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บทสรุปผู้บริหาร 

           การประเมินผลโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ภายใต้โครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นการประเมินผลระหว่างการด าเนินงานโครงการ  สิ้นสุดในปี 
ที่ 1 ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษา ทบทวน 
วิเคราะห์ประเด็นสาระส าคัญของโครงการ (2) เพ่ือศึกษาประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการ 
(3) เพ่ือประเมินผลการใช้ประโยชน์ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดที่สถาบันเกษตรกร
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ (4) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน
โครงการ รวมถึงการด าเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร ขอบเขตและวิธีการศึกษา โดยการศึกษา 
ทบทวน วิเคราะห์ประเด็นสาระส าคัญทั้งในด้านวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กระบวนการ และผลการ
ด าเนินงานโครงการ ประเมินผลส าเร็จของก่อสร้าง จัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานตามกรอบ
ระยะเวลาที่โครงการก าหนด ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์
การตลาดที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุน และแผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ในช่วงปี 2562 – 2564  

ผลการศึกษาประเมินผลโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์  สรุปได้ดังนี้ 

1. การศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ประเด็นสาระส าคัญทั้งในด้านวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กระบวนการ และผลการด าเนินงาน โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการการเกษตร 
(แก้มลิง) ในแต่ละด้าน  

  1) ด้านการบริหารจัดการโครงการ (Management) ดังนี้ (1) รูปแบบการขับเคลื่อน
โครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดรูปแบบการขับเคลื่อนโครงการไว้ครอบคลุมในรูปองค์คณะ คือ
คณะท างานโครงการ ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับจังหวัด คณะท างานระดับส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ คณะท างานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 เพ่ิมเติม (งบกลางปี) จัดตั้งศูนย์อ านวยการ
ขับเคลื่อนเฉพาะกิจ คณะท างานขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจก ากับและติดตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน ระดับกรมกรมส่งเสริมสหกรณ์และระดับจังหวัด และคณะท างานติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ  (2) รูปแบบการติดตามการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ระหว่างด าเนินงานโครงการในปีที่ 
1 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดให้มีศูนย์กลางสั่งการและการปฏิบัติเพ่ือความรวดเร็วในรูปแบบศูนย์ War 
Room ขึ้นเป็นการชั่วคราว ให้มีผู้อ านวยการศูนย์และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง มาปฏิบัติ
หน้าที่ที่ศูนย์เป็นการเฉพาะกิจ เพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูล รวบรวม ประมวล และรายงานผล รวมถึง
การประสานซักซ้อมการด าเนินงานโครงการและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกับคณะท างานขับเคลื่อน
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจก ากับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับกรมส่งเสริมสหกรณ์  

2) ด้านหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพ้ืนฐานในการพิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไทย
นิยมยั่งยืน (งบกลางปี 2561) ไว้ครอบคลุมแล้วในการจัดท าโครงการ ก าหนดคุณสมบัติความพร้อมของ
สถาบันเกษตรกร รวมทั้งความพร้อมด้านที่ดินกรณีสิ่งปลูกสร้างท าเลที่ตั้ง ระบบสาธารณูปโภค และไม่มี
ข้อจ ากัดเรื่องกฎหมายผังเมืองรวมถึงความเหมาะสมของขนาดที่ดิน ซึ่งพบว่ายังมีสถาบันเกษตรกรที่ยัง
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ขาดความพร้อมด้านกฎหมายผังเมือง โดยก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสถาบันเกษตรกร
ไว้ในคุณสมบัติหลักของสถาบันเกษตรกรว่าสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีการด าเนินธุรกิจ
ด้านการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาจ าหน่ายหรือแปรรูปอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และมี
ประสบการณ์ด้านการท าธุรกิจของสถาบันเกษตรกร  ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2558 – 2560) สถาบัน
เกษตรกรมีประสบการณ์ด้านการด าเนินธุรกิจรวบรวมและพบว่าปริมาณการรวบรวมผลผลิตเพ่ิมขึ้นใน
บางปี เฉพาะสินค้าข้าวเปลือกเท่านั้น ส่วนสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสถาบัน
เกษตรกรที่รวบรวมมันส าปะหลัง ปริมาณการรวบรวมผลผลิตลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี  สรุปได้ว่า 
สถาบันเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจสินค้าเกษตรหลักด้านข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และมันส าปะหลัง รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรตามท่ีโครงการก าหนด  

2. ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปีที่ 1 (ปี 2561) ดังนี้ 

 1) ผลการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรด้านปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์
การตลาด 

(1) จ านวนสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเมื่อเทียบกับเป้าหมายโครงการ 
ผลด าเนินงานมีสถาบันเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 146 แห่ง ในพ้ืนที่ 40 จังหวัด  
คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับแผน แบ่งเป็นสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมข้าวเปลือก แผนสนับสนุน 
106 แห่ง ผลการสนับสนุน 108 แห่ง เพ่ิมขึ้น 2 แห่ง สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมมันส าปะหลัง แผน
สนับสนุน 16 แห่ง ผลการสนับสนุน 14 แห่ง ลดลง 2 แห่ง ส่วนสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามแผน คือ 24 แห่ง 

(2) จ านวนรายการปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาด ที่สถาบัน
เกษตรกรได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จากจ านวนสถาบันเกษตรกรตามโครงการ 
146 แห่ง เป้าหมาย 267 รายการ จ านวนรายการปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดที่
สนับสนุน 271 รายการ คิดเป็นร้อยละ 101.49 เกินกว่าเป้าหมาย 4 รายการ เนื่องจากธุรกิจจัดสรรเพิ่ม
ทดแทน  แบ่งเป็นประเภทสิ่งก่อสร้าง 251 รายการ และประเภทครุภัณฑ์ 20 รายการ จากจ านวน 271 
รายการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนเพ่ือก่อสร้างลานตาก มากที่สุด จ านวน 98 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
36.20 รองลงมา คือ เพ่ือจัดหาเครื่องชั่งรถบรรทุก  53 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 19.50 และก่อสร้างฉาง 44 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.25 ก่อสร้างโกดัง 43 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.80 ตามล าดับ นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนงบประมาณให้สถาบันเกษตรกรจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การตลาดอ่ืนๆ เช่น  ไซโล เครื่องอบลด
ความชื้น เครื่องสีข้าวโพด และรถตักล้อยาง/รถเกลี่ยลาน 

(3) ประสิทธิภาพของสถาบันเกษตรกรในการจัดซื้อ จัดหา ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน
และอุปกรณ์การตลาด แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการก าหนด จากสถาบันเกษตรกรที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 146 แห่ง มีการจัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จทุกรายการ 143 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 98 จัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จบางรายการ มีจ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2 
และไม่มีสหกรณ์ใดที่สร้างไม่แล้วเสร็จทุกรายการ 

(4) ประสิทธิภาพของสถาบันเกษตรกรในการจัดซื้อจัดหาและก่อสร้างปัจจัย
โครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อเทียบกับจ านวน
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รายการตามเป้าหมายโครงการ ซึ่งมีทั้งสิ้น 271 รายการ แบ่งเป็นประเภทสิ่งก่อสร้าง  251 รายการ  
ผลด าเนินการแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  248 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 98.80 ส่วนที่
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด มีเพียง 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.20 ส่วน
รายการที่เป็นประเภทเป็นครุภัณฑ์ จาก 20 รายการ สถาบันเกษตรกรสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดหา
ครุภัณฑ์แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดทั้ง 20 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 

(5) ความทันเวลาในการจัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาด  
และการเบิกจ่ายเงินของสถาบันเกษตรกร จากจ านวนสถาบันเกษตรกร 146 แห่ง มี 143 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 97.95 ที่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทันทุกรายการได้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา                
ที่โครงการก าหนด แต่มีเพียง 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.05 ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามเวลา 
เหตุที่ด าเนินการไม่ทันเวลาเนื่องจาก สถาบันเกษตรกรได้รับการจัดสรรงบประมาณทดแทนเพ่ิมเติม
ภายหลัง 2 แห่ง และมีการขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลนในการก่อสร้าง 1 แห่ง ส่งผลท าให้การก่อสร้าง
ทอดระยะเวลาออกไป 1 แห่ง 

(6)  ผลการขยายระยะเวลาสัญญา ผลปรากฏว่า มีสถาบันเกษตรกร 107 แห่ง                
คิดเป็นร้อยละ 73.30 ไม่มีการขยายเวลาสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง และมีสถาบันเกษตรกร  39 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 26.70 ที่มีการขยายระยะเวลาสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง  

(7) ผลการเบิกจ่ายเงินของสถาบันเกษตรกรให้แก่ผู้รับจ้างในการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องมือ อุปกรณ์การตลาด สถาบันเกษตรกร จ านวน 125 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 85.60 สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่
โครงการก าหนด มีเพียง 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.40 ของจ านวนสถาบันเกษตรกรทั้งสิ้น ที่ไม่สามารถ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จในกรอบระยะเวลา 

2) การบริหารงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณ                  
ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับอนุมัติจากส านักงบประมาณ โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผล
ทางการเกษตร รวมทั้งสิ้น 1,074.98 ล้านบาท งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 1,044.89 ล้านบาท คิดเป็น  
ร้อยละ 97.21 และมีงบประมาณคงเหลือส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน 30.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.79 
ของงบประมาณท้ังสิ้น  

3.  ผลการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดของสถาบัน
เกษตรกร 

1) จ านวนสถาบันเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมือ
อุปกรณ์การตลาดแล้ว โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ในปีที่ 1 เมื่อมีการ
จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 จากจ านวน 146 แห่ง 
เฉพาะที่สถาบันเกษตรกรด าเนินการจัดซื้อจัดหาแล้วเสร็จ 268 รายการ ในจ านวนนี้มีการใช้ประโยชน์
แล้ว  226 รายการ คิดเป็นร้อยละ 83 ยังไม่ใช้ประโยชน์ 42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16 ส่วนที่ยัง
ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จ านวน 3 รายการข้างต้น คือ เครื่องอบลดความชื้ น ขนาด 500 ตันต่อวัน 
เครื่องอบลดความชื้น ขนาด 350 ตันต่อวัน และลานตาก ขนาด 8,000 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 1 
ของจ านวนรายการที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น ส่วนรายการสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์การตลาดที่สถาบัน
เกษตรกรก่อสร้างหรือจัดซื้อจัดหาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ใช้ประโยชน์ มีจ านวน 42 รายการ 
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เนื่องจาก สถาบันเกษตรกรส่วนใหญ่ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่ทันฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตปีการ
ผลิต 2561/62 ซึ่งเก็บเกี่ยวช่วงเดือนตุลาคม – มกราคม ของทุกปี รวมทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมัน
ส าปะหลัง เนื่องจากเป็นสินค้าหรือผลผลิตตามฤดูกาล  

2) ชนิดรายการปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาด จ าแนกตามลักษณะการ
ใช้ประโยชน์ จากจ านวนที่มีการใช้ประโยชน์แล้ว 226 รายการ มีการใช้ประโยชน์ตามฤดูกาล 126 
รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.75 เรียงล าดับการใช้ประโยชน์จากมากไปน้อย คือ ฉาง เครื่องสีข้าวโพด  
เครื่องอบลดความชื้น ลานตาก เครื่องชั่ง โกดัง และมีการใช้ประโยชน์ทั้งปี จ านวน 100 รายการ  
คิดเป็นร้อยละ 44.25  เรียงล าดับการใช้ประโยชน์จากมากไปน้อย คือ อ่ืนๆ ไซโล โกดัง เครื่องชั่ง  
ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น เครื่องสีข้าวโพดฯ และฉาง 

3) จ านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์แบ่งตามชนิดอุปกรณ์ที่ได้รับการอุดหนุนเพ่ือ
ด าเนินธุรกิจด้านผลผลิตหลัก ปี 2561 มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น รวม 195,253 ราย ในจ านวนนี้ 
เป็นเกษตรกรได้รับประโยชน์จากลานตากมากที่สุด จ านวน 81,191 ราย รองลงมา คือ เครื่องชั่ง โกดัง 
ฉาง อ่ืนๆ เครื่องสีข้าวโพด ไซโล และเครื่องอบลดความชื้น ตามล าดับ เกษตรกรได้รับประโยชน์จาก               
ลานตากมากที่สุด และรองลงมาคือ เครื่องชั่ง เนื่องจากเกษตรกรจะน าผลผลิตหลักมาจ าหน่ายให้กับ
สถาบันเกษตรกร เครื่องชั่ ง และลานตาก จะเป็น อุปกรณ์การตลาดด่านแรก ที่ ใช้ประโยชน์ 
ในกระบวนการรับซื้อเพ่ือการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลักของสถาบันเกษตรกร เช่น ต้นข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง 

4. ผลการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลักของสถาบันเกษตรกร ปี 2561  

1)  ผลจากการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลักของสถาบันเกษตรกรเมื่อเทียบกับ
แผนการรวบรวมของสถาบันเกษตรกร ปี 2561 (ปีการผลิต 2561/62) ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2562 ของสถาบันเกษตรกร จากจ านวน 146 แห่ง 

(1)  สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมข้าวเปลือกเป็นผลผลิตหลักแล้วมีจ านวน 101 แห่ง                
(จากจ านวน 108 แห่ง) แผนรวบรวมข้าวเปลือก 892,315.60 ตัน รวบรวมได้จริง 647,493.20 ตัน   
คิดเป็นร้อยละ 72.56 เนื่องจากสถาบันเกษตรกรบางส่วนก่อสร้างปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานแล้วเสร็จหลัง
ฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิต ปี 2561/62 และยังไม่มีผลการรวบรวมข้าวเปลือก 7 แห่ง  

(2) สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 30 แห่ง (จากจ านวน 24 แห่ง) 
วางแผนรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  133,980.10 ตัน รวบรวมได้จริง 138,371.90 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
103.28 ซึ่งรวบรวมได้เกินแผนที่วางไว้ เนื่องสถาบันเกษตรกรได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  
ในการช่วยรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการท านา  
ตามแนวทางประชารัฐ แต่ก็มีสถาบันเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ก่อสร้างแล้วเสร็จล่วงเลยฤดูการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ปี 2561/62  

(3) สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมมันส าปะหลัง  มีจ านวน 22 แห่ง (จากจ านวน 16 
แห่ง) วางแผนรวบรวมมันส าปะหลัง จ านวน 126,500 ตัน รวบรวมได้จริง 115,713.30 ตัน คิดเป็น 
ร้อยละ 91.47 ซึ่งรวบรวมได้ต่ ากว่าแผนที่วางไว้เล็กน้อย  

จากข้อมูล ข้อ (2) และ (3) แสดงให้เห็นว่า สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดแล้วไปใช้ประโยชน์ในการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตร
หลักตามโครงการแล้ว ยังใช้ประโยชน์เพื่อรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรรองของสมาชิกอีกด้วย 
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2) ผลการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลักของสถาบันเกษตรกรเมื่อเทียบกับ
เป้าหมายโครงการที่เพ่ิมขึ้นในปีที่ 1 ยังไม่สามารถเปรียบเทียบกับแผนงานที่เพ่ิมขึ้นได้ เนื่องจาก 
โครงการก าหนดเป้าหมายปริมาณการรวมผลผลิตหลักเพ่ิมขึ้น และ ตัวชี้วัดโครงการก าหนดให้ท าการ
วัดผลในสิ้นปีที่ 2 ประกอบช่วงเวลาดังกล่าว สถาบันเกษตรกรอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จัดซื้อจัดหาปัจจัย
โครงสร้างพ้ืนฐานไม่แล้วเสร็จในช่วงฤดูการรวบรวมผลผลิตหลัก ทั้ง 3 ชนิด คือ ข้าวเปลือก ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง แต่ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรได้รายงานผลการรวบรวมผลผลิตหลัก ในปีการ
ผลิต 2561/62 จ านวนรวมทั้งสิ้น 901,581.4 ตัน แบ่งเป็น ข้าวเปลือก 647,493.20 ตัน ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ 138,371.90 ตัน และมันส าปะหลัง 115,713.30 ตัน เพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลด าเนินการใน 
ปีถัดไป 

5. แผนการรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตสินค้าเกษตรหลักของสถาบันเกษตรกร ปี 2562 – 
2564 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกรมีการวางแผนการ
รวบรวมเพ่ือเตรียมความพร้อมและการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับจากโครงการ ไว้ดังนี้ 

1) แผนการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก (ภาพรวม) ปี 2562 – 2564 สถาบัน
เกษตรกรวางแผนรวบรวมข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง แผนงานในปี 2562 – 2564 
ในภาพรวม จ านวน 1,428,090 ตัน 1,420,189  ตัน และ 1,517,568 ตัน ตามล าดับ และเมื่อเทียบกับ
ผลการรวบรวมของสถาบันเกษตรกร ก่อนเข้าโครงการ (ปี 2560) ซึ่งมีจ านวน 1,097,495 ตัน โดยใช้ปี 
2560 เป็นปีฐาน พบว่า สถาบันเกษตรกรได้วางแผนการรวบรวมผลผลิตหลักปี 2562 – 2564 เพ่ิมขึ้น
จากปี 2560 (ปีฐาน) จ านวน 330,595 ตัน 332,694 ตัน 420,073 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นจากปีฐาน คิดเป็น
ร้อยละ 30.12 , 29.40  และ 38.27 ตามล าดับ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่า สถาบันเกษตรกรมี
การวางแผนการรวบรวม ปี 2562 – 2564 มีทั้งเพ่ิมขึ้น (ลดลง) คิดเป็นร้อยละ 58.39 , (0.55) และ 
6.85 ตามล าดับ ดังนั้น เห็นควรที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แนะน าสถาบันเกษตรกร ในโครงการให้
ความส าคัญกับข้อมูลการวางแผนงานโครงการให้มากขึ้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการให้ได้เป้าหมาย
ตามท่ีวางไว้ 

2) แผนการจัดเก็บผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก (ภาพรวม) ปี 2562 – 2564 สถาบัน
เกษตรกร ได้วางแผนการจัดเก็บข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง ในภาพรวม มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นทุกปี โดยปี 2562 – 2564 แผนการจัดเก็บ จ านวน 200,651 ตัน 417,957 ตัน และ 235,838 
ตัน ตามล าดับ แต่เป็นการเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลง 

3) แผนจ านวนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก (ภาพรวม) ปี 2562 – 
2564 สถาบันเกษตรกรได้วางแผนให้เกษตรกรประโยชน์จากการใช้อุปกรณ์การตลาดด้านข้าวเปลือก 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง ในภาพรวม มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยปี 2562 – 2564 จ านวน 
147,604 ตัน 155,859 ตัน และ 277,988 ตัน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตาม
แผนงาน โครงการก าหนดจ านวนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ภาพรวม 259,700 ราย สถาบัน
เกษตรกรจะต้องขับเคลื่อนงานโครงการไปถึง ปี 2564 เพ่ือให้ได้จ านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 
จ านวน 277,988 ราย ถึงแม้จะสูงกว่าแผนงานโครงการที่ก าหนด จ านวน 18,288 ราย และเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า จ านวนเกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากสินค้าข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
สูงกว่าแผนงานโครงการ ส่วนจ านวนเกษตรกรจะได้ประโยชน์จากสินค้ามันส าปะหลังต่ ากว่าแผนงาน
โครงการที่ก าหนด 
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6. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

ข้อมูลจากแบบสอบถามสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกรได้รายงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของการ
ด าเนินงานโครงการของสถาบันเกษตรกร ที่มีประเด็นคล้ายๆ กัน ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 

1) ปัญหาและอุปสรรค 
(1) สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างปัจจัยโครงสร้าง

พ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดยังขาดความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามระเบียบการจัดซื้อ                  
จัดจ้าง 

(2) สถาบันเกษตรกรส่วนหนึ่งได้ก่อสร้างปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์
การตลาด ที่ได้รับการสนับสนุนแล้วเสร็จล่วงเลยฤดูกาลรวบรวมผลผลิต  

(3) อุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการอุดหนุนนั้นยังไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บผลผลิต               
ทั้งระบบ ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

(4) ผลกระทบจากหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของโครงการสินเชื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลือกของ ธ.ก.ส. ไม่เอ้ือต่อให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการตามนโยบายรัฐ ซ่ึงส่งผลต่อสถาบัน
เกษตรกรในการรวบรวมเพ่ือจัดเก็บข้าวเปลือกน้อยลง และไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 

(5) คู่แข่งพ่อค้าเอกชนในการรับซื้อผลผลิตสินค้าเกษตรกรในพ้ืนที่มีมากข้ึน  

2) ข้อเสนอแนะของสถาบันเกษตรกร 
(1) ขอให้หน่วยงานราชการให้เวลาในการจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ประกอบการ

ขอรับการสนับสนุน 
(2) การด าเนินการโครงการขอให้มีความต่อเนื่องเพ่ือให้สถาบันเกษตรกรสามารถ

ขอรับการสนับสนุนในส่วนอื่นๆ ต่อไป 
(3) ควรส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรที่ยังขาดอุปกรณ์ด้านการตลาดที่

จ าเป็นจริงๆ  
(4) ให้มีการด าเนินการของโครงการต่อเนื่อง และให้มีกรอบแนวทางการปฏิบัติที่

ชัดเจนมากข้ึน 
(5) ควรให้มีการชี้แจงท าความเข้าใจกับเกษตรกรถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ

ราคารับซื้อตามกลไกของตลาด รวมถึงการปรับราคารับซื้อตามอัตราความชื้นของผลผลิตทางการเกษตร
ที่สถาบันเกษตรกรจะรับซื้อจากเกษตรกร 

 7. ข้อเสนอแนะ 
   1) ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

(1) จากการศึกษาประเมินผลโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผล
ทางการเกษตร (แก้มลิง) ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า สถาบันเกษตรกรมี
การจัดท าแผนธุรกิจ แผนการรวบรวมผลผลิต แผนการจัดเก็บผลผลิตเพ่ือการแปรรูปหรือรอการ
จ าหน่าย ปัจจุบันสถาบันเกษตรกรยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนงานดังกล่าว รวมถึงขาดการ
จัดเก็บข้อมูลที่เป็นจริงและข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพ่ือประกอบการจัดท าแผน ส่งผลให้แผนงานที่สถาบัน
เกษตรกรก าหนดในแต่ละปีไม่มีความสอดคล้องกับผลงานหรือแผนงานที่ควรจะเป็น และผลจากการสุ่ม
ลงพื้นที่ ผู้แทนสถาบันเกษตรกรหลายแห่งยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องแผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการ ที่
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เกี่ยวข้องกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และไม่เป็นแนวทางเดียวกัน เห็นควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องชี้แจง
ท าความเข้าใจแก่สถาบันเกษตรกรด้านการจัดท าหรือปรับปรุงแผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการ โดยก าหนดให้
เป้าหมายของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการ 
(รายธุรกิจ) ในธุรกิจหลักของสถาบันเกษตรกร และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

(2) จากการศึกษาพบว่า สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุน
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือจัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดขนาดใหญ่และมี
มูลค่าการลงทุนสูง สถาบันเกษตรกรหลายแห่งยังไม่มีความช านาญด้านการใช้อุปกรณ์ หรือน าไปสร้าง
รายได้ให้เกิดประโยชน์ไม่คุ้มค่ากับสมาชิกสหกรณ์ เห็นควรให้สถาบันเกษตรกรทุกแห่งได้ท าการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนทางธุรกิจเป็นรายธุรกิจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์
การตลาดที่ได้รับการ เพ่ือให้ทราบต้นทุนที่แท้จริงทุกปีอย่างต่อเนื่องหรือทุกครั้งที่ลงทุนขนาดใหญ่ เพ่ือ
เป็นข้อมูลน าไปสร้างรายได้ให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์กับสมาชิกมากท่ีสุด และเพ่ือป้องกันประสบ
ปัญหาการขาดทุนจากธุรกิจในภายหลังและการไม่ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

(3) การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่สถาบันเกษตรกร เมื่อพิจารณาถึง
รายการปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดแล้ว พบว่า มีการสนับสนุนงบประมาณเงิน
อุดหนุนเพ่ือก่อสร้าง ลานตาก เครื่องชั่ง มีจ านวนรายการมากกว่าปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นที่จัดเก็บ
พืชผลทางการเกษตร เช่น ฉาง โกดัง  ไซโล ซึ่งการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนข้างต้นถึงแม้จะเป็น
การเพ่ิมศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้ด าเนินธุรกิจรวบรวมและหรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน แต่อาจส่งผลต่อปริมาณการจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรหลักตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่วางไว้  ดังนั้น จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะน าส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้
ความส าคัญกับการเพ่ิมปริมาณการด าเนินธุรกิจสินค้าเกษตรหลักที่ส าคัญ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดของโครงการหรือตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ด้านราคาผลผลิตรวมถึงความร่วมมือด้าน
นโยบายรัฐในการช่วยเหลือเกษตรกร 

(4) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดเป็นโครงการขนาดใหญ่ 
ถึงแม้จะมีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาที่เร่งด่วน และเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนระเบียบพัสดุในการจัดซื้อ
จัดจ้างทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและของสถาบันเกษตรกร  การบริหารจัดการโครงการในรูปแบบ
องค์คณะ เช่น คณะท างานในการขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการขับเคลื่อนเฉพาะกิจก ากับและติดตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดับจังหวัด ระดับสถาบันเกษตรกร โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานโครงการให้แก่พ้ืนที่ได้ทันท่วงที ซึ่งเป็น
รูปแบบที่ดีในการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่  เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ 
น าแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการขับเคลื่อนโครงการเพ่ือจัดเตรียมแผนงานโครงการขนาดใหญ่ในปีต่อไป 
(ถ้ามี) เพ่ือให้ทันกับความเร่งด่วนในการเสนอขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนในลักษณดังกล่าว  

2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(1) เห็นควรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ความส าคัญในการเร่งรัดการจัดท าแผนธุรกิจของ
สถาบันเกษตรกรด้านธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร การปรับปรุง
แผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงแผนการใช้ประโยชน์จากปัจจัย
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โครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก  
กรมส่งเสริมสหกรณ ์และการน าแผนสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า  

(2) เห็นควรให้มีการศึกษาประเมินผลการด าเนินงานโครงการและผลการใช้ประโยชน์
จากปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุนงบประมาณ/
เงินอุดหนุน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างต่อเนื่องทุกปีหรือทุก 2 ปี จนสิ้นสุดโครงการ เพ่ือกระตุ้นให้
สถาบันเกษตรกรตระหนักถึงการใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าของงบประมาณที่ได้รับ 
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ค าน า 

  
การประเมินผลโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ภายใต้โครงการ 

ไทยนิยมยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (งบกลางปี 2561)  เป็นการประเมินระหว่างการด าเนินงาน
โครงการ จัดท าขึ้นโดยมีรายละเอียดครอบคลุมสาระส าคัญตามประเด็นการประเมิน กล่าวคือ ทบทวน
สาระส าคัญของโครงการ รูปแบบการบริหารโครงการ ผลการจัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและ
อุปกรณ์การตลาดของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ และผลการใช้ประโยชน์จาก
ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาด กรอบการประเมินเฉพาะสถาบันเกษตรกรได้รับเงิน
อุดหนุนทั่วไปในการจัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดด้านการท าธุรกิจรวบรวม
ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง จ านวน 146 แห่ง ในพ้ืนที่ 40 จังหวัด ตั้งแต่เริ่มต้น
โครงการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาและใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงาน
การส่งเสริมสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

คณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผล
ทางการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้ส่งแบบสอบถามการประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์
จากปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องมืออุปกรณ์ของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ
งบอุดหนุนจากโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดเพ่ือสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลจากผู้แทนสถาบันเกษตรกรทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 146 แห่ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง รวมทั้ง คณะท างานติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ลงพ้ืนที่สุ่มตรวจสอบข้อมูลและ
สัมภาษณ์ผู้แทนสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่บางจังหวัด ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดและสถาบันเกษตรกรในโครงการ จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

 
 

 
คณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 
กันยายน 2562 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับงบประมาณ
เพ่ือด าเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(งบกลางปี 2561) งบประมาณรวม 1,791.531 ล้านบาท ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตร จ านวน 4 โครงการย่อย คือ (1) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผล
ทางการการเกษตร (แก้มลิง) (2) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (3) โครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร และ (4) โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร วัตถุประสงค์หลักของทั้ง 4 โครงการ เป็น
การสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการก่อสร้างปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดซื้อจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการรวบรวมผลิตทางการเกษตร การจัดเก็บ การแปรรูป
สินค้าเกษตรเพ่ิมมูลค่า การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมถึงการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสหกรณ์ ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ ที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนในการก่อสร้าง 
จัดซื้อจัดหา ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบ งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่ละโครงการ 4 โครงการย่อย ดังนี้  

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อโครงการย่อย ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561 

ช่ือโครงการ จัดเก็บพืชผลทาง 
การเกษตร (แก้มลิง) 

อุปกรณ์การ               
แปรรูป 

เพิ่มศักยภาพการ
รวบรวมยางพารา 

พัฒนาอาชีพ
ในพื้นที่ คทช. 

