในการรวบรวมข้าวเปลือกและเงินทุน
หมุนเวียน โดยเฉพาะพฤติกรรมการขายข้าวของชาวนาในปัจจุบันท่ีจะขายข้าว (ขายข้าวสด) หลังเก็บเกี่ยวทันที
เพราะต้องการใช้เงินซึ่งข้าวเปลือกจะยังมีความช้ืนสูง เกษตรกรจึงมักจะถูกกดราคารับซื้อ และโรงสีท่ีจะสามารถรับซื้อ
ข้าวเปลือกมีความช้ืนสูงได้จะต้องมีเครื่องอบลดความช้ืนท่ีทันสมัย และมีไซโลข้าวเปลือกขนาดใหญ่ไว้เป็นเครื่องมือ 
ในการอบลดความช้ืนข้าวเปลือก รักษาคุณภาพข้าวและเก็บกักไว้ก่อนน าไปจัดเก็บไว้เพื่อแปรรูปเป็นข้าวสารต่อไป 
แต่สภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน พบว่า สถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรท่ีมีโรงสียังขาดแคลนไซโล
เก็บข้าวเปลือก จึงเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้สหกรณ์การเกษตรรวบรวมข้าวเปลือกได้น้อย ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ต้อง
น าข้าวเปลือกไปขายให้พ่อค้าและโรงสีเอกชนท่ัวไป ประกอบกับการลงทุนก่อสร้างไซโลข้าวเปลือกเป็นการลงทุนท่ีสูง 
หากจะรอให้สหกรณ์การเกษตรระดมทุนจากสมาชิกเพื่อก่อสร้างอาจต้องใช้ระยะเวลาเกิน 10 ปีขึ้นไป จะท าให้มี
ต้นทุนค่าเสียโอกาสของสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นชาวนาสูงตามไปด้วย อีกท้ังสหกรณ์การเกษตรจะไม่สามารถพัฒนา
ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวเปลือกของสหกรณ์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและรองรับการแข่งขันเมื่อเข้าสู่การเกิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2558 ซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์การค้าข้าว
อย่างเสรีในปัจจุบันมีการแข่งขันกันรุนแรงยิ่งขึ้น ท าให้สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด ต้องปรับปรุงต้นทุนการผลิต 
ระบบการผลิต และกระบวนการปรับปรุงและรักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
และรักษาความเป็นผู้น าในธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  
 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตรจดทะเบียน
เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2520 และด าเนินธุรกิจมาครบรอบ 36 ปี (ปีบัญชี 31 มีนาคม 2556) ปัจจุบันมีสมาชิก 8,400 คน 
สังกัดตามหมู่บ้านต่าง ๆ จ านวน 13 ต าบล แบ่งเป็น 146 กลุ่ม มีทุนเรือนหุ้น 109,996,610 บาท ทุนส ารอง 
50,347,243.53 บาท ทุนด าเนินงาน 1,287,795,033.98 บาท ก าไรสุทธิ 17,921,368.65 บาท สมาชิกของสหกรณ์     
มีพื้นท่ีท านาในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิท่ีดีท่ีสุดในโลกมากกว่า 250,000 ไร่ ผลผลิตของ
สมาชิกในฤดูกาลผลิต 2555/2556 รวม 164,340 ตัน แต่สหกรณ์ฯ รวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกจากสมาชิกเพียง 
12,383 ตัน คิดเป็นร้อยละ 7.53 ของผลผลิตข้าวเปลือกของสมาชิกท้ังหมด เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการรวบรวมและ
การเก็บรักษาคุณภาพข้าวเปลือก คือ สหกรณ์ยังขาดไซโลขนาดใหญ่เพื่อใช้เก็บข้าวเปลือก จึงส่งผลให้มีปริมาณ
การรวบรวมต่ า คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย ชุดท่ี 37 ครั้งท่ี 10/2556 ได้มีการประชุม
หารือเมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2556 มีมติให้สหกรณ์จัดท า “โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูป
ข้าวเปลือกในสถาบันเกษตรกรของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด” เพื่อจัดหาทุนในการก่อสร้างไซโลข้าวเปลือก
ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกพื้นฐานให้สมาชิกและเกษตรกรในพื้นท่ี ช่วยลดความช้ืนและเก็บรักษาคุณภาพข้าว 
บรรเทาปัญหาภาวะผลผลิตล้นตลาดในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ช่วยเหลือสมาชิกให้ขายข้าวเปลือกได้ในราคายุติธรรม   
โดยการขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐส่วนหนึ่ง และสหกรณ์สมทบส่วนหนึ่ง 
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2. วัตถุประสงค์โครงกำร 

