บทสรุปผู้บริหาร
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามโครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูปการตลาด
และกระจายสินค้า จานวน 5,000,000 บาท สหกรณ์สมทบ 5,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000,000 บาท เพื่อ
ดาเนินการจัดหาอุปกรณ์การตลาด ประกอบด้วย (1) โกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด 24 เมตร x 45 เมตร x 10.1 เมตร
(ความจุ 2,000 ตัน) 1 แห่ง และ (2) ค่าซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 3,600 ตารางเมตร หนา 0.5 เมตร
1 แห่ง
ผลการดาเนินงาน สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด ได้ดาเนินการโดยใช้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษา จึงทาให้การจัดซื้อ
จัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปตามแผนที่กาหนดซึ่งการดาเนินงานก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด 24 เมตร
x 45 เมตร x 10.1 เมตร ความจุ 2,000 ตัน จานวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างกระบวนการก่อสร้าง ผลสาเร็จของโครงการ
ประมาณ 60 %และในส่วนของการซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 3,600 ตารางเมตร หนา 0.5 เมตร
จานวน 1 แห่ง ได้ดาเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ด้านประสิทธิผล โครงการนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน ซึ่ง จากการสัมภาษณ์
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า เมื่อสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด มีอุปกรณ์เครื่องมือที่พร้อมสาหรับการดาเนินงาน
ต่าง ๆ จะท าให้สหกรณ์ มี ศักยภาพด้ านการตลาดข้ าวหอมมะลิ ในการด าเนินธุ รกิ จการรวบรวม และการแปรรู ป
ข้าวเปลือกหอมมะลิ สามารถขยายธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน
ตามวัตถุประสงค์ /เป้าหมายของโครงการที่วางไว้
ด้านประสิทธิภาพ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการมีความคุ้มค่า คือ เมื่อสหกรณ์ มีการซ่อมแซม
ลานตากที่ชารุดและขยายพื้นที่ลานตากเพิ่มขึ้น สหกรณ์สามารถขยายการรวบรวมข้าวเปลือกหอมมะลิได้มากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถรองรับการตากข้าว เพื่อลดความชื้น ลดการสูญ เสียก่อนเก็บเข้าโกดัง เก็บ ข้าวเปลือก
(ฉาง) เพื่ อทยอยแปรรูป และการก่ อสร้างโกดั งเก็บข้าวเปลื อก (ฉาง) ในครั้งนี้ สามารถแก้ ปัญหาด้านสถานที่ เก็ บ
ข้าวเปลือกได้ เนื่องจากโกดัง (ฉาง) เดิมของสหกรณ์ที่มี 2 ฉางนั้น สามารถรองรับการผลิตได้เพียง 1,000 ตัน
เท่านั้น ซึ่งเก็บข้าวเปลือกได้ไม่เพียงพอ ไม่สามารถรับซื้อเพื่อเก็บไว้แปรรูปได้ทั้งหมดต้องจาหน่ายข้าวเปลือกสด
ให้กับพ่อค้าเอกชนเพื่อระบายข้าวเปลือกออก ดังนั้นเมื่อสหกรณ์ได้รับงบอุดหนุนในครั้งนี้ สหกรณ์มีอุปกรณ์เครื่องมือที่
พร้อมสาหรับการดาเนินงานต่าง ๆ ทาให้สหกรณ์มีศักยภาพด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ ในการดาเนินธุรกิจการ
รวบรวม และการแปรรู ปข้ าวเปลือกหอมมะลิ มี ประสิ ทธิภาพในการแข่ งขั นทางธุ รกิจสร้ างมู ลค่าเพิ่ มในการขาย
ข้าวเปลือก และช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ให้มีทางเลือกในการขายข้าวเปลือกในราคายุติธรรม มีรายได้
เพิ่มขึ้นในราคาที่สหกรณ์รับซื้อ ซึ่งราคาจะสูงกว่าเกษตรกรทั่วไปประมาณ 10 – 20 สตางค์ต่อกิโลกรัม
ผลกระทบ ส่วนใหญ่เกิดจากสภาพอากาศ เช่น ช่วงที่ฝนไม่ตกตามฤดูกาล (ภัยแล้ง)สหกรณ์จะจาหน่ายเมล็ด
พันธุ์ได้ลดลง สมาชิกบางรายนาเมล็ดพันธุ์จากแหล่งอื่นมาปลูก และสมาชิกบางราย ไม่นาข้าวเปลือกออกมาขาย
ให้กับสหกรณ์ เพราะต้องเก็บไว้กินภายในครัวเรือน เมื่อฝนตก มีน้าเพียงพอสาหรับการทานาข้าว จึงนาข้าวเปลือก
ที่เก็บไว้ออกมาขายให้กับสหกรณ์ทาให้สหกรณ์ต้องหาพื้นที่รองรับสาหรับการเก็บข้าวเปลือก
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
- สมาชิกสหกรณ์มีความเชื่อมั่น ศรัทธาในระบบสหกรณ์ ให้ความร่วมมือในกิจการต่าง ๆ ของสหกรณ์
และตระหนักว่าสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์
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- สมาชิกสหกรณ์มีอาชีพทานาเป็นอาชีพหลัก และพื้นที่ทานาส่วนใหญ่อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็น
ดินแดนที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุด
