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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาสุกรของชุมนุมสหกรณการปศุสัตวภาคตะวันออก 
จํากัด งบประมาณรวม 29,878,800 บาท ระยะเวลาดําเนินการ 13 ป 6 เดือน (มิถุนายน 2552 - ธันวาคม 
2565)  มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาการเลี้ยงสุกรของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงสุกรภาคตะวันออก ท้ังระบบใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน มีตนทุนการผลิตต่ําลง เพ่ือใหสามารถดําเนินธุรกิจไดภายใตขอตกลงเปดเสรีทางการคา 
และพัฒนาการตลาดสุกร สุกรมีชีวิตและเนื้อสุกรท่ีผลิตโดยสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงสุกรภาคตะวันออกท้ังระบบ
ใหสงตรงถึงผูบริโภค เพ่ือลดผลกระทบจากการผันผวนของราคาสุกรมีชีวิตท่ีจะเกิดข้ึนกับเกษตรกร การ
ติดตามผลการดําเนินงาน ในระดับพ้ืนท่ี โดยการสัมภาษณเจาหนาท่ี ผูรับผิดชอบโครงการของชุมนุมสหกรณ
การปศุสัตวภาคตะวันออก จํากัด  สหกรณปศุสัตวและสัตวน้ําฉะเชิงเทรา จํากัด  สหกรณการเกษตรผูเลี้ยง
สัตวระยอง จํากัด  สหกรณผูเลี้ยงสุกรและการปศุสัตวตราด จํากัด  ผลการติดตามตามประเด็นตัวชี้วัด มีดังนี้ 

1. ระยะเวลา การดําเนินงานในแตละกิจกรรมตามระยะเวลา ดังนี้ 
    1.1 กิจกรรมการฝกอบรม กําหนดการจัดอบรมจํานวน 4 ครั้ง  ผลการจัดอบรม ครั้งท่ี 1 

กําหนดการฝกอบรมในป 2553 ดําเนินการไดตรงตามแผน สวนครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 สามารถดําเนินการตรง
ตามแผนท่ีขอขยายระยะเวลา และครั้งท่ี 4 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจากขอยกเลิกการฝกอบรม 

    1.2 กิจกรรมของสหกรณปศุสัตวและสัตวน้ําฉะเชิงเทรา จํากัด 
        1.2.1 ศูนยการผลิตอาหารสัตวครบวงจร ผลการดําเนินงาน เริ่มดําเนินการกอสรางในป 

2556 แลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2557 ลาชากวาแผนท่ีขอขยายเวลาดําเนินการ (กําหนดป 2556) 
        1.2.2 ศูนยจําหนายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อสุกร 
     1) การกอสรางโรงแปรรูป (โรงฆาสุกร) จํานวน 1 โรง ผลการดําเนินงาน เริ่มดําเนินการ

กอสรางป 2556 แลวเสร็จเดือนตุลาคม 2557 ลาชากวาแผนท่ีขอขยายเวลาดําเนินการ (กําหนดป 2556) 
    2) การกอสรางเคานเตอรจําหนาย จํานวน 30 จุด (กําหนดป 2559) ผลการดําเนินงาน

เริ่มดําเนินการสรางจุดจําหนายผลิตภัณฑในป 2558 จํานวน 10 จุด และในป 2559 ไมมีการสรางจุด
จําหนายเพ่ิมเติม เนื่องจากไมประสบผลสําเร็จทางการตลาดจากจุดจําหนายดังกลาว ปจจุบันคงเหลือจุด
จําหนาย 3 จุด ซ่ึงไมเปนไปตามเปาหมาย  

    1.3 กิจกรรมของสหกรณการเกษตรผูเลี้ยงสัตวระยอง จํากัด 
        1.3.1 การอบรมสมาชิก กําหนดการฝกอบรมป 2553 ดําเนินการตรงตามแผน 
        1.3.2 กิจกรรมจําหนายเนื้อสุกร ผลการดําเนินกิจกรรมในประเด็นตางๆ ยังไมเปนไปตาม

เปาหมายท่ีขยายระยะเวลา ในทุกประเด็น คือ จํานวนผูประกอบอาชีพเลี้ยงสุกร จํานวนสุกรตอปท่ีสมาชิก
ข้ึนทะเบียน ผูประกอบอาชีพสุกรผาซีก ผูประกอบอาชีพจําหนายสุกรชําแหละ และจํานวนสุกรท่ีจําหนาย 
ผลการดําเนินงานป 2559 คิดเปนรอยละ 38.60 18.11 20.00 24.00 และ 9.82 ของเปาหมาย (ตามลําดับ) 
ป 2560 (ม.ค. - มิ.ย.) คิดเปนรอยละ 45.61 5.23 20.00 24.00 และ 3.88 ของเปาหมาย (ตามลําดับ) 

