บทสรุปผู้บริหาร
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด ได้รับการสนับสนุน เงินอุดหนุน จากกรมส่ง เสริมสหกรณ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามโครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด
และกระจายสินค้า จานวน 25,000,000 บาท สหกรณ์สมทบ 25,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000,000 บาท
เพื่อดาเนินการจัดหาอุปกรณ์การตลาด คือ ไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาด 30 เมตร x 60 เมตร x 12 เมตร
(ความจุ 10,000 ตัน) จานวน 1 แห่ง
ผลการดาเนินงาน สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บ
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 โครงการนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า เมื่อสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด มีอุปกรณ์เครื่องมือที่พร้อมสาหรับการดาเนินงานต่าง ๆ
จะทาให้สหกรณ์มีศักยภาพด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปเพื่อรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้อย่างครบวงจร สหกรณ์ก็จะสามารถขยายธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 24,000 ตันต่อปีตามวัตถุประสงค์ /เป้าหมายของโครงการที่วางไว้
ด้านประสิทธิภาพ ประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับจากโครงการมีความคุ้มค่า คือ เมื่อสหกรณ์ การเกษตร
เกษตรวิสัย จากัด ได้ก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือกเสร็จในปี 2558 และระยะเวลาดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ 10 ปี
(ระหว่างปี 2558 -2567) สหกรณ์ มีอุปกรณ์เครื่องมือที่พร้อมสาหรับการดาเนินงานต่าง ๆ จะส่งผลให้สหกรณ์
มีศักยภาพด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ ในการดาเนินธุรกิจการรวบรวม และการแปรรูปข้าวเปลือกหอมมะลิ เพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันและรักษาความเป็นผู้นาในธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สามารถรวบรวมและเก็บข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้นอีกปีละ 24,000 ตัน จากเดิมที่สหกรณ์รวบรวมได้เพียง 12,000 ตัน
สมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกข้าว สมาชิกสหกรณ์ในเครือข่ายทั่วประเทศ และสมาชิกทั่วไปจะได้รับประโยชน์จากโครงการ
ไม่น้อยกว่า 18,400 คน นอกจากนี้ ยังจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 50 คน
ผลกระทบ ในการก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือกนั้น การได้รับงบประมาณในการสนับสนุน 50 % และ
สหกรณ์ต้องออกเงินสมทบ 50 % ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงเป็นภาระด้านการเงินของสหกรณ์ระดับหนึ่ง สหกรณ์อาจจะมี
ผลกระทบในด้านสภาพคล่องทางการเงิน และการดาเนินกิจการตามแผนของสหกรณ์
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด สามารถ
ดาเนินธุรกิจสหกรณ์มีความเข้มแข็งด้วยปัจจัยหลายด้าน เช่น
- สมาชิกสหกรณ์มีความเชื่อมั่น ศรัทธาในระบบสหกรณ์ ให้ความร่วมมือในกิจการต่าง ๆ ของสหกรณ์
และตระหนักว่าสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์
- สมาชิกสหกรณ์มีอาชีพทานาเป็นอาชีพหลัก และพื้นที่ทานาส่วนใหญ่อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็น
ดินแดนที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุด
- สหกรณ์เติบโตมาจากสหกรณ์ที่จะล้มละลาย แต่สามารถฟื้นฟูและดาเนินธุรกิจตลาดข้าวหอมมะลิ
จนสามารถครองความเป็นผู้นาในธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้
- สหกรณ์มีแนวคิดในการลงทุนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนข้าวเปลือก แต่ได้ข้าวที่มีคุณภาพ
รักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และรักษาลูกค้าของสหกรณ์
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- สมาชิกสหกรณ์ได้รับสวัสดิการที่แตกต่างจากเกษตรกรทั่วไป คือ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการลดต้นทุนการผลิต
(ค่าเมล็ดพันธุ์ แรงงาน ปุ๋ย) ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 3 บาทต่อกิโลกรัม สิ้นปีมีเงินเฉลี่ยคืน สมาชิกสหกรณ์สามารถซื้อปุ๋ย
เมล็ดพันธุ์ แบบไม่มีดอกเบี้ย ให้ยืมค่าเกี่ยวข้าวปลอดดอกเบี้ย (รถเกี่ยวข้าวขึ้นทะเบียนกับสหกรณ์)
