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ผลการปฏิบตั งิ านและการใช้จา่ ยงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน กากับ และดูแลสหกรณ์ รวมถึงพัฒนาระบบ
สหกรณ์ การบริหารจัดการองค์กร และการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีสหกรณ์ จานวน 8,003 แห่ง สมาชิก 11.457 ล้านคน
แบ่งเป็น สหกรณ์ภาคการเกษตร 4,443 แห่ง สมาชิก 6.449 ล้านคน สหกรณ์นอกภาคเกษตร 3,560 แห่ง
สมาชิก 5.008 ล้านคน
ทุนดาเนินงานของสหกรณ์ รวม 3,513,125.04 ล้านบาท ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ รวม 2,236,868.82
ล้านบาท และกลุ่มเกษตรกร 4,543 แห่ง สมาชิก 0.448 ล้านคน ทุนดาเนินงานของกลุ่มเกษตรกร รวม 5,005.88
ล้านบาท ปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร รวม 5,207.75 ล้านบาท
ในปีงบประมาณ 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โดยขับเคลื่อนงานใน 2 ส่วน คือ
1) การสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด้วยการพัฒนาองค์กร ส่งเสริมธรรมาภิบาล
การควบคุมภายใน ระบบบริหารจัดการ และกากับ ดูแล ป้องกัน ตรวจสอบสหกรณ์อย่างเข้มข้น การพัฒนาธุรกิจ
สนั บ สนุ น การรวบรวม/เก็ บ ชะลอ/แปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตรพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ / สิ น ค้ า ของสหกรณ์ /
กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว/MICE เพื่อชุมชนและแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก เสริมสร้างอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิก
2) รั ฐ ใช้กลไกสหกรณ์ เ ป็น เครื่อ งมือ ในการดูแ ลประชาชน ผ่ า นการด าเนิ น งานโครงการส าคัญ ได้ แ ก่
โครงการ Supermarket สหกรณ์ โครงการนาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร โครงการ
ส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ และโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อ
รองรั บผลกระทบจากโรคไวรัส โควิ ด -19 เป็ น ต้ น โดยกรมได้ รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้ง สิ้ น 2,984.5193
ล้านบาท ดาเนินงานภายใต้ 6 แผนงาน ซึ่งมีผลการดาเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้
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สรุปผลการปฏิบัตงิ านและการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ผลการดาเนินงานสะสมตัง้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
ผลการปฏิบัติงาน
ผลเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วย
ผลงาน ร้อยละ งบประมาณ ผลเบิกจ่าย
นับ เป้าหมาย
ร้อยละ
สะสม ผลสาเร็จ
ที่ได้รับ
สะสม
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
653.6109 597.0979 91.35
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
653.6109 597.0979 91.35
ศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : การจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์
2.6000
1.5774 60.67
1. จัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์
จัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ใน
ครั้ง
1
5 500.00
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
63.1902
43.7322 69.21
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ร้อย
80 96.15 120.19
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ละ
สื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
587.8207 551.7883 93.87
1. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตาม
ศักยภาพ
1.1 สหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกร แห่ง
12,958 12,958 100.00
ได้ รั บ การส่ งเสริ ม และพั ฒ นา
ศั ก ยภาพการผลิ ต การตลาด
การบริ ก าร และการบริ ห าร
จั ด การ (สหกรณ์ 8,129 แห่ง
กลุม่ เกษตรกร 4,829 แห่ง)
1.2 อัตราส่วนเงินออมต่อ
ร้อย
61 63.28 103.74
หนี้สินของสมาชิกในสหกรณ์/
ละ
กลุ่มเกษตรกรมีสัดส่วนที่
เพิ่มขึ้น
1.3 อัตราการขยายตัวปริมาณ ร้อย
3
n/a*
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่ม
ละ
เกษตรกรในงาน/โครงการที่เข้า
ร่วมขับเคลื่อนงานนโยบาย
รัฐบาล ไม่ต่ากว่า
1.4 จ่านวนสมาชิกสหกรณ์/
ราย
70,000 123,161 175.94
กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

กรมส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Department

ANNUAL REPORT 2020 | รายงานประจาปี 2563
- 13 -

ผลการปฏิบัติงาน
ผลเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วย
ผลงาน ร้อยละ งบประมาณ ผลเบิกจ่าย
นับ เป้าหมาย
ร้อยละ
สะสม ผลสาเร็จ
ที่ได้รับ
สะสม
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1,884.8134 1,891.6199 100.36
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1,884.8134 1,891.6199 100.36
กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
1,884.8134 1,891.6199 100.36
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ร้อย
100 100.36 100.36
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการ
ละ
เบิกจ่าย
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
19.9740
6.6700 33.39
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
15.0440
1.7470 11.61
กิจกรรมหลัก: พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
15.0440
1.7470 11.61
1. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล การบูรณาการภาครัฐ ระยะที่ 1
1.1 มีระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล ระบบ
1
n/a*
สมาชิกสหกรณ์และบุคคลที่
ติดต่อราชการ
1.2 ความพึงพอใจของผู้ที่มา
ร้อย
80
n/a*
ติดต่อราชการ
ละ
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
4.9300
4.9230 99.86
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์
1. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์
1.1 จ่านวนพื้นที่ที่ได้รับการ
ไร่
98
98 100.00
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
1.2 สมาชิกเข้าร่วมโครงการมี
ร้อย
3
n/a*
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ละ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
47.0481
46.2208 98.24
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
9.8492
9.4915 96.37
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง
1. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
1.1 สถาบันเกษตรกร/หมูบ่ ้าน แห่ง
79
97 122.78
ในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
1.2 สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรใน ร้อย
3
3.12 104.00
พื้นที่โครงการหลวงมีปริมาณ
ละ
ธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่า
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
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ผลการปฏิบัติงาน
ผลเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วย
ผลงาน ร้อยละ งบประมาณ ผลเบิกจ่าย
นับ เป้าหมาย
ร้อยละ
สะสม ผลสาเร็จ
ที่ได้รับ
สะสม
โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
37.1989
36.7293 98.74
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
37.1989
36.7293 98.74
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1. โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (ส่งเสริมสก.พรด./โรงเรียนสมเด็จพระเทพ (ตชด.)/
เพียงหลวง/อนุรักษ์พันธุกรรม/บันได 7 ขั้น/เศรษฐกิจพอเพียง,ทฤษฎีใหม่/คลินิกเกษตร)
1.1 สถาบันเกษตรกร/
แห่ง
1,224 1,236 100.98
โรงเรียน/กลุม่ ชาวบ้านในพื้นที่
โครงกาพระราชด่าริได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการ
สหกรณ์
1.2 สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรใน ร้อย
3
3.54 118.00
พื้นที่โครงการพระราชด่าริมี
ละ
ปริมาณธุรกิจเพิม่ ขึ้นไม่ต่ากว่า
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
280.0000
ทางสังคม
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
280.0000
กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนีส้ ินสมาชิกสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร
280.0000
1. ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
1.1 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
ราย 142,010 369,505 260.20
เกษตรกรมีหนี้เงินกู้ใน
วัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรได้รับ
การลดภาระดอกเบีย้ และลด
ต้นทุนในการประกอบอาชีพ
1.2 ต้นทุนการผลิตของสมาชิก ร้อย
3
2.99
99.67
ลดลง
ละ
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
104.3868
โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
12.7888
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ 11.7472
และกลุ่มเกษตรกร
1. พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกให้ผ่านมาตรฐานการผลิต GAP
1.1 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
ราย
1,100 1,200 109.09
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าคุณภาพสู่มาตรฐาน
GAP
1.2 สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร
แห่ง
58
55
94.83
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตสินค้าคุณภาพ

279.9950

100.00

279.9950 100.00
279.9950 100.00

75.8687 72.68
3.8415 30.04
2.7999
23.83
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ผลการปฏิบัติงาน
ผลเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วย
ผลงาน ร้อยละ งบประมาณ ผลเบิกจ่าย
นับ เป้าหมาย
ร้อยละ
สะสม ผลสาเร็จ
ที่ได้รับ
สะสม
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุน
1.0416
1.0416 100.00
การผลิตให้แก่เกษตรกร
1. ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร
1.1 สมาชิกสหกรณ์/
ราย
800
0
0
กลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้
เกี่ยวกับการผสมปุย๋ ให้
เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก
1.2 สมาชิกสถาบันเกษตรกรที่ ร้อย
5
6.60 132.00
เข้าร่วมโครงการ มีคา่ ใช้จ่ายใน ละ
การซื้อปุ๋ยลดลงไม่น้อยกว่า"
1.3 สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมี ร้อย
3 22.89
763
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ละ
โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ
62.3074
62.3073 100.00
ธุรกิจชุมชน
กิจกรรมหลัก : เพิ่มศักยภาพการดาเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิต
62.3074
62.3073 100.00
การเกษตรในสถาบันเกษตรกร
1. พัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์
1.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แห่ง
29
41 141.38
เป้าหมายได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการด่าเนินธุรกิจ
1.2 สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร
ร้อย
3
-8.70 -290.00
มีปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิต ละ
เพิ่มขึ้น
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
26.3474
6.8217 25.89
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์
26.3474
6.8217 25.89
1.พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์
1.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร
แห่ง
68
70 102.94
ได้รับการพัฒนาสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์
1.2 สินค้าเกษตรของสหกรณ์
ผลิต
30
30 100.00
ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนา ภัณฑ์
ในด้านการผลิต การแปรรูป
และการตลาด
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
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ผลการปฏิบัติงาน
ผลเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วย
ผลงาน ร้อยละ งบประมาณ ผลเบิกจ่าย
นับ เป้าหมาย
ร้อยละ
สะสม ผลสาเร็จ
ที่ได้รับ
สะสม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร
2.9432
2.8982 98.47
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตาม
2.9432
2.8982 98.47
นโยบายรัฐบาล
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกรในพื้นที่ คทช.
1.1 สมาชิกสหกรณ์ได้รับการ
ราย
1,000 1,018 101.80
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
1.2 เกษตรกรสมาชิกมีรายได้
ร้อย
3 10.76 358.67
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ละ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

หมายเหตุ : ผลผลิต/โครงการที่ยงั ไม่สามารถประเมินผลส่าเร็จตามตัวชี้วัดได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ่านวน
ผลผลิต/โครงการ 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัว
ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในงาน/โครงการที่เข้าร่วมขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาล ไม่ต่ากว่าร้อยละ 3
ยังไม่สามารถประเมินผลส่าเร็จได้เนื่องจากผลการด่าเนินงานของโครงการที่เข้าร่วมขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลยังอยู่ใน
ขั้นตอนการด่าเนินงาน ซึ่งยังไม่สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์ไปสู่การด่าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ตัวชี้วัด : มีระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลสมาชิ กสหกรณ์และบุคคลที่ติดต่อ
ราชการ 1 ระบบ และความพึงพอใจของผู้ที่มาติดต่อราชการร้อยละ 80 ยังไม่สามารถประเมินผลส่าเร็จได้เนื่องจากระบบอยู่
ระหว่างการด่าเนินการตามงวดงาน ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2564 และเริ่มใช้งานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ตัวชี้วัด : สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 ยังไม่สามารถประเมินผลส่าเร็จได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ส่งผลให้การปลูกสร้าง
โรงเรือนพร้อมระบบน้่ามีความล่าช้า สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจึงเพิ่งเริ่มด่าเนินการเพาะปลูกในช่วงเดือนกันยายน 2563
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รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีทุนด่าเนินงานรวม 3.51 ล้านล้านบาท เพิ่มจากปี 2562 ร้อยละ 6.69
รายได้รวม 0.35 ล้านล้านบาท เพิ่มจากปี 2562 ร้อยละ 6.06 และจากการจัดระดับชั้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
มีสหกรณ์ที่เข้มแข็งอยู่ในชั้น 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 90.92 ของสหกรณ์ที่ด่าเนินการทั้งหมด และมีกลุ่ม
เกษตรกรที่มีความเข้มแข็งอยู่ในชั้น 1 และชั้น 2 คิดเป็นร้อยละ 88.62 ของกลุ่มเกษตรกรที่ด่าเนินการทั้งหมด
2. สมาชิกได้รับประโยชน์จากบริการของสหกรณ์ด้านสินเชื่อ รับฝากเงิน รับซื้อผลผลิต และบริการ
อื่ น ๆ จ่ า นวน 10.03 ล้ า นคน (ร้ อ ยละ 81.68 ของสมาชิ ก ทั้ ง หมด 12.28 ล้ า นคน) มู ล ค่ า ธุ ร กิ จ รวม
1.92 ล้านล้านบาท
3. ก่ากับ ติดตาม และด่าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์แล้วเสร็จ 227 แห่ง มูลค่าความเสียหาย
ที่แก้ไข 2,728.90 ล้านบาท

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ส่งผลกระทบให้การแนะน่าส่งเสริม
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบางกิจกรรมในบางพื้นที่ไม่สามารถด่าเนินงานได้ตามแผนที่ก่าหนด เช่น การฝึกอบรม
การประชุม การจัดงานแสดงสินค้า การตรวจการสหกรณ์ เป็นต้น ซึ่งกรมได้ปรับเปลี่ ยนวิธีการด่าเนินงานให้
เหมาะสม เช่น การประชุมและฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หรือในบางโครงการที่ต้องเลื่อนการด่าเนินงาน
ส่งผลให้การวัดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไม่สามารถประมวลได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
กิจกรรมหลัก : การจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์
1. โครงการจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางจ่าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
และเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการและนักธุรกิจ ภาคเอกชน หอการค้า
ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป
2) เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต และเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์กับ
เครือข่ายสหกรณ์นอกภาคเกษตร หอการค้า ผู้ประกอบการเอกชน นักธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า/Modern Trade
ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและประชาชนทั่วไป

2. กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
1) สหกรณ์ ภ าคการเกษตรและกลุ่ ม เกษตรกร เครื อ ข่ า ยสหกรณ์ น อกภาคเกษตร ผู้ ป ระกอบการ
ภาคเอกชน ผู้ ป ระกอบการโรงแรม/ร้ านอาหาร ห้ างสรรพสิ นค้า/Modern Trade ผู้ ส่ งออกสิ นค้าเกษตร
นักธุรกิจ ประชาชนและผู้บริโภคทั่วไป
2) ก่าหนดจัดงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ่านวน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่
อุทัยธานี อุบลราชธานี และสงขลา

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
1) จัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ จ่านวน 5 ครั้ง
2) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมียอดจ่าหน่ายสินค้าจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า
10,000,000 บาท

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
1) สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรและสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่ มช่องทางจ่าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์
และผลไม้คุณภาพของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
2) สิ น ค้ า /ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละผลไม้ คุ ณ ภาพของสหกรณ์ ห รื อ กลุ่ ม เกษตรกรผู้ ผ ลิ ต ได้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ของ
ผู้ประกอบการและนักธุรกิจเอกชน ประชาชนและผู้บริโภคทั่วไปได้เพิ่มขึ้น

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย
1) งบด่าเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

2,600,000

2,598,560

99.94

2,600,000

2,598,560

99.94
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6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
1. จัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์
2. ยอดจาหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. จัดทารายละเอียดโครงการจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ ปี
2563
2. จัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน/กาหนดรูปแบบ วิธีการ
และหนังสือหรือข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานสานักงานสหกรณ์จังหวัดเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรมจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์
4. จัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์
5. ติดตามและประเมินผล
6. จัดทาเล่มสรุปผลการดาเนินโครงการภาพรวม
ส่วนภูมภิ าค
1. จัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน/กาหนดรูปแบบวิธีการ
และหนังสือหรือข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานสานักงานสหกรณ์จังหวัดเป้าหมาย
ดาเนินการจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ ระดับภาค จานวน 4
จังหวัด
3. จัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ จานวน 4 จังหวัด
4. ติดตามและประเมินผล
5. จัดทาเล่มสรุปผลการดาเนินโครงการภาพรวม

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ครั้ง
ล้านบาท

5
10.00

5
223.54

100
2,235.40

ครั้ง

1

1

100

ครั้ง

1

1

100

ครั้ง

1

1

100

ครั้ง
ครั้ง
เล่ม

1
1
1

1
1
1

100
100
100

ครั้ง

4

4

100

ครั้ง

4

4

100

ครั้ง
ครั้ง
เล่ม

4
4
4

4
4
4

100
100
100

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และสร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มช่องทางการจ่าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์
และผลไม้คุณภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
เชิงคุณภาพ
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ และผลไม้คุณภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ได้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการ
และนักธุรกิจเอกชน ประชาชนและผู้บริโภคทั่วไปได้เพิ่มขึ้น
กรมส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Department
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7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
ผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
วางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดงานล่วงหน้าให้รองรับสถานการณ์ยุค New Normal

การจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ภายใต้ชื่องาน
Fresh From Farm “สหกรณ์คัดสรร ผลิตภัณฑ์คุณภาพ”

กาหนดจัดงานระหว่างวันที่ 13 -17 สิงหาคม 2563
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 3 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กาหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16 - 20 กันยายน 2563
ณ บริเวณถนนคนเดินไนท์มาร์เก็ต
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กาหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2563
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่เฟสติวัล จังหวัดสงขลา

กาหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2563
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต
จังหวัดเชียงใหม่

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ANNUAL REPORT 2020 | รายงานประจาปี 2563
- 22 -

การจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ภายใต้ชื่องาน
Fresh From Farm “สหกรณ์คัดสรร ผลิตภัณฑ์คุณภาพ”

กาหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 -22 กันยายน 2563
ณ บริเวณหอนาฬิกา อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ภายในงานมีการจัดจาหน่ายสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตจากทั่วประเทศและกิจกรรมเจรจาธุรกิจ

กรมส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Department
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กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแนะน่า ส่งเสริม พัฒนาและก่ากับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง
รวมทั้งขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และเครื่องพิมพ์ที่มีสภาพเก่า
และมีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี
3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Conference) ให้หน่วยงานในสังกัดกรม
ส่งเสริมสหกรณ์

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ : หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
1) กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2) อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
บุคลากรกรมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อสนั บสนุ นการขับ เคลื่ อนงานตามภารกิจกรมฯ และการปฏิบัติงานแนะน่า ส่ งเสริม พัฒ นาและก่ากับ
สหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกรให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารประชาชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

1) งบดาเนินงาน

19,376,500

17,188,962

88.71

2) งบลงทุน

43,093,500

19,792,700

45.93

3) งบเงินอุดหนุน

-

-

-

4) งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

62,470,000

36,981,662

59.20

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ : งบประมาณตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (PO) รวมเป็นเงินจ่านวน 57,487,262 บาท

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
1. เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย
2. กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ทดแทนของเดิม)
- เครื่องพิวเตอร์ ALL IN ONE สาหรับงาน
ประมวลผล
- เครื่องพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล
- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดา
2. โครงการจัดหาชุดบันทึกภาพและเสียง เพื่อเผยแพร่
ทางสื่อประชาสัมพันธ์
3. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ระยะที่ 2)
4. โครงการพัฒนาระบบ MIS สาหรับการกากับ
ตรวจสอบทางการเงิน
5. โครงการพัฒนาระบบตรวจการสหกรณ์
6. โครงการระบบงานบริหารจัดการ และติดตาม
ประเมินผลโครงการ
7. จัดซื้ออุปกรณ์ Video conference
- สาหรับประชุมไม่เกิน 10 คน
- สาหรับประชุมไม่เกิน 20 คน
8. การดูแลบารุงรักษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ร้อยละ
ระบบ

100
5

59.20
2

40

ร้อยละ

80

96.15

120.19

ชุด

36

36

100

ชุด
เครื่อง

7
28

7
28

100
100

โครงการ

1

1

100

โครงการ

1

1

100

ระบบ

1

-

-

ระบบ
ระบบ

1
1

-

-

70
76
19/2

70
76
19/2

เครื่อง
เครื่อง
ระบบ/งาน

100
100
100

หมายเหตุ : 1) โครงการพัฒนาระบบ MIS ส่าหรับการก่ากับตรวจสอบทางการเงิน ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเมื่อ
วันที่ 1 กันยายน 2563 (สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 พฤษภาคม 2564) โดยผู้รับจ้างอยู่ระหว่างด่าเนินงานตามสัญญาในงวดที่ 1
2) โครงการพัฒนาระบบตรวจการสหกรณ์ ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563
(สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 เมษายน 2564) โดยผู้รับจ้างอยู่ระหว่างด่าเนินการตามสัญญาในงวดที่ 2
3) โครงการระบบงานบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลโครงการ ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเมื่อ
วันที่ 9 เมษายน 2563 (สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 ธันวาคม 2563) โดยผู้รับจ้างอยู่ระหว่างด่าเนินการตามสัญญาในงวดที่ 2

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ : โครงการอยู่ระหว่างด่าเนินการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชนในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและ
พัฒนาสู่มาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม
2) เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการด่าเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน

2. กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ จ่านวน 12,958 แห่ง (สหกรณ์ 8,129 แห่ง
และกลุ่มเกษตรกร 4,829 แห่ง)

3. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
1) สมาชิกและประชาชนได้ประโยชน์จากวิธีการสหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 80
2) สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ร้อยละ 86
3) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งร้อยละ 24

4. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

49.6397

46.4667

93.61

2) งบลงทุน

-

-

-

3) งบเงินอุดหนุน

-

-

-

4) งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

49.6397

46.4667

93.61

1) งบดาเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

ข้อมูลจากระบบ E-project ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

5. สรุปผลการดาเนินงาน
5.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
1. จานวนสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ และการบริหารจัดการ
(สหกรณ์ 8,129 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 4,829 แห่ง)
2. อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกในสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรมีสัดส่วนที่เพิ่มขึน้

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

แห่ง

12,958

12,958

100.00

ร้อยละ

61

63.28

103.74
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

แผน

3. อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรในงาน/โครงการที่เข้าร่วมขับเคลื่อนงานนโยบาย
รัฐบาล ไม่ต่ากว่า

ร้อยละ

3

ผล

- ผลการด่าเนินงานของ
โครงการที่เข้าร่วม
ขับเคลื่อนงานนโยบาย
รัฐบาลยังอยู่ในขั้นตอน
การด่าเนินงาน ซึ่งยังไม่
สามารถสะท้อนถึง
ผลลัพธ์ไปสู่การด่าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วม
โครงการได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
123,161 175.94

4. จานวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น
ราย
70,000
กิจกรรมที่ดาเนินการ
งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั้งด้านองค์กรและธุรกิจให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
1. แนะนา ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์/
แห่ง
12,958
12,958
กลุ่มเกษตรกรตามแผนการดาเนินงานและ
แผนการส่งเสริมรายแห่ง
2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีเดือนสิงหาคม
แห่ง
9,644
2562 - กรกฎาคม 2563 สามารถปิดบัญชีได้
3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีวันสิ้นปีทางบัญชี ระหว่างเดือน
แห่ง
9,164
มี.ค. 2562 - ก.พ. 2563 สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ได้
งานด้านกากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ์
4. เข้าแนะนาป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์
แห่ง
6,799
6,429
5. เข้าตรวจการสหกรณ์
แห่ง
3,405
3,084
งานพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์
6. ส่งเสริมด้านความสามารถในการให้บริการสมาชิก
แห่ง
6,799
6,369
7. ส่งเสริมด้านประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
8. ส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร (การควบคุม
ภายใน)
9. ส่งเสริมด้านประสิทธิภาพของการบริหารงาน แก้ไข
ข้อบกพร่องของสหกรณ์

ร้อยละ

100.00

94.56
90.57
93.68

แห่ง
แห่ง

6,799
6,799

6,344
6,292

93.31
92.54

แห่ง

737

737

100.00
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5.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
1) สมาชิกและประชาชนได้ประโยชน์จากวิธีการสหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น ร้อย
ละ 81.68 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 12.28 ล้านคน โดยมี
สมาชิกที่มีส่วนร่วมในการด่าเนินธุรกิจกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ่านวน 10.03 ล้านคน)
2) สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 จ่านวน 6,070 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.92 ของสหกรณ์
ที่ มี ส ถานะด่ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง หมด 6,676 แห่ ง (ข้ อ มู ล ผลการจั ด ระดั บ ชั้ น สหกรณ์ ประจ่ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ชุดปรับปรุง))
3) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 จ่านวน 3,363 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.62 ของ
กลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะด่าเนินธุรกิจทั้งหมด 3,795 แห่ง (ข้อมูลผลการจัดระดับชั้นกลุ่มเกษตรกร ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
4) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจรวม 2,242,076.58 ล้านบาท (สหกรณ์ 2,236,868.82
ล้านบาท และกลุ่มเกษตรกร 5,207.75 ล้านบาท) ลดลงจากปี 2562 จ่านวน 53.0486 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.31 (ข้อมูลจากระบบปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)
5) สหกรณ์สามารถแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จ 227 แห่ง มูลค่าความเสียหายที่แก้ไขได้ 2,728.90 ล้าน
บาท (ข้อมูลจากส่านักนายทะเบียนและกฎหมาย ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)
6) สหกรณ์และกลุ่ มเกษตรกรสามารถช่าระบัญชีแล้ว เสร็จและถอนชื่อได้แล้ว จ่านวน 294 แห่ ง
แบ่งเป็น สหกรณ์ 159 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 135 แห่ง (ข้อมูลจากส่านักนายทะเบียนและกฎหมาย ณ วันที่
30 ก.ย. 2563)

6. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงาน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ส่งผลกระทบต่องานแนะน่า
ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซึ่งบางกิจกรรมในบางพื้นที่ไม่สามารถด่าเนินงานได้ตามแผนที่ก่าหนด เช่น
การฝึกอบรม การประชุม การตรวจการสหกรณ์ เป็นต้น รวมถึงท่าให้ความถี่ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ลดลงด้วย

7. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
กรมได้ปรับเปลี่ยนวิธีการด่าเนินงานให้เหมาะสม เช่น การจัดอบรมสัมมนาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในการติดต่อสื่อสารและฝึกอบรม การให้ค่าแนะน่าแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น
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2. โครงการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท่าประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) ให้กับสมาชิกที่แสดง
ความประสงค์และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
2) เพื่อ ออกหนั ง สื อ แสดงการท่า ประโยชน์ (กสน.5) ให้กับ สมาชิ ก นิ ค มสหกรณ์ ที่ป ฏิ บั ติ ค รบถ้ ว น
ตามเงื่อนไขที่ก่าหนด
3) จัดกิจกรรมมอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินของนิคมสหกรณ์ โดยเชิญสมาชิกฯ มามีส่วนร่วม
4) จัดให้สมาชิกฯ น่าเอกสารสิทธิ์ที่ดินของนิคมสหกรณ์ไปออกโฉนดโดยตัวสมาชิกต้องร่วมชี้แนวเขต
5) จัดท่าระบบฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธิ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดที่ดิน

2. กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ : ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 31 นิคมสหกรณ์ 20 จังหวัด
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
1) ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท่าประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) จ่านวน 8,736 ไร่
2) ออกหนังสือแสดงการท่าประโยชน์ (กสน.5) จ่านวน 12,639 ไร่
3) ส่ารวจวงรอบ - รายแปลง ในเขตนิคมสหกรณ์ จ่านวน 9,525 ไร่

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
1)
2)
3)
4)

เกษตรกรสมาชิกนิคมสหกรณ์ได้รับ กสน.3 ตามเป้าหมาย
เกษตรกรสมาชิกนิคมสหกรณ์ได้รับ กสน.5 ตามเป้าหมาย
เกษตรกรสมาชิกนิคมสหกรณ์น่า กสน.5 ไปออกโฉนดได้ตามสิทธิ
เกษตรกรสมาชิกนิคมสหกรณ์มีหนังสือเอกสารสิทธิ์ที่ดินเป็นของตัวเอง

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

1) งบดาเนินงาน

-

-

-

2) งบลงทุน

-

-

-

3) งบเงินอุดหนุน

-

-

-

4) งบรายจ่ายอื่น

1,110,600

1,065,531

95.94

1,110,600

1,065,531

95.94

รวมทั้งสิ้น

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ตัวชี้วัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
1.ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในที่ดิน ของนิคม
สหกรณ์ (กสน.3)
2. ออกหนังสือแสดงการทาประโยชน์ (กสน.5)
3. สารวจวงรอบ - รายแปลง ในเขตนิคมสหกรณ์
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. ตรวจสอบความถูกต้อง ประมวล นาเสนอลงนาม
2. อานวยการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
3. ดาเนินการสัมมนา/อบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการออก
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์เพื่อ
ชี้แจงแผนปฏิบัติงานประจาปี
4. จัดทาสรุปผลการออกเอกสาร กสน.3 กสน.5 วงรอบ-ราย
แปลงภาพรวม เสนอผู้บริหารและกองแผนงาน
ส่วนภูมภิ าค

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ไร่

8,736

9,007

103.10

ไร่
ไร่

12,639
9,525

9,500
9,767

75.17
102.54

1. รับคาขอเอกสารสิทธิ์
2. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของเอกสารประกอบ
3. ประมวลข้อมูล จัดทาการขึ้นรูปแผนที่ดิน
4. เสนอความเห็นประกอบและนาส่งกรมฯเพื่อลงนาม
5. จัดทาสรุปผลการออก กสน.3 และ กสน.5 ของนิคมสหกรณ์
ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบนั
6. อานวยการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในระดับพื้นที่

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
1) ออกอนุญาตให้เข้าท่าประโยชน์ในที่ดิน (กสน.3) จ่านวน 9,007 ไร่
2) ออกหนังสือแสดงการท่าประโยชน์ (กสน.5) จ่านวน 9,500 ไร่
3) ส่ารวจวงรอบ - รายแปลง ในเขตนิคมสหกรณ์ จ่านวน 9,767 ไร่
เชิงคุณภาพ
สมาชิกนิคมสหกรณ์มีที่ดินเป็นของตัวเอง มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง สามารถประกอบอาชีพการเกษตร
และมีรายได้เลี้ยงครอบครัว

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
ด่าเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท่าประโยชน์ในที่ดินท่ากิน (กสน.5) ไม่ได้ตามเป้าหมายเนื่องจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก่าหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ พ.ศ.2561 ขึ้นถือใช้ใหม่ โดยห้ามขีด
เส้นคร่อมฆ่าแก้ไขท่าให้เอกสารมีการถูกส่งกลับ จึงต้องเตรียมเอกสารและยื่นเอกสารประกอบการออก กสน. 5 ใหม่
ท่าให้ต้องด่าเนินการยื่นเอกสารใหม่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด่าเนินงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
ซักซ้อมและท่าความเข้าใจในระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ให้ถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

พิธีมอบเอกสารสิทธิ์ให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์ชะแวะ จังหวัดระยอง

3.โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานของกลุม่ เกษตรกร ปี 2563

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อพัฒนาบุคลากร ผู้น่ากลุ่ม ให้มีความรู้ความสามารถด้านการด่าเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรกลุ่ม
เกษตรกร
2) เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรพัฒนาศักยภาพการด่าเนินงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วม

2. กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย
1) การขับ เคลื่ อนการพัฒ นาศักยภาพการด่าเนินงานของกลุ่ มเกษตรกรระดับจังหวัด ประกอบด้ว ย
กรรมการ เจ้าหน้าที่กลุ่มและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จ่านวน 250 กลุ่มเกษตรกร จ่านวน 981 คน
2) การพัฒนาศักยภาพการด่าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่านัก งานสหกรณ์
จังหวัดที่มีหน้าที่แนะน่าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร จ่านวน 154 คน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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กิจกรรมการพัฒนาการบริหารการจัดการกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
1) การประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับภาค 6 ภาค และระดับประเทศ จ่านวน 95 คน
2) การพัฒนาศักยภาพการด่าเนินงานของผู้น่ากลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการกลาง
กลุ่ มเกษตรกรระดับ จั งหวัด ผู้ แทนกลุ่ มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่มีห น้าที่แนะน่าส่ งเสริมกลุ่ มเกษตรกร
จ่านวน 240 คน

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
กลุ่มเกษตรกรและคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพการ
ด่าเนินงานสูงขึ้น และมีการจัดท่าแผนงานและการขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งอย่างน้อย 1 แผนงาน/โครงการ

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
1) กลุ่มเกษตรกรสามารถสร้างความเข้มแข็งการด่าเนินงานตามแผนพัฒนา/โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
ของกลุ่มเกษตรกร
2) กลุ่มเกษตรกรสามารถเพิ่มปริมาณธุรกิจ สมาชิกมีความเชื่อมั่นกลุ่มเกษตรกร ท่าให้สมาชิกมีส่วนร่วม
ในธุรกิจ/กิจกรรมต่าง ๆ มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่และความเป็นเจ้าของกลุ่มเกษตรกร

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท

ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

3,315,700

3,222,683.22

97.19

2) งบลงทุน

-

-

-

3) งบเงินอุดหนุน

-

-

-

3,315,700

3,222,683.22

97.19

1) งบดาเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
กลุ่มเกษตรกรและคณะกรรมการกลางกลุม่ เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานสูงขึน้ และมีการจัดทาแผนงาน
และการขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็ง อย่างน้อย
1 แผนงาน/โครงการ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนภูมภิ าค
จัดประชุมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งการดาเนินงานของกลุ่มเกษตรกร
ร่วมกับการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

คน

489

369

75.46

คน

981

905

92.25

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
โครงการประชุมฯ สามารถพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคณะกรรมการด่าเนินการและ
สมาชิกกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งการด่าเนินงานและการด่าเนินธุรกิจในชุมชนได้ ร้อยละ 82
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ใช้เวทีการประชุมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกลุ่มเกษตรกรที่
ด่าเนินงานได้ประสบความส่าเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ สมาชิกกลุ่ม
เกษตรกรมีส่วนร่วม ได้แสดงความคิดเห็น สามารถน่าไปใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งยังน่าความรู้จาก
เวทีการประชุมไปใช้ในการพัฒนากลุ่มฯ พัฒนาอาชีพ ร่วมกันวางแผนการพัฒนากลุ่มเกษตรกร/แผนธุรกิจด้าน
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร/แผนเพิ่มปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
การด่าเนินการในช่วงปลายปีงบประมาณ ท่า ให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ปฏิบัติและผู้ด่าเนินการจริง
ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
ควรมีหัวข้อวิชาที่ผู้เข้าอบรมสามารถน่าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสูด
่ เี ด่น

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ
1) เพื่อให้ การคัดเลื อกสหกรณ์และกลุ่ มเกษตรกรดีเด่นแห่ งชาติ สามารถด่าเนินการได้ตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก่าหนด
2) เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นให้ปรากฏ
ต่อสาธารณชน

2. กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ
1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย (ปี 2562–2563) ที่ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดและส่านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ 2 เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ เกณฑ์
ดีเด่นแห่งชาติ
2) ด่าเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด จ่านวน 78 แห่ง
3) ด่าเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค จ่านวน 30 แห่ง
4) ด่าเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับชาติ จ่านวน 10 แห่ง

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความส่าเร็จของการด่าเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ
และเผยแพร่ผลงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นให้ปรากฏต่อสาธารณชน

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
1) กรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถด่าเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ได้อย่างเป็น
ระบบ
2) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการพัฒนาผลการด่าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3) ผลงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่นได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน สามารถ
เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างส่าหรับการพัฒนาตนเองของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ ได้

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

1) งบดาเนินงาน

404,600. -

404,600. -

100.00

2) งบลงทุน
3) งบเงินอุดหนุน

2,000,000.-

2,000,000.-

100.00

4) งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

2,404,600. -

2,404,600. -

100.00

รวมทั้งสิ้น
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6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จของการดาเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรดีเด่น
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลและจัดประชุมคัดเลือกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค พร้อมนาเสนอข้อมูล
2. จัดประชุมคัดเลือกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรดีเด่นระดับกรม พร้อม
นาเสนอข้อมูล
3. จัดประชุมคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นระดับอนุกรรมการ พร้อมนาเสนอ
ข้อมูล
4. นาเสนอการประชุมคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นระดับกระทรวง

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ครั้ง

7

7

100.00

ครั้ง

4

4

100.00

ครั้ง

1

1

100.00

ครั้ง

1

1

100.00

ครั้ง

1

1

100.00

จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด

78
78
78
78
78
78

78
78
78
78
78
78

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ส่วนภูมภิ าค
1. กาหนดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปี
2. ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย
3. ประเมินสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามหลักเกณฑ์
4. จัดประชุมคัดเลือกระดับจังหวัด
5. ประกาศผลระดับจังหวัด
6. จัดทาข้อมูลและเอกสารประกอบของสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรที่ผ่าน
ระดับคะแนนตามหลักเกณฑ์ส่งให้กรม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาคและระดับชาติ

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2563 จานวน 10 แห่ง ดังนี้
1. สหกรณ์การเกษตร : สหกรณ์การเกษตรล่าพระเพลิง จ่ากัด จังหวัดนครราชสีมา
2. สหกรณ์โคนม : สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จ่ากัด จังหวัดนครราชสีมา
3. สหกรณ์นิคม : สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จ่ากัด จังหวัดอุตรดิตถ์
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ่ากัด จังหวัดภูเก็ต
5. สหกรณ์ร้านค้า : ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จ่ากัด จังหวัดเชียงใหม่
6. สหกรณ์บริการ : สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จ่ากัด จังหวัดสงขลา
7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่อง จ่ากัด จังหวัดเพชรบุรี
8. กลุ่มเกษตรกรท่านา : กลุ่มเกษตรกรท่านาบ่อทอง จังหวัดอุตรดิตถ์
9. กลุ่มเกษตรกรท่าสวน : กลุ่มเกษตรกรท่าสวนคุณภาพต่าบลเหมืองง่า จังหวัดล่าพูน
10. กลุ่มเกษตรกรท่าไร่ : กลุ่มเกษตรกรปลูกสับปะรดทางเกวียน จังหวัดระยอง
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจาปี 2563 จานวน 30 แห่ง ดังนี้
1. สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ประจ่าปี 2563
1.1 ประเภท สหกรณ์การเกษตร
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ภาคเหนือ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จ่ากัด จังหวัดแพร่
ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรสามชุก จ่ากัด จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรล่าพระเพลิง จ่ากัด จังหวัดนครราชสีมา
ภาคใต้ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรไชยา จ่ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.2 ประเภท สหกรณ์โคนม
ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มิตรภาพ) จ่ากัด จังหวัดสระบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จ่ากัด จังหวัดนครราชสีมา
1.3 ประเภท สหกรณ์นิคม
ภาคเหนือ ได้แก่ สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จ่ากัด จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคใต้ ได้แก่ สหกรณ์นิคมพนม จ่ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.4 ประเภท สหกรณ์ประมง
ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ่ากัด จังหวัดสมุทรสงคราม
1.5 ประเภท สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา
ภาคใต้ ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านยางงาม จ่ากัด จังหวัดสงขลา
1.6 ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคเหนือ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล่าพูน จ่ากัด จังหวัดล่าพูน
ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จ่ากัด จังหวัดนครปฐม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ่ากัด จังหวัดชัยภูมิ
ภาคใต้ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ่ากัด จังหวัดภูเก็ต
1.7 ประเภท สหกรณ์ร้านค้า
ภาคเหนือ ได้แก่ ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จ่ากัด จังหวัดเชียงใหม่
ภาคกลาง ได้แก่ ร้านสหกรณ์พนักงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ่ากัด จังหวัดสมุทรสาคร
1.8 ประเภท สหกรณ์บริการ
ภาคเหนือ ได้แก่ สหกรณ์เดินรถล่าปาง จ่ากัด จังหวัดล่าปาง
ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์บริการไออาร์พีซี จ่ากัด จังหวัดระยอง
ภาคใต้ ได้แก่ สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จ่ากัด จังหวัดสงขลา
1.9 ประเภท สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ภาคเหนือ ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขานาง – ทุ่งนา จ่ากัด จังหวัดอุทัยธานี
ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่อง จ่ากัด จังหวัดเพชรบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จ่ากัด จังหวัดสุรินทร์
1.10 ประเภท สหกรณ์ในโครงการพระราชด่าริหรือสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง
ภาคเหนือ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จ่ากัด จังหวัดล่าพูน
2. กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจ่าปี 2563
2.1 ประเภท กลุ่มเกษตรกรท่านา
ภาคเหนือ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรท่านาบ่อทอง จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรท่านาปะเคียบ จังหวัดบุรีรัมย์
2.2 ประเภท กลุ่มเกษตรกรท่าสวน
ภาคเหนือ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรท่าสวนคุณภาพต่าบลเหมืองง่า จังหวัดล่าพูน
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ภาคใต้ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรท่าสวนเขาทะลุ จังหวัดชุมพร
2.3 ประเภท กลุ่มเกษตรกรท่าไร่
ภาคเหนือ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรท่าไร่สมัย จังหวัดล่าปาง
ภาคกลาง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรปลูกสับปะรดทางเกวียน จังหวัดระยอง
2.4 ประเภท กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ภาคกลาง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะพลับพลา จังหวัดราชบุรี
เชิงคุณภาพ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่ งชาติได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผ ลงาน
ของสหกรณ์และกลุ่ มเกษตรกรดีเด่น ให้ ป รากฏต่อสาธารณชน รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการด่าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ :
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกมีจ่านวนน้อย และไม่ครบทุกประเภทการคัดเลือก

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
1) กรมควรมีการทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น
2) กรมควรก่าหนดการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นเป็นตัวชี้วัดระดับส่านักงานสหกรณ์
จังหวัดและส่านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ 2 เพื่อให้ส่านักงานให้ความส่าคัญในการ
วางแผนการส่งเสริมและเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้มีสหกรณ์และกลุ่มผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
และส่งเข้าประกวดเพิ่มมากขึ้น

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค จานวน 4 ภาค

การมอบโล่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค
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5. โครงการการพัฒนาสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรสู่มาตรฐาน

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มีองค์ความรู้ ทราบทิศทางในการแนะน่า
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในทิศทางเดียวกัน
2) สามารถผลั กดันให้ สหกรณ์และกลุ่ มเกษตรกร เป็ นสื่ อกลางในการบริการบรรดาสมาชิก และ
สามารถด่าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

2. กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกแห่งทั่วประเทศ
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
1) จ่านวนสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100
2) จ่านวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่มาตรฐาน มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
สามารถด่าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้บริการสมาชิกได้ตามความต้องการ

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท

ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

-

-

-

1.1) ส่วนกลาง

-

-

-

1.2) ส่วนภูมิภาค

งบประมาณงานตาม
ภารกิจพื้นฐาน
/งานประจ่า (Function)
-

ตามกิจกรรมการเข้า
แนะน่าส่งเสริม

-

-

-

3) งบเงินอุดหนุน

-

-

-

4) งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

-

-

-

1) งบดาเนินงาน

2) งบลงทุน

รวมทั้งสิ้น

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
1. จานวนสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2. จานวนกลุม่ เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ร้อยละ
ร้อยละ

100
90

76.64
81.87

76.64
90.96
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. ชี้แจงการดาเนินการพัฒนาสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
สู่มาตรฐาน
2. จัดทาคาแนะนา แนวทางส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
3. ติดตาม ตรวจสอบผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร และประกาศผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรประจาปี
ส่วนภูมภิ าค
1. วิเคราะห์ ให้คาแนะนา ส่งเสริมสนับสนุน สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน
2. ติดตามประเมินผลมาตรฐานสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ครั้ง

1

1

100.00

ฉบับ

1

1

100.00

ครั้ง

1

1

100.00

ครั้ง

12

12

100.00

ครั้ง

1

1

100.00

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
1) สหกรณ์สามารถพัฒนาสู่มาตรฐานได้ จ่านวน 4,761 แห่ง จากสหกรณ์ที่น่ามาจัดมาตรฐาน 6,201 แห่ง
2) กลุ่มเกษตรกรสามารถพัฒนาสู่มาตรฐานได้ จ่านวน 2,891 แห่ง จากกลุ่มเกษตรกรที่น่ามาจัด
มาตรฐาน 3,529 แห่ง
เชิงคุณภาพ
1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนายกระดับจากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในพัฒนาการที่ดีขึ้น ประกอบด้วย สหกรณ์ 322 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 285 แห่ง
2) สหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกร ที่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานในปี ก่ อ น สามารถรั ก ษาระดั บ มาตรฐานได้
ประกอบด้วยสหกรณ์ 3,604 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 75.69 ของสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐาน) และกลุ่มเกษตรกร 2,604
แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 90.07 ของกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน)

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ผ่านมาตรฐาน เพราะไม่ผ่านเกณฑ์บางข้อ มีสาเหตุมาจาก
1) สหกรณ์ประสบปัญหาการด่าเนินธุรกิจขาดทุน โดยพบว่าสหกรณ์ขนาดเล็กไม่สามารถด่าเนินธุรกิจ
ให้มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายได้ บางสหกรณ์มีก่าไรสลับกับขาดทุน ไม่สามารถท่าก่าไรได้สม่่าเสมอทุกปี
ส่าหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่พบว่ามีการตั้งหนี้ สงสัยจะสูญเป็นจ่านวนมาก ท่าให้สหกรณ์ขาดทุน บางสหกรณ์มี
การหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์มากกว่าก่าไร จึงท่าให้สหกรณ์ขาดทุน (ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 1 และอาจส่งผลให้ไม่
ผ่านเกณฑ์ข้อ 6 ด้วย)
2) สหกรณ์ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดท่าบัญชี โดยแยกออกเป็น สหกรณ์ไม่สามารถปิดบัญชีได้และ
สหกรณ์สามารถปิดบัญชี แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี สหกรณ์ท่าได้เพียงจัดประชุม
ภายใน 150 วัน โดยไม่มีการอนุมัติงบการเงิน (ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 3)
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8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
1) วิเคราะห์ ศักยภาพตั้งแต่แผนงานประจ่าปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แผนกลยุทธ์หรือแผน
ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แผนธุรกิจแต่ละประเภทที่จะต้องขยายธุรกิจหรือเพิ่มปริมาณธุรกิจที่
ด่าเนินงานแล้วไม่ประสบผลการขาดทุน ลดค่าใช้จ่ายบางส่วนถือว่าเป็นการลดต้นทุนการบริหารของสหกรณ์
รวมทั้งโครงสร้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ควรมีบุคลากรเท่าที่จ่าเป็นไม่เป็นภาระให้แก่สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร การสร้ า งรายได้ ข องสหกรณ์ การควบคุ ม ค่ า ใช้ จ่ า ย การปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน
การประเมิน ความเสี่ ย งที่ ไ ม่ส ามารถด่า เนิ น การให้ เ ป็น ไปตามเป้ าหมาย ตลอดจนการวิเ คราะห์ ก ารลด
ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของบรรดาสมาชิกและการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์
2) ส่งเสริมการจัดจ้างผู้จัดท่าบัญชีในสหกรณ์ โดยมี Model ตัวอย่างร่วมกันระหว่างสหกรณ์ในการ
จัดจ้างผู้จัดท่าบัญชี และส่งเสริมให้มีการวางแผนและด่าเนินธุรกิจให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน
3) บู ร ณาการระหว่างหน่ ว ยงาน ประกอบด้ว ย กรมตรวจบัญชีส หกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ องค์กรที่
เกี่ยวข้องแต่ละประเภทและรูปแบบสหกรณ์ ตกลงความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดท่าบัญชีและ
งบการเงินได้ มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่/ผู้จัดท่าบัญชีของสหกรณ์เพื่อพัฒนาระดับขีดความสามารถในการจัดท่าบัญชี
6. โครงการสหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาล

1.วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลอย่างสม่่าเสมอ
2) ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการพัฒนาเป็นสหกรณ์สีขาว ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
2. กลุ่ ม เป้ าหมาย/พื้น ที่ เ ป้ าหมายด าเนิ น การ : สหกรณ์ ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561และสหกรณ์ใหม่ที่ประสงค์เข้าร่ วมโครงการ (เน้นที่สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน)
ใน 76 จังหวัด 2 พื้นที่

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
สหกรณ์ได้รับการส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล จ่านวน 400 แห่ง

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
ร้อยละ 50 ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ด่าเนินกิจการตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
(ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ปฏิบัติจากการประเมินครั้งที่ 2 ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป)

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท

ประเภทงบรายจ่าย
1) งบดาเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

1,361,780.-

1,361,780.-

100.00

-

ส่วนกลาง

514,820. -

514,820. -

100.00

-

ส่วนภูมภิ าค

846,960.-

846,960.-

100.00

1,361,780. -

1,361,780. -

100.00

รวมทั้งสิ้น
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6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
จานวนสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมสหกรณ์สขี าวด้วย
ธรรมาภิบาล
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1.จัดทาแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมสหกรณ์สขี าว
ด้วยธรรมาภิบาล แจ้งสานักงานสหกรณ์จังหวัด และ
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
และพื้นที่ 2
2. แต่งตั้งคณะทางานตรวจประเมินธรรมาภิบาล
ระดับกรม
3. รวบรวมและรายงานผลการประเมินสหกรณ์ที่ผ่าน
เกณฑ์ในระดับสหกรณ์สขี าวจากคณะทางานตรวจ
ประเมินระดับจังหวัด ให้กรมทราบ
4. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทเคลื่อนไหว
(MOTION GRAPHIC) เพื่อการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
ส่วนภูมภิ าค
1. แต่งตั้ง/มีคณะทางานส่งเสริมระดับจังหวัด
2. จัดประชุมคณะทางานส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับ
จังหวัด และประเมินสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ
3. แต่งตั้ง/มีคณะทางานตรวจประเมินระดับจังหวัด
4. จัดประชุมคณะทางานตรวจประเมินระดับจังหวัด
5. คณะทางานตรวจประเมินระดับจังหวัดเข้าตรวจ
ประเมินสหกรณ์
6. รายงานผลการประเมิน ให้กรมทราบ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