- สหกรณ์สามารถครองตลาดการจาหน่ายข้าวสารหอมมะลิทางภาคใต้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะจังหวัด
สตูล ที่มีลูกค้าบริโภคข้าวหอมมะลิของสหกรณ์กว่า 100%
- สมาชิกสหกรณ์ได้รับสวัสดิการที่แตกต่างจากเกษตรกรทั่วไป มีเงินเฉลี่ยคืน ราคาที่สหกรณ์รับซื้อข้าวเปลือก
มีการบวกให้เพิ่มประมาณ 10 – 20 สตางค์ต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับราคาตลาด แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
ผลผลิต
- หน่วยงานราชการที่ทาหน้าที่ดูแลสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถแนะนา ส่งเสริมให้สหกรณ์ดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ
และคุณค่าสหกรณ์
ปัญหาและอุปสรรค
1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจในช่วงที่ราคาข้าวไม่จูงใจ (ตกต่า) เมล็ดพันธุ์ข้าวจะขายได้ลดลง สมาชิกสหกรณ์
และเกษตรกรจะเก็บพันธุ์ข้าวไว้ทาเอง โดยเฉพาะฤดูกาลที่ฝนไม่ตกหรือช่วงภัยแล้ง สมาชิกสหกรณ์บางรายที่ไม่มี
หนี้สินจะเก็บข้าวไว้กินภายในครัวเรือน หากดูว่ามีฝนตก น้าเพียงพอต่อการทานาจึงจะนาข้าวที่เก็บไว้ออกมาขาย
ให้กับสหกรณ์
2) ปัญหาด้านอุปกรณ์การตลาด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัดยังจาเป็นต้องเพิ่มศักยภาพของ
สหกรณ์ ในการพัฒนาการแปรรู ป และการตลาดข้ าวสารหอมมะลิ ไม่ว่ าจะเป็ นโรงสีข้ าวที่ใช้งานมา 10 กว่าปี
เครื่องจักรและตะแกรงชารุดเสื่อมคุณภาพ ทาให้ข้าวเปลือกมีการสูญเสียในระหว่างกระบวนการแปรรูป นอกจากนี้
สหกรณ์ไม่มีห้องตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้องส่ง ไปตรวจที่จังหวัดอุบลราชธานี ทาให้มีค่าใช่จ่ายในส่วนนี้ และขาด
เครื่องอบลดความชื้นข้าว เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
โครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ด้า นการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และกระจายสินค้า
ส่งผลให้สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด มีศักยภาพและมีความพร้อมมากขึ้นในด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ ใน
การดาเนินธุรกิจการรวบรวม และการแปรรูปข้าวเปลือกหอมมะลิ สามารถขยายธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อนสมาชิกสหกรณ์กว่า 2,618 ครอบครัวผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์
ได้รับประโยชน์จากการดาเนินธุรกิจร่วมกันในรูปแบบสหกรณ์ไ ด้มากขึ้น แต่อย่ างไรก็ตามสหกรณ์ยังมีประเด็น
ปัญหาที่ต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในด้านงบประมาณและนโยบาย เพื่อจัดหาอุปกรณ์การตลาดที่สหกรณ์ยัง
ไม่มี เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ เนื่องจากเครื่องจักรเดิมที่มีบางตัวชารุด เสื่อมคุณภาพ และสหกรณ์ต้องการห้องตรวจ
เมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องอบลดความชื้น เพื่อบริการสมาชิกในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ และการลดต้นทุนที่ต้องนาไป
ตรวจที่ห้องตรวจคุณภาพข้า ว จัง หวัดอุ บลราชธานี ดัง นั้ นจึง เห็นควรพิจารณาสนับสนุนตามประเด็นปั ญ หาที่
สหกรณ์ต้องการสนับสนุนจากภาครัฐตามโอกาสที่เหมาะสมต่อไปแต่อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ควรดาเนินงานตามหลัก
ของการช่วยตนเองเป็นหลักก่อน
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คำนำ
การติดตามและประเมินผล “โครงการเพิ่มศักยภาพ ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด
และกระจายสินค้า” ณ สหกรณ์ การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มติดตามและประเมินผลได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินการในครั้งนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการโดยวิธีการตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้าง
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
สหกรณ์ ก ารเกษตรสุ ว รรณภู มิ จ ากั ด ได้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น และจดทะเบี ย นตามกฎหมายสหกรณ์ เมื่ อ วั น ที่
23 มิถุนายน 2519 ได้ดาเนินธุรกิจครบวงจร เพื่อบริการแก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุน
จากกรมส่ง เสริมสหกรณ์หลายรายการ สมาชิก มีอาชีพทานาเป็นอาชีพหลัก และพื้นที่ทานาส่วนใหญ่อยู่ในเขต
ทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งเป็นดินแดนที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก ในปี 2545 สหกรณ์ได้รับเงินสนับสนุนอุปกรณ์
การตลาดเพื่อก่อสร้างโรงสีขนาด 40 ตัน/วัน ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคการเกษตร รวบรวมข้าวเปลือก
จากสมาชิกเพื่อส่งเข้าแปรรูปส่งจาหน่ายแก่ลูกค้าทั่วประเทศ จานวนลูกค้าขยายตัวมากขึ้น การแปรรูปไม่เพียงพอ
และไม่ทันตามความต้องการของลูกค้า ในปี 2548 ได้รับงบพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดจานวน 4,700,000 บาท เพื่อขยาย
กาลังการผลิตจาก 40 ตัน/วัน เป็น 60 ตัน/วัน และปรับปรุงได้มาตรฐานคุณภาพทั้ง 3 ระบบ คือ GMP & HACCP และ
ISO 9001 : 2008 สามารถแปรรูปข้าวสารเพื่อสนองความต้องการลูกค้าได้ทั่วประเทศ
สหกรณ์ประสบปัญหาหลัก ๆ 3 ประเด็น คือ 1) สหกรณ์จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการคืนเงินกู้ ASPL
ตามงวดที่ไ ด้ทาข้อตกลงไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ คือเป็นค่าใช้จ่ายตัดจ่ายเป็นรายปี 2) สหกรณ์ไม่มีเครื่องอบ
ลดความชื้น มีลานตากขนาด 8,000 ตารางเมตร แต่ชารุดประมาณ 3,200 ตารางเมตร จึงไม่เพียงพอในการนา
ข้าวเปลือกสดไปตากลดความชื้น เก็ บไว้ในยุ้ง ฉางเพื่ อแปรรู ปส่ง ลูก ค้าทั่ วประเทศ และ 3) สหกรณ์มีฉ างเก็ บ
ข้าวเปลือกไว้แปรรูปไม่เพียงพอ คือ ปัจจุบันมีอยู่ 2 ฉาง บรรจุข้าวเปลือกได้ประมาณ 1,000 ตัน
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด เป็นสถาบันเกษตรกรที่มุ่งรวมเกษตรกรมาเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยมุ่งเน้น
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านตลาดสินค้าการเกษตร เพื่อพัฒนาให้สมาชิกสหกรณ์มีความอยู่ดี
กินดี ปัจจุบันมีสมาชิก 2,618 ครอบครัว ในปี 2555 สหกรณ์ดาเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกหอมมะลิจากสมาชิก
และเกษตรทั่วไป จานวน 1,258 ตัน มูลค่า 18,810,437 บาท สหกรณ์มีโรงสีขนาด 60 ตัน/วัน ดาเนินการแปรรูป
ข้ า วเปลื อ กหอมมะลิ จ านวน 1,263 ตั น และจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ ากการแปรรู ป ข้ า วเปลื อ กได้ ทั้ ง สิ้ น
45,981,110 บาท นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการรับจานาข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาล โดยเปิดจุดรับจานา
ข้าวเปลือกนอกพื้นที่ให้กับโรงสีเอกชน โดยรับจานาข้าวเปลือกได้จานวน 10,477 ตัน
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า สหกรณ์ยังไม่สามารถแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกจาหน่าย
ได้เท่าที่ควร เพราะยังขาดอุปกรณ์การตลาด เช่น ฉางเก็บข้าวเปลือกและลานตาก สาเหตุประการสาคัญเนื่องจาก
ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมนาข้าวเปลือกสดมาจาหน่ายกับสหกรณ์ โดยเฉพาะในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปี
สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรจะนาข้าวเปลือกสดมาจาหน่ายให้กับสหกรณ์เป็นจานวนมาก ทั้งนี้สหกรณ์สามารถ
รับซื้อข้าวเปลือกสดไว้ทั้งหมด แต่ยังไม่สามารถรับซื้อเพื่อเก็บไว้แปรรูปได้ทั้งหมด ต้องจาหน่ายข้าวเปลือกสดดังกล่าว
ให้กับพ่อค้าเอกชน เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีโรงอบลดความชื้นข้าวเปลือกและลานตากเพียงพอ ส่งผลให้สหกรณ์ขาด
ประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด จะเป็นสหกรณ์
ขนาดใหญ่ แต่เป็นสหกรณ์ที่เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรที่มีฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่ จึงขาดแคลนเงินทุน
ในการจัดหาอุปกรณ์การตลาดที่มีราคาสูง ตลอดจนต้องแข่งขันในทางธุรกิจกับองค์กรเอกชนที่มีทุนมากกว่าประกอบกับ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ในปี พ.ศ. 2558 สหกรณ์จะต้องพัฒนาโดยเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างเร่งด่วนที่
จะต้องเร่งพัฒนาการแปรรูป และการตลาดข้าวสารหอมมะลิของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด ให้มีความเข้มแข็ง
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และสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ โดยได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างฉางและลานตาก ซึ่งจะส่งผลให้
สมาชิกสหกรณ์มากกว่า 2,618 ครอบครัว ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของทางราชการ

2. วัตถุประสงค์โครงกำร
2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาด การรวบรวม และการแปรรูปข้าวเปลือกของสหกรณ์ให้สูงขึ้น
2.2 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการขายข้าวเปลือกของสมาชิกสหกรณ์
2.3 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ให้มีทางเลือกในการขายข้าวเปลือกในราคายุติธรรม

3. กิจกรรม
จัดหาอุปกรณ์การตลาด ประกอบด้วย
3.1 โกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด 24 เมตร x 45 เมตร x 10.1 เมตร (ความจุ 2,000 ตัน) 1 แห่ง
3.2 ค่าซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 3,600 ตารางเมตร หนา 0.5 เมตร 1 แห่ง

4. เป้ำหมำย/พื้นที่ดำเนินกำร
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด

5. ระยะเวลำดำเนินโครงกำร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

6. งบประมำณ
งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 10,000,000 บาท ประกอบด้วย
6.1 งบประมาณที่ได้รับจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ งบเงินอุดหนุน จานวน 5,000,000 บาท
6.2 สหกรณ์สมทบ จานวน 5,000,000 บาท

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดข้าวหอมมะลิ
7.2 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ได้รับการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี พ.ศ. 2558
7.3 เกษตรกรสมาชิกมากกว่า 2,618 ครอบครัว ผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ ได้รับประโยชน์จากการดาเนิน
ธุรกิจร่วมกันในรูปแบบสหกรณ์

8. ตัวชี้วัดของโครงกำร
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด สามารถขยายธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
เมื่อเทียบกับปีก่อน

9. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
9.1 เพื่อทราบความก้าวหน้าของการดาเนินงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ของโครงการ
9.2 เพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนานโยบายต่อไป
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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
- การก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก
ความจุ 2,000 ตัน
- การซ่อมแซมลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก
- ฯลฯ

- โกดังเก็บข้าวเปลือก
ความจุ 2,000 ตัน
- ลานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชารุด
ได้รับการซ่อมแซม

- 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 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ ง คือ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์

บทที่ 2
ผลการติดตามและประเมินผล
จากการติดตามและประเมินผล โดยวิธีการตรวจสอบรายการจัดซื้อ จัดจ้างตามโครงการ และการสัมภาษณ์
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 พบว่า