จังหวัด (แห่ง) 40 42 24 36 (50 พ้ืนท่ี) 
สหกรณ์ (แห่ง) 146 99 62 8 
สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์ (รายการ) 267 242 149 11 
งบประมาณเงินอุดหนุน (ล้านบาท 1,017.9172 410.6206 340.429 18.3550 
งบด าเนินงาน (ล้านบาท) - 0.2875 - 3.9239 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ล้านบาท) 1,017.9172 410.9081 340.4299 22.2789 
จ านวนกลุ่มสินค้าเกษตร 3 กลุ่มสินค้า 9 กลุ่มสินค้า 1 กลุ่มสินค้า  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการได้ด าเนินงานมาระยะหนึ่ง ขณะนี้ได้สิ้นสุดการด าเนิน
โครงการในปีที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงประสงค์ให้มีการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการ
ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นรายโครงการทั้ง 4 โครงการ เพ่ือทราบถึง
ผลการด าเนินงานโครงการ ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐดังกล่าวว่าส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
โครงการ รวมถึงปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานโครงการที่ผ่านมา เพ่ือเป็ นประโยชน์ต่อการ
ขับเคลื่อนงานโครงการ ในปีต่อๆ ไป โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร  
(แก้มลิง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใตโ้ครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ จ านวน 146 แห่ง 267 
รายการ ในพ้ืนที่ 40 จังหวัด งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,017.9172 ล้านบาท ซึ่งโครงการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง)  เป็นโครงการที่ต้องด าเนินการประเมินผลโครงการ
ระหว่างการด าเนินงาน ดังกล่าว 

1.2 วัตถุประสงค์  

1.2.1 เพ่ือศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ประเด็นสาระส าคัญของโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

1.2.2 เพ่ือศึกษาประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บ
พืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ของสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

1.2.3 เพ่ือประเมินผลการใช้ประโยชน์ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาด             
ที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร           
(แก้มลิง) ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

1.2.4 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการพัฒนา
สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) รวมถึงการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภายใต้
โครงการไทยนิยมยั่งยืน 

1.3 ขอบเขตการประเมินผล  

1.3.1 ประเมินสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนในการก่อสร้าง 
จัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาด ภายใต้โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) จ านวน 146 แห่ง ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2562 

1.3.2 การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ โดยการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ประเด็นสาระส าคัญ ทั้งในด้านวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กระบวนการ และผลการด าเนินงาน ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561  

1.3.3 ประเมินการด าเนินโครงการในปีแรก (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) การใช้ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานโครงการเพียงถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยการสัมภาษณ์สถาบันเกษตรกรทุกแห่งที่ได้รับ
การสนับสนุนภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการ
เกษตร (แก้มลิง) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้านผลส าเร็จของก่อสร้าง จัดซื้อ จัดหา ปัจจัยโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่โครงการก าหนด ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน 

1.3.4 การประเมินการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาด                    
ที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ เนื่องจากระยะเวลาด าเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของ              
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังไม่สิ้นสุด และผลของการใช้ประโยชน์เมื่อแล้วเสร็จและส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ                   
ผลการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต และแผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและ            
แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เอ้ือประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ ใช้หลักการ 
CIPP Model ร่วมด้วย 
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1.4 ขอบเขตการศึกษา  

การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานและการใช้ประโยชน์โครงการไทยนิยมยั่งยืนของกรม
ส่งเสริมสหกรณ ์มีประเด็นการศึกษา ดังนี้ 

1.4.1  ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ประเด็นสาระส าคัญทั้ งในด้านวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กระบวนการ และผลการด าเนินงาน ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561 
รวมทั้งรายการปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาด  และวงเงินงบประมาณที่สหกรณ์ได้รับ 
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2562 

1.4.2 ประเมินผลส าเร็จของก่อสร้าง จัดซื้อ จัดหา ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จตาม
กรอบระยะเวลาที่โครงการก าหนด โดยพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในภาพรวมของโครงการ โดยเปรียบเทียบกับแผนด าเนินการของสหกรณ์ และเป้าหมาย
ของโครงการ  

1.4.4 ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาด 
ที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) 
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดการใช้ประโยชน์
ต่างๆ เช่น ลักษณะ รูปแบบ วิธีการ ช่วงเวลา ผลการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต ในฤดูการผลิตปี 
2561 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562) และแผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ในช่วงปี 2562 - 2564 

1.4.5 ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่เอ้ือประโยชน์
ในการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ 

1.4.5 ให้ข้อเสนอแนะในการก าหนดทิศทาง นโยบาย และวิธีการขับเคลื่อนให้เกิดความคุ้มค่า
ในการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

1.5 วิธีการศึกษา 

1.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์  ขอบเขต และประเด็น
การศึกษาตลอดจนความสอดคล้องกับขั้นตอนการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูล
ทุติยภูมิจากเอกสารแผนงานโครงการ รายงานผลการด าเนินโครงการ รายงานผลการประชุมต่างๆ 
รายงานการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ควบคู่กับการ
ส ารวจข้อมูลปฐมภูมิที่จ าเป็นในพื้นที่ท่ีก าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ข้อมูลทุติยภู มิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสาร
หลักฐานต่างๆ เช่น ข้อมูลโครงการ ข้อมูลการรายงาน  ข้อมูลจากระบบติดตามงบประมาณไทยนิยม
ยั่งยืน เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยต่างๆ โดยการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล จ าแนกข้อมูล และจัดระบบข้อมูล ศึกษาทบทวนและวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ ได้แก่ 

(1) วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริม
สหกรณ ์

(2) กระบวนการด าเนินงานของโครงการ (Process) ตั้งแต่กระบวนการก่อนก่อเกิด
โครงการ การอนุมัติโครงการ และการขับเคลื่อนโครงการหลังโครงการอนุมัติ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 
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(3) ผลการด าเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการพัฒนา
สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) และผลการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้าง
พ้ืนฐานและเครื่องมืออุปกรณ์ของสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน โดยใช้ผลด าเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2561 

2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการส ารวจข้อมูลปฐมภูมิโดยอาศัยแบบข้อมูล
จากแบบสอบถามการประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและ
เครื่องมืออุปกรณ์ จากฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกแห่ง รวมถึงข้อมูลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และข้อมูล
ข้อเท็จจริงจากการสุ่มลงพื้นที่ของคณะท างานติดตามประเมินผลเพ่ือตรวจสอบข้อมูลสอบถามเจ้าหน้าที่
จังหวัดและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังนี้ 

(1) ท าการเก็บรวบรวมจากฝ่ายจัดการของสหกรณ์ทุกแห่ง จ านวน 146 แห่ง ในพ้ืนที่ 
40 จังหวัด ที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการ
พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) โดยผู้แทนของส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เป็นผู้สัมภาษณ์ ผู้แทนสหกรณ์ และผู้ประเมินผลที่ได้รับมอบหมาย โดยก าหนดประเด็นการส ารวจตาม
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์ ข้อมูลโครงการที่สหกรณ์
ได้รับเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือมันส าปะหลัง ข้อมูลปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่สถาบันเกษตรกรมีอยู่เดิมก่อนได้รับการสนับสนุน  ผลการด าเนินธุรกิจก่อนเข้าร่วม
โครงการ ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เครื่องมืออุปกรณ์ที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุน รวมถึงแผนธุรกิจของสหกรณ์ด้านการใช้ประโยชน์ 
ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

(2) ท าการคัดเลือกตัวแทน/ตัวอย่างจากการส ารวจตามข้อ (1) เพ่ือสุ่มส ารวจข้อมูล
ภาคสนามให้เห็นข้อมูลจริงเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ภายใต้เกณฑ์เงื่อนไขสภาพพ้ืนที่
ทางภูมิศาสตร์ เวลา งบประมาณ และความเป็นตัวแทนของแต่ละพ้ืนที่โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
กลุ่ม (Cluster sampling) ที่มีการจ าแนกตามภูมิภาค ซึ่งจังหวัดในภูมิภาคเหล่านั้นที่มีสหกรณ์เข้าร่วม
โครงการไทยนิยมยั่งยืน  โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) โดย
แบ่งตามชนิดพืชผลทางการเกษตร ลักษณะปัจจัยโครงสร้างพ้ืนที่ฐานที่ได้รับการสนับสนุน หรือ
เป้าหมายโครงการ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-probability 
sampling) และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบมีจุดมุ่งหมายซึ่ งไม่ค านึงถึงสัดส่วนของประชากรในแต่ละกลุ่ม   
โดยพิจารณาคัดเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Selection) เพ่ือให้ได้จังหวัดและสถาบันเกษตร
ทุกภูมิภาคที่เข้าร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และพืชที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
สหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ด้านสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ หรือมันส าปะหลัง ยกเว้น ภาคใต้ไม่มีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับงบประมาณตามโครงการ
พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง)  ดังนี้  

- ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดชัยนาท 
- ภาคเหนือ จังหวัดล าปาง  
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ 

และมหาสารคาม  
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1.5.2 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลและการศึกษา 

  ในการประเมินผลการด าเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกรมส่งเสริมสหกรณ์                
ได้ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์และการศึกษาไว้ดังนี้ 

1) การประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา ด าเนินการโดยศึกษาผลการ
ด าเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

2) การประเมินประสิทธิภาพ และกระบวนการด าเนินงานของโครงการ โดยก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จในด้านการจัดซื้อ จัดหา ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน และอุปกรณ์การตลาดให้แล้วเสร็จ
ตามกรอบระยะเวลาที่โครงการก าหนด รวมถึงผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

3) ประเมินการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ เมื่อ
สหกรณ์จัดซื้อจัดหาแล้วเสร็จ โดยพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในภาพรวมของสหกรณ์ โดยเปรียบเทียบกับแผนด าเนินการของสหกรณ์ และเป้าหมายของ
โครงการ 

4) การศึกษาประเด็นปัญหาและอุปสรรค โดยการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลจาก
ปฐมภูมิจากการสอบถามสหกรณ์ และเอกสารโครงการ รวมถึงเอกสารการรายงานต่างๆ 

5) การศึกษาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการก าหนดนโยบายและการใช้ประโยชน์จากปัจจัย
โครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ทางการตลาดที่สหกรณ์ ได้รับการสนับสนุน ท าการศึกษาโดย                    
ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

1.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  

  เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะท าการ
จัดระเบียบข้อมูล บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

  1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) ใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยการศึกษา
รวบรวมข้อมูลที่ได้ จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ เรียบเรียงเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) การวิเคราะห์โดยใช้สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ การจัดอันดับ ตลอดจนค่าเฉลี่ย เพ่ือศึกษาข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การตลาด ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง
การด าเนินธุรกิจรบรวมผลผลิตทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร  

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ท าให้ทราบรายละเอียด ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการด าเนินงานของโครงการ  
ไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

1.6.2 ท าให้ทราบถึงสถานภาพการใช้ประโยชน์ในปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์
การตลาด ที่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

1.6.3 ท าให้เข้าใจถึงประเด็นปัญหา อุปสรรค ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เป็นปัจจัยต่อการ
ด าเนินโครงการ ระหว่างการด าเนินโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการในปีที่ 1 เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขได้
ทันเหตุการณ์  
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1.6.4 ท าให้สามารถประเมินผลเปรียบเทียบระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายและการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.6.5 ท าให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานทั้งหมดของโครงการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
1.6.6 ผลการประเมินที่ได้จะน าไปใช้ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาการจัดท าโครงการ การ

จัดวางระบบและการขับเคลื่อนงานด้านการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆ ของสหกรณ์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อไป 

1.7 นิยามศัพท์ในการศึกษา 
เพ่ือความชัดเจนในการศึกษาประเมินผลโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผล

ทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกระบวนการด าเนินงานใน
การประเมินผล จึงได้นิยามค าศัพท์ในการประเมินครั้งนี้ ไว้ดังนี้ 

1.7.1 การใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์การตลาด             
ในการรวบรวบผลผลิตทางการเกษตรหลักด้านสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง ดังนี้ 

- ใช้ประโยชน์ คือ สถาบันเกษตรกรมีการได้ใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เครื่องมือ อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์การตลาด ที่ได้รับการสนับสนุน ไปใช้ในการรวบรวบผลผลิตทาง
การเกษตร ตามชนิดพืชผลหลักทางการเกษตรตามโครงการที่ได้ก าหนดไว้ หรือการจัดเก็บพืชผล
ทางการเกษตร 

- ไม่ใช้ประโยชน์ คือ สถาบันเกษตรกรไม่มีการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด
ได้รับการสนับสนุนในการรวบรวบผลผลิตทางการเกษตร ตามชนิดพืชทางการเกษตรหลักนั้นเลย หรือ
เป้าหมายที่โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ก าหนดไว้ หรือการ
จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 

- ใช้ประโยชน์ตามฤดูกาล คือ สถาบันเกษตรกร มีการใช้ประโยชน์จากปัจจัย
โครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ได้รับการสนับสนุนเฉพาะช่วงฤดูกาลการรวบรวบผลผลิตทาง
การเกษตรหลัก หรือการจัดเก็บเฉพาะช่วงฤดูกาลเท่านั้นในรอบปี 

1.7.2 นิยามปฏิบัติการ 
-  สถาบันเกษตรกร หมายถึง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง ที่มี

การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  และกลุ่มเกษตรกร ที่มีการจด
ทะเบียนจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547  

-  ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การตลาด เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการรวบรวม
ผลผลิตทางการเกษตร และหรือการจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ตามโครงการ หมายถึง ปัจจัย
โครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการรวบรวมผลผลิ ตทางการเกษตร หรือเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
การจัดเก็บ เพ่ือด าเนินกิจกรรม และหรือให้บริการสมาชิก เฉพาะที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน
การก่อสร้าง จัดซื้อ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ปี 2561  
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดในการประเมินผล 

การประเมินโครงการ เป็นแนวคิดและเทคนิคที่มีความส าคัญ ปัจจุบันการประเมินโครงการ
ไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงทางการศึกษาแต่ขยายวงกว้างไปยังโครงการสาขาต่างๆ การประเมินผลถือเป็น             
ส่วนหนึ่งในการประเมินโครงการต่างๆ ของหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เหตุที่ต้องท าการประเมิน
โครงการ มีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการข้อมูลที่บ่งชี้ว่าโครงการที่ด าเนินนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้หรือไม่ หรือเป็นโครงการที่คุ้มค่าต่อการตัดสินใจในการด าเนินการหรือไม่ รวมทั้งการศึกษาว่าใน
การด าเนินการโครงการ โครงการนั้นๆ มีปัญหาที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหรือไม่ เรื่องใดบ้าง 

สมหวัง พิริยานุวัฒน์ (2544) การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิด
สารนิเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือ
สรุปว่าโครงการนั้นๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีประสิทธิภาพเพียงใด 

ประเภทของการประเมินโครงการ ซึ่งในที่นี้อาจจ าแนกการประเมินโครงการออกเป็น 4 
ประเภท ได้แก่  

1. ประเมินโครงการก่อนด าเนินงาน (Preliminary Evaluation) เป็นการศึกษาประเมิน
ความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ก่อนที่เริ่มโครงการใดๆ โดยอาจท าการศึกษาปัจจัยป้อน ความ
เหมาะสมของกระบวนการที่คาดว่าจะน ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ ปัญหา อุปสรรค ความ
เสี่ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ์ หรือประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ จะเป็นประโยชน์ส าหรับนักลงทุน 
เพ่ือศึกษาว่าก่อนปฏิบัติโครงการใดๆ จะเกิดความคุ้มค่าแก่การลงทุนมากน้อยเพียงใด จะเกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประชากร เทคโนโลยี มากน้อยเพียงใด 

2. การประเมินระหว่างด าเนินโครงการ (Formation Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือ
การปรับปรุงเป็นส าคัญ ซึ่งมักจะใช้ประเมินผลระหว่างแผนหรือระหว่างพัฒนาโครงการ  หรือช่วย
ตรวจสอบว่าโครงการนั้นได้ด าเนินไปตามแผนของโครงการอย่างไร หรืออาจตรวจสอบความก้าวหน้า
ของโครงการว่าด าเนินการได้ผลเพียงไร โดยทั่วไปแล้วการประเมินระหว่างด าเนินโครงการ  อาจใช้
ประเมิน สิ่งต่อไปนี้ คือ 1) ทบทวนแผนของโครงการ 2) การสร้างแผนของโครงการ 3) การพัฒนา
แบบสอบถาม หรือรายการส าหรับการรวบรวมข้อมูลตามเรื่องที่ต้องการ 4) การคัดเลือกวิธีการวัด             
ที่เหมาะสม 5) การก าหนดตารางเวลาการประเมินผลให้สอดคล้องกับการด าเนินโครงการ 6) การเตรียม
ข้อมูลที่จะเป็นข่าวสารส าหรับการรายงานและเสนอแนะส าหรับการตัดสินเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
และ 7) การแนะน าแนวทางปรับปรุง การแก้ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของโครงการ 

3. การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต (Summative Evaluation) เป็น
การประเมินผลรวมสรุป มักจะใช้ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ส าหรับโครงการที่มีการด าเนินการระยะยาว ก็อาจ
ใช้การประเมินผลผลิตในการสรุปย่อความระยะต่างๆ ข้อมูลที่ได้จากระยะต่างๆ จะช่วยให้มีการ 
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ประเมินสรุปรวมนั้น ส่วนใหญ่จะรวบรวมจากผลของการประเมินระหว่างด าเนินโครงการ (Formation 
Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Summative Evaluation) ซึ่งจะรายงานว่าโครงการ
ได้บรรลุเป้าหมาย (Goal) หรือไม่อย่างไร รวมถึงการรายงานถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
โครงการมากน้อยเพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร
โครงการน าไปสู่การตัดสินใจว่า โครงการนั้นๆ ควรด าเนินการต่อไปหรือควรยกเลิกโครงการ 

4. การประเมินประสิทธิภาพ  เป็นการประเมินโครงการโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง              
ในประเทศไทยยังจ ากัดอยู่เพียงการประเมินผลผลิต โดยมุ่งทราบความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
โครงการ ทั้งนี้เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้รับบริการหรือผู้ให้ทุนในการยุติหรือขยายโครงการ 
ปัจจุบันได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินประสิทธิภาพของโครงการ โดยถือว่าเป็นประเมินของ
การประเมินที่จ าเป็นเพราะจะช่วยเสริมให้โครงการเหล่านั้นสามารถด าเนินการอย่างสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ของสังคม  หรือโครงการขนาดใหญ่ระดับชาติที่ไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด                 
โดยไม่จ าเป็น ซึ่งไม่มุ่งแต่ความส าเร็จของโครงการเท่านั้น แต่มุ่งถึงความคุ้มค่าในเชิงประสิทธิภาพด้วย 
การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ มักจะเริ่มจากค าถามต่างๆ เช่น ความส าเร็จของโครงการนั้น 
เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายแล้วมีความเหมาะสมหรือไม่ ผลผลิตของโครงการเกิดจากปัจจัยที่ลงทุนไปใช้
หรือไม่ โครงการนี้มีผลผลิตสูงกว่าโครงการอื่นๆ เมื่อลงทุนเท่ากันหรือไม่ และเพราะเหตุใด 

โดยทั่วไปการประเมินผล เป็นการตัดสินคุณค่าหรือความเหมาะสมในสิ่งที่จะประเมิน การ
ประเมินเป็นการแยกแยะวินิจฉัย เปิดเผยข้อเท็จจริง และการใช้ประโยชน์ ของเกณฑ์นั้นๆ เพ่ือตัดสิน
คุณค่า หรือความเหมาะสมของสิ่งนั้นในเรื่องคุณภาพ การใช้ประโยชน์ การแสดงผลตามความเป็นจริง 
หรือการได้รับผลที่สอดคล้องตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

กู้ด (Good, 1973) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินผล คือ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
จริง กับผลที่คาดว่าจะได้รับ 

รอบบินส์ (Robins, 1973) ได้ให้ความเห็นว่า การประเมินผล เป็นกระบวนการของการ
ดูแล ติดตาม เพ่ือที่จะดูว่า องค์กรหรือหน่วยงานได้รับและใช้ทรัพยากรเพ่ือการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด 

แอลคิน (Alkin อ้างใน สุวิมล ตีรกานันท์, 2545) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลไว้ว่า  
เป็นกระบวนการก าหนดขอบเขตการตัดสินใจ การเลือกข้อมูลที่เหมาะสม การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตลอดจนการเขียนรายงานสรุป เพ่ือให้ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2540) ได้ประเมินผลโครงการ 

ยุ้งฉางเก็บข้าวเปลือก ปีการเพาะปลูก 2539/40 เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร มีสถานที่ เก็บ
ข้าวเปลือกเพ่ือชะลอการขายยกระดับราคาข้าวเปลือก และเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ 
เป็นศูนย์กลางติดต่อระหว่างพ่อค้าคนกลางกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกร พบว่า ด้านประสิทธิผล  การใช้
ประโยชน์จากฉาง ร้อยละ 77 สามารถด าเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก ร้อยละ 23 ยังไม่สามารถด าเนิน
ธุรกิจข้าวเปลือก เนื่องจากความไม่พร้อมของผู้บริหารและเงินทุนของกลุ่ม ในด้านการรับฝากข้าวเปลือก
จากเกษตรกร พบว่า ร้อยละ 82.14 ไม่มีการรับฝากข้าวเปลือกจากเกษตรกร ร้อยละ 17.6 มีการรับฝาก
ข้าวเปลือกจากเกษตรกร ด้านความสามารถในการซื้อข้าวเปลือกของกลุ่มเกษตรกรยังอยู่ในระดับต่ า     
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ท าให้ไม่มีผลต่อการยกระดับราคาข้าวเปลือกของประเทศ และมีการใช้ประโยชน์จากฉางยังอยู่ในเกณฑ์
ต่ า ระยะเวลาการชะลอข้าวเปลือกไว้ในฉางของกลุ่มเกษตรกร เฉลี่ย 1.5 ต่อเดือน  

กองการประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2545) ได้ท าการประเมินโครงการจัดตั้ง
ตลาดกลางผลิตผลการเกษตรประจ าต าบลของสหกรณ์  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ วัตถุประสงค์โครงการจัดตั้งตลาดกลาง เพ่ือสร้างให้เป็นแหล่งกลางการซื้อขายผลผลิตผล
การเกษตร ช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมนั้น ประสิทธิผลการด าเนินธุรกิจตลาดกลาง  
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับจากโครงการ โดยใช้ข้อมูลปี
การเพาะปลูก 2543/44 เปรียบเทียบกับปีเพาะปลูก 2542/43 โดยใช้ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนกับหลัง
โครงการ ด้านระยะเวลาด าเนินธุรกิจ จ านวนผู้ซื้อขาย ชนิด ปริมาณและมูลค่าซื้ อขายผ่านตลาดกลาง 
พบว่า การด าเนินงานธุรกิจตลาดกลางยังไม่มีประสิทธิผล โดยมีการใช้งานเพียงร้อยละ 64 และด าเนิน
ธุรกิจเป็นตลาดกลางซื้อขาย ร้อยละ 19 อีกทั้งยังด าเนินงานเฉพาะในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวระยะ
ประมาณ 7 เดือน ผู้ซื้อในตลาดมีน้อย ท าให้ประสบปัญหาการผูกขาด สมาชิกขาดอ านาจต่อรอง อีกทั้ง
ก าไรของสหกรณ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง กระทบต่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ส่วนการประเมินด้าน
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์การตลาด มีตัวชี้วัดคือ การใช้ประโยชน์ ลักษณะ
การใช้ประโยชน์ สัดส่วนการใช้ ปริมาณและมูลค่าผลผลิตที่ใช้ประโยชน์อุปกรณ์แต่ละชนิด ส่วนใหญ่
พบว่า ยังไม่มีประสิทธิภาพและการใช้งานยังไม่เต็มก าลัง อุปกรณ์ที่มีการใช้งาน ได้แก่ ลานตาก ฉาง 
เครื่องชั่งน้ าหนัก ขณะที่เครื่องอบลดความชื้นมีถึงร้อยละ 39 ที่ไม่มีการใช้งาน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
ผลผลิตมีปัญหา ผลผลิตน้อย อีกทั้งการใช้ยังต้องเสียค่าบริการ ส่วนผลกระทบจากการด าเนินโครงการ
ต่อเกษตรกร คือ เกษตรกรที่มาซื้อขายผลผลิตในตลาดกลาง ด้านปริมาณสมาชิกน ามาจ าหน่ายในตลาด
กลางปริมาณสูงกว่าขายนอกตลาดกลาง ยกเว้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง และกาแฟ ส่วนอ้อย
สมาชิกน าไปขายให้โรงงานโดยตรง ไม่ต้องผ่านตลาดกลาง ส่วนด้านราคา พบว่า เกษตรกรขายได้ราคา
สูงกว่านอกตลาดในทุกผลิตผล และมีค่าใช้จ่ายในตลาดกลางต่ ากว่าขายนอกตลาด ด้านผลตอบแทน
สุทธิ เกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตในตลาดกลางได้สูงกว่านอกตลาดกลาง ยกเว้น ปาล์มน้ ามัน                      
มันส าปะหลัง ที่ได้ผลตอบแทนติดลบทั้งในและนอกตลาดกลาง ส่วนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
คือ ความไม่พร้อมของสถานที่ตั้ง อยู่ห่างไกลแหล่งชุมชน ไม่มีความคล่องตัวในการบริหารงาน เจ้าหน้าที่
ขาดแคลนเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ าตลาดกลางโดยตรง เงินทุนไม่เพียงพอในการด าเนินธุรกิจและ
เกษตรกรต้องการให้สหกรณ์รับซื้อผลผลิตในราคาสูงกว่าท้องตลาด 

อารีย์ โสมวดี (2544, อ้างในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2552) ได้ท าการศึกษาการใช้ไซโล
ข้าวเปลือกที่เหมาะสมต่อการท าธุรกิจโรงสีของกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้ง
ศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนสร้างไซโลข้าวเปลือกของกลุ่มเกษตรกรบ้านนาโส่ อ าเภอกุดชุม จังหวัด
ยโสธร เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มเกษตรกรที่ท าโรงสีขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ตัวอย่างจะมีไซโลข้าวเปลือก
ขนาดที่เหมาะสมต่อโรงสีขนาด 40 ตัน/วัน คือ ไซโลขนาด 1,000 ตัน โดยค านวณผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ที่ก าหนดอายุใช้งาน 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 ซึ่งมีเง่ือนไขว่าโรงสีต้องสามารถระดมข้าวเปลือกได้มูลค่าเดือนละ 2.3 – 3.1 ล้านบาท 