แห่ง

400

405

101.25

ครั้ง

1

1

100.00

คณะ

11

11

100.00

ครั้ง

1

1

100.00

เรื่อง

1

1

100.00

แห่ง
ครั้ง

78
156

78
156

100.00
100.00

แห่ง
ครั้ง
แห่ง

78
156
400

78
90
405

100.00
57.69
101.25

ครั้ง

2

2

100.00

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
1) สหกรณ์ ที่ ได้รั บ การส่ งเสริ ม สหกรณ์สี ขาวด้ว ยธรรมาภิ บาล จ่านวน 405 แห่ ง แยกเป็นสหกรณ์
ประเภทต่า ง ๆ ดั งนี้
ประเภทสหกรณ์
จานวนสหกรณ์ (สหกรณ์)
สหกรณ์การเกษตร
163
สหกรณ์นิคม
12
สหกรณ์ประมง
1
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ประเภทสหกรณ์

จานวนสหกรณ์ (สหกรณ์)
202
24
3
-

รวมทั้งสิ้น

405

สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สหกรณ์บริการ
สหกรณ์ร้านค้า

2) ผลการด่ า เนิ น งานส่ ง เสริ ม สหกรณ์ จากการประเมิ น ครั้ ง ที่ 2 ประจ่ า ปี ง บประมาณ 2563 โดย
คณะท่างานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัด จ่านวน 405 สหกรณ์ มีสหกรณ์ที่ได้คะแนนร้อยละ 60
ขึ้นไป จ่านวน 242 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 59.75 จาก 405 สหกรณ์
3) สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทเคลื่อนไหว (Motion Graphic) ส่าหรับเผยแพร่ผ่าน Social Media เป็น
การรณรงค์ส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ตามหลักประเกณฑ์ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จ่านวน
10 ตอน ตอนละไม่น้อยกว่า 3 นาที
เชิงคุณภาพ
1) สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้น่าหลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการท่าให้
สหกรณ์ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การ การควบคุ ม ภายในที่ ดี ขึ้ น ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล สร้ า งความเชื่ อมั่น
ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือจากสมาชิก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นแล้ว
แม้ว่าสหกรณ์บางแห่งที่น่าไปปฏิบัติบางหลัก ตามความพร้อมของสหกรณ์ ยังมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการ
ยกระดับการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป
2) สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทเคลื่อนไหว (Motion Graphic) ทั้ง 10 ตอน ที่มีความน่าสนใจ โดยตอนที่
1 เป็นการน่าเสนอภาพรวมของหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์สีขาว และตอนที่ 2 ถึง ตอนที่ 10 เป็นการ
น่าเสนอหลักเกณฑ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 9 หลัก คือ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง
หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการมอบอ่านาจ หลักนิติธรรม และหลัก
ความเสมอภาค เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ใ นขั้ น ตอน กระบวนการปฏิ บั ติ ข อง
หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ และสหกรณ์ที่มี
ความสนใจด่าเนิน งานตามหลั กสหกรณ์สี ขาวด้ว ยธรรมาภิบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและบุคคลอื่ นที่
เกี่ยวข้อง

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
1) สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลต่อการด่าเนินโครงการ ดังนี้
- การส่งเสริมและประเมินสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลในระดับจังหวัด
รวมทั้งการรายงานผลการประเมินให้กรมทราบ ไม่สามารถด่าเนินการได้ตามช่วงระยะเวลาที่ก่าหนดไว้ในแผน
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- การตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลระดับกรม ซึ่งต้องตรวจประเมินสหกรณ์ที่ผ่าน
เกณฑ์ในระดับสีขาว (ร้อยละ 85 ขึ้นไป) ของปี 2562 จ่านวน 107 สหกรณ์ ไม่สามารถด่าเนินการได้ เนื่องจาก
คณะท่างานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม ไม่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพราะสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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- การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ก่าหนดไว้ เนื่องจากบางกิจกรรมไม่สามารถด่าเนินการได้
เพราะสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แ จง
คณะท่างานตรวจประเมินระดับกรม และการจัดท่าใบประกาศ
2) เจ้าหน้าที่และคณะท่างานที่เกี่ยวข้อง ยังมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินไม่ ชัดเจน
และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
1) เสนอขออนุมัติปรับปรุงแผนงานและงบประมาณ เพื่อขยายเวลาการส่งเสริม การตรวจประเมิน
และการรายงานผลการตรวจประเมินของระดับจังหวัด และเพื่อน่างบประมาณที่เหลือจากการยกเลิกกิจกรรม
มาใช้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทเคลื่อนไหว (Motion Graphic) ทั้ง 10 ตอน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติของหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
ให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ และสหกรณ์ที่มีความสนใจด่าเนินงานตามหลักสหกรณ์สีขาวด้ว ยธรรมา
ภิบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ภาค รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
ระดับพื้นที่ และผู้แทนคณะท่างานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม เกี่ยวกับการประเมินสหกรณ์สีขาว
ด้วยธรรมาภิบาล เพื่อน่าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และค่าแนะน่าการ
ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลให้มีความชัดเจน

การปฏิบัติงานโครงการสหกรณ์สีขาว ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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7. โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทาบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง ให้จัดท่าบัญชีได้เป็นปัจจุบัน
2) เพื่อให้สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงสามารถจัดท่างบทดลองและปิดบัญชีได้ตามกฎหมายก่าหนด

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ : สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง จ่านวน 51 แห่ง
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
1) สหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
2) ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กรมก่าหนด ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90
3) สหกรณ์เป้าหมายที่ปิดบัญชีไม่ได้ สามารถจัดท่าบัญชีเป็นปัจจุบันและจัดท่างบทดลองหรืองบ
การเงินส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจรับรองได้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
1) สหกรณ์สามารถจัดท่าบัญชีเป็นปัจจุบัน
2) สหกรณ์สามารถจัดท่างบทดลองและปิดบัญชีได้ตามกฎหมายก่าหนด
5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย
1) งบดาเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับ
664,200.-

ผลเบิกจ่าย
664,200.-

ร้อยละ
100.00

- ส่วนกลาง

35,480. -

35,480

100.00

- ส่วนภูมิภาค

570,000. -

570,000. -

100.00

664,200.-

644,200.-

100.00

รวมทั้งสิ้น

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
สหกรณ์เป้าหมายที่ปิดบัญชีไม่ได้ สามารถจัดทาบัญชีเป็น
ปัจจุบนั และจัดทางบทดลองหรืองบการเงินส่งให้ผู้สอบ
บัญชีตรวจรับรองได้ไม่ต่ากว่า
หมายเหตุ สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 50
สหกรณ์ มีผลการดาเนินการดังนี้
1. สามารถจัดทาบัญชีเป็นปัจจุบันและจัดทางบทดลอง
หรืองบการเงิน ส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจรับรองได้ จานวน
23 สหกรณ์ โดยแบ่งเป็น

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ร้อยละ

70

23

46.00
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
- สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้ แต่อยู่ระหว่างผู้สอบ
บัญชีรบรองงบการเงิน จานวน 17 สหกรณ์
- สหกรณ์ปิดบัญชีได้ และผู้สอบบัญชีรับรองงบ
การเงินเรียบร้อยแล้ว จานวน 6 สหกรณ์
2. สหกรณ์ที่เหลืออีก 27 สหกรณ์ อยู่ระหว่างดาเนินการ
แก้ไขปัญหาการปิดบัญชี
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. จัดทาแนวทางปฏิบัติงานตามโครงการสร้าง
ความเข้มแข็งการจัดทาบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์
เคหสถานบ้านมั่นคงง
2. อานวยการและติดตามผลการดาเนินโครงการฯ
3. สรุปผลการดาเนินโครงการฯ
ส่วนภูมภิ าค
1. คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อจัดทาแผนปิดบัญชี
สหกรณ์
3. ติดตามประเมินผลและรายงานกรมฯ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

เรื่อง

1

1

100.00

ครั้ง
ครั้ง

4
1

4
1

100.00
100.00

แห่ง
แห่ง

51
50

50
50

98.04
100.00

แห่ง

50

50

100.00

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
1) สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีแผนปฏิบัติงานปิดบัญชีสหกรณ์ จ่านวน 50 แห่ง
2) สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถจัดท่าบัญชีเป็นปัจจุบันและจัดท่างบทดลองหรืองบการเงิน
ส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจรับรองได้ จ่านวน 23 แห่ง
เชิงคุณภาพ
สหกรณ์ที่เข้าร่ วมโครงการฯ มี การจัดท่าแผนปฏิบัติงานปิดบัญชีสหกรณ์ และน่าแผนปฏิบัติงาน
ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดท่าบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่าให้ต้องชะลอการด่าเนิน
โครงการฯ ส่งผลให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการไม่สามารถด่าเนินงานได้ทันภายระยะเวลาที่ก่าหนด
2) ในการด่ า เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาการปิ ด บั ญ ชี ข องสหกรณ์ ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ แต่ ล ะสหกรณ์
ระยะเวลาการด่าเนินงานจะแตกต่างกัน เนื่องจากบางสหกรณ์อาจมีปัญหาการปิดบัญชีหลายอย่าง อาจต้องใช้
เวลาในการแก้ไขปัญหา
3) ผู้รับผิดชอบในการจัดท่าบัญชีของสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท่าบัญชีตามระบบของ
สหกรณ์ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเรื่องการบันทึกบัญชี การปิดบัญชีและการจัดท่างบการเงินประจ่าปี การจัดเก็บ
เอกสารและวิธีการจัดการเอกสารทางบัญชียังไม่เป็นระบบท่าให้เอกสารสูญหาย เป็นต้น
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการติดตาม/ด่าเนินโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) ควรมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์
3) ควรจัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท่าบัญชีตามระบบบัญชีของสหกรณ์โดยเฉพาะเรื่อง
การบันทึกบัญชี การปิดบัญชีและการจัดท่างบการเงินประจ่าปี
(2) ความรู้ในการออกแบบและใช้แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชีให้เหมาะสม และการเก็บรักษา
เอกสารทางบัญชี
(3) การอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการจัดท่างบการเงินของสหกรณ์ ประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบก่าไรขาดทุนและงบประกอบอื่น ๆ โดยจัดอบรมเป็นราย
สหกรณ์พร้อมกับการได้ปฏิบัติจริง

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติงานปิดบัญชีสหกรณ์ (ส่วนภูมภิ าค)
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8. โครงการประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
การเกษตร

1.วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
2) เพื่อให้ผู้ เข้าร่ วมประชุ มมี ส่ วนร่ วมในการก่าหนดแนวทางการส่ งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ นอกภาค
การเกษตร

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
เจ้าหน้าที่ระดับผู้อ่านวยการกลุ่ มส่งเสริมสหกรณ์ จ่านวน 100 คน (ส่านักงานสหกรณ์จังหวัด 76
จังหวัด และส่านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 และผู้สังเกตการณ์จ่านวน 20 คน
รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 120 คน

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
1) ผู้เข้าประชุมมีทักษะในการส่งเสริมสหกรณ์เพิ่มขึ้น และสามารถน่าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผู้เข้าประชุมมีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร และน่าแนวทางไป
ส่งเสริมเพื่อพัฒนาสหกรณ์นอกภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็งสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ให้ดีขึ้น

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

644,400.-

644,400.-

100.00

2) งบลงทุน

-

-

-

3) งบเงินอุดหนุน

-

-

-

4) งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

644,400.-

644,400.-

100.00

1) งบดาเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมทีด่ าเนินการ
ตัวชี้วัด
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นอกภาค
การเกษตร

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

เล่ม

1

อยู่ระหว่าง
ด่าเนินการ

-
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมทีด่ าเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ตัวชี้วัด/กิจกรรมทีด่ าเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

คน

100

100

100.00

ครั้ง

1

1

100.00

ครั้ง

1

1

100.00

กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. สารวจกลุ่มเป้าหมาย (เจ้าหน้าที่ระดับ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์)
2. ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
3. สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทาง
การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากทุกจังหวัดเข้าร่วมประชุม จ่านวน 100 คนตามเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ปัญหา อุปสรรคแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
การจัดท่าแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดท่า

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
ระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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9. โครงการการจัดทาแนวทางการพิจารณาสินเชือ่ สาหรับการให้เงินกูร้ ะหว่างสหกรณ์รว่ มกับ
การใช้เครือ่ งมือ Credit Scoring

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อศึกษารูปแบบการพิจารณาการให้เงินกู้ระหว่างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และการจัดกลุ่มลูกหนี้
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Credit Risk Rating)
2) เพื่อสร้างมาตรฐานการให้เงินกู้ของสหกรณ์ให้มีคุณภาพ
3) เพื่อก่าหนดมาตรการเชิงป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินสูญของสหกรณ์

2. กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ : ประธานกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สินเชื่อของ
สหกรณ์ที่ให้เงินกู้ระหว่างสหกรณ์ในสัดส่วนสูง จ่านวน 29 แห่ง

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
1) คู่มือรูปแบบการพิจารณาการให้เงินกู้ระหว่างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร และการจัดกลุ่ม
ลูกหนี้และกลุ่มเกษตร (Credit Risk Rating) 1 เรื่อง
2) เครื่องมือการพิจารณาการให้เงินกู้ระหว่างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร และการจัดกลุ่ม
ลูกหนี้และกลุ่มเกษตร (Credit Risk Rating)

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
1) สหกรณ์มีรูปแบบการพิจารณาการให้เงินกู้ระหว่างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การจัดกลุ่มลูกหนี้และ
กลุ่มเกษตร (Credit Risk Rating)
2) สหกรณ์มีมาตรฐานการให้เงินกู้ระหว่างสหกรณ์ที่มีคุณภาพ
3) สหกรณ์มีมาตรการเชิงป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินสูญเงินให้กู้ระหว่างสหกรณ์

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

144,900

144,900

100.00

2) งบลงทุน

-

-

-

3) งบเงินอุดหนุน

-

-

-

4) งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

144,900

144,900

100.00

1) งบดาเนินงาน

รวมทั้งสิ้น
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6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

เรื่อง

1

1

100.00

2. ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเพื่อเสนอแนะสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี
ผลิตภัณฑ์
ศักยภาพที่จะนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ มาใช้ในการเสี่ยงภัย
ของการลงทุนในธุรกิจและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ในตลาด
เงินและตลาดทุนเพื่อให้สหกรณ์สามารถปรับสถานะทางการเงินให้
เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ : การเสนอแนะให้สหกรณ์ออมทรัพย์
นาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ

1

1

100.00

3. ศึกษา วิเคราะห์และวิจัย ข้อมูลด้านการเงิน ด้านการตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ และสร้างหรือปรับปรุงระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ เพือ่ ให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน : การจัดทา
แนวทางการพิจารณาสินเชื่อสาหรับการให้เงินกู้ระหว่างสหกรณ์
ร่วมกับการใช้เครื่องมือ CREDIT SCORING

ผลิตภัณฑ์

1

1

100.00

สหกรณ์

29

26

89.66

ครั้ง

2

2

100.00

ครั้ง

1

1

100.00

ครั้ง

1

1

100.00

ครั้ง

1

1

100.00

ครั้ง

1

1

100.00

ตัวชี้วัด
1. ศึกษา วิเคราะห์และวิจัย คู่มือการปฏิบัติงาน การรายงาน
เกี่ยวกับขนาดของสหกรณ์และการดาเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการดาเนินงานและเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ : การอ่านงบการเงินอย่างง่าย

กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมโครงการจัดทาแนวทางการ
พิจารณาสินเชื่อสาหรับการให้เงินกู้ระหว่างสหกรณ์ ร่วมกับการใช้
เครื่องมือ CREDIT SCORING
2. ประชุมวางแผนและกรอบการศึกษาจัดแนวทาทางการพิจารณา
สินเชื่อสาหรับให้เงินกู้ระหว่างสหกรณ์ ร่วมกับการใช้เครื่องมือ
CREDIT SCORING
3. จัดทาร่างแนวทางการพิจารณาสินเชื่อสาหรับการให้เงินกู้
ระหว่างสหกรณ์ ร่วมกับการใช้เครื่องมือ CREDIT SCORING
4 ลงพื้นที่ทดสอบร่างแนวทางการพิจารณาสินเชื่อสาหรับการให้
เงินกู้ระหว่างสหกรณ์ ร่วมกับการใช้เครื่องมือ CREDIT SCORING
5. ปรับปรุงร่างแนวทางการพิจารณาสินเชื่อสาหรับการให้เงินกู้
ระหว่างสหกรณ์ ร่วมกับการใช้เครื่องมือ CREDIT SCORING
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร การจัดทารูปแบบการพิจารณาการให้
เงินกู้ระหว่างสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร และการจัดกลุ่มลูกหนี้
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (CREDIT RISK RATING) เพื่อปรับปรุง
แนวทางการพิจารณาสินเชื่อสาหรับการให้เงินกู้ระหว่างสหกรณ์
ร่วมกับการใช้เครื่องมือ CREDIT SCORING ร่วมกับสหกรณ์
เป้าหมาย
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

7. ปรับปรุงร่างแนวทางการพิจารณาสินเชื่อสาหรับให้เงินกู้ระหว่าง
สหกรณ์ ร่วมกับการใช้ CREDIT SCORING หลังการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
8. เผยแพร่คู่มือแนวทางการพิจารณาสินเชื่อสาหรับการให้เงินกู้
ระหว่างสหกรณ์ ร่วมกับการใช้เครื่องมือ CREDIT SCORING

ครั้ง

1

1

100.00

ครั้ง

1

1

100.00

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ : มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 26 แห่ง จ่านวน 47 คน
เชิงคุณภาพ : ผู้รับเข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินและ
ได้รู ปแบบการพิจารณาการให้ เงินกู้ระหว่างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และการจั ดกลุ่มลูกหนี้สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร (Credit Risk Rating) ส่าหรับสหกรณ์ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ :
การด่าเนินโครงการล่าช้า เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ : เลื่อนการด่าเนินโครงการออกไปและประเมินสถานการณ์เป็นระยะ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทารูปแบบการพิจารณาการให้เงินกู้ระหว่างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
และจัดกลุ่มลูกหนีส้ หกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Credit Risk Rating)
ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563 โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส ถนนพิบูลสงคราม ตาบลสวนใหญ่
อาเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี มีสหกรณ์เข้าร่วมประชุมฯ จานวน 26 แห่ง จานวน 47 คน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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10. โครงการประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร “สร้าง Young Financial Analysts”

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่าหรับการส่งเสริมสหกรณ์
2) เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้เครื่องมือและองค์ความรู้ที่จ่าเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ให้กับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานด้านการเงิน
3) เพื่อสร้างระบบพี่เลี้ยงนักการเงินเพื่อเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร

2. กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
1) ข้าราชการส่วนภูมิภาค ส่านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ที่บรรจุใหม่
อายุไม่เกิน 35 ปี จ่านวน 62 คน
2) ข้าราชการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “นักการเงิน” วิทยากร เจ้าหน้าที่โครงการ และผู้สังเกตการณ์
รวมจ่านวน 98 คน

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
1) ผู้ เข้าร่ ว มโครงการมีความรู้ และทักษะในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ข้อมูล ทางการเงินสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งรายงานผลการวิเคราะห์ได้ตามที่โครงการก่าหนด
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบพี่เลี้ยงนักการเงิน
3) บุคลากรรุ่นใหม่ไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 80 สามารถวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงินที่จ่าเป็นส่าหรับการส่ งเสริ ม
สหกรณ์

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีบุคลากรที่มีทักษะและสมรรถนะในการแนะน่าส่งเสริมสหกรณ์ วิเคราะห์ ตาม
ความเคลื่อนไหวในการด่าเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของสหกรณ์ได้
อย่างมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นก่าลังส่าคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการของกรมฯ ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก่าหนด

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

หน่วย : บาท
ร้อยละ

1,109,700

1,009,700

100.00

2) งบลงทุน

-

-

-

3) งบเงินอุดหนุน

-

-

-

4) งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

1,109,700

1,009,700

100.00

ประเภทงบรายจ่าย
1) งบดาเนินงาน

รวมทั้งสิ้น
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6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
บุคลากรรุ่นใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่จาเป็นสาหรับการส่งเสริมสหกรณ์ได้
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ “สร้าง YONG
FINANCIAL ANALYSTS”
2. ตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ของผู้เข้าร่วมโครงการ
3. สรุปผลการดาเนินโครงการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ร้อยละ

80

100

125

รุ่น

1

1

100.00

เล่ม
เล่ม

10
1

10
1

100.00
100.00

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ มีผู้เข้ารับการอบรม จ่านวน 144 คน ดังนี้
1. ข้าราชการผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักการเงิน รุ่น 1 – 3 จ่านวน 70 คน
2. ข้าราชการบรรจุใหม่ (ตั้งแต่ มกราคม 2562 เป็นต้นไป) จ่านวน 62 คน
3. ข้าราชการในจังหวัดที่ไม่มีนักการเงิน จ่านวน 12 คน
เชิงคุณภาพ
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ทาง
การเงิน ให้กับผู้เข้าร่ว มโครงการเพื่อประโยชน์ในการแนะน่าและส่งเสริมสหกรณ์ และสร้างช่องทางการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบพี่เลี้ยงได้อย่างเป็นรูปธรรม

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
ระยะเวลาในการจัดโครงการสั้นเกินไปเนื่องจากมีเนื้อหาในการอบรมค่อนข้างมาก จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมากเกินไปท่าให้ไม่สามารถดูแลภาคปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง และพื้นฐานความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ
แตกต่างกัน

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
ควรแบ่งโครงการออกเป็นหลายรุ่นเพื่อให้มีจ่านวนผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละรุ่นไม่มากเกินไปสามารถ
ดูแลให้ฝึกปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งแยกกลุ่มเป้าหมายตามพื้นฐานความรู้ที่มีในแต่ละรุ่น และอาจท่า
โครงการต่อเนื่องเพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมทั้งเชิงลึกและทักษะ
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้าง Young Financial Analysts”
ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

11. โครงการประชุมเชิงปฏิบต
ั ิ โครงการสร้าง Keyman ด้านการเงินสหกรณ์

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
เพื่อ เสริม สร้า งทัก ษะขั้น สูง ด้า นการวิเ คราะห์ข้อ มูล ทางการเงิน ของสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ใ ห้กั บ
บุคลากรกรมส่งเสริ มสหกรณ์

2. กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้ที่ผ่านหลักสูตรนักการเงิน จ่านวน 60 คน

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :

1) เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและน่าเสนอผลการวิเคราะห์ ตามที่
โครงการก่าหนดได้
2) เชิงปริมาณ : ผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่ก่าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ่านวน
กลุ่มเป้าหมายหลักในแต่ละรุ่น
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4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
1) กรมส่งเสริมสหกรณ์มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์
สามารถรายงานผลการวิเคราะห์และความเสี่ยงต่าง ๆ ของสหกรณ์ในพื้นที่และใช้ข้อมูล ในการสนั บสนุน
การส่งเสริมและก่ากับดูแลสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพผล
2) กรมส่งเสริมสหกรณ์มีข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์และความเสี่ยงต่าง ๆ ของสหกรณ์ในพื้นที่
เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์ทางการเงิน ของสหกรณ์และวิเคราะห์ข้อมูล ในภาพรวมเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ก่าหนดนโยบายการก่ากับดูแลและส่งเสริมสหกรณ์

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
ประเภทงบรายจ่าย
1) งบดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

หน่วย : บาท

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

777,080

777,080

100.00

777,080

777,080

100.00

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะและความรู้ในการวิเคราะห์งบการเงินของ
สหกรณ์ และผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามที่โครงการกาหนด
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. ประชุมหารือเนื้อหาหลักสูตร
2. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
3. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ร้อยละ

80

98

122.50

ครั้ง
รุ่น
ฉบับ

3
2
1

3
2
1

100.00
100.00
100.00

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
1. มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก (ข้าราชการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “นักการเงิน”
จ่านวน 2 รุ่น ๆ ละ 30 คน รวม 60 คน
2. กลุ่มเป้าหมายหลักผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ของโครงการ จ่านวน 59 คน จาก 60 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและน่าเสนอผลการวิเคราะห์ตามที่โครงการก่าหนดไว้

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
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ข้อจ่ากัดในการด่าเนินโครงการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการอนุเคราะห์วิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
ด่าเนินโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1) ขอความร่วมมือระดับหน่วยงานในการขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง
2) ด่าเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

