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บทสรุปผู้บริหาร
การประเมินผลโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ภายใต้โครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นการประเมินผลระหว่างการดาเนินงานโครงการ สิ้นสุดในปี
ที่ 1 ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษา ทบทวน
วิเคราะห์ประเด็นสาระสาคัญของโครงการ (2) เพื่อศึกษาประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานโครงการ
(3) เพื่อประเมินผลการใช้ประโยชน์ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดที่สถาบันเกษตรกร
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ (4) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
โครงการ รวมถึ ง การด าเนิ น ธุร กิ จ ของสถาบั น เกษตรกร ขอบเขตและวิ ธีก ารศึ ก ษา โดยการศึ ก ษา
ทบทวน วิเคราะห์ ป ระเด็น สาระส าคัญ ทั้งในด้านวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กระบวนการ และผลการ
ดาเนิ น งานโครงการ ประเมิน ผลส าเร็จของก่อสร้าง จัดซื้อจัดหาปั จจัยโครงสร้างพื้ นฐานตามกรอบ
ระยะเวลาที่โครงการกาหนด ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุป กรณ์
การตลาดที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุน และแผนการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ ในช่วงปี 2562 – 2564
ผลการศึกษาประเมินผลโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สรุปได้ดังนี้
1. การศึ ก ษา ทบทวน วิ เคราะห์ ป ระเด็ น สาระส าคั ญ ทั้ งในด้ า นวั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย
กระบวนการ และผลการดาเนินงาน โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการการเกษตร
(แก้มลิง) ในแต่ละด้าน
1) ด้านการบริหารจัดการโครงการ (Management) ดังนี้ (1) รูปแบบการขับเคลื่อน
โครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กาหนดรูปแบบการขับเคลื่อนโครงการไว้ครอบคลุมในรูปองค์คณะ คือ
คณะทางานโครงการ ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับจังหวัด คณะทางานระดับส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ คณะทางานจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เพิ่มเติม (งบกลางปี) จัดตั้งศูนย์อานวยการ
ขับเคลื่อนเฉพาะกิจ คณะทางานขับเคลื่อนศูนย์อานวยการเฉพาะกิจกากับและติดตามโครงการไทยนิยม
ยั่ งยื น ระดั บ กรมกรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ แ ละระดั บ จั ง หวั ด และคณะท างานติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานโครงการ (2) รูปแบบการติดตามการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ระหว่างดาเนินงานโครงการในปีที่
1 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดให้ มีศูนย์กลางสั่งการและการปฏิบัติเพื่อความรวดเร็วในรูปแบบศูนย์ War
Room ขึ้นเป็นการชั่วคราว ให้มีผู้อานวยการศูนย์และกาหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง มาปฏิบัติ
หน้าที่ที่ศูนย์เป็นการเฉพาะกิจ เพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูล รวบรวม ประมวล และรายงานผล รวมถึง
การประสานซักซ้อมการดาเนินงานโครงการและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกับคณะทางานขับเคลื่อน
ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจกากับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับกรมส่งเสริมสหกรณ์
2) ด้ า นหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสถาบั น เกษตรกร กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
ได้กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพื้นฐานในการพิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไทย
นิยมยั่งยืน (งบกลางปี 2561) ไว้ครอบคลุมแล้วในการจัดทาโครงการ กาหนดคุณสมบัติความพร้อมของ
สถาบันเกษตรกร รวมทั้งความพร้อมด้านที่ดินกรณีสิ่งปลูกสร้างทาเลที่ตั้ง ระบบสาธารณูปโภค และไม่มี
ข้อจากัดเรื่องกฎหมายผังเมืองรวมถึงความเหมาะสมของขนาดที่ดิน ซึ่งพบว่ายังมีสถาบันเกษตรกรที่ยัง
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ขาดความพร้อมด้านกฎหมายผังเมือง โดยกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสถาบันเกษตรกร
ไว้ในคุณสมบัติหลักของสถาบันเกษตรกรว่าสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีการดาเนินธุรกิจ
ด้านการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาจาหน่ายหรือแปรรูปอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และมี
ประสบการณ์ด้านการทาธุรกิจของสถาบันเกษตรกร ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2558 – 2560) สถาบัน
เกษตรกรมีประสบการณ์ด้านการดาเนินธุรกิจรวบรวมและพบว่า ปริมาณการรวบรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นใน
บางปี เฉพาะสินค้าข้าวเปลือกเท่านั้น ส่วนสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสถาบัน
เกษตรกรที่ ร วบรวมมั น ส าปะหลั ง ปริม าณการรวบรวมผลผลิ ต ลดลงอย่ างต่อ เนื่ อ งทุ กปี สรุป ได้ ว่า
สถาบันเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพร้อมในการดาเนินธุรกิจสินค้าเกษตรหลักด้านข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
และมันสาปะหลัง รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรตามที่โครงการกาหนด
2. ผลการดาเนินงานโครงการพัฒ นาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปีที่ 1 (ปี 2561) ดังนี้
1) ผลการสนั บ สนุ น สถาบั น เกษตรกรด้ า นปั จ จั ย โครงสร้ า งพื้ น ฐานและอุ ป กรณ์
การตลาด
(1) จ านวนสถาบั นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเมื่อเทียบกับเป้าหมายโครงการ
ผลดาเนิ น งานมีส ถาบั น เกษตรกรได้รับ การคัดเลื อกเข้าร่ว มโครงการ 146 แห่ ง ในพื้น ที่ 40 จังหวัด
คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับแผน แบ่งเป็นสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมข้าวเปลือก แผนสนับสนุน
106 แห่ง ผลการสนับสนุน 108 แห่ง เพิ่มขึ้น 2 แห่ ง สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมมันสาปะหลัง แผน
สนับสนุน 16 แห่ง ผลการสนับสนุน 14 แห่ง ลดลง 2 แห่ง ส่วนสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามแผน คือ 24 แห่ง
(2) จ านวนรายการปั จ จั ย โครงสร้ า งพื้ น ฐานและอุ ป กรณ์ ก ารตลาด ที่ ส ถาบั น
เกษตรกรได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จากจานวนสถาบันเกษตรกรตามโครงการ
146 แห่ ง เป้ าหมาย 267 รายการ จานวนรายการปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ การตลาดที่
สนับสนุน 271 รายการ คิดเป็นร้อยละ 101.49 เกินกว่าเป้าหมาย 4 รายการ เนื่องจากธุรกิจจัดสรรเพิ่ม
ทดแทน แบ่งเป็นประเภทสิ่งก่อสร้าง 251 รายการ และประเภทครุภัณฑ์ 20 รายการ จากจานวน 271
รายการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนเพื่อก่อสร้างลานตาก มากที่สุด จานวน 98 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
36.20 รองลงมา คือ เพื่อจัดหาเครื่องชั่งรถบรรทุก 53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.50 และก่อสร้างฉาง 44
แห่ ง คิดเป็ น ร้อยละ 16.25 ก่อสร้างโกดัง 43 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 15.80 ตามลาดับ นอกจากนี้ ยัง
สนับสนุนงบประมาณให้สถาบันเกษตรกรจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การตลาดอื่นๆ เช่น ไซโล เครื่องอบลด
ความชื้น เครื่องสีข้าวโพด และรถตักล้อยาง/รถเกลี่ยลาน
(3) ประสิทธิภาพของสถาบันเกษตรกรในการจัดซื้อ จัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน
และอุปกรณ์การตลาด แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการกาหนด จากสถาบันเกษตรกรที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 146 แห่ง มีการจัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จทุกรายการ 143 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 98 จัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จบางรายการ มีจานวน 3 แห่ ง คิดเป็นร้อยละ 2
และไม่มีสหกรณ์ใดที่สร้างไม่แล้วเสร็จทุกรายการ
(4) ประสิ ท ธิ ภ าพของสถาบั น เกษตรกรในการจั ด ซื้ อ จั ด หาและก่ อ สร้ า งปั จ จั ย
โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด เมื่อเที ยบกับจานวน
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รายการตามเป้าหมายโครงการ ซึ่งมีทั้งสิ้น 271 รายการ แบ่งเป็นประเภทสิ่งก่อสร้าง 251 รายการ
ผลดาเนินการแล้วเสร็ จภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด 248 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 98.80 ส่วนที่
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด มีเพียง 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.20 ส่วน
รายการที่เป็นประเภทเป็นครุภัณฑ์ จาก 20 รายการ สถาบันเกษตรกรสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดหา
ครุภัณฑ์แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนดทั้ง 20 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100
(5) ความทันเวลาในการจัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุป กรณ์การตลาด
และการเบิกจ่ายเงินของสถาบันเกษตรกร จากจานวนสถาบันเกษตรกร 146 แห่ง มี 143 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 97.95 ที่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทันทุกรายการได้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา
ที่โครงการก าหนด แต่มี เพี ย ง 3 แห่ ง คิด เป็ น ร้อยละ 2.05 ที่ ไม่ ส ามารถดาเนิ น การได้ ทั นตามเวลา
เหตุที่ดาเนินการไม่ทัน เวลาเนื่องจาก สถาบันเกษตรกรได้รับการจัดสรรงบประมาณทดแทนเพิ่มเติม
ภายหลัง 2 แห่ง และมีการขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลนในการก่อสร้าง 1 แห่ง ส่งผลทาให้การก่อสร้าง
ทอดระยะเวลาออกไป 1 แห่ง
(6) ผลการขยายระยะเวลาสั ญ ญา ผลปรากฏว่า มี ส ถาบันเกษตรกร 107 แห่ ง
คิดเป็นร้อยละ 73.30 ไม่มีการขยายเวลาสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง และมี สถาบันเกษตรกร 39 แห่ ง
คิดเป็นร้อยละ 26.70 ที่มีการขยายระยะเวลาสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง
(7) ผลการเบิ กจ่ายเงิน ของสถาบันเกษตรกรให้ แก่ผู้ รับ จ้างในการจั ดซื้อ จัดจ้าง
ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือ อุปกรณ์การตลาด สถาบันเกษตรกร จานวน 125 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 85.60 สามารถด าเนิ น การเบิกจ่ายเงิน ให้ แก่ผู้ รับ จ้างได้แล้ ว เสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่
โครงการกาหนด มีเพียง 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.40 ของจานวนสถาบันเกษตรกรทั้งสิ้น ที่ไม่สามารถ
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จในกรอบระยะเวลา
2) การบริห ารงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณ
ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับอนุมัติจากสานักงบประมาณ โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผล
ทางการเกษตร รวมทั้งสิ้น 1,074.98 ล้านบาท งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 1,044.89 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 97.21 และมีงบประมาณคงเหลือส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน 30.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.79
ของงบประมาณทั้งสิ้น
3. ผลการใช้ ป ระโยชน์ จ ากปั จ จั ย โครงสร้า งพื้ น ฐานและอุ ป กรณ์ ก ารตลาดของสถาบั น
เกษตรกร
1) จานวนสถาบั นเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ
อุปกรณ์การตลาดแล้ว โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ในปีที่ 1 เมื่อมีการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแล้ ว เสร็ จ ตั้ ง แต่ เริ่ ม ต้ น โครงการจนถึ งวั น ที่ 31 มี น าคม 2562 จากจ านวน 146 แห่ ง
เฉพาะที่สถาบันเกษตรกรดาเนินการจัดซื้อจัดหาแล้วเสร็จ 268 รายการ ในจานวนนี้มีการใช้ประโยชน์
แล้ ว 226 รายการ คิดเป็ น ร้อยละ 83 ยังไม่ใช้ประโยชน์ 42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16 ส่ วนที่ยัง
ก่ อ สร้ า งไม่ แ ล้ ว เสร็ จ จ านวน 3 รายการข้ างต้ น คื อ เครื่ อ งอบลดความชื้ น ขนาด 500 ตั น ต่ อ วั น
เครื่องอบลดความชื้น ขนาด 350 ตันต่อวัน และลานตาก ขนาด 8,000 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 1
ของจานวนรายการที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น ส่วนรายการสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์การตลาดที่สถาบัน
เกษตรกรก่ อ สร้ างหรื อจั ด ซื้ อจั ด หาเสร็จเรีย บร้อ ยแล้ ว แต่ ยังไม่ ใช้ ป ระโยชน์ มี จ านวน 42 รายการ
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เนื่องจาก สถาบันเกษตรกรส่วนใหญ่ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่ทันฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตปีการ
ผลิต 2561/62 ซึ่งเก็บเกี่ยวช่วงเดือนตุลาคม – มกราคม ของทุกปี รวมทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมัน
สาปะหลัง เนื่องจากเป็นสินค้าหรือผลผลิตตามฤดูกาล
2) ชนิดรายการปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด จาแนกตามลักษณะการ
ใช้ป ระโยชน์ จากจานวนที่มีการใช้ประโยชน์แล้ ว 226 รายการ มีการใช้ประโยชน์ตามฤดูกาล 126
รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.75 เรียงลาดับการใช้ประโยชน์จากมากไปน้อย คือ ฉาง เครื่องสีข้าวโพด
เครื่ องอบลดความชื้ น ลานตาก เครื่อ งชั่ง โกดั ง และมี การใช้ ป ระโยชน์ ทั้ งปี จานวน 100 รายการ
คิดเป็ น ร้อยละ 44.25 เรีย งล าดับ การใช้ประโยชน์จากมากไปน้ อย คือ อื่น ๆ ไซโล โกดัง เครื่องชั่ ง
ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น เครื่องสีข้าวโพดฯ และฉาง
3) จ านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์แบ่งตามชนิดอุปกรณ์ ที่ได้รับการอุดหนุนเพื่อ
ดาเนินธุรกิจด้านผลผลิตหลัก ปี 2561 มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น รวม 195,253 ราย ในจานวนนี้
เป็นเกษตรกรได้รับประโยชน์จากลานตากมากที่สุด จานวน 81,191 ราย รองลงมา คือ เครื่องชั่ง โกดัง
ฉาง อื่นๆ เครื่องสีข้า วโพด ไซโล และเครื่องอบลดความชื้น ตามลาดับ เกษตรกรได้รับประโยชน์จาก
ลานตากมากที่สุด และรองลงมาคือ เครื่องชั่ง เนื่องจากเกษตรกรจะนาผลผลิตหลักมาจาหน่ายให้กับ
สถาบั น เกษตรกร เครื่ อ งชั่ ง และลานตาก จะเป็ น อุ ป กรณ์ ก ารตลาดด่ า นแรก ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์
ในกระบวนการรับ ซื้อ เพื่อการรวบรวมผลผลิ ต สิ นค้าเกษตรหลั กของสถาบั นเกษตรกร เช่น ต้นข้าว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสาปะหลัง
4. ผลการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลักของสถาบันเกษตรกร ปี 2561
1) ผลจากการรวบรวมผลผลิต สินค้าเกษตรหลักของสถาบันเกษตรกรเมื่อเทียบกับ
แผนการรวบรวมของสถาบันเกษตรกร ปี 2561 (ปีการผลิต 2561/62) ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนถึงวันที่
31 มีนาคม 2562 ของสถาบันเกษตรกร จากจานวน 146 แห่ง
(1) สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมข้าวเปลือกเป็นผลผลิตหลักแล้วมีจานวน 101 แห่ง
(จากจานวน 108 แห่ ง) แผนรวบรวมข้าวเปลือก 892,315.60 ตัน รวบรวมได้จริง 647,493.20 ตัน
คิดเป็นร้อยละ 72.56 เนื่องจากสถาบันเกษตรกรบางส่วนก่อสร้างปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จหลัง
ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปี 2561/62 และยังไม่มีผลการรวบรวมข้าวเปลือก 7 แห่ง
(2) สถาบันเกษตรกรที่ร วบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 30 แห่ง (จากจานวน 24 แห่ง)
วางแผนรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 133,980.10 ตัน รวบรวมได้จริง 138,371.90 ตัน คิดเป็นร้อยละ
103.28 ซึ่งรวบรวมได้เกินแผนที่วางไว้ เนื่องสถาบันเกษตรกรได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
ในการช่ ว ยรั บ ซื้ อ ข้ าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์ โครงการส่ งเสริม การปลู ก ข้ าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์ห ลั งฤดู ก ารท านา
ตามแนวทางประชารัฐ แต่ก็มีสถาบันเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ก่อสร้างแล้วเสร็จล่วงเลยฤดูการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ปี 2561/62
(3) สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมมันสาปะหลัง มีจานวน 22 แห่ง (จากจานวน 16
แห่ง) วางแผนรวบรวมมันสาปะหลัง จานวน 126,500 ตัน รวบรวมได้จริง 115,713.30 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 91.47 ซึ่งรวบรวมได้ต่ากว่าแผนที่วางไว้เล็กน้อย
จากข้อมูล ข้อ (2) และ (3) แสดงให้เห็นว่า สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดแล้วไปใช้ประโยชน์ในการรวบรวมผลผลิต สินค้าเกษตร
หลักตามโครงการแล้ว ยังใช้ประโยชน์เพื่อรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรรองของสมาชิกอีกด้วย
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2) ผลการรวบรวมผลผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรหลั ก ของสถาบั น เกษตรกรเมื่ อ เที ย บกั บ
เป้ าหมายโครงการที่ เพิ่ ม ขึ้น ในปี ที่ 1 ยัง ไม่ส ามารถเปรียบเที ย บกั บ แผนงานที่ เพิ่ มขึ้ น ได้ เนื่ อ งจาก
โครงการกาหนดเป้ าหมายปริมาณการรวมผลผลิตหลัก เพิ่มขึ้น และ ตัวชี้วัดโครงการกาหนดให้ทาการ
วัดผลในสิ้นปีที่ 2 ประกอบช่วงเวลาดังกล่าว สถาบันเกษตรกรอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จัดซื้อจัดหาปัจจัย
โครงสร้างพื้นฐานไม่แล้วเสร็จในช่วงฤดูการรวบรวมผลผลิตหลัก ทั้ง 3 ชนิด คือ ข้าวเปลือก ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และมันสาปะหลัง แต่ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรได้รายงานผลการรวบรวมผลผลิต หลัก ในปีการ
ผลิต 2561/62 จานวนรวมทั้งสิ้น 901,581.4 ตัน แบ่งเป็น ข้าวเปลือก 647,493.20 ตัน ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ 138,371.90 ตัน และมันสาปะหลัง 115,713.30 ตัน เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลดาเนินการใน
ปีถัดไป
5. แผนการรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก ของสถาบันเกษตรกร ปี 2562 –
2564 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกรมีการวางแผนการ
รวบรวมเพื่อเตรียมความพร้อมและการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับจากโครงการ ไว้ดังนี้
1) แผนการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก (ภาพรวม) ปี 2562 – 2564 สถาบัน
เกษตรกรวางแผนรวบรวมข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสาปะหลัง แผนงานในปี 2562 – 2564
ในภาพรวม จานวน 1,428,090 ตัน 1,420,189 ตัน และ 1,517,568 ตัน ตามลาดับ และเมื่อเทียบกับ
ผลการรวบรวมของสถาบันเกษตรกร ก่อนเข้าโครงการ (ปี 2560) ซึ่งมีจานวน 1,097,495 ตัน โดยใช้ปี
2560 เป็นปีฐาน พบว่า สถาบันเกษตรกรได้วางแผนการรวบรวมผลผลิตหลักปี 2562 – 2564 เพิ่มขึ้น
จากปี 2560 (ปีฐาน) จานวน 330,595 ตัน 332,694 ตัน 420,073 ตัน หรือเพิ่มขึ้นจากปีฐาน คิดเป็น
ร้อยละ 30.12 , 29.40 และ 38.27 ตามลาดับ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่า สถาบันเกษตรกรมี
การวางแผนการรวบรวม ปี 2562 – 2564 มีทั้งเพิ่มขึ้น (ลดลง) คิดเป็นร้อยละ 58.39 , (0.55) และ
6.85 ตามล าดั บ ดั ง นั้ น เห็ น ควรที่ ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ แ นะน าสถาบั น เกษตรกรในโครงการให้
ความสาคัญกับข้อมูลการวางแผนงานโครงการให้มากขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการให้ได้เป้าหมาย
ตามที่วางไว้
2) แผนการจั ดเก็บผลผลิ ตสิน ค้าเกษตรหลั ก (ภาพรวม) ปี 2562 – 2564 สถาบั น
เกษตรกร ได้วางแผนการจัดเก็บข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสาปะหลัง ในภาพรวม มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2562 – 2564 แผนการจัดเก็บ จานวน 200,651 ตัน 417,957 ตัน และ 235,838
ตัน ตามลาดับ แต่เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง
3) แผนจานวนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก (ภาพรวม) ปี 2562 –
2564 สถาบันเกษตรกรได้วางแผนให้เกษตรกรประโยชน์จากการใช้อุปกรณ์การตลาดด้านข้าวเปลือก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสาปะหลัง ในภาพรวม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2562 – 2564 จานวน
147,604 ตั น 155,859 ตั น และ 277,988 ตั น ตามล าดั บ และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมายตาม
แผนงาน โครงการกาหนดจานวนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ภาพรวม 259,700 ราย สถาบัน
เกษตรกรจะต้องขับ เคลื่ อนงานโครงการไปถึง ปี 2564 เพื่อให้ ได้จานวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จ านวน 277,988 ราย ถึ ง แม้ จ ะสู งกว่ า แผนงานโครงการที่ ก าหนด จ านวน 18,288 ราย และเมื่ อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า จานวนเกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากสินค้าข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สูงกว่าแผนงานโครงการ ส่วนจานวนเกษตรกรจะได้ประโยชน์จากสินค้ามันสาปะหลังต่ากว่าแผนงาน
โครงการที่กาหนด
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6. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ข้อมูลจากแบบสอบถามสถาบันเกษตรกรที่เข้ าร่วมโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
จัดเก็บ พืช ผลทางการเกษตร สถาบัน เกษตรกรได้รายงานปัญ หาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของการ
ดาเนินงานโครงการของสถาบันเกษตรกร ที่มีประเด็นคล้ายๆ กัน ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1) ปัญหาและอุปสรรค
(1) สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างปัจจัยโครงสร้าง
พื้น ฐานและอุป กรณ์ การตลาดยั งขาดความรู้ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานตามระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้าง
(2) สถาบั นเกษตรกรส่ วนหนึ่ งได้ ก่ อ สร้างปั จจั ยโครงสร้างพื้ น ฐานและอุ ป กรณ์
การตลาด ที่ได้รับการสนับสนุนแล้วเสร็จล่วงเลยฤดูกาลรวบรวมผลผลิต
(3) อุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการอุดหนุนนั้นยังไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บผลผลิต
ทั้งระบบ ทาให้ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
(4) ผลกระทบจากหลั ก เกณฑ์ เ งื่ อ นไขของโครงการสิ น เชื่ อ ชะลอการขาย
ข้ าวเปลื อ กของ ธ.ก.ส. ไม่ เอื้ อ ต่ อ ให้ ส หกรณ์ เข้ า ร่ว มโครงการตามนโยบายรัฐ ซึ่ งส่ งผลต่ อ สถาบั น
เกษตรกรในการรวบรวมเพื่อจัดเก็บข้าวเปลือกน้อยลง และไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการที่วางไว้
(5) คู่แข่งพ่อค้าเอกชนในการรับซื้อผลผลิตสินค้าเกษตรกรในพื้นที่มีมากขึ้น
2) ข้อเสนอแนะของสถาบันเกษตรกร
(1) ขอให้หน่วยงานราชการให้เวลาในการจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ประกอบการ
ขอรับการสนับสนุน
(2) การดาเนินการโครงการขอให้มีความต่อเนื่องเพื่อให้สถาบันเกษตรกรสามารถ
ขอรับการสนับสนุนในส่วนอื่นๆ ต่อไป
(3) ควรส่ งเสริม สนั บ สนุ น สถาบั น เกษตรกรที่ ยั งขาดอุ ป กรณ์ ด้ านการตลาดที่
จาเป็นจริงๆ
(4) ให้มีการดาเนินการของโครงการต่อเนื่อง และให้มีกรอบแนวทางการปฏิบัติที่
ชัดเจนมากขึ้น
(5) ควรให้มีการชี้แจงทาความเข้าใจกับ เกษตรกรถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ราคารับซื้อตามกลไกของตลาด รวมถึงการปรับราคารับซื้อตามอัตราความชื้นของผลผลิตทางการเกษตร
ที่สถาบันเกษตรกรจะรับซื้อจากเกษตรกร
7. ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
(1) จากการศึก ษาประเมิ น ผลโครงการพั ฒ นาสถาบั น เกษตรกรจัด เก็ บ พื ช ผล
ทางการเกษตร (แก้มลิง) ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า สถาบันเกษตรกรมี
การจั ดท าแผนธุร กิ จ แผนการรวบรวมผลผลิ ต แผนการจั ดเก็บ ผลผลิ ตเพื่ อการแปรรูป หรือรอการ
จาหน่าย ปัจจุบันสถาบันเกษตรกรยังไม่ได้ให้ความสาคัญกับการจัดทาแผนงานดังกล่าว รวมถึงขาดการ
จัดเก็บข้อมูลที่เป็นจริงและข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อประกอบการจัดทาแผน ส่งผลให้แผนงานที่สถาบัน
เกษตรกรกาหนดในแต่ละปีไม่มีความสอดคล้องกับผลงานหรือแผนงานที่ควรจะเป็น และผลจากการสุ่ม
ลงพื้นที่ ผู้แทนสถาบันเกษตรกรหลายแห่งยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องแผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการ ที่
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เกี่ยวข้องกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และไม่เป็นแนวทางเดียวกัน เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจง
ทาความเข้าใจแก่สถาบันเกษตรกรด้านการจัดทาหรือปรับปรุงแผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการ โดยกาหนดให้
เป้าหมายของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทาหรือปรับปรุงแผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการ
(รายธุรกิจ) ในธุรกิจหลักของสถาบันเกษตรกร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นแนวทางเดียวกัน
(2) จากการศึ ก ษาพบว่ า สถาบั น เกษตรกรที่ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุน
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อจัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดขนาดใหญ่และมี
มูลค่าการลงทุนสูง สถาบันเกษตรกรหลายแห่งยังไม่มีความชานาญด้านการใช้อุปกรณ์ หรือนาไปสร้าง
รายได้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ไม่ คุ้ ม ค่ ากั บ สมาชิ ก สหกรณ์ เห็ น ควรให้ ส ถาบั น เกษตรกรทุ ก แห่ งได้ ท าการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนทางธุรกิจเป็นรายธุรกิจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์
การตลาดที่ได้รับการ เพื่อให้ทราบต้นทุนที่แท้จริงทุกปีอย่างต่อเนื่องหรือทุกครั้งที่ ลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อ
เป็นข้อมูลนาไปสร้างรายได้ให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์กับสมาชิกมากที่สุด และเพื่อป้องกันประสบ
ปัญหาการขาดทุนจากธุรกิจในภายหลังและการไม่ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
(3) การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่สถาบันเกษตรกร เมื่อพิจารณาถึง
รายการปั จ จั ย โครงสร้างพื้น ฐานและอุป กรณ์ การตลาดแล้ ว พบว่า มีก ารสนั บสนุนงบประมาณเงิน
อุดหนุนเพื่อก่อสร้าง ลานตาก เครื่องชั่ง มีจานวนรายการมากกว่าปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นที่จัดเก็บ
พืชผลทางการเกษตร เช่น ฉาง โกดัง ไซโล ซึ่งการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนข้างต้นถึงแม้จะเป็น
การเพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้ดาเนินธุรกิจรวบรวมและหรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อาจส่งผลต่อปริมาณการจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรหลักตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่ ว างไว้ ดั งนั้ น จึ งเห็ น ควรให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งแนะน าส่ งเสริ ม สถาบั น เกษตรกรให้
ความสาคัญกับการเพิ่มปริมาณการดาเนินธุรกิจสินค้าเกษตรหลักที่สาคัญ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดของโครงการหรือตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ด้านราคาผลผลิต รวมถึงความร่วมมือด้าน
นโยบายรัฐในการช่วยเหลือเกษตรกร
(4) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริ มสหกรณ์ จัดเป็นโครงการขนาดใหญ่
ถึงแม้จะมีข้อจากัดด้านระยะเวลาที่เร่งด่วน และเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนระเบียบพัสดุในการจัดซื้อ
จัดจ้างทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและของสถาบันเกษตรกร การบริหารจัดการโครงการในรูปแบบ
องค์คณะ เช่น คณะท างานในการขับเคลื่ อนศูน ย์อานวยการขับเคลื่ อนเฉพาะกิจ กากับ และติดตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดับจังหวัด ระดับสถาบันเกษตรกร โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานโครงการให้แก่พื้นที่ได้ทันท่วงที ซึ่งเป็น
รูป แบบที่ ดีในการบริห ารจั ด การโครงการขนาดใหญ่ เห็ นควรให้ ห น่ว ยงานที่ เกี่ยวข้อ งในทุ ก ระดั บ
นาแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการขับเคลื่อนโครงการเพื่อจัดเตรียมแผนงานโครงการขนาดใหญ่ในปีต่อไป
(ถ้ามี) เพื่อให้ทันกับความเร่งด่วนในการเสนอขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนในลักษณดังกล่าว
2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) เห็นควรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ความสาคัญในการเร่งรัดการจัดทาแผนธุรกิจของ
สถาบันเกษตรกรด้านธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร การปรับปรุง
แผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงแผนการใช้ประโยชน์จากปัจจัย
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โครงสร้ างพื้ น ฐานและอุ ป กรณ์ ก ารตลาดที่ ส ถาบั น เกษตรกรได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และการนาแผนสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
(2) เห็นควรให้มีการศึกษาประเมินผลการดาเนินงานโครงการและผลการใช้ประโยชน์
จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุนงบประมาณ/
เงินอุดหนุน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างต่อเนื่องทุกปีหรือทุก 2 ปี จนสิ้นสุดโครงการ เพื่อกระตุ้นให้
สถาบันเกษตรกรตระหนักถึงการใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าของงบประมาณที่ได้รับ
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คานา
การประเมินผลโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ภายใต้โครงการ
ไทยนิ ย มยั่ งยื น กรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ (งบกลางปี 2561) เป็ น การประเมิ น ระหว่ างการด าเนิ น งาน
โครงการ จัดทาขึ้นโดยมีรายละเอียดครอบคลุมสาระสาคัญตามประเด็นการประเมิน กล่าวคือ ทบทวน
สาระสาคัญของโครงการ รู ปแบบการบริหารโครงการ ผลการจัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและ
อุปกรณ์การตลาดของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ และผลการใช้ประโยชน์จาก
ปัจ จัยโครงสร้างพื้นฐานและอุป กรณ์ การตลาด กรอบการประเมินเฉพาะสถาบันเกษตรกรได้รับเงิน
อุดหนุนทั่วไปในการจัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดด้านการทาธุรกิจรวบรวม
ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสาปะหลัง จานวน 146 แห่ง ในพื้นที่ 40 จังหวัด ตั้งแต่เริ่มต้น
โครงการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาและใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงาน
การส่งเสริมสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คณะทางานติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผล
ทางการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งแบบสอบถามการประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์
จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมืออุปกรณ์ของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ
งบอุดหนุนจากโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสานักงาน
สหกรณ์จังหวัดเพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลจากผู้แทนสถาบันเกษตรกรทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการฯ
จ านวน 146 แห่ ง เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งเป็ น จริ ง รวมทั้ ง คณะท างานติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบข้อมูลและ
สัมภาษณ์ผู้แทนสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บางจังหวัด ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสานักงาน
สหกรณ์จังหวัดและสถาบันเกษตรกรในโครงการ จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะทางานติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
กันยายน 2562
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1

บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับงบประมาณ
เพื่อดาเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน งบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(งบกลางปี 2561) งบประมาณรวม 1,791.531 ล้านบาท ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตร จานวน 4 โครงการย่อย คือ (1) โครงการพัฒ นาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผล
ทางการการเกษตร (แก้มลิง) (2) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิ ตทางการเกษตร (3) โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร และ (4) โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร วัตถุประสงค์หลักของทั้ง 4 โครงการ เป็น
การสนับสนุนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในการก่อสร้างปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน จัดซื้อจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ์อื่นที่จาเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรวบรวมผลิตทางการเกษตร การจัดเก็บ การแปรรูป
สินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่า การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมถึงการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสหกรณ์ ปัจจัย โครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ ที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนในการก่อสร้าง
จัดซื้อจัดหา ภายใต้โครงการไทยนิ ยม ยั่งยืน ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับผิดชอบ งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่ละโครงการ 4 โครงการย่อย ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อโครงการย่อย ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
ชื่อโครงการ
จังหวัด (แห่ง)
สหกรณ์ (แห่ง)
สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์ (รายการ)
งบประมาณเงินอุดหนุน (ล้านบาท
งบดาเนินงาน (ล้านบาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ล้านบาท)
จานวนกลุ่มสินค้าเกษตร

จัดเก็บพืชผลทาง
การเกษตร (แก้มลิง)
40
146
267
1,017.9172
1,017.9172
3 กลุ่มสินค้า

อุปกรณ์การ
เพิ่มศักยภาพการ
พัฒนาอาชีพ
แปรรูป
รวบรวมยางพารา ในพื้นที่ คทช.
42
24 36 (50 พื้นที่)
99
62
8
242
149
11
410.6206
340.429
18.3550
0.2875
3.9239
410.9081
340.4299
22.2789
9 กลุ่มสินค้า
1 กลุ่มสินค้า

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการได้ดาเนินงานมาระยะหนึ่ง ขณะนี้ได้ สิ้นสุดการดาเนิน
โครงการในปีที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงประสงค์ให้มีการประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานโครงการ
ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นรายโครงการทั้ง 4 โครงการ เพื่อทราบถึง
ผลการด าเนิ น งานโครงการ ประสิ ท ธิภ าพการใช้ป ระโยชน์ จ ากปั จจั ย โครงสร้างพื้ น ฐาน เครื่อ งมื อ
อุป กรณ์ ที่ ส หกรณ์ ได้ รับ การสนั บ สนุน จากภาครัฐดั งกล่ าวว่าส าเร็จ ตามวัตถุป ระสงค์ และเป้ าหมาย
โครงการ รวมถึ งปั ญ หา อุ ป สรรค ในการด าเนิ น งานโครงการที่ ผ่ านมา เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
ขับ เคลื่อนงานโครงการ ในปี ต่อๆ ไป โครงการพัฒ นาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืช ผลทางการเกษตร
(แก้มลิง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
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มีสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ จานวน 146 แห่ ง 267
รายการ ในพื้นที่ 40 จังหวัด งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,017.9172 ล้านบาท ซึ่งโครงการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) เป็นโครงการที่ ต้องดาเนินการประเมินผลโครงการ
ระหว่างการดาเนินงาน ดังกล่าว
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ประเด็นสาระสาคัญของโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
1.2.2 เพื่อศึกษาประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บ
พืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ของสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์
1.2.3 เพื่ อ ประเมิ น ผลการใช้ ป ระโยชน์ ปั จ จั ย โครงสร้ า งพื้ น ฐานและอุ ป กรณ์ ก ารตลาด
ที่ ส หกรณ์ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากโครงการพั ฒ นาสถาบั น เกษตรกรจั ด เก็ บ พื ช ผลทางการเกษตร
(แก้มลิง) ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
1.2.4 เพื่ อศึก ษาปั ญ หา อุป สรรค และให้ ข้อ เสนอแนะในการดาเนิ นงานโครงการพั ฒ นา
สถาบั น เกษตรกรจั ดเก็บ พืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) รวมถึงการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ ภ ายใต้
โครงการไทยนิยมยั่งยืน
1.3 ขอบเขตการประเมินผล
1.3.1 ประเมิน สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนในการก่อสร้าง
จัดซื้อจัดหาปั จจัยโครงสร้างพื้น ฐานและอุปกรณ์การตลาด ภายใต้โครงการพัฒ นาสถาบันเกษตรกร
จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) จานวน 146 แห่ง ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม
2562
1.3.2 การประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพการด าเนิ น งานโครงการไทยนิ ยมยั่ งยื น ของกรมส่ งเสริม
สหกรณ์ โดยการศึ ก ษา ทบทวน วิเคราะห์ ป ระเด็ น สาระส าคั ญ ทั้ งในด้ านวัตถุ ป ระสงค์ เป้ าหมาย
กระบวนการ และผลการดาเนินงาน ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
1.3.3 ประเมินการดาเนินโครงการในปีแรก (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) การใช้ข้อมูลผลการ
ดาเนินงานโครงการเพี ยงถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยการสัมภาษณ์สถาบันเกษตรกรทุกแห่งที่ได้รับ
การสนั บสนุนภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการพัฒ นาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการ
เกษตร (แก้มลิง) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้านผลสาเร็จของก่อสร้าง จัดซื้อ จัดหา ปัจจัยโครงสร้าง
พื้นฐานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่โครงการกาหนด ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินงานโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน
1.3.4 การประเมิ น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากปั จ จั ย โครงสร้ า งพื้ น ฐานและอุ ป กรณ์ ก ารตลาด
ที่ส หกรณ์ ได้รับการสนับ สนุ น จากโครงการ เนื่องจากระยะเวลาดาเนินโครงการไทยนิยมยั่ง ยืน ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังไม่สิ้นสุด และผลของการใช้ประโยชน์เมื่อแล้วเสร็จและส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ
ผลการดาเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต และแผนการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและ
แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เอื้อประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ ใช้หลักการ
CIPP Model ร่วมด้วย
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1.4 ขอบเขตการศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานและการใช้ประโยชน์โครงการไทยนิยมยั่งยืนของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ มีประเด็นการศึกษา ดังนี้
1.4.1 ศึ ก ษา ทบทวน วิ เคราะห์ ป ระเด็ น สาระส าคั ญ ทั้ งในด้ านวั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย
กระบวนการ และผลการดาเนินงาน ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
รวมทั้งรายการปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด และวงเงินงบประมาณที่สหกรณ์ได้รับ
โครงการพั ฒ นาสถาบั น เกษตรกรจั ดเก็ บ พื ช ผลทางการเกษตร (แก้ ม ลิ ง) โดยใช้ข้ อ มูล ณ วัน ที่ 31
มีนาคม 2562
1.4.2 ประเมินผลสาเร็จของก่อสร้าง จัดซื้อ จัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานให้แล้วเสร็จ ตาม
กรอบระยะเวลาที่โครงการกาหนด โดยพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในภาพรวมของโครงการ โดยเปรียบเทียบกับแผนดาเนินการของสหกรณ์ และเป้าหมาย
ของโครงการ
1.4.4 ประเมิ น ผลการใช้ ป ระโยชน์ จ ากปั จ จั ย โครงสร้ า งพื้ น ฐานและอุ ป กรณ์ ก ารตลาด
ที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง)
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดการใช้ประโยชน์
ต่างๆ เช่น ลั กษณะ รูป แบบ วิธีการ ช่วงเวลา ผลการดาเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิ ต ในฤดูการผลิตปี
2561 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562) และแผนการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ ในช่วงปี 2562 - 2564
1.4.5 ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่เอื้อประโยชน์
ในการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์
1.4.5 ให้ข้อเสนอแนะในการกาหนดทิศทาง นโยบาย และวิธีการขับเคลื่อนให้เกิดความคุ้มค่า
ในการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
1.5 วิธีการศึกษา
1.5.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ตอบสนองต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขต และประเด็ น
การศึกษาตลอดจนความสอดคล้ องกับขั้นตอนการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูล
ทุติยภูมิจากเอกสารแผนงานโครงการ รายงานผลการดาเนินโครงการ รายงานผลการประชุมต่างๆ
รายงานการจัดเก็บข้อมูลของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ ควบคู่กับการ
สารวจข้อมูลปฐมภูมิที่จาเป็นในพื้นที่ที่กาหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ น การศึ ก ษาข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ ากเอกสาร
หลักฐานต่างๆ เช่น ข้อมูลโครงการ ข้อมูลการรายงาน ข้อมูลจากระบบติดตามงบประมาณไทยนิยม
ยั่งยืน เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยต่างๆ โดยการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล จาแนกข้อมูล และจัดระบบข้อมูล ศึกษาทบทวนและวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นสาระสาคัญ ได้แก่
(1) วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดาเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์
(2) กระบวนการดาเนินงานของโครงการ (Process) ตั้งแต่กระบวนการก่อนก่อเกิด
โครงการ การอนุมัติโครงการ และการขับเคลื่อนโครงการหลังโครงการอนุมัติ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค
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(3) ผลการดาเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการพัฒนา
สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) และผลการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้าง
พื้นฐานและเครื่องมืออุปกรณ์ของสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน โดยใช้ผลดาเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561
2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการสารวจข้อมูลปฐมภูมิโดยอาศัยแบบข้อมูล
จากแบบสอบถามการประเมิ น ผลโครงการและการใช้ ป ระโยชน์ จ ากปั จ จั ย โครงสร้างพื้ น ฐานและ
เครื่องมืออุปกรณ์ จากฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกแห่ง รวมถึงข้อมูลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และข้อมูล
ข้อเท็จจริงจากการสุ่มลงพื้นที่ของคณะทางานติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบข้อมูลสอบถามเจ้าหน้าที่
จังหวัดและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังนี้
(1) ทาการเก็บรวบรวมจากฝ่ายจัดการของสหกรณ์ทุกแห่ง จานวน 146 แห่ง ในพื้นที่
40 จังหวัด ที่ได้รับ การสนั บ สนุ น ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่ งเสริมสหกรณ์ โครงการ
พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) โดยผู้แทนของสานักงานสหกรณ์จังหวัด
เป็นผู้สัมภาษณ์ ผู้แทนสหกรณ์ และผู้ประเมินผลที่ได้รับมอบหมาย โดยกาหนดประเด็นการสารวจตาม
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์ ข้อมูลโครงการที่สหกรณ์
ได้รับเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือมันสาปะหลัง ข้อมูลปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน
เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่สถาบันเกษตรกรมีอยู่เดิมก่อนได้รับการสนับสนุน ผลการดาเนินธุรกิจก่อนเข้าร่วม
โครงการ ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน
เครื่องมืออุป กรณ์ ที่ส หกรณ์ ได้รับ การสนับสนุ น รวมถึงแผนธุรกิจของสหกรณ์ ด้านการใช้ประโยชน์
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
(2) ทาการคัดเลือกตัวแทน/ตัวอย่างจากการสารวจตามข้อ (1) เพื่อสุ่มสารวจข้อมูล
ภาคสนามให้เห็นข้อมูลจริงเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ภายใต้เกณฑ์เงื่อนไขสภาพพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์ เวลา งบประมาณ และความเป็นตัวแทนของแต่ละพื้นที่โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
กลุ่ม (Cluster sampling) ที่มีการจาแนกตามภูมิภาค ซึ่งจังหวัดในภูมิภาคเหล่านั้น ที่มีสหกรณ์เข้าร่วม
โครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) โดย
แบ่ งตามชนิ ด พื ช ผลทางการเกษตร ลั ก ษณะปั จ จั ย โครงสร้างพื้ น ที่ ฐ านที่ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น หรื อ
เป้ าหมายโครงการ โดยกาหนดกลุ่ มตัว อย่างโดยไม่อาศัยทฤษฎี ความน่าจะเป็น (Non-probability
sampling) และใช้วิธีสุ่มตัวอย่ างแบบมีจุดมุ่งหมายซึ่ งไม่คานึงถึงสั ดส่ วนของประชากรในแต่ล ะกลุ่ ม
โดยพิจารณาคัดเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Selection) เพื่อให้ได้จังหวัดและสถาบันเกษตร
ทุกภูมิภาคที่เข้าร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และพืชที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
สหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ด้า นสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ หรือมัน สาปะหลัง ยกเว้น ภาคใต้ไม่มีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับงบประมาณตามโครงการ
พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ดังนี้
- ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดชัยนาท
- ภาคเหนือ จังหวัดลาปาง
- ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ จังหวัดนครราชสี มา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด สุรินทร์
และมหาสารคาม
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1.5.2 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลและการศึกษา
ในการประเมิน ผลการดาเนิ นงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกรมส่ งเสริม สหกรณ์
ได้กาหนดแนวทางการวิเคราะห์และการศึกษาไว้ดังนี้
1) การประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดาเนินการโดยศึกษาผลการ
ดาเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
2) การประเมินประสิทธิภาพ และกระบวนการดาเนินงานของโครงการ โดยกาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จในด้านการจัดซื้อ จัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์การตลาดให้แล้วเสร็จ
ตามกรอบระยะเวลาที่โครงการกาหนด รวมถึงผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
3) ประเมิ น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากปั จ จั ยโครงสร้างพื้ น ฐาน เครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ เมื่ อ
สหกรณ์จัดซื้อจัดหาแล้วเสร็จ โดยพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในภาพรวมของสหกรณ์ โดยเปรียบเทียบกับแผนดาเนินการของสหกรณ์ และเป้าหมายของ
โครงการ
4) การศึกษาประเด็นปัญหาและอุปสรรค โดยการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลจาก
ปฐมภูมิจากการสอบถามสหกรณ์ และเอกสารโครงการ รวมถึงเอกสารการรายงานต่างๆ
5) การศึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการกาหนดนโยบายและการใช้ประโยชน์จากปัจจัย
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและอุ ป กรณ์ ท างการตลาดที่ ส หกรณ์ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ท าการศึ ก ษาโดย
ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
1.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล เรียบร้อยแล้ว จะทาการ
จัดระเบียบข้อมูล บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1) การวิ เคราะห์ เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative analysis) ใช้ สถิ ติ เชิ งพรรณนา โดยการศึ ก ษา
รวบรวมข้อมูลที่ได้ จัดทารายงานผลการวิเคราะห์ เรียบเรียงเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) การวิเคราะห์โดยใช้สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ การจัดอันดับ ตลอดจนค่าเฉลี่ย เพื่อศึกษาข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์การตลาด ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง
การดาเนินธุรกิจรบรวมผลผลิตทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 ทาให้ทราบรายละเอียด ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการดาเนินงานของโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
1.6.2 ท าให้ ท ราบถึ งสถานภาพการใช้ ป ระโยชน์ ในปั จจั ยโครงสร้างพื้ น ฐานและอุ ป กรณ์
การตลาด ที่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ได้รับการสนับสนุนภายใต้โ ครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมส่งเสริม
สหกรณ์
1.6.3 ทาให้เข้าใจถึงประเด็นปัญหา อุปสรรค ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เป็ นปัจจัยต่อการ
ดาเนินโครงการ ระหว่างการดาเนินโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการในปีที่ 1 เพื่อหาแนวทางการแก้ไขได้
ทันเหตุการณ์
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1.6.4 ท าให้ ส ามารถประเมิ น ผลเปรี ย บเที ย บระหว่ า งผลที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง จากการด าเนิ น งาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายและการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
1.6.5 ทาให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานทั้งหมดของโครงการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
1.6.6 ผลการประเมินที่ได้จะนาไปใช้ในการกาหนดแนวทางการพัฒนาการจัดทาโครงการ การ
จัดวางระบบและการขับเคลื่อนงานด้านการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆ ของสหกรณ์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อไป
1.7 นิยามศัพท์ในการศึกษา
เพื่ อ ความชั ด เจนในการศึก ษาประเมิ น ผลโครงการพั ฒ นาสถาบั น เกษตรกรจัดเก็บ พื ช ผล
ทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกระบวนการดาเนินงานใน
การประเมินผล จึงได้นิยามคาศัพท์ในการประเมินครั้งนี้ ไว้ดังนี้
1.7.1 การใช้ประโยชน์ จากปัจจัยโครงสร้างพื้ นฐาน เครื่องมื อ อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ การตลาด
ในการรวบรวบผลผลิตทางการเกษตรหลักด้านสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสาปะหลัง ดังนี้
- ใช้ประโยชน์ คือ สถาบันเกษตรกรมีการได้ใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ หรื อ อุ ป กรณ์ ก ารตลาด ที่ ได้ รับ การสนั บ สนุ น ไปใช้ ในการรวบรวบผลผลิ ต ทาง
การเกษตร ตามชนิ ด พื ช ผลหลั กทางการเกษตรตามโครงการที่ ได้ก าหนดไว้ หรือ การจั ดเก็ บ พื ช ผล
ทางการเกษตร
- ไม่ใช้ประโยชน์ คือ สถาบันเกษตรกรไม่มีการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด
ได้รับการสนับสนุนในการรวบรวบผลผลิตทางการเกษตร ตามชนิดพืชทางการเกษตรหลักนั้นเลย หรือ
เป้าหมายที่โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) กาหนดไว้ หรือการ
จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
- ใช้ ป ระโยชน์ ต ามฤดู ก าล คื อ สถาบั น เกษตรกร มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากปั จ จั ย
โครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ได้รับการสนับสนุนเฉพาะช่วงฤดูกาลการรวบรวบผลผลิตทาง
การเกษตรหลัก หรือการจัดเก็บเฉพาะช่วงฤดูกาลเท่านั้นในรอบปี
1.7.2 นิยามปฏิบัติการ
- สถาบันเกษตรกร หมายถึง สหกรณ์ การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง ที่มี
การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และกลุ่มเกษตรกร ที่มีการจด
ทะเบียนจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547
- ปั จ จั ย โครงสร้ างพื้ น ฐาน อุปกรณ์ ก ารตลาด เครื่อ งมือ อุ ปกรณ์ ในการรวบรวม
ผลผลิ ต ทางการเกษตร และหรื อ การจั ด เก็ บ พื ช ผลทางการเกษตร ตามโครงการ หมายถึ ง ปั จ จั ย
โครงสร้ างพื้ น ฐาน เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ในการรวบรวมผลผลิ ต ทางการเกษตร หรือ เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า
การจัดเก็บ เพื่อดาเนินกิจกรรม และหรือให้บริการสมาชิก เฉพาะที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน
การก่อสร้าง จัดซื้อ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ปี 2561
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดในการประเมินผล
การประเมินโครงการ เป็นแนวคิดและเทคนิคที่มีความสาคัญ ปัจจุบันการประเมินโครงการ
ไม่ได้จ ากัดอยู่เพี ยงทางการศึกษาแต่ขยายวงกว้างไปยังโครงการสาขาต่างๆ การประเมินผลถือเป็ น
ส่ วนหนึ่ งในการประเมิน โครงการต่างๆ ของหน่ วยงานหรือสถาบั นต่างๆ เหตุที่ ต้องทาการประเมิ น
โครงการ มีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการข้อมูลที่บ่งชี้ว่าโครงการที่ดาเนินนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้หรือไม่ หรือเป็นโครงการที่คุ้มค่าต่อการตัดสินใจในการดาเนินการหรือไม่ รวมทั้งการศึกษาว่าใน
การดาเนินการโครงการ โครงการนั้นๆ มีปัญหาที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหรือไม่ เรื่องใดบ้าง
สมหวั ง พิ ริ ย านุ วั ฒ น์ (2544) การประเมิ น โครงการ หมายถึ ง กระบวนการที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
สารนิเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่ างเป็นระบบเพื่อ
สรุปว่าโครงการนั้นๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีประสิทธิภาพเพียงใด
ประเภทของการประเมิ นโครงการ ซึ่งในที่ นี้อ าจจาแนกการประเมิน โครงการออกเป็น 4
ประเภท ได้แก่
1. ประเมินโครงการก่อนดาเนินงาน (Preliminary Evaluation) เป็นการศึกษาประเมิน
ความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) ก่อนที่เริ่มโครงการใดๆ โดยอาจทาการศึกษาปัจจัยป้อน ความ
เหมาะสมของกระบวนการที่คาดว่าจะนามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ ปัญหา อุปสรรค ความ
เสี่ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ์ หรือประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ จะเป็นประโยชน์สาหรับนักลงทุน
เพื่อศึกษาว่าก่อนปฏิบัติโครงการใดๆ จะเกิดความคุ้มค่าแก่การลงทุนมากน้อยเพียงใด จะเกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประชากร เทคโนโลยี มากน้อยเพียงใด
2. การประเมินระหว่างดาเนินโครงการ (Formation Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อ
การปรับ ปรุงเป็ น ส าคัญ ซึ่งมั กจะใช้ป ระเมิน ผลระหว่างแผนหรือระหว่างพัฒ นาโครงการ หรือช่ว ย
ตรวจสอบว่าโครงการนั้นได้ดาเนินไปตามแผนของโครงการอย่างไร หรืออาจตรวจสอบความก้าวหน้า
ของโครงการว่าดาเนิ น การได้ผ ลเพี ยงไร โดยทั่วไปแล้ วการประเมินระหว่างดาเนินโครงการ อาจใช้
ประเมิน สิ่ งต่อไปนี้ คือ 1) ทบทวนแผนของโครงการ 2) การสร้างแผนของโครงการ 3) การพัฒ นา
แบบสอบถาม หรือรายการส าหรับ การรวบรวมข้อมูลตามเรื่องที่ต้องการ 4) การคัดเลือกวิธีการวัด
ที่เหมาะสม 5) การกาหนดตารางเวลาการประเมินผลให้สอดคล้องกับการดาเนินโครงการ 6) การเตรียม
ข้อมูลที่จะเป็นข่าวสารสาหรับการรายงานและเสนอแนะสาหรับการตัดสินเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
และ 7) การแนะนาแนวทางปรับปรุง การแก้ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของโครงการ
3. การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต (Summative Evaluation) เป็น
การประเมินผลรวมสรุป มักจะใช้ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ สาหรับโครงการที่มีการดาเนินการระยะยาว ก็อาจ
ใช้การประเมินผลผลิตในการสรุปย่อความระยะต่างๆ ข้อมูลที่ได้จากระยะต่างๆ จะช่วยให้มีการ
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ประเมินสรุปรวมนั้น ส่วนใหญ่จะรวบรวมจากผลของการประเมินระหว่างดาเนินโครงการ (Formation
Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Summative Evaluation) ซึ่งจะรายงานว่าโครงการ
ได้บ รรลุ เป้ าหมาย (Goal) หรือไม่อย่างไร รวมถึงการรายงานถึงความส าเร็จหรือความล้ มเหลวของ
โครงการมากน้ อยเพี ย งใด มี ปั ญ หาหรือ อุ ป สรรคที่ ต้ อ งแก้ ไขปรับ ปรุง ซึ่ งจะเป็ น ข้อ มู ล ให้ ผู้ บ ริ ห าร
โครงการนาไปสู่การตัดสินใจว่า โครงการนั้นๆ ควรดาเนินการต่อไปหรือควรยกเลิกโครงการ
4. การประเมิน ประสิทธิภาพ เป็นการประเมินโครงการโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศไทยยังจากัดอยู่เพียงการประเมินผลผลิต โดยมุ่งทราบความสาเร็จหรือความล้มเหลวของ
โครงการ ทั้ งนี้ เพื่ อประกอบการตัด สิ น ใจของผู้ รับ บริการหรือ ผู้ ให้ ทุ น ในการยุ ติ ห รือขยายโครงการ
ปัจจุบันได้ตระหนักถึงความสาคัญของการประเมินประสิทธิภาพของโครงการ โดยถือว่าเป็นประเมินของ
การประเมิน ที่จ าเป็ น เพราะจะช่ว ยเสริมให้ โครงการเหล่ านั้นสามารถดาเนิน การอย่างสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ของสังคม หรือโครงการขนาดใหญ่ระดับชาติที่ไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
โดยไม่จาเป็น ซึ่งไม่มุ่งแต่ความสาเร็จของโครงการเท่านั้น แต่มุ่งถึงความคุ้มค่าในเชิงประสิทธิภาพด้วย
การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ มักจะเริ่มจากคาถามต่า งๆ เช่น ความสาเร็จของโครงการนั้น
เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายแล้วมีความเหมาะสมหรือไม่ ผลผลิตของโครงการเกิดจากปัจจัยที่ลงทุนไปใช้
หรือไม่ โครงการนี้มีผลผลิตสูงกว่าโครงการอื่นๆ เมื่อลงทุนเท่ากันหรือไม่ และเพราะเหตุใด
โดยทั่วไปการประเมินผล เป็นการตัดสินคุณค่าหรือความเหมาะสมในสิ่งที่จะประเมิน การ
ประเมินเป็นการแยกแยะวินิจฉัย เปิดเผยข้อเท็จจริง และการใช้ประโยชน์ ของเกณฑ์นั้นๆ เพื่อตัดสิน
คุณค่า หรือความเหมาะสมของสิ่งนั้นในเรื่องคุณภาพ การใช้ประโยชน์ การแสดงผลตามความเป็นจริง
หรือการได้รับผลที่สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กาหนด
กู้ด (Good, 1973) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินผล คือ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
จริง กับผลที่คาดว่าจะได้รับ
รอบบินส์ (Robins, 1973) ได้ให้ความเห็นว่า การประเมินผล เป็นกระบวนการของการ
ดูแล ติดตาม เพื่อที่จะดูว่า องค์กรหรือหน่วยงานได้รับและใช้ทรัพยากรเพื่อการดาเนิ นงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด
แอลคิน (Alkin อ้างใน สุวิมล ตีรกานันท์, 2545) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลไว้ว่า
เป็ น กระบวนการก าหนดขอบเขตการตัด สิ นใจ การเลื อ กข้อมู ล ที่ เหมาะสม การเก็บ รวบรวมข้อมู ล
ตลอดจนการเขียนรายงานสรุป เพื่อให้ผู้มีอานาจในการตัดสินใจได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2540) ได้ประเมินผลโครงการ
ยุ้งฉางเก็บข้าวเปลือก ปีการเพาะปลูก 2539/40 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร มีสถานที่ เก็บ
ข้าวเปลือกเพื่อชะลอการขายยกระดับราคาข้าวเปลือก และเพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจ
เป็นศูนย์กลางติดต่อระหว่างพ่อค้าคนกลางกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกร พบว่า ด้านประสิทธิผล การใช้
ประโยชน์จากฉาง ร้อยละ 77 สามารถดาเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก ร้อยละ 23 ยังไม่สามารถดาเนิน
ธุรกิจข้าวเปลือก เนื่องจากความไม่พร้อมของผู้บริหารและเงินทุนของกลุ่ม ในด้านการรับฝากข้าวเปลือก
จากเกษตรกร พบว่า ร้อยละ 82.14 ไม่มีการรับฝากข้าวเปลือกจากเกษตรกร ร้อยละ 17.6 มีการรับฝาก
ข้าวเปลือกจากเกษตรกร ด้านความสามารถในการซื้อข้าวเปลือกของกลุ่มเกษตรกรยังอยู่ในระดับต่า
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ทาให้ไม่มีผลต่อการยกระดับราคาข้าวเปลือกของประเทศ และมีการใช้ประโยชน์จากฉางยังอยู่ในเกณฑ์
ต่า ระยะเวลาการชะลอข้าวเปลือกไว้ในฉางของกลุ่มเกษตรกร เฉลี่ย 1.5 ต่อเดือน
กองการประเมินผล สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2545) ได้ทาการประเมินโครงการจัดตั้ง
ตลาดกลางผลิ ตผลการเกษตรประจ าต าบลของสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในความรับ ผิ ด ชอบของกรมส่ งเสริม
สหกรณ์ วัตถุป ระสงค์ โครงการจั ดตั้งตลาดกลาง เพื่ อสร้างให้ เป็ นแหล่ งกลางการซื้อ ขายผลผลิ ตผล
การเกษตร ช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมนั้น ประสิทธิผลการดาเนินธุรกิจตลาดกลาง
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับจากโครงการ โดยใช้ข้อมูลปี
การเพาะปลูก 2543/44 เปรียบเทียบกับปีเพาะปลูก 2542/43 โดยใช้ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนกับหลัง
โครงการ ด้านระยะเวลาดาเนินธุรกิจ จานวนผู้ซื้อขาย ชนิด ปริมาณและมูลค่าซื้ อขายผ่านตลาดกลาง
พบว่า การดาเนินงานธุ รกิจตลาดกลางยังไม่มีประสิทธิผล โดยมีการใช้งานเพียงร้อยละ 64 และดาเนิน
ธุร กิ จ เป็ น ตลาดกลางซื้ อ ขาย ร้ อ ยละ 19 อี ก ทั้ งยั งด าเนิ น งานเฉพาะในช่ ว งฤดู ก าลเก็ บ เกี่ ย วระยะ
ประมาณ 7 เดือน ผู้ซื้อในตลาดมีน้อย ทาให้ประสบปัญหาการผูกขาด สมาชิกขาดอานาจต่อรอง อีกทั้ง
กาไรของสหกรณ์ ล ดลงอย่ างต่อเนื่ อง กระทบต่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ส่ ว นการประเมินด้าน
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์การตลาด มีตัวชี้วัดคือ การใช้ประโยชน์ ลักษณะ
การใช้ประโยชน์ สัดส่วนการใช้ ปริมาณและมูลค่าผลผลิตที่ใช้ป ระโยชน์อุปกรณ์แต่ละชนิด ส่วนใหญ่
พบว่า ยังไม่มีประสิทธิภาพและการใช้งานยังไม่เต็มกาลัง อุปกรณ์ที่มีการใช้งาน ได้แก่ ลานตาก ฉาง
เครื่องชั่งน้ าหนัก ขณะที่เครื่องอบลดความชื้นมีถึงร้อยละ 39 ที่ไม่มีการใช้ งาน ส่ วนหนึ่งเป็นเพราะ
ผลผลิตมีปัญหา ผลผลิตน้อย อีกทั้งการใช้ยังต้องเสียค่าบริการ ส่วนผลกระทบจากการดาเนินโครงการ
ต่อเกษตรกร คือ เกษตรกรที่มาซื้อขายผลผลิตในตลาดกลาง ด้านปริมาณสมาชิกนามาจาหน่ายในตลาด
กลางปริมาณสูงกว่าขายนอกตลาดกลาง ยกเว้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง และกาแฟ ส่วนอ้อย
สมาชิกนาไปขายให้โรงงานโดยตรง ไม่ต้ องผ่านตลาดกลาง ส่วนด้านราคา พบว่า เกษตรกรขายได้ราคา
สูงกว่านอกตลาดในทุกผลิตผล และมีค่าใช้จ่ายในตลาดกลางต่ากว่าขายนอกตลาด ด้านผลตอบแทน
สุ ท ธิ เกษตรกรจ าหน่ า ยผลผลิ ต ในตลาดกลางได้ สู ง กว่ า นอกตลาดกลาง ยกเว้ น ปาล์ ม น้ ามั น
มันสาปะหลัง ที่ได้ผลตอบแทนติดลบทั้งในและนอกตลาดกลาง ส่วนปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
คือ ความไม่พร้อมของสถานที่ตั้ง อยู่ห่างไกลแหล่งชุมชน ไม่มีความคล่องตัวในการบริหารงาน เจ้าหน้าที่
ขาดแคลนเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ประจาตลาดกลางโดยตรง เงินทุนไม่เพียงพอในการดาเนินธุรกิจและ
เกษตรกรต้องการให้สหกรณ์รับซื้อผลผลิตในราคาสูงกว่าท้องตลาด
อารีย์ โสมวดี (2544, อ้างในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2552) ได้ทาการศึกษาการใช้ไซโล
ข้าวเปลือกที่เหมาะสมต่อการทาธุรกิจโรงสีของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้ง
ศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนสร้างไซโลข้าวเปลือกของกลุ่มเกษตรกรบ้านนาโส่ อาเภอกุดชุม จังหวัด
ยโสธร เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มเกษตรกรที่ทาโรงสีขนาดใหญ่ในพื้นที่ตัวอย่างจะมีไซโลข้าวเปลือก
ขนาดที่เหมาะสมต่อโรงสีขนาด 40 ตัน/วัน คือ ไซโลขนาด 1,000 ตัน โดยคานวณผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ที่กาหนดอายุใช้งาน 20 ปี อัตราคิดลด 8% พบว่า มีความคุ้มค่าทางการเงิน คือ NPV เท่ากับ
20.94 ล้านบาท IRR เท่ากับ 45.39% B/C Ratio เท่ากับ 1.06 และระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 3 ปี 6
เดือน ซึ่งมีเงื่อนไขว่าโรงสีต้องสามารถระดมข้าวเปลือกได้มูลค่าเดือนละ 2.3 – 3.1 ล้านบาท
ปราณี ฉัตรเชิดชัยกุล (2545, อ้างในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2552) ได้วิเคราะห์โครงการ
สร้างไซโลข้าวเปลือก ความเป็นไปได้ทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี
พิษณุโลก และบุรีรัมย์ ได้ใช้ตัวชี้วัดเช่นเดียวกับ อารีย์ โสมวดี คือ NPV , IRR และ B/C Ratio ใช้อัตรา
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คิด ลด 9.5 ระยะ 20 ปี ผลการวิเคราะห์ ทางการเงินทั้ง 3 แห่ ง ไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน เพราะ
ต้นทุนการกักเก็บสูงกว่ารายได้ที่เจ้าของไซโลจะได้ ขณะที่ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ก็ให้ผล
ใกล้เคียงกัน มีเพียงจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้นที่มีความคุ้มค่าในการลงทุน และเมื่อ ทาการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของโครงการทางเศรษฐศาสตร์เปลี่ยนไป คือ กรณีที่ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ลดลง
10% จากราคาปกติ และกรณีที่เกษตรกรไม่นาข้าวเปลือกมาเก็บที่ไซโลน้อยกว่า 15% ของความจุ ซึ่ง
ผลสรุปของการศึกษากล่าวว่า รัฐไม่ควรสร้างไซโลขนาดใหญ่ถึง 30,000 ตัน ในภาคกลางและภาคเหนือ
ขณะที่ภ าคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อถึงแม้จะมีความคุ้มค่าในการลงทุ นแต่มีความเสี่ ยง ถ้าเกษตรกรน า
ข้าวเปลือกมาเก็บที่ไซโลน้อย
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2549) ศึกษา
เกี่ยวกับการวัดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของข้าว พบว่า ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของข้าวไทยมีอยู่ 4 ด้าน ได้แก่
ต้นทุนการขนส่ง คิดเป็น 5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของข้า วไทย ต้นทุนสินค้าคงคลังและการเก็บดูแล
รักษา 4% ต้น ทุนค่าขาดน้ าหนักและสูญ เสีย 6% และต้นทุนการบริการ 5% โดยโรงสีจะเป็นผู้แบก
รับภาระต้นทุนไว้มากที่ สุด ส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนสินค้าคงคลังและการเก็บดูแลรักษา และต้นทุนการ
ขาดน้าหนักและสูญเสีย ซึ่งต้นทุนสินค้าคงคลังที่สาคัญของโรงสี คือ ไซโล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2550) ได้ศึกษาประเมินการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด
สินค้าเกษตร ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่ว ยงานต่างๆ ในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่ว งต้น ปี 2550 พบว่า อุป กรณ์ การตลาดและปั จจัยโครงสร้างพื้นฐานสนับ สนุนภาคการผลิ ตสิ น ค้า
เกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง มีอยู่ประมาณ 4,597 หน่วย มีการใช้ประโยชน์ร้อยละ 80 ไม่ใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 20 และจากการส ารวจในจานวนที่มีการใช้ประโยชน์ ประมาณ 1,400 หน่ว ย พบว่า
มีการใช้ประโยชน์ในระดับมากร้อยละ 86 ระดับปานกลางร้อยละ 12 และระดับน้อยร้อยละ 2
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2552) ได้ศึกษาประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่ง
อานวยความสะดวกการตลาดสิ น ค้าเกษตร พร้ อมทั้งศึกษาปั ญ หาอุป สรรคในการบริห ารจัดการสิ่ ง
อานวยความสะดวกการตลาดสิ น ค้ าเกษตร อั น ได้ แ ก่ก ลุ่ ม อุ ป กรณ์ การเกษตรเกี่ ยวกั บ พื ช อุ ป กรณ์
การเกษตรเกี่ยวกับปศุสัตว์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการประมง ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ต่างๆ ในสั งกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงต้น ปี 2552 ได้ดาเนิ นการส ารวจและประเมิ น
ประสิทธิผลและประสิ ทธิภ าพของสิ่งอานวยความสะดวกการตลาดสินค้าเกษตร จานวนทั้งสิ้น 123
อุป กรณ์ ทั่ ว ประเทศ โดยแบ่ งเป็ น อุป กรณ์ การเกษตรกลุ่ ม พื ช ได้ แก่ โรงสี ข้ าว ไซโล ฉาง ลานตาก
โรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืชปรับอากาศ โรงรมควัน/อบยา ห้องเย็น ตลาดกลาง
ยางพารา กลุ่มปศุสัตว์ ได้แก่ โรงงานอาหารสัตว์ ตลาดกลางโค-กระบือ ศูนย์รวบรวมน้านมดิบ โรงงาน
นม และกลุ่มประมง ได้แก่ ท่าเทียบเรือประมง โรงคลุมและโรงงานประมูลสัตว์น้า และตลาดกลางสัตว์
น้า พบประเด็นที่เป็ นปั ญหาและอุปสรรค ออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริห ารจัดการ 2) ด้าน
สภาพแวดล้อม 3) ด้านประชาสัมพันธ์และการให้บริการ 4) ด้านเทคโนโลยีของสิ่งอานวยความสะดวก
การตลาดสินค้าเกษตร 5) ด้านคุณภาพและมาตรฐาน 6) ด้านการเงิน 7) ด้านบุคลากร และ 8) ด้าน
อื่นๆ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562) ได้ประเมินผลโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บ
พืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า การใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดในส่วนที่สถาบันเกษตรกรได้รับการก่อสร้างและ
จัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์การตลาดครบถ้วนแล้ว พบว่า สถาบันเกษตรกรร้อยละ 78.42 ได้ใช้ประโยชน์จาก
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โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนใช้ในการดาเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรแล้ว ซึ่งใน
จานวนนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 96.33 สถาบันเกษตรกรเป็นผู้ใช้เอง รองลงมาร้อยละ 45.87 เกษตรกรสมาชิก
เป็ น ผู้ ใช้ ป ระโยชน์ และร้ อ ยละ 24.77 เกษตรกรผู้ ที่ ไม่ เป็ น สมาชิ ก เป็ น ผู้ ใช้ ป ระโยชน์ ส่ ว นสถาบั น
เกษตรกรที่ยังไม่ใช้ประโยชน์ร้อยละ 21.58 เนื่องจากยังไม่ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวและยังไม่ตรวจรับการจ้าง
สาหรับรูปแบบการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุน พบว่า
สถาบันเกษตรกรร้อยละ 57.80 ใช้เป็นจุดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร รองลงมาร้อยละ 55.96 ใช้เก็บ
รวบรวมผลผลิ ตทางการเกษตร ร้ อ ยละ 44.04 ใช้ ต ากผลผลิ ตทางการเกษตร ร้อ ยละ 25.69 ใช้ชั่ ง
ผลผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 3.67 ใช้สีข้าวโพด และร้อยละ 0.92 ใช้ในการตักผลผลิตทางการเกษตร
กองแผนงาน กรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ (2562) ได้ติ ดตามประเมิ น ผลโครงการพั ฒ นาสถาบั น
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการ เกษตร (แก้มลิง) ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ มิถุนายน 2561 ด้าน
กระบวนการดาเนินงานโครงการ พบว่า มีสหกรณ์สมัครเข้าร่วมโครงการ 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
ของเป้าหมาย ประกอบด้วย สถาบันเกษตรกรที่ทาธุรกิจรวบรวมผลผลิตข้าว ร้อยละ 78.02 รวบรวม
ผลผลิ ต ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ ร้ อ ยละ 12.09 และรวบรวมผลผลิ ต มั น ส าปะหลั ง ร้ อ ยละ 9.89 ด้ า น
กระบวนการดาเนิ น งาน ส านั กงานสหกรณ์ จังหวัดทุกจังหวัดได้จัดประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจ
โครงการแก่สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงข้อกาหนด และประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การเข้าร่วมโครงการของสถาบันเกษตรกรครบทั้ง 146 แห่ง การจัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน
และอุปกรณ์ สถาบันเกษตรกรทุกแห่งได้ปฏิบัติตามคาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์ ระเบียบปฏิบั ติของ
สหกรณ์ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันเกษตรกรส่ วนใหญ่ร้อยละ 93.40 ไม่มีปัญหาด้านการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง จะมี เพี ย งร้ อ ยละ 6.60 ประสบปั ญ หาด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ดั ง นี้ 1) มี ก ารแจ้ ง
ขอเปลี่ย นแปลงรายละเอียดประกอบแบบแปลนก่อสร้าง ซึ่งต้องรอกรมส่ งเสริมสหกรณ์ดาเนินการ
อนุ มัติการเปลี่ยนแปลงแบบ และให้สานักงบประมาณให้ ความเห็ นชอบ 2) มีการถอนตัวของวิศวกร
ควบคุ ม งาน ท าให้ ส หกรณ์ บ างแห่ ง ต้ อ งสรรหาวิ ศ วกรคนใหม่ จึ ง จะสามารถก่ อ สร้ า งต่ อ ไปได้
3) มีความคลาดเคลื่อนในรายการที่อนุมัติจัดสรรให้กับสหกรณ์ ส่งผลให้ต้องรอการอนุมติใหม่อีกครั้งจาก
สานักงบประมาณในการเปลี่ยนแปลงให้ตรงตามที่สหกรณ์ต้องการ
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บทที่ 3
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง)
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3.1 ลักษณะของโครงการ
3.1.1 ความเป็นมา
สถาบั น เกษตรกรประกอบด้ ว ยสหกรณ์ ภ าคการเกษตรและกลุ่ ม เกษตรกร จะเป็ น แหล่ ง
รวบรวมพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ สามารถเป็นกลไกหนึ่งในการรับซื้อผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิก ที่จะ
ช่วยสร้างความเป็นธรรมด้านราคา การชั่งตวงวัด ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บหรือ
ชะลอผลผลิตทางการเกษตรเพื่อรอราคาได้เป็นอย่างดี หรือเก็บไว้แปรรูป แต่ปัจจุบันสถาบันเกษตรกร
ยังไม่สามารถช่วยเหลือและรองรับผลผลิตสินค้าเกษตรกรของสมาชิกได้ทั้งหมด มีข้อจากัดด้านปัจจัย
โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็ น ในการรวบรวมและการจัดเก็บ ผลผลิตซึ่งมีอยู่อย่างจากัด สามารถรองรับ
ผลผลิ ตสิ น ค้ าเกษตรได้เพี ย ง ไม่เกิน ร้อ ยละ 20 ของผลผลิ ตทั้ งประเทศ เช่น ปี 2559 ข้ า วเปลือ ก
มีสถาบันเกษตรกรสามารถรวบรวมข้าวเปลือกจากเกษตรกรสมาชิก ได้เพียง 1.76 ล้านตัน (ร้อยละ
6.47 ของผลผลิตทั้งประเทศ 27.17 ล้ านตัน) จากปีที่ผ่านๆ มารวบรวมได้ไม่เกิน 2 ล้านตันข้าวเปลือก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวบรวมได้ 0.841 ล้านตัน (ร้อยละ 18.52 ของผลผลิตทั้งประเทศ 4.573 ล้านตัน
ในขณะที่ความต้องการใช้ภายในประเทศมีถึง 8.10 ล้านต้น) มันสาปะหลัง รวบรวมได้ 0.804 ล้านตัน
(ร้อยละ 2.49 ของผลผลิตทั้งประเทศ 32.22 ล้านตัน ) ส่วนการแปรรูปสินค้าเกษตรในระบบสหกรณ์
มีจานวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตที่รวบรวมทั้งหมดและเป็นเพียงการแปรรูปขั้นต้นเท่านั้น
และจากการที่เกษตรกรประสบปั ญหาด้านการผลิตและผลผลิตมีราคาตกต่า โดยเฉพาะช่วงฤดูกาล
เก็บ เกี่ย ว จะมีผ ลผลิ ตออกมาพร้อมกัน เป็นจานวนมากและผลผลิ ตมีความชื้นสู ง เนื่องจากปั จจุบั น
เกษตรกรไม่ มี ที่ จั ด เก็ บ ของตนเอง ไม่ มี ล านตาก ไม่ มี ก ารลดความชื้ น หรื อ เครื่ อ งอบความชื้ น
จึงจาเป็นต้องรีบขายผลผลิตทั้งๆ ที่มีความชื้นสูง ทาให้ถูกตัดราคาลงเนื่องจากความชื้นผลผลิต ส่งผลให้
เกษตรกรขายได้ในราคาที่ต่า เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง ภาครัฐจาเป็นต้องออก
มาตรการต่างๆ เช่น การแทรกแซงราคารับซื้อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งบางครั้งยังไม่ส่งผลต่อการ
ทาให้ราคาสูงขึ้น เนื่องจากมาตรการรับซื้อเพื่อช่วยเหลือในปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิต
ทั้งประเทศ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เห็นว่าในช่วงระยะเวลาผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกัน ดังกล่าว ทาให้เกิด
ปริมาณผลผลิตเกินความต้องการของตลาด (Over Supply) มีผลทาให้เกษตรกรได้รับความเดือนร้อน
ผลผลิตตกต่า รัฐต้องเข้าไปแทรกแซงราคา หรือหามาตรการที่หลากหลาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ดังกล่าว และเป็นการเพิ่มโอกาสและต่อยอดพัฒนาศักยภาพการรวบรวมผลิตผลของสถาบันเกษตรกรให้
เพิ่ ม มากขึ้ น หากรั ฐ บาลสนั บ สนุ น งบประมาณเงิน อุ ด หนุ น ให้ ส ถาบั น เกษตรกรจั ด ซื้ อ จั ด หาปั จ จั ย
โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์การตลาด และเครื่องจักรกลการเกษตร ที่มีไม่เพียงพอต่อการรองรับผลผลิต
ของสมาชิกและเกษตรกร และการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค รวมทั้งเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาล จะทาให้ช่วยเหลือเกษตรกรได้มากขึ้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้จัดทาโครงการ
พัฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานแก่ส ถาบั น เกษตรกรจัดเก็บ พืช ผลทางการเกษตร (แก้มลิ ง) เพื่อขอรับการ
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สนั บ สนุ น งบประมาณเงิน อุดหนุ น ให้ แก่ส ถาบัน เกษตรกรน าไปจัดซื้อจัดหาปั จจัยโครงสร้างพื้ นฐาน
อุปกรณ์การตลาด และเครื่องจักรกลการเกษตร โดยพิจารณาสถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อมอยู่แล้ว
ให้ เป็ นแหล่งดาเนินการรวบรวมและหรือ เก็บพืชผลทางการเกษตรในลักษณะแก้มลิงขนาดใหญ่ และ
แก้มลิงขนาดเล็กต่อไป
3.1.1 วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านจั ดเก็บ ผลผลิ ตสิ น ค้ าเกษตร รวมถึงปัจจัยโครงสร้างพื้ นฐานและอุปกรณ์ อื่ นที่ จาเป็น เพื่ อการ
รวบรวม การเก็บรักษาและสร้างเสถียรภาพด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสาปะหลัง
2) เพื่ อให้ สถาบั นเกษตรกรเป็ นแหล่ งรวบรวมผลผลิ ตรายใหญ่ ข องเกษตรกรสมาชิ ก
ในการสร้างระบบกลไกผลผลิตเกินความต้องการของตลาดด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
และมันสาปะหลัง ให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.2 เป้าหมายโครงการ
1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
ที่มีศักยภาพในการดาเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการตลาดสินค้าพืชเศรษฐกิจหลักที่สาคัญ คือ ข้าว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสาปะหลัง
2) สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดซื้อ จัดหา ปัจจัยโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านการจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรและอุปกรณ์อื่นที่จาเป็นประกอบด้วย ฉาง โกดัง ไซโล
ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น เครื่องชั่ง และเครื่องสีข้าวโพด เป็นต้น
ตารางที่ 2 แสดงเป้าหมายในการสนับสนุน ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ โครงการพัฒนา
สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง)
ปัจจัยโครงสร้าง
พื้นฐาน