    1.4 กิจกรรมของสหกรณผูเลี้ยงสุกรและการปศุสัตวตราด จํากัด ไมระบุเวลาดําเนินกิจกรรม 
        1.4.1 กอสรางโรงเรือนเลี้ยงสุกรระยะอนุบาล 1 โรง เริ่มกอสรางในป 2554 แลวเสร็จเดือน

มกราคม 2555 
        1.4.2 กอสรางอาคารเก็บอาหารสัตว 1 โรง เริ่มกอสรางในป 2553 แลวเสร็จเม่ือป 2554 
        1.4.3 กอสรางบอหมักกาซชีวภาพ ความจุ 100 ลูกบาศกเมตร กอสรางแลวเสร็จในป 2557 
 



ค 
 

2. งบประมาณ  งบประมาณในการดาํเนินโครงการรวม จํานวน 29,878,800 บาท ประกอบดวย 
    2.1 เงินยืมปลอดดอกเบี้ย จํานวน 25,140,000 บาท ผลการใชงบประมาณ จํานวน 25,662,475 

บาท คิดเปนรอยละ 102.08 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร หรือรอยละ 106.31 ของงบประมาณท่ีขอรับ
การสนับสนุน (24,140,000 บาท) การสงคืนเงินใหแกกองทุนฯ ท้ัง 3 สหกรณสงคืนเงินใหตรงตามระยะเวลา
และจํานวนท่ีกําหนด หลังจากการชําระหนี้เงินกูในป 2559 สหกรณยังคงเปนหนี้กองทุนฯ ตามโครงการ 
จํานวน 14,833,750 บาท โดยแบงตามสหกรณและงบประมาณท่ีไดรับ ดังนี้ 
         2.1.1 สหกรณปศุสัตวและสัตวน้ําฉะเชิงเทรา จํากัด ไดรับงบประมาณ 16,320,000 บาท ใช
ไป 16,996,859 บาท คิดเปนรอยละ 104.15 ปจจุบันสหกรณเปนหนี้กองทุนฯ 10,200,000 บาท 

        2.1.2 สหกรณการเกษตรผูเลี้ยงสัตวระยอง จํากัด ไดรับงบประมาณ 5,070,000 บาท แต
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจํานวน 4,070,000 บาท ผลการใชงบประมาณ จํานวน 4,070,000 บาท คิด
เปนรอยละ 100.00 ของงบประมาณท่ีขอรับ ปจจุบันสหกรณเปนหนี้กองทุนฯ 2,290,000 บาท 
         2.1.3 สหกรณผูเลี้ยงสุกรและการปศุสัตวตราด จํากัด ไดรับงบประมาณ 3,750,000 บาท ใช
งบประมาณ 3,840,053 บาท คิดเปนรอยละ 102.40 ปจจุบันสหกรณเปนหนี้กองทุนฯ 2,343,750 บาท 

    2.2 เงินจายขาดรวมจํานวน 4,738,800 บาท การติดตามงบประมาณเงินจายขาดไดติดตาม
เฉพาะคาใชจายในการฝกอบรมจํานวน 3,484,600 บาท ผลการใชงบประมาณการฝกอบรม 2,648,800 
บาท คิดเปนรอยละ 76.01 ของงบประมาณเดิมท่ีไดรับท้ังหมด หรือ รอยละ 76.20 ของงบประมาณท่ีขอ
ปรับเปลี่ยน (3,476,200 บาท) ดําเนินการโดย 2 สหกรณ คือ สหกรณการเกษตรผูเลี้ยงสัตวระยอง จํากัด 
ไดรับงบประมาณ 175,000 บาท ใชไป 1750,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 ของงบประมาณท่ีไดรับ  
และชุมนุมสหกรณการปศุสัตวภาคตะวันออก จํากัด ไดงบประมาณ 3,309,600 บาท ใชไป 2,473,800 บาท 
คิดเปนรอยละ 74.75 ของงบประมาณเดิมท่ีไดรับ (3,309,600 บาท) หรือ รอยละ 74.94 ของงบประมาณท่ี
ขอปรับเปลี่ยน (3,301,200 บาท) งบประมาณจํานวน 1,254,200 บาท คือ คาใชจายในการกํากับดูแล
โครงการของกรมสงเสริมสหกรณ จํานวน 754,200 บาท และคาใชจายในการติดตามประเมินผลของ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจํานวน 500,000 บาท  