- หน่วยงานราชการที่ทาหน้าที่ดูแลสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถแนะนา ส่งเสริมให้สหกรณ์ดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ
และคุณค่าสหกรณ์
ปัญหาและอุปสรรค
1) ปัญหาในการดาเนินการก่อสร้าง สหกรณ์ได้รับงบประมาณในการสนับสนุน 50 % และสหกรณ์
ต้องออกเงินสมทบ 50 % ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงเป็นภาระด้านการเงินของสหกรณ์ระดับหนึ่ง ซึ่งงบประมาณที่ได้รับ
การอุดหนุน ครั้งนี้ จะได้เพียงตัวไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลื อก สหกรณ์ ยังขาดสายพานลาเลียงข้าวเปลือกจากโรงอบ
ลดความชื้นขึ้นไซโลเชื่อมต่อถึง โรงสี หม้อแปลง พัดลมความแรงสูง และห้องเป่าเย็น ที่ต้องใช้ง บประมาณอี ก
ประมาณ 13 ล้านบาท จึงจาเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนหรือการสนับสนุนจากภาครัฐเพิ่ม
2) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด ยังขาดอุปกรณ์การตลาด เช่น เครื่องชั่ง ขนาด 80 ตัน เพื่อรองรับ
รถเทรลเลอร์ ลานรับซื้อพร้อมโรงคลุมพื้นที่ 7 ไร่ เพื่อรองรับการรับซื้อข้าวเปลือกพร้อมทั้งป้องกันความเสียหาย
จากฝนตกก่อนอบลดความชื้นและเก็บเข้าไซโล และจัดหารถเกี่ยวข้าวเพิ่ม เพื่อให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ เป็นการ
ลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่ง
ข้อเสนอแนะ
โครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และกระจายสินค้า
ส่งผลให้สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด มีศักยภาพและมีความพร้อมมากขึ้นในด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ
ในการดาเนินธุรกิจการรวบรวม และการแปรรูปข้าวเปลือกหอมมะลิ สามารถขยายธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 24,000 ตัน แต่อย่างไรก็ตามสหกรณ์ยังมีประเด็นปัญหาที่ต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งใน
ด้านงบประมาณและนโยบาย เพื่อจัดหาอุปกรณ์การตลาดที่สหกรณ์ยังไม่มีและต้องการเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการดาเนิน
ธุรกิจที่ครบวงจร ป้องกันการสูญเสียในกระบวนการผลิตและแปรรูป รวมทั้งสามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกมาก ซึ่งจะส่งผล
ให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรได้รับประโยชน์ มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น จึงเห็นควรจัดลาดับ
ความสาคัญเป็นลาดับต้น ๆ ในการสนับสนุนสหกรณ์ตามประเด็นปัญหาที่สหกรณ์ต้องการตามโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
เนื่องจากสหกรณ์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านการตลาดที่ได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ควร
ดาเนินงานตามหลักของการช่วยตนเองเป็นหลักก่อน
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คำนำ
การติดตามและประเมินผล “โครงการเพิ่มศักยภาพ ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด
และกระจายสินค้า ” ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มติดตามและประเมินผลได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินการในครั้งนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยวิธีการตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้าง
การสัมภาษณ์สอบถามความคิดเห็น และรับฟัง ปัญ หา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้ เกี่ยวข้อง และสังเกตการณ์
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เพื่อ ทราบความก้าวหน้าของการดาเนินงานและประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนิน
โครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนได้ในระดับหนึ่ง
เพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงการในลักษณะนี้ในโอกาสต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้ในโอกาสต่อไป
กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองแผนงาน
สิงหาคม 2558
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บทที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
สถาบันเกษตรกรมีผลการรวบรวมข้าวเปลือกได้น้อยเมื่อเทียบกับผลผลิตที่สมาชิกสถาบันเกษตรกรผลิตได้