 2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจการตลาด การรวบรวมและการแปรรูปข้าวเปลือกของสหกรณ์ 
 2.2 เพื่อเก็บรักษาคุณภาพข้าวเปลือกของสหกรณ์ท่ีรวบรวมในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว 
 2.3 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการขายข้าวของสหกรณ์ ตลอดจนรักษาเสถียรภาพของระดับราคา 

3. กิจกรรม 

 ก่อสร้างไซโลข้าวเปลือก ขนาดความจุ 10,000 ตัน  

4. เป้ำหมำย/พื้นท่ีด ำเนินกำร 
 สหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด จังหวัดร้อยเอ็ด 

5. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 
 แบ่งระยะเวลา เป็นสองระยะ ดังนี้ 
 5.1 ระยะเวลาก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 5.2 ระยะเวลาด าเนินธุรกิจของสหกรณ์มีระยะเวลา 10 ปี (กรณีการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2558) คือ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567 

6. งบประมำณ 

 งบประมาณ รวมท้ังส้ิน 50,000,000 บาท ประกอบด้วย 
 6.1 งบประมาณท่ีได้รับจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ งบเงินอุดหนุน จ านวน 25,000,000 บาท 
 6.2 สหกรณส์มทบ จ านวน 25,000,000 บาท 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 7.1 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด สามารถรวบรวมและเก็บข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้นอีก ปีละ 24,000 ตัน 
จากเดิมท่ีสหกรณ์รวบรวมได้เพียง 12,000 ตัน 
 7.2 โรงสีของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด สามารถใช้วัตถุดิบ (ข้าวเปลือก) ท่ีมีคุณภาพ 24,000 ตัน 
เป็นข้าวสารคุณภาพ 12,720 ตัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 1,200 บาท/ตัน หรือไม่น้อยกว่าปีละ 15,264,000 บาท 
และมีรายได้จากการขายผลพลอยได้อีกทางหนึ่ง 
 7.3 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด สามารถเก็บกักข้าวเปลือกท่ีผ่านการอบลดความช้ืนไว้ในไซโล 
และชะลอการขายข้าวเปลือกของสหกรณ์ โดยเฉพาะในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว    
 7.4 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด สามารถพัฒนากระบวนการการผลิต การแปรรูปเพื่อรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้อย่างครบวงจร 
 7.5 สมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกข้าวจะได้รับประโยชน์จากโครงการ จ านวน 8,400 คน และสมาชิกสหกรณ์        
ในเครือข่ายท่ัวประเทศ ไม่น้อยกว่า 40 สหกรณ์ และสมาชิกท่ัวไปอีก 10,000 คน รวมเป็น 18,400 คน 
 7.6 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด จะมีการจ้างงานเพิ่มข้ึน 50 คน 

8. ตัวช้ีวัดของโครงกำร 

 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด สามารถขยายธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่า 
24,000 ตัน 
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9. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

 9.1 เพื่อทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ของโครงการ 

9.2 เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมท้ังข้อเสนอเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนานโยบายต่อไป  

10. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำมและประเมินผล 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของโครงการ และสามารถน า
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายต่อไป 