1. ความก้าวหน้า/ผลสาเร็จของการดาเนินงานตามโครงการ (ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน)
1.1 ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ผลการดาเนินงาน สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด สามารถดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ได้เป็นไปตามแผนงาน
ที่กาหนด โดยดาเนินการแยกจัดซื้อ จัดจ้าง ดังนี้
(1) โกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด 24 เมตร x 45 เมตร x 10.1 เมตร (ความจุ 2,000 ตัน) 1 แห่ง ใช้วิธี
ประกวดราคา ตกลงค่าจ้างเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 7,920,000 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
(สัญญาจ้าง เลขที่ 2/2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
(ผูว้ ่าจ้าง) กับบริษัท ออตต้า เทค จากัด (ผู้รับจ้าง))
(2) การซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 3,600 ตารางเมตร หนา 0.5 เมตร 1 แห่ง
ใช้วิธีสอบราคา ตกลงค่าจ้างเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,990,489.84 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยแปดสิบเก้า
บาทแปดสิบสี่สตางค์)
(สัญญาจ้าง เลขที่ 1/2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
(ผูว้ ่าจ้าง) กับบริษัท ออตต้า เทค จากัด (ผู้รับจ้าง))
ซึ่งการจัดซื้อ จัดจ้างได้ดาเนินการโดยใช้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษา จึงทาให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบและ
เป็นไปตามแผนที่กาหนด
1.2 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณในการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่ง ก่อสร้าง จานวน 10,000,000 บาท โดยเป็นเงิน
งบประมาณงบเงินอุดหนุน จานวน 5,000,000 บาท และสหกรณ์สมทบ จานวน 5,000,000 บาท
(1) การก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด 24 เมตร x 45 เมตร x 10.1 เมตร (ความจุ 2,000 ตัน) 1 แห่ง
งบประมาณที ่ไ ด้ร ับ อุด หนุน จากกรมส่ง เสริม สหกรณ์ จ านวน 4,000,000 บาท สหกรณ์ส มทบ จ านวน
4,000,000 บาท รวมงบดาเนินการทั้งสิ้น 8,000,000 บาท
(2) การซ่ อมแซมลานคอนกรี ตเสริมเหล็ ก ขนาดพื้ นที่ 3,600 ตารางเมตร หนา 0.5 เมตร 1 แห่ ง
งบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จานวน 1,000,000 บาท สหกรณ์สมทบ จานวน 1,000,000 บาท
รวมงบดาเนินการทั้งสิ้น 2,000,000 บาท
ผลการเบิกจ่าย
(1) การก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด 24 เมตร x 45 เมตร x 10.1 เมตร (ความจุ 2,000 ตัน)
1 แห่ง ตกลงค่าจ้างเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 7,920,000 บาท โดยจ่ายเป็นงวด ๆ จานวน 4 งวด สหกรณ์เบิกจ่ายไปแล้ว
2 งวด เป็นเงิน 3,960,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.50
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(2) การซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 3,600 ตารางเมตร หนา 0.5 เมตร 1 แห่ง
ตกลงค่าจ้างเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,990,489.84 บาท โดยจ่ายเป็นงวด ๆ จานวน 4 งวด สหกรณ์เบิกจ่ายไปครบ
แล้ว 4 งวด เป็นเงิน 1,990,489.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.52
1.3 ด้านผลผลิตของโครงการ
(1) โกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด 24 เมตร x 45 เมตร x 10.1 เมตร (ความจุ 2,000 ตัน) 1 แห่ง
ผลสาเร็จของโครงการประมาณ 60 %

โครงสร้างภายนอกโกดังเก็บข้าวเปลือก

6

โครงสร้างภายในโกดังเก็บข้าวเปลือก
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(2) การซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 3,600 ตารางเมตร หนา 0.5 เมตร 1 แห่ง
ผลสาเร็จของโครงการ 100 %

ลานตากของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด ขนาด
8,000 ตร.ม. มี การใช้ง านมาตั้ ง แต่ปี 2539 แต่ช ารุ ด
3,200 ตร.ม. จึงของบประมาณในการซ่อมแซมลานตาก
ที่ชารุ ด ขนาดพื้นที่ 3,600 ตร.ม. การซ่อมแซมลานตาก
และเพิ่ ม ขนาดพื้ น ที่ ล านตากสหกรณ์ ส ามารถขยาย
การรวบรวมข้าวเปลือกได้เพิ่มมากขึ้น
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2. แผนการดาเนินการ
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด เป็นสถาบันเกษตรกรที่มุ่งรวมเกษตรกรมาเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยมุ่งเน้น
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านตลาดสินค้าการเกษตร เพื่อพัฒนาให้สมาชิกสหกรณ์มีความอยู่ดีกินดี
ปัจจุบันมีสมาชิก 2,618 ครอบครัว ในปี 2555 สหกรณ์ดาเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกหอมมะลิจากสมาชิกและ
เกษตรทั่วไป จานวน 1,258 ตัน มีโรงสีขนาด 60 ตัน/วัน ดาเนินการแปรรูปข้าวเปลือกหอมมะลิ จานวน 1,263 ตัน
นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการรับจานาข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาล โดยเปิดจุดรับจานาข้าวเปลือกนอกพื้นที่
ให้กับโรงสีเอกชน โดยรับจานาข้าวเปลือกได้จานวน 10,477 ตัน จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สหกรณ์ยังไม่สามารถ
แปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกจาหน่ายได้เท่าที่ควร เพราะยังขาดอุปกรณ์การตลาด และในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปี
สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรส่วนใหญ่จะนาข้าวเปลือกสดมาจาหน่ายให้กับสหกรณ์เป็นจานวนมาก และสหกรณ์
รับซื้อข้าวเปลือกสดไว้ทั้งหมด แต่ยังไม่สามารถรับซื้อเพื่อเก็บไว้แปรรูปได้ทั้งหมด ต้องจาหน่ายข้าวเปลือกสดให้กับ
พ่อค้าเอกชน เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีโรงอบลดความชื้นข้าวเปลือกและลานตากเพียงพอ ซึ่งลานตากของสหกรณ์มี
การใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และฉางเก็บข้าวเปลือกไว้แปรรูปมี 2 ฉาง สามารถเก็บข้าวเปลือกได้เพียง 1,000 ตัน
ทาให้เก็บข้าวเปลือกได้ไม่เพียงพอ ส่งผลให้สหกรณ์ขาดประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ เมื่อมีการซ่อมแซม
ลานตาก และได้โกดังเก็บข้าวเปลือก (ฉาง) ในครั้งนี้ สามารถแก้ปัญหาด้านสถานที่จัดเก็บข้าวเปลือกได้ และสหกรณ์
สามารถขยายการรวบรวมข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้สหกรณ์ยังมีแผนการในการลดต้นทุน ส่งเสริมอาชีพสมาชิก
สหกรณ์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการเข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาด
อย่างยั่งยืน 3,000 ไร่ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจาหน่าย ซึ่งสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด จาหน่าย
เมล็ดพันธุ์ข้าวในราคาถูกที่สุดในประเทศ ที่ผ่านมา มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว จานวน 87 ราย
ผ่านเกณฑ์ 221 ต้น
สาหรับแผนการดาเนินการ/แผนการบริหารโครงการ ในระยะยาวนั้น สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
คาดว่าจะเป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ ในการดาเนินธุรกิจการรวบรวม และการแปรรูป
ข้าวเปลือกหอมมะลิ ขยายธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 สร้างมูลค่าเพิ่มในการขาย
ข้าวเปลือก และช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ให้มีทางเลือกในการขายข้าวเปลือกในราคายุติธรรม มีรายได้
เพิ่มขึ้นในราคาที่สหกรณ์รับซื้อ ซึ่งราคาจะสูงกว่าเกษตรกรทั่วไปประมาณ 10 – 20 สตางค์ต่อกิโลกรัม นอกจากนี้
ยังมีความจาเป็นจะต้องเพิ่มศักยภาพของโรงสี เครื่องจักร และตะแกรง รวมทั้งแยกห้องบรรจุภัณฑ์ข้าวสารออกจาก
โรงสี เป็นต้น

3. ปัญหา อุปสรรค
3.1 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ในช่วงที่ราคาข้าวไม่จูงใจ (ตกต่า) เมล็ดพันธุ์ข้าวจะขายได้ลดลง สมาชิกสหกรณ์
และเกษตรกรจะเก็บพันธุ์ข้าวไว้ทาเอง โดยเฉพาะฤดูกาลที่ฝนไม่ตกหรือช่วงภัยแล้ง สมาชิกสหกรณ์บางรายที่ไม่มี
หนี้สินจะเก็บข้าวไว้กินภายในครัวเรือน หากดูว่ามีฝนตก น้าเพียงพอต่อการทานาจึงจะนาข้าวที่เก็บไว้ออกมาขาย
ให้กับสหกรณ์
3.2 ปัญหาด้านอุปกรณ์การตลาด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด ยังจาเป็นต้องเพิ่มศักยภาพของ
สหกรณ์ ในการพัฒนาการแปรรู ป และการตลาดข้ าวสารหอมมะลิ ไม่ว่ าจะเป็ นโรงสีข้ าวที่ใช้งานมา 10 กว่าปี
เครื่องจักรและตะแกรงชารุดเสื่อมคุณภาพ ทาให้ข้าวเปลือกมีการสูญเสียในระหว่างกระบวนการแปรรูป นอกจากนี้
สหกรณ์ไม่มีห้องตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้องส่ง ไปตรวจที่จังหวัดอุบลราชธานี ทาให้มีค่าใช่จ่ายในส่วนนี้ และขาด
เครื่องอบลดความชื้นข้าว เป็นต้น