สาเหตุเนื่องจากสถาบันเกษตรกรขาดความพร้อมในด้านอุปกรณ์การตลาดที่ใช้ในการรวบรวมข้าวเปลือกและเงินทุน
หมุนเวียน โดยเฉพาะพฤติกรรมการขายข้าวของชาวนาในปัจจุบันที่จะขายข้าว (ขายข้าวสด) หลังเก็บเกี่ยวทันที
เพราะต้องการใช้เงินซึ่งข้าวเปลือกจะยังมีความชื้นสูง เกษตรกรจึงมักจะถูกกดราคารับซื้อ และโรงสีที่จะสามารถรับซื้อ
ข้าวเปลือกมีความชื้นสูงได้จะต้องมีเครื่องอบลดความชื้นที่ทันสมัย และมีไซโลข้าวเปลือกขนาดใหญ่ไว้เป็นเครื่องมือ
ในการอบลดความชื้นข้าวเปลือก รักษาคุณภาพข้าวและเก็บกักไว้ก่อนนาไปจัดเก็บไว้เพื่อแปรรูปเป็นข้าวสารต่อไป
แต่สภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน พบว่า สถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรที่มีโรงสียังขาดแคลนไซโล
เก็บข้าวเปลือก จึงเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้สหกรณ์การเกษตรรวบรวมข้าวเปลือกได้น้อย ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ต้อง
นาข้าวเปลือกไปขายให้พ่อค้าและโรงสีเอกชนทั่วไป ประกอบกับการลงทุนก่อสร้างไซโลข้าวเปลือกเป็นการลงทุนที่สูง
หากจะรอให้สหกรณ์การเกษตรระดมทุนจากสมาชิกเพื่อก่อสร้า งอาจต้องใช้ระยะเวลาเกิน 10 ปีขึ้นไป จะทาให้มี
ต้นทุนค่าเสียโอกาสของสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นชาวนาสูงตามไปด้วย อีกทั้งสหกรณ์การเกษตรจะไม่สามารถพัฒนา
ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวเปลือกของสหกรณ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและรองรับการแข่งขันเมื่อเข้าสู่การเกิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2558 ซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์การค้าข้าว
อย่างเสรีในปัจจุบันมีการแข่งขันกันรุนแรงยิ่งขึ้น ทาให้สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด ต้องปรับปรุงต้นทุนการผลิต
ระบบการผลิต และกระบวนการปรับปรุงและรักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
และรักษาความเป็นผู้นาในธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตรจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2520 และดาเนินธุรกิจมาครบรอบ 36 ปี (ปีบัญชี 31 มีนาคม 2556) ปัจจุบันมีสมาชิก 8,400 คน
สัง กัดตามหมู่บ้านต่าง ๆ จานวน 13 ตาบล แบ่ง เป็น 146 กลุ่ม มีทุนเรือนหุ้น 109,996,610 บาท ทุนสารอง
50,347,243.53 บาท ทุนดาเนินงาน 1,287,795,033.98 บาท กาไรสุทธิ 17,921,368.65 บาท สมาชิกของสหกรณ์
มีพื้นที่ทานาในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในโลกมากกว่า 250,000 ไร่ ผลผลิตของ
สมาชิกในฤดูกาลผลิต 2555/2556 รวม 164,340 ตัน แต่สหกรณ์ฯ รวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกจากสมาชิกเพียง
12,383 ตัน คิดเป็นร้อยละ 7.53 ของผลผลิตข้าวเปลือกของสมาชิกทั้งหมด เนื่องจากมีข้อจากัดในการรวบรวมและ
การเก็บรักษาคุณภาพข้าวเปลือก คือ สหกรณ์ยังขาดไซโลขนาดใหญ่เพื่อใช้เก็บข้าวเปลือก จึงส่งผลให้มีปริมาณ
การรวบรวมต่า คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย ชุดที่ 37 ครั้งที่ 10/2556 ได้มีการประชุม
หารือเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 มีมติให้สหกรณ์จัดทา “โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูป
ข้าวเปลือกในสถาบันเกษตรกรของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด” เพื่อจัดหาทุนในการก่อสร้างไซโลข้าวเปลือก
ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกพื้นฐานให้สมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ ช่วยลดความชื้นและเก็บรักษาคุณภาพข้าว
บรรเทาปัญหาภาวะผลผลิตล้นตลาดในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ช่วยเหลือสมาชิกให้ขายข้าวเปลือกได้ในราคายุติธรรม
โดยการขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐส่วนหนึ่ง และสหกรณ์สมทบส่วนหนึ่ง
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2. วัตถุประสงค์โครงกำร
2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการดาเนินธุรกิจการตลาด การรวบรวมและการแปรรูปข้าวเปลือกของสหกรณ์
2.2 เพื่อเก็บรักษาคุณภาพข้าวเปลือกของสหกรณ์ที่รวบรวมในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว
2.3 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการขายข้าวของสหกรณ์ ตลอดจนรักษาเสถียรภาพของระดับราคา