เป้าหมายสถาบัน
เกษตรกร
(แห่ง)

จานวน
(รายการ)

เป้าหมายรวบรวมและ
จัดเก็บผลผลิตเพิ่มขึ้น
(ตัน)

ประโยชน์ที่
เกษตรกรได้รับ
(ราย)

ด้านข้าว
ด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ด้านมันสาปะหลัง
รวม

106
24
16
146

183
55
29
267

518,000
87,000
110,000
715,000

227,500
18,000
14,200
259,700

3.1.4 พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการในพื้นที่จังหวัดที่เป็นแหล่งการผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสาปะหลัง
3.1.5 งบประมาณโครงการ
- ปี 2561 ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปจ่ายขาด เพื่อให้สนั บสนุนให้ สถาบัน
เกษตรกรจัดซื้อจัดหาและก่อสร้างปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านจัดเก็บพืชผลไว้รอราคา และเพื่อแปรรูป
รวมถึงปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์อื่นที่จาเป็น เพื่อการเก็บรักษาและสร้างเสถียรภาพด้านราคา
ในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสาปะหลัง โดยขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
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เพิ่มเติม (งบกลางปี) ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปจ่ายขาด ให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จานวน 1,017 ล้านบาท
(หนึ่งพันสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยสถาบันเกษตรกรต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุน
ในการจัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้าง
3.1.6 หน่วยงานดาเนินการ
หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.1.7 ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลาอุ ด หนุ น การก่ อ สร้ า ง ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 สนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น
เกษตรกรจัดซื้อจัดหาและก่อสร้างปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านจัดเก็บพืชผลไว้รอราคา รวมถึงปัจจัย
โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์อื่นที่จาเป็น เพื่อการรวบรวมผลผลิตการเก็บรักษาและสร้างเสถียรภาพ
ด้านราคาในสิ น ค้า ข้าว ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ และมันส าปะหลั ง โดยขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2561 (งบกลางปี)
ระยะเวลาการดาเนิน กิจกรรมตามอายุการใช้งานของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับ
การสนับสนุน
3.1.8 ตัวชี้วัดโครงการ
1) สถาบันเกษตรกรในโครงการทุกแห่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2561 เพื่อการ
จัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาตามที่โครงการกาหนด
2) สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตและจัดเก็บผลผลิต ได้ไม่
น้อยกว่า 700,000 ตัน ในปี 2562
3) สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า 200
– 500 บาท/ตัน ในปี 2561 (คิดเป็นร้อยละ 30 ของจานวนสมาชิก)
3.1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ช่ ว ยชะลออุ ป ทานข้ า วช่ ว งต้ น ฤดู เ ก็ บ เกี่ ย ว ข้ า ว ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ และ
มันส าปะหลัง ในตลาดจากการรวบรวมเพื่อจัดเก็บไว้เพื่อรอจาหน่ายหรือรอการแปรรูปของสถาบัน
เกษตรกรในช่วงผลิตออกมาก ไม่น้อยกว่า 700,000 ตัน เกษตรกรได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 250,000
ราย
2) สามารถยกระดับราคาสินค้า เกษตร สร้างความมั่นใจในระบบการผลิตและระบบ
การตลาดสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ โดยมีรายได้เพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายได้
ที่เป็นอยู่ปัจจุบันจากการชะลอการจัดเก็บ หรือไม่น้อยกว่า 200 - 500 บาท/ตัน
3) พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานภายใต้อุปกรณ์ที่ได้รับการอุดหนุน
4) สถาบันเกษตรกร มีความเข้มแข็งในการดาเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิต
พืชผลทางการเกษตร อย่างยั่งยืนในอนาคต
3.1.10 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1) เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ มีรายได้เพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายได้ที่เป็นอยู่
ปัจจุบันจากการชะลอการจัดเก็บ หรือไม่น้อยกว่า 200 – 500 บาท/ตัน ในปีถัดไป
2) สถาบันเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพื่อรองรับธุรกิจการแปรรูปสินค้า
เกษตรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
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3) ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาที่เหมาะสมและสามารถยกระดับราคาสินค้าเกษตร
ของสมาชิกสถาบันเกษตรกรได้เพิ่มขึ้น
3.1.11 คานิยามสาคัญของโครงการ
ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็น ฉาง โกดัง อาคารเก็บสินค้า อาคารเก็บผลผลิตทาง
การเกษตร ในที่นี้ให้หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะ
ใช้งานตามโครงการนี้ หรือ สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของกระบวนการ Supply Chain
เครื่องสี ข้าวโพด เครื่องกะเทาะเมล็ ดข้า วโพด ในที่นี้ ให้ มีความหมายเดียวกัน เป็ น
เครื่องมือทุ่นแรงที่ทาให้เมล็ดข้าวโพดหลุดออกจากฝัก เพื่อสะดวกในการจัดจาหน่าย รักษาคุณภาพ
สินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่ม
3.2 งบประมาณโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
โครงการพัฒ นาสถาบั นเกษตรกรจัดเก็บพื ช ผลทางการเกษตร (แก้มลิ ง) ได้ส นับสนุ น
งบประมาณแก่ส ถาบั น เกษตรกรในการจัดซื้อจัด หาปัจจัยโครงสร้างพื้น ฐานและอุป กรณ์ ก ารตลาด
ที่สหกรณ์ได้รับ เงินประมาณประจาปี พ.ศ. 2561 (งบกลางปี 2561) ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณเงินอุดหนุน จานวน รวมทั้งสิ้น 1,017.9171 ล้านบาท ประกอบด้วย
ด้ า นสิ น ค้ า ข้ า ว 698.9651 ล้ า นบาท สิ น ค้ า ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ 224.110 ล้ า นบาท และสิ น ค้ า
มันสาปะหลัง 94.842 ล้านบาท
ตารางที่ 3 แสดงจานวนงบประมาณเงินอุดหนุนสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง)
ที่

ชนิดรายการ

สถาบันเกษตรกร งบประมาณ
(แห่ง)
(ล้านบาท)

1 ข้าว อาทิเช่น โกดัง ฉาง ไซโล เครื่องอบลดความชืน้
พร้อมโรงคลุม เครื่องชั่งพร้อมห้องควบคุม หรือ เครื่องชั่งพร้อม
โรงคลุมลานตาก

106

698.9651

2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อาทิเช่น โกดัง ฉาง ไซโล
เครื่องชั่งพร้อมห้องควบคุม หรือ เครื่องชั่งพร้อมโรงคลุม ลานตาก
รถตักล้อยาง เครื่องอบลดความชื้นพร้อมโรงคลุม เครื่องกะเทาะ
ข้าวโพด

24

224.110

3 มันสาปะหลัง อาทิเช่น โกดัง ฉาง ไซโล
เครื่องชั่งพร้อมห้องควบคุม หรือ เครื่องชั่งพร้อมโรงคลุม ลานตาก

16

94.842

146

1,017.9171

รวมทั้งสิ้น
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3.3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการของสถาบันเกษตรกร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการพัฒนา
สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ของสถาบันเกษตรกร ไว้ดังนี้
3.3.1 คุณสมบัติหลัก ของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
1) เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
หรือกลุ่มเกษตรกร
2) สามารถปิดบัญชีได้ในปีปัจจุบัน
3) ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีแต่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ
4) เป็ น สหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกร ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ รวบรวมผลผลิ ต ทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
5) กรณี มีสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน สถาบันเกษตรกรต้องมีกรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน หรือสิ ทธิ
เหนือพื้นดิน และไม่มีภาระผูกพันการค้าประกันจานองหรือถ้ามีต้องเป็นการติดจานองกับกรมส่งเสริม
สหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. เท่านั้น ที่ดินต้องมีความพร้อมในการก่อสร้าง ไม่มีข้อจากัดเรื่องกฎหมายผังเมือง
และที่ดินนั้นต้องมีขนาดเหมาะสมกับทรัพย์สินที่ให้การอุดหนุน
6) ที่ดินตามข้อ 5) ต้องอยู่ในทาเลที่ตั้ง และมีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เหมาะสม
กับการประกอบกิจกรรมในทรัพย์สินที่ให้การอุดหนุน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกาหนด และใน
การบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ในที่ ดิ น ดั งกล่ าว ต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด มลภาวะต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม และไม่ ส ร้างความ
เดือดร้อนราคาญให้กับชุมชนบริเวณนั้น
3.3.2 คุ ณ สมบั ติ เฉพาะกิ จกรรม ของสถาบั น เกษตรกรที่ เข้าร่ว มโครงการพั ฒ นาสถาบั น
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง)
กรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ ได้ กาหนดคุ ณ สมบั ติ เฉพาะกิ จกรรม โครงการพั ฒ นาสถาบั น
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร สาหรับสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมเพิ่มเติมจากคุณสมบัติหลักอีก
1 ข้อ คือ 1) สถาบันเกษตรกรต้องมีการดาเนินธุรกิจด้านการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาจาหน่ายหรือ
แปรรูปอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
นอกจากนี้ ยังกาหนดให้สถาบันเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีขนาดที่ดินรองรับ
การดาเนินโครงการ ไว้ดังนี้ หากเป็นสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมผลผลิตหลัก ที่เป็นข้าว หากเป็นแก้มลิง
ใหญ่ สถาบันเกษตรกรจะต้องมีพื้นที่บริเวณเดียวกันไม่น้อยกว่า 25 ไร่ ความสามารถในการรวบรวมข้าว
เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 20,000 ตั น แก้ ม ลิ ง เล็ ก จะต้ อ งมี พื้ น ที่ บ ริ เ วณเดี ย วกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 8 ไร่
ความสามารถในการรวบรวมข้าว เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมผลผลิตหลัก
เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แก้มลิงใหญ่ จะต้องมีพื้นที่บริเวณเดียวกันไม่น้อยกว่า 15 ไร่ ความสามารถในการ
รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน แก้มลิงเล็ก จะต้องมีพื้นที่บริเวณเดียวกัน
ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 ไร่ ความสามารถในการรวบรวมข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 1,000 ตั น
ส่วนสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมมันสาปะหลังเป็นผลผลิตหลัก แก้มลิงใหญ่ จะต้องมีพื้นที่บริเวณเดียวกัน
ไม่น้อยกว่า 25 ไร่ ความสามารถในการรวบรวมมันสาปะหลัง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน แก้มลิง
เล็ก จะต้องมีพื้นที่บริเวณเดียวกันไม่น้อยกว่า 15 ไร่ ความสามารถในการรวบรวมมันสาปะหลัง เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า 5,000 ตัน (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 แสดงขนาดที่ดินรองรับโครงการ และความสามารถในการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก
สถาบันเกษตรกร
รวบรวมข้าว

แก้มลิงใหญ่
แก้มลิงเล็ก

รวบรวมข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์

แก้มลิงใหญ่
แก้มลิงเล็ก

รวบรวม
มันสาปะหลัง

แก้มลิงใหญ่
แก้มลิงเล็ก

ขนาดที่ดินรองรับโครงการ
จะต้องมีพื้นที่บริเวณเดียวกันไม่
น้อยกว่า 25 ไร่
จะต้องมีพื้นที่บริเวณเดียวกันไม่
น้อยกว่า 8 ไร่
จะต้องมีพื้นที่บริเวณเดียวกันไม่
น้อยกว่า 15 ไร่
จะต้องมีพื้นที่บริเวณเดียวกันไม่
น้อยกว่า 5 ไร่
จะต้องมีพื้นที่บริเวณเดียวกันไม่
น้อยกว่า 25 ไร่
จะต้องมีพื้นที่บริเวณเดียวกันไม่
น้อยกว่า 15 ไร่

ศักยภาพในการรวบรวมผลผลิต
รวบรวมข้ า ว เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า
20,000 ตัน
รวบรวมข้ า ว เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า
2,000 ตัน
รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน
รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน
รวบรวมมั น ส าปะหลั ง เพิ่ ม ขึ้ น
ไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน
รวบรวมมั น ส าปะหลั ง เพิ่ ม ขึ้ น
ไม่น้อยกว่า 5,000 ตัน

ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องผ่านคุณสมบัติหลักและคุณสมบัติเฉพาะ
กิจกรรมแล้วเท่านั้น ถึงจะสมัครเข้าร่วมโครงการได้
3.4 เป้าหมายการรวบรวมผลผลิตของสถาบันเกษตรกรตามโครงการ
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ได้กาหนดให้สถาบัน
เกษตรกรที่ ดาเนิ น ธุรกิจ รวบรวมผลิ ตผลทางการเกษตรหลั กที่ส าคัญ ไว้เพี ยง 3 ชนิด คือ สิ นค้าข้าว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง โดยกาหนดเป้าหมายการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลักไว้เบื้องต้น
ดังนี้
3.4.1 สินค้าข้าว
1) แก้มลิงใหญ่ ข้าว รวบรวมข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20,000 ตัน/แห่ง
2) แก้มลิงเล็ก ข้าว รวบรวมข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน/แห่ง
3.4.2 สินค้ามันสาปะหลัง
1) แก้มลิงใหญ่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวบรวมข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ ได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
10,000 ตัน/แห่ง
2) แก้มลิงเล็ก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
1,000 ตัน/แห่ง
3.4.3 สินค้ามันสาปะหลัง
1) แก้มลิงใหญ่ มันสาปะหลัง รวบรวมมันสาปะหลังได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน/แห่ง
2) แก้มลิงเล็ก มันสาปะหลัง รวบรวมมันสาปะหลังได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5,000 ตัน/แห่ง
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3.5 กระบวนการดาเนินงานโครงการ
3.5.1 การเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ไว้ดังนี้
1) จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงสร้ า งความเข้ า ใจและประชาสั ม พั น ธ์ ข องโครงการฯ แก่ ส ถาบั น
เกษตรกรเป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ขึ้นเป็นการเฉพาะ
3) ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ห ลั กสถาบั น เกษตรกรที่ เข้ าร่ว มโครงการและก าหนดหลั กเกณฑ์
แนวทางปฏิบัติในการดาเนินโครงการฯ และจัดทาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3.5.2 ระหว่างดาเนินงานโครงการ ในปีที่ 1
1) แจ้งสานักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อแจ้งสถาบันเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กาหนด สมัครเข้าร่วมโครงการ
2) สถาบั น เกษตรกรที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น สมั ค รใจและประสงค์ เข้ าร่ ว มโครงการฯ
สามารถยื่ น สมัครเข้าร่ ว มโครงการ และให้ เสนอแผนงานโครงการ ของสถาบั นเกษตรกร พร้อมทั้ ง
รายละเอียดต่างๆ ตามที่โครงการกาหนดให้ดาเนินการส่งตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
3) จัดให้มีคณะทางานกลั่นกรองโครงการของสถาบันเกษตรกรในระดับจังหวัดและระดับกรม
เพื่อวิเคราะห์และคัดเลือกสถาบันเกษตรกรที่ มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความพร้อม ตรวจสอบ
คุณสมบัติ เอกสาร และรายละเอียดโครงการที่พิจารณาความเป็นไปได้ในการดาเนินงานโครงการ ความ
ต้องการของเงินลงทุน และเงินทุนในการรวบรวมผลผลิต พร้อมสรุปผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
เบื้องต้น และแจ้งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรเบื้องต้น
4) สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องดาเนินการ ตามระเบียบว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่กาหนดตามคาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง
การกาหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และสถาบัน
เกษตรต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุนในการจัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้าง
จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสาร ในขั้นตอนนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการเตรียมความ
พร้อมในการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (งบกลางปี) หลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ซึ่งอนุมัติเมื่อ
วันที่ 22 มีนาคม 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เตรียมความพร้อมโดยแจ้งสานักงานสหกรณ์จังหวัดประสาน
สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุ น ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้ว
เสร็ จภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บแจ้ งจากกรมส่ งเสริมสหกรณ์ ทั้ งนี้ ให้ ส หกรณ์ กลุ่ มเกษตรกร
สงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญาจนกว่าจะได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
5) สถาบั นเกษตรกรที่ เข้ าร่ วมโครงการ จะต้ องด าเนิ น การและปฏิ บั ติ ตามค าแนะน าตาม
ข้อกาหนดของโครงการอย่างเคร่งครัด
6) ให้ สหกรณ์ จังหวัดแนะนาและติดตามผลให้สถาบันเกษตรกรดาเนินการจัดซื้อจัดหา
ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7) ให้มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือน
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3.5.3 การดาเนินโครงการของสานักงานสหกรณ์จังหวัด
เมื่องบประมาณผ่านการพิจารณาของสานักงบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการ
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ ดังนี้
- ด้านการเตรียมความพร้อมของโครงการ
1) ส านั ก งานสหกรณ์ จั ง หวั ด แจ้ ง สหกรณ์ กลุ่ ม เกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ การ สนั บ สนุ น
เงินอุดหนุน ดาเนินการ ดังนี้
(1) ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เพื่อยืนยันการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน
งบกลาง และต้องยินยอมสมทบงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินอุดหนุนแต่ละรายการ
(2) รายการที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ต้ อ งตรงกั บ รายการที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณ
(3) กรณี เป็ น สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ต้ อ งสามารถด าเนิ น การได้ แ ละไม่ มี ข้ อ จ ากั ด เรื่ อ ง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายผังเมืองและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2) เมื่ อ มี ก ารยื น ยั น การขอรั บ การสนั บ สนุ น เงิ น อุ ด หนุ น สหกรณ์ กลุ่ ม เกษตรกร
ทบทวนและปรับปรุงโครงการให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการหลัก
3) สานักงานสหกรณ์จังหวัดวิเคราะห์ ทบทวนความเป็นไปได้ของโครงการเป็นราย
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ตามรายการและงบประมาณที่ได้รับ
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
1) สหกรณ์กาหนดระเบียบของสหกรณ์ ตามคาแนะนาของนายทะเบี ยนสหกรณ์ เรื่อง
การกาหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560
2) กลุ่มเกษตรกรกาหนดระเบียบของกลุ่มเกษตรกร ตามคาแนะนาของนายทะเบียน
สหกรณ์ เรื่อง การกาหนดระเบีย บว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิ งหาคม 2560
ให้นามาถือใช้โดยอนุโลม
3) สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบพัสดุของ
สหกรณ์ กลุ่ มเกษตรกร โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจรับงานจ้าง จะต้องมี สมาชิกของ
สหกรณ์ กลุ่ ม เกษตรกร ภาคประชาชน เข้ าร่ว มเป็ น คณะกรรมการชุ ดดั งกล่ าว และในกรณี ที่ เป็ น
สิ่งก่อสร้างที่มีแบบแปลน ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
4) สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ดาเนินการประกาศผลเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
5) ให้ มีการจั ดท าบันทึกข้อตกลงยิน ยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการสนับสนุน ระหว่าง
สานักงานสหกรณ์จังหวัดกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
6) วิธีการเบิ กจ่ ายเงิ น โดยกาหนดให้ ส หกรณ์ กลุ่ มเกษตรกร เปิ ดบัญ ชีเงินฝากกับ
ธนาคารเป็ น การเฉพาะเพื่อการดาเนิ นโครงการและมีการกาหนดเงื่อนไขการถอน โดยกรมส่ งเสริม
สหกรณ์ โอนเงิน งบประมาณเงิน อุดหนุน ให้ ส หกรณ์ ผ่ านส านักงานสหกรณ์ จังหวัด ก็ต่อเมื่อสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกรมีการจัดซื้อจัดหาผู้รับจ้ างได้เรียบร้อยแล้ว และสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรมีการสมทบเงิน
10% เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วเท่านั้น
7) สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ดาเนินจัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์
การตลาด ตามระเบี ยบการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ โดยโครงการ
กาหนดไว้ดังนี้
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ครั้งแรก
- ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2561
- งวดงานในสัญญาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา
- เมื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ หากมีเงินงบประมาณคงเหลือ รวมทั้งดอกผล
ที่เกิดขึ้น ให้ส่งคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์ทันที
3.6 การบริหารโครงการและกลไกการขับเคลื่อน
การด าเนิ น งานโครงการไทยนิ ย ม ยั่ ง ยื น ของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ประกอบด้ ว ย
4 โครงการย่ อ ย คื อ (1) โครงการพั ฒ นาสถาบั น เกษตรกรจั ด เก็ บ พื ช ผลทางการเกษตร (แก้ ม ลิ ง )
(2) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม
และการแปรรูป ยางพาราในสถาบั นเกษตรกร และ (4) โครงการส่งเสริมและพัฒ นาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปั ญ หาที่ ดิ น ท ากิ น ของเกษตรกร ได้ ก าหนดวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การโครงการในรู ป แบบคณะท างาน
ขับเคลื่อนชุดเดียวกันและขับเคลื่อนทุกโครงการย่อยไปพร้อมกันทั้ง 4 โครงการ คณะทางานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย
3.6.1 คณะท างานจั ด ท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี 2561 เพิ่ ม เติ ม (งบกลางปี ) โดย
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีคาสั่ง ที่ 25/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง คณะทางานจัดทา
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี 2561 เพิ่มเติม (งบกลางปี) ประกอบด้วย อธิบดีกรมส่ งเสริมสหกรณ์
เป็นที่ปรึกษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานคณะทางาน ผู้อานวยการกองและผู้เชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นคณะทางาน ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ เป็นคณะทางานและเลขานุการ
นั ก วิ ช าการสหกรณ์ ช านาญการพิ เศษ กลุ่ ม พั ฒ นาสหกรณ์ ก ารเกษตร 1 เป็ น คณะท างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ อานาจหน้าที่ จัดทากรอบแนวทางในการจัดทางบประมาณ กาหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กจั ด เตรี ย มและตรวจสอบเอกสารที่ ต้ อ งใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาเสนอขอรับ การ
สนั บ สนุ น งบประมาณรายจ่ ายประจาปี 2561 เพื่ อเติ ม (งบกลางปี ) ให้ เป็น ไปอย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็น รูป ธรรมและทั นภายในระยะเวลาที่กาหนด รายงานผลการปฏิบัติงานต่ออธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมถึงแต่งตั้งคณะทางานย่อยได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
3.6.2 คณะทางานขับเคลื่อนศูนย์อานวยการเฉพาะกิจกากับและติดตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามคาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 186/2561 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 ซึ่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนศูนย์อานวยการเฉพาะกิจกากับและติดตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไว้ 2 ระดับ คือ
1) คณะท างานระดั บ กรมส่ งเสริม สหกรณ์ ประกอบด้ ว ย รองอธิบ ดีก รมส่ งเสริม
สหกรณ์ ที่ได้รับ มอบหมาย เป็ นประธานคณะทางาน ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1 -18
ผู้อานวยการกอง/สานัก ผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะทางาน ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์
การเกษตร 1 เป็ น คณะท างานและเลขานุ การ ผู้ อ านวยการกลุ่ มพั ฒ นาสหกรณ์ ก ารเกษตร 2 และ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ เป็นคณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ อานาจหน้าที่
(1) ขับ เคลื่ อนศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจกากับและติ ดตามโครงการไทยนิย ม
ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์
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(2) กากับ และติด ตามการขับ เคลื่ อนโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้เป็นไปตามแผนและเกิดความโปร่งใสในการดาเนินงาน
(3) สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของคณะท างานระดั บ จั ง หวั ด ในการขั บ เคลื่ อ น
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไทยนิยมยั่งยืน
(4) อานวยการ แนะนา แก้ไขปัญหาในการดาเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตาม
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไทยนิยมยั่งยืน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบหมาย
2) คณะทางานระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรมที่กากับดูแลในพื้นที่
เป็นหัวหน้าคณะทางาน สหกรณ์จังหวัด ผู้อานวยการกลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
ผู้อานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้แทน
ภาคประชาชนในพื้นที่ที่ม าจากสมาชิกสหกรณ์ตามที่สหกรณ์จังหวัดเสนอ จานวน 3 คน ผู้อานวยการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นคณะทางานและเลขานุการ นิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชานาญ
การ หรือนิติกร เป็นคณะทางานและเลขานุการ อานาจหน้าที่
(1) วางแผน บริหารจัดการการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไทยนิยมยั่งยืน ตามแนวทางที่คณะทางานระดับกรมส่ งเสริมสหกรณ์
กาหนด
(2) อานวยการ ประสาน กากับและติดตามการดาเนินงานตามนโยบายให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
(3) รายงานผลการด าเนิ น งานและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญ หาและ
อุปสรรคต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะทางานระดับกรมส่งเสริม
สหกรณ์มอบหมาย
3.6.3 ศู น ย์ อ านวยการเฉพาะกิ จ กรมส่ งเสริม สหกรณ์ ได้ มี ค าสั่ งที่ 164/2561 ลงวัน ที่ 3
เมษายน 2561 เรื่ อ ง จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ านวยการเฉพาะกิ จ ก ากั บ และติ ด ตามโครงการไทยนิ ย ม ยั่ ง ยื น
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ห้องปฏิบัติงาน อาคาร 1 ชั้น 2 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและ
กลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โดยให้ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจ ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และให้ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจ
กากับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีอานาจหน้าที่
1) วางแผน อานวยการกากับ ติดตาม แนะนา แก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนโครงการ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไทยนิยม ยั่งยืน ให้เป็นไปตามแผนและเกิดความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน
2) สนับสนุนการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการประสาน ติดตามผล
การดาเนินการของหน่วยงานในสังกัดคณะทางานระดับกรมส่งเสริมสหกรณ์และระดับจังหวัด ในการ
ขับ เคลื่ อนโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไทยนิ ยม ยั่งยืน ให้ เป็น ไปด้วยความ
เรียบร้อย
3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
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นอกจากนี้ เพื่อให้ศูน ย์อานวยการเฉพาะกิจกากับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ สามารถปฏิบั ติภ ารกิจตามบทบาทหน้ าที่ ตามที่ กรมส่ งเสริส หกรณ์ มอบหมาย
คณะทางานขับเคลื่อนศูนย์อานวยการเฉพาะกิจกากับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ได้มีคาสั่งที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจกากับและติดตามโครงการ
ไทยนิ ย ม ยั่ งยื น กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ โดยแต่ งตั้งจากข้าราชการในสั งกั ดส่ ว นกลางจากส านั ก/กอง
ที่เกี่ย วข้อ ง ประกอบด้ วย กองพั ฒ นาสหกรณ์ ภ าคการเกษตรและกลุ่ ม เกษตรกร กองพั ฒ นาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่
เร่งด่วน รวม 8 ราย โดยมีผู้อานวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ทาหน้าที่
เป็ นผู้อานวยการศูนย์ กาหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ไทยนิยม ยั่งยืน มีอานาจหน้าที่
1) ประสานงาน และรวบรวมรายงานความคืบหน้าการดาเนินงานของโครงการต่างๆ
ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนาเสนอคณะทางานขับเคลื่อนศูนย์อานวยการ
เฉพาะกิจกากับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์
2) ประสานงานให้ข้อมูลการดาเนินงานตามข้อสั่งการ/นโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์กับหน่วยงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์
3) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะทางานระดับกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมาย
3.7 การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการ
3.7.1 การติดตามความก้าวหน้าโครงการ
การติ ด ตามความก้ าวหน้ า โครงการ คณะท างานส่ ว นกลางได้ ก าหนดการติ ด ตาม
ความก้าวหน้าโครงการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ระยะที่ 2 กระบวนการ
เบิกจ่ายเงิน ระยะที่ 3 กระบวนการใช้ประโยชน์ โดยดาเนินการ ดังนี้
ระยะที่ 1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
1) จากกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการ มีการกาหนดให้ สหกรณ์ กลุ่ ม
เกษตรกร ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ กาหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้าง
ของสหกรณ์ และให้กลุ่มเกษตรกรกาหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของกลุ่มเกษตรกร ตาม
คาแนะนาของนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีการยกร่างระเบียบเพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร นาไปถือใช้
รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามระเบียบพัสดุของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ประกอบกับ
เป็นช่วงของการที่รัฐบาลปรับเปลี่ยนระเบียบการบริหารงานพัสดุและวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุเดิม เป็นระเบียบว่าด้วยการพัสดุใหม่
2) คณะทางานระดับกรมส่งเสริมสหกรณ์และระดับจังหวัด มีการติดตามผลการจัดซื้อ
และจัดจ้างของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เป็นระยะๆ รวมทั้ง การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง
ดาเนินงานโครงการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้
3) คณะทางานส่ว นกลางได้กาหนดแนวทางการตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงาน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้ง 4 โครงการย่อยดังกล่าว เป็นแนวทางเดียวกัน
เพื่อให้คณะทางานระดับจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการตรวจติดตามสถาบันเกษตรกรว่าดาเนินการเป็นไป
ตามขั้นตอน และข้อกาหนดตามโครงการหรือไม่ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กาหนดแนวทางติดตามการ
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ดาเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ไว้ครอบคลุมแล้วในประเด็นต่างๆ เช่น การตรวจสอบการประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างของสถาบันเกษตรกร การตรวจสอบสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการเปิดบัญชีเงิน
ฝากของสหกรณ์ในการออกเงิน สมทบ จานวนเงินอุดหนุนของภาครัฐ จานวนเงินสมทบของสหกรณ์
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่ตั้งของครุ ภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างในด้านความ
พร้อมของที่ดิน การใช้ที่ดิน และการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดทาโครงการและความ
เป็ นไปได้ของโครงการ รวมทั้งความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และการจัดเก็บเอกสารเพื่อรอการ
ตรวจสอบเป็นต้น
ระยะที่ 2 กระบวนการเบิกจ่ายเงิน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการ
คณะประเมินผล ได้นาประเด็นที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติไว้ เฉพาะประเด็นที่เป็น
สาระสาคัญมากล่าวไว้ ณ ที่นี้ ดังนี้
1) กาหนดให้ สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนในการ
จัดซื้อจัดจ้างปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดตามโครงการ งบกลางปี 2561 เปิดบัญชีเงิน
ฝากกับธนาคารเพื่อรอรับเงินอุดหนุนเป็นการเฉพาะ โดยระบุ ชื่อบัญชี “สหกรณ์.......จากัด หรือ กลุ่ม
เกษตรกร.......ระบุ ชื่อโครงการ........ พร้อมทั้งให้ มีเงื่อนไขทาไว้กับธนาคารในการเบิกเงินแต่ละครั้ง
จะต้องได้รับ ความเห็ น ชอบจากสหกรณ์ จังหวัด.....หรือผู้ ที่ส หกรณ์ จังหวัดมอบหมาย พร้อมทั้ งให้ มี
ติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกร
จะต้องนาเงินฝากเข้าบั ญชีดังกล่าว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นเงินสมทบ
ตามที่ตกลงไว้กับสานักงบประมาณ
2) การโอนเงิน งบประมาณเงิน อุ ด หนุ น และการเบิ ก จ่ายเงิน อุ ด หนุ น ตามโครงการ
สานักงบประมาณได้กาหนดวิธีการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรณีแผนงานหรือกิจกรรมใดที่ต้องดาเนินการในส่วนภูมิภาค สานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณ
และโอนเงินงบประมาณไปยังสานักเบิกในส่วนภูมิภาคตามแผนงานหรือกิจกรรมนั้น (ตามหนังสือสานัก
งบประมาณ ด่ว นที่สุ ด ที่ นร 0702/ว 33 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง การบริห ารงบประมาณ
รายจ่ ายเพิ่ ม เติ ม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดั งนั้ น ส านั ก งบประมาณได้ จัด สรรและโอนเงิน
งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าบัญชีสานักงานเบิกในส่วนภูมิภาค เพื่อเบิกจ่ายให้กับสถาบันเกษตรกร เป็น
วงเงินที่รัฐอุดหนุนให้ 90% หลังจากที่สถาบันเกษตรกรได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วและนาเงินสมทบไม่น้อย
กว่า 10% ของวงเงินที่จัดซื้ อจัดจ้าง ตามที่ตกลงไว้กับสานักงบประมาณ ยกเว้นบางกรณีที่รัฐอุดหนุน
ไม่ถึง 90% เป็นเฉพาะบางกรณีไปตามที่ตกลงไว้
3) กาหนดให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด แนะนา กากับ ตรวจสอบ สถาบันเกษตรกร
ให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคาแนะนาของนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้า งของ
สถาบันเกษตรกร รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินฝากที่สถาบันเกษตรกรเปิดรองรับโครงการ
ไว้ รวมทั้งตรวจสอบจานวนเงินสมทบว่าเป็นไปตามสัดส่วน ไม่น้อยวกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้าง
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ระยะที่ 3 กระบวนการใช้ประโยชน์
1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ กาหนดให้สถาบันเกษตรกรทุกแห่งที่ได้รับงบประมาณเงิน
อุดหนุนเพื่อก่อสร้าง จัดซื้อจัดหารายการอุปกรณ์การตลาด รายงานการใช้ประโยชน์ และผลการดาเนิน
ธุรกิจรวบรวมผลผลิตหลักตามโครงการตามแบบที่กาหนด ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบผ่านทางระบบ
การรายงานทางอิเล็คโทนิกส์ เป็นประจาทุกเดือน
2) สถาบั น เกษตรกรจั ด ท าแผนธุ ร กิ จ รวบรวมผลผลิ ต ธุ ร กิ จ แปรรู ป ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรในสินค้าเกษตรหลักตามโครงการที่ได้รับงบประมาณ เพื่อใช้ในการติดตามผลการดาเนินงาน
และการใช้ประโยชน์
3) กาหนดให้สถาบันเกษตรกร รายงานการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน
และอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุน เป็นประจาทุกเดือน
3.7.2 การประเมินผลโครงการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยคณะทางานขับเคลื่อนศูนย์อานวยการเฉพาะกิจกากับและ
ติ ด ตามโครงการไทยนิ ย ม ยั่ งยื น กรมส่ งเสริม สหกรณ์ ได้ ก าหนดให้ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ด าเนิ น งานโครงการไทยนิ ย ม ยั่ งยื น เพื่ อ ติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของสหกรณ์ แ ละกลุ่ ม
เกษตรกรตามโครงการ ในปีที่ 1 (ปี 2561) โดยแต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการ ตามคาสั่งคณะทางานขับเคลื่อนศูนย์อานวยการเฉพาะกิจกากับและติดตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 1/2562 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 จานวน 4 คณะย่อย ดังนี้
1) คณะทางานติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการพัฒ นาสถาบันเกษตรกร
จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
2) คณะทางานติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
3) คณะทางานติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการเพิ่ มศักยภาพการรวบรวม
และการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร
4) คณะทางานติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่
เกษตรกรผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินทากินภาครัฐ
3.8 การบริหารความเสี่ยง
จากข้ อ มู ล การบริ ห ารและการขั บ เคลื่ อ นโครงการพั ฒ นาสถาบั น เกษตรกรจั ด เก็ บ พื ช ผล
ทางการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง และการป้องกันการทุจริต
ระหว่างการขับเคลื่อนโครงการไว้เบื้องต้น กล่าวคือ
3.8.1 ด้านการสื่อสารโครงการ
1) ได้ มี ก ารสร้ างการรั บ รู้ สร้างความเข้ า ใจแก่ ส หกรณ์ กลุ่ ม เกษตรกร ส านั ก งาน
สหกรณ์จังหวัด และผู้เกี่ยวข้องในโครงการ ผ่าน VDO Conference เป็นระยะๆ ระหว่างดาเนินงาน
โครงการ
2) จั ด ให้ มี การประชุ ม คณะท างานขั บ เคลื่ อนศู น ย์ อ านวยการเฉพาะกิ จ ก ากับ และ
ติ ด ตาม โครงการไทยนิ ย มยั่ งยื น กรมส่ งเสริม สหกรณ์ ในช่ ว งเวลาที่ เหมาะสม รวมทั้ งเร่ งรั ด การ
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ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่โครงการกาหนด
3.8.2 ด้านการขับเคลื่อนโครงการ
1) จัดให้มีศูนย์ติดตามระดับกรม ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูล รวบรวม ประมวล และรายงานผล
รวมถึงประสานและซักซ้อมความเข้าใจกับจังหวัด
2) มีคณะทางานระดับจังหวัด เพื่อทาหน้าที่ กากับ ตรวจสอบ ติดตาม การดาเนิน
โครงการให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพโดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ โดยมี
ผู้ตรวจราชการกรม ทาหน้ าที่ กากับ ติดตามการดาเนินงานให้ เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภ าพ
สหกรณ์จังหวัดทาหน้าที่กากับ ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงานของสหกรณ์ ผู้อานวยการกลุ่มของ
จังหวัดที่เกี่ยวข้อง ทาหน้าที่ ให้คาปรึกษาแนะนาการดาเนินงานของสหกรณ์ ภาคประชาชน ทาหน้าที่มี
ส่วนร่วมในทุกกระบวนการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3) จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานโครงการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
4) ให้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการสนับสนุนเงินอุดหนุน
งบกลางประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสหกรณ์จังหวัดกับ
สหกรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการในด้านการปฏิบัติงานโครงการและการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้าง
พื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ ที่สหกรณ์ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการ
5) กาชับให้สหกรณ์ทุกแห่งที่ได้รับการอุดหนุนจัดทาแผนธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการ
เกษตร แผนการจั ดเก็บ เพื่ อรองรับ การใช้ป ระโยชน์ จากปั จจัยโครงสร้างพื้ น ฐาน เครื่องมื ออุป กรณ์
ตามโครงการอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการ
6) ได้กาชับสหกรณ์จังหวัดกากับ ดูแล กระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
7) ก ากั บ แนะน าให้ ส านั ก งานสหกรณ์ จั ง หวั ด สหกรณ์ กลุ่ ม เกษตรกร จั ด ท า
แฟ้มข้อมูล เพื่อจัดเก็บรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ไว้เป็นระเบียบ ป้องกันการสูญหาย
และง่ายต่อการตรวจสอบ
3.8.3 ด้านการติดตามงานและการประเมินผล
1) มีระบบการรายงานผล แบบ Real Time ผ่านระบบการติดตามของกรมส่งเสริม
สหกรณ์
2) แต่งตั้งคณะทางานติดตามผลการดาเนินงานโครงการย่อยทุกโครงการ

การประเมินผล
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร

26

บทที่ 4
ผลการประเมินโครงการและการใช้ประโยชน์
การประเมินผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (งบกลางปี 2561) เป็นการประเมินผลระหว่าง
ดาเนินโครงการ (On-going Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1) การบริหาร
จั ด การโครงการ (Project Management) การทบทวนเนื้ อ หาสาระของโครงการ 2) ปั จ จั ย น าเข้ า
(Input) 3) ผลที่ได้ (Output) 4) การใช้ประโยชน์ และ 5) ปัญหาอุปสรรค โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
4.1 การบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
จากการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ประเด็นสาระสาคัญของโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
จั ด เก็ บ พื ช ผลทางการเกษตร (แก้ ม ลิ ง ) ภายใต้ โครงการไทยนิ ย มยั่ ง ยื น ของกรมส่ งเสริ ม สหกรณ์
มีประเด็นที่เป็นสาระสาคัญ ดังนี้
4.1.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพื้นฐานในการพิจารณาคัดเลือก
สถาบั น เกษตรกรเข้าร่ว มโครงการไทยนิยมยั่งยืน (งบกลางปี 2561) ไว้ครอบคลุม แล้ วในการจัดท า
โครงการ ซึ่งมีห ลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการคัดเลือก ประกอบด้ว ย 1) เป็นสหกรณ์ /กลุ่ มเกษตรกร
ที่ได้รับ การจดทะเบี ย นตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือกลุ่ มเกษตรกร 2) สามารถปิดบัญ ชีได้ในปี
ปัจจุบัน 3) ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีแต่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ 4) เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ดาเนิน
ธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 5) กรณี มีสิ่งปลูก
สร้างในที่ดิน สถาบันเกษตรกรต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิเหนือพื้นดิน และไม่มีภาระผูกพันการค้า
ประกันจานองหรือถ้ามีต้องเป็นการติดจานองกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. เท่านั้ น ที่ดินต้องมี
ความพร้อมในการก่อสร้าง ไม่มีข้อจากัดเรื่องกฎหมายผังเมืองและที่ดินนั้นต้องมีขนาดเหมาะสมกับ
ทรัพย์สินที่ให้การอุดหนุน 6) ที่ดินตามข้อ 5) ดังกล่าวต้องอยู่ในทาเลที่ตั้ง และมีระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ ที่เหมาะสม กับ การประกอบกิจกรรมในทรัพ ย์สิ นที่ ให้ การอุ ดหนุน ทั้ งนี้ ให้ เป็นไปตามที่ทาง
ราชการกาหนด และในการบริหารทรัพย์สินในที่ดินดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
และไม่สร้างความเดือดร้อนราคาญให้กับชุมชนบริเวณนั้น
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้กาหนดคุณสมบัติของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ไว้เป็นการ
เฉพาะเพิ่ ม เติ ม คื อ สถาบั น เกษตรกรต้ อ งมี ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ านการรวบรวมผลผลิ ต จากสมาชิ ก
มาจาหน่ายหรือแปรรูปอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ต้องผ่ านคุณ สมบั ติห ลั กและคุณ สมบัติเฉพาะและคุณ สมบั ติพื้นฐานแล้ ว เท่านั้น ถึงจะสมัครเข้าร่ว ม
โครงการได้ แสดงให้ เห็ น ว่า สถาบั นเกษตรกรที่ส มัครหรือได้รับการคัดเลื อกเข้าร่วมโครงการต้องมี
ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจรวบรวมสินค้าเกษตรหลักนั้นๆ เป็นอย่ างดี ซึ่งโครงการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) กาหนดไว้เป็นสถาบันเกษตรกรที่ทาธุรกิจรวบรวม ข้าว
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สถาบั น เกษตรกรที่ทาธุรกิจรวบรวมข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ และสถาบั นเกษตรกรที่ทาธุรกิจรวบรวมมัน
สาปะหลัง และต้องมีความพร้อมด้านสถานที่ดาเนินการก่อสร้างและตั้งอยู่ในทาเลที่เหมาะสม
4.1.2 รูปแบบการขับเคลื่อนโครงการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กาหนดรูปแบบการขับเคลื่อนโครงการไว้ ครอบคลุมในรูปแบบ
องค์คณะ เช่น คณะทางานโครงการ ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับจังหวัด คณะทางานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่
1) คณะทางานจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เพิ่มเติม (งบกลางปี)
2) ศูนย์อานวยการขับเคลื่อนเฉพาะกิจ
3) คณะทางานขับเคลื่อนศูนย์อานวยการเฉพาะกิจกากับและติดตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน ระดับกรมกรมส่งเสริมสหกรณ์
4) คณะทางานขับเคลื่อนศูนย์อานวยการเฉพาะกิจกากับและติดตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน ระดับจังหวัด
5) ติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
4.1.3 รูปแบบการติดตามการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
การติดตามการแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่างดาเนินงานโครงการในปีที่ 1 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ จั ด ให้ มี ศู น ย์ ก ลางสั่ งการและการปฏิ บั ติ เพื่ อ ความรวดเร็ ว ในรูป แบบศู น ย์ War Room ขึ้ น
เป็นการชั่วคราวให้มีผู้อานวยการศูนย์ และกาหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์
เป็นการเฉพาะกิจ เพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูล รวบรวม ประมวล และรายงานผล รวมถึงการประสาน
ซั ก ซ้ อ มการด าเนิ น งานโครงการและการแก้ ไขปั ญ หาอุ ป สรรคร่ ว มกั บ คณะท างานขั บ เคลื่ อ นศู น ย์
อานวยการเฉพาะกิจกากับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับกรมส่งเสริมสหกรณ์
4.1.4 คุณสมบัติความพร้อมของสถาบันเกษตรกร
- ความพร้อมด้านปัจจัยโครงสร้างพื้น ฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ ที่สหกรณ์ มีอยู่เดิม
ก่ อ นเข้ า ร่ ว มโครงการ เนื่ อ งจากหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขการคั ด เลื อ กสถาบั น เกษตรกรได้ ก าหนด
คุณสมบัติของสถาบันเกษตรกรว่าสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีการดาเนินธุรกิจด้านการ
รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาจาหน่ายหรือแปรรูปอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจาเป็นต้องทราบ
ความพร้อมของสถาบันเกษตรกร ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ความพร้อมปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน
เครื่องมืออุปกรณ์ ของสหกรณ์ ที่เข้าโครงการ ซึ่งเป็นอุปกรณ์การตลาดที่สหกรณ์มี อยู่เดิมก่อนเข้าร่วม
โครงการ มากที่ สุ ด คือ ลานตาก จานวน 125 แห่ ง คิด เป็ น ร้อยละ 85.62 ของสหกรณ์ 146 แห่ ง
รองลงมา คือ สหกรณ์ที่มีฉาง จานวน 108 แห่ง คิ ดเป็นร้อยละ 73.97 ของสหกรณ์ทั้งหมดที่เข้าร่วม
โครงการ และเครื่องชั่งรถบรรทุก ซึ่งมีสหกรณ์ 108 แห่ง ที่มีอุปกรณ์ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 73.97
เช่นกัน ลาดับต่อมา คือ สหกรณ์มีรถตักล้อยาง จานวน 87 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.59 และสหกรณ์ที่มี
อุปกรณ์การตลาดอื่นๆ เช่น โกดัง รถโฟลคลิฟ โรงสี จานวน 57, 38 และ30 แห่งตามลาดับ นอกจากนี้
สหกรณ์ยังมีอุปกรณ์การตลาดอื่นๆ (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 แสดงปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ เดิม ที่มีอยู่ก่อนเข้าร่วมโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
จานวนสหกรณ์ (แห่ง) ร้อยละ
1. ฉาง
108
73.97
2. โกดัง
57
39.04
3. ไซโล
17
11.64
4. ลานตาก
125
85.62
5. เครื่องอบลดความชื้น
21
14.38
6. โรงสี
30
20.55
7. เครื่องชั่งรถบรรทุก
108
73.97
8. เครื่องสีข้าวโพด
16
10.96
9. เครื่องสับมัน
9
6.16
10. รถตักล้อยาง
87
59.59
11. รถโฟลคลิฟ
38
26.03
12. รถยก
9
6.16
13. สายพานลาเลียง
18
12.33
14. รถบรรทุก
5
3.42
15. โรงปรับปรุงเมล็ดพันธุ์
4
2.74
16. เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
1
0.68
17. เครื่องซีล
1
0.68
18. เครื่องเย็บกระสอบ
1
0.68
19. เครื่องสีข้าว
1
0.68
20. เครือ่ งคัดคุณภาพข้าว
1
0.68
21. เครื่องวัดความชื้น
1
0.68
22. รถแทรคเตอร์
1
0.68
23. รถอีแต๋นดั้ม
1
0.68
24. รถเกี่ยวข้าว
2
1.37
25. รถไถ
1
0.68
26. รถเกลี่ยลาน
1
0.68
27. เครื่องชั่งดิจิตอล
4
2.74
ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ
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4.2 ผลการรวบรวมผลผลิตหลักของสถาบันเกษตรกรก่อนดาเนินโครงการ
จากข้อมูลผลการรวบรวมผลผลิตหลักของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ จานวน 146
แห่ ง พบว่า ผลการรวบรวมผลิ ตผลหลักของสหกรณ์ โดยสอบถามข้อมูลจากสถาบันเกษตรกร 3 ปี
ย้อนหลัง (ปี 2558 – 2560) เพื่อสารวจความพร้อมด้านการดาเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
หลักของสถาบันเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ โดยแยกรายละเอียดเป็นปีบัญชี 2558 - 2560 และราย
สินค้า พบว่า
(1) สินค้าข้าว ข้อมูลจากแบบสอบถามเฉพาะสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ พบว่า
ผลการรวบรวมผลผลิต ข้าวเปลื อก เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลั ง (ปี 2558 – 2560) จานวน 754,888.40 ตัน
คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 6,468 ล้านบาท โดยมีปริมาณรวบรวมเพิ่มขึ้นและลดลง ปี 2558 รวบรวมจานวน
731,122.92 ตั น มู ล ค่ า 6,557.84 ล้ า นบาท ปี 2559 จ านวน 697,179.19 ตั น มู ล ค่ า 5,833.26
ล้านบาท และปี 2560 จานวน 836,363.11 ตัน มูลค่า 7,012.90 ล้านบาท ส่วนปริมาณการจัดเก็บ
พบว่า มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ปี 2558 ปริมาณจั ดเก็บ จานวน 82,654 ตัน ปี 2559 - 2560
เพิ่มเป็น 105,271 ตัน และ 122,994 ตัน ตามลาดับ โดยมีปริมาณการจัดเก็บข้าวเปลือก เฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง (ปี 2558 – 2560) จานวน 103,640 ตัน มูลค่า 1,168.15 ล้านบาท ภาพรวมปริมาณการ
รวบรวมและการจัดเก็บสินค้าข้าวเปลือกของสถาบันเกษตรกรในโครงการ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ผลการดาเนินงานด้านการรวบรวมผลผลิตข้าวของสหกรณ์ก่อนเข้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
(ปีบัญชี)
ผลผลิต