บทที่ 3
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผล
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามโครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูปการตลาด
และกระจายสินค้า จานวน 5,000,000 บาท สหกรณ์สมทบ 5,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000,000 บาท เพื่อ
ดาเนินการจัดหาอุปกรณ์การตลาดประกอบด้วย (1) โกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด 24 เมตร x 45 เมตร x 10.1 เมตร
(ความจุ 2,000 ตัน) 1 แห่ง และ (2) ค่าซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 3,600 ตารางเมตร หนา 0.5 เมตร
1 แห่ง
1.1 ผลการดาเนินงาน สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
(1) โกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด 24 เมตร x 45 เมตร x 10.1 เมตร (ความจุ 2,000 ตัน) 1 แห่ง ใช้วิธี
ประกวดราคาซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างประมาณ 60% และรอการตรวจส่งงาน
งวดที่ 3 และ 4 พร้อมกัน
(2) การซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 3,600 ตารางเมตร หนา 0.5 เมตร 1 แห่ง ใช้วิธี
สอบราคาและดาเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100
1.2 ด้ านประสิ ทธิ ผล โครงการนี้ อยู่ ระหว่า งการดาเนิ นการก่ อสร้า งเป็น ไปตามแผนงาน ซึ่ ง จากการ
สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า เมื่อสหกรณ์มีอุปกรณ์เครื่องมือที่พร้อมสาหรับการดาเนินงานต่าง ๆ จะทาให้
สหกรณ์มีศักยภาพด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ ในการดาเนินธุรกิ จการรวบรวม และการแปรรูปข้าวเปลือกหอมมะลิ
สามารถขยายธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อนตามวัตถุประสงค์ /
เป้าหมายของโครงการที่วางไว้
1.3 ด้านประสิทธิภาพ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการมีความคุ้มค่า คือ เมื่อสหกรณ์มีการซ่อมแซม
ลานตากที่ชารุดและขยายพื้นที่ลานตากเพิ่มขึ้น สหกรณ์สามารถขยายการรวบรวมข้าวเปลือกหอมมะลิได้มากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถรองรับการตากข้าวเพื่อลดความชื้น ลดการสูญเสียก่อนเก็บเข้าโกดังเก็บข้าวเปลือก (ฉาง)
เพื่อทยอยแปรรูป และการก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก (ฉาง) ในครั้งนี้ สามารถแก้ปัญหาด้านสถานที่เก็บข้าวเปลือกได้
เนื่องจากโกดัง (ฉาง) เดิมของสหกรณ์ที่มี 2 ฉางนั้น สามารถรองรับการผลิตได้เพียง 1,000 ตันเท่านั้นซึ่งเก็บข้าวเปลือกได้
ไม่เพียงพอ ไม่สามารถรับซื้ อเพื่อเก็บไว้แปรรูปได้ทั้งหมดต้องจาหน่ายข้าวเปลือกสดให้กับพ่อค้าเอกชนเพื่อระบาย
ข้า วเปลื อ กออกดัง นั้ น เมื่ อ สหกรณ์ ได้ รั บ งบอุ ด หนุ น ในครั้ ง นี้ สหกรณ์ มี อุป กรณ์เ ครื่ องมื อ ที่พ ร้ อ มส าหรับ การ
ดาเนินงานต่าง ๆ ทาให้สหกรณ์มีศักยภาพด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ ในการดาเนินธุรกิจการรวบรวม และการแปรรูป
ข้าวเปลือกหอมมะลิ มีประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจสร้ างมูลค่าเพิ่มในการขายข้ าวเปลือก และช่วยเหลื อ
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ให้มีทางเลือกในการขายข้าวเปลือกในราคายุติธรรม มีรายได้เพิ่มขึ้นในราคาที่สหกรณ์
รับซื้อ ซึ่งราคาจะสูงกว่าเกษตรกรทั่วไปประมาณ 10 – 20 สตางค์ต่อกิโลกรัม
1.4 ผลกระทบ ส่วนใหญ่เกิดจากสภาพอากาศ เช่น ช่วงที่ฝนไม่ตกตามฤดูกาล (ภัยแล้ง)สหกรณ์จะจาหน่าย
เมล็ดพันธุ์ได้ลดลง สมาชิกบางรายนาเมล็ดพันธุ์จากแหล่งอื่นมาปลูก และสมาชิกบางราย ไม่นาข้าวเปลือกออกมาขาย
ให้กับสหกรณ์ เพราะต้องเก็บไว้กินภายในครัวเรือน เมื่อฝนตก มีน้าเพียงพอสาหรับการทานาข้าว จึงนาข้าวเปลือก
ที่เก็บไว้ออกมาขายให้กับสหกรณ์ทาให้สหกรณ์ต้องหาพื้นที่รองรับสาหรับการเก็บข้าวเปลือก
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1.5. ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
- สมาชิ ก สหกรณ์ มีค วามเชื่ อมั่ น ศรั ท ธาในระบบสหกรณ์ ให้ค วามร่ วมมือ ในกิจการต่า ง ๆ ของ
สหกรณ์ และตระหนักว่าสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์
- สมาชิกสหกรณ์มีอาชีพทานาเป็นอาชีพหลัก และพื้นที่ทานาส่วนใหญ่อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่ง
เป็นดินแดนที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุด
- สหกรณ์สามารถครองตลาดการจาหน่ายข้าวสารหอมมะลิทางภาคใต้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะจังหวัดสตูล
ที่มีลูกค้าบริโภคข้าวหอมมะลิของสหกรณ์กว่า 100%
- สมาชิ กสหกรณ์ ได้ รั บสวั สดิการที่ แตกต่ างจากเกษตรกรทั่วไป มี เงินเฉลี่ ยคืน ราคาที่ สหกรณ์รั บซื้ อ
ข้าวเปลือกมีการบวกให้เพิ่มประมาณ 10– 20 สตางค์ต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับราคาตลาด แต่ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของผลผลิต
- หน่วยงานราชการที่ทาหน้าที่ดูแลสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภู มิ จากัด มี บุคลากรที่มีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถแนะนา ส่งเสริมให้สหกรณ์ดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามอุดมการณ์ หลักการ
วิธีการ และคุณค่าสหกรณ์
1.6 ปัญหาและอุปสรรค
1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจในช่วงที่ราคาข้าวไม่จูงใจ (ตกต่า) เมล็ดพันธุ์ข้าวจะขายได้ลดลง สมาชิกสหกรณ์
และเกษตรกรจะเก็บพันธุ์ข้าวไว้ทาเอง โดยเฉพาะฤดูกาลที่ฝนไม่ตกหรือช่วงภัยแล้ง สมาชิกสหกรณ์บางรายที่ไม่มี
หนี้สินจะเก็บข้าวไว้กินภายในครัวเรือน หากดูว่ามีฝนตก น้าเพียงพอต่อการทานาจึงจะนาข้าวที่เก็บไว้ออกมาขาย
ให้กับสหกรณ์ ทาให้สหกรณ์ต้องหาพื้นที่รองรับสาหรับการเก็บข้าวเปลือก
2) ปัญหาด้านอุปกรณ์การตลาด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัดยังจาเป็นต้องเพิ่มศักยภาพ
ของสหกรณ์ ในการพัฒนาการแปรรูป และการตลาดข้าวสารหอมมะลิ ไม่ว่าจะเป็นโรงสีข้าวที่ใช้งานมา 10 กว่าปี
เครื่องจักรและตะแกรงชารุดเสื่อมคุณภาพ ทาให้ข้าวเปลือกมีการสูญเสียในระหว่างกระบวนการแปรรูป นอกจากนี้
สหกรณ์ไม่มีห้องตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้องส่ง ไปตรวจที่จังหวัดอุบลราชธานี ทาให้มีค่าใช่จ่ายในส่วนนี้ และขาด
เครื่องอบลดความชื้นข้าว เป็นต้น