3. กิจกรรม
ก่อสร้างไซโลข้าวเปลือก ขนาดความจุ 10,000 ตัน

4. เป้ำหมำย/พื้นที่ดำเนินกำร
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด

5. ระยะเวลำดำเนินโครงกำร
แบ่งระยะเวลา เป็นสองระยะ ดังนี้
5.1 ระยะเวลาก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
5.2 ระยะเวลาดาเนินธุรกิจของสหกรณ์มีระยะเวลา 10 ปี (กรณีการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2558) คือ
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567

6. งบประมำณ
งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 50,000,000 บาท ประกอบด้วย
6.1 งบประมาณที่ได้รับจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ งบเงินอุดหนุน จานวน 25,000,000 บาท
6.2 สหกรณ์สมทบ จานวน 25,000,000 บาท

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด สามารถรวบรวมและเก็บข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้นอีก ปีละ 24,000 ตัน
จากเดิมที่สหกรณ์รวบรวมได้เพียง 12,000 ตัน
7.2 โรงสีของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด สามารถใช้วัตถุดิบ (ข้าวเปลือก) ที่มีคุณภาพ 24,000 ตัน
เป็นข้าวสารคุณภาพ 12,720 ตัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 1,200 บาท/ตัน หรือไม่น้อยกว่าปีละ 15,264,000 บาท
และมีรายได้จากการขายผลพลอยได้อีกทางหนึ่ง
7.3 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด สามารถเก็บกักข้าวเปลือกที่ผ่านการอบลดความชื้นไว้ในไซโล
และชะลอการขายข้าวเปลือกของสหกรณ์ โดยเฉพาะในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว
7.4 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด สามารถพัฒนากระบวนการการผลิต การแปรรูปเพื่อรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้อย่างครบวงจร
7.5 สมาชิก สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวจะได้รับประโยชน์จากโครงการ จานวน 8,400 คน และสมาชิกสหกรณ์
ในเครือข่ายทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 40 สหกรณ์ และสมาชิกทั่วไปอีก 10,000 คน รวมเป็น 18,400 คน
7.6 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 50 คน

8. ตัวชี้วัดของโครงกำร
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด สามารถขยายธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้น ปีละไม่น้อยกว่า
24,000 ตัน
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9. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
9.1 เพื่อทราบความก้าวหน้าของการดาเนินงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ของโครงการ
9.2 เพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งข้อเสนอเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนานโยบายต่อไป

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำมและประเมินผล
กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของโครงการ และสามารถนา
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายต่อไป

11. กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ ได้นาแนวคิดทฤษฏีระบบ (System Theory) และการบริหาร
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management – RBM) มาเป็นตัวแบบในการกาหนดกรอบแนวทางดาเนินการ
ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ (RESULT)
ปัจจัยนำเข้ำ (INPUT)

กิจกรรม (PROCESSE)

ผลผลิต (OUTPUT)

ผลลัพธ์ (OUTCOME)

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

- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การก่อสร้างไซโลข้าวเปลือก
ขนาดความจุ 10,000 ตัน

- ไซโลกักเก็บข้าวเปลือก
ขนาดความจุ 10,000 ตัน เพื่อ
รวบรวมและเก็บข้าวเปลือกไว้
แปรรูป

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

- เอกสารโครงการ
- รายงานการประชุม

- เอกสารโครงการ
- คาสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- รายงานการประชุม

- การลงพื้นที่ไปสารวจอุปกรณ์

- การสัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์/
เกษตรกรทั่วไป ผู้จัดการร้านค้า
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

12. วิธีกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ ใช้วิธีการตรวจสอบรายการ (Check list) ดาเนินการตามโครงการ
ในพื้นที่ และการสัมภาษณ์ (Interview) แบบไม่มีโครงสร้างหรือเป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์