3. บุคลากร การดําเนินงานในแตละกิจกรรมมีบุคลากรสําหรับการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
    3.1 กิจกรรมการฝกอบรม การจัดการฝกอบรมในแตละครั้ง มีวิทยากรผู มีความรูและ

ประสบการณจากสถาบันตางๆ เปนผูใหความรู และมีเจาหนาท่ีจากชุมนุมสหกรณการปศุสัตวภาคตะวันออก 
จํากัด เปนผูดําเนินการ ประสานงาน และอํานวยความสะดวกตางๆ ในการจัดการฝกอบรมในแตละครั้ง ซ่ึงมี
ศักยภาพและมีจํานวนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

    3.2 กิจกรรมของสหกรณปศุสัตวและสัตวน้ําฉะเชิงเทรา จํากัด  การดําเนินงานโดยเจาหนาท่ีของ
สหกรณปศุสัตวและสัตวน้ําฉะเชิงเทรา จํากัด ซ่ึงบุคลากรบางสวนยังขาดความรูทักษะท่ีจําเปนสําหรับการ
ปฏิบัติงาน เชน ความรูเก่ียวกับเอกสารตามมาตรฐานโรงงาน กฎระเบียบขอบังคับตางๆ  ประสบการณใน
การปฏิบัติงานเฉพาะดาน และบุคลากรดานแรงงานมีการยายเขา - ออก เปลี่ยนแปลงบอย 

    3.3 กิจกรรมของสหกรณการเกษตรผูเลี้ยงสัตวระยอง จํากัด  การดําเนินงานโดยเจาหนาท่ีของ
สหกรณการเกษตรผูเลี้ยงสัตวระยอง จํากัด ซ่ึงขาดแคลนบุคลากรในการจัดสงอาหารสัตว จึงไดปรับเปลี่ยน
วิธีการดําเนินงานโดยเปนผูประสานงานในการจําหนายอาหารสัตว 

    3.4 กิจกรรมของสหกรณผูเลี้ยงสุกรและการปศุสัตวตราด จํากัด  การดําเนินงานโดยเจาหนาท่ี
ของสหกรณผูเลี้ยงสุกรและการปศุสัตวตราด จํากัด มีบุคลากรเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
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4. ผลการดําเนินงาน ในแตละกิจกรรมมีความกาวหนาในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
    4.1 กิจกรรมการฝกอบรม 
        4.1.1 หลักสูตรการฝกอบรม การอบรมครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 หลักสูตรตรงตามแผนท่ีกําหนด 

ครั้งท่ี 3 มีการขอปรับเปลี่ยนหลักสูตรซ่ึงไดดําเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรท่ีขอเปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 4 ไมมี
การจดัอบรม ผลการจัดอบรมจํานวน 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 75.00 ของเปาหมาย 

        4.1.2 จํานวนผูไดรับความรูตามหลักสูตร เปาหมายผูเขารับการอบรมจํานวน 4 ครั้งๆ ละ 
640 ราย รวม 2,560 ราย  ผลการดําเนินงาน ครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 2 ผูเขารับการอบรมครบตามเปาหมาย 
ครั้งท่ี 3 ผูเขารับการอบรมจํานวน 90 ราย ตรงตามเปาหมายท่ีขอปรับเปลี่ยน ครั้งท่ี 4 ขอยกเลิกการจัด
อบรม  มีผูเขารับการอบรมรวม 1,370 ราย คิดเปนรอยละ 68.16 ของเปาหมายท่ีขอปรับเปลี่ยน  

    4.2 กิจกรรมของสหกรณปศุสัตวและสัตวน้ําฉะเชิงเทรา จํากัด 
        4.2.1 ศูนยการผลิตอาหารสัตวครบวงจร 

    1) ดําเนินการกอสรางอาคารจํานวน 1 หลัง ขนาด 18x20 เมตร ตรงตามเปาหมายท่ี
อนุมัติใหปรับลดขนาดอาคารจากเดิมขนาด 20x30 เมตร เปนขนาด 18x20 เมตร 