11. กรอบแนวคิด 
 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ ได้น าแนวคิดทฤษฏีระบบ (System Theory) และการบริหาร 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management – RBM) มาเป็นตัวแบบในการก าหนดกรอบแนวทางด าเนินการ 
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. วิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ ใช้วิธีการตรวจสอบรายการ (Check list) ด าเนินการตามโครงการ  
ในพื้นท่ี และการสัมภาษณ์ (Interview) แบบไม่มีโครงสร้างหรือเป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
คือ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ ์ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ 

ปัจจัยน ำเข้ำ (INPUT) กิจกรรม (PROCESSE) ผลผลิต (OUTPUT) ผลลัพธ์ (OUTCOME) 

- งบประมาณ 
- สถานที่/พ้ืนที่เป้าหมาย 
- รายงานการประชุมต่าง ๆ 
- เอกสาร/รายงานต่าง ๆ 
- ห น่ ว ย ง า น / บุ ค ล า ก ร ที่
เก่ียวข้อง  
- ฯลฯ 

- เอกสารโครงการ 
- รายงานการประชุม 

- การจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การก่อสร้างไซโลข้าวเปลือก 
ขนาดความจุ 10,000 ตัน 
 

- ไซโลกักเก็บข้าวเปลือก 
ขนาดความจุ 10,000 ตัน เพ่ือ
รวบรวมและเก็บข้าวเปลือกไว้
แปรรูป 
 

- เอกสารโครงการ 
- ค าสั่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
- รายงานการประชุม 
 

-  ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้อง 
- ความคิดเห็นของสมาชิก
สหกรณ์/เกษตรกรทั่วไป 
- ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
 

- การลงพ้ืนที่ไปส ารวจอุปกรณ์ - การสัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์/
เกษตรกรทั่วไป ผู้จัดการร้านค้า 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

ผลสัมฤทธ์ิ (RESULT) 



บทที่ 2 
ผลการติดตามและประเมินผล 

 
 จากการติดตามและประเมินผล โดยวิธีการตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ และการ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2558 พบว่า 

1. ความก้าวหน้า/ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ (ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน) 
1.1 ด้านการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

 ผลการด าเนินงาน สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้เป็นไปตาม
แผนงานท่ีก าหนด โดยใช้วิธีการประมูลแบบระบบ e-Auction ก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาด 30 เมตร 
x 60 เมตร x 12 เมตร (ความจุ 10,000 ตัน) 1 แห่ง พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด รวม 
8 รายการ เป็นราคารวมท้ังส้ิน 49,880,000 บาท (ส่ีสิบเก้าล้านแปดแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) สัญญาจ้าง เลขท่ี 1/2557 
วันท่ี 29 ธันวาคม 2557 ระหว่างสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด (ผู้ว่าจ้าง) กับนิตย์การช่าง (ผู้รับจ้าง) ซึ่งการจัดซื้อ 
จัดจ้างได้ด าเนินการโดยใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีเจ้าหน้าท่ี
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นท่ีปรึกษา จึงท าให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
 1.2 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณในการก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาด 30 เมตร x 60 เมตร x 12 เมตร (ความจุ 
10,000 ตัน) 1 แห่ง จ านวน 50,000,000 บาท (โดยเป็นเงินท่ีรัฐบาลอุดหนุน จ านวน 25,000,000 บาท และ
สหกรณ์สมทบ จ านวน 25,000,000 บาท) 
 ผลการเบิกจ่าย 
 การก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาด 30 เมตร x 60 เมตร x 12 เมตร (ความจุ 10,000 ตัน)      
1 แห่ง ตกลงค่าจ้างเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 49,880,000 บาท โดยจ่ายเป็นงวด ๆ จ านวน 9 งวด สหกรณ์เบิกจ่ายไป
แล้ว 7 งวด เป็นเงิน 32,422,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.84  
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1.3 ด้านผลผลิตของโครงการ  