ปราณี ฉัตรเชิดชัยกุล (2545, อ้างในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2552) ได้วิเคราะห์โครงการ
สร้างไซโลข้าวเปลือก ความเป็นไปได้ทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี 
พิษณุโลก และบุรีรัมย์ ได้ใช้ตัวชี้วัดเช่นเดียวกับ อารีย์ โสมวดี คือ NPV , IRR และ B/C Ratio ใช้อัตรา
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คิดลด 9.5 ระยะ 20 ปี ผลการวิเคราะห์ทางการเงินทั้ง 3 แห่ง ไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน เพราะ
ต้นทุนการกักเก็บสูงกว่ารายได้ที่เจ้าของไซโลจะได้  ขณะที่ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ก็ให้ผล
ใกล้เคียงกัน มีเพียงจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้นที่มีความคุ้มค่าในการลงทุน และเมื่อท าการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของโครงการทางเศรษฐศาสตร์เปลี่ยนไป คือ กรณีที่ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ลดลง 
10% จากราคาปกติ และกรณีที่เกษตรกรไม่น าข้าวเปลือกมาเก็บที่ไซโลน้อยกว่า 15% ของความจุ ซึ่ง
ผลสรุปของการศึกษากล่าวว่า รัฐไม่ควรสร้างไซโลขนาดใหญ่ถึง 30,000 ตัน ในภาคกลางและภาคเหนือ 
ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงแม้จะมีความคุ้มค่าในการลงทุนแต่มีความเสี่ยง ถ้าเกษตรกรน า
ข้าวเปลือกมาเก็บท่ีไซโลน้อย 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2549) ศึกษา
เกี่ยวกับการวัดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของข้าว พบว่า ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของข้าวไทยมีอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ 
ต้นทุนการขนส่ง คิดเป็น 5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของข้าวไทย ต้นทุนสินค้าคงคลังและการเก็บดูแล
รักษา 4% ต้นทุนค่าขาดน้ าหนักและสูญเสีย 6% และต้นทุนการบริการ 5% โดยโรงสีจะเป็นผู้แบก
รับภาระต้นทุนไว้มากที่สุด ส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนสินค้าคงคลังและการเก็บดูแลรักษา และต้นทุนการ
ขาดน้ าหนักและสูญเสีย ซึ่งต้นทุนสินค้าคงคลังที่ส าคัญของโรงสี คือ ไซโล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2550) ได้ศึกษาประเมินการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด
สินค้าเกษตร ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ช่วงต้นปี 2550 พบว่า อุปกรณ์การตลาดและปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนภาคการผลิตสินค้า
เกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง มีอยู่ประมาณ 4,597 หน่วย มีการใช้ประโยชน์ร้อยละ 80  ไม่ใช้
ประโยชน์ร้อยละ 20 และจากการส ารวจในจ านวนที่มีการใช้ประโยชน์ ประมาณ 1,400 หน่วย พบว่า               
มีการใช้ประโยชน์ในระดับมากร้อยละ 86 ระดับปานกลางร้อยละ 12 และระดับน้อยร้อยละ 2   

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2552) ได้ศึกษาประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกการตลาดสินค้าเกษตร พร้อมทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกการตลาดสินค้าเกษตร อันได้แก่กลุ่มอุปกรณ์การเกษตรเกี่ยวกับพืช อุปกรณ์
การเกษตรเกี่ยวกับปศุสัตว์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการประมง ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ช่วงต้นปี 2552 ได้ด าเนินการส ารวจและประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกการตลาดสินค้าเกษตร จ านวนทั้งสิ้น 123 
อุปกรณ์ ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นอุปกรณ์การเกษตรกลุ่มพืช ได้แก่ โรงสีข้าว ไซโล ฉาง ลานตาก              
โรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืชปรับอากาศ โรงรมควัน/อบยา  ห้องเย็น ตลาดกลาง
ยางพารา กลุ่มปศุสัตว์ ได้แก่ โรงงานอาหารสัตว์ ตลาดกลางโค-กระบือ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โรงงาน
นม และกลุ่มประมง ได้แก่ ท่าเทียบเรือประมง โรงคลุมและโรงงานประมูลสัตว์น้ า และตลาดกลางสัตว์
น้ า พบประเด็นที่เป็นปัญหาและอุปสรรค ออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้าน
สภาพแวดล้อม 3) ด้านประชาสัมพันธ์และการให้บริการ 4) ด้านเทคโนโลยีของสิ่งอ านวยความสะดวก
การตลาดสินค้าเกษตร 5) ด้านคุณภาพและมาตรฐาน 6) ด้านการเงิน 7) ด้านบุคลากร และ 8) ด้าน
อ่ืนๆ  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562) ได้ประเมินผลโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บ
พืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า การใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดในส่วนที่สถาบันเกษตรกรได้รับการก่อสร้างและ
จัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์การตลาดครบถ้วนแล้ว พบว่า สถาบันเกษตรกรร้อยละ 78.42 ได้ใช้ประโยชน์จาก
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โครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนใช้ในการด าเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรแล้ว ซึ่งใน
จ านวนนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 96.33 สถาบันเกษตรกรเป็นผู้ใช้เอง รองลงมาร้อยละ 45.87 เกษตรกรสมาชิก
เป็นผู้ใช้ประโยชน์ และร้อยละ 24.77 เกษตรกรผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกเป็นผู้ใช้ประโยชน์ ส่วนสถาบัน
เกษตรกรที่ยังไม่ใช้ประโยชน์ร้อยละ 21.58 เนื่องจากยังไม่ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวและยังไม่ตรวจรับการจ้าง 
ส าหรับรูปแบบการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุน พบว่า 
สถาบันเกษตรกรร้อยละ 57.80 ใช้เป็นจุดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร รองลงมาร้อยละ 55.96 ใช้เก็บ
รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 44.04 ใช้ตากผลผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 25.69 ใช้ชั่ง
ผลผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 3.67 ใช้สีข้าวโพด และร้อยละ 0.92 ใช้ในการตักผลผลิตทางการเกษตร 

กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (2562) ได้ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการ เกษตร (แก้มลิง) ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ มิถุนายน 2561 ด้าน
กระบวนการด าเนินงานโครงการ พบว่า มีสหกรณ์สมัครเข้าร่วมโครงการ 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
ของเป้าหมาย ประกอบด้วย สถาบันเกษตรกรที่ท าธุรกิจรวบรวมผลผลิตข้าว ร้อยละ 78.02 รวบรวม
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 12.09 และรวบรวมผลผลิตมันส าปะหลัง ร้อยละ 9.89 ด้าน
กระบวนการด าเนินงาน ส านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดได้จัดประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจ
โครงการแก่สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงข้อก าหนด และประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การเข้าร่วมโครงการของสถาบันเกษตรกรครบทั้ง 146 แห่ง การจัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และอุปกรณ์ สถาบันเกษตรกรทุกแห่งได้ปฏิบัติตามค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์ ระเบียบปฏิบัติของ
สหกรณ์ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 93.40 ไม่มีปัญหาด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง จะมี เพียงร้อยละ 6.60 ประสบปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  1) มีการแจ้ง                   
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกอบแบบแปลนก่อสร้าง ซึ่งต้องรอกรมส่ งเสริมสหกรณ์ด าเนินการ
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงแบบ และให้ส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบ 2) มีการถอนตัวของวิศวกร
ควบคุมงาน ท าให้สหกรณ์บางแห่ งต้องสรรหาวิศวกรคนใหม่จึงจะสามารถก่อสร้างต่อไปได้                          
3) มีความคลาดเคลื่อนในรายการที่อนุมัติจัดสรรให้กับสหกรณ์ ส่งผลให้ต้องรอการอนุมติใหม่อีกครั้งจาก
ส านักงบประมาณในการเปลี่ยนแปลงให้ตรงตามท่ีสหกรณ์ต้องการ 
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บทที่ 3 

โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง)                        
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์   

 
3.1 ลักษณะของโครงการ 

3.1.1 ความเป็นมา 

สถาบันเกษตรกรประกอบด้วยสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จะเป็นแหล่ง
รวบรวมพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ สามารถเป็นกลไกหนึ่งในการรับซื้อผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิก ที่จะ
ช่วยสร้างความเป็นธรรมด้านราคา การชั่งตวงวัด ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่  รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บหรือ
ชะลอผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือรอราคาได้เป็นอย่างดี หรือเก็บไว้แปรรูป แต่ปัจจุบันสถาบันเกษตรกร
ยังไม่สามารถช่วยเหลือและรองรับผลผลิตสินค้าเกษตรกรของสมาชิกได้ทั้งหมด มีข้อจ ากัดด้านปัจจัย
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการรวบรวมและการจัดเก็บผลผลิตซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด สามารถรองรับ
ผลผลิตสินค้าเกษตรได้เพียง ไม่เกินร้อยละ 20 ของผลผลิตทั้งประเทศ เช่น ปี 2559 ข้าวเปลือก              
มีสถาบันเกษตรกรสามารถรวบรวมข้าวเปลือกจากเกษตรกรสมาชิก ได้เพียง 1.76 ล้านตัน (ร้อยละ 
6.47 ของผลผลิตทั้งประเทศ  27.17 ล้านตัน) จากปีที่ผ่านๆ มารวบรวมได้ไม่เกิน 2 ล้านตันข้าวเปลือก 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวบรวมได้ 0.841  ล้านตัน (ร้อยละ 18.52 ของผลผลิตทั้งประเทศ 4.573 ล้านตัน 
ในขณะที่ความต้องการใช้ภายในประเทศมีถึง 8.10 ล้านต้น) มันส าปะหลัง รวบรวมได้ 0.804 ล้านตัน 
(ร้อยละ 2.49 ของผลผลิตทั้งประเทศ 32.22 ล้านตัน) ส่วนการแปรรูปสินค้าเกษตรในระบบสหกรณ์            
มีจ านวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตที่รวบรวมทั้งหมดและเป็นเพียงการแปรรูปขั้นต้นเท่านั้น 
และจากการที่เกษตรกรประสบปัญหาด้านการผลิตและผลผลิตมีราคาตกต่ า โดยเฉพาะช่วงฤดูกาล           
เก็บเกี่ยว จะมีผลผลิตออกมาพร้อมกันเป็นจ านวนมากและผลผลิตมีความชื้นสูง เนื่องจากปัจจุบัน
เกษตรกรไม่มีที่จัดเก็บของตนเอง ไม่มีลานตาก ไม่มีการลดความชื้นหรือเครื่องอบความชื้น                        
จึงจ าเป็นต้องรีบขายผลผลิตทั้งๆ ที่มีความชื้นสูง ท าให้ถูกตัดราคาลงเนื่องจากความชื้นผลผลิต ส่งผลให้
เกษตรกรขายได้ในราคาที่ต่ า เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง ภาครัฐจ าเป็นต้องออก
มาตรการต่างๆ เช่น การแทรกแซงราคารับซื้อเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งบางครั้งยังไม่ส่งผลต่อการ           
ท าให้ราคาสูงขึ้น เนื่องจากมาตรการรับซื้อเพ่ือช่วยเหลือในปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิต           
ทั้งประเทศ  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เห็นว่าในช่วงระยะเวลาผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันดังกล่าว ท าให้เกิด
ปริมาณผลผลิตเกินความต้องการของตลาด (Over Supply) มีผลท าให้เกษตรกรได้รับความเดือนร้อน 
ผลผลิตตกต่ า รัฐต้องเข้าไปแทรกแซงราคา หรือหามาตรการที่หลากหลาย เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ดังกล่าว และเป็นการเพ่ิมโอกาสและต่อยอดพัฒนาศักยภาพการรวบรวมผลิตผลของสถาบันเกษตรกรให้
เพ่ิมมากขึ้น หากรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกรจัดซื้อจัดหาปัจจัย
โครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การตลาด และเครื่องจักรกลการเกษตร ที่มีไม่เพียงพอต่อการรองรับผลผลิต
ของสมาชิกและเกษตรกร และการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค รวมทั้งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาล จะท าให้ช่วยเหลือเกษตรกรได้มากขึ้น กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง)  เพ่ือขอรับการ



การประเมินผล                                                                              
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจดัเก็บพืชผลทางการเกษตร 

13 

 

สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่สถาบันเกษตรกรน าไปจัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน 
อุปกรณ์การตลาด และเครื่องจักรกลการเกษตร โดยพิจารณาสถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อมอยู่แล้ว               
ให้เป็นแหล่งด าเนินการรวบรวมและหรือเก็บพืชผลทางการเกษตรในลักษณะแก้มลิงขนาดใหญ่และ                
แก้มลิงขนาดเล็กต่อไป  

3.1.1 วัตถุประสงค์โครงการ 
1) เพ่ือสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านจัดเก็บ ผลผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็น เพ่ือการ
รวบรวม การเก็บรักษาและสร้างเสถียรภาพด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง  

2) เพ่ือให้สถาบันเกษตรกรเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตรายใหญ่ของเกษตรกรสมาชิก                         
ในการสร้างระบบกลไกผลผลิตเกินความต้องการของตลาดด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และมันส าปะหลัง ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.2 เป้าหมายโครงการ 
1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร                 

ที่มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการตลาดสินค้าพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ คือ ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง  

2) สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดซื้อ จัดหา ปัจจัยโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านการจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรและอุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็นประกอบด้วย ฉาง  โกดัง ไซโล                      
ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น เครื่องชั่ง และเครื่องสีข้าวโพด เป็นต้น 

ตารางที่ 2  แสดงเป้าหมายในการสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ โครงการพัฒนา
สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) 

ปัจจัยโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

เป้าหมายสถาบัน
เกษตรกร                     

(แห่ง) 

จ านวน
(รายการ) 

เป้าหมายรวบรวมและ
จัดเก็บผลผลิตเพิ่มข้ึน                 

(ตัน) 

ประโยชน์ที่
เกษตรกรได้รับ                 

(ราย) 

ด้านข้าว 106 183 518,000 227,500 
ด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 24 55 87,000 18,000 
ด้านมนัส าปะหลงั 16 29 110,000 14,200 

รวม 146 267 715,000 259,700 

 
3.1.4 พื้นที่ด าเนินการ  
ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดที่เป็นแหล่งการผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  และมันส าปะหลัง  
3.1.5 งบประมาณโครงการ 

- ปี 2561 ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปจ่ายขาด เพ่ือให้สนับสนุนให้สถาบัน
เกษตรกรจัดซื้อจัดหาและก่อสร้างปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านจัดเก็บพืชผลไว้รอราคา และเพ่ือแปรรูป 
รวมถึงปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็น เพื่อการเก็บรักษาและสร้างเสถียรภาพด้านราคา
ในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง โดยขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 
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เพ่ิมเติม (งบกลางปี) ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปจ่ายขาด ให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 1,017 ล้านบาท 
(หนึ่งพันสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยสถาบันเกษตรกรต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุน          
ในการจัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้าง 
 3.1.6  หน่วยงานด าเนินการ 
  หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 3.1.7 ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลาอุดหนุนการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สนับสนุนให้สถาบัน
เกษตรกรจัดซื้อจัดหาและก่อสร้างปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านจัดเก็บพืชผลไว้รอราคา รวมถึงปัจจัย
โครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็น เพ่ือการรวบรวมผลผลิตการเก็บรักษาและสร้างเสถียรภาพ
ด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง โดยขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2561 (งบกลางปี) 

ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมตามอายุการใช้งานของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับ
การสนับสนุน   
 3.1.8 ตัวชี้วัดโครงการ 

1)  สถาบันเกษตรกรในโครงการทุกแห่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2561 เพ่ือการ
จัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาตามที่โครงการก าหนด 

2)  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตและจัดเก็บผลผลิต ได้ไม่ 
น้อยกว่า 700,000 ตัน ในปี 2562 

3)  สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า 200 
– 500 บาท/ตัน ในปี 2561 (คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนสมาชิก) 

3.1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ช่ วยชะลออุปทานข้ าวช่ วงต้นฤดู เก็บ เกี่ ยว ข้ าว  ข้ าวโพด เลี้ ย งสั ตว์  และ                

มันส าปะหลัง ในตลาดจากการรวบรวมเพ่ือจัดเก็บไว้เพ่ือรอจ าหน่ายหรือรอการแปรรูปของสถาบัน
เกษตรกรในช่วงผลิตออกมาก ไม่น้อยกว่า 700,000 ตัน เกษตรกรได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 250,000 
ราย 

2) สามารถยกระดับราคาสินค้าเกษตร สร้างความมั่นใจในระบบการผลิตและระบบ
การตลาดสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ โดยมีรายได้เพ่ิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายได้
ที่เป็นอยู่ปัจจุบันจากการชะลอการจัดเก็บ หรือไม่น้อยกว่า 200 - 500 บาท/ตัน 

3) พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานภายใต้อุปกรณ์ท่ีได้รับการอุดหนุน 
4) สถาบันเกษตรกร มีความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิต

พืชผลทางการเกษตร อย่างยั่งยืนในอนาคต 

3.1.10 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

1) เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ มีรายได้เพ่ิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายได้ที่เป็นอยู่
ปัจจุบันจากการชะลอการจัดเก็บ หรือไม่น้อยกว่า 200 – 500 บาท/ตัน ในปีถัดไป 

 2) สถาบันเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพ่ือรองรับธุรกิจการแปรรูปสินค้า
เกษตรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
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3) ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาที่เหมาะสมและสามารถยกระดับราคาสินค้าเกษตร
ของสมาชิกสถาบันเกษตรกรได้เพ่ิมข้ึน 

3.1.11 ค านิยามส าคัญของโครงการ 
  ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่เป็น ฉาง โกดัง อาคารเก็บสินค้า อาคารเก็บผลผลิตทาง

การเกษตร ในที่นี้ให้หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะ
ใช้งานตามโครงการนี้ หรือ สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของกระบวนการ Supply Chain 

  เครื่องสีข้าวโพด เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด ในที่นี้ให้มีความหมายเดียวกัน เป็น
เครื่องมือทุ่นแรงที่ท าให้เมล็ดข้าวโพดหลุดออกจากฝัก เพ่ือสะดวกในการจัดจ าหน่าย รักษาคุณภาพ
สินค้า และสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 
3.2  งบประมาณโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 

โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง)  ได้สนับสนุน
งบประมาณแก่สถาบันเกษตรกรในการจัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาด                
ที่สหกรณ์ได้รับเงินประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 (งบกลางปี 2561) ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณเงินอุดหนุนจ านวน รวมทั้งสิ้น 1,017.9171 ล้านบาท ประกอบด้วย 
ด้านสินค้าข้าว 698.9651  ล้านบาท สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 224.110  ล้านบาท และสินค้า                     
มันส าปะหลัง 94.842  ล้านบาท 

ตารางที่ 3  แสดงจ านวนงบประมาณเงินอุดหนุนสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ 
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) 

ที่ ชนิดรายการ สถาบันเกษตรกร 
(แห่ง) 

งบประมาณ                 
(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 มันส าปะหลัง อาทิเช่น  โกดงั  ฉาง  ไซโล                                                         
เครื่องชั่งพร้อมห้องควบคุม หรือ เครื่องชั่งพร้อมโรงคลุม  ลานตาก 

16 94.842 

 รวมทั้งสิ้น  146 1,017.9171 
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3.3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการของสถาบันเกษตรกร 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ก าหนดคุณสมบัติ 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) เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรที่

สอดคล้องกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 
5) กรณี มีสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน สถาบันเกษตรกรต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิ

เหนือพ้ืนดิน และไม่มีภาระผูกพันการค้ าประกันจ านองหรือถ้ามีต้องเป็นการติดจ านองกับกรมส่งเสริม
สหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. เท่านั้น ที่ดินต้องมีความพร้อมในการก่อสร้าง ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องกฎหมายผังเมือง
และท่ีดินนั้นต้องมีขนาดเหมาะสมกับทรัพย์สินที่ให้การอุดหนุน  

6) ที่ดินตามข้อ 5) ต้องอยู่ในท าเลที่ตั้ง และมีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เหมาะสม 
กับการประกอบกิจกรรมในทรัพย์สินที่ให้การอุดหนุน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ทางราชการก าหนด และใน
การบริหารทรัพย์สินในที่ดินดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างความ
เดือดร้อนร าคาญให้กับชุมชนบริเวณนั้น 

3.3.2 คุณสมบัติเฉพาะกิจกรรม ของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง)   

   กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะกิจกรรม โครงการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ส าหรับสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมเพ่ิมเติมจากคุณสมบัติหลักอีก  
1 ข้อ คือ 1) สถาบันเกษตรกรต้องมีการด าเนินธุรกิจด้านการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาจ าหน่ายหรือ
แปรรูปอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี  

นอกจากนี้ ยังก าหนดให้สถาบันเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีขนาดที่ดินรองรับ
การด าเนินโครงการ ไว้ดังนี้ หากเป็นสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมผลผลิตหลัก ที่เป็นข้าว หากเป็นแก้มลิง
ใหญ่ สถาบันเกษตรกรจะต้องมีพ้ืนที่บริเวณเดียวกันไม่น้อยกว่า 25 ไร่ ความสามารถในการรวบรวมข้าว 
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 20,000 ตัน  แก้มลิงเล็ก จะต้องมี พ้ืนที่บริ เวณเดียวกันไม่น้อยกว่า 8 ไร่ 
ความสามารถในการรวบรวมข้าว เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมผลผลิตหลัก
เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แก้มลิงใหญ่ จะต้องมีพ้ืนที่บริเวณเดียวกันไม่น้อยกว่า 15 ไร่ ความสามารถในการ
รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน แก้มลิงเล็ก จะต้องมีพ้ืนที่บริเวณเดียวกัน              
ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ ความสามารถในการรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน                      
ส่วนสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมมันส าปะหลังเป็นผลผลิตหลัก แก้มลิงใหญ่ จะต้องมีพ้ืนที่บริเวณเดียวกัน
ไม่น้อยกว่า 25 ไร่ ความสามารถในการรวบรวมมันส าปะหลัง เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน แก้มลิง
เล็ก จะต้องมีพ้ืนที่บริเวณเดียวกันไม่น้อยกว่า 15 ไร่ ความสามารถในการรวบรวมมันส าปะหลัง เพ่ิมขึ้น                    
ไม่น้อยกว่า 5,000 ตัน  (ตารางที ่4) 
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ตารางที่ 4  แสดงขนาดที่ดินรองรับโครงการ และความสามารถในการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก 
สถาบันเกษตรกร  ขนาดที่ดินรองรับโครงการ ศักยภาพในการรวบรวมผลผลิต 
รวบรวมข้าว   แก้มลิงใหญ่ จะต้องมีพื้นที่บริเวณเดียวกันไม่

น้อยกว่า 25 ไร่ 
รวบรวมข้าว เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
20,000 ตัน 

แก้มลิงเล็ก จะต้องมีพื้นที่บริเวณเดียวกันไม่
น้อยกว่า 8 ไร่ 

รวบรวมข้าว เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
2,000 ตัน 

รวบรวมข้าวโพด
เลี้ยงสัตว ์

แก้มลิงใหญ่ จะต้องมีพื้นที่บริเวณเดียวกันไม่
น้อยกว่า 15 ไร่ 

รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน 

แก้มลิงเล็ก จะต้องมีพื้นที่บริเวณเดียวกันไม่
น้อยกว่า 5 ไร ่

รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน 

รวบรวม                     
มันส าปะหลัง 

แก้มลิงใหญ่ จะต้องมีพื้นที่บริเวณเดียวกันไม่
น้อยกว่า 25 ไร่ 

รวบรวมมันส าปะหลั ง  เพิ่ มขึ้ น                 
ไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน 

แก้มลิงเล็ก จะต้องมีพื้นที่บริเวณเดียวกันไม่
น้อยกว่า 15 ไร่ 

รวบรวมมันส าปะหลั ง  เพิ่ มขึ้ น                 
ไม่น้อยกว่า 5,000 ตัน 

 
 ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องผ่านคุณสมบัติหลักและคุณสมบัติเฉพาะ

กิจกรรมแล้วเท่านั้น ถึงจะสมัครเข้าร่วมโครงการได้ 

3.4  เป้าหมายการรวบรวมผลผลิตของสถาบันเกษตรกรตามโครงการ 

โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ได้ก าหนดให้สถาบัน
เกษตรกรที่ด าเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผลทางการเกษตรหลักที่ส าคัญไว้เพียง 3 ชนิด คือ สินค้าข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง โดยก าหนดเป้าหมายการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลักไว้เบื้องต้น 
ดังนี้ 

3.4.1 สินค้าข้าว 
1) แก้มลิงใหญ่ ข้าว  รวบรวมข้าวเปลือกได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 20,000 ตัน/แห่ง 
2) แก้มลิงเล็ก ข้าว  รวบรวมข้าวเปลือกได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน/แห่ง 

3.4.2 สินค้ามันส าปะหลัง 
1) แก้มลิงใหญ่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า

10,000 ตัน/แห่ง   
2) แก้มลิงเล็ก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า  

1,000 ตัน/แห่ง 
3.4.3 สินค้ามันส าปะหลัง 

1) แก้มลิงใหญ่ มันส าปะหลัง  รวบรวมมันส าปะหลังได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน/แห่ง 
2) แก้มลิงเล็ก มันส าปะหลัง  รวบรวมมันส าปะหลังได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 5,000 ตัน/แห่ง 
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3.5 กระบวนการด าเนินงานโครงการ  
3.5.1 การเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานโครงการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ

พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ไว้ดังนี้ 
1) จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ แก่สถาบัน

เกษตรกรเป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ขึ้นเป็นการเฉพาะ 
3) ก าหนดคุณสมบัติหลักสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและก าหนดหลักเกณฑ์ 

แนวทางปฏิบัติในการด าเนินโครงการฯ และจัดท าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
3.5.2 ระหว่างด าเนินงานโครงการ ในปีท่ี 1 

1) แจ้งส านักงานสหกรณ์จังหวัด เพ่ือแจ้งสถาบันเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ก าหนด สมัครเข้าร่วมโครงการ 

2) สถาบันเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมัครใจและประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ 
สามารถยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ และให้เสนอแผนงานโครงการ ของสถาบันเกษตรกร พร้อมทั้ง
รายละเอียดต่างๆ ตามท่ีโครงการก าหนดให้ด าเนินการส่งตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 

3) จัดให้มีคณะท างานกลั่นกรองโครงการของสถาบันเกษตรกรในระดับจังหวัดและระดับกรม 
เพ่ือวิเคราะห์และคัดเลือกสถาบันเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความพร้อม ตรวจสอบ
คุณสมบัติ เอกสาร และรายละเอียดโครงการที่พิจารณาความเป็นไปได้ในการด าเนินงานโครงการ ความ
ต้องการของเงินลงทุน และเงินทุนในการรวบรวมผลผลิต พร้อมสรุปผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
เบื้องต้น และแจ้งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรเบื้องต้น  

4) สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องด าเนินการ ตามระเบียบว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ก าหนดตามค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง 
การก าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และสถาบัน
เกษตรต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุนในการจัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้าง  

จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสาร ในขั้นตอนนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (งบกลางปี) หลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ซึ่งอนุมัติเมื่อ
วันที่ 22 มีนาคม 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เตรียมความพร้อมโดยแจ้งส านักงานสหกรณ์จังหวัดประสาน
สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งนี้  ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร                 
สงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญาจนกว่าจะได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

5) สถาบันเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ จะต้องด าเนินการและปฏิบัติตามค าแนะน าตาม
ข้อก าหนดของโครงการอย่างเคร่งครัด  

6) ให้สหกรณ์จังหวัดแนะน าและติดตามผลให้สถาบันเกษตรกรด าเนินการจัดซื้อจัดหา
ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

7) ให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน 
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3.5.3 การด าเนินโครงการของส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
    เมื่องบประมาณผ่านการพิจารณาของส านักงบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการ

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ ดังนี้ 
- ด้านการเตรียมความพร้อมของโครงการ 

1) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแจ้งสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกรที่ ได้รับการสนับสนุน                
เงินอุดหนุน ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เพ่ือยืนยันการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน
งบกลาง และต้องยินยอมสมทบงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินอุดหนุนแต่ละรายการ  

(2) รายการที่ ได้รับการสนับสนุนต้องตรงกับรายการที่ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

(3) กรณี เป็นสิ่งก่อสร้าง ต้องสามารถด าเนินการได้และไม่มีข้อจ ากัดเรื่อง
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายผังเมืองและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

2) เมื่อมีการยืนยันการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
ทบทวนและปรับปรุงโครงการให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการหลัก 

3) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดวิเคราะห์ทบทวนความเป็นไปได้ของโครงการเป็นราย
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร  ตามรายการและงบประมาณที่ได้รับ 

- ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
1) สหกรณ์ก าหนดระเบียบของสหกรณ์ ตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง 

การก าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 
2) กลุ่มเกษตรกรก าหนดระเบียบของกลุ่มเกษตรกร ตามค าแนะน าของนายทะเบียน

สหกรณ์ เรื่อง การก าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560               
ให้น ามาถือใช้โดยอนุโลม 

3) สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบพัสดุของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจรับงานจ้าง จะต้องมีสมาชิกของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดดั งกล่าว และในกรณีที่ เป็น
สิ่งก่อสร้างที่มีแบบแปลน ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

4) สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ด าเนินการประกาศผลเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง  
5) ให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการสนับสนุน ระหว่าง

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกับสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร 
6) วิธีการเบิกจ่ายเงิน โดยก าหนดให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เปิดบัญชีเงินฝากกับ

ธนาคารเป็นการเฉพาะเพ่ือการด าเนินโครงการและมีการก าหนดเงื่อนไขการถอน โดยกรมส่งเสริม
สหกรณ์โอนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนให้สหกรณ์ผ่านส านักงานสหกรณ์จังหวัด ก็ต่อเมื่อสหกรณ์  
กลุ่มเกษตรกรมีการจัดซื้อจัดหาผู้รับจ้างได้เรียบร้อยแล้ว และสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรมีการสมทบเงิน 
10% เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วเท่านั้น 

7) สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ด าเนินจัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน และอุปกรณ์
การตลาด ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ โดยโครงการ
ก าหนดไว้ดังนี้ 
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 ครั้งแรก 
- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2561 
- งวดงานในสัญญาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา 
- เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ หากมีเงินงบประมาณคงเหลือ รวมทั้งดอกผล                 

ที่เกิดขึ้น ให้ส่งคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์ทันท ี
 
3.6 การบริหารโครงการและกลไกการขับเคลื่อน  

การด าเนิน งาน โครงการไทยนิยม  ยั่ งยืน  ของกรมส่ งเสริมสหกรณ์  ประกอบด้ วย                               
4 โครงการย่อย คือ (1) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิ ง)                  
(2) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม
และการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร และ (4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร ได้ก าหนดวิธีการบริหารจัดการโครงการในรูปแบบคณะท างาน
ขับเคลื่อนชุดเดียวกันและขับเคลื่อนทุกโครงการย่อยไปพร้อมกันทั้ง 4 โครงการ คณะท างานที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 

3.6.1 คณะท างานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 เพ่ิมเติม (งบกลางปี) โดย               
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีค าสั่ง ที่ 25/2561 ลงวันที่  25 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง คณะท างานจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 เพ่ิมเติม (งบกลางปี) ประกอบด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์                
เป็นที่ปรึกษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานคณะท างาน ผู้อ านวยการกองและผู้เชี่ยวชาญ                  
ที่เก่ียวข้อง รวมเป็นคณะท างาน ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ เป็นคณะท างานและเลขานุการ 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1 เป็นคณะท างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ อ านาจหน้าที่ จัดท ากรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณ ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 เพ่ือเติม (งบกลางปี) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                 
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด รายงานผลการปฏิบัติงานต่ออธิบดี                    
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมถึงแต่งตั้งคณะท างานย่อยได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

3.6.2 คณะท างานขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจก ากับและติดตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 186/2561 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 ซึ่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจก ากับและติดตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไว้ 2 ระดับ คือ 

1) คณะท างานระดับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะท างาน ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1 -18 
ผู้อ านวยการกอง/ส านัก ผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะท างาน ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์
การเกษตร 1 เป็นคณะท างานและเลขานุการ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 2 และ
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ อ านาจหน้าที่  

(1) ขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจก ากับและติดตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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(2) ก ากับและติดตามการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้เป็นไปตามแผนและเกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

(3) สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะท างานระดับจังหวัด  ในการขับเคลื่อน
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไทยนิยมยั่งยืน  

(4) อ านวยการ แนะน า แก้ไขปัญหาในการด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตาม
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไทยนิยมยั่งยืน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบหมาย 
2) คณะท างานระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรมที่ก ากับดูแลในพ้ืนที่   

เป็นหัวหน้าคณะท างาน สหกรณ์จังหวัด ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์  
ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้แทน
ภาคประชาชนในพ้ืนที่ที่มาจากสมาชิกสหกรณ์ตามที่สหกรณ์จังหวัดเสนอ จ านวน 3 คน ผู้อ านวยการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นคณะท างานและเลขานุการ นิติกร ระดับปฏิบัติการ/ช านาญ
การ หรือนิติกร เป็นคณะท างานและเลขานุการ อ านาจหน้าที่  

(1) วางแผน บริหารจัดการการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไทยนิยมยั่งยืน ตามแนวทางที่คณะท างานระดับกรมส่งเสริมสหกรณ์
ก าหนด 

(2) อ านวยการ ประสาน ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามนโยบายให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ 

(3) รายงานผลการด าเนินงานและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะท างานระดับกรมส่งเสริม
สหกรณ์มอบหมาย 

3.6.3 ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีค าสั่งที่ 164/2561 ลงวันที่ 3 
เมษายน 2561 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจก ากับและติดตามโครงการไทยนิ ยม ยั่งยืน                   
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ห้องปฏิบัติงาน อาคาร 1 ชั้น 2 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและ
กลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โดยให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจขึ้นตรงกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ
ก ากับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีอ านาจหน้าที่  

1) วางแผน อ านวยการก ากับ ติดตาม แนะน า แก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนโครงการ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไทยนิยม ยั่งยืน ให้เป็นไปตามแผนและเกิดความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 

2) สนับสนุนการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการประสาน ติดตามผล
การด าเนินการของหน่วยงานในสังกัดคณะท างานระดับกรมส่งเสริมสหกรณ์และระดับจังหวัด  ในการ
ขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไทยนิยม ยั่งยืน ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ               
ที่ได้รับมอบหมาย 
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นอกจากนี้ เพ่ือให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจก ากับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สามารถปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ตามที่กรมส่งเสริสหกรณ์มอบหมาย 
คณะท างานขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจก ากับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ได้มีค าสั่งที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจก ากับและติดตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยแต่งตั้งจากข้าราชการในสังกัดส่วนกลางจากส านัก/กอง  
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่
เร่งด่วน รวม 8 ราย โดยมีผู้อ านวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ท าหน้าที่
เป็นผู้อ านวยการศูนย์ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ไทยนิยม ยั่งยืน มีอ านาจหน้าที่ 

1) ประสานงาน และรวบรวมรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของโครงการต่างๆ 
ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือน าเสนอคณะท างานขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจก ากับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

2) ประสานงานให้ข้อมูลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/นโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์กับหน่วยงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะท างานระดับกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมาย 

3.7 การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการ 

3.7.1 การติดตามความก้าวหน้าโครงการ  

        การติดตามความก้าวหน้าโครงการ คณะท างานส่วนกลางได้ก าหนดการติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ระยะที่ 2 กระบวนการ
เบิกจ่ายเงิน ระยะที่ 3 กระบวนการใช้ประโยชน์ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

1) จากกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการ มีการก าหนดให้สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ ก าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้าง
ของสหกรณ์ และให้กลุ่มเกษตรกรก าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของกลุ่มเกษตรกร ตาม
ค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีการยกร่างระเบียบเพ่ือให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร น าไปถือใช้ 
รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามระเบียบพัสดุของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร  ประกอบกับ
เป็นช่วงของการที่รัฐบาลปรับเปลี่ยนระเบียบการบริหารงานพัสดุและวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุเดิม เป็นระเบียบว่าด้วยการพัสดุใหม่ 

2) คณะท างานระดับกรมส่งเสริมสหกรณ์และระดับจังหวัด มีการติดตามผลการจัดซื้อ
และจัดจ้างของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เป็นระยะๆ รวมทั้ง การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง
ด าเนินงานโครงการ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ 

3) คณะท างานส่วนกลางได้ก าหนดแนวทางการตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงาน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ทั้ง 4 โครงการย่อยดังกล่าว เป็นแนวทางเดียวกัน 
เพ่ือให้คณะท างานระดับจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการตรวจติดตามสถาบันเกษตรกรว่าด าเนินการเป็นไป
ตามขั้นตอน และข้อก าหนดตามโครงการหรือไม่ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดแนวทางติดตามการ
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ด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ไว้ครอบคลุมแล้วในประเด็นต่างๆ เช่น การตรวจสอบการประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างของสถาบันเกษตรกร การตรวจสอบสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการเปิดบัญชีเงิน
ฝากของสหกรณ์ในการออกเงินสมทบ จ านวนเงินอุดหนุนของภาครัฐ จ านวนเงินสมทบของสหกรณ์              
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่ตั้งของครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างในด้านความ
พร้อมของที่ดิน การใช้ที่ดิน และการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดท าโครงการและความ
เป็นไปได้ของโครงการ รวมทั้งความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และการจัดเก็บเอกสารเพ่ือรอการ
ตรวจสอบเป็นต้น 

ระยะที่ 2 กระบวนการเบิกจ่ายเงิน  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการ 
คณะประเมินผล ได้น าประเด็นที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ เฉพาะประเด็นที่เป็น
สาระส าคัญมากล่าวไว้ ณ ที่นี้  ดังนี้ 

1) ก าหนดให้สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนในการ
จัดซื้อจัดจ้างปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดตามโครงการ งบกลางปี 2561 เปิดบัญชีเงิน
ฝากกับธนาคารเพ่ือรอรับเงินอุดหนุนเป็นการเฉพาะ โดยระบุ ชื่อบัญชี “สหกรณ์.......จ ากัด หรือ กลุ่ม
เกษตรกร.......ระบุชื่อโครงการ........ พร้อมทั้งให้มีเงื่อนไขท าไว้กับธนาคารในการเบิกเงินแต่ละครั้ง 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสหกรณ์จังหวัด.....หรือผู้ที่สหกรณ์จังหวัดมอบหมาย  พร้อมทั้งให้มี
ติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกร
จะต้องน าเงินฝากเข้าบัญชีดังกล่าว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นเงินสมทบ
ตามท่ีตกลงไว้กับส านักงบประมาณ 

2) การโอนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการ 
ส านักงบประมาณได้ก าหนดวิธีการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กรณีแผนงานหรือกิจกรรมใดที่ต้องด าเนินการในส่วนภูมิภาค ส านักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณ
และโอนเงินงบประมาณไปยังส านักเบิกในส่วนภูมิภาคตามแผนงานหรือกิจกรรมนั้น (ตามหนังสือส านัก
งบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 33 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง การบริหารงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนั้น ส านักงบประมาณได้จัดสรรและโอนเงิน
งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าบัญชีส านักงานเบิกในส่วนภูมิภาค เพ่ือเบิกจ่ายให้กับสถาบันเกษตรกร เป็น
วงเงินที่รัฐอุดหนุนให้ 90% หลังจากท่ีสถาบันเกษตรกรได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วและน าเงินสมทบไม่น้อย
กว่า 10% ของวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ตกลงไว้กับส านักงบประมาณ ยกเว้นบางกรณีที่รัฐอุดหนุน 
ไม่ถึง 90% เป็นเฉพาะบางกรณีไปตามที่ตกลงไว้ 

3) ก าหนดให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด แนะน า ก ากับ ตรวจสอบ สถาบันเกษตรกร  
ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้า งของ
สถาบันเกษตรกร รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินฝากที่สถาบันเกษตรกรเปิดรองรับโครงการ
ไว้ รวมทั้งตรวจสอบจ านวนเงินสมทบว่าเป็นไปตามสัดส่วน ไม่น้อยวกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้าง 
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ระยะที่ 3 กระบวนการใช้ประโยชน์ 

1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดให้สถาบันเกษตรกรทุกแห่งที่ได้รับงบประมาณเงิน
อุดหนุนเพ่ือก่อสร้าง จัดซื้อจัดหารายการอุปกรณ์การตลาด รายงานการใช้ประโยชน์ และผลการด าเนิน
ธุรกิจรวบรวมผลผลิตหลักตามโครงการตามแบบที่ก าหนด ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบผ่านทางระบบ
การรายงานทางอิเล็คโทนิกส์ เป็นประจ าทุกเดือน 

2) สถาบันเกษตรกรจัดท าแผนธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรในสินค้าเกษตรหลักตามโครงการที่ได้รับงบประมาณ เพ่ือใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน
และการใช้ประโยชน์ 

3) ก าหนดให้สถาบันเกษตรกร รายงานการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน
และอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุน เป็นประจ าทุกเดือน 

3.7.2 การประเมินผลโครงการ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยคณะท างานขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจก ากับและ
ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรตามโครงการ ในปีที่ 1 (ปี 2561) โดยแต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ ตามค าสั่งคณะท างานขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจก ากับและติดตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 1/2562 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 จ านวน 4 คณะย่อย ดังนี้ 

1) คณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 

2) คณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

3) คณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวม
และการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร 

4) คณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่
เกษตรกรผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินภาครัฐ 
 
3.8 การบริหารความเสี่ยง 

จากข้อมูลการบริหารและการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผล
ทางการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง และการป้องกันการทุจริต 
ระหว่างการขับเคลื่อนโครงการไว้เบื้องต้น กล่าวคือ 

3.8.1 ด้านการสื่อสารโครงการ 
1) ได้มีการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัด และผู้เกี่ยวข้องในโครงการ ผ่าน VDO Conference เป็นระยะๆ ระหว่างด าเนินงาน
โครงการ 

2) จัดให้มีการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจก ากับและ
ติดตาม โครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์  ในช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งเร่งรัดการ
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ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่โครงการก าหนด 
3.8.2 ด้านการขับเคลื่อนโครงการ 

1) จัดให้มีศูนย์ติดตามระดับกรม ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูล รวบรวม ประมวล และรายงานผล 
รวมถึงประสานและซักซ้อมความเข้าใจกับจังหวัด 

2) มีคณะท างานระดับจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่ ก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนิน
โครงการให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพโดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ โดยมี
ผู้ตรวจราชการกรม ท าหน้าที่ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
สหกรณ์จังหวัดท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานของสหกรณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มของ
จังหวัดที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษาแนะน าการด าเนินงานของสหกรณ์ ภาคประชาชน ท าหน้าที่มี
ส่วนร่วมในทุกกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

3) จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
4) ให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการสนับสนุนเงินอุดหนุน

งบกลางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม) ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสหกรณ์จังหวัดกับ
สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการในด้านการปฏิบัติงานโครงการและการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ ที่สหกรณ์ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการ 

5) ก าชับให้สหกรณ์ทุกแห่งที่ได้รับการอุดหนุนจัดท าแผนธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการ
เกษตร แผนการจัดเก็บเพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมืออุปกรณ์   
ตามโครงการอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการ 

6) ไดก้ าชับสหกรณ์จังหวัดก ากับ ดูแล กระบวนการที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
7) ก ากับ แนะน าให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร จัดท า

แฟ้มข้อมูล เพ่ือจัดเก็บรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ไว้เป็นระเบียบ ป้องกันการสูญหาย 
และง่ายต่อการตรวจสอบ 

3.8.3 ด้านการติดตามงานและการประเมินผล 
1) มีระบบการรายงานผล แบบ Real Time ผ่านระบบการติดตามของกรมส่งเสริม

สหกรณ์ 
2) แต่งตั้งคณะท างานติดตามผลการด าเนินงานโครงการย่อยทุกโครงการ 
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บทที่ 4 

ผลการประเมินโครงการและการใช้ประโยชน์ 
 
การประเมินผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 

ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (งบกลางปี 2561) เป็นการประเมินผลระหว่าง
ด าเนินโครงการ (On-going Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1) การบริหาร
จัดการโครงการ (Project Management) การทบทวนเนื้อหาสาระของโครงการ 2) ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 3) ผลที่ได้ (Output) 4) การใช้ประโยชน์ และ 5) ปัญหาอุปสรรค โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

4.1  การบริหารจัดการโครงการ (Project Management)   

จากการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ประเด็นสาระส าคัญของโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์                 
มีประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

4.1.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพ้ืนฐานในการพิจารณาคัดเลือก

สถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน (งบกลางปี 2561) ไว้ครอบคลุมแล้วในการจัดท า
โครงการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก ประกอบด้วย 1) เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร  2) สามารถปิดบัญชีได้ในปี
ปัจจุบัน 3) ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีแต่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ 4) เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ด าเนิน
ธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน  5) กรณี มีสิ่งปลูก
สร้างในที่ดิน สถาบันเกษตรกรต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิเหนือพ้ืนดิน และไม่มีภาระผูกพันการค้ า
ประกันจ านองหรือถ้ามีต้องเป็นการติดจ านองกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. เท่านั้ น ที่ดินต้องมี
ความพร้อมในการก่อสร้าง ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องกฎหมายผังเมืองและที่ดินนั้นต้องมีขนาดเหมาะสมกับ
ทรัพย์สินที่ให้การอุดหนุน 6) ที่ดินตามข้อ 5) ดังกล่าวต้องอยู่ในท าเลที่ตั้ง และมีระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ ที่เหมาะสม กับการประกอบกิจกรรมในทรัพย์สินที่ให้การอุดหนุน ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามที่ทาง
ราชการก าหนด และในการบริหารทรัพย์สินในที่ดินดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
และไม่สร้างความเดือดร้อนร าคาญให้กับชุมชนบริเวณนั้น  

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้ก าหนดคุณสมบัติของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ไว้เป็นการ
เฉพาะเพ่ิมเติม คือ สถาบันเกษตรกรต้องมีการด าเนินธุรกิจด้านการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก                
มาจ าหน่ายหรือแปรรูปอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
ต้องผ่านคุณสมบัติหลักและคุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติพ้ืนฐานแล้วเท่านั้น ถึงจะสมัครเข้าร่วม
โครงการได้ แสดงให้เห็นว่า สถาบันเกษตรกรที่สมัครหรือได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้องมี
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจรวบรวมสินค้าเกษตรหลักนั้นๆ เป็นอย่างดี ซึ่งโครงการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ก าหนดไว้เป็นสถาบันเกษตรกรที่ท าธุรกิจรวบรวม ข้าว 
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สถาบันเกษตรกรที่ท าธุรกิจรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสถาบันเกษตรกรที่ท าธุรกิจรวบรวมมัน
ส าปะหลัง และต้องมีความพร้อมด้านสถานที่ด าเนินการก่อสร้างและตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม 

4.1.2 รูปแบบการขับเคลื่อนโครงการ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดรูปแบบการขับเคลื่อนโครงการไว้ครอบคลุมในรูปแบบ

องค์คณะ เช่น คณะท างานโครงการ ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับจังหวัด คณะท างานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ 

1) คณะท างานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 เพ่ิมเติม (งบกลางปี) 
2) ศูนย์อ านวยการขับเคลื่อนเฉพาะกิจ 
3) คณะท างานขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจก ากับและติดตามโครงการไทยนิยม 

ยั่งยืน ระดับกรมกรมส่งเสริมสหกรณ์  
4) คณะท างานขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจก ากับและติดตามโครงการไทยนิยม 

ยั่งยืน ระดับจังหวัด  
5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

4.1.3 รูปแบบการติดตามการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
การติดตามการแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่างด าเนินงานโครงการในปีที่ 1 กรมส่งเสริม

สหกรณ์จัดให้มีศูนย์กลางสั่งการและการปฏิบัติเพ่ือความรวดเร็วในรูปแบบศูนย์ War Room ขึ้น               
เป็นการชั่วคราวให้มีผู้อ านวยการศูนย์ และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์
เป็นการเฉพาะกิจ เพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูล รวบรวม ประมวล และรายงานผล รวมถึงการประสาน
ซักซ้อมการด าเนินงานโครงการและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกับคณะท างานขับเคลื่อนศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจก ากับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับกรมส่งเสริมสหกรณ์  

   4.1.4 คุณสมบัติความพร้อมของสถาบันเกษตรกร 

  - ความพร้อมด้านปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ ที่สหกรณ์มีอยู่เดิม
ก่อนเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรได้ก าหนด
คุณสมบัติของสถาบันเกษตรกรว่าสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีการด าเนินธุรกิจด้านการ
รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาจ าหน่ายหรือแปรรูปอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจ าเป็นต้องทราบ
ความพร้อมของสถาบันเกษตรกร ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ความพร้อมปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เครื่องมืออุปกรณ์ของสหกรณ์ที่เข้าโครงการ ซึ่งเป็นอุปกรณ์การตลาดที่สหกรณ์มีอยู่เดิมก่อนเข้าร่วม
โครงการ มากที่สุด คือ ลานตาก จ านวน 125 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.62 ของสหกรณ์ 146 แห่ง 
รองลงมา คือ สหกรณ์ที่มีฉาง จ านวน 108 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.97 ของสหกรณ์ทั้งหมดที่เข้าร่วม
โครงการ และเครื่องชั่งรถบรรทุก ซึ่งมีสหกรณ์ 108 แห่ง ที่มีอุปกรณ์ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 73.97 
เช่นกัน ล าดับต่อมา คือ สหกรณ์มีรถตักล้อยาง จ านวน 87 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.59 และสหกรณ์ที่มี
อุปกรณ์การตลาดอ่ืนๆ เช่น โกดัง รถโฟลคลิฟ โรงสี จ านวน 57, 38 และ30 แห่งตามล าดับ นอกจากนี้
สหกรณ์ยังมีอุปกรณ์การตลาดอ่ืนๆ (ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 5 แสดงปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ เดิม ที่มีอยู่ก่อนเข้าร่วมโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

อุปกรณ์การตลาด จ านวนสหกรณ์  (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. โรงส ี 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. สายพานล าเลียง 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. เครือ่งคัดคุณภาพข้าว 1 0.68 
21. เครื่องวัดความชื้น 1 0.68 
22. รถแทรคเตอร์ 1 0.68 
23. รถอีแต๋นดั้ม 1 0.68 
24. รถเก่ียวข้าว 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  ผลการรวบรวมผลผลิตหลักของสถาบันเกษตรกรก่อนด าเนินโครงการ  

จากข้อมูลผลการรวบรวมผลผลิตหลักของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 146 
แห่ง พบว่า ผลการรวบรวมผลิตผลหลักของสหกรณ์ โดยสอบถามข้อมูลจากสถาบันเกษตรกร 3 ปี 
ย้อนหลัง (ปี 2558 – 2560) เพ่ือส ารวจความพร้อมด้านการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
หลักของสถาบันเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ โดยแยกรายละเอียดเป็นปีบัญชี 2558 - 2560 และราย
สินค้า พบว่า 

(1) สินค้าข้าว  ข้อมูลจากแบบสอบถามเฉพาะสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ พบว่า              
ผลการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือก เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2558 – 2560) จ านวน 754,888.40 ตัน                       
คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 6,468 ล้านบาท โดยมีปริมาณรวบรวมเพ่ิมขึ้นและลดลง ปี 2558 รวบรวมจ านวน 
731,122.92 ตัน มูลค่า 6,557.84 ล้านบาท  ปี  2559 จ านวน 697,179.19 ตัน มูลค่า 5,833.26                 
ล้านบาท และปี 2560 จ านวน 836,363.11 ตัน มูลค่า 7,012.90 ล้านบาท  ส่วนปริมาณการจัดเก็บ
พบว่า มีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2558 ปริมาณจัดเก็บ จ านวน 82,654 ตัน ปี 2559 - 2560 
เพ่ิมเป็น 105,271 ตัน และ 122,994 ตัน ตามล าดับ โดยมีปริมาณการจัดเก็บข้าวเปลือก เฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง (ปี 2558 – 2560) จ านวน 103,640 ตัน มูลค่า 1,168.15 ล้านบาท ภาพรวมปริมาณการ
รวบรวมและการจัดเก็บสินค้าข้าวเปลือกของสถาบันเกษตรกรในโครงการ (ตารางท่ี 6)  

ตารางที่ 6  ผลการด าเนินงานด้านการรวบรวมผลผลิตข้าวของสหกรณ์ก่อนเข้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
(ปีบัญชี)  

ผลผลิต ผลการด าเนินการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ค่าเฉลี่ย 
ข้าวเปลือก ปริมาณรวบรวม (ตนั) 731,122.92 697,179.19 836,363.11 754,888.40 

 มูลค่าการรวบรวม (ล้านบาท) 6,557.84 5,833.26 7,012.90 6,468 

 ปริมาณการจัดเก็บ (ตนั) 82,654 105,271 122,994 103,640 

 มูลค่าการจัดเก็บ (ลา้นบาท) 1,007.44 1,050.84 1,446.17 1,168.15 

ที่มา :  จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ 

(2)  สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า เฉพาะสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ        
มีปริมาณรวบรวมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2558 – 2560) จ านวน 144,344 
ตัน คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 961.16 ล้านบาท สหกรณ์มีปริมาณรวบรวมลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย                     
ปี 2558 ปริมาณรวบรวม จ านวน 157,998 ตัน มูลค่า 1,085.33 ล้านบาท ในปี 2559 ปริมาณรวบรวม 
144,470 ตัน มูลค่า 959.24 ล้านบาท ในปี 2560 ลดลงเป็น 130,566 ตัน มูลค่า 838.91 ล้านบาท 
ตามล าดับ ซึ่งสวนทางกับความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการผลิตอาหารสัตว์เพ่ิมข้ึนและการผลิตที่ยัง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งต่างจากปริมาณการรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสถาบัน
เกษตรกรที่ลดลงทุกปี และมีค่าเฉลี่ย 3 ปี จ านวน 144,344 ล้านตัน ส่วนปริมาณการจัดเก็บพบว่า                  
มีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2558 ปริมาณจัดเก็บ จ านวน 4,386 ตัน ปี 2559 - 2560 เพ่ิมเป็น 
5,062 ตัน และ 9,164  ตัน ตามล าดับ โดยมีปริมาณการจัดเก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2558 – 2560) จ านวน 6,204  ตัน มูลค่า 43.43 ล้านบาท ภาพรวมของปริมาณการรวบรวมและ
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การจัดเก็บสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสถาบันเกษตรกรในโครงการ (ตารางท่ี 7) 

ตารางท่ี 7 ผลการด าเนินงานด้านการรวบรวมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหกรณ์ก่อนเข้าโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน  (ปีบัญชี)  

ผลผลิต ผลการด าเนินการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ค่าเฉลี่ย 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ ปริมาณรวบรวม (ตนั) 157,998 144,470 130,566 144,344 

 มูลค่าการรวบรวม (ล้านบาท)
บาท) 

1,085.33 959.24 838.91 961.16 

 ปริมาณการจัดเก็บ (ตนั) 4,386 5,062 9,164 6,204 

 มูลค่าการจัดเก็บ (ลา้นบาท) 33.89 35.80 60.60 43.43 

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ 

(3) มันส าปะหลัง พบว่า เฉพาะสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีปริมาณ
รวบรวมผลผลิตมันส าปะหลัง เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2558 – 2560) จ านวน 153,582 ตัน คิดเป็น
มูลค่าเฉลี่ย 507.03 ล้านบาท จากข้อมูลปี 2558 – 2560 พบว่า สถาบันเกษตรกร มีปริมาณรวบรวม
ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปีเช่นเดียวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยปี 2558 รวบรวม จ านวน 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 ตามล าดับ ส่วนปริมาณการจัดเก็บพบว่า  มีปริมาณลดลง
เช่นกัน ปี 2558 ปริมาณจัดเก็บ จ านวน 12,376 ตัน ปี 2559 ลดลงเป็น 8,534  ตัน และปี 2560 
เพ่ิมขึ้นเป็น 9,654  ตัน ตามล าดับ โดยมีปริมาณการจัดเก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง                  
(ปี 2558 – 2560) จ านวน 10,188  ตัน มูลค่า 55.09 ล้านบาท ภาพรวมของปริมาณการรวบรวมสินค้า
มันส าปะหลังของสหกรณ์ในโครงการ (ตารางท่ี 8) 

ตารางท่ี 8 ผลการด าเนินงานด้านผลผลิตมันส าปะหลังของสหกรณ์ก่อนเข้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน                 
(ปีบัญชี)  

ผลผลิต ผลการด าเนินการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ค่าเฉลี่ย 
มันส าปะหลัง ปริมาณรวบรวม (ตนั) 168,193 161,989 130,566 153,582 