โครงการสร้าง Keyman ด้านการเงินสหกรณ์
รุ่นที่ 1 และ รุน่ ที่ 2 โดยรุ่นที่ 1 จัดโครงการฯ
ระหว่างวันที่ 2 – 7 สิงหาคม 2563 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 21 สิงหาคม
ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
กิจกรรมหลัก : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

1. โครงการพัฒนาระบบเชือ่ มโยงข้อมูล การบูรณาการภาครัฐ ระยะที่ 1

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อน่าข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์เชื่อมโยงกับข้อมูลของกรมการปกครองและส่วนราชการอื่น
2) เพื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองและส่วนราชการอื่น
3) กรมส่งเสริมสหกรณ์มีข้อมูลของส่วนราชการอื่นเพื่อช่วยการปฏิบัติงาน ได้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว

2. กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ : บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
1) เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองและส่วนราชการอื่น ได้ถูกต้องครบถ้วน
2) มีระบบส่าหรับให้บริการประชาชนในการยกเลิกการเรียกส่าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้
3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการ

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
กรมมีระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลเอกสารที่ทางราชการออกให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่น และให้บริการ
ข้อมูลเอกสารทางราชการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ออก

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

-

-

-

15,044,000

1,747,000

11.61

3) งบเงินอุดหนุน

-

-

-

4) งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

15,044,000

1,747,000
PO 1,329,410

11.61

1) งบดาเนินงาน
2) งบลงทุน

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ : งบประมาณตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (PO) จ่านวน 14,669,000 บาท
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6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
1. กรมมีระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์และ
บุคคลที่ติดต่อราชการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่มาติดต่อราชการ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อขออนุญาต
ใช้ข้อมูล
2. ประชุมร่วมกับผู้รับจ้าง/ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วน
ราชการ เพื่อกาหนดระบบที่จะใช้แสดงข้อมูล
3. ติดตามและประเมินผลการดาเนินการของผู้รับจ้าง
ให้เป็นไปตามงวดงาน

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ระบบ

1

-

-

ร้อยละ

80

-

-

หน่วยงาน

4

5

125

ครั้ง

3

3

100

ครั้ง

4

2

50

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างส่งมอบงานในงวดที่ 3 และ 4 แล้ว โดยคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงานอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับและ
แจ้งให้ผู้รับจ้างปรับปรุงระบบงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการอบรมการใช้งาน ซึ่งคาดว่าจะด่าเนินการแล้วเสร็จในเดือน
มกราคม ส่าหรับตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่มาติดต่อราชการยังไม่สามารถประมวลผลได้ เนื่องจาก ระบบจะแล้วเสร็จ
ในเดือนมกราคม 2564 และเริ่มใช้งานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
โครงการอยู่ระหว่างด่าเนินการ

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
การขอใช้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานมีปัญหาไม่สามารถให้บริการได้

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงเงื่อนไขการขอใช้ข้อมูลและแจ้งไปยังหน่วยงานเจ้าของข้อมูลต่อไป เนื่องจากกรมไม่สามารถ
ใช้ข้อมูลได้ หากยังไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
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กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์
1. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อส่ งเสริ มและพัฒ นาองค์ความรู้และการผลิ ตของสมาชิกสหกรณ์ภ าคการเกษตรและกลุ่ ม
เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกไปสู่การตรวจรับรองการผลิตมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาด ให้สามารถมีช่องทางการจ่าหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) เพื่อเสริมสร้างกลุ่มผู้ผลิตเกษตรปลอดภัยและกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์และสร้างความเข้มแข็งใน
กลุ่มที่ได้ด่าเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ 2560 ให้มีการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านปัจจัยการ
ผลิต การตลาดและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน
3) สร้างเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรปลอดภัยน่าไปสู่เกษตรกรผู้ผลิตอินทรีย์ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และ
สามารถน่าความรู้ไปขยายต่อได้ เกษตรกรที่ผลิตอินทรีย์ต้องมีใจรัก (รักสุขภาพตนเอง รักสุขภาพผู้อื่น) อดทน
(เพราะใช้เวลาในการยอมรับและกว่าจะผ่านการรับรอง) ขยัน (ต้องมั่นดูแล อย่างสม่่าเสมอ ระมัดระวังในการใส่
ปุ๋ยอินทรีย์ ห้ามใช้สารเคมี และในช่วงแรกการยอมรับยังมีน้อย) และต้องท่าเป็นอาชีพหลัก (เพราะใช้เวลาทุ่มเทกับ
การผลิต และต้องมีพื้นที่กันชน จึงเป็นการเกษตรแบบประณีต)
2. กลุ่ ม เป้ า หมาย/พื้ น ที่ เ ป้ า หมายด าเนิ น การ : เกษตรกรสมาชิ ก นิ ค มสหกรณ์ / สหกรณ์ นิ ค ม
จ่านวน 98 ราย (ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 13 แห่ง จ่านวน 10 จังหวัด 15 สหกรณ์นิคม)

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
1) เกษตรกรมีแปลงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์
2) มี แ หล่ ง จ่ า หน่ า ยสิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ยและสิ นค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ ให้ แ ก่ เ กษตรกรผู้ ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุนโรงเรือนพร้อมระบบน้่า
3) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและการผลิตเกษตรอินทรีย์

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
1) พัฒนาการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ ตามแนวทาง
ยุ ทธศาสตร์ การขับเคลื่ อนเกษตรอินทรี ย์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอื่น
2) ท่าให้การใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตนิคมสหกรณ์มีประสิทธิภาพ
3) สหกรณ์เป็นแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ สร้างรายได้เศรษฐกิจของชุมชน ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย
1) งบดาเนินงาน
2) งบลงทุน
3) งบเงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ
1,500,000

ผลเบิกจ่าย
1,493,082

ร้อยละ
99.53

-

-

-

3,430,000

3,430,000

100

4,930,000

4,923,082

99.86
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6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
1 . เ ก ษ ต ร ก ร ส ม า ชิ ก / ส ห ก ร ณ์ นิ ค ม ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น โ ร ง เ รื อ น
พร้อมระบบน้า เพื่อดาเนินการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
2. เกษตรกรสมาชิกได้รับการอบรมหลักสูตรศึกษาดูงานของสมาชิกสหกรณ์
กลุ่มย่อย (เกษตรกรที่ได้รับโรงเรือนพร้อมระบบน้า) เกี่ยวกับกระบวนการผลิต
เกษตรอินทรีย์ในภาคปฏิบัติและการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด
เกษตรอินทรีย์
3. สหกรณ์นิคมได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องพรวนดิน สาดดิน สาหรับ
เตรียมปลูกพืชในโรงเรือน
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. จัดหางบประมาณสนับสนุน
2. ประชุมชี้แจงนโยบาย จัดทาคาแนะนาในการดาเนินโครงการฯ
3. กากับ เร่งรัด อานวย ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหา

หน่วยนับ

แผน ผล ร้อยละ

โรงเรือน

98

98

100

ราย

98

98

100

คัน

17

17

100

นิคม
สหกรณ์
ฉบับ
นิคม
สหกรณ์

13

13

100

1
13

1
13

100
100

ราย

98

98

100

ราย
ราย

98
98

98
98

100
100

ส่วนภูมภิ าค
1. จัดอบรมศึกษาดูงานของสมาชิกสหกรณ์กลุ่มย่อย เกี่ยวกับกระบวนการผลิต
เกษตรอินทรีย์ในภาคปฏิบัติและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด
เกษตรอินทรีย์
2. ติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน/งานที่ดาเนินการ
3. ประสานงาน แนะนา ให้คาปรึกษาเกษตรกรสมาชิก/สหกรณ์นคิ ม ในการ
จัดทาโรงเรือนพร้อมระบบน้า ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต
และการตลาดเกษตรอินทรีย์

6.2 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
1) เกษตรกรสมาชิก/สหกรณ์นิคมได้รับการสนับสนุนโรงเรือนพร้อมระบบน้่า เพื่อด่าเนินการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ จ่านวน 98 โรงเรือน
2) เกษตรกรสมาชิกได้รับการอบรมหลักสูตรศึกษาดูงานของสมาชิกสหกรณ์กลุ่มย่อย (เกษตรกรที่
ได้รับโรงเรือนพร้อมระบบน้่า) เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ในภาคปฏิบัติและการเชื่อมโยง
เครือข่ายการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ จ่านวน 98 ราย
3) สหกรณ์นิคมได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องพรวนดิน สาดดิน ส่าหรับเตรียมปลูกพืชในโรงเรือน
จ่านวน 17 คัน 12 นิคมสหกรณ์ 8 จังหวัด
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เชิงคุณภาพ
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและการผลิตเกษตรอินทรีย์

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
1) เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง ท่าให้แหล่งน้่าที่ใช้ในการผลิตไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลกระทบในการ
ปลูกพืชในโรงเรือน เพราะต้องใช้น้่าได้การเพาะปลูก และน้่าเป็นปัจจัยหลักในการเพาะปลูก เมื่อขาดแคลนน้่า
ท่าให้พืชไม่เติบโตล่าช้า และอาจตายได้
2) เนื่องจากมีโรคระบาดโควิด 19 ท่าให้การสนับสนุนโรงเรือนและการจัดอบรมศึกษาดูงาน เป็นไปอย่างล่าช้า

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
ควรมีการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งขยายตลาดรองรับผลผลิตเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับ
สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมอบรมศึกษาดูงานของสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มย่อยนิคม
สหกรณ์แม่แจ่ม นิคมสหกรณ์พร้าว และนิคมสหกรณ์แม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่

การปลูกพืชในโรงเรือนพร้อมระบบน้าของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์นิคมใน
พื้นที่นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างทางสังคม
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง
1. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) ส่ งเสริ มความรู้ เกี่ย วกับ อุดมการณ์ หลั กการ และวิธีการสหกรณ์แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ
เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม
2) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ตามความพร้อมของชุมชน
3) ส่งเสริม แนะน่า การด่าเนินกิจกรรมของสหกรณ์ตามความต้องการของสมาชิก
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ : จ่านวน 46 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร ใน 5 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล่าพูน แม่ฮ่องสอน และจังหวัดพะเยา พื้นที่ด่าเนินการ : ด่าเนินการในพื้นที่
โครงการหลวง 5 จังหวัด

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร สมาชิกกลุ่มชาวบ้าน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการ
ด่าเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม และมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

4,188,380

4,188,380

100.00

-

-

-

3) งบเงินอุดหนุน

4,249,860

3,892,236

91.58

4) งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

8,438,240

8,080,616

95.76

1) งบดาเนินงาน
2) งบลงทุน

รวมทั้งสิ้น

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
1. สถาบันเกษตรกร/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการสหกรณ์
2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีปริมาณธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. จัดทาคาแนะนาแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร/
กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุม่ อาชีพ/กลุ่มหมู่บ้าน ในพื้นที่โครงการ
หลวง ประจาปี 2563
2. ร่วมประชุม ประสานงาน วางแผน และบูรณาการงานสหกรณ์
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. จัดประชุมคณะทางานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการ
หลวง
4. จัดทาโครงการประกวดสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่
โครงการหลวง

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

แห่ง

79

97

122.78

ร้อยละ

3

3.12

104.00

เล่ม

1

1

100.00

ครั้ง

12

12

100.00

ครั้ง

3

1

33.33

โครงการ

1

1

100.00
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

5. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นใน
พื้นที่โครงการหลวง และลงพื้นที่ตรวจสอบสหกรณ์ที่ได้รับการ
คัดเลือก
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์
ในพื้นที่โครงการหลวง

ครั้ง

2

2

100.00

ครั้ง

1

1

100.00

แห่ง

58

58

100.00

ครั้ง

10

10

100.00

สหกรณ์

46

46

100.00

แห่ง

10

10

100.00

สหกรณ์

4

4

100.00

ราย

37

37

100.00

ส่วนภูมภิ าค
1. แนะนา ส่งเสริมสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ในพื้นที่
โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
2. ร่วมประชุมและบูรณาการงานสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอืน่ ที่
เกี่ยวข้อง
3. จัดโครงการอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดาริเป็นแนวการ
ขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น)
4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมกับชุมชนในพื้นที่โครงการฯ
โดยการประยุกต์และสอดแทรกวิธีการสหกรณ์ ในการดาเนิน
กิจกรรม
5. พิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตและการตลาดให้แก่
สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง โดยปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
6. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ด้านบัญชีให้สหกรณ์ใน
พื้นที่โครงการหลวง

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
1) สถาบันเกษตรกร/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการส่งเสริม และพัฒนาด้านการสหกรณ์
จ่านวน 97 แห่ง
2) สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.12
เชิงคุณภาพ
1) สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงมีศักยภาพในการด่าเนินธุรกิจ สามารถให้บริการสมาชิกได้ดีขึ้น และ
ช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน
2) สมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดี

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
1) ผลผลิตของสมาชิกบางส่วนต่่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่โครงการหลวงก่าหนด จึงท่าให้ผลิตไม่ได้ตามแผน
2) ผลผลิตส่วนเกินแผนที่ก่าหนด ท่าให้ไม่มีตลาดรองรับ และเกิดการสูญเสีย
3) นโยบายโครงการหลวงมีการปรับเปลีย่ น ท่าให้สหกรณ์ฯ ไม่มีความพร้อมในการบริหารจัดการเท่าที่ควร
4) สมาชิกศูนย์ฯ ยังไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด
5) เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก มีทุนหมุนเวียนในการด่าเนินงานสหกรณ์น้อย
6) สมาชิกสหกรณ์บางส่วนยังไม่เข้าใจหลักการและวิธีการสหกรณ์ มีส่วนร่วมในการด่าเนินกิจกรรม
กับสหกรณ์น้อย
7) ความแตกต่างทางด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
1) น่าผลผลิตที่ต่ากว่าเกณฑ์ฯ จ่าหน่ายยังตลาดชุมชน และแปรรูปสู่ตลาดท้องถิ่น
2) ควรมีการให้ความรู้แก่สหกรณ์เรื่องการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้สหกรณ์และสมาชิกอีกทาง
3) ก่าชับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้ความรู้เรื่องหลักการ วิธีการสหกรณ์ และการมีส่วนร่วมในการ
ด่าเนินกิจกรรมกับสหกรณ์
4) สนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ดอกเบี้ยต่่า ร้อยละ 1 ต่อปี) ให้สหกรณ์ เพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการด่าเนินธุรกิจ
5) ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ มีการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นบนพื้นที่สูง
6) แนะน่า ส่งเสริมให้สหกรณ์เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง โดยการพึ่งตนเองก่อน แล้วค่อยขอ
สนับสนุนจากภาครัฐ
7) จัดให้มีการอบรมเรียนรู้เรื่องการบันทึกบัญชีสหกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์
8) เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ เพื่อกระจายผลผลิตของสหกรณ์

การประชุมคณะทางานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์และคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์
และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง

โครงการอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดาริเป็นแนวการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น)
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง
และพิธีมอบรางวัลสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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2. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพืน
้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน
้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง มีการประกอบอาชีพโดยอาศัย
ฐานความรู้จากโครงการหลวงที่มีการปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและภูมิปัญญาเดิมของท้องถิ่นและ
สอดคล้ องกับปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่าให้ ชุมชนในพื้นที่โครงการฯ มีความเข้มแข็ง โดยกระบวนการ
รวมกลุ่มและการจัดการกลุ่มเพื่อการพึ่งพาตนเอง

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
เป้าหมาย : จ่านวน 9 สหกรณ์ 4 กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 2 กลุ่มอาชีพ 10 กลุ่มหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 25 แห่ง
พื้นที่ด่าเนินการ : ด่าเนินการในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ก่าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก
น่าน แม่ฮ่องสอน ล่าปาง และจังหวัดเพชรบูรณ์

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
1) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง มีการประกอบอาชีพโดยอาศัย
ฐานความรู้จากโครงการหลวงที่มีการปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและภูมิปัญญาเดิมของท้องถิ่นและ
สอดคล้ องกับปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่าให้ชุมชนในพื้นที่โครงการฯ มีความเข้มแข็ง โดยกระบวนการ
รวมกลุ่มและการจัดการกลุ่มเพื่อการพึ่งพาตนเอง
2) สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร สมาชิกกลุ่มชาวบ้าน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการ
ด่าเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม และมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย
1) งบดาเนินงาน
2) งบเงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ
579,500

ผลเบิกจ่าย
579,500

ร้อยละ
100.00

790,860

790,860

100.00

1,370,360

1,370,360

100.00

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. ร่วมประชุม ประสานงาน วางแผน และบูรณาการงานสหกรณ์ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ร้อยละ

3

3.12

104.00

ครั้ง

12

12

100.00

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

2. จัดประชุมคณะทางานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง

ครั้ง

3

1

33.33

3. จัดทาโครงการประกวดสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง

โครงการ

1

1

100.00

4. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพืน้ ที่
โครงการหลวง และลงพื้นที่ตรวจสอบสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือก
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่
โครงการหลวง
ส่วนภูมภิ าค
1. แนะนา ส่งเสริมสหกรณ์/กลุม่ เตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุม่ หมู่บ้าน
ในพื้นที่โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
2. ร่วมประชุมและบูรณาการงานสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้อง

ครั้ง

2

2

100.00

ครั้ง

1

1

100.00

แห่ง

25

25

100.00

ครั้ง

10

10

100.00

สหกรณ์

9

9

100.00

แห่ง

16

16

100.00

สหกรณ์

1

1

100.00

ราย

7

7

100.00

3. จัดโครงการอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดาริเป็นแนวการ
ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น)
4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมกับชุมชนในพื้นที่โครงการฯ โดย
การประยุกต์และสอดแทรกวิธีการสหกรณ์ในการดาเนินกิจกรรม
5. พิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตและการตลาดให้แก่
สหกรณ์ในพื้นที่โครงการ โดยปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการ เบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน
6. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ด้านบัญชีให้สหกรณ์ในพื้นที่
โครงการฯ

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ : สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.12
เชิงคุณภาพ
1) สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงมีศักยภาพในการด่าเนินธุรกิจ สามารถให้บริการสมาชิกได้ดีขึ้นและ
ช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน
2) สมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดี

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
1) ผลผลิตของสมาชิกบางส่วนต่่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่โครงการหลวงก่าหนด จึงท่าให้ผลิตไม่ได้ตามแผน
2) ผลผลิตส่วนเกินแผนที่ก่าหนด ท่าให้ไม่มีตลาดรองรับ และเกิดการสูญเสีย
3) นโยบายโครงการหลวงมีการปรับเปลี่ยน ท่าให้สหกรณ์ฯ ไม่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ
เท่าที่ควร
4) สมาชิกศูนย์ฯ ยังไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด
5) เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก มีทุนหมุนเวียนในการด่าเนินงานสหกรณ์น้อย
6) สมาชิกสหกรณ์บางส่วนยังไม่เข้าใจหลักการและวิธีการสหกรณ์ มีส่วนร่วมในการด่าเนินกิจกรรม
กับสหกรณ์น้อย
7) ความแตกต่างทางด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
1) น่าผลผลิตที่ต่ากว่าเกณฑ์ฯ จ่าหน่ายยังตลาดชุมชน และแปรรูปสู่ตลาดท้องถิ่น
2) ควรมีการให้ความรู้แก่สหกรณ์เรื่องการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้สหกรณ์และ
สมาชิกอีกทางหนึ่ง
3) ก่าชับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้ความรู้เรื่องหลักการ วิธีการสหกรณ์ และการมีส่วนร่วมในการ
ด่าเนินกิจกรรมกับสหกรณ์
4) สนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ดอกเบี้ยต่่า ร้อยละ 1 ต่อปี) ให้สหกรณ์ เพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการด่าเนินธุรกิจ
5) ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ มีการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นบนพื้นที่สูง
6) แนะน่า ส่งเสริมให้สหกรณ์เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง โดยการพึ่งตนเองก่อน แล้วค่อยขอ
สนับสนุนจากภาครัฐ
7) จัดให้มีการอบรมเรียนรู้เรื่องการบันทึกบัญชีสหกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์
8) เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ เพื่อกระจายผลผลิตของสหกรณ์

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยสอดแทรกหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์

โครงการอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดาริ
เป็นแนวการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น)
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3. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพืน
้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพื้นทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แก้ปญ
ั หา
พืน
้ ทีเ่ ฉพาะ

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อขยายผลความส่าเร็จของโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงและลดปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
ไปยังพื้นที่ที่มีปัญหาการปลูกฝิ่นซ้่าซากในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน
2) เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่มีปั ญหาการปลู กฝิ่ นซ้่าซาก โดยใช้แนวทางของโครงการหลวงและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเสริมสร้างอาชีพและรายได้บนฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม
3) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
หน่วยงาน ในพื้นที่ในการพัฒนาที่น่าไปสู่การพึ่งตนเอง และเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
4) เพื่ อสร้ างความมั่ นคงของฐานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมบนพื้ นที่ สู งอย่ างยั่ งยื นด้ ว ย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ : เป้าหมาย : จ่านวน 14 กลุ่มหมู่บ้าน
พื้นที่ด่าเนินการ : ด่าเนินการในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
1) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ
มีการประกอบอาชีพโดยอาศัยฐานความรู้จากโครงการหลวงที่มีการปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและ
ภู มิ ปั ญญาเดิ มของท้ องถิ่ นและสอดคล้ องกั บปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ท่ าให้ ชุ มชนในพื้ นที่ โครงการฯ
มีความเข้มแข็ง โดยกระบวนการรวมกลุ่มและการจัดการกลุ่มเพื่อการพึ่งพาตนเอง
2) สมาชิ ก สหกรณ์ สมาชิ ก กลุ่ ม เกษตรกร สมาชิ ก กลุ่ ม ชาวบ้ า น ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
พัฒนาการด่าเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม และมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ
40,600

ผลเบิกจ่าย
40,600

ร้อยละ
100.00

รวมทั้งสิ้น

40,600

40,600

100.00

งบด่าเนินงาน

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
มีกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยประยุกต์และ
สอดแทรกวิธีการสหกรณ์ในการดาเนินกิจกรรม

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

แห่ง

14

14

100.00

กรมส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Department

ANNUAL REPORT 2020 | รายงานประจาปี 2563
- 70 -

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. ร่วมประชุม ประสานงาน วางแผน และบูรณาการงานสหกรณ์
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนภูมภิ าค
1. ร่วมประชุมและบูรณาการงานสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอืน่ ที่
เกี่ยวข้อง
2. แนะนาส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และ
วิธีการสหกรณ์ให้เกิดการรวมกลุม่ โดยการนารูปแบบของการ
สหกรณ์ไปใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมกับชุมชนในพื้นที่
โครงการฯ โดยการประยุกต์และสอดแทรกวิธีการสหกรณ์ในการ
ดาเนินกิจกรรม

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ครั้ง

4

4

100.00

ครั้ง

4

4

100.00

แห่ง

14

14

100.00

กิจกรรม

14

14

100.00

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.12
เชิงคุณภาพ
1) สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงมีศักยภาพในการด่าเนินธุรกิจ สามารถให้บริการสมาชิกได้ดีขึ้น
และช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน
2) สมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดี

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
1) ผลผลิตของสมาชิกบางส่วนต่่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่โครงการหลวงก่าหนด จึงท่าให้ผลิตไม่ได้ตามแผน
2) ผลผลิตส่วนเกินแผนที่ก่าหนด ท่าให้ไม่มีตลาดรองรับ และเกิดการสูญเสีย
3) นโยบายโครงการหลวงมีการปรับเปลี่ยน ท่าให้สหกรณ์ฯ ไม่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ
เท่าที่ควร
4) สมาชิกศูนย์ฯ ยังไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด
5) เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก มีทุนหมุนเวียนในการด่าเนินงานสหกรณ์น้อย
6) สมาชิกสหกรณ์บางส่วนยังไม่เข้าใจหลักการ วิธีการสหกรณ์ และมีส่วนร่วมในการด่าเนินกิจกรรม
กับสหกรณ์น้อย
7) ความแตกต่างทางด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
1) น่าผลผลิตที่ต่ากว่าเกณฑ์ฯ จ่าหน่ายยังตลาดชุมชน และแปรรูปสู่ตลาดท้องถิ่น
2) ควรมีการให้ความรู้แก่สหกรณ์เรื่องการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้ให้สหกรณ์และ
สมาชิกอีกทางหนึ่ง
3) ก่าชับเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ให้ ความรู้เรื่องหลั กการ วิธีการสหกรณ์ และการมีส่วนร่ว มใน
การด่าเนินกิจกรรมกับสหกรณ์
4) สนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ดอกเบี้ยต่่า ร้อยละ 1 ต่อปี) ให้สหกรณ์ เพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการด่าเนินธุรกิจ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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5) ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ มีการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นบนพื้นที่สูง
6) แนะน่า ส่งเสริมให้สหกรณ์เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง โดยการพึ่งตนเองก่อน แล้วค่อยขอ
สนับสนุนจากภาครัฐ
7) จัดให้มีการอบรมเรียนรู้เรื่องการบันทึกบัญชีสหกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์
8) เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ เพื่อกระจายผลผลิตของสหกรณ์