ผลการดาเนินการ

ข้าวเปลือก ปริมาณรวบรวม (ตัน)
มูลค่าการรวบรวม (ล้านบาท)
ปริมาณการจัดเก็บ (ตัน)
มูลค่าการจัดเก็บ (ล้านบาท)

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

82,654

105,271

122,994

103,640

1,007.44

1,050.84

1,446.17

1,168.15

731,122.92 697,179.19 836,363.11
6,557.84 5,833.26 7,012.90

ค่าเฉลี่ย

754,888.40
6,468
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(2) สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า เฉพาะสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
มีปริมาณรวบรวมผลผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2558 – 2560) จานวน 144,344
ตัน คิ ด เป็ น มู ล ค่ าเฉลี่ ย 961.16 ล้ านบาท สหกรณ์ มี ป ริม าณรวบรวมลดลงอย่างต่ อเนื่ องทุ ก ปี โดย
ปี 2558 ปริมาณรวบรวม จานวน 157,998 ตัน มูลค่า 1,085.33 ล้านบาท ในปี 2559 ปริมาณรวบรวม
144,470 ตัน มูล ค่า 959.24 ล้ านบาท ในปี 2560 ลดลงเป็ น 130,566 ตัน มูล ค่ า 838.91 ล้ านบาท
ตามลาดับ ซึ่งสวนทางกับความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นและการผลิตที่ยัง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งต่างจากปริมาณการรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสถาบัน
เกษตรกรที่ ลดลงทุกปี และมีค่าเฉลี่ย 3 ปี จานวน 144,344 ล้ านตัน ส่ วนปริมาณการจัดเก็บ พบว่า
มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2558 ปริมาณจัดเก็บ จานวน 4,386 ตัน ปี 2559 - 2560 เพิ่มเป็น
5,062 ตัน และ 9,164 ตัน ตามลาดับ โดยมีปริมาณการจัดเก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
(ปี 2558 – 2560) จานวน 6,204 ตัน มูลค่า 43.43 ล้านบาท ภาพรวมของปริมาณการรวบรวมและ

การประเมินผล
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การจัดเก็บสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสถาบันเกษตรกรในโครงการ (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 ผลการดาเนินงานด้านการรวบรวมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหกรณ์ก่อนเข้าโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน (ปีบัญชี)
ผลผลิต

ผลการดาเนินการ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปริมาณรวบรวม (ตัน)
มูลค่าการรวบรวม (ล้านบาท)
บาท)
ปริมาณการจัดเก็บ (ตัน)
มูลค่าการจัดเก็บ (ล้านบาท)

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ค่าเฉลี่ย

157,998
1,085.33

144,470
959.24

130,566 144,344
838.91 961.16

4,386

5,062

9,164

6,204

33.89

35.80

60.60

43.43

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ
(3) มัน สาปะหลัง พบว่า เฉพาะสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีปริมาณ
รวบรวมผลผลิต มัน ส าปะหลั ง เฉลี่ ย 3 ปีย้อนหลั ง (ปี 2558 – 2560) จานวน 153,582 ตัน คิดเป็น
มูลค่าเฉลี่ย 507.03 ล้านบาท จากข้อมูลปี 2558 – 2560 พบว่า สถาบันเกษตรกร มีปริมาณรวบรวม
ลดลงอย่ างต่อเนื่ องทุ กปี เช่น เดียวกับ ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ โดยปี 2558 รวบรวม จานวน 168,193 ตัน
มูลค่า 385.43 ล้านบาท ในปี 2559 รวบรวม 161,989 ตัน มูลค่า 296.75 ล้านบาท ในปี 2560 ลดลง
เป็น 130,566 ตัน มูลค่า 838.91 ล้านบาท ตามลาดับ ส่วนปริมาณการจัดเก็บพบว่า มีปริมาณลดลง
เช่ น กัน ปี 2558 ปริมาณจัดเก็บ จ านวน 12,376 ตัน ปี 2559 ลดลงเป็น 8,534 ตัน และปี 2560
เพิ่ม ขึ้น เป็ น 9,654 ตัน ตามล าดับ โดยมีปริม าณการจัดเก็บข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ เฉลี่ ย 3 ปีย้อนหลั ง
(ปี 2558 – 2560) จานวน 10,188 ตัน มูลค่า 55.09 ล้านบาท ภาพรวมของปริมาณการรวบรวมสินค้า
มันสาปะหลังของสหกรณ์ในโครงการ (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 ผลการดาเนินงานด้านผลผลิตมันสาปะหลังของสหกรณ์ก่อนเข้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
(ปีบัญชี)
ผลผลิต
มันสาปะหลัง

ผลการดาเนินการ
ปริมาณรวบรวม (ตัน)
มูลค่าการรวบรวม (ล้านบาท)
ปริมาณการจัดเก็บ (ตัน)
มูลค่าการจัดเก็บ (ล้านบาท)

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ค่าเฉลี่ย

168,193
385.43

161,989
296.75

130,566 153,582
838.91 507.03

12,376

8,534

9,654

10,188

66.65

42.71

55.91

55.09

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ
ทั้ งนี้ จากข้อ มู ล 3 ปี ย้ อ นหลั ง (ปี 2558 – 2560) เมื่ อ พิ จารณาผลการรวบรวม
สิน ค้าทั้ง 3 ชนิ ดของสถาบั น เกษตรกร ซึ่งเป็นพื ชเศรษฐกิจพบว่า สถาบันเกษตรกรที่ มีปริมาณการ
รวบรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นในบางปี เฉพาะสินค้าข้าวเปลือกเท่านั้น ส่วนสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์และสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมมันสาปะหลัง ปริมาณการรวบรวมผลผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี แนวโน้มปริมาณการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง (แผนภาพที่ 1)

การประเมินผล
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แผนภาพที่ 1 แสดงผลการรวบรวมผลผลิตหลักของสถาบันเกษตรกรก่อนเข้าโครงการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2558 – 2560)

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ

แผนภาพที่ 2 แสดงผลการจัดเก็บผลผลิตหลักของสถาบันเกษตรกรก่อนเข้าโครงการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2558 – 2560)

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ
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4.3 ผลการดาเนินงานโครงการ
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปี ที่ 1 (ปี 2561) จากการศึกษาประเมินผลการดาเนินงานโครงการ พบว่า มีผล
ดาเนินงานโครงการ ดังนี้
4.3.1 จานวนสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีจานวน 146 สหกรณ์ ในพื้นที่ 40
จังหวัด ส่วนใหญ่ เป็นสถาบันเกษตรกรที่ดาเนินการรวบรวมข้าวเปลือกเป็นผลผลิตหลัก จานวน 108
แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 74 ของจานวนสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น รองลงมาคือ สถาบัน
เกษตรกรที่ ด าเนิ น การรวบรวมข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ เป็ น ผลผลิ ต หลั ก จ านวน 24 แห่ ง คิ ด เป็ น
ร้อยละ 16 และสถาบันเกษตรกรที่ดาเนินการรวบรวมมันสาปะหลังเป็นผลผลิตหลัก จานวน 14 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลาดับ (แผนภาพที่ 2)
แผนภาพที่ 3 แสดงจานวนสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมผลผลิตหลักที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง)
ผลผลิ ต หลั ก ของสหกรณ์
โครงการพั ฒ นาสถาบัน เกษตรกรจัด เก็ บพื ช ผลทางการเกษตร (แก้ ม ลิ ง

10
ข้าว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มันสาปะหลัง

16

74

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ
4.3.2 จานวนสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเมื่อเทียบกับแผน พบว่า โครงการได้
กาหนดเป้ าหมายจ านวนสถาบั น เกษตรกรที่ จ ะเข้าร่ว มโครงการไว้ ทั้ งสิ้ น 146 แห่ ง ผลด าเนิ น การ
มีสถาบันเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับแผน
แบ่ งเป็ น สถาบัน เกษตรกรที่รวบรวมข้าวเปลื อก โครงการได้กาหนดแผนสนับสนุน สถาบันเกษตรกร
รวบรวมสินค้าข้าวไว้ 106 แห่ง ผลปรากฏว่า มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 108 แห่ ง เพิ่มขึ้น
2 แห่ ง ในขณะเดี ย วกั น แผนกาหนดให้ ส ถาบั น เกษตรกรที่ รวบรวมมั น ส าปะหลั งเข้ าร่ว มโครงการ
16 แห่ ง แต่ผ ลปรากฏว่า มี ส ถาบั นเกษตรกรเข้ าร่ วมโครงการ 14 แห่ ง ลดลง 2 แห่ ง ส่ วนสถาบั น
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เกษตรกรที่รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามแผน คือ 24 แห่ง
(ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 แสดงจานวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บ
พืชผลทางการเกษตร
แผน
ร้อยละ
ผล
(แห่ง)
(แห่ง)
รวบรวมข้าวเปลือก
72.60
108
106
รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
16.44
24
24
รวบรวมมันสาปะหลัง
10.96
14
16
รวม
146
100.00
146
ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ
สถาบันเกษตรกรตามผลิตหลัก

ร้อยละ
73.97
16.44
9.59
100.00

เพิ่ม(ลด)
(แห่ง)
2
(2)

4.3.3 จานวนรายการปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด ที่สถาบันเกษตรกร
ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
จากจ านวนสถาบั น เกษตรกรตามโครงการพั ฒ นาสถาบั น เกษตรกรจั ด เก็ บ พื ช ผล
ทางการเกษตร มีจานวน 146 แห่ง เพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์
การตลาด จ านวน 271 รายการ แบ่งเป็ นประเภทสิ่ งก่อสร้าง จานวน 251 รายการ และประเภท
ครุภัณฑ์ จานวน 20 รายการ จากจานวน 271 รายการดังกล่าว ในจานวนนี้ ได้รับการสนับสนุนเพื่อ
ก่ อ สร้ างลานตาก มากที่ สุ ด จ านวน 98 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 36.20 ของรายการอุ ป กรณ์ ทั้ งหมด
ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุน รองลงมา คือ เพื่อจัดหาเครื่องชั่งรถบรรทุก จานวน 53 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 19.50 และก่อสร้างฉาง 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.25 ก่อสร้างโกดัง 43 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
15.80 ตามลาดับ นอกจากนี้ยังสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันเกษตรกรจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การตลาด
อื่นๆ เช่น ไซโล เครื่องอบลดความชื้น เครื่องสีข้าวโพด และรถตักล้อยาง/รถเกลี่ยลาน (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 แสดงรายการปั จ จั ย โครงสร้ า งพื้ น ฐานและอุ ป กรณ์ ก ารตลาด ที่ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณ โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
อุปกรณ์การตลาด
1. ฉาง
2. โกดัง
3. ไซโล
4. ลานตาก
5. เครื่องอบลดความชืน้
6. เครื่องชั่งรถบรรทุก
7. เครื่องสีข้าวโพด
8. รถตักล้อยาง/รถเกลี่ยลาน
รวม
ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ

จานวน
44
43
5
98
9
53
9
10
271

ร้อยละ
16.25
15.80
1.90
36.20
3.50
19.50
3.50
3.35
100
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4.3.4 ผลการก่อสร้าง จัดซื้อ จัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด
ของสหกรณ์ โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ข้อมูลจากแบบสอบถาม
พบว่า
1) จ านวนสถาบั น เกษตรกรที่ ก่ อ สร้ า งปั จ จั ย โครงสร้ า งพื้ น ฐาน จั ด ซื้ อ จั ด หา
อุปกรณ์การตลาดแล้วเสร็จ ภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการกาหนด จากจานวนสถาบันเกษตรกร
ที่ได้รับ การจั ด สรรงบประมาณ 146 แห่ ง พบว่า จานวนสถาบั นเกษตรกรที่มี การจัด ซื้อจัดหาหรือ
ก่อสร้างแล้วเสร็จทุกรายการ มีจานวน 143 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98 จานวนสถาบันเกษตรกรที่มีจัดซื้อ
จัดหาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จบางรายการ มีจานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2 และไม่มีสหกรณ์ใดที่สร้าง
ไม่แล้วเสร็จทุกรายการ (แผนภาพที่ 4)
แผนภาพที่ 4 แสดงจานวนสถาบันเกษตรกรที่ก่อสร้างปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์
การตลาดแล้วเสร็จ

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ
จานวนสถาบันเกษตรกรที่
ได้รับจัดสรร

จานวนสถาบันเกษตรกรติดตั้ง/ก่อสร้าง (แห่ง)

(แห่ง)

เสร็จแล้วทุกรายการ (แห่ง)

เสร็จแล้วบางรายการ (แห่ง)

ยังไม่เสร็จ (แห่ง)

146

143

3

0

2) จ าน ว น ราย ก าร ปั จ จั ย โค รงส ร้ า งพื้ น ฐ าน แ ล ะ อุ ป ก รณ์ ก ารต ล าด
ที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุนตามโครงการประเภทสิ่งก่อสร้าง พบว่า สถาบันเกษตรกรมีการ
จัดซื้อจั ดหาและก่อสร้างแล้ วเสร็จ ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด จานวน 248 รายการ คิดเป็ น
ร้อยละ 98.80 ของจานวนรายการสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้นทีส่ ถาบันเกษตรกรได้รับงบประมาณสนับสนุน ส่วน
ที่ดาเนิ น การไม่แล้ วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด มีเพียง 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.20
ส าหรั บ รายการที่ เป็ น ประเภทเป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ พบว่ า จาก 20 รายการ สถาบั น เกษตรกรสามารถ
ดาเนิ น การจั ดซื้อจั ดหาครุ ภัณ ฑ์แล้ วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนดทั้ง 20 รายการ คิดเป็ น
ร้อยละ 100 (ตารางที่ 11 และแผนภาพที่ 5)

การประเมินผล
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
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ตารางที่ 11 แสดงจานวนรายการปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ การตลาด ที่ได้รับการสนับสนุน
และผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
ก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา แล้วเสร็จ ก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา ไม่แล้วเสร็จ
ร้อยละ รายการ
ร้อยละ
รายการ
สิ่งก่อสร้าง
98.80
3
1.20
251
248
ครุภัณฑ์
100.00
0
0.00
20
20
รวมทั้งสิ้น
98.89
3
1.10
271
268
ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ
ประเภทรายการ

จานวน
รายการ

แผนภาพที่ 5 แสดงรายการที่ได้รับการสนับสนุนและการจั ดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร จาแนกตามประเภทสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ

4.3.5 ความทันเวลาในการจัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด
และการเบิกจ่ายเงิน ของสถาบันเกษตรกรทีไ่ ด้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการพัฒนา
สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ดังนี้
จานวนสถาบันเกษตรกรที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน โครงการ
พั ฒ นาสถาบั น เกษตรกรจั ด เก็ บ พื ช ผลทางการเกษตร โดยพิ จ ารณาตามกระบวนการของสถาบั น
เกษตรกรที่ได้รับงบประมาณตามโครงการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านกระบวนการเบิกจ่ายเงิน และด้าน
การขยายระยะเวลาสัญญา (ตารางที่ 12) กล่าวคือ
1) จานวนสถาบันเกษตรกรที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างในก่อสร้าง จัดซื้อ จัดหา ปัจจัย
โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด ของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับงบประมาณ จากจานวนสถาบัน
เกษตรกร 146 แห่ง พบว่า 143 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.95 ที่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทุก
รายการได้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการกาหนด แต่มีเพียง 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.05
ของสถาบันเกษตรกรทั้งหมด ที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จบางรายการในกรอบระยะเวลา ดังนี้

การประเมินผล
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(1) สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จากัด จังหวัดนครราชสีมา รายการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ คือ เครื่องอบลดความความชื้น ขนาด 500 ตันต่อวัน สาเหตุเนื่องจาก สหกรณ์
ได้รับการจัดสรรงบประมาณทดแทนเพิ่มเติมภายหลัง และสหกรณ์มีการขยายระยะเวลาสัญญาโดยให้
เหตุผลการส่งผลค่าวิเคราะห์ความแข็งของดินล่าช้า
(2) สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จากัด จังหวัดอุตรดิตถ์ รายการที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ คือ เครื่องอบลดความความชื้น ขนาด 350 ตันต่อวัน สาเหตุที่ยังดาเนินการไม่ แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลากาหนดเนื่องจาก สหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณทดแทนเพิ่มเติมภายหลัง และ
สหกรณ์มีการขยายระยะเวลาสัญญา
(3) สหกรณ์ ก ารเกษตรเมื อ งอุ ต รดิ ต ถ์ จ ากั ด จั งหวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ รายการที่ อ ยู่
ระหว่ า งด าเนิ น การ คื อ ลานตาก ขนาด 8,000 ตารางเมตร สาเหตุ เนื่ อ งจากสหกรณ์ มี ก ารขอ
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนในการก่อสร้างส่งผลทาให้การก่อสร้างทอดระยะเวลาออกไป
2) การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ปั จ จั ย โครงสร้ า งพื้ น ฐานและเครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์การตลาด โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ของสถาบันเกษตรกร
ให้แก่ผู้รับจ้าง พบว่า สถาบันเกษตรกร จานวน 125 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.60 สามารถดาเนินการ
เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างที่จัดซื้อจัดจ้างได้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการกาหนด มีเพียง
21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.40 ของสถาบันเกษตรกรจานวนทั้งสิ้น ที่ไม่สามารถดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จในกรอบระยะเวลา
3) การขยายระยะเวลาสัญญา ผลปรากฏว่า มีสถาบันเกษตรกร จานวน 107 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 73.30 ไม่มีการขยายเวลาสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง และมี สถาบันเกษตรกร จานวน 39
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.70 ของสถาบันเกษตรกรจานวนทั้งหมด ที่มีการขยายระยะเวลาสัญญาจ้างให้แก่
ผู้รับจ้าง
ตารางที่ 12 แสดงจานวนสถาบั น เกษตรกรที่ดาเนิน การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน โครงการ
พัฒนาสถาบัน เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
แล้วเสร็จในกรอบระยะเวลา
(ร้อยละ)
1. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
143 (97.95)
2. การดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
125 (85.60)
3. การขยายระยะเวลาสัญญา
107 (73.30)
ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ
ด้านกระบวนการบริหารจัดการ

ไม่แล้วเสร็จในกรอบ
ระยะเวลา (ร้อยละ)
3 (2.05)
21 (14.40)
39 (26.70)

4.3.6 จานวนรายการอุป กรณ์ การตลาดที่มี การจัด ซื้อจัดจ้า งที่ไม่เป็น ไปตามกรอบ
ระยะเวลา
จากผลการประเมินโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
พบว่า จานวนรายการสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์การตลาดที่สหกรณ์ไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัด จ้าง
ที่ ไม่ เป็ น ไปตามกรอบระยะเวลาที่ โ ครงการก าหนด ด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง มี จ านวน 8 รายการ
ในจานวนนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่เป็นเครื่องอบลดความชื้น จานวน 4 รายการ รองลงมาคือ
การจัดซื้อจัดจ้างไซโล จานวน 2 รายการ โกดัง และ เครื่องชั่งรถบรรทุก อย่างละ 1 รายการ ด้านการ

การประเมินผล
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
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เบิกจ่ายเงิน พบว่า สหกรณ์มีการเบิก จ่ายเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา จานวน
20 รายการ ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างโกดัง จานวน 6 รายการ รองลงมาคือ เครื่องอบลดความชื้น
จานวน 4 รายการ และไซโล ลานตาก และเครื่องชั่งรถบรรทุก ชนิดละ 3 รายการ และ ฉาง 1 รายการ
นอกจากนี้ สถาบันเกษตรกรยังมีการขยายระยะเวลาสัญญาจ้างให้กับผู้รับจ้าง มีจานวนถึง 46 รายการ
โดยสถาบันเกษตรกรส่วนใหญ่มีการขยายระยะเวลาก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างมากที่สุด คือ ลานตาก 12
รายการ รองลงมาคือ โกดัง 10 รายการ ฉาง 9 รายการ เครื่องชั่งรถบรรทุก 6 รายการ และ เครื่องอบ
ลดความชื้น ไซโล ชนิดละ 4 รายการ และเครื่องสีข้าวโพด 1 รายการ ตามลาดับ (ตารางที่ 13) เหตุผล
เนื่ องจากเป็น สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ และต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อ นการก่ อสร้างตาม
กฎหมาย
ตารางที่ 13 แสดงรายการสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์การตลาดที่สถาบันเกษตรกรจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลา โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
การเบิกจ่าย
การจัดซื้อจ้าง
1. ฉาง
1
2. โกดัง
6
1
3. ไซโล
3
2
4. ลานตาก
3
5. เครื่องอบลดความชืน้
4
4
6. เครื่องชั่งรถบรรทุก
3
1
7. เครื่องสีข้าวโพด
8. รถตักล้อยาง
รวม
20
8
ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ
อุปกรณ์การตลาด

การขยายเวลา
9
10
4
12
4
6
1
46

4.3.7 งบประมาณและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับอนุมัติจากสานักงบประมาณ โครงการพัฒนา
สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร จานวน 1,074.98 ล้านบาท งบประมาณที่ใช้จริง จานวน
1,044.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.21 และมีงบประมาณคงเหลือส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน จานวน
30.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.79 ของงบประมาณทั้งสิ้น (แผนภาพที่ 6)

การประเมินผล
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แผนภาพที่ 6 แสดงงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บ
พืชผลทางการเกษตร

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร(เดิม)

จานวน
สถาบัน
เกษตรกร
41
146

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร(ใหม่)

40

สถานะรายการ

จานวน
จังหวัด

146

จานวน
รายการ
267
271

งบประมาณที่ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
ต้องส่งคืน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1,017.91
1,074.98

งบประมาณ
สุทธิ
(ล้านบาท)

30.09

1,044.89
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4.4 ผลการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ได้รับการ
อุดหนุน
4.4.1 ผลการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับการอุดหนุน
จากโครงการพัฒ นาสถาบั น เกษตรกรจัดเก็บ พืช ผลทางการเกษตร ข้อมูล จากแบบสอบถามสถาบั น
เกษตรกร จานวน 146 แห่ง ด้านผลการใช้ประโยชน์ในภาพรวม ในปีที่ 1 เมื่อสถาบันเกษตรกรจัดซื้อ
จั ด จ้ างแล้ ว เสร็ จ ตั้ งแต่ เริ่ ม ต้ น โครงการจนถึ งวั น ที่ 31 มี น าคม 2562 สถาบั น เกษตรกรที่ ได้ รับ การ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การตลาด มีการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ในการรวบรวม
ผลผลิ ต หลั กในภาพรวม ด้านข้าวเปลื อ ก ข้ าวโพดเลี้ ยงสั ต ว์ และมัน ส าปะหลั ง พบว่า จากสถาบั น
เกษตรกรจานวน 146 แห่ง โครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ รวม 271 รายการ เฉพาะที่สถาบัน
เกษตรกรดาเนิ นการจัดซื้อจัดหาแล้วเสร็ จ จานวน 268 รายการ ในจานวนนี้มีการใช้ประโยชน์แล้ ว
226 รายการ คิดเป็นร้อยละ 83 ของจานวนโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
ทั้งสิ้น ยังไม่ใช้ประโยชน์ จานวน 42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16 ส่วนที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จานวน 3
รายการข้างต้น คือ เครื่องอบลดความชื้น ขนาด 500 ตันต่อวัน เครื่องอบลดความชื้น ขนาด 3,500 ตัน
ต่ อ วัน และลานตาก ขนาด 8,000 ตารางเมตร คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 1 ของจ านวนรายการที่ ได้ รับ การ
สนับสนุนทั้งสิ้น (แผนภาพที่ 7) รายการสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์การตลาดที่สถาบันเกษตรกรได้รับการ
อุดหนุ น ให้ ก่อสร้างหรื อจั ดซื้ อจั ดหาเสร็จเรียบร้อยแล้ วแต่ ยังไม่ใช้ประโยชน์ มี จานวน 42 รายการ
เนื่องจาก สถาบันเกษตรกรส่วนใหญ่ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่ทันฤดูก าลเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตปีการ
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ผลิต 2561/62 ซึ่งเก็บเกี่ยวช่วงเดือนตุลาคม – มกราคม ของทุกปี รวมทั้ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมัน
สาปะหลัง เนื่องจากเป็นสินค้าหรือผลผลิตผลตามฤดูกาล
แผนภาพที่ 7 แสดงการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับการอุดหนุน
ในปี ที่ 1

สถาบันเกษตรกร
(แห่ง)

จัดซื้อจัดหาแล้วเสร็จ (รายการ)
ใช้ประโยชน์แล้ว

ยังไม่ใช้ประโยชน์

146 แห่ง 271 รายการ
226
42
ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ

ยังไม่แล้วเสร็จ

รวม

(รายการ)

(รายการ)

3

271

4.4.2 รายการอุป กรณ์ ก ารตลาดที่ มี การใช้ป ระโยชน์ เมื่ อจาแนกตามลั กษณะการใช้งาน
ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า จากจานวนชนิดอุปกรณ์การตลาดที่มีการใช้ประโยชน์แล้ว จานวน 226
รายการ มีการใช้ประโยชน์ตามฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่ จานวน 126 รายการ คิดเป็นร้อ ยละ 55.75 ของ
จานวนอุปกรณ์การตลาดที่มีการใช้ประโยชน์แล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับรายการอุปกรณ์การตลาดชนิด
นั้นๆ เรียงจากมากไปน้อย คือ ฉาง เครื่องสีข้าวโพด เครื่องอบลดความชื้น ลานตาก เครื่องชั่ง โกดัง
และมีการใช้ประโยชน์ทั้งปี จานวน 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 45.25 ของจานวนอุปกรณ์การตลาด
ที่มีการใช้ประโยชน์แล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับรายการอุปกรณ์การตลาดชนิดนั้นๆ เรียงจากมากไปน้อย
คือ อื่นๆ ไซโล โกดัง เครื่องชั่ง ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น เครื่องสีข้าวโพด ฉาง (ตารางที่ 14)
4.4.3 จานวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์แบ่งตามชนิดอุปกรณ์ที่ได้รับการอุดหนุน ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) พบว่า เกษตรกรได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น รวม 195,253
ราย ในจานวนนี้ เป็นเกษตรกรได้รับประโยชน์จากลานตากมากที่สุด จานวน 81,191 ราย รองลงมา คือ
เครื่องชั่ง จานวน 38,457 ราย โกดัง จานวน 36,723 ราย ฉาง จานวน 16,153 ราย อื่นๆ จานวน
9,782 ราย เครื่องสีข้าวโพด จานวน 5,252 ราย ไซโล จานวน 4,472 ราย และเครื่องอบลดความชื้น
จานวน 3,223 ราย ตามล าดับ (ตารางที่ 14) เหตุที่เกษตรกรได้รับประโยชน์จากลานตากมากที่สุ ด
รองลงมาคือ เครื่องชั่ง เนื่องจากเกษตรกรจะนาผลผลิตหลักมาจาหน่ายให้กับสถาบันเกษตรกร เครื่องชั่ง
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และลานตาก จะเป็ น ด่านแรกดาเนินการในกระบวนการรับซื้อในการใช้ป ระโยชน์เพื่ อการรวบรวม
ผลผลิตทางการเกษตรหลักของสถาบันเกษตรกร
ตารางที่ 14 แสดงจานวนรายการชนิด อุปกรณ์การตลาดที่มีการใช้ประโยชน์แ ล้วในปีที่ 1 จาแนกตาม
ลักษณะการใช้งาน
รายการสิ่งก่อสร้าง จานวนที่ได้รับ
และปกรณ์
(รายการ)

ลักษณะการใช้ประโยชน์
ใช้ทั้งปี

เกษตรได้ประโยชน์
(ราย)
ร้อยละ ตามฤดูกาล ร้อยละ

ฉาง

36

8

22.22

28

77.78

16,153

โกดัง

34

23

67.65

11

32.35

36,723

ไซโล

3

3

100.00

0

0.00

4,472

ลานตาก

91

35

38.46

56

61.54

81,191

เครื่องอบ

3

1

33.33

2

66.67

3,223

เครื่องชั่ง

41

18

43.90

23

56.10

38,457

เครื่องสี

8

2

25.00

6

75.00

5,252

อื่นๆ

10

10

100.00

0

0.00

9,782

รวม
226
100
44.25
126
55.75
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195,253