 มูลค่าการรวบรวม (ล้านบาท) 385.43 296.75 838.91 507.03 

 ปริมาณการจัดเก็บ (ตนั) 12,376 8,534 9,654 10,188 

 มูลค่าการจัดเก็บ (ลา้นบาท) 66.65 42.71 55.91 55.09 

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ 

ทั้งนี้  จากข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2558 – 2560) เมื่อพิจารณาผลการรวบรวม
สินค้าทั้ง 3 ชนิดของสถาบันเกษตรกร ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจพบว่า สถาบันเกษตรกรที่มีปริมาณการ
รวบรวมผลผลิตเพ่ิมขึ้นในบางปี เฉพาะสินค้าข้าวเปลือกเท่านั้น ส่วนสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์และสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมมันส าปะหลัง ปริมาณการรวบรวมผลผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี แนวโน้มปริมาณการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง (แผนภาพที่ 1) 
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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  ผลการด าเนินงานโครงการ 
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน                 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปี ที่ 1 (ปี 2561) จากการศึกษาประเมินผลการด าเนินงานโครงการ พบว่า มีผล
ด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 

4.3.1 จ านวนสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีจ านวน 146 สหกรณ์ ในพ้ืนที่ 40 
จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นสถาบันเกษตรกรที่ด าเนินการรวบรวมข้าวเปลือกเป็นผลผลิตหลัก จ านวน 108 
แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 74 ของจ านวนสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น รองลงมาคือ สถาบัน
เกษตรกรที่ด าเนินการรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  เป็นผลผลิตหลัก จ านวน 24 แห่ง คิดเป็น                 
ร้อยละ 16 และสถาบันเกษตรกรที่ด าเนินการรวบรวมมันส าปะหลังเป็นผลผลิตหลัก จ านวน 14 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ (แผนภาพที่ 2) 
 
แผนภาพที่ 3  แสดงจ านวนสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมผลผลิตหลักที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบัน  

เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ  

 
4.3.2 จ านวนสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเมื่อเทียบกับแผน พบว่า โครงการได้

ก าหนดเป้าหมายจ านวนสถาบันเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการไว้ทั้งสิ้น 146 แห่ง ผลด าเนินการ            
มีสถาบันเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับแผน 
แบ่งเป็นสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมข้าวเปลือก โครงการได้ก าหนดแผนสนับสนุนสถาบันเกษตรกร
รวบรวมสินค้าข้าวไว้ 106 แห่ง ผลปรากฏว่า มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 108 แห่ง เพ่ิมขึ้น              
2 แห่ง ในขณะเดียวกัน แผนก าหนดให้สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมมันส าปะหลังเข้าร่วมโครงการ                  
16 แห่ง แต่ผลปรากฏว่า มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 14 แห่ง ลดลง 2 แห่ง ส่วนสถาบัน

74 

16 

10 

ผลผลิตหลักของสหกรณ์
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง

ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์

มันส าปะหลัง
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เกษตรกรที่รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามแผน คือ 24 แห่ง 
(ตารางท่ี 9) 

ตารางที ่9  แสดงจ านวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บ
พืชผลทางการเกษตร  

สถาบนัเกษตรกรตามผลิตหลัก             
แผน  

(แห่ง)   
ร้อยละ ผล  

(แห่ง)   
ร้อยละ เพิ่ม(ลด) 

(แห่ง) 
รวบรวมข้าวเปลือก 106 72.60 108 73.97 2 
รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 24 16.44 24 16.44 - 
รวบรวมมันส าปะหลงั 16 10.96 14 9.59 (2) 

รวม 146 100.00 146 100.00  

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ 

4.3.3 จ านวนรายการปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด ที่สถาบันเกษตรกร
ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  

  จากจ านวนสถาบันเกษตรกรตามโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผล
ทางการเกษตร มีจ านวน 146 แห่ง เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์
การตลาด จ านวน  271 รายการ แบ่งเป็นประเภทสิ่งก่อสร้าง จ านวน 251 รายการ และประเภท
ครุภัณฑ์ จ านวน 20 รายการ จากจ านวน 271 รายการดังกล่าว ในจ านวนนี้ ได้รับการสนับสนุนเพ่ือ
ก่อสร้างลานตาก มากที่สุด จ านวน 98 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.20 ของรายการอุปกรณ์ ทั้งหมด                  
ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุน รองลงมา คือ เพ่ือจัดหาเครื่องชั่งรถบรรทุก จ านวน 53 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 19.50 และก่อสร้างฉาง 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.25 ก่อสร้างโกดัง 43 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 
15.80 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันเกษตรกรจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การตลาด
อ่ืนๆ เช่น  ไซโล เครื่องอบลดความชื้น เครื่องสีข้าวโพด และรถตักล้อยาง/รถเกลี่ยลาน (ตารางที ่10) 

ตารางที่ 10 แสดงรายการปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาด  ที่ได้รับการสนับสนุน  
งบประมาณ โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร  

อุปกรณ์การตลาด จ านวน ร้อยละ 
1. ฉาง 44 16.25 
2. โกดัง 43 15.80 
3. ไซโล 5 1.90 
4. ลานตาก 98 36.20 
5. เคร่ืองอบลดความชืน้ 9 3.50 
6. เครื่องชั่งรถบรรทุก 53 19.50 
7. เครื่องสีข้าวโพด 9 3.50 
8. รถตักล้อยาง/รถเกลี่ยลาน 10 3.35 

รวม 271 100 
ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ 
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4.3.4 ผลการก่อสร้าง จัดซื้อ จัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด 
ของสหกรณ์ โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ข้อมูลจากแบบสอบถาม
พบว่า  

1) จ านวนสถาบันเกษตรกรที่ก่อสร้างปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดซื้อจัดหา 
อุปกรณ์การตลาดแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการก าหนด จากจ านวนสถาบันเกษตรกร             
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 146 แห่ง พบว่า จ านวนสถาบันเกษตรกรที่มีการจัดซื้อจัดหาหรือ
ก่อสร้างแล้วเสร็จทุกรายการ มีจ านวน 143 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98 จ านวนสถาบันเกษตรกรที่มีจัดซื้อ
จัดหาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จบางรายการ มีจ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2 และไม่มีสหกรณ์ใดที่สร้าง
ไม่แล้วเสร็จทุกรายการ (แผนภาพที่ 4) 

แผนภาพที่ 4  แสดงจ านวนสถาบันเกษตรกรที่ก่อสร้างปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์   
การตลาดแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ 

 

จ านวนสถาบันเกษตรกรที่
ได้รับจัดสรร 

(แห่ง) 

จ านวนสถาบันเกษตรกรติดตั้ง/ก่อสร้าง (แห่ง) 

เสร็จแล้วทุกรายการ (แห่ง) เสร็จแล้วบางรายการ (แห่ง) ยังไม่เสร็จ (แห่ง) 

146 143 3 0 

2) จ าน วน ราย ก ารปั จ จั ย โค ร งส ร้ า ง พ้ื น ฐ าน แ ล ะ อุ ป ก รณ์ ก า รต ล าด                    
ที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุนตามโครงการประเภทสิ่งก่อสร้าง พบว่า สถาบันเกษตรกรมีการ
จัดซื้อจัดหาและก่อสร้างแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 248 รายการ คิดเป็ น           
ร้อยละ 98.80 ของจ านวนรายการสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้นทีส่ถาบันเกษตรกรได้รับงบประมาณสนับสนุน ส่วน
ที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด มีเพียง 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.20 
ส าหรับรายการที่ เป็นประเภทเป็นครุภัณฑ์ พบว่า จาก 20 รายการ สถาบันเกษตรกรสามารถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดทั้ง 20 รายการ คิดเป็น            
ร้อยละ 100 (ตารางที่ 11 และแผนภาพที่ 5) 
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ตารางที่ 11  แสดงจ านวนรายการปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาด ที่ได้รับการสนับสนุน
และผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 

ประเภทรายการ 
จ านวน
รายการ 

ก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา แล้วเสร็จ ก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา ไม่แล้วเสร็จ 

รายการ ร้อยละ รายการ ร้อยละ 

สิ่งก่อสร้าง 251 248 98.80 3 1.20 

ครุภัณฑ์  20 20 100.00 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 271 268 98.89 3 1.10 

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ 

แผนภาพที่ 5 แสดงรายการที่ได้รับการสนับสนุนและการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร     
จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร จ าแนกตามประเภทสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ 

 

 
ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ 

4.3.5 ความทันเวลาในการจัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด  
และการเบิกจ่ายเงิน ของสถาบันเกษตรกรทีไ่ด้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการพัฒนา
สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ดังนี้ 

จ านวนสถาบันเกษตรกรที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน โครงการ
พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร  โดยพิจารณาตามกระบวนการของสถาบัน
เกษตรกรที่ได้รับงบประมาณตามโครงการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านกระบวนการเบิกจ่ายเงิน และด้าน
การขยายระยะเวลาสัญญา  (ตารางที่ 12) กล่าวคือ 

1) จ านวนสถาบันเกษตรกรที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างในก่อสร้าง จัดซื้อ จัดหา ปัจจัย
โครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาด ของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับงบประมาณ จากจ านวนสถาบัน
เกษตรกร 146 แห่ง พบว่า 143 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.95 ที่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทุก
รายการได้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการก าหนด แต่มีเพียง 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.05 
ของสถาบันเกษตรกรทั้งหมด ที่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จบางรายการในกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
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(1)  สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา รายการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ คือ เครื่องอบลดความความชื้น ขนาด 500 ตันต่อวัน   สาเหตุเนื่องจาก สหกรณ์
ได้รับการจัดสรรงบประมาณทดแทนเพ่ิมเติมภายหลัง และสหกรณ์มีการขยายระยะเวลาสัญญาโดยให้
เหตุผลการส่งผลค่าวิเคราะห์ความแข็งของดินล่าช้า 

(2)  สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด จังหวัดอุตรดิตถ์ รายการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ คือ เครื่องอบลดความความชื้น ขนาด 350 ตันต่อวัน สาเหตุที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาก าหนดเนื่องจาก สหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณทดแทนเพ่ิมเติมภายหลัง และ
สหกรณม์ีการขยายระยะเวลาสัญญา 

(3) สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จ ากัด จังหวัดอุตรดิตถ์  รายการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ คือ ลานตาก ขนาด 8 ,000 ตารางเมตร สาเหตุ เนื่องจากสหกรณ์มีการขอ
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนในการก่อสร้างส่งผลท าให้การก่อสร้างทอดระยะเวลาออกไป 

2) การเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องมือ 
อุปกรณ์การตลาด โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ของสถาบันเกษตรกร
ให้แก่ผู้รับจ้าง  พบว่า สถาบันเกษตรกร จ านวน 125 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.60 สามารถด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างที่จัดซื้อจัดจ้างได้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการก าหนด มีเพียง 
21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.40 ของสถาบันเกษตรกรจ านวนทั้งสิ้น ที่ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จในกรอบระยะเวลา  

3) การขยายระยะเวลาสัญญา ผลปรากฏว่า มีสถาบันเกษตรกร จ านวน 107 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 73.30 ไม่มีการขยายเวลาสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง และมีสถาบันเกษตรกร จ านวน 39 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.70 ของสถาบันเกษตรกรจ านวนทั้งหมด ที่มีการขยายระยะเวลาสัญญาจ้างให้แก่
ผู้รับจ้าง  

ตารางที่ 12 แสดงจ านวนสถาบันเกษตรกรที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน โครงการ
พัฒนาสถาบัน เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร  

ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
แล้วเสร็จในกรอบระยะเวลา 

(ร้อยละ) 
ไม่แล้วเสร็จในกรอบ
ระยะเวลา (ร้อยละ) 

1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 143 (97.95) 3 (2.05) 
2. การด าเนินการเบิกจ่ายเงนิ 125 (85.60) 21 (14.40) 
3. การขยายระยะเวลาสัญญา 107 (73.30) 39 (26.70) 
ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ 

4.3.6 จ านวนรายการอุปกรณ์การตลาดที่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลา 

จากผลการประเมินโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 
พบว่า จ านวนรายการสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์การตลาดที่สหกรณ์ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ที่ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ โครงการก าหนด ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มีจ านวน 8 รายการ                       
ในจ านวนนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่เป็นเครื่องอบลดความชื้น จ านวน 4 รายการ รองลงมาคือ 
การจัดซื้อจัดจ้างไซโล จ านวน 2 รายการ โกดัง และ เครื่องชั่งรถบรรทุก อย่างละ 1 รายการ ด้านการ
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เบิกจ่ายเงิน  พบว่า สหกรณ์มีการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา จ านวน 
20 รายการ ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างโกดัง จ านวน 6 รายการ รองลงมาคือ เครื่องอบลดความชื้น 
จ านวน 4 รายการ และไซโล ลานตาก และเครื่องชั่งรถบรรทุก ชนิดละ 3 รายการ และ ฉาง 1 รายการ 
นอกจากนี้ สถาบันเกษตรกรยังมีการขยายระยะเวลาสัญญาจ้างให้กับผู้รับจ้าง มีจ านวนถึง 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 ตามล าดับ (ตารางที่ 13) เหตุผล
เนื่องจากเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ และต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการก่อสร้างตาม
กฎหมาย   

ตารางที่ 13  แสดงรายการสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์การตลาดที่สถาบันเกษตรกรจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลา โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 

อุปกรณ์การตลาด การจัดซื้อจ้าง การเบิกจ่าย การขยายเวลา 

1. ฉาง - 1 9 

2. โกดัง 1 6 10 

3. ไซโล 2 3 4 

4. ลานตาก - 3 12 

5. เคร่ืองอบลดความชืน้ 4 4 4 

6. เครื่องชั่งรถบรรทุก 1 3 6 

7. เครื่องสีข้าวโพด - - 1 

8. รถตักล้อยาง - - - 

รวม 8 20 46 

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ 

 4.3.7 งบประมาณและผลการเบิกจ่าย 

งบประมาณที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับอนุมัติจากส านักงบประมาณ โครงการพัฒนา
สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร  จ านวน 1,074.98 ล้านบาท งบประมาณท่ีใช้จริง จ านวน 
1,044.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.21 และมีงบประมาณคงเหลือส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน จ านวน 
30.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.79 ของงบประมาณท้ังสิ้น (แผนภาพที ่6) 
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แผนภาพที่ 6 แสดงงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บ
พืชผลทางการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สถานะรายการ 
จ านวน
จังหวัด 

จ านวน
สถาบัน

เกษตรกร 

จ านวน
รายการ 

งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

งบประมาณท่ี
ต้องส่งคืน 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ
สุทธิ 

(ล้านบาท) 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร(เดิม) 41  146 267 1,017.91  -  -    

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร(ใหม่) 40 146 271 1,074.98 30.09 1,044.89 

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ 

4.4 ผลการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ได้รับการ
อุดหนุน  

 4.4.1 ผลการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับการอุดหนุน               
จากโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ข้อมูลจากแบบสอบถามสถาบัน
เกษตรกร จ านวน 146 แห่ง ด้านผลการใช้ประโยชน์ในภาพรวม ในปีที่ 1 เมื่อสถาบันเกษตรกรจัดซื้อ   
จัดจ้างแล้วเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การตลาด มีการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ในการรวบรวม
ผลผลิตหลักในภาพรวม ด้านข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง พบว่า จากสถาบัน
เกษตรกรจ านวน 146 แห่ง โครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมืออุปกรณ์  รวม 271 รายการ เฉพาะที่สถาบัน
เกษตรกรด าเนินการจัดซื้อจัดหาแล้วเสร็จ จ านวน 268 รายการ ในจ านวนนี้มีการใช้ประโยชน์แล้ว  
226 รายการ คิดเป็นร้อยละ 83 ของจ านวนโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
ทั้งสิ้น ยังไม่ใช้ประโยชน์ จ านวน 42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16 ส่วนที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จ านวน 3 
รายการข้างต้น คือ เครื่องอบลดความชื้น ขนาด 500 ตันต่อวัน เครื่องอบลดความชื้น ขนาด 3,500 ตัน
ต่อวัน และลานตาก ขนาด 8,000 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 1 ของจ านวนรายการที่ได้รับการ
สนับสนุนทั้งสิ้น (แผนภาพที่ 7)  รายการสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์การตลาดที่สถาบันเกษตรกรได้รับการ
อุดหนุนให้ก่อสร้างหรือจัดซื้อจัดหาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ใช้ประโยชน์ มีจ านวน 42 รายการ 
เนื่องจาก สถาบันเกษตรกรส่วนใหญ่ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่ทันฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตปีการ
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ผลิต 2561/62 ซึ่งเก็บเกี่ยวช่วงเดือนตุลาคม – มกราคม ของทุกปี รวมทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมัน
ส าปะหลัง เนื่องจากเป็นสินค้าหรือผลผลิตผลตามฤดูกาล  

แผนภาพที ่7  แสดงการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับการอุดหนุน                    
ในปี ที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบนัเกษตรกร จัดซื้อจัดหาแล้วเสร็จ (รายการ) ยังไม่แล้วเสร็จ รวม 

(แห่ง) ใช้ประโยชน์แล้ว ยังไม่ใชป้ระโยชน ์ (รายการ) (รายการ) 

146 แห่ง 271 รายการ 226 42 3 271 
ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ 

4.4.2 รายการอุปกรณ์การตลาดที่มีการใช้ประโยชน์ เมื่อจ าแนกตามลักษณะการใช้งาน 
ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า จากจ านวนชนิดอุปกรณ์การตลาดที่มีการใช้ประโยชน์แล้ว จ านวน 226 
รายการ มีการใช้ประโยชน์ตามฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่ จ านวน 126 รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.75 ของ
จ านวนอุปกรณ์การตลาดที่มีการใช้ประโยชน์แล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับรายการอุปกรณ์การตลาดชนิด
นั้นๆ เรียงจากมากไปน้อย คือ ฉาง เครื่องสีข้าวโพด  เครื่องอบลดความชื้น ลานตาก  เครื่องชั่ง โกดัง 
และมีการใช้ประโยชน์ทั้งปี จ านวน 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 45.25 ของจ านวนอุปกรณ์การตลาด             
ที่มีการใช้ประโยชน์แล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับรายการอุปกรณ์การตลาดชนิดนั้นๆ เรียงจากมากไปน้อย 
คือ อ่ืนๆ ไซโล โกดัง เครื่องชั่ง ลานตาก  เครื่องอบลดความชื้น เครื่องสีข้าวโพด ฉาง (ตารางท่ี 14)  

4.4.3 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์แบ่งตามชนิดอุปกรณ์ที่ได้รับการอุดหนุน ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)  พบว่า เกษตรกรได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น รวม 195,253 
ราย ในจ านวนนี้ เป็นเกษตรกรได้รับประโยชน์จากลานตากมากที่สุด จ านวน 81,191 ราย รองลงมา คือ 
เครื่องชั่ง จ านวน  38,457 ราย โกดัง จ านวน 36,723 ราย ฉาง จ านวน 16,153 ราย อ่ืนๆ จ านวน 
9,782 ราย เครื่องสีข้าวโพด จ านวน 5,252 ราย ไซโล จ านวน 4,472 ราย และเครื่องอบลดความชื้น 
จ านวน 3,223 ราย ตามล าดับ (ตารางที่ 14) เหตุที่เกษตรกรได้รับประโยชน์จากลานตากมากที่สุด 
รองลงมาคือ เครื่องชั่ง เนื่องจากเกษตรกรจะน าผลผลิตหลักมาจ าหน่ายให้กับสถาบันเกษตรกร เครื่องชั่ง 
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และลานตาก จะเป็นด่านแรกด าเนินการในกระบวนการรับซื้อในการใช้ประโยชน์เพ่ือการรวบรวม
ผลผลิตทางการเกษตรหลักของสถาบันเกษตรกร  

ตารางที่ 14 แสดงจ านวนรายการชนิดอุปกรณ์การตลาดที่มีการใช้ประโยชน์แล้วในปีที่ 1 จ าแนกตาม 
ลักษณะการใช้งาน  

รายการสิ่งก่อสร้าง
และปกรณ ์

จ านวนที่ได้รับ                   
(รายการ) 

ลักษณะการใชป้ระโยชน ์ เกษตรได้ประโยชน์
(ราย) ใช้ทั้งป ี 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 

อ่ืนๆ 10 10 100.00 0 0.00 9,782 

รวม 226 100 44.25 126 55.75 195,253 
ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ 

4.5 ผลการด าเนินงานการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก 

 4.5.1 ผลการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลักของสถาบันเกษตรกร ปี 2561  

ข้อมูลจากแบบสอบถามสถาบันเกษตรกรที่ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ด้านผลการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลักของสถาบัน
เกษตรกร ปี 2561 ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562  

1) ผลการรวบรวมผลผลิตหลัก ข้อมูลจากแบบสอบถามสถาบันเกษตรกร จ านวน 146 
แห่ง พบว่า สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมข้าวเปลือกเป็นผลผลิตหลัก มีจ านวน 101 แห่ง จากจ านวน 108 
แห่ง ปริมาณรวบรวมข้าวเปลือก 647,493.20 ตัน ยังไม่มีผลการรวบรวม 7 แห่ง สถาบันเกษตรกร           
ที่รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีจ านวน 30 แห่ง จากจ านวน 24 แห่ง ปริมาณรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
138,374.90 ตัน และสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมมันส าปะหลัง มีจ านวน 22 แห่ง จากจ านวน 16 แห่ง 
ปริมาณรวบรวมข้าวเปลือก 115,713.30 ตัน แสดงให้เห็นว่า มีสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดแล้วไปใช้ประโยชน์ในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
หลักตามโครงการแล้ว และยังใช้ประโยชน์เพ่ือรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรรองของสมาชิกด้วย 

2)  ผลจากการรวบรวมผลผลิตหลักของสถาบันเกษตรกรเมื่อเทียบกับแผนการ
รวบรวมของสถาบันเกษตรกร ปี 2561 พบว่า สหกรณ์ได้มีการปรับปรุงแผนการรวบรวมผลผลิตหลัก 
และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามพบว่า สถาบันเกษตรกรที่ มีการรวบรวมข้าวเปลือกเป็นผลผลิตหลัก
วางแผนรวบรวมข้าวเปลือกไว้ จ านวน 892,315.60 ตัน รวบรวมได้จริง จ านวน 647,493.20 ตัน               
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คิดเป็นร้อยละ 72.56 เมื่อเทียบกับแผน เนื่องจาก สถาบันเกษตรกรบางส่วนก่อสร้างปัจจัยโครงสร้าง
พ้ืนฐานแล้วเสร็จหลังฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปี 2561/62  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สถาบันเกษตรกรวางแผน
รวบรวม จ านวน 133,980.10 ตัน สถาบันเกษตรกร รวบรวมได้จริง 138,371.90 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
103.28 ซึ่งรวบรวมได้เกินแผนที่วางไว้ เนื่องสถาบันเกษตรกรได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ             
ในการช่วยรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นช่วงของการรับซื้อ  โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หลังฤดูการท านา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามโครงการประชารัฐ  
ซึ่งสหกรณ์ส่วนหนึ่งเข้าร่วมโครงการเป็นแหล่งผลิตและแหล่งรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสมาชิกสหกรณ์
เพ่ือส่งจ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการตามแนวทางประชารัฐ  แต่ก็มีสถาบันเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จล่วงเลยฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปี 2561/62 ส่วนมันส าปะหลัง สถาบันเกษตรกรวางแผน
รวบรวม จ านวน 126,500 ตัน รวบรวมได้จริง 115,713.30 ตัน คิดเป็นร้อยละ 91.47 รวบรวมได้              
ต่ ากว่าแผนที่วางไว้เล็กน้อย (แผนภาพที่ 8) 

แผนภาพที่ 8  แสดงผลการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลักเมื่อเทียบกับแผน ปี 2561 

 
รายการ สหกรณ์ 

(แห่ง) 
แผนรวบรวม (ตัน) ผลรวบรวม (ตัน) ร้อยละ 

ข้าวเปลอืก 101 892,315.6 647,493.2 72.56 

ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 30 133,980.1 138,374.9 103.28 

มันส าปะหลัง 22 126,500 115,713.3 91.47 

รวม  1,152,796 901,581.4 78.21 

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ 

3) ผลการรวบรวมผลผลิตหลักของสถาบันเกษตรกรเมื่อเทียบกับแผนงานโครงการ 
พบว่า ในปีที่ 1 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับแผนงานที่เพ่ิมขึ้นได้ เนื่องจาก ข้อมูลผลการรวบรวมที่ได้จาก
แบบสอบถามจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่า มีสถาบันเกษตรกรจ านวนมากที่ไม่รายงานปริมาณ                    
ที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณการรวบรวมผลผลิตหลักก่อนเข้าร่วมโครงการ ประกอบกับในช่วงเวลา
ดังกล่าว สถาบันเกษตรกรอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จัดซื้อจัดหาไม่แล้วเสร็จในช่วงฤดูการรวบรวมผลผลิต
หลัก ทั้ง 3 ชนิด คือ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง (ตารางที่ 15) 
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ตารางที่ 15   แสดงแผนการรวบรวมผลผลิตหลักสินค้าเกษตร เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงานโครงการ 

รายการ แผน
(แห่ง) 

ผล 
 (แห่ง) 

แผนรวบรวม                  
ที่โครงการก าหนด

เพิ่มขึ้น(ตัน) 

ผลรวบรวม                    
ทั้งสิ้น (ตัน) 

หมายเหตุ 

ข้าวเปลือก 106 101 518,000 647,493.2  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 24 30 87,000 138,374.9  

มันส าปะหลัง 16 22 110,000 115,713.3  

รวม 146 153 715,000 901,581.4  
ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ 

4.5.2 แผนการรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก (รายสินค้า) ปี 2562 – 2564 

 จากผลการประเมินโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ข้อมูล
จากแบบสอบถามการประเมินผล พบว่า สถาบันเกษตรกรมีการวางแผนการรวบรวมผลผลิตสินค้า
เกษตรหลัก ปี 2562 – 2564 ไว้เพ่ือเตรียมความพร้อมและการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด            
ที่ได้รับจากโครงการในแต่ละรายสินค้าเกษตรหลักตามโครงการ ดังนี้ 

1) สินค้าข้าวเปลือก ข้อมูลจากแบบสอบถามสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมสินค้า                
ข้าวเปลือกเป็นผลผลิตหลัก โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ปี 2562 – 
2564 จากจ านวนสถาบันเกษตรกรตามโครงการ 108 แห่ง (ตารางท่ี 16) พบว่า  

(1)  แผนการรวบรวมผลผลิตหลักด้านข้าว สถาบันเกษตรกรมีการรายงานข้อมูล
แผนการรวบรวมข้าวเปลือกเป็นผลผลิตหลัก ในปี 2562 จ านวน 105 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.81  
ของจ านวนสถาบันเกษตรกรทั้งสิ้นที่ได้รับงบประมาณปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดด้าน
สินค้าข้าวตามโครงการ ปริมาณแผนการรวบรวมข้าวเปลือก ปี 2562 จ านวน 1,110,910 ตัน  ปี 2563 
จ านวน 101 แห่ง ปริมาณแผนการรวบรวม 1,075,633 ตัน และ ปี 2564 เพียงจ านวน 99 แห่ง 
ปริมาณแผนการรวบรวม 1,144,617 ตัน ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามล าดับ แต่ยังมีสถาบันเกษตรกรที่ไม่
รายงานแผนการรวบรวมในปี 2562 – 2564 มีจ านวน 3 , 7 และ 9 แห่ง ตามล าดับ 