บทที่ 2
ผลการติดตามและประเมินผล
จากการติ ด ตามและประเมิ น ผล โดยวิ ธี ก ารตรวจสอบรายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างตามโครงการ และการ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 พบว่า

1. ความก้าวหน้า/ผลสาเร็จของการดาเนินงานตามโครงการ (ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน)
1.1 ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ผลการดาเนินงาน สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด สามารถดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้าง ได้เป็นไปตาม
แผนงานที่กาหนด โดยใช้วิธีการประมูลแบบระบบ e-Auction ก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาด 30 เมตร
x 60 เมตร x 12 เมตร (ความจุ 10,000 ตัน) 1 แห่ง พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด รวม
8 รายการ เป็นราคารวมทั้งสิ้น 49,880,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) สัญญาจ้าง เลขที่ 1/2557
วันที่ 29 ธันวาคม 2557 ระหว่างสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด (ผู้ว่าจ้าง) กับนิตย์การช่าง (ผู้รับจ้าง) ซึ่งการจัดซื้อ
จัดจ้างได้ดาเนินการโดยใช้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีเจ้าหน้าที่
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษา จึงทาให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปตามแผนที่กาหนด
1.2 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณในการก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาด 30 เมตร x 60 เมตร x 12 เมตร (ความจุ
10,000 ตัน) 1 แห่ง จานวน 50,000,000 บาท (โดยเป็นเงินที่รั ฐบาลอุดหนุน จานวน 25,000,000 บาท และ
สหกรณ์สมทบ จานวน 25,000,000 บาท)
ผลการเบิกจ่าย
การก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาด 30 เมตร x 60 เมตร x 12 เมตร (ความจุ 10,000 ตัน)
1 แห่ง ตกลงค่าจ้างเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 49,880,000 บาท โดยจ่ายเป็นงวด ๆ จานวน 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
ผลสาเร็จของโครงการ 80 %

โครงสร้างภายนอกไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก
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โครงสร้างภายในและอุปกรณ์ ในการก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก

2. แผนการดาเนินการ
เนื่องจากสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยส่วนใหญ่มีอาชีพทานา โดยเฉลี่ยสมาชิกสหกรณ์แต่ละคน
จะมีที่นาประมาณ 50 ไร่ ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ทาให้เมื่อผลผลิตออกมาในฤดูเก็บเกี่ยว สหกรณ์ไม่สามารถรองรับ
ผลผลิตของสมาชิกได้ทั้งหมด ประกอบกับสมาชิกส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบใช้รถเกี่ยวข้าว
ทาให้ปริมาณผลผลิตที่สมาชิกนามาขายให้สหกรณ์เร็วและมากขึ้น แต่สหกรณ์สามารถรองรับผลผลิตได้เพียง 70
เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ต้องนาข้าวเปลือกไปขายให้พ่อค้าและโรงสีเอกชนทั่วไป
เมื่อปี 2557 สหกรณ์ได้ ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากงบประมาณปี 2558 เพื่อก่อสร้างไซโลเหล็ก
เก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ 10,000 ตัน เพื่อรองรับปริมาณผลผลิตของสมาชิกได้ทั้งหมด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าว
หอมมะลิซึ่งเป็นผลผลิตหลักในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้อย่างครบวงจรตั้งแต่การอบลดความชื้น การเก็บรักษาคุณภาพข้าว
การสีข้าว การนาผลพลอยได้จากการสีข้าวมาแปรรูป ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด คาดว่าจะสามารถ
รวบรวมและเก็บข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าปีละ 24,000 ตัน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่ง ขันและรักษา

7
ความเป็นผู้นาในธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่ง กุลาร้องไห้ และสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกข้าว สมาชิก
สหกรณ์ในเครือข่ายทั่วประเทศ และสมาชิกทั่วไปจะได้รับประโยชน์จากโครงการไม่น้อยกว่า 18,400 คน