   (1) ไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาด 30 เมตร x 60 เมตร x 12 เมตร (ความจุ 10,000 ตัน) 1 แห่ง 

ผลส าเร็จของโครงการ 80 %      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างภายนอกไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก 
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โครงสร้างภายในและอุปกรณ์ ในการก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก 

 

2. แผนการด าเนินการ  
 เนื่องจากสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยส่วนใหญ่มีอาชีพท านา โดยเฉล่ียสมาชิกสหกรณ์แต่ละคน
จะมีท่ีนาประมาณ 50 ไร่ ในพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ ท าให้เมื่อผลผลิตออกมาในฤดูเก็บเกี่ยว สหกรณ์ไม่สามารถรองรับ
ผลผลิตของสมาชิกได้ท้ังหมด ประกอบกับสมาชิกส่วนใหญ่มีการปรับเปล่ียนวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบใช้รถเกี่ยวข้าว
ท าให้ปริมาณผลผลิตท่ีสมาชิกน ามาขายให้สหกรณ์เร็วและมากขึ้น แต่สหกรณ์สามารถรองรับผลผลิตได้เพียง 70 
เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ต้องน าข้าวเปลือกไปขายให้พ่อค้าและโรงสีเอกชนท่ัวไป 
 เมื่อปี 2557 สหกรณ์ได้ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากงบประมาณปี 2558 เพื่อก่อสร้างไซโลเหล็ก
เก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ 10,000 ตัน เพื่อรองรับปริมาณผลผลิตของสมาชิกได้ท้ังหมด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าว
หอมมะลิซึ่งเป็นผลผลิตหลักในพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้อย่างครบวงจรต้ังแต่การอบลดความช้ืน การเก็บรักษาคุณภาพข้าว 
การสีข้าว การน าผลพลอยได้จากการสีข้าวมาแปรรูป ท้ังนี้ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด คาดว่าจะสามารถ
รวบรวมและเก็บข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าปีละ 24,000 ตัน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและรักษา
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ความเป็นผู้น าในธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกข้าว สมาชิก
สหกรณ์ในเครือข่ายท่ัวประเทศ และสมาชิกท่ัวไปจะได้รับประโยชน์จากโครงการไม่น้อยกว่า 18,400 คน  

3. ปัญหา อุปสรรค 

 3.1 ปัญหาด้านงบประมาณ ในการก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือกนั้น การได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุน 50 % และสหกรณ์ต้องออกเงินสมทบ 50 % นั้น ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีสูงเป็นภาระด้านการเงินของสหกรณ์
ระดับหนึ่ง นอกจากนี้สหกรณ์ยังขาดงบประมาณอีกประมาณ 13 ล้านบาท ในการซื้อสายพานล าเลียงข้าวเปลือกจาก
โรงอบลดความช้ืนขึ้นไซโลเช่ือมต่อถึงโรงสี หม้อแปลง พัดลมความแรงสูง และห้องเป่าเย็น 
 3.3 ปัญหาด้านอุปกรณ์การตลาด สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด ยังขาดอุปกรณ์การตลาด เช่น 
เครื่องช่ัง ขนาด 80 ตัน เพื่อรองรับรถเทรลเลอร์ ลานรับซื้อพร้อมโรงคลุมพื้นท่ี 7 ไร่ เพื่อรองรับการรับซื้อข้าวเปลือก
พร้อมท้ังป้องกันความเสียหายจากฝนตกก่อนอบลดความช้ืนและเก็บเข้าไซโล และจัดหารถเกี่ยวข้าวเพิ่ม เพื่อให้บริการ
แกส่มาชิกสหกรณ ์เป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่ง 
  