(2)  แผนการจัดเก็บผลผลิตหลักด้านข้าว สถาบันเกษตรกรมีการรายงานข้อมูล
แผนการจัดเก็บข้าวเปลือกเป็นผลผลิตหลัก ในปี 2562 – 2564 เพียงจ านวน  43 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
39.81 ของจ านวนสถาบันเกษตรกรทั้งสิ้นที่ได้รับงบประมาณปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์
การตลาดด้านสินค้าข้าว ปริมาณแผนการจัดเก็บข้าวเปลือก ปี 2562 – 2564 จ านวน 169,644 ตัน            
188,663 ตัน และ 197,431 ตัน ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่เป็นสถาบันเกษตรกรที่มีโรงสี
และด าเนินธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ส่วนสถาบันเกษตรกรที่ไม่มีแผนการจัดเก็บข้าวเปลือก
ในปี 2562 – 2564 มีจ านวนถึง 65 แห่ง ทั้ งนี้ปริมาณการจัดเก็บข้าวเปลือก สถาบันเกษตรกร                  
จะวางแผนตามสถานการณ์เฉพาะหน้าในแต่ละปีตามสถานการณ์ราคา และการลดความเสี่ยงด้านความ
ผันผวนของราคาข้าว รวมถึงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและแนวนโยบายของรัฐบาลในมาตรการชะลอ
ข้าวเปลือกในแต่ละปี 
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(3)  แผนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการด้านสินค้าข้าว พบว่า สถาบัน
เกษตรกรมีการรายงานข้อมูลแผนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการ ในปี 2562 – 2564 
จากจ านวนทั้งสิ้น 108 แห่ง โดยปี 2562 มีรายงานแผนเพียงจ านวน 90 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 
ของจ านวนสาบันเกษตรกรทั้งสิ้นที่ได้รับงบประมาณปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดด้าน
สินค้าข้าว แผนจ านวนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ จ านวน 119,595 ราย ปี 2563 จ านวน 86 
แห่ง เกษตรกร 124,581 ราย และปี 2564 จ านวน 86 แห่ง เกษตรกร จ านวน 243,839 ราย ส่วน
สถาบันเกษตรกรที่ยังไม่มีแผนเกษตรกรที่คาดว่าสหกรณ์จะได้รับประโยชน์ ในปี 2562 – 2564                 
มีจ านวน 18 , 22 และ 22 แห่ง ตามล าดับ 

ตารางที่ 16  แสดงแผนการรวบรวมและแผนการจัดเก็บผลผลิตหลักด้านข้าวเปลือกของสถาบัน  
เกษตรกร โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ปี 2562 - 2564  

แผนด าเนนิการ ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  หมายเหตุ 
แผนรวบรวมข้าวเปลือก (ตัน) 1,110,910  1,075,633 1,144,617 จากจ านวนสถาบัน

เกษตรกรตาม
โครงการ 108 แห่ง 

สถาบนัรายงานข้อมูลแผนรวบรวม  (105 แห่ง) 
งงง 

(101 แห่ง) (99 แห่ง) 
แผนจัดเก็บข้าวเปลือก (ตัน) 169,644 188,663 197,431 
สถาบนัรายงานข้อมูลแผนจัดเก็บ  (43 แห่ง) 

งงง 
(43 แห่ง) (43 แห่ง)  

แผนเกษตรกรได้รับประโยชน์ (ราย) 
(ตัน) 

119,595 124,581 243,839  
สถาบันรายงานแผนเกษตรกรที่คาดว่าจะไดร้ับ
ประโยชน์  

 (90 แห่ง) 
 

(86 แห่ง) (86 แห่ง)  

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ 

2) สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้อมูลจากแบบสอบถามสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมสินค้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นผลผลิตหลัก โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร  
ปี 2562 – 2564 จากจ านวนสถาบันเกษตรกรตามโครงการ 24 แห่ง (ตารางที่ 17) พบว่า  

(1)  แผนการรวบรวมผลผลิตหลักด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า สถาบันเกษตรกร
มีการรายงานข้อมูลแผนการรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นผลผลิตหลัก ในปี 2562 จ านวน 22 แห่ง จาก
จ านวนสถาบันเกษตรกรทั้งสิ้นที่ได้รับงบประมาณตามโครงการ จ านวน 24 แห่ง  ปริมาณแผนรวบรวม
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562 จ านวน 172,330  ตัน  ปี 2563 จ านวน 23 แห่ง ปริมาณแผนรวบรวม 
186,756 ตัน และ ปี 2564 จ านวน 23 แห่ง ปริมาณแผนรวบรวม 203,121 ตัน ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ตามล าดับ แต่ยังมีสถาบันเกษตรกรที่ไม่รายงานแผนการรวบรวมในปี 2562 – 2564 มีจ านวน 2 , 1 
และ 1 แห่ง ตามล าดับ  

(2)  แผนการจัดเก็บผลผลิตหลักด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สถาบันเกษตรกรมีการ
รายงานข้อมูลแผนการจัดเก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นผลผลิตหลัก ในปี 2562 – 2564 มีเพียง 5 แห่ง                         
คิดเป็นร้อยละ 20.83 ของจ านวนสถาบันเกษตรกรทั้งสิ้นที่ได้รับงบประมาณปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและ
อุปกรณ์การตลาดด้านสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 24 แห่ง ปริมาณแผนการจัดเก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ปี 2562 – 2564 จ านวน 17,000 ตัน 19,700 ตัน และ 22,300 ตัน ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถาบัน
เกษตรกรที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลดความชื้นเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมีสถานที่จัดเก็บเพ่ือส่ง
จ าหน่ายแก่ผู้ประกอบการและเครือข่ายสถาบันเกษตรกร ส่วนสถาบันเกษตรกรที่ไม่มีแผนการจัดเก็บ
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี 2562 – 2564 มีจ านวนถึง 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.16 ของจ านวนสถาบัน
เกษตรกรในโครงการทั้งนี้ ปริมาณการจัดเก็บ สถาบันเกษตรกรจะวางแผนตามสถานการณ์เฉพาะหน้า
ในแต่ละปีตามสถานการณ์ราคา และการลดความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา รวมถึงหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแนวนโยบายและมาตรการของรัฐในแต่ละปี 

(3)  แผนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการด้านสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
พบว่า สถาบันเกษตรกรมีการรายงานข้อมูลแผนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการ ในปี 
2562 – 2564 จากจ านวนทั้งสิ้น 24 แห่ง โดยในปี 2562 – 2564 มีรายงานแผนเพียงจ านวน 21 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของจ านวนสถาบันเกษตรกรทั้งสิ้นที่ได้รับงบประมาณปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและ
อุปกรณ์การตลาดด้านสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562 แผนจ านวนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ 
จ านวน 20,541 ราย ปี 2563 เกษตรกร 23,090 ราย และปี 2564 เกษตรกร จ านวน 25,461 ราย  
ส่วนสถาบันเกษตรกรที่ยังไม่มีแผนเกษตรกรที่คาดว่าสหกรณ์จะได้รับประโยชน์ ในปี 2562 – 2564          
มีจ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจ านวนสถาบันเกษตรกรตามโครงการ 

ตารางที่ 17  แสดงแผนการรวบรวมและแผนการจัดเก็บผลผลิตหลักด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของสถาบัน
เกษตรกร โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ปี 2562 - 2564  

แผนด าเนนิการ ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  หมายเหตุ 
แผนรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ตัน) 172,330 186,756 203,121 จากจ านวนสถาบัน

เกษตรกรตาม
โครงการ 24 แห่ง 

สถาบนัรายงานข้อมูลแผนรวบรวม  (22 แห่ง) 
งงง 

(23 แห่ง) (23 แห่ง) 
แผนจัดเก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ตัน) 17,000 19,700 22,300 
สถาบนัรายงานข้อมูลแผนจัดเก็บ  (5 แห่ง) 

งงง 
(5 แห่ง) (5 แห่ง)  

แผนเกษตรกรได้รับประโยชน์ (ราย) 
(ตัน) 

20,541 23,090 25,461  
สถาบันรายงานแผนเกษตรกรที่คาดว่าจะไดร้ับ
ประโยชน์  

 (21 แห่ง) 
 

(21 แห่ง) (21 แห่ง)  

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ 

3) สินค้ามันส าปะหลัง ข้อมูลจากแบบสอบถามสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมสินค้า             
มันส าปะหลังเป็นผลผลิตหลัก โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ปี 2562 – 
2564 จากจ านวนสถาบันเกษตรกรตามโครงการ 16 แห่ง (ตารางที่ 18) พบว่า  

(1)  แผนการรวบรวมผลผลิตหลักด้านมันส าปะหลัง พบว่า สถาบันเกษตรกร          
มีการรายงานข้อมูลแผนการรวบรวมมันส าปะหลังเป็นผลผลิตหลัก ในปี 2562 – 2564 จ านวน 13 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 81.25 ของจ านวนสถาบันเกษตรกรทั้งสิ้นที่ได้รับงบประมาณตามโครงการ  ปริมาณแผน
รวบรวมมันส าปะหลังของสถาบันเกษตรกร ปี 2562 จ านวน 144,850 ตัน ปี 2563 จ านวน 157,800 
ตัน และปี 2564 จ านวน 169,820 ตัน ซึ่งแผนมีปริมาณการรวบรวมแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามล าดับ แต่ยังมี
สถาบันเกษตรกรที่ไม่รายงานแผนการรวบรวมในปี 2562 – 2564 มีจ านวน 3 แห่ง  

(2)  แผนการจัดเก็บผลผลิตหลักด้านมันส าปะหลัง สถาบันเกษตรกรมีการ
รายงานข้อมูลแผนการจัดเก็บมันส าปะหลังเป็นผลผลิตหลัก ในปี 2562 – 2564 มีเพียง 7 แห่ง                         
คิดเป็นร้อยละ 43.75 ของจ านวนสถาบันเกษตรกรทั้งสิ้นที่ได้รับงบประมาณปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและ
อุปกรณ์การตลาดด้านสินค้ามันส าปะหลัง ปริมาณแผนการจัดเก็บมันส าปะหลังของสถาบันเกษตรกร             
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ปี 2562 – 2564 จ านวน 14,007 ตัน 14,957 ตัน และ 16,107 ตัน ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นสถาบันเกษตรกรที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับมันเส้นสะอาดและมีสถานที่จัดเก็บเพ่ือส่ง
จ าหน่ายแก่ผู้ประกอบการและเครือข่ายสถาบันเกษตรกร ส่วนสถาบันเกษตรกรที่ไม่มีแผนการจัดเก็บมัน
ส าปะหลังในปี 2562 – 2564 มีจ านวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.25 ของจ านวนสถาบันเกษตรกร             
ในโครงการ  

(3)  แผนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการด้านสินค้ามันส าปะหลัง พบว่า 
สถาบันเกษตรกรมีการรายงานข้อมูลแผนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการ ในปี 2562 
– 2564 จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ านวนสถาบันเกษตรกรทั้งสิ้นที่ได้รับงบประมาณ
ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดด้านสินค้ามันส าปะหลังตามโครงการ ปี 2562 แผน
จ านวนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ จ านวน 7,568 ราย ปี 2563 เกษตรกร 8,188 ราย และปี 
2564 เกษตรกร จ านวน 8,688 ราย ส่วนสถาบันเกษตรกรที่ยังไม่มีแผนเกษตรกรที่คาดว่าสหกรณ์จะ
ได้รับประโยชน์ ในปี 2562 – 2564  มีจ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 ของจ านวนสถาบันเกษตรกร
ตามโครงการ  

ตารางที่ 18  แสดงแผนการรวบรวมและแผนการจัดเก็บผลผลิตหลักด้านมันส าปะหลัง ของสถาบัน
เกษตรกร โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ปี 2562 - 2564  

แผนด าเนนิการ ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  หมายเหตุ 
แผนรวบรวมมันส าปะหลัง (ตัน) 144,850 157,800 169,820 จากจ านวนสถาบัน

เกษตรกรตาม
โครงการ 16 แห่ง 

สถาบนัรายงานข้อมูลแผนรวบรวม  (13 แห่ง) 
งงง 

(13 แห่ง) (13 แห่ง) 
แผนจัดเก็บมันส าปะหลัง (ตัน) 14,007 14,957 16,107 
สถาบนัรายงานข้อมูลแผนจัดเก็บ  (7 แห่ง) 

งงง 
(7 แห่ง) (7 แห่ง)  

แผนเกษตรกรได้รับประโยชน์ (ราย) 
(ตัน) 

7,568 8,188 8,688  
สถาบันรายงานแผนเกษตรกรที่คาดว่าจะไดร้ับ
ประโยชน์  

 (12 แห่ง) 
 

(12 แห่ง) (12 แห่ง)  

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ 

4.5.3 แผนการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก (ภาพรวม) ปี 2562 – 2564 

  1) เปรียบเทียบแผนการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลักกับผลการรวบรวมสินค้า
เกษตรกรหลักของสถาบันเกษตรกรก่อนเข้าโครงการ กับแผนการรวบรวมจากข้อมูลการรายงานแผน
จากแบบสอบถาม พบว่า สถาบันเกษตรกรวางแผนรวบรวมข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ              
มันส าปะหลัง แผนงานในปี 2562 – 2564 ในภาพรวม จ านวน 1,428,090 ตัน 1,420,189 ตัน และ 
1,517,568 ตัน ตามล าดับ และเมื่อเทียบกับผลการรวบรวมของสถาบันเกษตรกร ปี 2560 ซึ่งมีจ านวน 
1,097,495 ตัน พบว่า สถาบันเกษตรกรได้วางแผนการรวบรวมผลผลิตหลักปี 2562 – 2564 เพ่ิมขึ้น
จากปี 2560 (ปีฐาน) จ านวน 330,595 ตัน  332,694 ตัน 420,073 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นจากปีฐาน คิดเป็น
ร้อยละ 30.12 , 29.40  และ 38.27 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่า สถาบันเกษตรกร
มีการวางแผนการรวบรวม ปี 2562 – 2564 มีทั้งเพ่ิมขึ้น (ลดลง) เช่น ปี 2562 – 2564 วางแผน
รวบรวมเพ่ิม (ลด) คิดเป็นร้อยละ 58.39  (0.55) และ 6.85 ตามล าดับ (ตารางที่ 19) ดังนั้น เห็นควรที่
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กรมส่งเสริมสหกรณ์แนะน าสถาบันเกษตรกรในโครงการให้ความส าคัญกับข้อมูลการวางแผนงาน
โครงการให้มากข้ึน เพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการให้ได้เป้าหมายตามท่ีวางไว้ 

ตารางที่ 19  แสดงแผนปริมาณการรวบรวมผลผลิตหลักในภาพรวมของสถาบันเกษตรกร โครงการ
พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ปี 2562 - 2564  

แผนของสถาบันเกษตรกร 
ผลด าเนินการ              

ปี 2560 
แผน                

ปี 2562 
แผน               

ปี 2563 
แผน               

ปี 2564 
แผนเพิ่ม 

(ลด) 
ปี 64-60 

แผนรวบรวมข้าวเปลือก (ตัน) 836,363 1,110,910 1,075,633 1,144,617 308,254 

แผนรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ตนั) 
(ตัน) 

130,566 172,330 186,756 203,121 72,555 

แผนรวบรวมมันส าปะหลัง (ตัน) 130,566 144,850 157,800 169,820 39,254 

รวม 1,097,495 1,428,090 1,420,189 1,517,568 420,073 

ปริมาณเพิ่ม (ลด) เทียบกับปี 2560  330,595 332,694 420,073  

ร้อยละ เพิ่ม (ลด) เทียบกับปี 2560  30.12% 29.40% 38.27%  

ปริมาณเพิ่ม (ลด) เทียบกับปีก่อน  330,595 (7,891) 97,379  

ร้อยละ เพิ่ม (ลด) เทียบกับปีก่อน  58.39% (0.55%) 6.85%  

หมายเหตุ  ปี 2561 ผลการรวบรวมผลผลิตหลักของสถาบันเกษตรกร จ านวน 901,581.4 ตัน 
ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ 

2) เปรียบเทียบแผนการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลักกับเป้าหมายแผนงาน
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด พบว่า ยังมี
ความแตกต่างกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ แผนงานโครงการก าหนดให้สถาบันเกษตรกรรวบรวม
ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง ในภาพรวมเพ่ิมขึ้น จ านวน 715,000 ตัน แบ่งเป็น 
ข้าวเปลือก จ านวน 518,000 ตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ านวน 87,000 ตัน และมันส าปะหลัง จ านวน 
110,000 ตัน  จากข้อมูลแผนการรวบรวมผลผลิตหลักของสถาบันเกษตรกร เมื่อสิ้นปี 2564 มีการ
วางแผนรวบรวมผลผลิตหลัก รวม 1,517,568 ตัน เพ่ิมขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการ เพียงจ านวน 
420,073 ตัน แผนการรวบรวมผลิตของสถาบันเกษตรกรต่ ากว่าแผนงานโครงการที่ก าหนด จ านวน 
294,927 ตัน (ตารางที่ 20) อาจเนื่องจากการสื่อสารด้านการจัดท าแผนรวบรวมผลผลิตหลักขาดความ
ชัดเจนหรืออาจมีการปรับแผนงานโครงการ ทั้งนี้ หากให้เป็นไปตามแผนงานที่โครงการ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ควรเร่งรัดให้สถาบันเกษตรกรที่ยังไม่รายงานแผนการรวบรวมผลผลิตหลักให้ครบทุกแห่ง และ
ควรให้มีการปรับแผนเพิ่มขึ้นเพ่ือให้ได้ปริมาณตามเป้าหมายโครงการก าหนดไว้   
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ตารางที่ 20  แสดงแผนปริมาณการรวบรวมผลผลิตหลักในภาพรวมของสถาบันเกษตรกร โครงการ
พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ปี 2562 – 2564  

แผนของสถาบันเกษตรกร 
ผลรวบรวม              
ปี 2560 

แผน                
ปี 2562 

แผน               
ปี 2563 

แผน               
ปี 2564 

แผนเพิ่ม 
(ลด) 

ปี 64-60 

แผน
โครงการ
เพิ่มขึ้น 

แผนรวบรวมข้าวเปลือก (ตัน) 836,363 1,110,910 1,075,633 1,144,617 308,254 518,000 

แผนรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ตนั) 
(ตัน) 

130,566 172,330 186,756 203,121 72,555 87,000 

แผนรวบรวมมันส าปะหลัง (ตัน) 130,566 144,850 157,800 169,820 39,254 110,000 

รวม 1,097,495 1,428,090 1,420,189 1,517,568 420,073 715,000 

ปริมาณเพิ่ม (ลด) เทียบกับปี2560  330,595 332,694 420,073  (294,927) 

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ 

4.5.4 แผนปริมาณการจัดเก็บผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก (ภาพรวม) ปี 2562 – 2564 

แผนการจัดเก็บผลผลิตสินค้าเกษตรหลักกับผลการรวบรวมสินค้าเกษตรกรหลักของ
สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จากข้อมูลการรายงานแผนจากแบบสอบถาม  พบว่า สถาบัน
เกษตรกรได้วางแผนการจัดเก็บข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง ในภาพรวม ในปี 2562 
– 2564 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยปี 2562 แผนการจัดเก็บ จ านวน 200,651 ตัน 417,957 ตัน และ 
235,838 ตัน ตามล าดับ แต่เป็นการเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน และยังไม่ถึงปริมาณ                   
การจัดเก็บตามเป้าหมายโครงการ 715,000 ตัน และตามนโยบายของรัฐบาลที่ประสงค์ให้สถาบัน
เกษตรกรเป็นแหล่งดูดซับพืชผลทางการเกษตรในช่วงราคาผลผลิตตกต่ า (ตารางท่ี 21) 

ตารางที่ 21  แสดงแผนปริมาณการจัดเก็บผลผลิตหลักในภาพรวมของสถาบันเกษตรกร โครงการพัฒนา
สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ปี 2562 - 2564  

 
แผนของสถาบนัเกษตรกร 

ผลจดัเก็บ             
ปี 2560 

แผน 
ปี 2562 

แผน                    
ปี 2563 

แผน                  
ปี 2564 

แผนเพิม่ 
(ลด) 

ปี 64-60 

แผน
โครงการ
เพิ่มขึ้น 

แผนจัดเก็บข้าวเปลือก (ตัน) 122,994 169,644 188,663 197,431 74,437 518,000 

แผนจัดเก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ตัน) 9,164 17,000 19,700 22,300 22,300 87,000 

แผนจัดเก็บมันส าปะหลัง (ตัน) 9,654 14,007 14,957 16,107 6,453 110,000 

รวม 141,812 200,651 223,320 235,838 94,026 715,000 

ปริมาณเพิ่ม(ลด) เทียบกับปี 2560  58,839 81,508 94,026   

ร้อยละเพิ่ม(ลด) เทียบกบัปี 2560  41.19 57.47 66.30   
ปริมาณเพิ่ม(ลด) เทียบกับปีก่อน   58,839 22,669 12,518   
ร้อยละเพิ่ม(ลด) เทียบจากปีก่อน  41.49 11.29 5.60   

หมายเหตุ   ปี 2560 (ปีฐาน) ข้อมูลปริมาณการจัดเก็บผลผลิตหลักของสถาบันเกษตรกรในโครงการ               
ในภาพรวม  จ านวน 141,812 ตัน                    
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4.5.5 แผนจ านวนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก (ภาพรวม)            
ปี 2562 – 2564 

แผนจ านวนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตร
ของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จากข้อมูลการรายงานแผนจากแบบสอบถาม  พบว่า สถาบัน
เกษตรกรได้วางแผนเกษตรกรได้รับบริการในการรวบรวมผลผลิตหลักด้านข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และมันส าปะหลัง ในภาพรวม ในปี 2562 – 2564 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยปี 2562 แผนจ านวน
เกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ จ านวน 147,604 ตัน 155,859 ตัน และ 277,988 ตัน ตามล าดับ 
และเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงานโครงการก าหนดจ านวนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ ซึ่งแผนงานโครงการก าหนดไว้ 259,700 ราย พบว่าสถาบันเกษตรกรจะต้องขับเคลื่อนงาน
โครงการไปถึง ปี 2564 ถึงจะให้บริการเกษตรกร ได้จ านวน 277,988 ราย สูงกว่าแผนงานโครงการ              
ที่ก าหนด จ านวน 18,288 ราย เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า จ านวนเกษตรกรจะได้รับประโยชน์
จากสินค้าข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สูงกว่าแผนงานโครงการ ส่วนจ านวนเกษตรกรจะได้ประโยชน์จาก
สินค้ามันส าปะหลังต่ ากว่าแผนงานโครงการที่ก าหนด (ตารางท่ี 22) 

ตารางที่ 22  แสดงแผนจ านวนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากผลผลิตหลักภาพรวมของสถาบันเกษตรกร 
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ปี 2562 - 2564  

แผนเกษตรกรได้รับประโยชน ์ ปี 2562  ปี 2562  ปี 2564  แผน
โครงการ 

เกษตรกรได้รับประโยชน์สนิค้าข้าว (ราย)รวบรวม
ข้าวเปลือก (ตัน) 

119,495 124,581 243,839 227,500 
เกษตรกรได้รับประโยชน์สนิค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ราย)
รวบรวมข้าวเปลือก (ตัน) 

20,541 23,090 25,461 18,000 
เกษตรกรได้รับประโยชน์สนิค้ามันส าปะหลัง (ราย) 7,568 8,188 8,688 14,200 
รวม 147,604 155,859 277,988 259,700 
ที่มา : จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ฯ 

4.6 ปัญหาและอุปสรรค 

 4.6.1 ปัญหาและอุปสรรคของสถาบันเกษตรกร 

ข้อมูลจากแบบสอบถามสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานโครงการ ดังนี้  

1) อุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการอุดหนุนนั้นยังไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บผลผลิต               
ทั้งระบบ ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  

2) สถาบันเกษตรกรส่วนหนึ่งได้ก่อสร้างปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาด 
ที่ได้รับการสนับสนุนแล้วเสร็จล่วงเลยฤดูกาลรวบรวมผลผลิต  

3) สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน
และอุปกรณ์การตลาดยังขาดความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

4) ผลกระทบจากหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกของ 
ธ.ก.ส. ไม่เอ้ือต่อให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการของสหกรณ์ ซึ่งส่งผลให้สหกรณ์รวบรวมเพ่ือจัดเก็บ
ข้าวเปลือกน้อยลง และไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

5) คู่แข่งพ่อค้าเอกชนในการรับซื้อผลผลิตสินค้าเกษตรกรในพ้ืนที่มีมากข้ึน  
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4.6.2 ข้อเสนอแนะของสถาบันเกษตรกร 
ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบัน

เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ได้เสนอข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
1) ขอให้หน่วยงานราชการให้เวลาในการจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ประกอบการขอรับ

การสนับสนุน 
2) การด าเนินการโครงการขอให้มีความต่อเนื่องเพ่ือให้สถาบันเกษตรกรสามารถขอรับ

การสนับสนุนในส่วนอื่นๆ ต่อไป 
3) ควรส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรที่ยังขาดอุปกรณ์ด้านการตลาดที่จ าเป็นจริงๆ  
4) ให้มีการด าเนินการของโครงการต่อเนื่อง และให้มีกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน

มากขึ้น 
5) ควรให้มีการชี้แจงท าความเข้าใจกับเกษตรกรถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา              

รับซื้อตามกลไกของตลาด รวมถึงการปรับราคารับซื้อตามอัตราความชื้นของผลผลิตทางการเกษตรที่
สถาบันเกษตรกรจะรับซื้อจากเกษตรกร 

4.7 ผลจากการสุ่มลงพื้นที่ประเมินโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 
(แก้มลิง) ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

4.7.1 จ านวนสถาบันเกษตรกรที่คณะท างานประเมินผลการด าเนินงานโครงการได้ลงพ้ืนที่สุ่ม
ส ารวจภาคสนาม ภายใต้เกณฑ์เงื่อนไขสภาพพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ เวลา งบประมาณ และความเป็น
ตัวแทนของแต่ละพ้ืนที่โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) ที่มีการจ าแนกตาม
ภูมิภาค โดยแบ่งตามชนิดพืชผลทางการเกษตร ท าการคัดเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการประเมินแบบบังเอิญ 
ยกเว้น ภาคใต้ที่ไม่มีสถาบันเกษตรกรได้รับงบประมาณตามโครงการ ดังนี้ ภาคเหนือ จังหวัดล าปาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และ มหาสารคาม และ
ภาคกลาง ประกอบด้วย ปทุมธานี ชัยนาท จากการสุ่มลงพ้ืนที่ 7 จังหวัด ของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับ
งบประมาณ จ านวน 14 แห่ง  ได้รับการอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดทั้งสิ้น 29 รายการ จาก 271 รายการ 
คิดเป็น ร้อยละ 10.7 ของรายการที่ได้รับการอุดหนุนทั้งประเทศ  
ตารางที่ 23  แสดงรายชื่อสถาบันเกษตรกรจากการลงพ้ืนที่เพ่ือสุ่มตรวจประเมินผลการด าเนินงาน                  

ของสถาบันเกษตรกร โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 

จังหวัด รายชื่อสถาบันเกษตรกร 
รายการ               
ที่ได้รับ 

รายการที่
ด าเนินการ

เสร็จ 

รายการ              
ที่ใช้

ประโยชน์
แล้ว 

ผล
ประเมิน 

1. ชัยนาท สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จ ากัด 2 2 2 ตามเป้าหมาย 

2. ปทุมธาน ี สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จ ากัด 1 1 1 ตามเป้าหมาย 
3. ล าปาง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ ากัด 2 2 2 ตามเป้าหมาย 
4. ล าปาง สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้า 

ธ.ก.ส. ล าปาง จ ากัด 
1 1 1 

ตามเป้าหมาย 

5. ล าปาง สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายยางประสบสกุ จ ากัด 2 2 2 ตามเป้าหมาย 
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ตารางที่ 23  แสดงรายชื่อสถาบันเกษตรกรจากการลงพ้ืนที่เพ่ือสุ่มตรวจประเมินผลการด าเนินงาน               
ของสถาบันเกษตรกร โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (ต่อ) 

จังหวัด รายชื่อสถาบันเกษตรกร 
รายการ               
ที่ได้รับ 

รายการที่
ด าเนินการ

เสร็จ 

รายการ              
ที่ใช้

ประโยชน์
แล้ว 

ผล
ประเมิน 

6. ล าปาง สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จ ากัด 1 1 1 ตามเป้าหมาย 
7. นครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จ ากัด 2 2 2 ตามเป้าหมาย 
8. นครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จ ากัด 4 4 4 ตามเป้าหมาย 
9. นครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จ ากัด 4 3 3 ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

10. มหาสารคาม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแปะ 
จ ากัด 

1 1 1 
ตามเป้าหมาย 

11. สุรินทร ์ สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินชมุพลบุรี 
จ ากัด 