4.5 ผลการดาเนินงานการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก
4.5.1 ผลการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลักของสถาบันเกษตรกร ปี 2561
ข้อมูลจากแบบสอบถามสถาบันเกษตรกรที่ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรจั ด เก็ บ พื ช ผลทางการเกษตร ด้ านผลการรวบรวมผลผลิ ต สิ น ค้ าเกษตรหลั ก ของสถาบั น
เกษตรกร ปี 2561 ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
1) ผลการรวบรวมผลผลิตหลัก ข้อมูลจากแบบสอบถามสถาบันเกษตรกร จานวน 146
แห่ง พบว่า สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมข้าวเปลือกเป็นผลผลิตหลัก มีจานวน 101 แห่ง จากจานวน 108
แห่ง ปริมาณรวบรวมข้าวเปลือก 647,493.20 ตัน ยังไม่มีผ ลการรวบรวม 7 แห่ ง สถาบันเกษตรกร
ที่รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีจานวน 30 แห่ง จากจานวน 24 แห่ง ปริมาณรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
138,374.90 ตัน และสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมมันสาปะหลัง มีจานวน 22 แห่ง จากจานวน 16 แห่ง
ปริมาณรวบรวมข้าวเปลือก 115,713.30 ตัน แสดงให้เห็นว่า มีสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดแล้วไปใช้ประโยชน์ในการรวบรวมผลผลิต ทางการเกษตร
หลักตามโครงการแล้ว และยังใช้ประโยชน์เพื่อรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรรองของสมาชิกด้วย
2) ผลจากการรวบรวมผลผลิ ต หลั ก ของสถาบั น เกษตรกรเมื่ อ เที ย บกั บ แผนการ
รวบรวมของสถาบันเกษตรกร ปี 2561 พบว่า สหกรณ์ได้มีการปรับปรุงแผนการรวบรวมผลผลิตหลัก
และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามพบว่า สถาบันเกษตรกรที่ มีการรวบรวมข้าวเปลือกเป็ นผลผลิตหลัก
วางแผนรวบรวมข้าวเปลื อกไว้ จ านวน 892,315.60 ตัน รวบรวมได้จริง จานวน 647,493.20 ตั น
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คิดเป็นร้อยละ 72.56 เมื่อเทียบกับแผน เนื่องจาก สถาบันเกษตรกรบางส่วนก่อสร้างปัจจัยโครงสร้าง
พื้นฐานแล้วเสร็จหลังฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปี 2561/62 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สถาบันเกษตรกรวางแผน
รวบรวม จานวน 133,980.10 ตัน สถาบันเกษตรกร รวบรวมได้ จริง 138,371.90 ตัน คิดเป็นร้อยละ
103.28 ซึ่งรวบรวมได้เกินแผนที่วางไว้ เนื่องสถาบันเกษตรกรได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
ในการช่วยรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นช่วงของการรับซื้อ โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หลังฤดูการท านา ซึ่งเป็ น ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามโครงการประชารัฐ
ซึ่งสหกรณ์ส่วนหนึ่งเข้าร่วมโครงการเป็นแหล่งผลิตและแหล่งรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสมาชิกสหกรณ์
เพื่อส่งจาหน่ายให้กับผู้ประกอบการตามแนวทางประชารัฐ แต่ก็มีสถาบันเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ก่อสร้าง
แล้ วเสร็จล่วงเลยฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปี 2561/62 ส่วนมันสาปะหลัง สถาบันเกษตรกรวางแผน
รวบรวม จานวน 126,500 ตัน รวบรวมได้ จริง 115,713.30 ตัน คิดเป็นร้อยละ 91.47 รวบรวมได้
ต่ากว่าแผนที่วางไว้เล็กน้อย (แผนภาพที่ 8)
แผนภาพที่ 8 แสดงผลการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลักเมื่อเทียบกับแผน ปี 2561

รายการ
ข้าวเปลือก
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
มันสาปะหลัง
รวม

สหกรณ์
(แห่
101ง)
30
22

แผนรวบรวม (ตัน)
892,315.6
133,980.1
126,500
1,152,796

ผลรวบรวม (ตัน)
647,493.2
138,374.9
115,713.3
901,581.4

ร้อยละ
72.56
103.28
91.47
78.21
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3) ผลการรวบรวมผลผลิตหลักของสถาบันเกษตรกรเมื่อเทียบกับแผนงานโครงการ
พบว่า ในปีที่ 1 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับแผนงานที่เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจาก ข้อมูลผลการรวบรวมที่ได้จาก
แบบสอบถามจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่า มีสถาบันเกษตรกรจานวนมากที่ไม่รายงานปริมาณ
ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณการรวบรวมผลผลิตหลักก่อนเข้าร่วมโครงการ ประกอบกับในช่วงเวลา
ดังกล่าว สถาบันเกษตรกรอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จัดซื้อจัดหาไม่แล้วเสร็จในช่วงฤดูการรวบรวมผลผลิต
หลัก ทั้ง 3 ชนิด คือ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสาปะหลัง (ตารางที่ 15)
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ตารางที่ 15 แสดงแผนการรวบรวมผลผลิตหลักสินค้าเกษตร เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงานโครงการ
รายการ

แผน
(แห่ง)

ผล
(แห่ง)

แผนรวบรวม
ผลรวบรวม
ที่โครงการกาหนด
ทั้งสิ้น (ตัน)
เพิ่มขึ้น(ตัน)
ข้าวเปลือก
106
101
518,000
647,493.2
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
24
30
87,000
138,374.9
มันสาปะหลัง
16
22
110,000
115,713.3
รวม
146
153
715,000
901,581.4
ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ

หมายเหตุ

4.5.2 แผนการรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก (รายสินค้า) ปี 2562 – 2564
จากผลการประเมินโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ข้อมูล
จากแบบสอบถามการประเมินผล พบว่า สถาบันเกษตรกรมีการวางแผนการรวบรวมผลผลิตสินค้า
เกษตรหลั ก ปี 2562 – 2564 ไว้เพื่อเตรียมความพร้อมและการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ การตลาด
ที่ได้รับจากโครงการในแต่ละรายสินค้าเกษตรหลักตามโครงการ ดังนี้
1) สิ น ค้ า ข้ า วเปลื อ ก ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามสถาบั น เกษตรกรที่ ร วบรวมสิ น ค้ า
ข้าวเปลือกเป็นผลผลิตหลัก โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ปี 2562 –
2564 จากจานวนสถาบันเกษตรกรตามโครงการ 108 แห่ง (ตารางที่ 16) พบว่า
(1) แผนการรวบรวมผลผลิตหลักด้านข้าว สถาบันเกษตรกรมีการรายงานข้อมูล
แผนการรวบรวมข้ าวเปลื อ กเป็ น ผลผลิ ตหลั ก ในปี 2562 จานวน 105 แห่ ง คิด เป็ น ร้อยละ 39.81
ของจานวนสถาบันเกษตรกรทั้งสิ้นที่ได้รับงบประมาณปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดด้าน
สินค้าข้าวตามโครงการ ปริมาณแผนการรวบรวมข้าวเปลือก ปี 2562 จานวน 1,110,910 ตัน ปี 2563
จ านวน 101 แห่ ง ปริ ม าณแผนการรวบรวม 1,075,633 ตั น และ ปี 2564 เพี ย งจ านวน 99 แห่ ง
ปริมาณแผนการรวบรวม 1,144,617 ตัน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลาดับ แต่ยังมีสถาบันเกษตรกรที่ไม่
รายงานแผนการรวบรวมในปี 2562 – 2564 มีจานวน 3 , 7 และ 9 แห่ง ตามลาดับ
(2) แผนการจัดเก็บผลผลิตหลักด้านข้าว สถาบันเกษตรกรมีการรายงานข้อมูล
แผนการจัดเก็บข้าวเปลือกเป็นผลผลิตหลัก ในปี 2562 – 2564 เพียงจานวน 43 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
39.81 ของจ านวนสถาบั น เกษตรกรทั้ งสิ้ น ที่ ได้ รับ งบประมาณปั จจัยโครงสร้างพื้ นฐานและอุป กรณ์
การตลาดด้านสินค้าข้าว ปริมาณแผนการจัดเก็บข้าวเปลือก ปี 2562 – 2564 จานวน 169,644 ตัน
188,663 ตัน และ 197,431 ตัน ตามลาดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นสถาบันเกษตรกรที่มีโรงสี
และดาเนินธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ส่วนสถาบันเกษตรกรที่ไม่มีแผนการจัดเก็บข้าวเปลือก
ในปี 2562 – 2564 มี จ านวนถึ ง 65 แห่ ง ทั้ ง นี้ ป ริ ม าณการจั ด เก็ บ ข้ า วเปลื อ ก สถาบั น เกษตรกร
จะวางแผนตามสถานการณ์เฉพาะหน้าในแต่ละปีตามสถานการณ์ราคา และการลดความเสี่ยงด้านความ
ผั น ผวนของราคาข้ า ว รวมถึ ง หลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไขและแนวนโยบายของรั ฐ บาลในมาตรการชะลอ
ข้าวเปลือกในแต่ละปี
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(3) แผนเกษตรกรได้รับประโยชน์ จากโครงการด้านสินค้าข้าว พบว่า สถาบัน
เกษตรกรมีการรายงานข้อมูลแผนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการ ในปี 2562 – 2564
จากจานวนทั้งสิ้น 108 แห่ ง โดยปี 2562 มีรายงานแผนเพียงจานวน 90 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33
ของจานวนสาบันเกษตรกรทั้งสิ้นที่ได้รับงบประมาณปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ การตลาดด้าน
สินค้าข้าว แผนจานวนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ จานวน 119,595 ราย ปี 2563 จานวน 86
แห่ ง เกษตรกร 124,581 ราย และปี 2564 จานวน 86 แห่ ง เกษตรกร จานวน 243,839 ราย ส่ ว น
สถาบั น เกษตรกรที่ ยั ง ไม่ มี แ ผนเกษตรกรที่ ค าดว่ า สหกรณ์ จ ะได้ รับ ประโยชน์ ในปี 2562 – 2564
มีจานวน 18 , 22 และ 22 แห่ง ตามลาดับ
ตารางที่ 16 แสดงแผนการรวบรวมและแผนการจัดเก็บผลผลิตหลักด้านข้าวเปลือกของสถาบัน
เกษตรกร โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ปี 2562 - 2564
แผนดาเนินการ
แผนรวบรวมข้าวเปลือก (ตัน)
สถาบันรายงานข้อมูลแผนรวบรวม
แผนจัดเก็บข้าวเปลือก (ตัน)
สถาบันรายงานข้อมูลแผนจัดเก็บ
แผนเกษตรกรได้รับประโยชน์ (ราย)
สถาบั
(ตัน)นรายงานแผนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์

ปี 2562
1,110,910
(105 แห่ง)
งงง
169,644
(43 แห่ง)
งงง
119,595
(90 แห่ง)

ปี 2563
1,075,633
(101 แห่ง)
188,663
(43 แห่ง)
124,581
(86 แห่ง)

ปี 2564
หมายเหตุ
1,144,617 จากจานวนสถาบัน
(99 แห่ง) เกษตรกรตาม
197,431 โครงการ 108 แห่ง
(43 แห่ง)
243,839
(86 แห่ง)

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ

2) สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้อมูลจากแบบสอบถามสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมสินค้า
ข้าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์เป็ น ผลผลิ ต หลั ก โครงการพั ฒ นาสถาบั น เกษตรกรจั ดเก็ บ พื ช ผลทางการเกษตร
ปี 2562 – 2564 จากจานวนสถาบันเกษตรกรตามโครงการ 24 แห่ง (ตารางที่ 17) พบว่า
(1) แผนการรวบรวมผลผลิตหลักด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า สถาบันเกษตรกร
มีการรายงานข้อมูลแผนการรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นผลผลิตหลัก ในปี 2562 จานวน 22 แห่ง จาก
จานวนสถาบันเกษตรกรทั้งสิ้นที่ได้รับงบประมาณตามโครงการ จานวน 24 แห่ง ปริมาณแผนรวบรวม
ข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ ปี 2562 จ านวน 172,330 ตัน ปี 2563 จานวน 23 แห่ ง ปริมาณแผนรวบรวม
186,756 ตัน และ ปี 2564 จานวน 23 แห่ง ปริมาณแผนรวบรวม 203,121 ตัน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น
ตามลาดับ แต่ยังมี สถาบันเกษตรกรที่ไม่รายงานแผนการรวบรวมในปี 2562 – 2564 มีจานวน 2 , 1
และ 1 แห่ง ตามลาดับ
(2) แผนการจัดเก็บผลผลิตหลักด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สถาบันเกษตรกรมีการ
รายงานข้อมูล แผนการจัดเก็บ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นผลผลิตหลัก ในปี 2562 – 2564 มีเพียง 5 แห่ ง
คิดเป็นร้อยละ 20.83 ของจานวนสถาบันเกษตรกรทั้งสิ้นที่ได้รับงบประมาณปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและ
อุป กรณ์ ก ารตลาดด้ านสิ น ค้ าข้ าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์ 24 แห่ ง ปริมาณแผนการจั ดเก็บ ข้าวโพดเลี้ ยงสั ต ว์
ปี 2562 – 2564 จานวน 17,000 ตัน 19,700 ตัน และ 22,300 ตัน ตามลาดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถาบัน
เกษตรกรที่ ดาเนิ นธุรกิจ เกี่ยวกับ การลดความชื้นเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสั ตว์และมีส ถานที่จัดเก็บเพื่อส่ ง
จาหน่ายแก่ผู้ประกอบการและเครือข่ายสถาบันเกษตรกร ส่วนสถาบันเกษตรกรที่ไม่มีแผนการจัดเก็บ
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี 2562 – 2564 มีจานวนถึง 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.16 ของจานวนสถาบัน
เกษตรกรในโครงการทั้งนี้ ปริมาณการจัดเก็บ สถาบันเกษตรกรจะวางแผนตามสถานการณ์เฉพาะหน้า
ในแต่ละปีตามสถานการณ์ราคา และการลดความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา รวมถึงหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแนวนโยบายและมาตรการของรัฐในแต่ละปี
(3) แผนเกษตรกรได้รับ ประโยชน์ จากโครงการด้านสิน ค้า ข้าวโพดเลี้ยงสัต ว์
พบว่า สถาบันเกษตรกรมีการรายงานข้อมูลแผนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการ ในปี
2562 – 2564 จากจานวนทั้งสิ้น 24 แห่ง โดยในปี 2562 – 2564 มีรายงานแผนเพียงจานวน 21 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของจานวนสถาบันเกษตรกรทั้งสิ้นที่ได้รับงบประมาณปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและ
อุปกรณ์การตลาดด้านสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562 แผนจานวนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
จ านวน 20,541 ราย ปี 2563 เกษตรกร 23,090 ราย และปี 2564 เกษตรกร จานวน 25,461 ราย
ส่วนสถาบันเกษตรกรที่ ยังไม่มีแผนเกษตรกรที่ คาดว่าสหกรณ์จะได้รับประโยชน์ ในปี 2562 – 2564
มีจานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจานวนสถาบันเกษตรกรตามโครงการ
ตารางที่ 17 แสดงแผนการรวบรวมและแผนการจัดเก็บผลผลิตหลักด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของสถาบัน
เกษตรกร โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ปี 2562 - 2564
แผนดาเนินการ
แผนรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ตัน)
สถาบันรายงานข้อมูลแผนรวบรวม
แผนจัดเก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ตัน)
สถาบันรายงานข้อมูลแผนจัดเก็บ
แผนเกษตรกรได้รับประโยชน์ (ราย)
สถาบั
(ตัน)นรายงานแผนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์

ปี 2562
172,330
(22 แห่ง)
งงง
17,000
(5 แห่ง)
งงง
20,541
(21 แห่ง)

ปี 2563
186,756
(23 แห่ง)
19,700
(5 แห่ง)
23,090
(21 แห่ง)

ปี 2564
หมายเหตุ
203,121 จากจานวนสถาบัน
(23 แห่ง) เกษตรกรตาม
22,300 โครงการ 24 แห่ง
(5 แห่ง)
25,461
(21 แห่ง)

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ

3) สิน ค้า มัน สาปะหลัง ข้อมูล จากแบบสอบถามสถาบันเกษตรกรที่ รวบรวมสิ นค้า
มันสาปะหลังเป็นผลผลิตหลัก โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ปี 2562 –
2564 จากจานวนสถาบันเกษตรกรตามโครงการ 16 แห่ง (ตารางที่ 18) พบว่า
(1) แผนการรวบรวมผลผลิตหลักด้านมัน สาปะหลัง พบว่า สถาบันเกษตรกร
มีการรายงานข้อมูลแผนการรวบรวมมันสาปะหลังเป็นผลผลิตหลัก ในปี 2562 – 2564 จานวน 13 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 81.25 ของจานวนสถาบันเกษตรกรทั้งสิ้นที่ได้รับงบประมาณตามโครงการ ปริมาณแผน
รวบรวมมันสาปะหลังของสถาบันเกษตรกร ปี 2562 จานวน 144,850 ตัน ปี 2563 จานวน 157,800
ตัน และปี 2564 จานวน 169,820 ตัน ซึ่งแผนมีปริมาณการรวบรวมแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลาดับ แต่ยังมี
สถาบันเกษตรกรที่ไม่รายงานแผนการรวบรวมในปี 2562 – 2564 มีจานวน 3 แห่ง
(2) แผนการจั ด เก็ บ ผลผลิ ต หลั ก ด้ า นมั น ส าปะหลั ง สถาบั น เกษตรกรมี ก าร
รายงานข้ อ มู ล แผนการจั ด เก็ บ มั น ส าปะหลั ง เป็ น ผลผลิ ต หลั ก ในปี 2562 – 2564 มี เพี ย ง 7 แห่ ง
คิดเป็นร้อยละ 43.75 ของจานวนสถาบันเกษตรกรทั้งสิ้นที่ได้รับงบประมาณปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและ
อุปกรณ์การตลาดด้านสินค้า มันสาปะหลัง ปริมาณแผนการจัดเก็บ มันสาปะหลังของสถาบันเกษตรกร
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ปี 2562 – 2564 จานวน 14,007 ตัน 14,957 ตัน และ 16,107 ตัน ตามลาดับ ซึ่ง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นสถาบันเกษตรกรที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับมันเส้นสะอาดและมีสถานที่จัดเก็บเพื่อส่ง
จาหน่ายแก่ผู้ประกอบการและเครือข่ายสถาบันเกษตรกร ส่วนสถาบันเกษตรกรที่ไม่มีแผนการจัดเก็บมัน
สาปะหลั งในปี 2562 – 2564 มีจ านวน 9 แห่ ง คิดเป็นร้อยละ 56.25 ของจานวนสถาบันเกษตรกร
ในโครงการ
(3) แผนเกษตรกรได้รับประโยชน์ จากโครงการด้านสินค้ามันสาปะหลัง พบว่า
สถาบันเกษตรกรมีการรายงานข้อมูลแผนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการ ในปี 2562
– 2564 จานวน 12 แห่ ง คิดเป็ น ร้ อยละ 75 ของจานวนสถาบันเกษตรกรทั้งสิ้นที่ ได้รับงบประมาณ
ปั จ จั ยโครงสร้ างพื้ น ฐานและอุป กรณ์ การตลาดด้านสิ นค้า มัน ส าปะหลั งตามโครงการ ปี 2562 แผน
จานวนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ จานวน 7,568 ราย ปี 2563 เกษตรกร 8,188 ราย และปี
2564 เกษตรกร จานวน 8,688 ราย ส่วนสถาบันเกษตรกรที่ยังไม่มีแผนเกษตรกรที่คาดว่าสหกรณ์จะ
ได้รับประโยชน์ ในปี 2562 – 2564 มีจานวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 ของจานวนสถาบันเกษตรกร
ตามโครงการ
ตารางที่ 18 แสดงแผนการรวบรวมและแผนการจัดเก็บผลผลิตหลักด้านมันสาปะหลัง ของสถาบัน
เกษตรกร โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ปี 2562 - 2564
แผนดาเนินการ
แผนรวบรวมมันสาปะหลัง (ตัน)
สถาบันรายงานข้อมูลแผนรวบรวม
แผนจัดเก็บมันสาปะหลัง (ตัน)
สถาบันรายงานข้อมูลแผนจัดเก็บ
แผนเกษตรกรได้รับประโยชน์ (ราย)
สถาบั
(ตัน)นรายงานแผนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์

ปี 2562
144,850
(13 แห่ง)
งงง
14,007
(7 แห่ง)
งงง
7,568
(12 แห่ง)

ปี 2563
157,800
(13 แห่ง)
14,957
(7 แห่ง)
8,188
(12 แห่ง)

ปี 2564
หมายเหตุ
169,820 จากจานวนสถาบัน
(13 แห่ง) เกษตรกรตาม
16,107 โครงการ 16 แห่ง
(7 แห่ง)
8,688
(12 แห่ง)

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ

4.5.3 แผนการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก (ภาพรวม) ปี 2562 – 2564
1) เปรียบเทียบแผนการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก กับผลการรวบรวมสินค้า
เกษตรกรหลักของสถาบันเกษตรกรก่อนเข้าโครงการ กับแผนการรวบรวมจากข้อมูลการรายงานแผน
จากแบบสอบถาม พบว่ า สถาบั น เกษตรกรวางแผนรวบรวมข้ า วเปลื อ ก ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ และ
มัน สาปะหลั ง แผนงานในปี 2562 – 2564 ในภาพรวม จานวน 1,428,090 ตัน 1,420,189 ตัน และ
1,517,568 ตัน ตามลาดับ และเมื่อเทียบกับผลการรวบรวมของสถาบันเกษตรกร ปี 2560 ซึ่งมีจานวน
1,097,495 ตัน พบว่า สถาบันเกษตรกรได้วางแผนการรวบรวมผลผลิตหลักปี 2562 – 2564 เพิ่มขึ้น
จากปี 2560 (ปีฐาน) จานวน 330,595 ตัน 332,694 ตัน 420,073 ตัน หรือเพิ่มขึ้นจากปีฐาน คิดเป็น
ร้อยละ 30.12 , 29.40 และ 38.27 ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่า สถาบันเกษตรกร
มี ก ารวางแผนการรวบรวม ปี 2562 – 2564 มี ทั้ งเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง) เช่ น ปี 2562 – 2564 วางแผน
รวบรวมเพิ่ม (ลด) คิดเป็นร้อยละ 58.39 (0.55) และ 6.85 ตามลาดับ (ตารางที่ 19) ดังนั้น เห็นควรที่

การประเมินผล
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร

46

กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ แนะน าสถาบั น เกษตรกรในโครงการให้ ความส าคั ญ กั บ ข้อมู ล การวางแผนงาน
โครงการให้มากขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการให้ได้เป้าหมายตามที่วางไว้
ตารางที่ 19 แสดงแผนปริมาณการรวบรวมผลผลิตหลักในภาพรวมของสถาบันเกษตรกร โครงการ
พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ปี 2562 - 2564
แผนของสถาบันเกษตรกร
แผนรวบรวมข้าวเปลือก (ตัน)
แผนรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ตัน)
(ตั
น)
แผนรวบรวมมั
นสาปะหลัง (ตัน)
รวม
ปริมาณเพิ่ม (ลด) เทียบกับปี 2560
ร้อยละ เพิ่ม (ลด) เทียบกับปี 2560
ปริมาณเพิ่ม (ลด) เทียบกับปีก่อน
ร้อยละ เพิ่ม (ลด) เทียบกับปีก่อน

ผลดาเนินการ
ปี 2560
836,363
130,566
130,566
1,097,495

แผน
ปี 2562

แผน
ปี 2563

แผน
ปี 2564

1,110,910
172,330
144,850
1,428,090
330,595
30.12%
330,595
58.39%

1,075,633
186,756
157,800
1,420,189
332,694
29.40%
(7,891)
(0.55%)

1,144,617
203,121
169,820
1,517,568
420,073
38.27%
97,379
6.85%

แผนเพิ่ม
(ลด)
ปี 64-60
308,254
72,555
39,254
420,073

หมายเหตุ ปี 2561 ผลการรวบรวมผลผลิตหลักของสถาบันเกษตรกร จานวน 901,581.4 ตัน
ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ

2) เปรี ย บเที ย บแผนการรวบรวมผลผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรหลั ก กั บ เป้ า หมายแผนงาน
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนด พบว่า ยังมี
ความแตกต่ า งกั น อย่ า งชั ด เจน กล่ า วคื อ แผนงานโครงการก าหนดให้ ส ถาบั น เกษตรกรรวบรวม
ข้าวเปลื อก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสาปะหลัง ในภาพรวมเพิ่มขึ้น จานวน 715,000 ตัน แบ่งเป็น
ข้าวเปลื อก จานวน 518,000 ตัน ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ จานวน 87,000 ตัน และมันสาปะหลัง จานวน
110,000 ตัน จากข้อมูล แผนการรวบรวมผลผลิ ตหลั กของสถาบั นเกษตรกร เมื่อสิ้ นปี 2564 มีการ
วางแผนรวบรวมผลผลิ ต หลั ก รวม 1,517,568 ตั น เพิ่ ม ขึ้ น จากก่ อนเข้าร่ว มโครงการ เพี ย งจ านวน
420,073 ตัน แผนการรวบรวมผลิ ตของสถาบันเกษตรกรต่ากว่าแผนงานโครงการที่กาหนด จานวน
294,927 ตัน (ตารางที่ 20) อาจเนื่องจากการสื่อสารด้านการจัดทาแผนรวบรวมผลผลิตหลัก ขาดความ
ชัดเจนหรืออาจมีการปรับแผนงานโครงการ ทั้งนี้ หากให้เป็นไปตามแผนงานที่โครงการ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ควรเร่งรัดให้สถาบันเกษตรกรที่ยังไม่รายงานแผนการรวบรวมผลผลิตหลักให้ครบทุกแห่ง และ
ควรให้มีการปรับแผนเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ปริมาณตามเป้าหมายโครงการกาหนดไว้

การประเมินผล
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร

47

ตารางที่ 20 แสดงแผนปริมาณการรวบรวมผลผลิตหลักในภาพรวมของสถาบันเกษตรกร โครงการ
พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ปี 2562 – 2564
แผนของสถาบันเกษตรกร

ผลรวบรวม
ปี 2560

แผน
ปี 2562

แผน
ปี 2563

แผน
ปี 2564

แผนรวบรวมข้าวเปลือก (ตัน)
แผนรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ตัน)
(ตัน)
แผนรวบรวมมั
นสาปะหลัง (ตัน)
รวม
ปริมาณเพิ่ม (ลด) เทียบกับปี2560

836,363 1,110,910 1,075,633 1,144,617
130,566 172,330 186,756 203,121
130,566 144,850 157,800 169,820
1,097,495 1,428,090 1,420,189 1,517,568
330,595 332,694 420,073

แผนเพิ่ม
(ลด)
ปี 64-60
308,254
72,555
39,254
420,073

แผน
โครงการ
เพิ่มขึ้น
518,000
87,000
110,000
715,000
(294,927)

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ

4.5.4 แผนปริมาณการจัดเก็บผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก (ภาพรวม) ปี 2562 – 2564
แผนการจัดเก็บผลผลิตสินค้าเกษตรหลักกับผลการรวบรวมสินค้าเกษตรกรหลักของ
สถาบั น เกษตรกรที่ เข้ าร่ ว มโครงการ จากข้อมู ล การรายงานแผนจากแบบสอบถาม พบว่า สถาบั น
เกษตรกรได้วางแผนการจัดเก็บข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสาปะหลัง ในภาพรวม ในปี 2562
– 2564 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2562 แผนการจัดเก็บ จานวน 200,651 ตัน 417,957 ตัน และ
235,838 ตัน ตามล าดับ แต่เป็ นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน และยังไม่ถึงปริมาณ
การจั ดเก็บ ตามเป้ าหมายโครงการ 715,000 ตัน และตามนโยบายของรัฐบาลที่ประสงค์ให้ ส ถาบั น
เกษตรกรเป็นแหล่งดูดซับพืชผลทางการเกษตรในช่วงราคาผลผลิตตกต่า (ตารางที่ 21)
ตารางที่ 21 แสดงแผนปริมาณการจัดเก็บผลผลิตหลักในภาพรวมของสถาบันเกษตรกร โครงการพัฒนา
สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ปี 2562 - 2564
แผนของสถาบันเกษตรกร

ผลจัดเก็บ
ปี 2560

แผน
ปี 2562

แผน
ปี 2564

แผนเพิม่
(ลด)
ปี 64-60

แผนจัดเก็บข้าวเปลือก (ตัน)
แผนจัดเก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ตัน)
แผนจัดเก็บมันสาปะหลัง (ตัน)
รวม

122,994
9,164
9,654
141,812

169,644 188,663 197,431
17,000 19,700 22,300
14,007 14,957 16,107
200,651 223,320 235,838
58,839 81,508 94,026
41.19
57.47
66.30
58,839 22,669 12,518
41.49
11.29
5.60

74,437
22,300
6,453
94,026

ปริมาณเพิ่ม(ลด) เทียบกับปี 2560

ร้อยละเพิ่ม(ลด) เทียบกับปี 2560
ปริมาณเพิ่ม(ลด) เทียบกับปีก่อน
ร้อยละเพิ่ม(ลด) เทียบจากปีก่อน

แผน
ปี 2563

แผน
โครงการ
เพิ่มขึ้น
518,000
87,000
110,000
715,000

หมายเหตุ ปี 2560 (ปีฐาน) ข้อมูลปริมาณการจัดเก็บผลผลิตหลักของสถาบันเกษตรกรในโครงการ
ในภาพรวม จานวน 141,812 ตัน
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4.5.5 แผนจานวนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก (ภาพรวม)
ปี 2562 – 2564
แผนจานวนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตร
ของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จากข้อมูลการรายงานแผนจากแบบสอบถาม พบว่า สถาบัน
เกษตรกรได้วางแผนเกษตรกรได้รับบริการในการรวบรวมผลผลิตหลักด้านข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
และมันส าปะหลัง ในภาพรวม ในปี 2562 – 2564 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2562 แผนจานวน
เกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ จานวน 147,604 ตัน 155,859 ตัน และ 277,988 ตัน ตามลาดับ
และเมื่อเปรีย บเที ย บกับ เป้ าหมายตามแผนงานโครงการกาหนดจานวนเกษตรกรที่ คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ ซึ่งแผนงานโครงการกาหนดไว้ 259,700 ราย พบว่าสถาบันเกษตรกรจะต้องขับเคลื่อนงาน
โครงการไปถึง ปี 2564 ถึงจะให้บ ริการเกษตรกร ได้จานวน 277,988 ราย สูงกว่าแผนงานโครงการ
ที่กาหนด จานวน 18,288 ราย เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า จานวนเกษตรกรจะได้รับประโยชน์
จากสินค้าข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สูงกว่าแผนงานโครงการ ส่วนจานวนเกษตรกรจะได้ประโยชน์จาก
สินค้ามันสาปะหลังต่ากว่าแผนงานโครงการที่กาหนด (ตารางที่ 22)
ตารางที่ 22 แสดงแผนจานวนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากผลผลิตหลักภาพรวมของสถาบันเกษตรกร
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ปี 2562 - 2564
แผนเกษตรกรได้รับประโยชน์

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2564

เกษตรกรได้รับประโยชน์สนิ ค้าข้าว (ราย)รวบรวม
119,495 124,581 243,839
เกษตรกรได้
รับนประโยชน์
สนิ ค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ราย)
20,541 23,090 25,461
ข้าวเปลือก (ตั
)
รวบรวมข้าวเปลื
อก (ตัน)สนิ ค้ามันสาปะหลัง (ราย)
เกษตรกรได้
รับประโยชน์
7,568
8,188
8,688
รวม
147,604 155,859 277,988
ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ

แผน
โครงการ

227,500
18,000
14,200
259,700

4.6 ปัญหาและอุปสรรค
4.6.1 ปัญหาและอุปสรรคของสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลจากแบบสอบถามสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ ดังนี้
1) อุ ป กรณ์ ก ารตลาดที่ ได้ รั บ การอุ ด หนุ น นั้ น ยั ง ไม่ เพี ย งพอต่ อ การจั ด เก็ บ ผลผลิ ต
ทั้งระบบ ทาให้ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
2) สถาบันเกษตรกรส่วนหนึ่งได้ก่อสร้างปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด
ที่ได้รับการสนับสนุนแล้วเสร็จล่วงเลยฤดูกาลรวบรวมผลผลิต
3) สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน
และอุปกรณ์การตลาดยังขาดความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
4) ผลกระทบจากหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกของ
ธ.ก.ส. ไม่ เอื้ อ ต่ อ ให้ ส หกรณ์ เข้ าร่ ว มโครงการของสหกรณ์ ซึ่ งส่ งผลให้ ส หกรณ์ รวบรวมเพื่ อ จั ด เก็ บ
ข้าวเปลือกน้อยลง และไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
5) คู่แข่งพ่อค้าเอกชนในการรับซื้อผลผลิตสินค้าเกษตรกรในพื้นที่มีมากขึ้น
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4.6.2 ข้อเสนอแนะของสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ได้เสนอข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานโครงการ ดังนี้
1) ขอให้หน่วยงานราชการให้เวลาในการจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ประกอบการขอรับ
การสนับสนุน
2) การดาเนินการโครงการขอให้มีความต่อเนื่องเพื่อให้สถาบันเกษตรกรสามารถขอรับ
การสนับสนุนในส่วนอื่นๆ ต่อไป
3) ควรส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรที่ยังขาดอุปกรณ์ด้านการตลาดที่จาเป็นจริงๆ
4) ให้มีการดาเนินการของโครงการต่อเนื่อง และให้มีกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
มากขึ้น
5) ควรให้มีการชี้แจงทาความเข้าใจกับ เกษตรกรถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา
รับซื้อตามกลไกของตลาด รวมถึงการปรับราคารับซื้อตามอัตราความชื้น ของผลผลิตทางการเกษตรที่
สถาบันเกษตรกรจะรับซื้อจากเกษตรกร
4.7 ผลจากการสุ่มลงพื้นที่ประเมินโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
(แก้มลิง) ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์
4.7.1 จานวนสถาบันเกษตรกรที่คณะทางานประเมินผลการดาเนินงานโครงการได้ ลงพื้นที่สุ่ม
สารวจภาคสนาม ภายใต้เกณฑ์เงื่อนไขสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เวลา งบประมาณ และความเป็น
ตัว แทนของแต่ล ะพื้ น ที่ โดยวิธีการเลื อกตัว อย่ างแบบกลุ่ ม (Cluster sampling) ที่ มี การจาแนกตาม
ภูมิภาค โดยแบ่งตามชนิดพืชผลทางการเกษตร ทาการคัดเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการประเมินแบบบังเอิญ
ยกเว้น ภาคใต้ที่ไม่มี สถาบัน เกษตรกรได้รับงบประมาณตามโครงการ ดังนี้ ภาคเหนือ จังหวัดลาปาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และ มหาสารคาม และ
ภาคกลาง ประกอบด้วย ปทุมธานี ชัยนาท จากการสุ่มลงพื้นที่ 7 จังหวัด ของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับ
งบประมาณ จานวน 14 แห่ง ได้รับการอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดทั้งสิ้น 29 รายการ จาก 271 รายการ
คิดเป็น ร้อยละ 10.7 ของรายการที่ได้รับการอุดหนุนทั้งประเทศ
ตารางที่ 23 แสดงรายชื่อสถาบั น เกษตรกรจากการลงพื้นที่เพื่อสุ่ มตรวจประเมินผลการดาเนิน งาน
ของสถาบันเกษตรกร โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
จังหวัด
1. ชัยนาท
2. ปทุมธานี
3. ลาปาง
4. ลาปาง
5. ลาปาง

รายชื่อสถาบันเกษตรกร
สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จากัด
สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จากัด
สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จากัด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้า
ธ.ก.ส. ลาปาง จากัด
สหกรณ์ผู้ใช้น้าฝายยางประสบสุก จากัด

รายการ
รายการที่
รายการ
ที่ใช้
ผล
ดาเนินการ
ที่ได้รับ
ประโยชน์ ประเมิน
เสร็จ
แล้ว
ตามเป้าหมาย
2
2
2
1
1
1
ตามเป้าหมาย
2
2
2
ตามเป้าหมาย
1
1
1
ตามเป้าหมาย
2

2

2

ตามเป้าหมาย
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ตารางที่ 23 แสดงรายชื่อสถาบั น เกษตรกรจากการลงพื้นที่เพื่อ สุ่ มตรวจประเมินผลการดาเนินงาน
ของสถาบันเกษตรกร โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (ต่อ)
จังหวัด

รายชื่อสถาบันเกษตรกร

6. ลาปาง
7. นครราชสีมา
8. นครราชสีมา
9. นครราชสีมา
10. มหาสารคาม

12. สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จากัด
สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จากัด
สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จากัด
สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จากัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแปะ
จากัด
สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินชุมพลบุรี
จากัด
สหกรณ์การเกษตรสนม จากัด

13. ร้อยเอ็ด
14. ร้อยเอ็ด

11. สุรินทร์

รายการ
รายการที่
รายการ
ที่ใช้
ผล
ดาเนินการ
ที่ได้รับ
ประโยชน์ ประเมิน
เสร็จ
แล้ว
ตามเป้าหมาย
1
1
1
2
2
2
ตามเป้าหมาย
4
4
4
ตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตาม
4
3
3
เป้าหมาย
1
1
1
ตามเป้าหมาย
2

2

2

ตามเป้าหมาย

2

2

2

ตามเป้าหมาย

สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จากัด

2

2

2

ตามเป้าหมาย

สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด

3

3

3

ตามเป้าหมาย

4.7.2 สรุป จากผลการลงพื้ นที่ สุ่ มตรวจประเมินผลการดาเนินงานโครงการพัฒ นาสถาบั น
เกษตรกรจัดเก็บ พืช ผลทางการเกษตร ซึ่งคณะทางานได้มาเพิ่มเติมในรายงานผลการศึกษาประเมิน
โครงการเพียงบางแห่ง เพื่อให้เห็นภาพการดาเนินงานการประเมินผลโครงการ ดังนี้
1) สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลู กค้า ธ.ก.ส.ลาปาง จากัด ตาบลน้าโจ้ อาเภอ
แม่ ท ะ จั งหวั ด ล าปาง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณโครงการ จั ด ซื้ อ เครื่ อ งสี ข้ าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์
ชนิ ด สายพานล าเลี ย งพร้ อ มฐานราก ขนาด 195 แรงม้ า จ านวน 3 ชุ ด งบประมาณราคาชุ ด ละ
1,037,900 บาท รวม 3,113,700 บาท สหกรณ์ได้จัดซื้อจัดหาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561
มูลค่า 3,084,300 บาท ในจานวนนี้สหกรณ์ได้สมทบร้อยละ 10 เป็นเงิน 308,430 บาท
ประธานกรรมการสหกรณ์ และผู้ จั ด การสหกรณ์ ได้ ให้ ข้ อมู ล ว่ า สหกรณ์ ได้ใช้
ประโยชน์จากเครื่องสีข้าวโพดแล้ว ประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักรสามารถ สีข้าวโพดฝักได้ 100 ตัน/
วัน/เครื่อง วิธีการจัดการโดยสหกรณ์ทาการสารวจสมาชิกผู้ประสงค์จะขายข้ าวโพดให้สหกรณ์ก่อนถึง
ฤดูการรับซื้อโดยการประชุมกลุ่มสมาชิก สหกรณ์จะคิดค่าสีข้าวโพดจากสมาชิกกิโลกรัมละ 0.20 สตางค์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สามารถบริการสีข้าวโพดให้กับสมาชิกได้แล้ว จานวน 7,823.72 ตัน
เกษตรกรได้รับ ประโยชน์ 1,867 ราย ในปี 2561/62 สหกรณ์ แห่งนี้มีการรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ฤดู ก าลปกติ รวม 15,399 ตัน มู ล ค่ า 132.781 ล้ านบาท ราคารับ ซื้ อ เฉลี่ ยกิ โลกรัม ละ 8.62 บาท
จาหน่ายแล้ว 14,157 ตัน มูลค่า 124.861 ล้าบาท ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.82 บาท และข้าวโพด
หลังฤดูการทานา (1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561) รวบรวมได้ 2,114 ตัน มูลค่า 16.346 ล้านบาท
ราคารับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.73 บาท จาหน่ายไปแล้ว 1,111 ตัน มูลค่า 8.625 ล้าบาท ราคาขายเฉลี่ย
กิโลกรั มละ 7.76 บาท ทั้งนี้ สหกรณ์ มีแผนรวบรวมข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ ในปี 2562 – 2564 จานวน
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25,000 , 27,500 และ 30,000 ตัน ตามลาดับ แผนการจัดเก็บ ปี 2562 – 2564 จานวน 2,000 ,
2,500 และ 3,000 ตัน ตามลาดับ แผนให้สมาชิกมาทาธุรกิจกับสหกรณ์ จากปี 2562 จานวน 2,000
ราย เพิ่มเป็น 3,000 ราย ในปี 2564 ปัญหาอุปสรรค อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ยัง ไม่เพียงพอ ยังไม่
สามารถรองรับผลผลิตของสมาชิกและเกษตรกรที่จะนาผลผลิตมาขายให้สหกรณ์
2) สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จากัด ตาบลห้างฉัตร อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
ได้รับ การสนั บ สนุ น งบประมาณโครงการ เพื่อก่อสร้างลานตาก ขนาด 2,240 ตารางเมตร สหกรณ์
ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเบิกจ่ายค่าก่อสร้างให้ผู้รับจ้างภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการกาหนด
ไม่มีการขยายระยะเวลาในสัญญา การใช้ประโยชน์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สหกรณ์ได้ใช้
ประโยชน์ จ ากลานตากข้ าวแล้ ว จ านวน 2,548 ตั น จากแผนเดิ ม ที่ ก าหนดไว้ จ านวน 2,000 ตั น
เกษตรกรได้รับประโยชน์ 331 ราย นอกจากนี้ สหกรณ์มีแผนรวบรวมข้าวเปลือก ในปี 2562 – 2564
จานวน 5,600 , 5,800 และ 6,000 ตัน แผนการจัดเก็บเพื่อแปรรูป ปี 2562 – 2564 ปีละ 1,500 ตัน
ปัญหาอุปสรรค มีพ่อค้าเอกชนเข้ามารับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกในพื้นที่มากขึ้น คู่แข่งเพิ่มขึ้น
3) สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จากัด ตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ได้รับ
การสนั บ สนุ น งบประมาณ ในการก่อสร้างเครื่อ งชั่ งพร้อ มชุดติด ตั้งฐานราก ขนาด 50 ตัน สหกรณ์
ดาเนิ นการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการกาหนดและเบิกจ่ายเงินภายในกรอบ
ระยะเวลาตามสัญญา ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน 2562 สหกรณ์รวบรวมข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ได้จานวน 350.60 ตัน สหกรณ์มีแผนรวบรวมข้าวเปลือก ในปี 2562 – 2564 จานวน 300,
310 และ 320 ตัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อกาหนดของเป้าหมายโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บ
พืช ผลทางการเกษตร (แก้มลิ ง) ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่ งเสริมสหกรณ์ หากเป็ น
แก้มลิงขนาดเล็ ก ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ สหกรณ์ จะต้องรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
1,000 ตัน/แห่ง แต่สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จากัด กาหนดแผนรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไว้เพียงปีละ
300 กว่าตัน ซึ่งกาหนดแผนการรวบรวมไว้ต่ากว่าเป้าหมายที่โครงการกาหนด ปัญ หาอุปสรรคของ
สหกรณ์ เนื่องจากได้รับอนุ มัติงบประมาณเพียงก่อสร้างโกดัง ขนาด 1,000 ตัน และเครื่องชั่งพร้อม
ฐานราก ขนาด 50 ตัน แต่ปรากฏว่า สหกรณ์ไม่สามารถสร้างโกดังได้ เนื่องจาก ติดข้อกฎหมายของ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และสหกรณ์ได้ทาการส่งคืนเงินงบประมาณก่อสร้างโกดัง
แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์มีเพียงเครื่องชั่งขนาด 50 ตัน เท่านั้น ยังขาดอุปกรณ์การตลาด เช่น
ลานตาก และฉางเก็บ ส่งผลให้สหกรณ์ยังไม่สามารถบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และไม่สามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้ สหกรณ์ได้วางแผนก่อสร้างโกดังและลานตากในพื้นที่บริเวณเดียวกันเพื่อ
การดาเนินธุรกิจ
4) สหกรณ์ผู้ใช้น้าฝายยางประสบสุก จากัด ตาบลแจ้ห่ม อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ เพื่อก่อสร้างฉาง ขนาด 1,000 ตัน และลานตาก ขนาด 5,120
ตารางเมตร เพื่อดาเนินการรวบรวมผลผลิตหลักด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สหกรณ์ดาเนินการก่อสร้างและ
เบิ ก จ่ ายค่ าก่ อ สร้ างให้ ผู้ รั บ จ้ างแล้ ว เสร็ จภายในกรอบระยะเวลาที่ โครงการกาหนด ไม่ มี ก ารขยาย
ระยะเวลาในสัญญา
เนื่ อ งจากธุร กิ จ หลั ก ของสหกรณ์ คื อ การส่ งเสริม อาชี พ สร้างรายได้ แ ก่ ส มาชิ ก
รวบรวมผลผลิ ต ของสมาชิ ก ส่ งมอบแก่ คู่ ค้ าที่ ได้ จั ด ท าข้ อ ตกลงกั น ไว้ล่ ว งหน้ ากั บ สหกรณ์ สหกรณ์
ดาเนินการจัดหาตลาดไว้รองรับผลผลิตทุกชนิดของสมาชิก แล้วส่งเสริมปลูกสินค้าเกษตรตามที่ตลาด
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ต้องการ โดยการจัดทาบันทึกข้อตกลงระหว่างสหกรณ์กับบริษัทผู้รับซื้อไว้ 9 บริษัท เช่น ผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ ให้ กับ บริษัทมอนซานโต้ (ประเทศไทย) จากัด จานวน 4,000 ไร่ สหกรณ์ ดาเนิน
ส่งเสริมสมาชิกปลูกและดาเนิ นการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกหลากหลายชนิด มีการกาหนดราคา
ประกันขั้นต่า มีการสะสมทุนของสมาชิกเพื่อประกันความเสี่ยงภัยธรรมชาติ ศัตรูพืชให้แก่สมาชิกที่เข้า
ร่วมโครงการ ส่งผลให้เกิดการใช้ประโยชน์จากฉางและลานตากที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุน ข้อมูล ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2562 สหกรณ์ได้ใช้ประโยชน์จากลานตากและฉางเพื่อรวบรวมและจัดเก็บเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จานวน 850.21 ตัน เกษตรกรได้รับประโยชน์ 451 ราย ลานตาก ใช้รวบรวมข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 5.41 ตัน นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่รวบรวมมันสาปะหลัง 909.43 ตัน มันเส้น 32.27 ตัน
ข้าวเปลือก 386.91 ตัน พริกสด 28.04 ตัน ถั่วดา 305.21 ตัน ปาล์มน้ามัน 198.60 ตัน และกล้วยหอม
22.33 ตัน รวมเกษตรกรได้รับประโยชน์นอกจากผลผลิตหลักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีก 263 ราย จากแผน
เดิมที่กาหนดไว้ จานวน 2,000 ตัน เกษตรกรได้รับประโยชน์ 271 ราย ผลจากการที่สหกรณ์ได้รับการ
สนับ สนุน ลานตากจากโครงการ ส่งผลให้ สหกรณ์ มีผลการรวบรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นก่อนได้รับอุปกรณ์
จานวน 1,500 ตัน คิดเป็นมูลค่า 20.17 ล้านบาท รวบรวมผลผลิตได้ปริมาณ 2,738.40 ตัน รวบรวมได้
คิดเป็นร้อยละ 273.84 เมื่อเทียบกับแผน (แผนรวมรวม 1,000 ตัน) สหกรณ์จากนี้ สหกรณ์มีแผนการ
ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ได้รับการอุดหนุน โดยมีแผนรวบรวมผลผลิตในปี 2562 – 2564 ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ จานวน 3,500 ตัน, 4,000 ตัน และ 4,200 ตัน มันสาปะหลัง จานวน 1,500 ตัน, 1,800 ตัน
และ 2,000 ตัน แผนรวบรวมข้าวเปลือก 550 ตัน, 570 ตัน และ 600 ตัน ตามลาดับ รวมทั้งมีแผน
ให้บริการสมาชิกในทุกชนิดผลผลิตที่สหกรณ์ดาเนินการรวบรวม ปัญหาอุปสรรค ปัจจุบันใช้แรงงานคน
ในการเคลื่ อ นย้ า ยผลผลิ ต บนลาน ท าให้ ล่ า ช้ า ต้ น ทุ น สู ง ในการรวบรวมและการจั ด การผลผลิ ต
จาเป็นต้องใช้รถตักการเคลื่อนย้ายผลผลิต สหกรณ์จึงประสงค์ขอรับการสนับสนุนรถตักจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ (ที่มา : ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ จัดการสหกรณ์ ประธานสหกรณ์ กรรมการสหกรณ์ และ
เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมสหกรณ์)
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บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุป
การประเมินผลโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ภายใต้โครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นการศึกษาประเมินระหว่างการดาเนินงานโครงการ สิ้นสุด
ในปี ที่ 1 ตั้งแต่เริ่ มต้ น โครงการจนถึงวัน ที่ 31 มีน าคม 2562 โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ (1) เพื่ อศึก ษา
ทบทวน วิเคราะห์ ป ระเด็ น สาระส าคัญ ของโครงการพั ฒ นาสถาบั น เกษตรกรจัด เก็บ พื ช ผลทางการ
การเกษตร (แก้มลิง) (2) เพื่อศึกษาประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานโครงการ (3) เพื่อประเมินผล
การใช้ประโยชน์ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดที่ สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุน
จากโครงการ (4) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานโครงการ รวมถึงการ
ดาเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร ขอบเขตและวิธีการศึกษา โดยการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ประเด็น
สาระสาคัญ ทั้งในด้านวัตถุป ระสงค์ เป้าหมาย กระบวนการ และผลการดาเนินงานโครงการ ศึกษา
ประเมินผลสาเร็จของก่อสร้าง จัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานให้ แล้วเสร็จ ตามกรอบระยะเวลา
ที่โครงการกาหนด โดยพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ในภาพรวมของโครงการ โดยเปรียบเทียบกับแผนดาเนินการของสหกรณ์ และเป้าหมายของโครงการ
การศึกษาประเมินผลการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดที่สหกรณ์ได้รับ
การสนับสนุนจากโครงการ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดการใช้ประโยชน์ ต่างๆ เช่น ลักษณะ รูปแบบ
วิธีการ ช่วงเวลา ผลการดาเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต ในฤดูการผลิตปี 2561/62 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม
2562) และแผนการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของสหกรณ์ ในช่ ว งปี 2562 – 2564 รวมทั้ ง ให้ ข้ อ เสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่ เอื้อประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจของ
สหกรณ์ และให้ข้อเสนอแนะในการกาหนดทิศทาง นโยบาย และวิธีการขับเคลื่อนให้เกิดความคุ้มค่า
ในการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ผลการศึกษาประเมินผลโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สรุปได้ดังนี้
5.1.1 ผลการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ประเด็นสาระสาคัญทั้งในด้านวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
กระบวนการ และผลการดาเนินงาน โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการการเกษตร
(แก้มลิง) ในแต่ละด้าน กล่าวคือ
1) การบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
(1) รูป แบบการขับเคลื่ อนโครงการ กรมส่ งเสริม สหกรณ์ ได้กาหนดรูปแบบการ
ขับเคลื่อนโครงการไว้ครอบคลุมในรูปแบบองค์คณะ ที่เป็นคณะทางานโครงการ ทั้งในระดับส่วนกลาง
และระดับจังหวัด คณะทางานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะทางานจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
เพิ่มเติม (งบกลางปี) จัดตั้งศูนย์อานวยการขับเคลื่อนเฉพาะกิจ คณะทางานขับเคลื่อนศูนย์อานวยการ
เฉพาะกิจ ก ากับ และติ ดตามโครงการไทยนิ ย ม ยั่ งยืน ระดั บ กรมกรมส่ งเสริม สหกรณ์ คณะท างาน
ขับ เคลื่ อนศูน ย์ อานวยการเฉพาะกิจกากับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับ จังหวัด และ
คณะทางานติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
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(2) รูปแบบการติดตามการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ระหว่างดาเนินงานโครงการในปีที่ 1
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ จั ด ให้ มี ศู น ย์ ก ลางสั่ ง การและการปฏิ บั ติ เพื่ อ ความรวดเร็ ว ในรู ป แบบศู น ย์
War Room ขึ้น เป็ น การชั่วคราวให้ มีผู้ อานวยการศูนย์ และกาหนดเจ้าหน้าที่รับผิ ดชอบที่เกี่ยวข้อง
มาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์เป็นการเฉพาะกิจ เพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูล รวบรวม ประมวล และรายงานผล
รวมถึงการประสานซักซ้อมการดาเนินงานโครงการและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกับคณะทางาน
ขับ เคลื่ อนศูน ย์ อ านวยการเฉพาะกิจก ากั บและติด ตามโครงการไทยนิ ยม ยั่งยืน ระดับ กรมส่ งเสริม
สหกรณ์
2) ด้ า นหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสถาบั น เกษตรกร กรมส่ งเสริ ม สหกรณ์
ได้กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพื้นฐานในการพิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไทย
นิยมยั่งยืน (งบกลางปี 2561) ไว้ครอบคลุมแล้วในการจัดทาโครงการ กาหนดคุณสมบัติความพร้อมของ
สถาบันเกษตรกร และจากผลจากการประเมินพบว่า สถาบันเกษตรกรมีความพร้อมด้านปัจจัยโครงสร้าง
พื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ ที่มีอยู่เดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก
สถาบันเกษตรกรได้กาหนดคุณสมบัติของสถาบันเกษตรกรว่าสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมี
การดาเนินธุรกิจด้านการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาจาหน่ายหรือแปรรูปอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า
3 ปี จึงจาเป็น ต้องทราบความพร้อมและประสบการณ์ ด้านการทาธุรกิจ ของสถาบันเกษตรกร ความ
พร้อมปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ ของสถาบันเกษตรกรที่เข้าโครงการ ซึ่งเป็นอุปกรณ์
การตลาดที่มีอยู่ เดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ มากที่สุด คือ ลานตาก จานวน 125 แห่ ง คิดเป็นร้อยละ
85.62 ของสหกรณ์ 146 แห่ง รองลงมา คือ สหกรณ์ที่มีฉาง จานวน 108 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.97
และเครื่องชั่งรถบรรทุก จานวน 108 แห่ง ที่มีอุปกรณ์ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 73.97 เช่นกัน สรุปได้ว่า
สถาบันเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพร้อมในการดาเนินธุรกิจสินค้าเกษตรหลักด้านข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
และมันสาปะหลัง รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรตามที่โครงการกาหนด
3) ความพร้อมด้านการดาเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตหลักตามโครงการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร จากผลการศึกษาประเมิน สถาบันเกษตรกร จานวน 146 แห่ง
ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2558 – 2560) ผลการรวบรวมข้าวเปลือกเฉลี่ย 754,888.40 ตัน มูลค่า 6,468
ล้านบาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 144,344 ตัน มูลค่าเฉลี่ย 961.16 ล้านบาท และมันสาปะหลังเฉลี่ย
153,582 ตัน มูลค่าเฉลี่ย 507.03 ล้านบาท ผลการรวบรวมในภาพรวม พบว่า สถาบันเกษตรกรที่มี
ปริมาณการรวบรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นในบางปี เฉพาะสินค้าข้าวเปลือกเท่านั้น ส่วนสถาบันเกษตรกรที่
รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมมันสาปะหลัง ปริมาณการรวบรวมผลผลิต
ลดลงอย่างต่อเนื่ องทุกปี ส่วนผลการจัดเก็บผลผลิตเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง มีผ ลจัดเก็บข้าวเปลื อกเฉลี่ ย
103,640 ตัน มูลค่าเฉลี่ย 1,168.15 ล้านบาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 6,204 ตัน มูลค่าเฉลี่ย 43.43
ล้านบาท และมันสาปะหลังเฉลี่ย 10,188 ตัน มูลค่า 55.09 ล้านบาท
จากสรุป ผลการศึกษา ข้อ 2) และ 3) ข้างต้น สรุปได้ว่า สถาบันเกษตรกรส่ วนใหญ่
มีความพร้อมในการดาเนินธุรกิจสินค้าเกษตรหลักด้านข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสาปะหลัง รวมถึง
เครื่องมืออุปกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรตามที่โครงการกาหนด
5.1.2 ผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ภายใต้
โครงการไทยนิ ย ม ยั่ งยื น กรมส่ งเสริม สหกรณ์ ในปี ที่ 1 (ปี 2561) จากการศึ กษาประเมิ นผลการ
ดาเนินงานโครงการ พบว่า มีผลดาเนินงานโครงการในแต่ละด้าน ดังนี้
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1) ผลการสนั บ สนุ น สถาบั น เกษตรกรด้ า นปั จ จั ย โครงสร้ า งพื้ น ฐานและอุ ป กรณ์
การตลาด
(1) จ านวนสถาบั นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเมื่อเทียบกับเป้าหมายโครงการ
โครงการก าหนดเป้ า หมายจ านวนสถาบั น เกษตรกรที่ จ ะเข้ า ร่ ว มโครงการไว้ ทั้ ง สิ้ น 146 แห่ ง
ผลดาเนินงานมีสถาบันเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 146 แห่ง ในพื้นที่ 40 จังหวัด คิด
เป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับแผน แบ่งเป็นสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมข้าวเปลือก โครงการได้กาหนด
แผนสนับสนุนสถาบันเกษตรกรรวบรวมสินค้าข้าวไว้ 106 แห่ง ผลปรากฏว่า มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วม
โครงกา 108 แห่ ง เพิ่ ม ขึ้น 2 แห่ ง ในขณะเดีย วกั น แผนกาหนดให้ ส ถาบั น เกษตรกรที่ รวบรวมมั น
สาปะหลัง เข้าร่วมโครงการ 16 แห่ง แต่ผ ลปรากฏว่า มีส ถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 14 แห่ ง
ลดลง 2 แห่ง ส่วนสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
เป็นไปตามแผน คือ 24 แห่ง
(2) จ านวนรายการปั จ จั ย โครงสร้ า งพื้ น ฐานและอุ ป กรณ์ ก ารตลาด ที่ ส ถาบั น
เกษตรกรได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลดาเนินการ จากจานวนสถาบันเกษตรกรตาม
โครงการ มีจานวน 146 แห่ง เพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด
มี จ านวน 271 รายการ แบ่ งเป็ น ประเภทสิ่ งก่อสร้าง จานวน 251 รายการ และประเภ ทครุภัณ ฑ์
จานวน 20 รายการ จากจานวน 271 รายการดังกล่าว ในจานวนนี้ ได้รับการสนับสนุนเพื่อก่อสร้างลาน
ตาก มากที่สุด จานวน 98 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.20 ของรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
สนับ สนุน รองลงมา คือ เพื่อจัดหาเครื่องชั่งรถบรรทุก จานวน 53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.50 และ
ก่อสร้างฉาง 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.25 ก่อสร้างโกดัง 43 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.80 ตามลาดับ
นอกจากนี้ยังสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันเกษตรกรจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การตลาดอื่นๆ เช่น ไซโล
เครื่องอบลดความชื้น เครื่องสีข้าวโพด และรถตักล้อยาง/รถเกลี่ยลาน
(3) ประสิทธิภาพของสถาบันเกษตรกรในการจัดซื้อ จัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน
และอุปกรณ์การตลาด แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการกาหนด เมื่อเทียบกับจานวนสถาบัน
เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 146 แห่ง ผลดาเนินการ จานวนสถาบันเกษตรกรที่มีการ
จัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จทุกรายการ มีจานวน 143 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98 จานวนสถาบั น
เกษตรกรที่มีจัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จบางรายการ มีจานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2 และไม่มี
สหกรณ์ใดที่สร้างไม่แล้วเสร็จทุกรายการ
(4) ประสิ ท ธิภ าพของสถาบั น เกษตรกรในการจั ด ซื้ อ จั ด หาและก่ อ สร้ างปั จ จั ย
โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด เมื่อเทียบกับจานวน
รายการตามเป้ าหมายโครงการ ซึ่งมี ทั้งสิ้ น 271 รายการ แบ่งเป็นประเภทสิ่งก่อสร้าง จานวน 251
รายการ ผลดาเนินการแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด จานวน 248 รายการ คิดเป็น ร้อยละ
98.80 ของจ านวนรายการสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้ นที่ส ถาบันเกษตรกรได้รับ ส่ วนที่ดาเนินการไม่แล้ วเสร็จ
ภายในกรอบระยะเวลา ที่กาหนด มีเพียง 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.20 และรายการที่เป็นประเภท
ครุภัณฑ์ พบว่า จาก 20 รายการ สถาบันเกษตรกรสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์แล้วเสร็จ
ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนดทั้ง 20 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100
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(5) ความทันเวลาในการจัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด
และการเบิ กจ่ายเงิน ของสถาบั นเกษตรกรที่ได้รับงบประมาณจากกรมส่ งเสริมสหกรณ์ จากจานวน
สถาบันเกษตรกร 146 แห่ง พบว่า 143 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.95 ที่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ทันทุกรายการได้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการกาหนด แต่มีเพียง 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
2.05 ของสถาบันเกษตรกรทั้งหมด เหตุที่ดาเนินการไม่ทันเวลาเนื่องจาก สถาบันเกษตรกรได้รับการ
จัดสรรงบประมาณทดแทนเพิ่ มเติมภายหลั ง จานวน 2 แห่ ง และมีการขอเปลี่ ยนแปลงแบบแปลน
ในการก่อสร้างส่งผลทาให้การก่อสร้างทอดระยะเวลาออกไป จานวน 1 แห่ง
(6) การขยายระยะเวลาสัญญา ผลปรากฏว่า มีสถาบันเกษตรกร จานวน 107 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 73.30 ไม่มีการขยายเวลาสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง และมี สถาบันเกษตรกร จานวน 39
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.70 ของสถาบันเกษตรกรจานวนทั้งหมด ที่มีการขยายระยะเวลาสัญญาจ้างให้แก่
ผู้รับจ้าง
(7) ผลการเบิ กจ่ายเงิน ของสถาบันเกษตรกรให้ แก่ผู้ รับ จ้างในการจัดซื้อ จัดจ้าง
ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือ อุปกรณ์การตลาด สถาบันเกษตรกร จานวน 125 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 85.60 สามารถดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างที่จัดซื้อจัดจ้างได้แล้วเสร็จภายในกรอบ
ระยะเวลาที่โครงการกาหนด มีเพียง 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.40 ของจานวนสถาบันเกษตรกรจานวน
ทั้งสิ้น ที่ไม่สามารถดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จในกรอบระยะเวลา
2) การบริห ารงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณ
ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับอนุมัติจากสานักงบประมาณ โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผล
ทางการเกษตร รวมทั้งสิ้นจานวน 1,074.98 ล้านบาท ผลดาเนินการ งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง จานวน
1,044.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.21 และมีงบประมาณคงเหลือส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน จานวน
30.09 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 2.79 ของงบประมาณทั้งสิ้น
5.1.3 ผลการใช้ป ระโยชน์ จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ การตลาดของสถาบั น
เกษตรกร
1) จานวนสถาบั นเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ จากปั จจัยโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ
อุป กรณ์ แ ล้ ว โครงการพั ฒ นาสถาบั น เกษตรกรจั ด เก็ บ พื ช ผลทางการเกษตร ในปี ที่ 1 เมื่ อ สถาบั น
เกษตรกรจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 จากจานวน 146
แห่ง เฉพาะที่สถาบันเกษตรกรดาเนินการจัดซื้อจัดหาแล้ วเสร็จ จานวน 268 รายการ ในจานวนนี้มีการ
ใช้ประโยชน์แล้ว 226 รายการ คิดเป็นร้อยละ 83 ของจานวนโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์
ที่ได้รับการสนับสนุน ยังไม่ใช้ประโยชน์ จานวน 42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16 ส่วนที่ยังก่อสร้างไม่แล้ว
เสร็จ จานวน 3 รายการข้ างต้น คือ เครื่องอบลดความชื้น ขนาด 500 ตันต่อวัน เครื่องอบลดความชื้น
ขนาด 350 ตันต่อวัน และลานตาก ขนาด 8,000 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 1 ของจานวนรายการ
ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น ส่วนรายการสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์การตลาดที่สถาบันเกษตรกรได้รับการ
อุดหนุ น ให้ ก่อสร้างหรื อจั ดซื้ อจั ดหาเสร็จเรียบร้อยแล้ วแต่ ยังไม่ใช้ประโยชน์ มีจานวน 42 รายการ
เนื่องจาก สถาบันเกษตรกรส่วนใหญ่ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่ทันฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตปีการ
ผลิ ต 2561/62 ซึ่ งเก็ บ เกี่ย วช่ ว งเดื อ นตุ ล าคม – มกราคม ของทุ ก ปี รวมทั้ งข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ และ
มันสาปะหลัง เนื่องจากเป็นสินค้าหรือผลผลิตตามฤดูกาล
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2) ชนิดรายการปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด จาแนกตามลักษณะการ
ใช้ประโยชน์ จากจานวนชนิดอุปกรณ์การตลาดที่มีการใช้ประโยชน์แล้ว จานวน 226 รายการ มีการใช้
ประโยชน์ตามฤดูกาล จานวน 126 รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.75 เรียงลาดับการใช้ประโยชน์จากมาก
ไปน้อย คือ ฉาง เครื่องสีข้าวโพด เครื่องอบลดความชื้น ลานตาก เครื่องชั่ง โกดัง และมีการใช้ประโยชน์
ทั้งปี จานวน 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 45.25 เรียงลาดับการใช้ประโยชน์จากมากไปน้อย คือ อื่นๆ
ไซโล โกดัง เครื่องชั่ง ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น เครื่องสีข้าวโพด ฉาง
3) จ านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์แบ่งตามชนิดอุปกรณ์ ที่ได้รับการอุดหนุน เพื่อ
ดาเนินธุรกิจด้านผลผลิตหลัก ปี 2561 มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น รวม 195,253 ราย ในจานวนนี้
เป็ น เกษตรกรได้รั บ ประโยชน์ จ ากลานตากมากที่ สุ ด จานวน 81,191 ราย รองลงมา คือ เครื่อ งชั่ ง
จานวน 38,457 ราย โกดัง จานวน 36,723 ราย ฉาง จานวน 16,153 ราย อื่นๆ จานวน 9,782 ราย
เครื่องสีข้าวโพด จานวน 5,252 ราย ไซโล จานวน 4,472 ราย และเครื่องอบลดความชื้น จานวน 3,223
ราย ตามลาดับ สาเหตุที่เกษตรกรได้รับประโยชน์จากลานตากมากที่สุด และรองลงมาคือ เครื่องชั่ง
เนื่องจากเกษตรกรจะนาผลผลิตหลักมาจาหน่ายให้กับสถาบันเกษตรกร เครื่องชั่ง และลานตาก จะเป็น
อุปกรณ์การตลาดด่านแรกดาเนินการในกระบวนการรับซื้อและการใช้ประโยชน์เพื่อการรวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตรหลักของสถาบันเกษตรกร
5.1.4 ผลการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลักของสถาบันเกษตรกร ปี 2561
1) ผลจากการรวบรวมผลผลิตหลักของสถาบันเกษตรกรเมื่อเทียบกับแผนการรวบรวม
ของสถาบั นเกษตรกร ปี 2561 (ปี การผลิต 2561/62) ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม
2562 ของสถาบันเกษตรกร จานวน 146 แห่ง
(1) สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมข้าวเปลือกเป็นผลผลิตหลัก มีจานวน 101 แห่ง
(จากจานวน 108 แห่ง) วางแผนรวบรวมข้าวเปลือกไว้ จานวน 892,315.60 ตัน รวบรวมได้จริง จานวน
647,493.20 ตัน คิดเป็นร้อยละ 72.56 เมื่อเทียบกับแผน เนื่องจาก สถาบันเกษตรกรบางส่วนก่อสร้าง
ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จหลังฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปี 2561/62 และยังไม่มีผลการรวบรวม 7
แห่ง
(2) สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีจานวน 30 แห่ง (จากจานวน
24 แห่ง) วางแผนรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จานวน 133,980.10 ตัน รวบรวมได้จริง 138,371.90 ตัน
คิดเป็นร้อยละ 103.28 ซึ่งรวบรวมได้เกินแผนที่วางไว้ เนื่องจากสถาบันเกษตรกรได้ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ในการช่วยรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดู
การทานา ตามแนวทางประชารัฐ แต่ก็มีสถาบันเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ก่อสร้างแล้วเสร็จล่วงเลยฤดูการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ปี 2561/62
(3) สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมมันสาปะหลัง มีจานวน 22 แห่ง (จากจานวน 16 แห่ง)
วางแผนรวบรวมมันสาปะหลัง จานวน 126,500 ตัน รวบรวมได้จริง 115,713.30 ตัน คิดเป็นร้อยละ 91.47
ซึง่ รวบรวมได้ต่ากว่าแผนที่วางไว้เล็กน้อย
จากข้อมูล ข้อ (2) และ (3) แสดงให้เห็นว่า มีสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดแล้วไปใช้ประโยชน์ในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
หลักตามโครงการแล้ว และยังใช้ประโยชน์เพื่อรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรรองของสมาชิกอีกด้วย
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2) ผลการรวบรวมผลผลิตหลักของสถาบันเกษตรกรเมื่อเทียบกับแผนงานโครงการ
ในปีที่ 1 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับแผนงานที่เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจาก แผนงานโครงการกาหนดเป้าหมาย
ปริมาณการรวบรวมผลผลิตหลักเพิ่มขึ้น และตัวชี้วัดโครงการกาหนดให้ทาการวัดสิ้นปีที่ 2 ประกอบกับ
ข้อมูลผลการรวบรวมที่ได้จากแบบสอบถามจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่า มีสถาบันเกษตรกร
จานวนมากที่ไม่รายงานปริมาณที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณการรวบรวมผลผลิ ตหลักก่อนเข้าร่วม
โครงการ และช่วงเวลาดังกล่าว สถาบันเกษตรกรอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้าง
พื้นฐานไม่แล้วเสร็จในช่วงฤดูการรวบรวมผลผลิตหลัก ทั้ง 3 ชนิด คือ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
และมันสาปะหลัง แต่ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรได้รายงานผลการรวบรวมผลผลิต ในปีการผลิต 2561/62
จานวนรวมทั้งสิ้น 901,581.4 ตัน แบ่งเป็น ข้าวเปลือก 647,493.20 ตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 138,371.90
ตัน และมันสาปะหลัง 115,713.30 ตัน เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลดาเนินการในปีถัดไป
5.1.5 แผนการรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก ของสถาบันเกษตรกร ปี 2562 –
2564 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกรมีการวางแผนการ
รวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลักไว้เพื่อเตรียมความพร้อมและการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด
ที่ได้รับจากโครงการในแต่ละรายสินค้าเกษตรหลัก
1) แผนการรวบรวมผลผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรหลั ก (ภาพรวม) ปี 2562 – 2564
เปรียบเทียบกับ ผลการรวบรวมสิน ค้าเกษตรกรหลั กของสถาบันเกษตรกรก่อนเข้าโครงการ สถาบัน
เกษตรกรวางแผนรวบรวมข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสาปะหลัง แผนงานในปี 2562 – 2564
ในภาพรวม จานวน 1,428,090 ตัน 1,420,189 ตัน และ 1,517,568 ตัน ตามลาดับ และเมื่อเทียบกับ
ผลการรวบรวมของสถาบันเกษตรกร ก่อนเข้าโครงการ (ปี 2560) ซึ่งมีจานวน 1,097,495 ตัน พบว่า
สถาบั น เกษตรกรได้วางแผนการรวบรวมผลผลิ ตหลั กปี 2562 – 2564 เพิ่ มขึ้น จากปี 2560 (ปีฐ าน)
จานวน 330,595 ตัน 332,694 ตัน 420,073 ตัน หรือเพิ่มขึ้นจากปีฐาน คิดเป็นร้อยละ 30.12 , 29.40
และ 38.27 ตามล าดั บ และเมื่ อเปรียบเที ยบกั บ ปี ก่ อน พบว่า สถาบั น เกษตรกรมี การวางแผนการ
รวบรวม ปี 2562 – 2564 มีทั้งเพิ่มขึ้น (ลดลง) คิดเป็นร้อยละ 58.39 , (0.55) และ 6.85 ตามลาดับ
ดังนั้น เห็นควรที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แนะนาสถาบันเกษตรกรในโครงการให้ความสาคัญกับข้อมูลการ
วางแผนงานโครงการให้มากขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการให้ได้เป้าหมายตามที่วางไว้
2) แผนการจัดเก็บผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก (ภาพรวม) ปี 2562 – 2564 เปรียบเทียบ
กับ ผลการรวบรวมสิ น ค้าเกษตรกรหลั ก ของสถาบั น เกษตรกรที่เข้าร่ว มโครงการ สถาบัน เกษตรกร
ได้วางแผนการจัดเก็บข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสาปะหลัง ในภาพรวม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุก
ปี โดยปี 2562 – 2564 แผนการจั ด เก็ บ จ านวน 200,651 ตั น 417,957 ตั น และ 235,838 ตั น
ตามลาดับ แต่เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง
3) แผนจานวนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก (ภาพรวม) ปี 2562 –
2564 สถาบันเกษตรกรได้วางแผนให้เกษตรกรได้รับบริการในการรวบรวมผลผลิ ตหลักด้านข้าวเปลือก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสาปะหลัง ในภาพรวม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2562 – 2564 จานวน
147,604 ตั น 155,859 ตั น และ 277,988 ตั น ตามล าดั บ และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมายตาม
แผนงานโครงการกาหนดจานวนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ภาพรวม จานวน 259,700 ราย
พบว่าสถาบันเกษตรกรจะต้องขับเคลื่อนงานโครงการไปถึง ปี 2564 เพื่อให้ได้จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 277,988 ราย สู งกว่าแผนงานโครงการที่กาหนด จานวน 18,288 ราย และเมื่ อ
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พิจารณาในรายละเอียด พบว่า จานวนเกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากสินค้าข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สูงกว่าแผนงานโครงการ ส่วนจานวนเกษตรกรจะได้ประโยชน์จากสินค้ามันสาปะหลังต่ากว่าแผนงาน
โครงการที่กาหนด
5.1.6 ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ข้อมูลจากแบบสอบถามสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร พบว่า สถาบันเกษตรกรได้รายงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของ
การดาเนินงานโครงการของสถาบันเกษตรกร ที่คล้ายๆ กัน ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1) ปัญหาและอุปสรรค
(1) สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างปัจจัยโครงสร้าง
พื้น ฐานและอุป กรณ์ การตลาดยั งขาดความรู้ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานตามระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้าง
(2) สถาบันเกษตรกรส่วนหนึ่งได้ก่อสร้างปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์
การตลาด ที่ได้รับการสนับสนุนแล้วเสร็จล่วงเลยฤดูกาลรวบรวมผลผลิต
(3) อุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการอุดหนุนนั้นยังไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บผลผลิต
ทั้งระบบ ทาให้ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
(4) ผลกระทบจากหลั ก เกณฑ์ เ งื่ อ นไขของโครงการสิ น เชื่ อ ชะลอการขาย
ข้าวเปลือกของ ธ.ก.ส. ไม่เอื้อต่อให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการของสหกรณ์ ซึ่งส่งผลต่อสถาบันเกษตรกร
ในการรวบรวมเพื่อจัดเก็บข้าวเปลือกน้อยลง และไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการที่วางไว้
(5) คู่แข่งพ่อค้าเอกชนในการรับซื้อผลผลิตสินค้าเกษตรกรในพื้นที่มีมากขึ้น
2) ข้อเสนอแนะของสถาบันเกษตรกร
(1) ขอให้หน่วยงานราชการให้เวลาในการจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ประกอบการ
ขอรับการสนับสนุน
(2) การดาเนินการโครงการขอให้มีความต่อเนื่องเพื่อให้สถาบันเกษตรกรสามารถ
ขอรับการสนับสนุนในส่วนอื่นๆ ต่อไป
(3) ควรส่ งเสริม สนั บ สนุ น สถาบั น เกษตรกรที่ ยั งขาดอุ ป กรณ์ ด้ านการตลาดที่
จาเป็นจริงๆ
(4) ให้มีการดาเนินการของโครงการต่อเนื่อง และให้มีกรอบแนวทางการปฏิบัติที่
ชัดเจนมากขึ้น
(5) ควรให้มีการชี้แจงทาความเข้าใจกับ เกษตรกรถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ราคารับซื้อตามกลไกของตลาด รวมถึงการปรับราคารับซื้อตามอัตราความชื้นของผลผลิตทางการเกษตร
ที่สถาบันเกษตรกรจะรับซื้อจากเกษตรกร
5.2 ข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1) จากการศึกษาประเมินผลโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
(แก้มลิง) ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า สถาบันเกษตรกรมีการจัดทาแผน
ธุรกิจ แผนการรวบรวมผลผลิต แผนการจัดเก็บผลผลิตเพื่อการแปรรูปหรือรอการจาหน่าย ปัจจุบัน
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สถาบันเกษตรกรยังไม่ได้ให้ความสาคัญกับการจัดทาแผนงานดังกล่าว รวมถึงขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น
จริงและข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อประกอบการจัดทาแผน ส่งผลให้แผนงานที่สถาบันเกษตรกรกาหนดใน
แต่ละปีไม่มีความสอดคล้องกับผลงานหรือแผนงานที่ดีหรือแผนงานที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ จากการสุ่ม
ลงตรวจสอบในพื้ น ที่ ผู้ แทนหรือผู้ จัดการสถาบันเกษตรกรหลายแห่ งไม่ส ามารถชี้แจงแผนงานการ
รวบรวมผลผลิตและการตลาดได้อย่างชัดเจน รวมถึงความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องแผนธุรกิจ แผนปฏิบัติ
การ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการไทยนิ ย ม ยั่ งยื น และไม่ เป็ น แนวทางเดี ย วกั น เห็ น ควรให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องชี้แจงทาความเข้าใจแก่สถาบันเกษตรกรด้านการจัดทาหรือปรับปรุงแผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการ
โดยกาหนดให้เป้าหมายของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทาหรือปรับปรุงแผนธุรกิจ
แผนปฏิบัติการ (รายธุรกิจ) ของสถาบันเกษตรกร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นแนวทางเดียวกัน
2) จากการศึกษาพบว่า สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนา
สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรร (แก้มลิง) ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เพื่ อ จั ด ซื้ อ จั ด หาปั จ จั ย โครงสร้ างพื้ น ฐานและอุ ป กรณ์ ก ารตลาดที่ ภ าครั ฐ สนั บ สนุ น ที่ เป็ น
สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่และมีมูลค่าการลงทุนสูง สถาบันเกษตรกรหลายแห่งยังไม่มีความชานาญด้านการ
ใช้อุ ป กรณ์ หรื อ น าไปสร้ างรายได้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ไม่ คุ้ ม ค่ ากั บ สมาชิ ก สหกรณ์ เห็ น ควรให้ ส ถาบั น
เกษตรกรทุกแห่งที่ได้รับ งบประมาณเงินอุดหนุน ทาการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนทางธุรกิจเป็นรายธุรกิจ
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ทราบต้นทุนที่แท้จริงทุกปี อย่างต่อเนื่องหรือทุกครั้งที่ลงทุน ขนาดใหญ่
เพื่อเป็นข้อมูล นาไปสร้างรายได้ให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์กับสมาชิกมากที่สุด และเพื่อป้องกัน
ประสบปัญหาการขาดทุนจากธุรกิจในภายหลังและการไม่ใช้ประโยชน์
3) การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่สถาบันเกษตรกร โครงการพัฒนาสถาบั น
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) เมื่อพิจารณาถึงรายการปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและ
อุปกรณ์การตลาดแล้ว พบว่า โครงการสนับสนุนงบประมาณให้แก่สถาบันเกษตรกรเพื่อการจัดซื้อจัดหา
ปั จ จั ย โครงสร้ างพื้ น ฐานที่ เป็ น ปั จ จัย หลั กในการรวบรวมผลผลิ ต เช่ น ลานตาก เครื่องชั่ง มี จานวน
มากกว่าจานวนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นที่จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร เช่น ฉาง โกดัง ไซโล ซึ่งการ
สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนข้างต้นถึงแม้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้ดาเนินธุรกิจ
รวบรวมและหรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปริ มาณธุรกิจเพิ่มขึ้น อาจ
ส่งผลให้สถาบันเกษตรกรไม่สามารถเป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรที่สาคัญตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ ดังนั้น จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนาส่งเสริมสถาบัน
เกษตรกรได้ให้ความสาคัญกับการเพิ่มปริมาณการดาเนินธุรกิจสิน ค้าเกษตรหลักที่สาคัญ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
4) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดเป็นโครงการขนาดใหญ่ ถึงแม้
จะมีข้อจากัดด้านระยะเวลาที่เร่งด่วน และเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนระเบียบพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและของสถาบันเกษตรกร การบริหารจัดการโครงการในรูปแบบองค์
คณะ เช่น คณะทางานในการขับเคลื่อนศูนย์อานวยการขับเคลื่อนเฉพาะกิจ กากับและติดตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับกรมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดับจังหวัด ระดับสถาบันเกษตรกร โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานโครงการให้แก่พื้นที่ได้ทันท่วงที ซึ่งเป็น
รูป แบบที่ ดีในการบริห ารจั ด การโครงการขนาดใหญ่ เห็ นควรให้ ห น่ว ยงานที่ เกี่ยวข้อ งในทุ ก ระดั บ
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นาแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการขับเคลื่อนโครงการเพื่อจัดเตรียมแผนงานโครงการขนาดใหญ่ในปีต่อไป
(ถ้ามี) เพื่อให้ทันกับความเร่งด่วนในการเสนอขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว
5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) เห็น ควรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ ความสาคัญในการเร่งรัดการจัดทาแผนธุรกิจของ
สถาบันเกษตรกรด้านธุรกิจรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตร ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร การปรับปรุง
แผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงแผนการใช้ประโยชน์จากปัจจัย
โครงสร้ างพื้ น ฐานและอุ ป กรณ์ ก ารตลาดที่ ส ถาบั น เกษตรกรได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และการนาแผนสู่การปฏิบัติปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2) เห็นควรให้มีการศึกษาประเมินผลการดาเนินงานโครงการและผลการใช้ประยชน์จาก
ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างต่อเนื่องทุกปีหรือทุก 2 ปี จนสิ้ นสุดโครงการ เพื่อกระตุ้นให้สถาบันเกษตรกร
ตระหนักถึงการใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าของงบประมาณที่ได้รับ