3. ปัญหา อุปสรรค
3.1 ปัญหาด้านงบประมาณ ในการก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือกนั้น การได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุน 50 % และสหกรณ์ต้องออกเงินสมทบ 50 % นั้น ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงเป็นภาระด้านการเงินของสหกรณ์
ระดับหนึ่ง นอกจากนี้สหกรณ์ยังขาดงบประมาณอีกประมาณ 13 ล้านบาท ในการซื้อสายพานลาเลียงข้าวเปลือกจาก
โรงอบลดความชื้นขึ้นไซโลเชื่อมต่อถึงโรงสี หม้อแปลง พัดลมความแรงสูง และห้องเป่าเย็น
3.3 ปัญหาด้านอุปกรณ์การตลาด สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด ยังขาดอุปกรณ์การตลาด เช่น
เครื่องชั่ง ขนาด 80 ตัน เพื่อรองรับรถเทรลเลอร์ ลานรับซื้อพร้อมโรงคลุมพื้นที่ 7 ไร่ เพื่อรองรับการรับซื้อข้าวเปลือก
พร้อมทั้งป้องกันความเสียหายจากฝนตกก่อนอบลดความชื้นและเก็บเข้าไซโล และจัดหารถเกี่ยวข้าวเพิ่ม เพื่อให้บริการ
แก่สมาชิกสหกรณ์ เป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่ง

บทที่ 3
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผล
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามโครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด
และกระจายสินค้า จานวน 25,000,000 บาท สหกรณ์สมทบ 25,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000,000 บาท
เพื่อดาเนินการก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาด 30 เมตร x 60 เมตร x 12 เมตร (ความจุ 10,000 ตัน) 1 แห่ง
1.1 ผลการดาเนินงานสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างไซโลเหล็ก
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 ด้ านประสิ ทธิ ผล โครงการนี้ อยู่ ระหว่า งการดาเนิ นการก่ อสร้า งเป็น ไปตามแผนงาน ซึ่ ง จากการ
สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า เมื่อสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด มีอุปกรณ์เครื่องมือที่พร้อมสาหรับ
การดาเนินงานต่าง ๆ จะทาให้สหกรณ์มีศักยภาพด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป
เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้อย่างครบวงจรสหกรณ์ก็จะสามารถขยายธุรกิจ
รวบรวมข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 24,000 ตันต่อปีตามวัตถุประสงค์ /เป้าหมายของโครงการที่วางไว้
1.3 ด้านประสิทธิภาพ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการมีความคุ้มค่า คือ เมื่อสหกรณ์ การเกษตร
เกษตรวิสัย จากัด ได้ก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือกเสร็จในปี 2558 และระยะเวลาดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ 10 ปี
(ระหว่างปี 2558 -2567) สหกรณ์มีอุปกรณ์เครื่องมือที่พร้อมสาหรับการดาเนินงานต่าง ๆ จะส่งผลให้สหกรณ์มีศักยภาพ
ด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ ในการดาเนินธุรกิจการรวบรวม และการแปรรูปข้าวเปลือกหอมมะลิ เพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันและรักษาความเป็นผู้นาในธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สามารถรวบรวมและเก็บข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้นอีกปีละ 24,000 ตัน จากเดิมที่สหกรณ์รวบรวมได้เพียง 12,000 ตัน
สมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกข้าวสมาชิกสหกรณ์ในเครือข่ายทั่วประเทศ และสมาชิกทั่วไปจะได้รับประโยชน์จากโครงการ
ไม่น้อยกว่า 18,400 คน นอกจากนี้ ยังจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 50 คน
1.4 ผลกระทบในการก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือกนั้น การได้รับงบประมาณในการสนับสนุน 50 %
และสหกรณ์ต้องออกเงินสมทบ 50 % ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูง เป็นภาระด้านการเงินของสหกรณ์ระดับหนึ่ง สหกรณ์
อาจจะมีผลกระทบในด้านสภาพคล่องทางการเงิน และการดาเนินกิจการตามแผนของสหกรณ์
1.5. ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด
สามารถดาเนินธุรกิจสหกรณ์มีความเข้มแข็งด้วยปัจจัยหลายด้าน เช่น
- สมาชิกสหกรณ์มีความเชื่อมั่น ศรัทธาในระบบสหกรณ์ ให้ความร่วมมือในกิจการต่าง ๆ ของสหกรณ์
และตระหนักว่าสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์
- สมาชิกสหกรณ์มีอาชีพทานาเป็นอาชีพหลัก และพื้นที่ทานาส่วนใหญ่อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็น
ดินแดนที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุด
- สหกรณ์เติบโตมาจากสหกรณ์ที่จะล้มละลาย แต่สามารถฟื้นฟูและดาเนินธุรกิจตลาดข้าวหอมมะลิจน
สามารถครองความเป็นผู้นาในธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้
- สหกรณ์มีแนวคิดในการลงทุนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนข้าวเปลือก แต่ได้ข้าวที่มีคุณภาพ
รักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และรักษาลูกค้าของสหกรณ์
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- สมาชิกสหกรณ์ได้รับสวัสดิการที่แตกต่างจากเกษตรกรทั่วไป คือ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการลดต้นทุนการผลิต
(ค่าเมล็ดพันธุ์ แรงงาน ปุ๋ย) ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 3 บาทต่อกิโลกรัม สิ้นปีมีเงินเฉลี่ยคืน สมาชิกสหกรณ์สามารถซื้อปุ๋ย
เมล็ดพันธุ์ แบบไม่มีดอกเบี้ยให้ยืมค่าเกี่ยวข้าวปลอดดอกเบี้ย (รถเกี่ยวข้าวขึ้นทะเบียนกับสหกรณ์)
- หน่วยงานราชการที่ทาหน้าที่ดูแลสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถแนะนา ส่งเสริมให้สหกรณ์ดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ
และคุณค่าสหกรณ์
1.6 ปัญหาและอุปสรรค
1) ปัญหาในการดาเนินการก่อสร้าง สหกรณ์ได้รับงบประมาณในการสนับสนุน 50 % และสหกรณ์ต้อง
ออกเงินสมทบ 50 %ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงเป็นภาระด้านการเงินของสหกรณ์ระดับหนึ่ง ซึ่งงบประมาณที่ได้รับการ
อุดหนุน ครั้ ง นี้ จะได้เ พียงตัวไซโลเหล็กเก็ บข้าวเปลื อก สหกรณ์ ยังขาดสายพานลาเลี ยงข้าวเปลือกจากโรงอบลด
ความชื้นขึ้นไซโลเชื่อมต่อถึงโรงสี หม้อแปลง พัดลมความแรงสูง และห้องเป่าเย็น ที่ต้องใช้งบประมาณอีกประมาณ
13 ล้านบาท จึงจาเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนหรือการสนับสนุนจากภาครัฐเพิ่ม
2) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด ยังขาดอุปกรณ์การตลาด เช่น เครื่องชั่ง ขนาด 80 ตัน เพื่อรองรับ
รถเทรลเลอร์ ลานรับซื้อพร้อมโรงคลุมพื้นที่ 7 ไร่ เพื่อรองรับการรับซื้อข้าวเปลือกพร้อมทั้งป้องกันความเสียหาย
จากฝนตกก่อนอบลดความชื้นและเก็บเข้าไซโล และจัดหารถเกี่ยวข้าวเพิ่ม เพื่อให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ เป็นการลด
ต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่ง