กิจกรรมการแนะนาส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยสอดแทรกหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
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โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1. โครงการส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
เพื่อแนะน่ าส่ งเสริ มสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ ให้ สามารถด่าเนินกิจกรรม
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีในพื้นที่โครงการ ฯ

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ : เป้าหมาย คือ คณะกรรมการสหกรณ์ฝ่ายจัดการ สมาชิก
สหกรณ์ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 74 แห่ง กลุ่มชาวบ้าน 33 แห่ง พื้นที่เป้าหมาย คือ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ ในพื้นที่ 39 จังหวัด 1 พื้นที่

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร สมาชิกกลุ่มชาวบ้าน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการ
ด่าเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม และมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สหกรณ์ / กลุ่ม
เกษตรกร / กลุ่มชาวบ้าน สามารถเป็นองค์กรที่ด่าเนินกิจกรรมทั้งในด้านส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในพื้นที่โครงการ ฯ

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
ประเภทงบรายจ่าย
1) งบดาเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

หน่วย : บาท
ร้อยละ

3,351,200

3,227,104.74

96.30%

3,905,000

3,878,438

99.32%

7,256,200

7,105,542.74

97.92%

2) งบลงทุน
3) งบเงินอุดหนุน
4) งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
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6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
1. สถาบันเกษตรกร/โรงเรียน/กลุ่มชาวบ้านในพืน้ ที่โครงการ
พระราชดาริได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการสหกรณ์
2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึน้
ร้อยละ 5
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. ส่งเสริม แนะนา ประสานงาน สนับสนุนและติดตามผลการ
ดาเนินงานโครงการฯ รวมถึงบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้โครงการฯบรรลุผล ตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วดั ของโครงการฯ
2. จัดโครงการอบรมผู้ทาบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ส่วนภูมภิ าค
1. แนะนาส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
โครงการฯ ให้สามารถปิดบัญชี ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ตามกาหนด และให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและรักษามาตรฐาน
ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนด
2. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่
โครงการฯ
3. แนะนา ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และ
วิธีการสหกรณ์พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มดาเนิน
กิจกรรมในรูปแบบ กลุม่ เตรียมสหกรณ์
4. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง การมี
ส่วนร่วมกับชุมชน

หน่วยนับ

แผน

ผล

1,224

1,236

100.98

ร้อยละ

3

3.54

118

จังหวัด/
พื้นที่

39/1

39/1

100

รุ่น/ราย

5/238

2/149

40/62.61

แห่ง

74

74

100

ราย

30

30

100

แห่ง

33

33

100

33/990 29/874

87.88/88.28

แห่ง

ครั้ง/คน

ร้อยละ

หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถจัด
โครงการอบรมผู้ท่าบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ ได้ครบทั้ง 5 รุ่น และหลังสถานการณ์
คลายล็อคมาตรการ กองประสานงานโครงการพระราชด่าริ ได้ ขออนุมัติจัดท่าโครงการอบรมฯ โดยใช้ระบบสื่อสารทางไกล
(ระบบ ZOOM) และรวบรวมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเข้ารับการอบรมในครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 74 แห่ง กลุ่มชาวบ้าน 33 แห่ง ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความรู้
ด้านการสหกรณ์ และมีปริมาณธุรกิจรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.54
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เชิงคุณภาพ
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มชาวบ้าน ในพื้นที่โครงการ ได้รับการแนะน่าส่งเสริมให้สามารถด่าเนิน
กิจกรรมด้านอาชีพในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่โครงการฯ ได้รับการแนะน่า ส่งเสริม เรื่องบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ เพื่อให้การด่าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการฯ ได้รับการส่งเสริม ความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม โดยใช้วิธีการ
สหกรณ์

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดท่าบัญชีของสหกรณ์ บางส่วนยังไม่สามารถบันทึก/ปิดบัญชี ให้เป็น
ปัจจุบันได้
2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ อาจยังไม่เข้าใจหลักการ อุดมการณ์
วิธีการสหกรณ์ ประสบการณ์งานส่งเสริมยังมีไม่มากพอ
3) สหกรณ์ บางสหกรณ์ไม่มีการจัดท่าแผนด้านการพัฒนาสหกรณ์ และพัฒนาธุรกิจ ท่าให้ไม่สามารถ
ก่าหนดทิศทางการด่าเนินงานสหกรณ์ได้ชัดเจน

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
1) ด่าเนินการร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการจัดท่าโครงการจัดท่า บัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการท่าบัญชีสหกรณ์
2) จัดท่าค่าแนะน่า การปฏิบัติงานตามโครงการฯ เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการด่าเนินงานโครงการฯ
3) แนะน่า ส่งเสริม ให้สหกรณ์เห็นถึงประโยชน์ของการจัดท่าแผนพัฒนาสหกรณ์ แผนธุรกิจสหกรณ์
เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการก่าหนดทิศทางการด่าเนินงานของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนะนาส่งเสริมการดาเนินงานของสหกรณ์
ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
แนะนา ให้สามารถปิดบัญชี ประชุมใหญ่สามัญประจาปีตามกาหนด ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Department

ANNUAL REPORT 2020 | รายงานประจาปี 2563
- 75 -

แนะนาส่งเสริมการดาเนินงานของสหกรณ์
ประชุมใหญ่สหกรณ์หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 จากัด จังหวัดยะลา
และสหกรณ์การเกษตรห้วยบางทราย จากัด จังหวัดมุกดาหาร

2. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ : เพื่อส่งเสริมความรู้ และทักษะด้านการสหกรณ์ และสร้างลักษณะ
นิสัยที่สอดคล้องกับอุดมการณ์สหกรณ์ให้แก่เด็กนักเรียน

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
โรงเรียนในโครงการฯ จ่านวน 52 จังหวัด และ 2 พื้นที่ รวม 536 แห่ง
- โรงเรียนต่ารวจตระเวนชายแดน จ่านวน 40 จังหวัด รวม 217 แห่ง
- โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ่านวน 27 จังหวัด รวม 200 แห่ง
- โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม จ่านวน 5 จังหวัด รวม 15 แห่ง
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ่านวน 6 จังหวัด รวม 70 แห่ง
- โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่านวน 2 จังหวัด รวม 8 แห่ง
- โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 2 พื้นที่ รวม 26 แห่ง

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
คะแนนเฉลี่ยวิชาสหกรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ มีทักษะในการด่าเนินกิจกรรม การรวมกลุ่มและการสหกรณ์
สามารถน่าหลักการ วิธีการสหกรณ์ที่ได้จากการปฏิบัติจริงในโรงเรียนไปปรับใช้ในวิถีชีวิต

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
1. งบดาเนินงาน
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

8.5572
7.5953

7.2247
7.5953

84.42
100

16.1525

14.8200

91.75
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6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
คะแนนเฉลี่ยวิชาสหกรณ์นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 และชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
1.โรงเรียนในโครงการฯ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ในการ
ดาเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
2. จัดให้มีการประกวดกิจกรรมการบันทึกรายงานการประชุม
การบันทึกบัญชี และการออมในสหกรณ์นักเรียน
3. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นกั เรียนที่เป็นคณะกรรมการ
กิจกรรมสหกรณ์ นักเรียน ครูผู้รับผิดชอบ และผู้สังเกตการณ์
4. แนะนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชดาริฯ ให้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์
5. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนก่อสร้างและปรับปรุงอาคารกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียน

หน่วยนับ
แห่ง

แผน
536

ผล
440

ร้อยละ
82.09

โรงเรียน/
จังหวัด
โรงเรียน/
จังหวัด

536/54

536/54

100

536/54

536/54

100

ราย

8,010

8,633

107.78

จังหวัดกลุ่ม

10
54

9
44

90
81.48

โรงเรียน
ล้านบาท

26
7.1633

27
7.1633

100
100

หมายเหตุ งบประมาณเบิกจ่ายเงินอุดหนุนก่อสร้างและปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์ กรมได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อซ่อมแซมอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนพระราชทานทับ
ละมุ ต่าบลล่าแก่น อ่าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นจ่านวน 29,000 บาท เพิ่ม 1 แห่ง รวมเป็น 27 แห่ง

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดให้การแนะน่าส่งเสริมในการด่าเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน
จ่านวน 52 จังหวัดและ 2 พื้นที่ รวม 536 แห่ง
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการด่ าเนินกิจกรรมการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่มด้วยหลักและวิธี
สหกรณ์ สามารถน่าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์จากปฏิบัติไปใช้ในวิถีชีวิตภายหลัง
จากจบการศึกษา

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
การเปลี่ยนแปลงตัวครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนบ่อยครั้ง ท่าให้ขาดความต่อเนื่องในการ
ด่าเนินการของการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน อีกทั้งผู้บริหาร/ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
สหกรณ์ขาดความเข้าใจในการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ในเชิงระบบจะเข้าใจว่าสหกรณ์เป็นเพียงร้านค้า

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
จัดท่าคู่มือ องค์ความรู้การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ สร้างแรงจูงใจส่าหรับครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
สหกรณ์ในโรงเรียน มีหลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน พร้อมทั้ง
ด่าเนินการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนกับทุกหน่วยงาน
ที่ร่วมสนองงาน
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กรมฯ ได้เข้าไปแนะนา ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เช่น กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมออมทรัพย์
อีกทั้งยังจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน การประกวดบันทึกรายงานการประชุม บันทึกบัญชี เพื่อเป็นการเสริมทักษะ
ให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนอาคารกิจกรรมสหกรณ์นกั เรียนมาอย่างต่อเนื่อง

กรมฯ ได้จัดทาบอร์ดแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
โดยแจกจ่ายให้กับโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สาหรับใช้เป็นสื่อการจัดการเรียนรู้เรื่องสหกรณ์ให้กับนักเรียน
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3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นก
ั เรียนในโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒ
ั นาพรรณวดี

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
เพื่อ เสริมสร้า งความรู้ ทัก ษะด้า นการสหกรณ์ และสร้างลักษณะนิสัยที่ส อดคล้อ งกับ อุดมการณ์
สหกรณ์ สร้า งจิต ส่ า นึก ในการท่ า งานร่ว มกัน ให้เ ด็ก นัก เรีย นและประชาชน จนสามารถน่ า ไปใช้ใ น
ชีวิตประจ่าวันได้ และเพื่อเผยแพร่ขยายกิจการสหกรณ์ไปสู่ประชาชน

2. กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
พื้นที่ด่าเนินงาน จ่านวน 18 จังหวัด สถานศึกษาทั้งหมด 18 แห่ง

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
คะแนนเฉลี่ยวิชาสหกรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ มีทักษะในการด่าเนินกิจกรรม การรวมกลุ่มและการสหกรณ์
สามารถน่าหลักการ วิธีการสหกรณ์ที่ได้จากการปฏิบัติจริงในโรงเรียนไปปรับใช้ในวิถีชีวิต

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
งบประมาณ
1. งบดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

0.4464
0.4464

0.4464
0.4464

หน่วย : ล้านบาท
ร้อยละ
100
100

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
1. โรงเรียนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ด้านการสหกรณ์
2. จานวนนักเรียนในพื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑ์
การประเมินความรู้เรื่องการสหกรณ์โดยใช้ข้อสอบ
กลาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนภูมภิ าค
1. โรงเรียนได้รับการแนะนาส่งเสริมให้มีการจัดการ
เรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในภาคทฤษฎีตามช่วงชัน้ เรียน
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน
สหกรณ์
3. โรงเรียนที่จัดให้มีกิจกรรมสหกรณ์ในภาคปฏิบัติ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

แห่ง

18

18

100

ร้อยละ

70

67.44

96.34

แห่ง

18

18

100.00

ราย

-

1,051

-

กิจกรรม

3

3

100.00
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
เช่น กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ กิจกรรมออมทรัพย์
4. โรงเรียนที่มีการบันทึกรายงานการประชุม
เป็นปัจจุบนั และบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบนั
อย่างเป็นระบบ
5. โรงเรียนที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ทุกสิ้นปีการศึกษา การปันผลและการเฉลี่ยคืน
กับนักเรียน
6. โรงเรียนที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ภายในเดือนที่ 2 ของเทอมที่ 1

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

แห่ง

18

12

66.67

แห่ง

18

12

66.67

แห่ง

18

15

83.33

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 18 แห่ง ได้รับการแนะน่าส่งเสริม ความรู้/ทักษะด้านการสหกรณ์ และ
สร้างลักษณะนิสัย ที่ส อดคล้องกับ อุดมการณ์สหกรณ์ สร้างจิตส่านึกในการท่างานร่วมกันให้เด็กนักเรียนและ
ประชาชน จนสามารถน่าไปใช้ในชีวิตประจ่าวันได้
เชิงคุณภาพ
นักเรียนได้น่าความรู้ด้านการสหกรณ์ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวัน เช่น เรื่องการรวมกลุ่ม การท่างาน
แบบกลุ่ม การเลือกตั้ง การบันทึกบัญชีครัวเรือน เป็นต้น

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
1) ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ยังขาดความเข้าใจในการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
2) พื้นที่โรงเรียนห่างไกลทุรกันดารตามแนวชายแดนจากทั่วทุกภาคของประเทศ ท่าให้การเข้าไป
ส่งเสริมค่อนข้างล่าบาก

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
1) จัดท่าคู่มือ สร้างองค์ความรู้การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์
2) โรงเรี ย นมีความพร้ อมที่จะจั ดตั้งสหกรณ์นักเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กาสหกรณ์
นักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด่าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กรมฯ ได้เข้าแนะนา ส่งเสริม
โรงเรียนในพื้นที่ดาเนินกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน เช่น การจัด
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การ
บันทึกบัญชี การนานักเรียนไป
ทัศนศึกษาดูงาน สหกรณ์ที่ประสบ
ผลสาเร็จ เพื่อเป็นการเสริมทักษะ
ด้านการสหกรณ์
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4. โครงการอนุรก
ั ษ์พน
ั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1)
2)
3)
4)

เพื่อสนองพระราชด่าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด่าริฯ
เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แนะน่า ส่งเสริม ให้ความรู้การอนุรักษ์/ใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
เพื่อให้ราษฎรเกิดจิตส่านึกรักษ์ หวงแหน ทรัพยากรในท้องถิ่น
เพื่อให้เข้าใจถึงความส่าคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช รู้จักการน่าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ : นิคมสหกรณ์ 49 แห่ง ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบ
กะพง พื้นที่ใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์ (พื้นที่ของส่านักพระราชวัง อ่าเภอตากฟ้า) จังหวัดร้อยเอ็ด
(อ่าเภอสุวรรณภูมิ) และจังหวัดสิงห์บุรี (พื้นที่ของวัดไผ่ด่า แผนกสามัญศึกษา)

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
แปลงสาธิตพันธุกรรมพืชในพื้นที่นิ คมสหกรณ์ ได้รับการพัฒนาให้ เป็นศูนย์เรียนรู้พันธุกรรมพืชในชุ มชน
จ่านวน 53 แห่ง

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
1) สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร นักเรียน ประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตพันธุกรรมพืช
ในพื้นที่นิคมสหกรณ์
2) ราษฎรในท้องถิ่นมีจิตส่านึกและมีความรู้สึกรักษา หวงแหนในทรัพยากรในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
3) มีศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นฐานข้อมูลพันธุ์พืชภายในพื้นที่ด่าเนินงาน
4) สามารถน่าพืชท้องถิ่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแก่ชุมชนได้

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ
928,100.00

ผลเบิกจ่าย
928,100.00

ร้อยละ
100.00

รวมทั้งสิ้น

928,100.00

928,100.00

100.00

งบด่าเนินงาน

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
1. แปลงสาธิตพันธุกรรมพืชในพืน้ ที่นิคมสหกรณ์ ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้พันธุกรรมพืช
ในชุมชน

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

แห่ง

53

53

100.00
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและ
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานโครงการ
ส่วนภูมภิ าค
1. แนะนา ส่งเสริมนิคมสหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2. สารวจพันธุ์พืชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เป้าหมาย
3. ปลูกรักษาพันธุ์พืชบริเวณนิคมสหกรณ์และพื้นที่
ที่ร่วมโครงการ
4. จัดทาและพัฒนาแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชในพื้นที่
นิคมสหกรณ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืชของ
ชุมชน/สมาชิกสหกรณ์
5. ผู้ใช้ประโยชน์/เยี่ยมชมแปลงสาธิตพันธุกรรมพืช

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ครั้ง

150,000

150,000

100.00

แห่ง

53

53

100.00

ต้น

23,651

ไร่

2,672.50

แห่ง
คน

52

52

100.00

4,925

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
สมาชิกนิคมสหกรณ์/สมาชิกกลุ่มเกษตรกรตลอดจนประชาชน นักเรียน ได้รับการพัฒนาแปลงสาธิต
พันธุกรรมพืชในพื้นที่นิคมสหกรณ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืช จ่านวน 4,925 ราย
เชิงคุณภาพ
สมาชิกนิคมสหกรณ์ นักเรียน และประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้ตระหนักถึงความส่าคัญของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น และประโยชน์จากพืชภายในท้องถิ่น ซึ่งลงทุนน้อยไม่จ่าเป็นต้องดูแลมาก เช่น
พืชต่างถิ่น

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
1) เจ้าหน้าที่ในนิคมสหกรณ์มีไม่เพียงพอท่าให้ดูแลแปลงสาธิตได้ไม่ทั่วถึง
2) พืชในแปลงสาธิตบางต้นเป็นพืชล้มลุก คล้ายกับวัชพืช เมื่อมีการก่าจัดวัชพืชจึงมีการก่าจัดพืช
ในแปลงด้วย
3) แม้จะมีการให้งบในการจัดท่าระบบน้่าแล้ว แต่ยังพบปัญหาไม่มีเครื่องสูบน้่าในแปลงสาธิต ส่งผลให้
น้่าไม่เพียงพอในหน้าแล้ง

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการก่าหนดมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแปลง และก่าหนดแผนปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถ
ท่างานภายในก่าหนดเวลาได้
2) พืชในแปลงสาธิตบางต้นเป็นพืชล้มลุก ต้องใช้ผู้มีความรู้เรื่องพืชในการก่าจัดวัชพืชเพื่อไม่ให้ก่าจัดพืช
ในแปลง
3) ควรจัดให้มีงบอุดหนุนในส่วนของเครื่องสูบน้่า หรือให้นิคมสหกรณ์ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น
หรือสมาชิกนิคมสหกรณ์ในการยืมเครื่องสูบน้่าเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีมีความจ่าเป็นต้องใช้น้่า
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บุคลากรสานักงานสหกรณ์จังหวัดอานาจเจริญ ปลูกต้นไม้ในโครงการจัดทาแปลงสาธิตพันธุกรรมพืช ในพื้นที่นิคมสหกรณ์
พนา อาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญ

นักเรียน โรงเรียนอบต.นครเดิฐ เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ ในนิคมสหกรณ์นครเดิฐ ตาบลนครเดิฐ
อาเภอศรีนคร จ.สุโขทัย

นิคมสหกรณ์สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมพัฒนา
รักษา ทาความสะอาด ตัดแต่ง กาจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย แปลง
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชาชนผู้ที่มาติดต่อราชการเข้าศึกษาดูแปลงสาธิต
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ นิคมสหกรณ์นครเดิฐ ในนิคมสหกรณ์
นครเดิฐ ตาบลนครเดิฐอาเภอศรีนคร จ.สุโขทัย

นิคมสหกรณ์นครเดิฐ จังหวัดสุโขทัย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนทางเดินรอบๆ
แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้ดูสะอาด และสวยงามอยู่เสมอ เพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้แก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนผู้ที่มาติดต่อราชการ
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5. โครงการประยุกต์ใช้แนวพระราชดาริเป็นแนวทางการขับเคลือ่ นเพือ่ พัฒนาชุมชน
อย่างยัง่ ยืน (บันได 7 ขัน
้ )

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อยกระดับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามศักยภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2) เพื่อให้ความรู้บุคลากรของสหกรณ์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด่าริที่เข้าร่วมโครงการฯ
ให้มีองค์ความรู้สามารถน่าไปพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง

2. กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ : สหกรณ์ในโครงการพระราชด่าริ จ่านวน 71 แห่ง
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
ร้อยละ 50 ของสหกรณ์สามารถยกระดับได้ตามขั้นตอนโครงการประยุกต์ใช้แนวพระราชด่าริเป็นแนว
ทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น) ได้อย่างน้อย 1 ระดับ

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรโครงการอันพระราชด่าริ

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
งบประมาณ
1. งบดาเนินงาน
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

หน่วย : บาท
ร้อยละ

2,300,400
2,300,400

2,300,400
2,300,400

100.00
100.00

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 50 ของสหกรณ์สามารถยกระดับได้ตามขั้นตอน
โครงการประยุกต์ใช้แนวพระราชดาริเป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น) ได้
อย่างน้อย 1 ระดับ
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
1. แนะนา ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานโครงการฯ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
2. อบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดาริเป็นแนว
ทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (พัฒนา
เพิ่มบทบาทบุคลากร)

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

แห่ง

71

22

31.00

แห่ง

71

71

100

แห่ง

71

71

100
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6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
สหกรณ์ในโครงการพระราชด่าริสามารถยกระดับได้ตามขั้นตอนโครงการประยุกต์ใช้แนวพระราชด่าริ
เป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น) ได้อย่างน้อย 1 ระดับ จ่านวน 22 สหกรณ์
เชิงคุณภาพ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีแนวทางในการพัฒนารักษา ต่อยอด เพื่อยกระดับสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
1) คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการรวมถึงสมาชิกยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเท่าที่ควร และบาง
แห่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมน้อย
2) มีหนี้ค้าง ไม่มีช่องทางการตลาด

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
1) สร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่และจัดสรรประโยชน์ให้เป็นธรรมทุกฝ่ายทั้งผู้น่า สมาชิก และ
ฝ่ายจัดการ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ในของแต่ละฝ่าย และรู้ถึง สิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ ที่ส่าคัญทุกคนต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
2) ท่าโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกที่มีหนี้ค้าง ร่วมมือ/สร้างเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ในการหา
ช่องทางการจ่าหน่าย เช่น ร่วมออกร้านจ่าหน่ายตามสถานที่ต่าง ๆ การท่าตลาดออนไลน์ เป็นต้น
3) ผลักดัน สร้างคนรุ่นใหม่เพื่อทดแทนผู้สูงอายุ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะ
ได้รับการสนับสนุนการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา
เพิ่มบุคลากรของสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร การบริหาร
จัดการ การจัดทาแผนการผลิต การตลาด การ
จัดทาแผนยกระดับสหกรณ์ มีการจัดการศึกษาดู
งานเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการประกอบอาชีพ
เพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งต่อไป
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6. โครงการขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่ อส่ งเสริ มให้ สหกรณ์ และกลุ่ มเกษตรกรน่ าแนวคิ ดตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในองค์กร และส่งเสริมให้สมาชิกในไปปรับใช้ในการด่าเนินชีวิต
2) เพื่อเป็นการเผยแพร่ กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/สมาชิกอื่นได้น่า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด่าเนินงาน และสมาชิกมีการด่าเนินชีวิต
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
พื้ น ที่ ด่ า เนิ น การทั่ ว ประเทศ ได้ แ ก่ สหกรณ์ ภ าคการเกษตร และสหกรณ์ น อกภาคการเกษตร
(สนง.สกจ./พท.1, 2 จังหวัดละ 5 แห่ง) รวม 390 แห่ง

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร และสมาชิก
มีการจัดท่าแผนครัวเรือน

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในการน่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การบริหารจัดการองค์กรให้เกิดความโปร่งใส และสมาชิกน่าไปปรับใช้ในการด่าเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
งบประมาณ

หน่วย : บาท
ร้อยละ

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

1,716,000
-

1,716,000
-

100
-

1,716,000

1,716,000

100

1. งบดาเนินงาน
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สมาชิก ได้รับการแนะนา ส่งเสริมดาเนินงาน/
การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
1. คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประสานงาน แนะนา ส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก
ได้นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

หน่วยนับ แผน

ผล

ร้อยละ

แห่ง

390

390

100

แห่ง

390

390

100

แห่ง
ราย

390
5,850

390
5,850

100
100
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ แผน

ผล

ร้อยละ

- แนะนา ส่งเสริมสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรมีการดาเนินงานและ
สมาชิกมีการดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- แนะนา ส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการจัดทาแผนการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- แนะนา ส่งเสริมให้สมาชิกมีการจัดทาแผนครัวเรือน