การประเมินผล
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
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การประเมินผล
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร

ภาคผนวก

การประเมินผล
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
แบบสอบถามการประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน
และเครื่องมืออุปกรณ์ของสหกรณ์ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 1
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง)
--------------------------------------------ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร............................................................จังหวัด…………………………………………
2. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) เพื่อดาเนินการรวบรวมผลผลิต
หลักในด้าน
 ข้าว
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 มันสาปะหลัง
3. ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ เดิม ที่มีอยู่ก่อนเข้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน
 ฉาง
 โกดัง  ไซโล  ลานตาก
 เครื่องอบลดความชื้น  โรงสี
 เครื่องชั่งพร้อมโรงคลุม
 เครื่องสีข้าวโพด
 เครื่องสับมันสาปะหลัง
 โรงงานมันเส้นสะอาด
 รถตัก  รถโฟคลิฟท์  รถยก สายพานลาเลียง
 อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................
4. ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ก่อน เข้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ปีบัญชี)
ผลผลิต
ผลการดาเนินงาน
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปริมาณรวบรวม (ตัน/ปี)
มูลค่าการรวบรวม (ล้านบาท)
 ข้าว
ปริมาณการจัดเก็บ (ตัน/ปี)
มูลค่าการจัดเก็บ (ล้านบาท)
ปริมาณการให้บริการ (ตัน/ปี)
รายได้การให้บริการ (ล้านบาท)
จานวนเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์
ปริมาณรวบรวม (ตัน/ปี)
มูลค่าการรวบรวม (ล้านบาท)
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปริมาณการจัดเก็บ (ตัน/ปี)
มูลค่าการจัดเก็บ (ล้านบาท)
ปริมาณการให้บริการ (ตัน/ปี)
รายได้การให้บริการ (ล้านบาท)
จานวนเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์
ปริมาณรวบรวม (ตัน/ปี)
มูลค่าการรวบรวม (ล้านบาท)
 มันสาปะหลัง
ปริมาณการจัดเก็บ (ตัน/ปี)
มูลค่าการจัดเก็บ (ล้านบาท)
ปริมาณการให้บริการ (ตัน/ปี)
รายได้การให้บริการ (ล้านบาท)
จานวนเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์

การประเมินผล
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านผลการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปีที่ 1
1. รายการทีไ่ ด้รับการสนับสนุน ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
 ฉาง
 โกดัง  ไซโล  ลานตาก
 เครื่องอบลดความชื้น
 เครื่องชั่งพร้อมโรงคลุม
 เครื่องสีข้าวโพด
 อื่น ๆ ระบุ
..................................................
2. ปัจจุบันสหกรณ์ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการกาหนด
หรือไม่
 ดาเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการกาหนด
 ดาเนินการแล้วเสร็จไม่ทุกรายการ ภายในกรอบระยะเวลาทีโ่ ครงการกาหนด
- ระบุรายการที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ........................................................................................
- คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่............................................................................................................
- เหตุผลเนื่องจาก...........................................................................................................................
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
- ระบุรายการที่ยังไม่ดาเนินการ....................................................................................................
- คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่.........................................................................................................
- เหตุผลเนื่องจาก.........................................................................................................................
3. สหกรณ์สามารถดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา เครื่องมืออุปกรณ์ ให้แก่ผู้รับจ้างแล้วเสร็จ
ภายในกรอบระยะเวลาตามสัญญาหรือไม่
 ดาเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในกรอบระยะเวลาตามสัญญา
 ดาเนินการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จทุกรายการ ภายในกรอบระยะเวลาตามสัญญา
- ระบุรายการที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ....................................................................................
- คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่........................................................................................................
- เหตุผลเนื่องจาก.......................................................................................................................
4. สหกรณ์ได้ขยายระยะเวลาสัญญาดาเนินการก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
จากโครงการให้แก่ผู้รับจ้างหรือไม่
 ไม่มีการขยายระยะเวลาในสัญญา
 สหกรณ์มีการอนุมัติให้ขยาย ระบุรายการ
(1)...........................................................................................ระบุเหตุผลการขอขยายของผูร้ ับจ้าง
(2).......................................................................................... ระบุเหตุผลการขอขยายของผูร้ ับจ้าง
5. พื้นที่ก่อสร้างปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ทาเลที่เหมาะสมหรือไม่ และไม่กระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
 อยู่ในทาเลที่เหมาะสม
 อยู่ในทาเลที่ไม่เหมาะสมและอาจเกิดปัญหาในอนาคต
ระบุปัญหา.....................................................................

การประเมินผล
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
ส่วนที่ 3 การใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับการอุดหนุน ในปีที่ 1
(ข้อมูลไม่เกิน 31 มีนาคม 2562)
1.ลักษณะการใช้ประโยชน์ และปริมาณการใช้ประโยชน์ รายชนิดอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน ภายใต้โครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน (ผลปี 2561 ตัดยอดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
รายการ

ใช้กับ
ผลผลิต

ก่อสร้าง
จัดซื้อ
จัดหาแล้ว
เสร็จและ
ใช้
ประโยชน์
แล้ว (/)

ลักษณะการใช้
ประโยชน์
ใช้ตลอด
ใช้ตาม
ทั้งปี
ฤดูกาล
(/)
(ระบุช่วง
เดือน)

ปริมาณ
ผลผลิตที่ใช้
กับอุปกรณ์
(ตัน)

เกษตรกรที่
ได้รับ
ประโยชน์
(ราย)

รายได้เฉลี่ย
จากการขาย
ผลผลิต/คน/ปี
(บาท)

ก่อสร้าง
จัดซื้อจัดหา
เสร็จสิ้น
แล้วแต่ไม่ใช้
ประโยชน์
(/)

 ฉาง
 โกดัง
 ไซโล
 ลานตาก
 เครื่องอบ
ลดความชื้น
 เครื่องชั่ง
พร้อมโรงคลุม
 เครื่องสี
ข้าวโพด
 อื่น ๆ
ระบุ
....................

กรณีใช้ประโยชน์ไม่ครบทุกรายการหรือไม่มีการใช้ประโยชน์ เนื่องจาก (ระบุรายการและเหตุผล)
(1) รายการ...............................................................................................................................................
เหตุผลที่ไม่ใช้ประโยชน์.......................................................................................................................
คาดว่าจะใช้ประโยชน์ได้เมื่อ...............................................................................................................
(2) รายการ...........................................................................................................................................
เหตุผลที่ไม่ใช้ประโยชน์..................................................................................................................
คาดว่าจะใช้ประโยชน์ได้เมื่อ..........................................................................................................
(3) รายการ..........................................................................................................................................
เหตุผลที่ไม่ใช้ประโยชน์..................................................................................................................
คาดว่าจะใช้ประโยชน์ได้เมื่อ..........................................................................................................
รายการอุปกรณ์การตลาดทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนในภาพรวมส่งผลให้ปริมาณการรวบรวม
 เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนได้รับอุปกรณ์ ปริมาณ ..........................,ตัน คิดเป็นมูลค่า ........................, ล้านบาท
 ลดลงจากเดิมก่อนได้รบั อุปกรณ์ ปริมาณ..............................,ตัน คิดเป็นมูลค่า ......................... ล้านบาท
เหตุผลเนื่องจาก ระบุ ..............................................................................................................

ไม่ใช้
ประโยชน์
เนื่องจาก
ก่อสร้าง
จัดซื้อจัดหา
ไม่แล้วเสร็จ
(/)

การประเมินผล
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
2.การใช้ประโยชน์อุปกรณ์ที่ได้รับเป็นไปตามแผนที่สหกรณ์กาหนดไว้หรือไม่ โดยการเปรียบเทียบแผน/ผล การ
ใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนถึง สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2562
ผลผลิต
แผนการรวบรวม (ตัน) ผลการรวบรวม (ตัน)
คิดเป็นร้อยละ
 ข้าว
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 มันสาปะหลัง
3.แผนการใช้ประโยชน์ในภาพรวมจากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ได้รับการสนับสนุนภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ที่ดาเนินการแล้วเสร็จและไม่แล้วเสร็จสหกรณ์มี
แผนการใช้ประโยชน์ในอีก 3 ปีข้างหน้าอย่างไร
สินค้าข้าว
แผนธุรกิจของสหกรณ์
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
แผนธุรกิจรวบรวมผลผลิต (ตัน)
แผนการจัดเก็บผลผลิตเพื่อแปรรูป/รอราคา (ตัน)
แผนธุรกิจแปรรูปผลผลิต (ตัน)
แผนธุรกิจให้บริการ (ตัน)
แผนให้สมาชิกมาใช้ธุรกิจกับสหกรณ์ (ราย)
สินค้ามันสาปะหลัง
แผนธุรกิจของสหกรณ์
แผนธุรกิจรวบรวมผลผลิต (ตัน)
แผนการจัดเก็บผลผลิตเพื่อแปรรูป/รอราคา (ตัน)
แผนธุรกิจแปรรูปผลผลิต (ตัน)
แผนธุรกิจให้บริการ (ตัน)
แผนให้สมาชิกมาใช้ธุรกิจกับสหกรณ์ (ราย)
สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
แผนธุรกิจของสหกรณ์
แผนธุรกิจรวบรวมผลผลิต (ตัน)
แผนการจัดเก็บผลผลิตเพื่อแปรรูป/รอราคา (ตัน)
แผนธุรกิจแปรรูปผลผลิต (ตัน)
แผนธุรกิจให้บริการ (ตัน)
แผนให้สมาชิกมาใช้ธุรกิจกับสหกรณ์ (ราย)

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

4.ประมาณการรายได้เพิ่มขึ้นของเกษตรกรสมาชิก หากมาใช้ประโยชน์และการบริการจากสหกรณ์ในธุรกิจ
รวบรวมผลผลผลิต แปรรูปผลผลิต ธุรกิจให้บริการ ประมาณ....................................บาท/คน/ปี
ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดาเนินโครงการและการดาเนินธุรกิจ
1. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการและดาเนินธุรกิจ
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

การประเมินผล
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
2. ข้อเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ผู้ให้ข้อมูล .....................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
ผู้แทนสหกรณ์ .........................................จากัด
ผู้สอบถาม......................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
ผู้แทนสานักงานสหกรณ์จังหวัด......................................

* หมายเหตุ ส่งภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

การประเมินผล
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร

รูปภาพประกอบกิจกรรมการลงพื้นที่สุมตรวจของคณะทางานติดตามประเมินผล
การดาเนินงานโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร

สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จากัด จ.นครราชสีมา
โกดัง ขนาด 8,000 ตัน
เครื่องอบลดความชื้นพร้อมโรงคลุม ขนาด 500 ตัน

สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทดจากัด จ.นครราชสีมา
เครื่องสีข้าวโพด ขนาด 20 ตัน/ชม. ลานตาก ขนาด 8,490 ตรม.
เครื่องอบลดความชื้นพร้อมโรงคลุม 500 ตัน โกดัง 8,000 ตัน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแปะ จากัด
จ.มหาสารคาม
เครื่องชั่งพร้อมโรงคลุม ขนาด 50 ตัน

สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จากัด จ.ร้อยเอ็ด
โกดัง ขนาด 2,000 ตัน
ลานตาก ขนาด 4,000 ตารางเมตร
เครื่องชั่งพร้อมห้องควบคุมและโรงคลุม ขนาด 50 ตัน

การประเมินผล
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร

สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด จ.ร้อยเอ็ด
โกดังเป่าลมเย็นพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2,520 ตารางเมตร
รถตักล้อยาง ขนาด 173 แรงม้า

สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จากัด จ.ชัยนาท
โกดัง ขนาด 7,000 ตัน 2 แห่ง

สหกรณ์ผู้ใช้น้าฝายยางประสบสุก จากัด จ.ลาปาง
ฉาง ขนาด 1,000 ตัน
ลานตาก ขนาด 5,120 ตารางเมตร

สหกรณ์การเกษตรแม่ทะจากัด จ.ลาปาง
เครื่องชั่งพร้อมชุดติดตั้งฐานราก ขนาด 50 ตัน

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ลาปาง
จากัด จ. ลาปาง
เครื่องสีข้าวโพด ขนาด 195 แรงม้า

สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จากัด จ.ลาปาง
ลานตาก ขนาด 2,240 ตารางเมตร

การประเมินผล
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร

รายชื่อคณะทางานประเมินผลโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์
-------------------------1. นางสาวปรานอม จันทร์ใหม่
2. นางสุรางค์ คัยนันท์
3.
4.
5.
6.
7.

นางเนาวรัตน์ เอื้ออารักษ์พงศ์
นางสารินี สุพรรณวรรษา
นางสาววิภาวี ฐิตินันทพันธุ์
นายสิทธิชัย ภักดีเตล็บ
นางสาวอาภรณ์ สดสูง

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์ ประธานคณะทางาน
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ
คณะทางาน
สหกรณ์ออมทรัพย์
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
คณะทางาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทางาน
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
คณะทางาน
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
คณะทางาน
พนักงานราชการ
คณะทางาน