2. ข้อเสนอแนะ
โครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และกระจายสินค้า
ส่งผลให้สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด มีศักยภาพและมีความพร้อมมากขึ้นในด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ
ในการดาเนินธุรกิจการรวบรวม และการแปรรูปข้าวเปลือกหอมมะลิ สามารถขยายธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 24,000 ตันแต่อย่างไรก็ตามสหกรณ์ยังมีประเด็นปัญหาที่ต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งใน
ด้านงบประมาณและนโยบาย เพื่อจัดหาอุปกรณ์การตลาดที่สหกรณ์ยังไม่มีและต้องการเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการดาเนิน
ธุรกิจที่ครบวงจร ป้องกันการสูญเสียในกระบวนการผลิตและแปรรูป รวมทั้งสามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกมาก ซึ่งจะส่งผล
ให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรได้รับประโยชน์มีรายได้เพิ่ มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นจึงเห็นควรจัดลาดับ
ความสาคัญเป็นลาดับต้น ๆ ในการสนับสนุนสหกรณ์ตามประเด็นปัญหาที่สหกรณ์ต้องการตามโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
เนื่องจากสหกรณ์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านการตลาดที่ได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ควร
ดาเนินงานตามหลักของการช่วยตนเองเป็นหลักก่อน

ภาคผนวก

ภาพการติดตามและประเมินผล

คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน และเจ้าหน้าที่สานักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด
และการกระจายสินค้า ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