    2) ผลการดําเนินงาน ยังไมมีการดําเนินกิจกรรมการผลิตอาหารสัตว เปนเพียงการตีปน
วัตถุดิบอาหารสัตวเพ่ือจําหนายใหแกสมาชิกเทานั้น เริ่มดําเนินการตีปนวัตถุดิบอาหารสัตวเดือนพฤษภาคม 
2557 ไดรับใบประกอบกิจการ รง.4 ผสมอาหารสัตว เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2559 

        4.2.2 ศูนยจําหนายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อสุกร 
    การดําเนินกิจกรรมในสวนนี้ ยังไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจาก เปนการขยายธุรกิจใน

สายการผลิตใหมของสหกรณ ซ่ึงสหกรณฯ ยังขาดประสบการณ และขาดขอมูลหรือระเบียบขอบังคับสําหรับ
การดําเนินกิจกรรมตางๆ อีกท้ังสหกรณฯ ไมไดขอรับการสนับสนุนโรงชําแหละ โรงตัดแตงชิ้นสวน และ
เครื่องมืออุปกรณตางๆ ภายในโรงงาน ซ่ึงเปนการดําเนินงานข้ันตนกอนเขาสูกระบวนการแปรรูปสุกรเปน
ผลิตภัณฑ  ทําใหสหกรณฯ ไมสามารถดําเนินกิจกรรมไดครบถวนตามกําหนด  

    1) โรงฆาสุกร (โรงเชือด) ไดดําเนินการกอสรางอาคาร 1 หลัง ขนาด 10x15 เมตร ตรง
ตามขอกําหนด  มีความสามารถในการผลิต 150 ตัว/วัน คิดเปนรอยละ 375 ของเปาหมาย   

    2) จุดแปรรูปผลิตภัณฑ ยังไมไดดําเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ  สวนจุดจําหนายสินคา
และผลิตภัณฑ  เริ่มดําเนินการเปดจุดจําหนายในป 2558 จํานวน 10 จุด ในป 2559 คงเหลือจุดจําหนาย 3 
จุด คิดเปนรอยละ 10.00 ไมเปนตามเปาหมาย (30 จุด) 

    4.3 กิจกรรมของ สหกรณการเกษตรผูเลี้ยงสัตวระยอง จํากัด 
        4.3.1 กิจกรรมจําหนายเนื้อสุกร โรงฆาสัตวท่ีสนับสนุนโครงการ มี 1 แหง คือ โรงฆาสุกร

เทศบาลบานคาย ซ่ึงมีกําลังการผลิตเพียงพอ ผลการดําเนินงานป 2559 (ม.ค. - ธ.ค.) สหกรณมีกําไรข้ันตน
จากการจําหนายสุกร 579,900 บาท ป 2560 (ม.ค. - มิ.ย.) มีกําไรข้ันตน 231,000 บาท 

        4.3.2 กิจกรรมจําหนายอาหารสัตว ผลการดําเนินงานป 2559 (ม.ค. - ธ.ค.) สหกรณจําหนาย
อาหารสัตวจํานวน 17,100 กิโลกรัม มีกําไรข้ันตน 9,360 บาท ป 2560 (ม.ค. - มิ.ย.) สหกรณจําหนาย
อาหารสัตว 8,100 กิโลกรัม มีกําไรข้ันตน 4,860 บาท 

    4.4 กิจกรรมของ สหกรณผูเลี้ยงสุกรและการปศุสัตวตราด จํากัด 
        4.4.1 กอสรางโรงเรือนเลี้ยงสุกรระยะอนุบาล จํานวน 1 โรง ขนาด 12x40 เมตร ไดตรงตาม

เปาหมาย โรงเรือนสามารถจุลูกสุกรได จํานวน 320 ตัว คิดเปนรอยละ 53.33 ของเปาหมาย (600 ตัว) 



จ 
 

    1) การผลิตลูกสุกร ผลการดําเนินงานป 2559 (ม.ค. - ธ.ค.) สหกรณผลิตลูกสุกรได
จํานวน 730 ตัว จําหนายลูกสุกร 230 ตัว โดยจําหนายใหแกสมาชิก 10 ราย มีรายไดจากการจําหนายลูก
สุกร 551,330 บาท  ผลการดําเนินงานป 2560 (ม.ค. - มิ.ย.) สหกรณผลิตลูกสุกรไดจํานวน 313 ตัว 
จําหนายลูกสุกร 74 ตัว โดยจําหนายใหแกสมาชิก 3 ราย มีรายได 163,735 บาท 