บทที่ 3 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผล 
 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามโครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด 
และกระจายสินค้า จ านวน 25,000,000 บาท สหกรณ์สมทบ 25,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000,000 บาท
เพื่อด าเนินการก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาด 30 เมตร x 60 เมตร x 12 เมตร (ความจุ 10,000 ตัน) 1 แห่ง 
 1.1 ผลการด าเนินงานสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างไซโลเหล็ก
เก็บข้าวเปลือกขนาด 30 เมตร x 60 เมตร x 12 เมตร (ความจุ 10,000 ตัน) 1 แห่ง ใช้วิธีการประมูลแบบระบบ 
e-Auctionซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างประมาณ 80% เบิกจ่ายประมาณไปแล้ว 
7 งวดเป็นเงิน 32,422,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.84 

1.2 ด้านประสิทธิผล โครงการนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า เมื่อสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด มีอุปกรณ์เครื่องมือท่ีพร้อมส าหรับ
การด าเนินงานต่าง ๆ จะท าให้สหกรณม์ีศักยภาพด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป
เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้อย่างครบวงจรสหกรณ์ก็จะสามารถขยายธุรกิจ
รวบรวมข้าวเปลือกได้เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 24,000 ตันต่อปีตามวัตถุประสงค์ /เป้าหมายของโครงการท่ีวางไว้ 
 1.3 ด้านประสิทธิภาพ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการมีความคุ้มค่า คือ เมื่อสหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จ ากัด ได้ก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือกเสร็จในปี 2558 และระยะเวลาด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 10 ปี
(ระหว่างปี 2558 -2567) สหกรณ์มีอุปกรณ์เครื่องมือท่ีพร้อมส าหรับการด าเนินงานต่าง ๆ จะส่งผลให้สหกรณ์มีศักยภาพ
ด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ ในการด าเนินธุรกิจการรวบรวม และการแปรรูปข้าวเปลือกหอมมะลิ เพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันและรักษาความเป็นผู้น าในธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สามารถรวบรวมและเก็บข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้นอีกปีละ 24,000 ตัน จากเดิมท่ีสหกรณ์รวบรวมได้เพียง 12,000 ตัน 
สมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกข้าวสมาชิกสหกรณ์ในเครือข่ายท่ัวประเทศ และสมาชิกท่ัวไปจะได้รับประโยชน์จากโครงการ
ไม่น้อยกว่า 18,400 คน นอกจากนี้ ยังจะมีการจ้างงานเพิ่มข้ึนกว่า 50 คน 
 1.4 ผลกระทบในการก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือกนั้น การได้รับงบประมาณในการสนับสนุน 50 % 
และสหกรณ์ต้องออกเงินสมทบ 50 % ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีสูงเป็นภาระด้านการเงินของสหกรณ์ระดับหนึ่ง  สหกรณ์
อาจจะมีผลกระทบในด้านสภาพคล่องทางการเงิน และการด าเนินกิจการตามแผนของสหกรณ์  
 1.5. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย  จ ากัด 
สามารถด าเนินธุรกิจสหกรณ์มีความเข้มแข็งด้วยปัจจัยหลายด้าน เช่น  

- สมาชิกสหกรณม์ีความเช่ือมั่น ศรัทธาในระบบสหกรณ์ ให้ความร่วมมือในกิจการต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
และตระหนักว่าสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์ 

- สมาชิกสหกรณม์ีอาชีพท านาเป็นอาชีพหลัก และพื้นท่ีท านาส่วนใหญ่อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็น
ดินแดนท่ีปลูกข้าวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด  

- สหกรณเ์ติบโตมาจากสหกรณ์ท่ีจะล้มละลาย แต่สามารถฟื้นฟูและด าเนินธุรกิจตลาดข้าวหอมมะลิจน
สามารถครองความเป็นผู้น าในธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้ 