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการน้อมน่าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการจ่านวน
390 แห่ง พร้อมทั้งสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการจัดท่าแผนครัวเรือน จ่านวน 5,850 ราย
เชิงคุณภาพ
สามารถขยายผลการน่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการ ในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรอื่น พร้อมทั้งสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอื่นน่าไปปรับใช้ในชีวิตประจ่าวันได้

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
1) สหกรณ์บางแห่งมีการด่าเนินงานที่มุ่งการเจริญเติบโตด้านธุรกิจตามกระแสทุนนิยม ขาดความพอดี
ในการด่าเนินงาน ละเลยถึงพื้นฐานความเป็นสหกรณ์ ท่าให้ประสบปัญหาการขาดทุน หนี้สินมาก สหกรณ์ขาด
ความมั่นคง
2) สมาชิกบางรายมีรายได้น้อยไม่เพียงพอค่าใช้จ่าย บางรายมีปัญหาการช่าระหนี้ อัตราดอกเบี้ยสูง

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
1) สร้างกระบวนการเรียนรู้ จัดให้มีการอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับการบริหาร
การจัดการ แก่คณะกรรมการ ประธานกลุ่ม และฝ่ายจัดการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้าใจ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งที่ถูกต้อง เห็นประโยชน์และคุณค่าที่ยั่งยืนจากการประยุกต์ใช้ห ลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) ควรให้สมาชิกหาอาชีพเสริม จดบันทึกการรับ -จ่ายอย่างสม่่าเสมอ ก่าหนดอัตราเงินปันผลและ
ดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกมีการออมเงิน

จากการเข้าแนะนา ส่งเสริมแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกระดับองค์กรสามารถนาไปใช้ใน
การบริหารจัดการและเกษตรกรสามารถนามาปรับใช้กับการดารงชีวิตได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจาวัน ทาเป็นอาชีพเสริมได้ เช่น การทาปุ๋ย น้าหมักชีวภาพ การเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น
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7. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อร่าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎี
ใหม่และสามารถน่าไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
3) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการด่าเนินกิจกรรมทางการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และสามารถน่าไปสู่ขั้นต่อ ๆ ไปได้

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
แนะน่า ส่งเสริม ติดตามเกษตรกร ปี 2560 - 2562 จ่านวน 15,548 ราย ในพื้นที่ 76 จังหวัด

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรืองลงได้จากรายจ่ายเดิมร้อยละ 30 จ่านวน 702 ราย

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
1) เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด่าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้น่าไปปฏิบัติจริงอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
2) เกษตรกรได้ รั บ ความรู้ สามารถปรั บ เปลี่ ย นแนวความคิ ด และรู ป แบบในการท่ า การเกษตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
งบประมาณ
1. งบดาเนินงาน
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

หน่วย : ล้านบาท
ร้อยละ

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

0.8056

0.8056

100.00

0.8056

0.8056

100.00

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
1. เกษตรกรที่ร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเป็น
แนวเกษตรทฤษฎีใหม่
2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ผลิตเป็นแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน ร้อยละ 30 จากรายจ่ายเดิม

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ร้อยละ

80

78.13

97.66

ร้อยละ

30

31.35

104.5

กรมส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Department

ANNUAL REPORT 2020 | รายงานประจาปี 2563
- 88 -

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการแนะนา ส่งเสริม
ให้ดาเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่
2. จัดทาฐานข้อมูลเกษตรกร พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลให้
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบนั
3. ส่งเสริมเกษตรกรในการดาเนินกิจกรรมหรือบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการ
บริหารจัดการกลุ่ม

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ราย

15,548

15,012

96.55

ราย

15,548

15,548

100.00

ราย

15,548

13,706

88.15

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดให้การแนะน่าส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรเป้าหมายตามขั้นตอน
และวิธีการ ที่รับผิดชอบ จ่านวน 15,012 ราย
เชิงคุณภาพ
เกษตรกรได้น่าแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด่าเนิน
กิจกรรมทางการเกษตรของพื้นที่ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ และสามารถพัฒนาเป็นเกษตรกร
ต้นแบบ ขยายผลการท่าเกษตรทฤษฎีใหม่ไปสู่เกษตรกรรายอื่น

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
1) แนวทางปฏิบัติของการด่าเนินโครงการฯ ยังไม่มีความเหมาะสมและชัดเจนเท่าที่ควร
2) งบประมาณที่จัดสรรให้แต่ละจังหวัดยังไม่สอดคล้องกับจ่านวนเกษตรกรที่จังหวัดรับผิดชอบ ท่าให้
การเข้าไปแนะน่า ส่งเสริม ติดตามเกษตรกร อาจจะยังไม่ครบตามเป้าหมายที่ก่าหนด/ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
1) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อพิจารณาปรับแนวทางการด่าเนิน
โครงการต่อไป ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น
2) สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอและสอดคล้องกับกิจกรรม
3) ส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่ม การขยายตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจ่าหน่ายและเพิ่มรายได้
ให้เกษตรกร
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เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
จะได้รับความรู้แนวคิดเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรทฤษฎีใหม่
การลดต้นทุนการผลิต/ลด
รายจ่าย สร้างรายได้ บัญชี
ครัวเรือน บัญชีต้นทุน การ
บริหารจัดการกลุ่ม ฯลฯ
พร้อมทั้งได้รับการแจกปัจจัยการ
ผลิต จากหน่วยงานในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่ร่วมบูรณา
การในพื้นที่

8. โครงการคลินก
ิ เกษตรเคลือ่ นทีฯ่
1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
เพื่อให้การด่าเนินการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ รวดเร็ว สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกร
ในพื้นที่ได้รับความรู้ด้านการสหกรณ์ สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ่าวัน

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ : กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร ราษฎรในพื้นที่เป้าหมาย
จ่านวน 78 แห่ง (กทม. 2 แห่ง)

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ : ผู้ใช้บริการคลินิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
สมาชิกในพื้นที่โครงการ ฯ เกษตรกร ราษฎรในพื้นที่ ที่ได้รับการแนะน่า ส่งเสริม ในโครงการสามารถ
ด่าเนินการ และกิจกรรมทั้งในด้านส่งเสริมอาชีพ ความรู้การสหกรณ์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกได้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในพื้นที่โครงการ ฯ

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย
1) งบดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

3,907,800

3,791,855.29

97.03

3,907,800

3,791,855.29

97.03
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6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
1. ผู้ใช้บริการคลินิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. ส่งเสริม แนะนา ประสานงาน สนับสนุนและติดตามผลการ
ดาเนินงานโครงการฯ รวมถึงบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เพื่อให้โครงการฯบรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และตัวชี้วัดของโครงการฯ
2. จัดทาชุดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่ฯ เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดาริให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปได้รับและนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
ส่วนภูมภิ าค

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ราย

21,000

30,173

143.68

แห่ง

78

78

100

ชุด

78

78

100

1. ประสานงานและบูรณาการร่วมกับสานักงานจังหวัด
แห่ง
78
78
100
สานักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
2. จัดกิจกรรมคลินกิ สหกรณ์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร
ครั้ง
312
276
88.46
ในเวทีกิจกรรมคลินกิ เกษตรเคลื่อนที่ของจังหวัด ประกอบด้วย การจัด
นิทรรศการ การให้คาปรึกษา การตอบปัญหาชิงรางวัล หรือกิจกรรม
อื่น ๆ
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถด่าเนินการ
จัดกิจกรรมฯ ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิ ง ปริ ม าณ เกษตรกรในพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย 78 แห่ ง (กทม. 2 แห่ ง ) ได้ รั บ ค่ า ปรึ ก ษา ปั ญ หาและ
ข้อแนะน่าในเรื่องการสหกรณ์ จ่านวน 30,173 ราย
เชิงคุณ ภาพ เกษตรกร ประชาชนที่ส นใจมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลั กการ วิธีการ อุดมการณ์
สหกรณ์เพิ่มขึ้นจ่านวน 30,173 ราย และสามารถน่าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและกิจกรรมอื่น เพื่อ
พัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
เนื่ องจากสถานการณ์ก ารระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่ งผลกระทบให้ ไ ม่
สามารถด่าเนินการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ได้ตามแผนงานที่ก่าหนดไว้
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8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
ด่ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมคลิ นิ ก เกษตรเคลื่ อ นที่ ฯ ภายใต้ ม าตรการของกระทรวงสาธาร ณะสุ ข
หลังสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าว ได้ผ่อนคลายแล้ว

กิจกรรมคลินิกสหกรณ์ สหกรณ์สอนการทาแอลกอฮอล์เจล แก่ผู้สนใจภายในงาน

กิจกรรมคลินิกสหกรณ์ สหกรณ์สอนการทาแอลกอฮอล์เจล แก่ผู้สนใจภายในงาน
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แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนี้สนิ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
1. โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อลดดอกเบี้ยและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2) เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสน่าเงินส่วนที่ได้รับการ
ช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน

2. กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ : ในพื้นที่ 77 จังหวัด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1,162 แห่ง
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
1) สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย
และต้นทุนในการประกอบอาชีพ (ราย)
2) ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง ร้อยละ 3

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
1) สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านภาระหนี้สิน
2) สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับโอกาสในการฟื้นฟูตนเองในช่วงการพักช่าระหนี้

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

1) งบดาเนินงาน

-

-

-

2) งบลงทุน

-

-

-

3) งบเงินอุดหนุน

280,000,000

279,995,028.70

99.99

4) งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

280,000,000

279,995,028.70

99.99

รวมทั้งสิ้น
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6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้ใน
วัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระหนี้
และต้นทุนในการประกอบอาชีพ
2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. กาหนดหลักเกณฑ์ คู่มือการปฏิบัติงาน รูปแบบการ
ติดตามและประเมิน เพื่อให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาหนี้สนิ ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2. รวบรวม ประมวลผล และตรวจสอบข้อมูลสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สนิ
เพื่อจัดทาฐานข้อมูลสมาชิก แยกเป็นรายสหกรณ์/ กลุ่ม
เกษตรกร
3. ติดตาม ตรวจสอบ กากับ สรุปผลการเบิกจ่าย
งบประมาณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ส่วนภูมภิ าค
1. แนะนาให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยืนยัน
รายละเอียด/คุณสมบัติตามเงื่อนไขการชดเชยดอกเบี้ย
ให้กับเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมจัดทา
ฐานข้อมูลสมาชิกรายคน ที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย
ตามรูปแบบและวิธีการที่กรมฯ กาหนด
2. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้แก่
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งติดตามควบคุม
การเบิกจ่ายของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติที่กรมฯ กาหนด

หน่วยนับ
ราย

แผน

ผล

142,010

ร้อยละ

369,505 260.20

ร้อยละ

3

2.99

99.67

แห่ง

77

แหง

1,162

1,152

99.14

ราย

375,708

369,505

98.26

แห่ง
บาท

1,162
280,000,000

1,152
279,995,028.70

99.14
99.99

แห่ง

1,162

1,152

99.14

ราย

375,708

369,505

98.26

แห่ง
ราย
บาท

1,162
375,708
280,000,000

1,152
369,505
279,995,028.70

99.14
98.26
99.99

77 100.00

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ยและลด
ต้นทุน ในการประกอบอาชีพการเกษตร จ่านวน 1,152 แห่ง สมาชิก 369,505 ราย ดอกเบี้ย 279,995,028.70 บาท
เฉลี่ยรายละ 758.41 บาท
เชิงคุณภาพ ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง ร้อยละ 2.99
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7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
1) สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ขอเบิกชดเชยดอกเบี้ยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่โครงการ
ก่าหนด
2) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ
3) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรค่านวณดอกเบี้ยที่ขอชดเชยคลาดเคลื่อน เนื่องจากสมาชิกมีการช่าระหนี้
ระหว่างรองบประมาณชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐ

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ควรมีการแจ้งประชาสัมพันธ์โ ครงการ/มาตรการช่ว ยเหลื อต่าง ๆ ให้
สมาชิกทราบทั่วกันทุกครั้ง เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แจ้งในที่ประชุมกลุ่มจดหมาย
ข่าว
2) สหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกรต้ อ งมี ก ารจั ด ท่ า ฐานข้ อ มู ล สมาชิ ก ที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ เช่น ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ่าตัวประชาชน ส่าหรับขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือโครงการ/
มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐครั้งต่อไป
3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการจัดเก็บฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้ใน
การตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกกรณีขอรับการช่วยเหลื อด้านหนี้สิ นตามมาตรการ/โครงการต่าง ๆ ที่
ด่าเนินการ
4) ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดควรมีการติดตามผลการจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

ประชุมชี้แจงโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้
สมาชิกสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร
ในจังหวัดสุโขทัย สุรินทร์ ลพบุรี และพัทลุง
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แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกให้ผา่ นมาตรฐานการผลิต GAP

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อพัฒนาสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ในการผลิตผักและผลไม้ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน GAP ตรงกับความต้องการของตลาด
2) เพื่อพัฒนาการผลิตผักและผลไม้ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามหลักวิธีการที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และได้มาตรฐานตามที่ต้องการของตลาด
3) เพื่อตรวจประเมินเพื่อให้ การรับรองมาตรฐานการผลิตผั กและผลไม้ตามระบบมาตรฐาน GAP
แปลงปลูกของสมาชิกสหกรณ์ที่สมัครขอรับรองฯ แปลงใหม่จ่านวน 1,200 แปลง ตามข้อก่าหนดมาตรฐานการ
ผลิตพืชของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผลักและผลไม้ ในภาค
ตะวันออก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จ่านวน 28 จังหวัด 58 แห่ง

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
1) สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการผลิตสินค้าคุณภาพสู่มาตรฐาน GAP
2) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าคุณภาพ

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
1) สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีใบรับรองมาตรฐานสินค้า GAP เพิ่มขี้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของจ่านวนรายเป้าหมายที่ก่าหนด
2) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายมีปริมาณการรวบรวมผักและผลไม้ของสมาชิกเพื่อเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น
3) สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

หน่วย : บาท
ร้อยละ

1) งบดาเนินงาน

585,000

553,715

94.65

2) งบรายจ่ายอื่น

11,161,100

ประเภทงบรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น

11,746,600

อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ตามงวดงานที่ตก
ลงตามสัญญาโครงการ
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หมายเหตุ ผลการเบิกจ่าย ส่าหรับการจัดจ้างคณะที่ปรึกษาโครงการฯ อยู่ระหว่างการด่าเนินงานของคณะที่ปรึกษาในการ
จัดท่ารายงานผลการด่าเนินงานตามงวดงานที่ตกลงตามสัญญา ทั้งนี้ การด่าเนินงานดังกล่าวมีระยะเวลาถึงเดือนกุมภาพันธ์
2564

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการผลิตสินค้า
คุณภาพสู่มาตรฐาน GAP
2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สินค้าคุณภาพ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. จัดทารายละเอียดโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ภายใต้กิจกรรมการพันา
คุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินกิจกรรมสูก่ ารปฏิบัติ ให้เห็น
ผลสาเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการและตัวชี้วัด
หลักที่กาหนดไว้
2. กาหนดนิยาม ตัวชี้วัด KPI พร้อมกาหนดรูปแบบและวิธีการ
รายงานผลสาเร็จของการดาเนินโครงการตามตัวชี้วัดโครงการ
3. จัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/กาหนด
รูปแบบ/วิธีการ และหนังสือข้อสัง่ การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. กาหนดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) และดาเนินการจัด
จ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP
5. ประสานงาน ให้คาแนะนา และบริหารจัดการแผน/ผลโครงการ
ร่วมกับที่ปรึกษาและสานักงานสหกรณ์จังหวัดในการดาเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติงาน
โครงการฯ
6. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินโครงการภายใต้กิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ และกลุม่
เกษตรกรตามตัวชี้วัดโครงการ
ส่วนภูมภิ าค
1. ประสานงาน แนะนา ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ
2. แนะนา และผลักดันให้สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ จัดทาข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกแยกเป็นราย
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อรองรับการตรวจประเมินแปลง

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ราย

1,200

1,200

100

แห่ง

58

55

94.83

ครั้ง

1

1

100

จังหวัด/
แห่ง
ครั้ง

28/58

28/55

94.83

1

1

100

สถาบัน

1

1

100

ครั้ง

28

84

350

จังหวัด/
แห่ง

28/58

28/55

94.83

แห่ง

58

55

94.83

ราย

1,200

1,200

100

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

3. ประสานงานร่วมกับที่ปรึกษา /กองพัฒนาสหกรณ์ภาค
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกในการเข้าร่วมตรวจประเมินแปลงและ
ติดตามผลการตรวจประเมินแปลงของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรเป้าหมาย
4. ร่วมแก้ไขปัญหา ประมวลผลข้อมูลการผลิตผักและผลไม้
คุณภาพ ได้มาตรฐาน GAP ของสมาชิกเป้าหมาย
5. ประสานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายจัดทาฐานข้อมูล
สมาชิกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการใน
ปีถัดไป

ครั้ง

58

55

94.83

ราย

1,200

1,200

100

ครั้ง

28

28

100

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีใบรับรองมาตรฐานสินค้า GAP เพิ่มขี้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของจ่านวนรายเป้าหมาย ที่ก่าหนด
เชิงคุณภาพ
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายมีปริมาณการรวบรวมผักและผลไม้ของสมาชิกเพื่อเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น
2. สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
มีการปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ท่าให้เกิดความล่าช้าในการด่าเนินโครงการ

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
ก่ า หนดสมาชิ ก ส่ า รองเพื่ อ ทดแทนสมาชิก เป้า หมายเดิ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกรวดเร็ ว ในการ
ด่าเนินงาน

การลงพื้นที่ร่วมกับคณะที่ปรึกษจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการตรวจประเมินแปลงผักและผลไม้
ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จากัด และสหกรณ์ผลิตผักน้าดุกใต้ จากัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมปุย๋ ผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร
1. โครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ : เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้
เสริมและลดรายจ่ายในครัวเรือนลงได้

2. กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ : สหกรณ์การเกษตร 16 แห่ง 6 จังหวัด
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
1) สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย (เทียบกับปีก่อน ร้อยละ 3)
2) สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใช้ปุ๋ยผสมใช้เองมีค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ : สมาชิกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรมีปุ๋ยผสมใช้เองที่เหมาะสมกับพื้นที่และสามารถลดต้นทุนการผลิตของตนเองได้

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

1) งบด่าเนินงาน

-

-

-

2) งบลงทุน

-

-

-

3) งบเงินอุดหนุน

1,041,600

1,041,600

100

4) งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

1,041,600

1,041,600

100

รวมทั้งสิ้น

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
1. สถาบันเกษตรกรมีฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/กลุม่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่าน
สหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่
เกษตรกร
2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยผสมใช้เอง มี
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย (เทียบกับปีกอ่ น)
3. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยผสมใช้เองมี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยลดลงไม่นอ้ ยกว่า

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

จังหวัด/แห่ง

6/16

6/16

100.00

ร้อยละ

3

22.89

763.00

ร้อยละ

5

6.60

132.00

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

4. สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดหาแม่ จังหวัด/แห่ง
ปุ๋ยและ/หรือให้บริการผสมปุ๋ยแก่เกษตรกรสมาชิก
5. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามรายจ่ายและ
ร้อยละ
กิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. แนะนาแนวทางปฏิบัติของจังหวัด
จังหวัด/แห่ง
2. ครอบคลุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ร้อยละ
3. รวบรวมผลการรายงานทุกเดือน
จังหวัด/แห่ง

6/16

6/16

100.00

100

100

100.00

6/16
100
6/16

6/16
100
6/16

100
100
100

จังหวัด/แห่ง

6/16

6/16

100

จังหวัด/แห่ง

6/16

6/16

100

ร้อยละ

100

100

100

ส่วนภูมภิ าค
1. สถาบันเกษตรกรมีฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/กลุม่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่าน
สหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่
เกษตรกร
2. สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสมารถจัดหาแม่
ปุ๋ยและ/หรือให้บริการผสมปุ๋ยแก่เกษตรกรสมาชิก
3. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามรายจ่ายและ
กิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
สมาชิกของสหกรณ์ใช้ปุ๋ยผสมใช้เอง จ่านวน 751 ราย (พฤษภาคม – กันยายน 2563)
เชิงคุณภาพ
สมาชิกสหกรณ์ลดค่าใช้จ่ายลงคนละ 1,809.75 บาท ยังลดลงไร่ละ 137.99 คิดเป็นร้อยละ 6.6
เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยแบบเดิม

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
สหกรณ์ ที่ ไ ด้ รั บ เครื่ อ งผสมปุ๋ ย สมาชิ ก ปลู ก ยางพารามี ก ารใช้ ปุ๋ ย 2 ครั้ ง ในช่ ว ง พ.ย.-ม.ค.
และ ก.ค.- ก.ย.และได้ รั บ เครื่ อ งผสมปุ๋ ย ช่ ว งพ.ค.-มิ . ย. สหกรณ์ จึ ง ได้ บ ริ ก ารผสมแค่ 1 ช่ ว งการให้ ปุ๋ ย
และสมาชิกยังไม่มั่นใจในปุ๋ยผสมใช้เอง

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
1) แนะน่าให้สหกรณ์มีการประชาสัมพันธ์
2) สมาชิกที่ใช้ปุ๋ยผสมใช้เอง และสามารถลดค่าใช้จ่ายของตนเองได้ ให้แก่สมาชิกอื่น ๆ เพื่อจูงใจให้มาใช้
บริการปุ๋ยผสมใช้เองกับสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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การให้บริการผสมปุ๋ยแก่เกษตรกรสมาชิก

กิจกรรมหลัก : เพิ่มศักยภาพการดาเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรของ
สหกรณ์
1.
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อสนั บ สนุ น สถาบั น เกษตรกรในการก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
รวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตร เพื่อเก็บรักษาและสร้างเสถียรภาพด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ และมันส่าปะหลัง
2) เพื่อให้สถาบันเกษตรกรเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรเป็น
การสร้างระบบกลไกผลผลิตเกินความต้องการของตลาดด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมัน
ส่าปะหลัง ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3) เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ ตอาหารโคนม และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตน้่านมโคแก่สมาชิกผู้เลี้ยงโคนม
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2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่ท่าธุรกิจรวบรวมข้าว มันส่าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และน้่านมดิบ

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการด่าเนินธุรกิจ จ่านวน 29 แห่ง
2) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
1) เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ มีรายได้เพิ่มขึ้น
2) สถาบันเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น
3) ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาที่เหมาะสม และสามารถยกระดับราคาสินค้าเกษตรของสมาชิกและ
เกษตรกรได้เพิ่มขึ้น

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

1) งบเงินอุดหนุน

62.3074

62.3073

100

รวมทั้งสิ้น

62.3074

62.3073

100

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการดาเนินธุรกิจ
2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิต
เพิ่มขึ้น

กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. จัดทาคู่มือแนวทางในการเบิกจ่ายและติดตามเงิน
อุดหนุนในการจัดหาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์
การตลาด

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

แห่ง

29

41

141.38

ร้อยละ

3

-8.70
(จากสถานการณ์ภยั
แล้งท่าให้ปริมาณ
ผลผลิตทาง
การเกษตรน้อยลง
ส่งผลให้การรวบรวม
ผลผลิตของสหกรณ์
ลดลงด้วย)

-290.00

เรื่อง

1

1

100

จังหวัด

20

26

100
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

2. แนะนา ประสานจังหวัด ในการดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพการดาเนินธุรกิจรวบรวม
และจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร
3. กากับและติดตามและรายงานผลในภาพรวมในการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการ
เกษตรในสถาบันเกษตรกร
ส่วนภูมภิ าค

แห่ง

29

41

100

จังหวัด
แห่ง

20
29

26
41

100
100

แห่ง

29

41

141.38

แห่ง

29

41

141.38

แห่ง

29

41

141.38

1. แนะนา กากับ ติดตามการดาเนินการก่อสร้าง จัดซื้อ
จัดหาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การเกษตรให้
เป็นไปตามแนวทางที่กรมกาหนด
2. เร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบและ
แนวทางที่กรมฯ กาหนด
3. รายงานผลให้กรมฯ ทราบ

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
สนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการรวบรวมและจัดเก็บผลผลิต
สินค้าเกษตร จ่านวน 41 แห่ง (เป้าหมาย 29 แห่ง และจัดจรรเพิ่มเติม 12 แห่ง)
เชิงคุณภาพ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกเพิ่มมากขึ้น เพื่อชะลอการ
สินค้าเกษตรสู่ตลาดในช่วงที่ผลผลิตออกพร้อมกัน ซึ่งจะสามารถยกระดับราคาสินค้าเกษตรและสร้างความ
มั่นใจในระบบการบริหารจัดการให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานในการด่าเนิน
ธุรกิจ สามารถด่าเนินการจัดหาอุปกรณ์และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ไม่ทันในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตของสมาชิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การใช้ประโยชน์ลานตากในการตากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ของสหกรณ์การเกษตร
บ้านหม้อ จากัด จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ส่งมอบงาน 25 พฤษภาคม 2563
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เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความคืบหน้าในการก่อสร้างลานตากขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร
ของสหกรณ์การเกษตรลานสัก จากัด จังหวัดอุทัยธานี วันที่ส่งมอบงาน 3 ก.ค. 2563