    4.1.2) การผลิตสุกรขุน ผลการดําเนินงานป 2559 (ม.ค. - ธ.ค.) สหกรณมีรายไดจาก
การจําหนายสุกรขุน จํานวน 434 ตัว เปนเงิน 3,222,577 บาท  ป 2560 (ม.ค. - มิ.ย.) จําหนายสุกรขุน 176 
ตัว เปนเงิน 1,270,869 บาท 

    4.2) กอสรางอาคารเก็บอาหารสัตว  สหกรณดําเนินการกอสรางอาคารเก็บอาหารสัตว จํานวน 1 
หลัง ขนาด 14x30 เมตร ตรงตามเปาหมาย  ผลการจําหนายอาหารสัตว ในป 2559 (ม.ค. - ธ.ค.) สหกรณมี
รายได 1,256,315 บาท  และป 2560 (ม.ค. - มิ.ย.)  มีรายได 475,460 บาท  ในป 2559 และ ป 2560 มีผู
ท่ีซ้ืออาหารจากสหกรณจํานวน 8 ราย เปนสมาชิก 4 ราย และบุคคลภายนอก 4 ราย  คุณภาพอาหารสัตว
ของสหกรณฯ ใกลเคียงกันกับคุณภาพอาหารสัตวของบริษัท ราคาอาหารของสหกรณ 13.67 บาท/กก. ราคา
เฉลี่ยอาหารของบริษัท 16.17 บาท/กก. ซ่ึงราคาอาหารของสหกรณถูกกวาของบรษัิท 2.50 บาท/กก. 

    4.3) กอสรางบอหมักกาซชีวภาพ จํานวนถัง 2 ลูก ความจุบอหมักกาซ 100 ลบ.ม. สามารถใช
ประโยชนไดในป 2558 โดยตอทอกาซชีวภาพมาใชในฟารมของสหกรณ  ในป 2559 มีถังกักเก็บกาซชีวภาพ
แตก 1 ลูก และอยูระหวางดําเนินการสั่งทําและรออุปกรณมาซอมแซม คาดวาจะสามารถดําเนินการ
ซอมแซมเสร็จและใชงานไดภายในสิ้นป 2560  

ขอคนพบ/ขอเสนอแนะ 
1. จากผลการติดตาม พบวาการดําเนินกิจกรรมตามโครงการสวนใหญยังไมเปนไปตามเปาหมาย

และวัตถุประสงคของโครงการท่ีกําหนดไว ควรเรงดําเนินกิจกรรมโครงการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
เปาหมายของโครงการ และใหทันตอระยะเวลาท่ีกําหนดในการจัดทําโครงการ 

2. กิจกรรมตามโครงการมีระยะเวลาคอนขางนาน ควรมีการศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดของ
โครงการ จัดหาขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของและอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามโครงการเปนระยะ เชน 
กฎระเบียบ ขอบังคับ ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณท่ีเกิดข้ึน  รวมท้ังการดําเนินกิจกรรมของสหกรณ เปนกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวพันตอเนื่องกัน การ
ประสบปญหาในกิจกรรมหนึ่งทําใหสงผลกระทบตอการดําเนินงานในกิจกรรมอ่ืนๆ ตามโครงการ จึงควรมี
การเรงจัดหาขอมูลท่ีเก่ียวของตอการดําเนินโครงการในระยะตอไปใหครบถวน เพ่ือวางแผนปองกันหรือแกไข
ปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน และปรับเปลี่ยนแผนหรือแนวทางในการดําเนินงานใหสามารถดําเนินการตอไปได 
เพ่ือใหกิจกรรมสําเร็จตามกําหนดระยะเวลา และตรงตามเปาหมาย วัตถุประสงคของโครงการท่ีกําหนดไว 

3. เพ่ือใหโครงการบรรลุวัตถุประสงคและเปนไปตามตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการท่ีไดระบุไวใน
เบื้องตน หนวยงานท่ีเก่ียวของ และชุมนุมสหกรณการปศุสัตวภาคตะวันออก จํากัด  ควรแจงใหแตละ
สหกรณ ท่ีเขารวมโครงการ เรงดําเนินงานในแตละกิจกรรม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ 

4. หนวยงานท่ีกํากับดูแล ควรมีการจัดเจาหนาท่ีเพ่ือติดตามกํากับดูแลอยางใกลชิด เพ่ือใหแนวทาง
การดําเนินงานและแกไขปญหาใหแกสหกรณ เพ่ือปรับแผนการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพปญหา 
สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย และเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 

 
 