- สหกรณ์มีแนวคิดในการลงทุนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนข้าวเปลือก แต่ได้ข้าวท่ีมีคุณภาพ
รักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และรักษาลูกค้าของสหกรณ์   
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- สมาชิกสหกรณ์ได้รับสวัสดิการท่ีแตกต่างจากเกษตรกรท่ัวไป คือ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการลดต้นทุนการผลิต
(ค่าเมล็ดพันธุ์ แรงงาน ปุ๋ย) ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 3 บาทต่อกิโลกรัม ส้ินปีมีเงินเฉล่ียคืน สมาชิกสหกรณ์สามารถซื้อปุ๋ย 
เมล็ดพันธุ์ แบบไม่มีดอกเบ้ียให้ยืมค่าเกี่ยวข้าวปลอดดอกเบ้ีย (รถเกี่ยวข้าวขึ้นทะเบียนกับสหกรณ์) 

- หน่วยงานราชการท่ีท าหน้าท่ีดูแลสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย  จ ากัด มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถแนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ 
และคุณค่าสหกรณ์ 

1.6 ปัญหาและอุปสรรค 
 1) ปัญหาในการด าเนินการก่อสร้าง สหกรณ์ได้รับงบประมาณในการสนับสนุน 50 % และสหกรณ์ต้อง
ออกเงินสมทบ 50 %ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีสูงเป็นภาระด้านการเงินของสหกรณ์ระดับหนึ่ง ซึ่งงบประมาณท่ีได้รับการ
อุดหนุนครั้งนี้ จะได้เพียงตัวไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก สหกรณ์ยังขาดสายพานล าเลียงข้าวเปลือกจากโรงอบลด
ความช้ืนขึ้นไซโลเช่ือมต่อถึงโรงสี หม้อแปลง พัดลมความแรงสูง และห้องเป่าเย็นท่ีต้องใช้งบประมาณอีกประมาณ 
13 ล้านบาท จึงจ าเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนหรือการสนับสนุนจากภาครัฐเพิ่ม 
 2) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด ยังขาดอุปกรณ์การตลาด เช่น เครื่องช่ัง ขนาด 80 ตัน เพื่อรองรับ
รถเทรลเลอร์ ลานรับซื้อพร้อมโรงคลุมพื้นท่ี 7 ไร่ เพื่อรองรับการรับซื้อข้าวเปลือกพร้อมท้ังป้องกันความเสียหาย
จากฝนตกก่อนอบลดความช้ืนและเก็บเข้าไซโล และจัดหารถเกี่ยวข้าวเพิ่ม เพื่อให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ เป็นการลด
ต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่ง 

2. ข้อเสนอแนะ  
  โครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และกระจายสินค้า  
ส่งผลใหส้หกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด มีศักยภาพและมีความพร้อมมากขึ้นในด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ 
ในการด าเนินธุรกิจการรวบรวม และการแปรรูปข้าวเปลือกหอมมะลิ สามารถขยายธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 24,000 ตันแต่อย่างไรก็ตามสหกรณ์ยังมีประเด็นปัญหาท่ีต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ ท้ังใน
ด้านงบประมาณและนโยบาย เพื่อจัดหาอุปกรณ์การตลาดท่ีสหกรณ์ยังไม่มีและต้องการเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจท่ีครบวงจร ป้องกันการสูญเสียในกระบวนการผลิตและแปรรูป รวมท้ังสามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกมาก ซึ่งจะส่งผล
ให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรได้รับประโยชน์มีรายได้เพิ่มข้ึนและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นดังนั้นจึงเห็นควรจัดล าดับ
ความส าคัญเป็นล าดับต้น ๆ ในการสนับสนุนสหกรณ์ตามประเด็นปัญหาท่ีสหกรณ์ต้องการตามโอกาสท่ีเหมาะสมต่อไป
เนื่องจากสหกรณ์มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ สามารถใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านการตลาดท่ีได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ควร
ด าเนินงานตามหลักของการช่วยตนเองเป็นหลักก่อน 
  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 



ภาพการติดตามและประเมินผล 
 

 

คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน และเจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด  

และการกระจายสินค้า ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด จังหวัดร้อยเอ็ด เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 