2 2 2 ตามเป้าหมาย 

12. สุรินทร ์ สหกรณ์การเกษตรสนม จ ากัด 2 2 2 ตามเป้าหมาย 

13. ร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จ ากัด 2 2 2 ตามเป้าหมาย 

14. ร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด  3 3 3 ตามเป้าหมาย 

4.7.2 สรุปจากผลการลงพ้ืนที่สุ่มตรวจประเมินผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ซึ่งคณะท างานได้มาเพ่ิมเติมในรายงานผลการศึกษาประเมิน
โครงการเพียงบางแห่ง เพ่ือให้เห็นภาพการด าเนินงานการประเมินผลโครงการ ดังนี้ 

1) สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ล าปาง จ ากัด ต าบลน้ าโจ้ อ าเภอ             
แม่ทะ จังหวัดล าปาง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ  จัดซื้อเครื่องสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์                   
ชนิดสายพานล าเลียงพร้อมฐานราก ขนาด 195 แรงม้า จ านวน 3 ชุด งบประมาณราคาชุดละ 
1,037,900 บาท รวม 3,113,700 บาท สหกรณ์ได้จัดซื้อจัดหาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 
มูลค่า 3,084,300 บาท ในจ านวนนี้สหกรณ์ได้สมทบร้อยละ 10 เป็นเงิน 308,430 บาท   

ประธานกรรมการสหกรณ์ และผู้จัดการสหกรณ์ ได้ให้ข้อมูลว่า สหกรณ์ได้ใช้
ประโยชน์จากเครื่องสีข้าวโพดแล้ว ประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักรสามารถ สีข้าวโพดฝักได้ 100 ตัน/
วัน/เครื่อง   วิธีการจัดการโดยสหกรณ์ท าการส ารวจสมาชิกผู้ประสงค์จะขายข้าวโพดให้สหกรณ์ก่อนถึง
ฤดูการรับซื้อโดยการประชุมกลุ่มสมาชิก สหกรณ์จะคิดค่าสีข้าวโพดจากสมาชิกกิโลกรัมละ 0.20 สตางค์ 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562  สามารถบริการสีข้าวโพดให้กับสมาชิกได้แล้ว จ านวน 7,823.72 ตัน 
เกษตรกรได้รับประโยชน์ 1,867 ราย ในปี 2561/62 สหกรณ์แห่งนี้มีการรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ฤดูกาลปกติ รวม 15,399 ตัน มูลค่า 132.781 ล้านบาท ราคารับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.62 บาท 
จ าหน่ายแล้ว 14,157 ตัน มูลค่า 124.861 ล้าบาท ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.82 บาท และข้าวโพด
หลังฤดูการท านา (1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561) รวบรวมได้ 2,114 ตัน มูลค่า 16.346 ล้านบาท 
ราคารับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.73 บาท จ าหน่ายไปแล้ว 1,111 ตัน มูลค่า 8.625 ล้าบาท ราคาขายเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 7.76 บาท ทั้งนี้ สหกรณ์มีแผนรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปี 2562 – 2564 จ านวน 
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25,000 , 27,500 และ 30,000 ตัน ตามล าดับ แผนการจัดเก็บ ปี 2562 – 2564 จ านวน 2,000 , 
2,500 และ 3,000 ตัน ตามล าดับ แผนให้สมาชิกมาท าธุรกิจกับสหกรณ์ จากปี 2562 จ านวน 2,000 
ราย เพิ่มเป็น 3,000 ราย ในปี 2564 ปัญหาอุปสรรค อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ยังไม่เพียงพอ ยังไม่
สามารถรองรับผลผลิตของสมาชิกและเกษตรกรที่จะน าผลผลิตมาขายให้สหกรณ์  

2) สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จ ากัด ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ เพ่ือก่อสร้างลานตาก ขนาด 2,240 ตารางเมตร สหกรณ์
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเบิกจ่ายค่าก่อสร้างให้ผู้รับจ้างภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการก าหนด 
ไม่มีการขยายระยะเวลาในสัญญา การใช้ประโยชน์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562  สหกรณ์ได้ใช้
ประโยชน์จากลานตากข้าวแล้ว จ านวน 2,548 ตัน จากแผนเดิมที่ก าหนดไว้ จ านวน 2,000 ตัน 
เกษตรกรได้รับประโยชน์ 331 ราย  นอกจากนี้ สหกรณ์มีแผนรวบรวมข้าวเปลือก ในปี 2562 – 2564 
จ านวน 5,600 , 5,800 และ 6,000 ตัน  แผนการจัดเก็บเพ่ือแปรรูป ปี 2562 – 2564 ปีละ 1,500 ตัน 
ปัญหาอุปสรรค มีพ่อค้าเอกชนเข้ามารับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกในพ้ืนที่มากขึ้น คู่แข่งเพ่ิมข้ึน  

3) สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ ากัด ต าบลนาครัว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ ในการก่อสร้างเครื่องชั่ งพร้อมชุดติดตั้งฐานราก ขนาด 50 ตัน สหกรณ์
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการก าหนดและเบิกจ่ายเงินภายในกรอบ
ระยะเวลาตามสัญญา ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน 2562 สหกรณ์รวบรวมข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ได้จ านวน 350.60 ตัน สหกรณ์มีแผนรวบรวมข้าวเปลือก ในปี 2562 – 2564 จ านวน 300, 
310 และ 320 ตัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อก าหนดของเป้าหมายโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บ
พืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หากเป็น                 
แก้มลิงขนาดเล็ก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สหกรณ์จะต้องรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 
1,000 ตัน/แห่ง แต่สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ ากัด ก าหนดแผนรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไว้เพียงปีละ 
300 กว่าตัน ซึ่งก าหนดแผนการรวบรวมไว้ต่ ากว่าเป้าหมายที่โครงการก าหนด ปัญหาอุปสรรคของ
สหกรณ์ เนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณเพียงก่อสร้างโกดัง ขนาด 1,000 ตัน และเครื่องชั่งพร้อม                
ฐานราก ขนาด 50 ตัน แต่ปรากฏว่า สหกรณ์ไม่สามารถสร้างโกดังได้ เนื่องจาก ติดข้อกฎหมายของ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และสหกรณ์ได้ท าการส่งคืนเงินงบประมาณก่อสร้างโกดัง                 
แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์มีเพียงเครื่องชั่งขนาด 50 ตัน เท่านั้น ยังขาดอุปกรณ์การตลาด เช่น 
ลานตาก และฉางเก็บ ส่งผลให้สหกรณ์ยังไม่สามารถบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และไม่สามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้ สหกรณ์ได้วางแผนก่อสร้างโกดังและลานตากในพ้ืนที่บริเวณเดียวกันเพ่ือ
การด าเนินธุรกิจ 

4) สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายยางประสบสุก จ ากัด ต าบลแจ้ห่ม อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ เพ่ือก่อสร้างฉาง ขนาด 1,000 ตัน และลานตาก ขนาด 5,120 
ตารางเมตร เพ่ือด าเนินการรวบรวมผลผลิตหลักด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สหกรณ์ด าเนินการก่อสร้างและ
เบิกจ่ายค่าก่อสร้างให้ผู้รับจ้างแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการก าหนด ไม่มีการขยาย
ระยะเวลาในสัญญา  

 เนื่องจากธุรกิจหลักของสหกรณ์ คือ การส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่สมาชิก 
รวบรวมผลผลิตของสมาชิกส่งมอบแก่คู่ค้าที่ได้จัดท าข้อตกลงกันไว้ล่วงหน้ากับสหกรณ์ สหกรณ์
ด าเนินการจัดหาตลาดไว้รองรับผลผลิตทุกชนิดของสมาชิก แล้วส่งเสริมปลูกสินค้าเกษตรตามที่ตลาด
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ต้องการ โดยการจัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างสหกรณ์กับบริษัทผู้รับซื้อไว้ 9 บริษัท  เช่น ผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้กับบริษัทมอนซานโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 4,000 ไร่ สหกรณ์ด าเนิน
ส่งเสริมสมาชิกปลูกและด าเนินการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกหลากหลายชนิด  มีการก าหนดราคา
ประกันขั้นต่ า มีการสะสมทุนของสมาชิกเพ่ือประกันความเสี่ยงภัยธรรมชาติ ศัตรูพืชให้แก่สมาชิกที่เข้า
ร่วมโครงการ ส่งผลให้เกิดการใช้ประโยชน์จากฉางและลานตากที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุน ข้อมูล ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2562  สหกรณ์ได้ใช้ประโยชน์จากลานตากและฉางเพ่ือรวบรวมและจัดเก็บเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ านวน 850.21 ตัน  เกษตรกรได้รับประโยชน์ 451 ราย ลานตาก ใช้รวบรวมข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 5.41 ตัน นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่รวบรวมมันส าปะหลัง 909.43 ตัน มันเส้น 32.27 ตัน 
ข้าวเปลือก 386.91 ตัน พริกสด 28.04 ตัน ถั่วด า 305.21 ตัน ปาล์มน้ ามัน 198.60 ตัน และกล้วยหอม 
22.33 ตัน  รวมเกษตรกรได้รับประโยชน์นอกจากผลผลิตหลักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีก 263 ราย จากแผน
เดิมที่ก าหนดไว้ จ านวน 2,000 ตัน เกษตรกรได้รับประโยชน์ 271 ราย  ผลจากการที่สหกรณ์ได้รับการ
สนับสนุนลานตากจากโครงการ ส่งผลให้สหกรณ์มีผลการรวบรวมผลผลิตเพ่ิมขึ้นก่อนได้รับอุปกรณ์ 
จ านวน 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 จ านวน 3,500 ตัน, 4,000 ตัน และ 4,200 ตัน  มันส าปะหลัง จ านวน  1,500 ตัน, 1,800 ตัน 
และ 2,000 ตัน แผนรวบรวมข้าวเปลือก 550 ตัน, 570 ตัน และ 600 ตัน ตามล าดับ รวมทั้งมีแผน
ให้บริการสมาชิกในทุกชนิดผลผลิตที่สหกรณ์ด าเนินการรวบรวม ปัญหาอุปสรรค ปัจจุบันใช้แรงงานคน
ในการเคลื่อนย้ายผลผลิตบนลาน ท าให้ล่าช้า ต้นทุนสูงในการรวบรวมและการจัดการผลผลิต  
จ าเป็นต้องใช้รถตักการเคลื่อนย้ายผลผลิต สหกรณ์จึงประสงค์ขอรับการสนับสนุนรถตักจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ (ที่มา : ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการสหกรณ์ ประธานสหกรณ์ กรรมการสหกรณ์ และ
เจ้าหน้าทีส่่งเสริมสหกรณ์) 
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 
           การประเมินผลโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ภายใต้โครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นการศึกษาประเมินระหว่างการด าเนินงานโครงการ  สิ้นสุด               
ในปีที่ 1 ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษา 
ทบทวน วิเคราะห์ประเด็นสาระส าคัญของโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการ
การเกษตร (แก้มลิง) (2) เพ่ือศึกษาประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการ (3) เพ่ือประเมินผล
การใช้ประโยชน์ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุน
จากโครงการ (4) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการ รวมถึงการ
ด าเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร ขอบเขตและวิธีการศึกษา โดยการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ประเด็น
สาระส าคัญทั้งในด้านวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กระบวนการ และผลการด าเนินงานโครงการ  ศึกษา
ประเมินผลส าเร็จของก่อสร้าง จัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา               
ที่โครงการก าหนด โดยพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย              
ในภาพรวมของโครงการ โดยเปรียบเทียบกับแผนด าเนินการของสหกรณ์ และเป้าหมายของโครงการ 
การศึกษาประเมินผลการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดที่สหกรณ์ได้รับ
การสนับสนุนจากโครงการ เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดการใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น ลักษณะ รูปแบบ  
วิธีการ ช่วงเวลา ผลการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต ในฤดูการผลิตปี 2561/62 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 
2562) และแผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  ในช่วงปี  2562 – 2564 รวมทั้ งให้ข้อเสนอแนะ                   
แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่เอ้ือประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจของ
สหกรณ์ และให้ข้อเสนอแนะในการก าหนดทิศทาง นโยบาย และวิธีการขับเคลื่อนให้เกิดความคุ้มค่า                
ในการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ผลการศึกษาประเมินผลโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์  สรุปไดด้ังนี้ 

5.1.1 ผลการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ประเด็นสาระส าคัญทั้งในด้านวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กระบวนการ และผลการด าเนินงาน โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการการเกษตร 
(แก้มลิง) ในแต่ละด้าน กล่าวคือ 

  1) การบริหารจัดการโครงการ (Project Management)  

(1) รูปแบบการขับเคลื่อนโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดรูปแบบการ
ขับเคลื่อนโครงการไว้ครอบคลุมในรูปแบบองค์คณะ ที่เป็นคณะท างานโครงการ ทั้งในระดับส่วนกลาง
และระดับจังหวัด คณะท างานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะท างานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 
เพ่ิมเติม (งบกลางปี) จัดตั้งศูนย์อ านวยการขับเคลื่อนเฉพาะกิจ คณะท างานขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจก ากับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับกรมกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะท างาน
ขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจก ากับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด และ
คณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
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 (2) รูปแบบการติดตามการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ระหว่างด าเนินงานโครงการในปีที่ 1
กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดให้มีศูนย์กลางสั่ งการและการปฏิบัติ เพ่ือความรวดเร็วในรูปแบบศูนย์                         
War Room ขึ้นเป็นการชั่วคราวให้มีผู้อ านวยการศูนย์ และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง             
มาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์เป็นการเฉพาะกิจ เพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูล รวบรวม ประมวล และรายงานผล 
รวมถึงการประสานซักซ้อมการด าเนินงานโครงการและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกับคณะท างาน
ขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจก ากับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับกรมส่งเสริม
สหกรณ์  

2) ด้านหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกร  กรมส่งเสริมสหกรณ์                 
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพ้ืนฐานในการพิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไทย
นิยมยั่งยืน (งบกลางปี 2561) ไว้ครอบคลุมแล้วในการจัดท าโครงการ ก าหนดคุณสมบัติความพร้อมของ
สถาบันเกษตรกร และจากผลจากการประเมินพบว่า สถาบันเกษตรกรมีความพร้อมด้านปัจจัยโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ ที่มีอยู่เดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก
สถาบันเกษตรกรได้ก าหนดคุณสมบัติของสถาบันเกษตรกรว่าสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมี
การด าเนินธุรกิจด้านการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาจ าหน่ายหรือแปรรูปอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 
3 ปี จึงจ าเป็นต้องทราบความพร้อมและประสบการณ์ด้านการท าธุรกิจของสถาบันเกษตรกร ความ
พร้อมปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ของสถาบันเกษตรกรที่เข้าโครงการ ซึ่งเป็นอุปกรณ์
การตลาดที่มีอยู่เดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ มากที่สุด คือ ลานตาก จ านวน 125 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
85.62 ของสหกรณ์ 146 แห่ง รองลงมา คือ สหกรณ์ที่มีฉาง จ านวน 108 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.97 
และเครื่องชั่งรถบรรทุก จ านวน 108 แห่ง ที่มีอุปกรณ์ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 73.97 เช่นกัน สรุปได้ว่า 
สถาบันเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจสินค้าเกษตรหลักด้านข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และมันส าปะหลัง รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรตามท่ีโครงการก าหนด 

3) ความพร้อมด้านการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตหลักตามโครงการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร จากผลการศึกษาประเมินสถาบันเกษตรกร จ านวน 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 และมันส าปะหลังเฉลี่ย 
153,582 ตัน มูลค่าเฉลี่ย 507.03 ล้านบาท ผลการรวบรวมในภาพรวม พบว่า สถาบันเกษตรกรที่มี
ปริมาณการรวบรวมผลผลิตเพ่ิมขึ้นในบางปี เฉพาะสินค้าข้าวเปลือกเท่านั้น ส่วนสถาบันเกษตรกรที่
รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมมันส าปะหลัง ปริมาณการรวบรวมผลผลิต
ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่วนผลการจัดเก็บผลผลิตเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง มีผลจัดเก็บข้าวเปลือกเฉลี่ย 
103,640 ตัน มูลค่าเฉลี่ย 1,168.15 ล้านบาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 6,204 ตัน มูลค่าเฉลี่ย 43.43 
ล้านบาท และมันส าปะหลังเฉลี่ย 10,188 ตัน มูลค่า 55.09 ล้านบาท 

จากสรุปผลการศึกษา ข้อ 2) และ 3) ข้างต้น สรุปได้ว่า สถาบันเกษตรกรส่วนใหญ่               
มีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจสินค้าเกษตรหลักด้านข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง รวมถึง
เครื่องมืออุปกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรตามที่โครงการก าหนด  

5.1.2 ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปี ที่ 1 (ปี 2561) จากการศึกษาประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ พบว่า มีผลด าเนินงานโครงการในแต่ละด้าน ดังนี้ 
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 1) ผลการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรด้านปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์
การตลาด 

(1) จ านวนสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเมื่อเทียบกับเป้าหมายโครงการ 
โครงการก าหนดเป้าหมายจ านวนสถาบันเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการไว้ทั้ งสิ้น 146 แห่ ง  
ผลด าเนินงานมีสถาบันเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 146 แห่ง ในพ้ืนที่ 40 จังหวัด คิด
เป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับแผน แบ่งเป็นสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมข้าวเปลือก โครงการได้ก าหนด
แผนสนับสนุนสถาบันเกษตรกรรวบรวมสินค้าข้าวไว้ 106 แห่ง ผลปรากฏว่า มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วม
โครงกา 108 แห่ง เพ่ิมขึ้น 2 แห่ง ในขณะเดียวกัน แผนก าหนดให้สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมมัน
ส าปะหลัง เข้าร่วมโครงการ 16 แห่ง แต่ผลปรากฏว่า มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 14 แห่ง 
ลดลง 2 แห่ง ส่วนสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
เป็นไปตามแผน คือ 24 แห่ง 

(2) จ านวนรายการปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาด ที่สถาบัน
เกษตรกรได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลด าเนินการ จากจ านวนสถาบันเกษตรกรตาม
โครงการ มีจ านวน 146 แห่ง เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาด 
มีจ านวน  271 รายการ แบ่งเป็นประเภทสิ่งก่อสร้าง จ านวน 251 รายการ และประเภทครุภัณฑ์ 
จ านวน 20 รายการ จากจ านวน 271 รายการดังกล่าว ในจ านวนนี้ ได้รับการสนับสนุนเพ่ือก่อสร้างลาน
ตาก มากท่ีสุด จ านวน 98 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.20 ของรายการอุปกรณ์ท้ังหมดที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
สนับสนุน รองลงมา คือ เพ่ือจัดหาเครื่องชั่งรถบรรทุก จ านวน 53 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 19.50 และ
ก่อสร้างฉาง 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.25 ก่อสร้างโกดัง 43 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 15.80 ตามล าดับ 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันเกษตรกรจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การตลาดอ่ืนๆ เช่น  ไซโล 
เครื่องอบลดความชื้น เครื่องสีข้าวโพด และรถตักล้อยาง/รถเกลี่ยลาน 

(3) ประสิทธิภาพของสถาบันเกษตรกรในการจัดซื้อ จัดหา ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน
และอุปกรณ์การตลาด แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการก าหนด เมื่อเทียบกับจ านวนสถาบัน
เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 146 แห่ง ผลด าเนินการ จ านวนสถาบันเกษตรกรที่มีการ
จัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จทุกรายการ มีจ านวน 143 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98 จ านวนสถาบัน
เกษตรกรที่มีจัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จบางรายการ มีจ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2 และไม่มี
สหกรณ์ใดที่สร้างไม่แล้วเสร็จทุกรายการ  

(4) ประสิทธิภาพของสถาบันเกษตรกรในการจัดซื้อจัดหาและก่อสร้างปัจจัย
โครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อเทียบกับจ านวน
รายการตามเป้าหมายโครงการ ซึ่งมีทั้งสิ้น 271 รายการ แบ่งเป็นประเภทสิ่งก่อสร้าง จ านวน 251 
รายการ ผลด าเนินการแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 248 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 
98.80 ของจ านวนรายการสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้นที่สถาบันเกษตรกรได้รับ ส่วนที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
ภายในกรอบระยะเวลา ที่ก าหนด มีเพียง 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.20 และรายการที่เป็นประเภท
ครุภัณฑ์ พบว่า จาก 20 รายการ สถาบันเกษตรกรสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์แล้วเสร็จ
ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดทั้ง 20 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 
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(5) ความทันเวลาในการจัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาด  
และการเบิกจ่ายเงิน ของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  จากจ านวน
สถาบันเกษตรกร 146 แห่ง พบว่า 143 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.95 ที่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ได้ทันทุกรายการได้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการก าหนด แต่มีเพียง 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
2.05 ของสถาบันเกษตรกรทั้งหมด เหตุที่ด าเนินการไม่ทันเวลาเนื่องจาก สถาบันเกษตรกรได้รับการ
จัดสรรงบประมาณทดแทนเพ่ิมเติมภายหลัง จ านวน 2 แห่ง และมีการขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลน  
ในการก่อสร้างส่งผลท าให้การก่อสร้างทอดระยะเวลาออกไป จ านวน 1 แห่ง 

(6)  การขยายระยะเวลาสัญญา ผลปรากฏว่า มีสถาบันเกษตรกร จ านวน 107 แห่ง                
คิดเป็นร้อยละ 73.30 ไม่มีการขยายเวลาสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง และมีสถาบันเกษตรกร จ านวน 39 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.70 ของสถาบันเกษตรกรจ านวนทั้งหมด ที่มีการขยายระยะเวลาสัญญาจ้างให้แก่
ผู้รับจ้าง  

(7) ผลการเบิกจ่ายเงินของสถาบันเกษตรกรให้แก่ผู้รับจ้างในการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องมือ อุปกรณ์การตลาด สถาบันเกษตรกร จ านวน 125 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 85.60 สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างที่จัดซื้อจัดจ้างได้แล้วเสร็จภายในกรอบ
ระยะเวลาที่โครงการก าหนด มีเพียง 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.40 ของจ านวนสถาบันเกษตรกรจ านวน
ทั้งสิ้น ที่ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จในกรอบระยะเวลา 

2) การบริหารงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณ                  
ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับอนุมัติจากส านักงบประมาณ โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผล
ทางการเกษตร รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,074.98 ล้านบาท ผลด าเนินการ งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง จ านวน 
1,044.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.21 และมีงบประมาณคงเหลือส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน จ านวน 
30.09 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 2.79 ของงบประมาณท้ังสิ้น  

5.1.3 ผลการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดของสถาบัน
เกษตรกร 

1) จ านวนสถาบันเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมือ
อุปกรณ์แล้ว โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ในปีที่ 1 เมื่อสถาบัน
เกษตรกรจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 จากจ านวน 146 
แห่ง เฉพาะที่สถาบันเกษตรกรด าเนินการจัดซื้อจัดหาแล้วเสร็จ จ านวน 268 รายการ ในจ านวนนี้มีการ
ใช้ประโยชน์แล้ว  226 รายการ คิดเป็นร้อยละ 83 ของจ านวนโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมืออุปกรณ์           
ที่ได้รับการสนับสนุน ยังไม่ใช้ประโยชน์ จ านวน 42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16 ส่วนที่ยังก่อสร้างไม่แล้ว
เสร็จ จ านวน 3 รายการข้างต้น คือ เครื่องอบลดความชื้น ขนาด 500 ตันต่อวัน เครื่องอบลดความชื้น 
ขนาด 350 ตันต่อวัน และลานตาก ขนาด 8,000 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 1 ของจ านวนรายการ                
ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น ส่วนรายการสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์การตลาดที่สถาบันเกษตรกรได้รับการ
อุดหนุนให้ก่อสร้างหรือจัดซื้อจัดหาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ใช้ประโยชน์ มีจ านวน 42 รายการ 
เนื่องจาก สถาบันเกษตรกรส่วนใหญ่ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่ทันฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตปีการ
ผลิต 2561/62 ซึ่งเก็บเกี่ยวช่วงเดือนตุลาคม – มกราคม ของทุกปี รวมทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ                     
มันส าปะหลัง เนื่องจากเป็นสินค้าหรือผลผลิตตามฤดูกาล  
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2) ชนิดรายการปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาด จ าแนกตามลักษณะการ
ใช้ประโยชน์ จากจ านวนชนิดอุปกรณ์การตลาดที่มีการใช้ประโยชน์แล้ว จ านวน 226 รายการ มีการใช้
ประโยชน์ตามฤดูกาล จ านวน 126 รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.75 เรียงล าดับการใช้ประโยชน์จากมาก
ไปน้อย คือ ฉาง เครื่องสีข้าวโพด  เครื่องอบลดความชื้น ลานตาก เครื่องชั่ง โกดัง และมีการใช้ประโยชน์
ทั้งปี จ านวน 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 45.25  เรียงล าดับการใช้ประโยชน์จากมากไปน้อย คือ อ่ืนๆ 
ไซโล โกดัง เครื่องชั่ง ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น เครื่องสีข้าวโพด ฉาง 

3) จ านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์แบ่งตามชนิดอุปกรณ์ที่ได้รับการอุดหนุน เพ่ือ
ด าเนินธุรกิจด้านผลผลิตหลัก ปี 2561 มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น รวม 195,253 ราย ในจ านวนนี้ 
เป็นเกษตรกรได้รับประโยชน์จากลานตากมากที่สุด จ านวน 81,191 ราย รองลงมา คือ เครื่องชั่ง 
จ านวน 38,457 ราย โกดัง จ านวน 36,723 ราย ฉาง จ านวน 16,153 ราย อ่ืนๆ จ านวน 9,782 ราย 
เครื่องสีข้าวโพด จ านวน 5,252 ราย ไซโล จ านวน 4,472 ราย และเครื่องอบลดความชื้น จ านวน 3,223 
ราย ตามล าดับ สาเหตุที่เกษตรกรได้รับประโยชน์จากลานตากมากที่สุด และรองลงมาคือ เครื่องชั่ง 
เนื่องจากเกษตรกรจะน าผลผลิตหลักมาจ าหน่ายให้กับสถาบันเกษตรกร เครื่องชั่ง และลานตาก จะเป็น
อุปกรณ์การตลาดด่านแรกด าเนินการในกระบวนการรับซื้อและการใช้ประโยชน์เพ่ือการรวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตรหลักของสถาบันเกษตรกร 

5.1.4 ผลการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลักของสถาบันเกษตรกร ปี 2561  

1)  ผลจากการรวบรวมผลผลิตหลักของสถาบันเกษตรกรเมื่อเทียบกับแผนการรวบรวม
ของสถาบันเกษตรกร ปี 2561 (ปีการผลิต 2561/62) ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2562 ของสถาบันเกษตรกร จ านวน 146 แห่ง 

  (1)  สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมข้าวเปลือกเป็นผลผลิตหลักมีจ านวน 101 แห่ง 
(จากจ านวน 108 แห่ง) วางแผนรวบรวมข้าวเปลือกไว้ จ านวน 892,315.60 ตัน รวบรวมได้จริง จ านวน 
647,493.20 ตัน  คิดเป็นร้อยละ 72.56 เมื่อเทียบกับแผน เนื่องจาก สถาบันเกษตรกรบางส่วนก่อสร้าง
ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานแล้วเสร็จหลังฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปี 2561/62 และยังไม่มีผลการรวบรวม 7 
แห่ง  

(2) สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  มีจ านวน 30 แห่ง (จากจ านวน 
24 แห่ง) วางแผนรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  จ านวน 133,980.10 ตัน รวบรวมได้จริง 138,371.90 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 103.28 ซึ่งรวบรวมได้เกินแผนที่วางไว้ เนื่องจากสถาบันเกษตรกรได้ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ในการช่วยรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดู
การท านา ตามแนวทางประชารัฐ แต่ก็มีสถาบันเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ก่อสร้างแล้วเสร็จล่วงเลยฤดูการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ปี 2561/62  

(3) สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมมันส าปะหลัง มีจ านวน 22 แห่ง (จากจ านวน 16 แห่ง) 
วางแผนรวบรวมมันส าปะหลัง จ านวน 126,500 ตัน รวบรวมได้จริง 115,713.30 ตัน คิดเป็นร้อยละ 91.47 
ซ่ึงรวบรวมได้ต่ ากว่าแผนที่วางไว้เล็กน้อย  