ขั้นตอนการดาเนินการก่อสร้างโกดัง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ตัน
ของสหกรณ์การเกษตรบุณฑริก จากัด จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ส่งมอบงาน 13 พ.ย.63

เจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องอบลดความชื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ตัน/วัน
ของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จากัด จังหวัดลาปาง วันที่ส่งมอบงาน 6 สิงหาคม 2563
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ภาพการใช้ประโยชน์อาคารอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค
ประจวบคีรีขันธ์ จากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันทีส่ ่งมอบงาน 7 สิงหาคม 2563

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์
1. โครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้แก่สหกรณ์และกลุ่ ม
เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ
3) เพื่อพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์แก่สินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่ ม
เกษตรกรให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสามารถพัฒนาสู่การผลิตและการตลาดในเชิง
พาณิชย์

2. กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
สหกรณ์ภาคการเกษตร จ่านวน 30 แห่ง ในพื้นที่ 26 จังหวัด กลุ่มสินค้าประเภท ข้าว ผลไม้ ประมง
ผัก โคนม ปศุสัตว์ ปาล์มน้่ามัน กาแฟ พริกไทย โคเนื้อ งา และเกลือทะเล

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
1) สิ น ค้ า เกษตรของสหกรณ์ ภ าคการเกษตรเป้า หมายได้ รั บการพั ฒ นาในด้ า นการผลิ ต แปรรูป
และการตลาด ไม่น้อยกว่า 30 ผลิตภัณฑ์
2) สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รั บการพั ฒนาการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์ หรือผลิ ตภัณฑ์ใหม่ และบรรจุ ภั ณฑ์
ไม่น้อยกว่า 30 แห่ง
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4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
สหกรณ์ภาคการเกษตร
1) สหกรณ์ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
2) สหกรณ์สามารถน่าผลจากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแปรรูปไปพัฒนาและสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปของสหกรณ์ในเชิงพาณิชย์ได้
3) สหกรณ์ส ามารถช่วยกระจายผลผลิตสินค้า เกษตรในช่ว งฤดูกาลได้เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มมูล ค่า
สินค้าด้วยการแปรรูป
สมาชิกสหกรณ์
1) การจ่าหน่ายสินค้าเกษตรของสมาชิกมีราคาสูงขึ้น สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น ความเป็นอยู่ดีขึ้น
2) สินค้าเกษตรของสมาชิกไม่เกิดการสูญเสีย ท่าให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูป การยืดอายุ
และการเก็บรักษาสินค้าได้นานขึ้น

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย
1) งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

9,260,000

926,000

10

9,260,000

926,000

10

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

สหกรณ์

30

30

100

สหกรณ์

30

30

100

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ เพิ่ม
มูลค่าในเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมให้กบั
สินค้าเกษตร
ส่วนภูมภิ าค

ผลิตภัณฑ์

30

30

100

1. สานักงานสหกรณ์จังหวัดประสานสหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
2. จัดทาแผนการเข้าร่วมกิจกรรมและติดตามผลการดาเนินงาน

สหกรณ์
สหกรณ์

30
30

30
30

100
100

ตัวชี้วัด
1. สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง (ประสานงาน ติดตามการทางานร่วมกับทีมที่ปรึกษา)
1. การประเมินศักยภาพ ความพร้อมด้านกระบวนการผลิต
เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคลากร และสภาพธุรกิจของสหกรณ์ และวาง
แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นไปได้ตามความต้องการของ
ตลาดในเชิงพาณิชย์

หมายเหตุ : โครงการอยู่ระหว่างการด่าเนินงานของที่ปรึกษา โดยมีก่าหนดการส่งมอบงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
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6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตร จ่านวน 30 แห่ง
2) สินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ จ่านวน 30 ผลิตภัณฑ์
3) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ไ ด้ รั บ การทดสอบตลาดและพั ฒ นาสู่ ก ารผลิ ต
และการตลาดในเชิงพาณิชย์ จ่านวน 30 ผลิตภัณฑ์
4) รายงานผลการด่ า เนิ น งานและแนวทางการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข องสหกรณ์
พร้ อมไฟล์ ข้ อ มูล และแผ่ น บั น ทึ ก ไฟล์ วิ ดีโ อ หรือวิดิทัศน์ ภาพเคลื่ อนไหวที่ แสดงถึ ง ขั้น ตอน วิธีการผลิ ต
กระบวนการพัฒนา การแปรรูปสินค้า หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการผลิตที่ส่าคัญ เป็นรายสหกรณ์
เชิงคุณภาพ
1) สหกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการ สามารถวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์
ได้ตามความต้องการของสหกรณ์
2) สินค้าเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ สามารถยกระดับการผลิตและแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่ม การยืด
อายุการเก็บรักษา ลดการสูญเสียให้เป็นผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ของสหกรณ์ ที่มีความ
เป็นไปได้การตลาดในเชิงพาณิชย์

การลงพื้นที่ของทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อประเมินศักยภาพความพร้อมของ
สหกรณ์ ด้านกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคลากร และสภาพธุรกิจของสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จากัด จังหวัดเพชรบูรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Department

ANNUAL REPORT 2020 | รายงานประจาปี 2563
- 108 -

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่มาตรฐาน GMP

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพโรงสีข้าว อาคารรวบรวมหรือแปรรูปของสหกรณ์ให้มีระบบมาตรฐานการ
จัดการด้านความปลอดภัย ตามระบบ GMP (Good manufacturing practices)
2) เพื่อให้บุคลากรในโรงสีข้าว อาคารรวบรวมหรือแปรรูปของสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขอนามัย สอดคล้องกับความต้องการในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพ และมาตรฐาน

2. กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
สหกรณ์เป้าหมาย 10 แห่ง 9 จังหวัด 4 ชนิดสินค้า คือ ผลไม้ กาแฟ ข้าว และโคเนื้อ ประกอบด้วย
ที่

จังหวัด

1

ชุมพร

2
3
4
5
6
7
8

ล่าปาง
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
ร้อยเอ็ด
นครปฐม
นครศรีธรรมราช

9

มุกดาหาร

10

ก่าแพงเพชร

สหกรณ์

สินค้า

ชนิดโรงเรือน

สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จ่ากัด

กาแฟ

อาคารแปรรูป

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ล่าปาง จ่ากัด
สหกรณ์การเกษตรล่าพระเพลิง จ่ากัด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรรี ัมย์ จ่ากัด
กลุ่มเกษตรกรท่านาปะเคียบ
สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จ่ากัด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครปฐม จ่ากัด
สหกรณ์การเกษตรพระพรหม จ่ากัด

ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
มังคุด

สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ่ากัด
สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย จ่ากัด

โรงสีข้าว
โรงสีข้าว
โรงสีข้าว
โรงสีข้าว
โรงสีข้าว
โรงสีข้าว
อาคารรวบรวม
และคัดแยก
โคเนื้อ อาคารแปรรูปและ
บรรจุ
ข้าว
โรงสีข้าว

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
1) โรงสีข้าว อาคารรวบรวมหรือแปรรูปของสหกรณ์ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GMP อย่างน้อย 8 สหกรณ์
2) บุคลากรสหกรณ์มีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกสุขลักษณะ
3) รายงานสรุปผลการด่าเนินงานของโครงการฉบับสมบูรณ์ จ่านวน 35 ชุด

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
1) บุคลากรสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจการจัดท่าระบบ GMP และการน่าเอา
ระบบ GMP มาใช้ในสหกรณ์ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดให้กับพนักงานทุกคนในสหกรณ์ต่อไป จ่านวน 10 แห่ง
2) สหกรณ์สามารถพัฒนา โรงสีข้าว และอาคารรวบรวมหรือแปรรูปให้ได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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3) สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการรวบรวม และแปรรูปสินค้าเกษตร
ผ่านอาคารรวบรวมหรือแปรรูปที่ได้มาตรฐาน
4) สหกรณ์สามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรรักษาเสถียรภาพด้าน
ราคาสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

5,700,300

1,140,060

20

5,700,300

1,140,060

20

1) งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์ ประเมินโครงสร้างและอุปกรณ์ในการดาเนินธุรกิจด้านการ
รวบรวมและแปรรูป ศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์
2. อบรมครั้งที่ 1 เกี่ยวกับข้อกาหนดและการนาไปใช้ของระบบ GMP ที่
เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการผลิตตามระบบมาตรฐาน GMP
3. อบรมครั้งที่ 2 ในด้านการตรวจติดตามภายในและ
การ
ตรวจสอบระบบ และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจประเมินความพร้อมก่อนขอรับการรับรองระบบ GMP (Pre-Audit)
5. ตรวจประเมินเพื่อขอรับการรับรองระบบ GMP โดยหน่วยงานรับรอง
(Certification Body : CB)
6. สหกรณ์ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน GMP
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. สารวจสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรที่มีความพร้อมและมีความประสงค์เข้า
ร่วมโครงการตามเหลักเกณฑ์ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนด
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่มาตรฐาน GMP
3. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน
4. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. จัดทาคู่มือ/แนวทางปฏิบัติงาน/แผนปฏิบัติงานตามโครงการ
6. ดาเนินการ ติดตาม เข้าร่วมประชุม ให้ข้อเสนอแนะ ตามแผนปฏิบตั ิงาน
7. สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่สานักงานสหกรณ์จังหวัด
และสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วย
แผน ผล
นับ

ร้อยละ

แห่ง

10

10

100

แห่ง

10

10

100

แห่ง

10

10

100

แห่ง
แห่ง

10
10

-

-

แห่ง

8

-

-

ครั้ง

1

1

100

คณะ

1

1

100

ครั้ง

1

1

100

คณะ
เล่ม
แห่ง
แห่ง

4
1
10
10

4
1
10
10

100
100
100
100
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วย
แผน ผล
นับ

ร้อยละ

8. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนและประเมินผล
ส่วนภูมภิ าค

แห่ง

10

-

-

1. จัดทาแผนการติดตามผลการดาเนินงาน เข้าร่วมประชุม ให้ขอ้ เสนอแนะ
2. เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับทีมที่ปรึกษา
3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนะนาส่งเสริม อานวยการเพื่อให้ผู้รับ
จ้างสามารถดาเนินการได้ตามแผน
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน / ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรค
5. สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ

แห่ง
แห่ง
แห่ง

10
10
10

10
10
10

100
100
100

แห่ง
แห่ง

10
10

10
-

100
-

หมายเหตุ : โครงการอยู่ระหว่างการด่าเนินงานของที่ปรึกษา โดยมีก่าหนดการส่งมอบงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
บุคลากรสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจการจัดท่าระบบ GMP และการน่าเอาระบบ
GMP มาใช้ในสหกรณ์ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดให้กับพนักงานทุกคนในสหกรณ์ต่อไป จ่านวน 10 แห่ง
เชิงคุณภาพ
สหกรณ์เห็นความส่าคัญของมาตรฐาน GMP และให้ความร่วมมือในการพัฒนา โรงสีข้าว และอาคาร
รวบรวมหรือแปรรูปให้ได้มาตรฐานเป็นอย่างดี

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเนื่องจากทีมที่ปรึกษาลงพื้นที่และประเมินศักยภาพและความพร้อมของ
สหกรณ์บางแห่งแล้ว ไม่สามารถด่าเนินกิจกรรมเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน GMP ได้

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
จัดหาสหกรณ์เป้าหมายใหม่ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการด่าเนินกิจกรรมเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน GMP ได้
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ลงพื้นที่ ประเมินโครงสร้าง ศักยภาพ และความพร้อมของสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า
ธ.ก.ส.นครปฐม จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า
ธ.ก.ส. ล่าปาง จ่ากัด

จัดอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระบบ GMP
การตรวจติดตามภายในและการตรวจสอบระบบ (IQA)

สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ่ากัด

สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จ่ากัด

ลงพื้นที่เพื่อให้คาปรึกษาเชิงลึก ในการจัดทาระบบมาตรฐาน GMP และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลูกค้า
ธ.ก.ส.บุรรี ัมย์ จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตรล่าพระเพลิง จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตรพระพรหม จ่ากัด
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3. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการดาเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่ อ บ่ ม เพาะพั ฒ นาศั ก ยภาพการด่ า เนิ น ธุ ร กิ จ และการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกรรวมทั้งการบริหารจัดการ อุปกรณ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต
การรวบรวม การแปรรูป และการตลาด
2) เพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน การควบคุม คุณภาพการผลิต การรวบรวม
การแปรรูปผลผลิต และการตลาด ให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
3) เพื่อพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการท่างาน ปรับปรุง
คุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
4) เพื่ อ ผลั ก ดั น สหกรณ์ กลุ่ ม เกษตรกร เป็ น ต้ น แบบในการบริ ห ารจั ด การกระบวนการผลิ ต
อุตสาหกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่ที่มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย และมีมาตรฐานการผลิตที่สูงขึ้น

2. กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ : สหกรณ์เป้าหมายที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรหลัก เช่น
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส่าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้า่ มัน โคนม และโคเนื้อ จ่านวน 30 แห่ง ในพื้นที่ 21 จังหวัด
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

จังหวัด
กระบี่
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ชลบุรี
ชัยนาท
ชุมพร
เชียงราย
เชียงราย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ตรัง
นครราชสีมา

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้่ามันกระบี่ จ่ากัด
สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ่ากัด
สหกรณ์นิคมดงมูลสอง จ่ากัด
สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ่ากัด
สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จ่ากัด
สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ่ากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จ่ากัด
สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จ่ากัด
สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ่ากัด
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ่ากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จ่ากัด
สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จ่ากัด

13
14
15
16
17

นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จ่ากัด
สหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จ่ากัด
สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จ่ากัด
สหกรณ์การเกษตรนางรอง จ่ากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จ่ากัด

สินค้าหลัก
ปาล์มน้่ามัน
โคนม
ยางพารา
โคนม
ข้าว
ปาล์มน้่ามัน
ข้าว
ข้าว
โคนม
โคนม
ยางพารา
ข้าวโพดสัตว์
เลี้ยง
มันส่าปะปลัง
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ยางพารา
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ลาดับที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
พะเยา
พะเยา
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
ล่าปาง

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จ่ากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จ่ากัด
สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จ่ากัด
สหกรณ์การเกษตรบรบือ จ่ากัด
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ่ากัด
สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จ่ากัด
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ่ากัด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ล่าปาง จ่ากัด

ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สระบุรี

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จ่ากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จ่ากัด
สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางค่า จ่ากัด
สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จ่ากัด
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ่ากัด

สินค้าหลัก
โคนม
ข้าว
ข้าว
ข้าว
โคเนื้อ
ข้าว
ข้าว
ข้าวโพดเลีย้ ง
สัตว์
ข้าว
ข้าว
โคเนื้อ
ยางพารา
โคนม

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
1) สหกรณ์ กลุ่ ม เกษตรกรเป้ า หมายที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการสามารถลดต้ น ทุ น จากเดิ ม หรื อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับก่อนเข้าโครงการ
2) ยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของผู้ เข้ารั บ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ด้านโรงงานผลิ ตขนาดใหญ่ห รื อ การวางแผนด้ านวั ต ถุ ดิ บ
การใช้เครื่องจักร เครื่องมือ การบ่ารุงรักษา การบริหารธุรกิจและองค์กร และที่เกี่ยวข้อง ก่อนสิ้นสุดโครงการ
3) ได้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ที่มีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตร
ตลอดห่วงโซ่ที่มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย และหรือมาตรฐานการผลิตที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนเข้าโครงการ
ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร รวมทั้งการบริหาร
จัดการปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและ
เกษตรกรในชุมชน
2) บุคลากรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กรที่ดี และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3) สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรรักษา
เสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่
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5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย
1) งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

11.050

4.4200

40

11.050

4.4200

40

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
1. สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนจากเดิมหรือ
เพิ่มประสิทธิภาพได้ เมื่อเทียบกับก่อนเข้าโครงการไม่น้อยกว่า

หน่วย
ร้อย
แผน ผล
นับ
ละ
ร้อยละ

5

-

2. ยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขึ้นไม่น้อย
ร้อยละ
กว่าร้อยละ 80 ของ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ด้านโรงงานผลิตขนาด
ใหญ่หรือการวางแผนด้านวัตถุดิบ การใช้เครื่องจักร เครื่องมือการบ่ารุงรักษาการ
บริหารธุรกิจและองค์กร
3. ได้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่มีการบริหารจัดการกระบวนการผลิต
แห่ง
อุตสาหกรรมการเกษตร ตลอดห่วงโซ่ที่มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย และหรือ
มาตรฐานการผลิตทีส่ ูงขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนเข้าโครงการไม่น้อยกว่า
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. ก่าหนดหลักเกณฑ์แจ้งส่านักงานสหกรณ์จังหวัดส่ารวจสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรที่มี จังหวัด
ความพร้อมและ มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการตามเหลักเกณฑ์ทกี่ รมส่งเสริมสหกรณ์
ก่าหนด
2. แต่ งตั้ งคณะท่า งานพิ จ ารณาคั ด เลื อ กเป้ า หมายเข้ า ร่ ว มโครงการ
คณะ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท่างาน อาทิ คณะกรรมการจัดท่าร่างขอบเขตของงาน
คณะ
จ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา
และคณะท่างานเพื่อท่าหน้าที่บริหารจัดการโครงการงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อด่าเนินการ
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. จัดแผนปฏิบตั ิงานตาม (Action Plan) โครงการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผน
ตามสัญญาจ้าง
ส่วนกลาง
5. ด่าเนินการ ประสานงาน ติดตามผล จัดการประชุมในระดับคณะกรรมการ และ
จังหวัด
คณะท่างาน เพื่อด่าเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันรวมถึงให้ข้อเสนอแนะ
สหกรณ์
ตามขอบเขตการด่าเนินงานจ้างที่ปรึกษา และแผนปฏิบตั ิงาน ( Gantt CHart) ของที่
ปรึกษาพร้อมจัดท่ารายงานผลและสรุปผลการด่าเนินโครงการในภาพรวมของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

80

-

20

-

21

21

100

1
4

1
4

100
100

1

1

100

21
30

21
30

100
100
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วย
ร้อย
แผน ผล
นับ
ละ

ส่วนภูมภิ าค
1. ส่ารวจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและมีความประสงค์เข้าร่วม
โครงการตามเหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก่าหนด
2. จัดท่าแผนการติดตามผลการด่าเนินงาน เข้าร่วมด่าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอน
ของโครงการให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนการด่าเนินงานของทีมที่ปรึกษาร่วมกับ
สหกรณ์เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
3. เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับทีมที่ปรึกษา
3.1 ลงพื้นที่ส่ารวจ /วิเคราะห์ ศึกษาสภาพปัญหาประเมิน ความพร้อมและศักยภาพ
ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ
3.2 ก่าหนดแผนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อด่าเนินการ บ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพในการ
ด่าเนินกิจการ/ธุรกิจเป็นรายแห่ง ให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการที่โครงการก่าหนด
3.3 น่าแผนการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร
รวมทั้งการบริหารจัดการปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดและน่าเสนอ
แนวทางการพัฒนาแก่สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกรและผู้ที่เกีย่ วข้องเป็นรายแห่ง
3.4 ด่าเนินการบ่มเพาะพัฒนา ให้ค่าแนะน่าปรึกษาเชิงลึกและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และธุรกิจ รวมทั้งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการใช้ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดตาม
แผนพัฒนาฯ ของแต่ละสหกรณ์เป้าหมาย
3.5 เข้าร่วมประชุมกับทีมที่ปรึกษาและสหกรณ์เป้าหมาย เพื่อร่วมวางแผนก่าหนดทิศ
ทางการบริหารจัดการองค์กร แผนธุรกิจ แผนการตลาดและแผนบริหารความเสี่ยงใน
การด่าเนินธุรกิจของสหกรณ์ในระดับต่อไป
3.6 เข้าร่วมประเมินผลและคัดเลือกสหกรณ์ต้นแบบ รวมถึงร่วมด่าเนินการประชุม
เชิงปฏิบัติการสรุปผลโครงการฯ กับสหกรณ์และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ

แห่ง

30

30

100

แห่ง

30

30

100

แห่ง

30

30

100

แห่ง

30

30

100

แห่ง

30

30

100

แห่ง

30

-

-

ครั้ง

1

-

-

แห่ง
ครั้ง

30
1

-

-

4. ประสานงานสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ค่าปรึกษาแก่สหกรณ์
ที่เข้าร่วม
โครงการ
5. ติดตามและรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมตามขั้นตอนของโครงการและแบบ
รายงานผลการด่าเนินกิจกรรมของทีมที่ปรึกษาในแต่ละครั้ง แยกเป็นรายสหกรณ์

แห่ง

30

30

100

แห่ง

30

30

100

หมายเหตุ : โครงการอยู่ระหว่างการด่าเนินงานของที่ปรึกษา โดยมีก่าหนดการส่งมอบงานในเดือนมีนาคม 2564

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ สหกรณ์ได้รับการวิเคราะห์ศักยภาพการด่าเนินธุรกิจ และรับทราบปัญหารวมคือ SWOT ใน
การด่าเนินธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร และการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดที่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
ของสหกรณ์จ่านวน 30 แห่ง
เชิงคุณภาพ
สหกรณ์มีแผนพัฒนาศักยภาพการด่าเนินธุรกิจการบริหารจัดการองค์กร แนวทางการใช้ประโยชน์จาก
อุปกรณ์ของสหกรณ์ที่ผ่ านการพิจ ารณาความเป็นไปได้จากคณะกรรมการตรวจรับ/สหกรณ์ และผู้มีส่ ว น
เกี่ยวข้อง แยกเป็นรายแห่งตามผลผลิต 7 ประเภท จ่านวน 30 แห่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ที่ปรึกษาลงพื้นที่ประเมินศักยภาพการดาเนินกิจการของ
สหกรณ์เชิงลึก สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
จังหวัดยโสธร

ที่ปรึกษาลงพื้นที่ประเมินศักยภาพการดาเนิน
กิจการของสหกรณ์เชิงลึก สหกรณ์การเกษตร
มหาชนะชัย จากัด จังหวัดยโสธร

ที่ปรึกษาลงพื้นที่ประเมินศักยภาพการดาเนินกิจการ
ของสหกรณ์เชิงลึก สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์
กรป.กลางโพนยางคา จากัด
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดขอนแก่น

ที่ปรึกษาลงพื้นที่ประเมินศักยภาพการดาเนินกิจการ
ของสหกรณ์เชิงลึก สหกรณ์โคนมบ้านบึง จากัด
จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกรในพื้นที่ (คทช.)

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินท่ากินให้ชุมชน ในรูปแบบสหกรณ์
2) ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้่าอย่างยั่งยืน
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
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2. กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) หน่วยงานร่วมบูรณา
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยมีพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด 165 พื้นที่ 60 จังหวัด และก่าหนดอบรมสมาชิก
เกษตรกร ให้ มีความรู้ ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ การเกษตรที่เ หมาะสมกั บ พื้น ที่ จ่า นวน 22 แห่ ง
รวม 1,000 ราย

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สมาชิกเกษตรกรได้รับการอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จ่านวน 1,000 ราย 22 แห่ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
รายได้ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 (เทียบกับปีก่อน)

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
1) มีการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินท่ากินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล
2) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรภายใต้การอนุรักษ์ดินและน้่าอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

2,943,200.00

2,898,249.50

98.47

2) งบลงทุน

-

-

-

3) งบเงินอุดหนุน

-

-

-

4) งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

2,943,200.00

2,898,249.50

98.47

1) งบด่าเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
1. สมาชิกเกษตรกรได้รับการอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
2. รายได้ของสมาชิกสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรที่ได้รับการอบรม
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ราย

1,000

1,018

101.80

ร้อยละ

3

10.76

-
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

1.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหน่วยงานในคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
2. นิเทศน์ ติดตาม ให้คาแนะนา ในพื้นที่เป้าหมาย
ส่วนภูมภิ าค

ครั้ง

2

0

0

ครั้ง

8

10

125

1. อบรมความรู้แก่เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่
เหมาะสมกับพืน้ ที่
2. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหน่วยงานภายใต้
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด
3. แนะนา ส่งเสริม บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการ คทช.