2. ข้อเสนอแนะ
โครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และกระจายสินค้า
ส่งผลให้สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัดมีศักยภาพและมีความพร้อมมากขึ้นในด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ ใน
การดาเนินธุรกิจการรวบรวม และการแปรรูปข้าวเปลือกหอมมะลิ สามารถขยายธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อนสมาชิกสหกรณ์กว่า 2,618 ครอบครัวผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์
ได้รับประโยชน์จากการดาเนินธุรกิจร่วมกันในรูปแบบสหกรณ์ ไ ด้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามสหกรณ์ยังมีประเด็น
ปัญหาที่ต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในด้านงบประมาณและนโยบาย เพื่อจัดหาอุปกรณ์การตลาดที่สหกรณ์ยัง
ไม่มี เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ เนื่องจากเครื่องจักรเดิมที่มีบางตัวชารุด เสื่อมคุณภาพ และสหกรณ์ต้องการห้อง
ตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องอบลดความชื้น เพื่อบริการสมาชิกในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ และการลดต้นทุนที่ต้อง
นาไปตรวจที่ห้องตรวจคุ ณภาพข้ าว จังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้นจึ งเห็นควรพิจารณาสนับสนุนตามประเด็ นปัญหาที่
สหกรณ์ต้องการสนับสนุนจากภาครัฐตามโอกาสที่เหมาะสมต่อไปแต่อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ควรดาเนินงานตามหลักของ
การช่วยตนเองเป็นหลักก่อน

ภาคผนวก

ภาพการติดตามและประเมินผล

โรงสีข้าวและสินค้าสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด

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