จากข้อมูล ข้อ (2) และ (3) แสดงให้เห็นว่า มีสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดแล้วไปใช้ประโยชน์ในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
หลักตามโครงการแล้ว และยังใช้ประโยชน์เพื่อรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรรองของสมาชิกอีกด้วย 
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2) ผลการรวบรวมผลผลิตหลักของสถาบันเกษตรกรเมื่อเทียบกับแผนงานโครงการ                   
ในปีที่ 1 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับแผนงานที่เพ่ิมขึ้นได้ เนื่องจาก แผนงานโครงการก าหนดเป้าหมาย
ปริมาณการรวบรวมผลผลิตหลักเพ่ิมขึ้น และตัวชี้วัดโครงการก าหนดให้ท าการวัดสิ้นปีที่ 2 ประกอบกับ
ข้อมูลผลการรวบรวมที่ได้จากแบบสอบถามจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่า มีสถาบันเกษตรกร
จ านวนมากที่ไม่รายงานปริมาณที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณการรวบรวมผลผลิตหลักก่อนเข้าร่วม
โครงการ และช่วงเวลาดังกล่าว สถาบันเกษตรกรอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้าง
พ้ืนฐานไม่แล้วเสร็จในช่วงฤดูการรวบรวมผลผลิตหลัก ทั้ง 3 ชนิด คือ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และมันส าปะหลัง แต่ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรได้รายงานผลการรวบรวมผลผลิต ในปีการผลิต 2561/62 
จ านวนรวมทั้งสิ้น 901,581.4 ตัน แบ่งเป็น ข้าวเปลือก 647,493.20 ตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 138,371.90 
ตัน และมันส าปะหลัง 115,713.30 ตัน เพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลด าเนินการในปีถัดไป 

5.1.5 แผนการรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตสินค้าเกษตรหลักของสถาบันเกษตรกร ปี 2562 – 
2564 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกรมีการวางแผนการ
รวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลักไว้เพ่ือเตรียมความพร้อมและการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด            
ที่ได้รับจากโครงการในแต่ละรายสินค้าเกษตรหลัก 

1) แผนการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก  (ภาพรวม) ปี  2562 – 2564 
เปรียบเทียบกับผลการรวบรวมสินค้าเกษตรกรหลักของสถาบันเกษตรกรก่อนเข้าโครงการ สถาบัน
เกษตรกรวางแผนรวบรวมข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง แผนงานในปี 2562 – 2564 
ในภาพรวม จ านวน 1,428,090 ตัน 1,420,189  ตัน และ 1,517,568 ตัน ตามล าดับ และเมื่อเทียบกับ
ผลการรวบรวมของสถาบันเกษตรกร ก่อนเข้าโครงการ (ปี 2560) ซึ่งมีจ านวน 1,097,495 ตัน พบว่า 
สถาบันเกษตรกรได้วางแผนการรวบรวมผลผลิตหลักปี 2562 – 2564 เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 (ปีฐาน) 
จ านวน 330,595 ตัน 332,694 ตัน 420,073 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นจากปีฐาน คิดเป็นร้อยละ 30.12 , 29.40  
และ 38.27 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่า สถาบันเกษตรกรมีการวางแผนการ
รวบรวม ปี 2562 – 2564 มีทั้งเพ่ิมขึ้น (ลดลง) คิดเป็นร้อยละ 58.39 , (0.55) และ 6.85 ตามล าดับ 
ดังนั้น เห็นควรที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แนะน าสถาบันเกษตรกรในโครงการให้ความส าคัญกับข้อมูลการ
วางแผนงานโครงการให้มากข้ึน เพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการให้ได้เป้าหมายตามที่วางไว้ 

2) แผนการจัดเก็บผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก (ภาพรวม) ปี 2562 – 2564 เปรียบเทียบ
กับผลการรวบรวมสินค้าเกษตรกรหลักของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สถาบันเกษตรกร                
ได้วางแผนการจัดเก็บข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง ในภาพรวม มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุก
ปี  โดยปี  2562 – 2564 แผนการจัดเก็บ จ านวน 200,651 ตัน 417,957 ตัน และ 235,838 ตัน 
ตามล าดับ แต่เป็นการเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลง 

3) แผนจ านวนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก (ภาพรวม) ปี 2562 – 
2564 สถาบันเกษตรกรได้วางแผนให้เกษตรกรได้รับบริการในการรวบรวมผลผลิตหลักด้านข้าวเปลือก 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง ในภาพรวม มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยปี 2562 – 2564 จ านวน 
147,604 ตัน 155,859 ตัน และ 277,988 ตัน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตาม
แผนงานโครงการก าหนดจ านวนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ภาพรวม จ านวน 259,700 ราย 
พบว่าสถาบันเกษตรกรจะต้องขับเคลื่อนงานโครงการไปถึง ปี 2564 เพ่ือให้ได้จ านวนเกษตรกรที่ได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 277,988 ราย สูงกว่าแผนงานโครงการที่ก าหนด จ านวน 18,288 ราย และเมื่อ
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พิจารณาในรายละเอียด พบว่า จ านวนเกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากสินค้าข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
สูงกว่าแผนงานโครงการ ส่วนจ านวนเกษตรกรจะได้ประโยชน์จากสินค้ามันส าปะหลังต่ ากว่าแผนงาน
โครงการที่ก าหนด 

5.1.6 ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

ข้อมูลจากแบบสอบถามสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร พบว่า สถาบันเกษตรกรได้รายงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของ
การด าเนินงานโครงการของสถาบันเกษตรกร ที่คล้ายๆ กัน ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 

1)   ปัญหาและอุปสรรค 
(1) สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างปัจจัยโครงสร้าง 

พ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดยังขาดความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามระเบียบการจัดซื้อ                  
จัดจ้าง 

(2) สถาบันเกษตรกรส่วนหนึ่งได้ก่อสร้างปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ 
การตลาด ที่ได้รับการสนับสนุนแล้วเสร็จล่วงเลยฤดูกาลรวบรวมผลผลิต  

(3) อุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการอุดหนุนนั้นยังไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บผลผลิต               
ทั้งระบบ ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

(4) ผลกระทบจากหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของโครงการสินเชื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลือกของ ธ.ก.ส. ไม่เอ้ือต่อให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการของสหกรณ์ ซึ่งส่งผลต่อสถาบันเกษตรกร           
ในการรวบรวมเพ่ือจัดเก็บข้าวเปลือกน้อยลง และไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 

(5) คู่แข่งพ่อค้าเอกชนในการรับซื้อผลผลิตสินค้าเกษตรกรในพ้ืนที่มีมากข้ึน  

2) ข้อเสนอแนะของสถาบันเกษตรกร 
(1) ขอให้หน่วยงานราชการให้เวลาในการจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ประกอบการ 

ขอรับการสนับสนุน 
(2) การด าเนินการโครงการขอให้มีความต่อเนื่องเพ่ือให้สถาบันเกษตรกรสามารถ 

ขอรับการสนับสนุนในส่วนอื่นๆ ต่อไป 
(3) ควรส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรที่ยังขาดอุปกรณ์ด้านการตลาดที่

จ าเป็นจริงๆ  
(4) ให้มีการด าเนินการของโครงการต่อเนื่อง และให้มีกรอบแนวทางการปฏิบัติที่

ชัดเจนมากข้ึน 
(5) ควรให้มีการชี้แจงท าความเข้าใจกับเกษตรกรถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ

ราคารับซื้อตามกลไกของตลาด รวมถึงการปรับราคารับซื้อตามอัตราความชื้นของผลผลิตทางการเกษตร
ที่สถาบันเกษตรกรจะรับซื้อจากเกษตรกร 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1) จากการศึกษาประเมินผลโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 
(แก้มลิง) ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า สถาบันเกษตรกรมีการจัดท าแผน
ธุรกิจ แผนการรวบรวมผลผลิต แผนการจัดเก็บผลผลิตเพ่ือการแปรรูปหรือรอการจ าหน่าย ปัจจุบัน
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สถาบันเกษตรกรยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนงานดังกล่าว รวมถึงขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น
จริงและข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพ่ือประกอบการจัดท าแผน ส่งผลให้แผนงานที่สถาบันเกษตรกรก าหนดใน
แต่ละปีไม่มีความสอดคล้องกับผลงานหรือแผนงานที่ดีหรือแผนงานที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ จากการสุ่ม
ลงตรวจสอบในพ้ืนที่ ผู้แทนหรือผู้จัดการสถาบันเกษตรกรหลายแห่งไม่สามารถชี้แจงแผนงานการ
รวบรวมผลผลิตและการตลาดได้อย่างชัดเจน รวมถึงความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องแผนธุรกิจ แผนปฏิบัติ
การ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และไม่เป็นแนวทางเดียวกัน เห็นควรให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องชี้แจงท าความเข้าใจแก่สถาบันเกษตรกรด้านการจัดท าหรือปรับปรุงแผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการ 
โดยก าหนดให้เป้าหมายของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนธุรกิจ 
แผนปฏิบัติการ (รายธุรกิจ) ของสถาบันเกษตรกร และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

2) จากการศึกษาพบว่า สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนา
สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรร (แก้มลิง) ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์เพ่ือจัดซื้อจัดหาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดที่ภาครัฐสนับสนุน ที่ เป็น
สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่และมีมูลค่าการลงทุนสูง สถาบันเกษตรกรหลายแห่งยังไม่มีความช านาญด้านการ
ใช้อุปกรณ์ หรือน าไปสร้างรายได้ให้เกิดประโยชน์ไม่คุ้มค่ากับสมาชิกสหกรณ์ เห็นควรให้สถาบัน
เกษตรกรทุกแห่งที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุน  ท าการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนทางธุรกิจเป็นรายธุรกิจ               
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือให้ทราบต้นทุนที่แท้จริงทุกปีอย่างต่อเนื่องหรือทุกครั้งที่ลงทุนขนาดใหญ่ 
เพ่ือเป็นข้อมูลน าไปสร้างรายได้ให้เกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์กับสมาชิกมากที่สุด และเพ่ือป้องกัน
ประสบปัญหาการขาดทุนจากธุรกิจในภายหลังและการไม่ใช้ประโยชน์ 

3) การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่สถาบันเกษตรกร โครงการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) เมื่อพิจารณาถึงรายการปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและ
อุปกรณ์การตลาดแล้ว พบว่า โครงการสนับสนุนงบประมาณให้แก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือการจัดซื้อจัดหา
ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานที่ เป็นปัจจัยหลักในการรวบรวมผลผลิต เช่น ลานตาก เครื่องชั่ง มีจ านวน
มากกว่าจ านวนปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นที่จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร เช่น ฉาง โกดัง ไซโล ซึ่งการ
สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนข้างต้นถึงแม้จะเป็นการเพ่ิมศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้ด าเนินธุรกิจ
รวบรวมและหรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน อาจ
ส่งผลให้สถาบันเกษตรกรไม่สามารถเป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้  ดังนั้น จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะน าส่งเสริมสถาบัน
เกษตรกรได้ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมปริมาณการด าเนินธุรกิจสินค้าเกษตรหลักที่ส าคัญ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ  

4) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดเป็นโครงการขนาดใหญ่ ถึงแม้
จะมีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาที่เร่งด่วน และเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนระเบียบพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและของสถาบันเกษตรกร  การบริหารจัดการโครงการในรูปแบบองค์
คณะ เช่น คณะท างานในการขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการขับเคลื่อนเฉพาะกิจก ากับและติดตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับกรมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดับจังหวัด ระดับสถาบันเกษตรกร โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานโครงการให้แก่พ้ืนที่ได้ทันท่วงที ซึ่งเป็น
รูปแบบที่ดีในการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่  เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ                   
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น าแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการขับเคลื่อนโครงการเพ่ือจัดเตรียมแผนงานโครงการขนาดใหญ่ในปีต่อไป 
(ถ้ามี) เพ่ือให้ทันกับความเร่งด่วนในการเสนอขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว  

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) เห็นควรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ความส าคัญในการเร่งรัดการจัดท าแผนธุรกิจของ
สถาบันเกษตรกรด้านธุรกิจรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตร ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร การปรับปรุง
แผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงแผนการใช้ประโยชน์จากปัจจัย
โครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก                    
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และการน าแผนสู่การปฏิบัติปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

2) เห็นควรให้มีการศึกษาประเมินผลการด าเนินงานโครงการและผลการใช้ประยชน์จาก
ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก                    
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างต่อเนื่องทุกปีหรือทุก 2 ปี จนสิ้นสุดโครงการ เพ่ือกระตุ้นให้สถาบันเกษตรกร
ตระหนักถึงการใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีได้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินผล                                                                              
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจดัเก็บพืชผลทางการเกษตร 

 

 

 

บรรณานุกรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2550. รายงานสถานะอุปกรณ์การตลาดและโครงสร้างพ้ืนฐาน

สนับสนุนระบบสินค้าเกษตร. กรุงเทพฯ. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2561. เอกสารรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561. กรุงเทพฯ. 

กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์. 2561. เอกสาร
แนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลางปี) ฉบับปรับปรุง. 
กรุงเทพฯ. 

กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์. 2561. เอกสาร
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง). กรุงเทพฯ. 

กองประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2559. เอกสารการประเมินโครงการ.กรุงเทพฯ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์. 2561. เอกสารการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจก ากับและติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน. กรุงเทพฯ. 

กรมส่งเสริมสหกรณ์. 2561. เอกสารประกอบการประชุมผลการตรวจราชการโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน ของผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์. กรุงเทพฯ. 

ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. 2530. การวิจัยและประเมินผล : หลักการและกระบวนการ. กรุงเทพฯ. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 
2552. โครงการประเมินผลประสิทธิภาพกาบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกสินค้า
เกษตร. กรุงเทพฯ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2561. เอกสารประเมินผลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ. 

 สมคิด พรมจุ้ย. 2542. เทคนิคการประเมินโครงการ. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.2547. การประเมินผลโครงการประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผล
การเกษตรของสถาบันเกษตรกร : การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถ่ัวเหลืองในสถาบัน
เกษตรกร. กรุงเทพฯ. 

อารีย์ โสมวดี. 2544. การศึกษาไซโลข้าวเปลือกท่ีเหมาะสมต่อกลุ่มเกษตรกรท านาที่ท าธุรกิจ
โรงสีในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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แบบสอบถามการประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชนจ์ากปจัจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน 

และเคร่ืองมืออุปกรณ์ของสหกรณ์ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 1 
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) 

--------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร............................................................จังหวัด………………………………………… 
2. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจดัเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลงิ) เพื่อด าเนินการรวบรวมผลผลิต

หลักในด้าน 
 ข้าว   ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์   มันส าปะหลัง 

3. ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ เดมิ ที่มีอยู่ก่อนเข้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
 ฉาง   โกดัง  ไซโล  ลานตาก  เครื่องอบลดความชื้น  โรงสี  
 เครื่องช่ังพร้อมโรงคลมุ  เครื่องสีข้าวโพด  เครื่องสับมันส าปะหลัง  
 โรงงานมันเส้นสะอาด  รถตัก   รถโฟคลิฟท์  รถยก สายพานล าเลยีง 
 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................... 

4. ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ก่อน เข้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ปีบัญชี) 
ผลผลิต ผลการด าเนินงาน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 
 
 ข้าว 

ปริมาณรวบรวม (ตัน/ปี)    
มูลค่าการรวบรวม (ล้านบาท)    
ปริมาณการจดัเก็บ (ตัน/ปี)    
มูลค่าการจัดเก็บ (ล้านบาท)    
ปริมาณการให้บริการ (ตัน/ปี)    
รายได้การใหบ้ริการ (ลา้นบาท)    
จ านวนเกษตรกรที่ใช้ประโยชน ์    

 
 
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์

ปริมาณรวบรวม (ตัน/ปี)    
มูลค่าการรวบรวม (ล้านบาท)    
ปริมาณการจดัเก็บ (ตัน/ปี)    
มูลค่าการจัดเก็บ (ล้านบาท)    
ปริมาณการให้บริการ (ตัน/ปี)    
รายได้การให้บริการ (ลา้นบาท)    
จ านวนเกษตรกรที่ใช้ประโยชน ์    

 
 
 มันส าปะหลัง 

ปริมาณรวบรวม (ตัน/ปี)    
มูลค่าการรวบรวม (ล้านบาท)    
ปริมาณการจดัเก็บ (ตัน/ปี)    
มูลค่าการจัดเก็บ (ล้านบาท)    
ปริมาณการให้บริการ (ตัน/ปี)    
รายได้การให้บริการ (ลา้นบาท)    
จ านวนเกษตรกรที่ใช้ประโยชน ์    
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านผลการจัดซ้ือจัดจ้างตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปทีี่ 1 
1. รายการทีไ่ดร้ับการสนับสนุน ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ฉาง  โกดัง  ไซโล  ลานตาก  เครื่องอบลดความชื้น 
 เครื่องช่ังพร้อมโรงคลมุ  เครื่องสีข้าวโพด   อื่น ๆ ระบุ
.................................................. 

2. ปัจจุบันสหกรณด์ าเนินการจัดซื้อจดัจ้างตามโครงการแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการก าหนด
หรือไม ่
 ด าเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการก าหนด 
 ด าเนินการแล้วเสร็จไม่ทุกรายการ ภายในกรอบระยะเวลาทีโ่ครงการก าหนด 

  - ระบุรายการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ........................................................................................ 
  - คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันท่ี............................................................................................................ 
  - เหตุผลเนื่องจาก........................................................................................................................... 
       ยังไม่ได้ด าเนินการ 

- ระบุรายการที่ยังไมด่ าเนินการ.................................................................................................... 
  - คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันท่ี......................................................................................................... 
  - เหตุผลเนื่องจาก......................................................................................................................... 
 3. สหกรณส์ามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา เครื่องมืออุปกรณ์ ให้แกผู่้รับจ้างแลว้เสร็จ
ภายในกรอบระยะเวลาตามสัญญาหรือไม ่

 ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จทกุรายการ ภายในกรอบระยะเวลาตามสญัญา 
 ด าเนินการเบิกจ่ายไม่แล้วเสรจ็ทุกรายการ ภายในกรอบระยะเวลาตามสญัญา 

  - ระบุรายการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ.................................................................................... 
  - คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันท่ี........................................................................................................ 
  - เหตุผลเนื่องจาก....................................................................................................................... 
 4. สหกรณไ์ด้ขยายระยะเวลาสัญญาด าเนินการก่อสร้าง จัดซื้อจดัหา เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไดร้ับการสนบัสนุน
จากโครงการให้แก่ผู้รับจ้างหรือไม ่
       ไม่มีการขยายระยะเวลาในสัญญา 
       สหกรณ์มีการอนุมัติให้ขยาย ระบุรายการ 
  (1)...........................................................................................ระบุเหตุผลการขอขยายของผูร้ับจ้าง 

(2).......................................................................................... ระบุเหตุผลการขอขยายของผูร้ับจ้าง 
5. พื้นที่ก่อสร้างปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท าเลที่เหมาะสมหรือไม่ และไม่กระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม 
 อยู่ในท าเลที่เหมาะสม   อยู่ในท าเลที่ไมเ่หมาะสมและอาจเกิดปัญหาในอนาคต  
                                                     ระบุปัญหา..................................................................... 
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ส่วนที่ 3 การใช้ประโยชน์จากปจัจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ได้รับการอุดหนุน ในปีที่ 1  
           (ข้อมูลไม่เกิน 31 มีนาคม 2562) 

1. ลักษณะการใช้ประโยชน์ และปริมาณการใช้ประโยชน์ รายชนิดอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน ภายใต้โครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน (ผลปี 2561 ตัดยอดสิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562) 

รายการ ใช้กับ
ผลผลิต 

ก่อสร้าง
จัดซื้อ

จัดหาแลว้
เสร็จและ

ใช้
ประโยชน์
แล้ว (/) 

ลักษณะการใช้
ประโยชน ์

ปริมาณ
ผลผลิตที่ใช้
กับอุปกรณ์ 

(ตัน) 

เกษตรกรที่
ได้รับ

ประโยชน์ 
(ราย) 

รายได้เฉลี่ย
จากการขาย

ผลผลิต/คน/ปี 
(บาท) 

ก่อสร้าง
จัดซื้อจัดหา

เสร็จสิ้น
แล้วแต่ไม่ใช้
ประโยชน ์

(/) 

ไม่ใช้
ประโยชน์
เนื่องจาก
ก่อสร้าง

จัดซื้อจัดหา
ไม่แล้วเสร็จ 

(/) 

ใช้ตลอด
ทั้งปี 
(/) 

ใช้ตาม
ฤดูกาล 

(ระบุช่วง
เดือน) 

 ฉาง          
 โกดัง          
 ไซโล          
 ลานตาก          
 เครื่องอบ
ลดความชื้น 

         

 เครื่องชั่ง
พร้อมโรงคลุม 

         

 เครื่องสี
ข้าวโพด 

         

 อื่น ๆ 
ระบุ
.................... 

         

กรณีใช้ประโยชน์ไมค่รบทุกรายการหรือไม่มีการใช้ประโยชน์ เนื่องจาก (ระบุรายการและเหตุผล) 
(1) รายการ...............................................................................................................................................  

เหตุผลที่ไม่ใช้ประโยชน์....................................................................................................................... 
คาดว่าจะใช้ประโยชน์ได้เมื่อ............................................................................................................... 

(2) รายการ........................................................................................................................................... 
เหตุผลที่ไม่ใช้ประโยชน์.................................................................................................................. 
คาดว่าจะใช้ประโยชน์ได้เมื่อ.......................................................................................................... 

(3) รายการ.......................................................................................................................................... 
เหตุผลที่ไม่ใช้ประโยชน์.................................................................................................................. 
คาดว่าจะใช้ประโยชน์ได้เมื่อ.......................................................................................................... 

รายการอุปกรณ์การตลาดทีไ่ด้รบัการสนับสนุนในภาพรวมส่งผลใหป้ริมาณการรวบรวม 
 เพิ่มขึ้นจากเดมิก่อนไดร้ับอุปกรณ์ ปรมิาณ ..........................,ตนั คิดเป็นมลูค่า ........................, ล้านบาท 
 ลดลงจากเดิมก่อนได้รบัอุปกรณ์ ปริมาณ..............................,ตัน คิดเป็นมลูค่า ......................... ล้านบาท 
      เหตุผลเนื่องจาก ระบุ .............................................................................................................. 
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2. การใช้ประโยชน์อุปกรณ์ที่ได้รับเปน็ไปตามแผนท่ีสหกรณ์ก าหนดไวห้รือไม่ โดยการเปรยีบเทียบแผน/ผล การ
ใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนถึง สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2562 

ผลผลิต แผนการรวบรวม (ตัน) ผลการรวบรวม (ตัน) คิดเป็นร้อยละ 
 ข้าว    
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์    
 มันส าปะหลัง    

 
3. แผนการใช้ประโยชน์ในภาพรวมจากปัจจัยโครงสรา้งพื้นฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ได้รับการสนับสนุนภายใต้

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ที่ด าเนินการแล้วเสร็จและไม่แล้วเสร็จสหกรณ์มี
แผนการใช้ประโยชน์ในอีก 3 ปีข้างหน้าอย่างไร 

สินค้าข้าว 
แผนธุรกิจของสหกรณ์ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

แผนธุรกิจรวบรวมผลผลติ (ตัน)    
แผนการจดัเก็บผลผลติเพื่อแปรรปู/รอราคา (ตัน)    
แผนธุรกิจแปรรูปผลผลติ (ตัน)    
แผนธุรกิจให้บริการ (ตัน)    
แผนให้สมาชิกมาใช้ธุรกิจกับสหกรณ์ (ราย)    

 
สินค้ามันส าปะหลัง 

แผนธุรกิจของสหกรณ์ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
แผนธุรกิจรวบรวมผลผลติ (ตัน)    
แผนการจดัเก็บผลผลติเพื่อแปรรปู/รอราคา (ตัน)    
แผนธุรกิจแปรรูปผลผลติ (ตัน)    
แผนธุรกิจให้บริการ (ตัน)    
แผนให้สมาชิกมาใช้ธุรกิจกับสหกรณ์ (ราย)    

 
สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์

แผนธุรกิจของสหกรณ์ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
แผนธุรกิจรวบรวมผลผลติ (ตัน)    
แผนการจดัเก็บผลผลติเพื่อแปรรปู/รอราคา (ตัน)    
แผนธุรกิจแปรรูปผลผลติ (ตัน)    
แผนธุรกิจให้บริการ (ตัน)    
แผนให้สมาชิกมาใช้ธุรกิจกับสหกรณ์ (ราย)    
 

4. ประมาณการรายไดเ้พิ่มขึ้นของเกษตรกรสมาชิก หากมาใช้ประโยชน์และการบริการจากสหกรณ์ในธุรกิจ
รวบรวมผลผลผลติ แปรรปูผลผลติ ธุรกิจให้บริการ ประมาณ....................................บาท/คน/ปี 

ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด าเนินโครงการและการด าเนินธุรกิจ 
1. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการและด าเนินธุรกิจ 

...........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 
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2. ข้อเสนอแนะ 
...........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 

 
ผู้ให้ข้อมูล ..................................................... 

                       (......................................................) 
          ต าแหน่ง............................................................... 

ผู้แทนสหกรณ์ .........................................จ ากดั 
 

ผู้สอบถาม...................................................... 
                       (......................................................) 

          ต าแหน่ง............................................................... 
ผู้แทนส านักงานสหกรณ์จังหวัด...................................... 

 
 

* หมายเหตุ ส่งภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  
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รูปภาพประกอบกิจกรรมการลงพื้นที่สุมตรวจของคณะท างานติดตามประเมินผล                        
การด าเนินงานโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จ ากัด จ.นครราชสมีา 

โกดัง ขนาด 8,000 ตัน 

เครื่องอบลดความชื้นพร้อมโรงคลมุ ขนาด 500 ตัน 

 

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

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแปะ จ ากัด  
จ.มหาสารคาม 
เครื่องช่ังพร้อมโรงคลมุ ขนาด 50 ตัน 
 

สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จ ากัด จ.ร้อยเอ็ด 
โกดัง ขนาด 2,000 ตัน 
ลานตาก ขนาด 4,000 ตารางเมตร 
เครื่องชั่งพร้อมห้องควบคุมและโรงคลุม ขนาด 50 ตัน 
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สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิัย จ ากัด จ.ร้อยเอ็ด 
โกดังเป่าลมเย็นพร้อมอุปกรณ์  ขนาด 2,520 ตารางเมตร 
รถตักล้อยาง ขนาด 173 แรงม้า 
 

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

สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายยางประสบสุก จ ากัด จ.ล าปาง 
ฉาง ขนาด 1,000 ตัน   
ลานตาก ขนาด 5,120 ตารางเมตร 
 

สหกรณ์การเกษตรแม่ทะจ ากัด จ.ล าปาง 
เครื่องช่ังพร้อมชุดติดตั้งฐานราก ขนาด 50 ตัน 
 

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลกูค้า ธกส. ล าปาง 
จ ากัด จ. ล าปาง 
เครื่องสีข้าวโพด ขนาด 195 แรงม้า 
 

สหกรณ์การเกษตรหา้งฉัตร จ ากดั จ.ล าปาง 
ลานตาก ขนาด 2,240 ตารางเมตร 
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รายช่ือคณะท างานประเมินผลโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 
ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

-------------------------- 
 

1. นางสาวปรานอม  จันทร์ใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์  ประธานคณะท างาน 
2. นางสุรางค์  คัยนันท์  รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ  คณะท างาน 

           สหกรณ์ออมทรัพย์ 
3. นางเนาวรัตน์  เอ้ืออารักษ์พงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ          คณะท างาน 
4. นางสารินี  สุพรรณวรรษา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    คณะท างาน 
5. นางสาววิภาวี  ฐิตินันทพันธุ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ          คณะท างาน 
6. นายสิทธิชัย  ภักดีเตล็บ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ                 คณะท างาน 
7. นางสาวอาภรณ์  สดสูง  พนักงานราชการ            คณะท างาน 
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