ราย

1,000

1,018

101.8

ครั้ง

183

150

81.97

พื้นที่

166

166

100

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
เกษตรกรที่ได้รับการอบรมน่าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพจ่านวน 1,018 ราย
เชิงคุณภาพ
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.76 เมื่อเทียบกับรายได้ปีก่อน

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
1) บางพื้นที่ได้รับจัดสรรที่ดินเพียงเพื่ออยู่อาศัย จึงไม่มีที่ดินในการประกอบอาชีพ
2) บางพืน้ ที่เกษตรอาศัยอยู่ค่อนข้างห่างไกลกันจึงอยากต่อการรวมตัวและการสื่อสาร
3) เกษตรกรบางรายไม่สนใจความช่วยเหลือจากหน่วยงานต้องการเพียงที่ดิน

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
ระดับปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรเข้าแนะน่า ท่าความเข้าใจกับเกษตรกรที่ ไ ด้รับ
จัดสรรที่ดินถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากหน่วยงานที่เข้าไปสนับสนุน

สสจ. อุดรธานี จัดอบรมด้านการแปรรูปอาหาร (ทาปลาส้ม)
ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโคกไผทป่าไม้งาม จากัด
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สสจ. พะเยา จัดอบรมการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ(การเลี้ยงผึ้ง)
ให้กับสมาชิกการเกษตรพัฒนาแม่จุน จากัด

สสจ. อุทัยธานี จัดอบรมด้านการแปรรูป
สมุนไพรฝึกปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพร สเปรย์กัน
ยูง,เทียนหอมกันยุง ให้กับสมาชิกสหกรณ์ปฏิรูป
ที่ดินระบา จากัด

สสจ.ชุมพร จัดอบรมด้านการเพาะเห็ดฟาง/น้าพริกเห็ดฟางให้กับ
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรป่าควนหมีพัฒนา

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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1. โครงการส่งเสริมการดาเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการด่าเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
2) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและร้านสหกรณ์

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ : ส่งเสริมพัฒนาการด่าเนินธุรกิจสหกรณ์ที่มีร้านจ่าหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภค ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จ่านวน 10 แห่ง

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
1) สหกรณ์ที่มีร้านจ่าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการด่าเนินธุรกิจ
2) ร้อยละ 80 ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีปริมาณธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ่าหน่ายเพิ่มขึ้น

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
1) ขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าสหกรณ์ ผ่าน ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
2) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตได้รับรู้พฤติกรรมผู้บริโภค สามารถผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับ
ความต้องการตลาด
3) สมาชิกสหกรณ์และประชาชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าสหกรณ์

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

หน่วย : บาท
ร้อยละ

1) งบดาเนินงาน

1,173,800.-

1,173,800.-

100.00

- ส่วนกลาง

481,900.-

481,900.-

100.00

- ส่วนภูมิภาค

691,100.-

691,100.-

100.00

2) งบลงทุน

-

-

-

3) งบเงินอุดหนุน

-

-

-

4) งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

1,173,800.-

1,173,800.-

100.00

ประเภทงบรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ตัวชี้วัด
1. สหกรณ์ที่มีร้านจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการดาเนินธุรกิจ

แห่ง

10

10

100.00

ร้อยละ

80

95.74

100.00

2. ร้อยละ 80 ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีปริมาณธุรกิจจัดหา
สินค้ามาจาหน่ายเพิ่มขึ้น
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กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเชื่อมโยงเครือข่ายและการวางแผนการ
บริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ปรับตัว
อย่างไรในยุค NEW NORMAL ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ
ZOOM)
2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ปรับตัว
อย่างไรในยุค NEW NORMAL ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ
ZOOM)
2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผล
การดาเนินงาน
3. ประสานและติดตามผลงาน

ครั้ง

1

1

100.00

ครั้ง

2

2

100.00

ครั้ง

1

1

100.00

ครั้ง

5

5

100.00

แห่ง

10

10

100.00

ส่วนภูมภิ าค
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
1) สหกรณ์ที่มีร้านจ่าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
การด่าเนินธุรกิจ จ่านวน 94 แห่ง
2) ร้อยละ 95.74 ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีปริมาณธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ่าหน่ายเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ
เพื่อส่ งเสริ มความร่ ว มมือและเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์และกลุ่ มเกษตรกร ผู้ ผ ลิ ตและร้าน
สหกรณ์ การขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้าสหกรณ์ ผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
1) จากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการด่าเนิน
ชีวิตของผู้บริโภคท่าให้สมาชิกและลูกค้าทั่วไปมีก่าลังในการซื้อสินค้าลดลง และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป
นิยมซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น และส่งผลให้สถานประกอบการบางแห่งไม่สามารถด่าเนินการได้ เนื่องจาก
เป็นสหกรณ์ร้านค้าปิด ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย ส่งผลให้สหกรณ์ปิดด่าเนินการตามนโยบายภาครัฐ อาทิ สหกรณ์
ร้านค้า มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช จ่ากัด
2) จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 มาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสติดเชื้อดังกล่าว การเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing
ท่าให้ไม่สามารถด่าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในสถานที่ปิดได้ เช่น โรงแรม
3) การด่ า เนิ น ธุ ร กิ จ สหกรณ์ ใ นรู ป แบบสหกรณ์ ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ ท่ า ให้ เ กิ ด
ความล่าช้าในการตัดสินใจ

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
1) ส่งเสริมสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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2) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ
social distancing เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคฯ ได้ด่าเนินการปรับเปลี่ยนการประชุมเชิงปฏิบัติการใน
โรงแรม เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom)

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยง
เครือข่ายและการวางแผนการบริหาร
จัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า
กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
ปรับตัวอย่างไรในยุค New Normal”
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พิธีเปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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2. โครงการนาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อชี้แจงโครงการ ท่าความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการ
2) เพื่อส่ งเสริ มให้ มีเครื อ ข่าย และส่ งเสริมการเรียนรู้ระหว่างผู้ เ ข้าร่ว มโครงการ สถาบันเกษตรกร
และหน่วยงานภาคีในพื้นที่

2. กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
ผู้ ส มั ค รในโครงการน่ า ลู ก หลานเกษตรกรกลั บ บ้ า น สานต่ อ อาชี พ การเกษตร สถาบั น เกษตรกร
ในโครงการ และผู้แทนหน่วยงานภาคี จ่านวน 8,290 คน /กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ : ผู้สมัครในโครงการน่าลูกหลานเกษตรกรกลับ
บ้ า น สานต่ อ อาชี พ การเกษตร สถาบั น เกษตรกรในโครงการ และผู้ แ ทนหน่ ว ยงานภาคี ร้ อ ยละ 70
ของเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่าย ได้รับความรู้ด้านการเกษตร

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ สถาบันเกษตรกร และหน่วยงานภาคี มีเครือข่าย สามารถร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ
น่าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
2) เกษตรกรรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้ ได้รับองค์ความรู้ เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาอาชีพการเกษตร
3) การขับเคลื่อนโครงการน่าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ในปี 2564 – 2565
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

6,772,300

5,900,570

87

2) งบลงทุน

-

-

3) งบเงินอุดหนุน

-

-

4) งบรายจ่ายอื่น

-

-

6,772,300

5,900,570

1) งบด่าเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

87
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6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
ผู้สมัครในโครงการนาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่อ
อาชีพการเกษตร สถาบันเกษตรกรในโครงการ และผู้แทน
หน่วยงานภาคี ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม
สร้างเครือข่ายและได้รับความรู้ด้านการเกษตร
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนภูมภิ าค
จัดทาโครงการโดยวางแผนการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย
ลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ระยะเวลา 2 วัน ประกอบด้วย
กิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการ จัดการศึกษาดูงานกิจกรรม
การเกษตรที่ประสบความสาเร็จของผู้เข้าร่วมโครงการใน
พื้ น ที่ หรื อ จั ง หวัดใกล้ เคี ย ง จั ดการศึ ก ษาดู ง านกิ จ กรรม
สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ วางแผนการผลิต/แผนธุ รกิ จ
วิเคราะห์ วิจารณ์ แนะนา การจัดทาแผนงาน เป็นต้น

หน่วยนับ

แผน

ผล

คน

8,290

5,803

คน

8,290

6,892

ร้อยละ
70

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
ผู้สมัครในโครงการน่ าลูกหลานเกษตรกรกลั บบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร สถาบันเกษตรกรใน
โครงการ และผู้แทนหน่วยงานภาคี ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่าย ได้รับความรู้
ด้านการเกษตร
เชิงคุณภาพ
ผู้ เข้าร่ ว มโครงการ สถาบั น เกษตรกร และหน่ว ยงานภาคี มีเครือข่าย สามารถร่ว มมือขับเคลื่ อน
โครงการน่าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ ออาชีพการเกษตร รวมทั้งมีโอกาสเรียนรู้ ได้รับองค์ความรู้ เกิด
แรงบันดาลใจในการพัฒนาอาชีพการเกษตร ส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการน่าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน
สานต่ออาชีพการเกษตร ในปี 2564 – 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
การด่าเนินการโครงการน่าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โรคระบาด ท่าให้ต้องด่าเนินการในช่วงปลายปีงบประมาณ ท่าให้มีเวลาเตรียมการน้อย
กลุ่มเป้าหมายบางส่วนเตรียมตัวเข้าร่วมไม่ทันท่าให้พลาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและมีการวางแผนงานล่วงหน้า เพื่อการเรียนรู้
และการเชื่อมโยงด้านการตลาดในหมู่เกษตรกรรุ่นใหม่ และเปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง
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จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดสุพรรณบุรี

3. โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพือ่ รองรับผลกระทบจาก
โรคไวรัสโควิด-19

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่ อ บรรเทาผลกระทบของสมาชิ ก สหกรณ์ ที่ ไ ม่ ส ามารถจ่ า หน่ า ยผลไม้ ส่ ง ออกต่ า งประเทศ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2) เพื่อลดผลกระทบของสถาบันเกษตรกรจากการหยุดรับซื้อผลไม้ออกจากแหล่งผลิต โดยใช้สถาบัน
เกษตรกรเป็นกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่ผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม
3) เพื่อ เป็น การสร้า งเสถีย รภาพด้า นปริม าณและราคาผลผลิต ของสมาชิก สหกรณ์แ ละสถาบัน
เกษตรกร รวมทั้งเกษตรกรผู้ บริโภคผลไม้ทั่วไป ให้เป็นไปตามกลไกตลาดที่เป็นธรรม

2. กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
สถาบันเกษตรกรผู้ผลิตและสหกรณ์ผู้กระจายผลไม้ เป้าหมายการรวบรวมและกระจาย 11,700 ตัน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
1) สามารถดูดซับปริมาณผลผลิตผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต
2) รักษาเสถียรภาพด้านราคาของผลไม้ไม่ให้ตกต่่า

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
1) สถาบัน เกษตรกรสามารถดูด ซับปริมาณผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกผลไม้เ พื่อจ่าหน่า ย
ในตลาดส่งผลให้เกิดการบรรเทาความเดือดร้อนจากการยกระดับราคา และปรับสมดุลราคาผลไม้ให้เป็นไป
ตามกลไกตลาด
2) ผู้บริโภคผลไม้ได้บริโภคสินค้าคุณภาพจากแหล่งผลิตโดยตรงในราคาที่เป็นธรรม

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย
งบด่าเนินงาน
รวม

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

45,037,200

6,285,000

13.95

45,037,200

6,285,000

13.95

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
สามารถดูดซับปริมาณผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตในช่วงเวลา
ที่ผลผลิตออกมากจ่านวน
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. จัดท่ารายละเอียดโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของ
สถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19
ให้เห็นผลส่าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของการด่าเนินโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อก่าหนดแนวทาง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินตามโครงการและชี้แจง
โครงการฯ กับสถาบันเกษตรกร
3. เปิดให้สหกรณ์ผู้รวบรวมผลไม้ที่ได้รับผลกระทบและ
สหกรณ์ผู้กระจายผลไม้ ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ
4. ก่าหนดแผนการรวบรวมและกระจาย ตามที่คณะกรรมการ
บริหารโครงการฯ ก่าหนด
5. ก่ากับ ติดตามและประเมินผลโครงการฯ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ตัน

11,700

775.9018

6.63

ครั้ง

1

1

100

ครั้ง

1

1

100

ครั้ง

90

85

94.40

ครั้ง

4

5

125

ครั้ง

5

5

100
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

1. ประสานงาน แนะน่า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ
2. แนะน่า และผลักดันให้สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ ด่าเนินการกระจายผลผลิตตามแนวทางที่ก่าหนด
3. ประสานงานร่วมกับที่ปรึกษา /กองพัฒนาสหกรณ์ภาค
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกในการติดตามและสนับสนุนการ
กระจายผลผลิตของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ

แห่ง

90

85

94.40

ครั้ง

5

5

100

ครั้ง

5

5

100

ส่วนภูมภิ าค

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นทาง มีผลรวบรวมผลิตและกระจาย จ่านวน 775.908 ตัน มูลค่ากว่า
21,427,054.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.63 ของเป้าหมายที่ก่าหนด
2) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ต้นทางและปลายทาง จ่านวน 290 เครือข่าย
เชิงคุณภาพ
1) สมาชิกสหกรณ์สามารถจ่าหน่ายผลผลิตในราคาที่สูงกว่าตลาดส่ งผลให้สมาชิกมีความพึงพอใจ
ในการมาจ่าหน่ายที่สหกรณ์
2) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การเข้ารับซื้อผลผลิตของสถาบันเกษตรกรในราคาที่ยุติธรรม ท่าให้
ราคารับซื้อในท้องถิ่นเป็นไปตามกลไกลราคาที่เหมาะสม
3) เกิดการเชื่อมโยงตลาดระหว่างเครือข่ายสหกรณ์มากยิ่งขึ้นส่งผลต่อปริมาณธุรกิจของสหกรณ์เพิ่มสูงขึ้น

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
โครงการนี้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการระบายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต โดยคาดหวังว่ามีผลผลิต
จ่านวนมากและผู้ประกอบการอาจจะชะลอ/หยุดการรับซื้อ แต่ข้อเท็จจริงสถานการณ์ด้านผลผลิตไม่เป็นไป
ตามปริมาณที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลต่อปริมาณการรวบรวมเข้าสู่โครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนที่ก่าหนด

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
ติดตามสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงฤดูกาลผลิตผลไม้ เพื่อจัดเตรียมแผนรองรับ
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การดาเนินการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้
ของสถาบันเกษตร เพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิท-19

4. โครงการส่งเสริมยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิต แผ่นยางธรรมชาติครอบก่าแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier :
RFB) และหลักน่าทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP)
2) เพื่อฝึกปฏิบัติการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบก่าแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB)
และ การผลิตหลักน่าทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP)
3) เพื่อวางแผนการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบก่าแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลัก
น่าทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) และเชื่อมโยงเครือข่าย ให้เป็นไปตามปริมาณและ
มาตรฐาน ตามที่กระทรวงคมนาคมก่าหนด

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่ด่าเนินธุรกิจยางพารา และเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้
ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดจันทบุรี

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิต แผ่นยางธรรมชาติครอบก่าแพงคอนกรีต
และหลักน่าทางยางธรรมชาติ
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4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
1) สถาบั น เกษตรกรที่ ผ ลิ ต แผ่ นยางธรรมชาติ ครอบก่ าแพงคอนกรี ต (Rubber Fender Barrier : RFB)
และผลิ ต หลักน่าทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) ผลิ ตได้ตรงตามมาตรฐานตามที่กระทรวง
คมนาคมต้องการ
2) สถาบั น เกษตรกรมี ก ารวางแผนการผลิ ต และเตรี ย มความพร้ อ มสามารถผลิ ต ได้ ต ามปริ ม าณ
ความต้องการของกระทรวงคมนาคม และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

320,350

306,850

95.78

2) งบลงทุน

-

-

-

3) งบเงินอุดหนุน

-

-

-

4) งบรายจ่ายอื่น

-

1) งบด่าเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

320,350

306,850

95.78

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบ
กาแพงคอนกรีตและหลักนาทางยางธรรมชาติ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. ดาเนินการจัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบ
กาแพงคอนกรีตและหลักนาทางยางธรรมชาติ ณ จังหวัดสตูล
2. ดาเนินการจัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบ
กาแพงคอนกรีตและหลักนาทางยางธรรมชาติ ณ จังหวัดจันทบุรี

หน่วย
นับ

แผน ผล

ร้อย
ละ

ราย

130 130 100

ราย

70

70

100

ราย

60

60

100

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 80 ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบ
ก่าแพงคอนกรีตและหลักน่าทางยางธรรมชาติ
เชิงคุณภาพ
1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รับทราบถึงแนวทางการส่งเสริมการใช้ยางพาราใน
ภาครัฐ
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2) มีการวางแผนการผลิตและเตรียมความพร้อมสามารถผลิตได้ตามปริมาณความต้องการของกระทรวง
คมนาคม

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาครัฐมีจ่ากัด ท่าให้
การด่าเนินโครงการฯ อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
ด่าเนินการส่ารวจ ส่งเสริมและจัดท่าแนวทางการช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วม
โครงการฯ

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหลักนาทางยางธรรมชาติ
และการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกาแพงคอนกรีตของสถาบันเกษตรกร

5. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่ อาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรฟืน
้ ฟูเศรษฐกิจ
ชุมชน

1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
1) เพื่อสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์การตลาด รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ให้กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การแปรรูป พัฒนาบรรจุภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม
และส่งเสริมการตลาด
2) เพื่อพัฒ นาศั กยภาพการด่า เนิ น ธุร กิจ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ใ ห้ กลุ่ ม อาชี พ ในสั งกั ด สหกรณ์ / กลุ่ ม
เกษตรกร
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2. กลุม่ เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ : เป้าหมายกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
จ่านวน 145 กลุ่ม

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ :
1) กลุ่ ม อาชี พ ในสั ง กั ด สหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกร ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการได้ รั บ การสนั บ สนุ น เงิ น อุ ด หนุ น
เพื่อพัฒนาศักยภาพการด่าเนินธุรกิจร้อยละ 100
2) กลุ่ มอาชีพในสั งกัดสหกรณ์/ กลุ่ มเกษตรกรที่เข้าร่ว มโครงการ มีการพัฒ นาการผลิ ต การแปรรูป
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม มียอดจ่าหน่ายเพิ่มขึ้น
3) สมาชิกกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น

4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ :
1) กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพการด่าเนิน
ธุรกิจ ลดต้นทุน สามารถพัฒนาการผลิต การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมการตลาด
2) กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการด่าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน
3) เกิ ด การสร้ า งงาน สร้ า งอาชี พ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ แ ก่ เ กษตรกรและประชาชนในระดั บฐานราก
ของประเทศ เป็นการแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมระดับฐานราก
4) เสริมสร้างให้กลุ่มอาชีพ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรมีเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชน

5. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย
1) งบเงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

14,500,000

14,491,000

99.94

14,500,000

14,491,000

99.94

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
6.1) ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
1. กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการได้รับ
การสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจ
2.กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ มีการ
พัฒนาการผลิต การแปรรูป
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม มียอดจาหน่าย
เพิ่มขึ้น
3.สมาชิกกลุม่ อาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
มีรายได้เพิ่มขึ้น
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

แห่ง

145

145

100

บาท

อยู่ระหว่างด่าเนินโครงการ

บาท

อยู่ระหว่างด่าเนินโครงการ
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

1. โอนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนจ่ายขาด ให้สานักงานสหกรณ์
จังหวัดที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
ในสังกัดสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ปี 2563
2. จัดทาแนวทางการดาเนินงานโครงการฯ
3. ประสาน ส่งเสริม แนะนาบริหารจัดการ ติดตามผลและรายงาน
สรุปผลการดาเนินโครงการในภาพรวมส่งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส่วนภูมภิ าค

จังหวัด

61

61

100

เล่ม
จังหวัด

1
61

1
61

100
100

1. การสารวจข้อมูลกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร และ
ความต้องการในการพัฒนา การผลิต/การแปรรูป เพื่อจัดทาฐานข้อมูล
สมาชิกกลุม่ การประกอบอาชีพ และรายได้ครัวเรือน
2. การสนับสนุน เงินอุดหนุนจ่ายขาด ให้กลุ่มอาชีพ 145 แห่ง ผ่านทาง
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต้นสังกัดของกลุ่มอาชีพ โดยให้สหกรณ์/กลุม่
เกษตรกรเบิกจ่ายเงินให้กลุ่มอาชีพ ไปดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในการ
จัดหาอุปกรณ์การตลาด และการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อ
การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมการตลาด
3. กากับ ดูแล ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ดาเนินการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุน และใช้จ่ายเงินอุดหนุน ตามเงือ่ นไขการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน โดยดาเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแก่สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร ให้
แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2563
4. กากับ ดูแล ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ดาเนินการอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดซื้อครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์เพื่อการพัฒนาการ
ผลิต การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า การตลาด ฯลฯ ตามความต้องการกลุ่ม
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 25 ตุลาคม 2563
5. กากับดูแลให้การดาเนินโครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ การประสานงานติดตาม ผลการดาเนินกิจกรรมการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรค และสรุปผลเมื่อดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการแล้วเสร็จ รวมทั้งรายงานผลการดาเนินงาน แก่กรมส่งเสริม
สหกรณ์

กลุ่ม

145

145

100

สหกรณ์
/กลุ่ม
เกษตรกร

136

136

100

กลุ่ม

145

145

100

กลุ่ม

129

120

93

กลุ่ม

อยู่ระหว่างด่าเนินโครงการ

หมายเหตุ : เนื่องจากการเกิดอุทกภัย ส่งผลให้กลุม่ อาชีพในพื้นที่ 12 จังหวัด จ่านวน 25 กลุ่ม ไม่สามารถจัดการอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์ได้ตามระยะเวลาที่กา่ หนด ทั้งนี้ มีแผนการด่าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่
30 พฤศจิกายน 2563

6.2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ
กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อไป
ด่าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์/วัสดุอุปกรณ์ และการอบรมพัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าของกลุ่มอาชีพ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพ จ่านวน 145 กลุ่ม
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เชิงคุณภาพ
1) กลุ่มอาชีพในสั งกัดสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร มีการด่าเนินธุรกิจและกิจกรรมกลุ่ มอย่างต่อเนื่ อง
และสร้างช่องทางการจ่าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่ม
2) สมาชิกในสังกัดกลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาอาชีพเสริมและมีรายได้ จากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
อาชีพเพิ่มขึ้น
3) สมาชิกในสังกัดกลุ่มอาชีพที่มีคุณสมบัติผ่านการพิจารณาและเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรได้เพิ่มขึ้น

7. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ
1) กลุ่มอาชีพด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ไม่ตรงตามกรอบระยะเวลา เนื่องจากประสบอุทกภัย/ภัย
ธรรมชาติ
2) กลุ่ ม อาชี พ ส่ ว นใหญ่ ด่ า เนิ น การผลิ ต สิ น ค้ า ประเภทอาหารแปรรู ป แต่ ยั ง ไม่ มี ค วามพร้ อ ม
ในด้านสถานที่การผลิตตามมาตรฐานอาหารและยา รวมถึงสู ตรการผลิตที่ผ่ านการตรวจสอบรับรองจาก
หน่วยงานที่ท่าหน้าที่ออกใบรับรองต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
1) ขยายระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง / การฝึกอบรม และก่ากับให้สหกรณ์จังหวัดด่าเนินการตาม
แนวทางบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามระเบียบการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนของกรมต่อไป
2) หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งส่วนกลางละส่วนภูมิภาคจะด่าเนินการรวบรวมข้อมูลตามแบบรายงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลผลในภาพรวมของดครงการ และก่าหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดท่าโครงการ
ในระยะต่อไป รวมถึงติดตามปัญหาและการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์และอุปกรณ์/วัสดุที่กลุ่มอาชีพได้รับ

กลุ่มบ้านหัวควน สังกัดสหกรณ์การเกษตรบางกล่า จากัด
ดาเนินกิจกรรมอบรมเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563
ในหัวข้อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด

กลุ่มเกษตรกรรมห้วยทราย สังกัดสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์
เชียงใหม่ จากัด ดาเนินการฝึกอบรมการใชและอุปกรณ์ที่ได้รับ
อุดหนุน เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดการผลิตข้าวอินทรีย์

กลุ่มสตรีไม้กวาดดอกหญ้า สังกัดสหกรณ์การเกษตรปราณบุรี
จากัด ดาเนินการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐาน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เกณฑ์การประเมิน

ตัวชี้วัด

ขั้นต้น
(50)

มาตรฐาน
(75)

ขั้นสูง
(100)

1.รายได้เงินสดสุทธิทาง
การเกษตรของเกษตรกร
เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น

59,460
บาท

74,483
บาท

79,175 บาท

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

78,604
บาท/ครัวเรือน/ปี

กษ., สศก.

2.การพัฒนาฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Big Data)
2.1 ร้อยละความสาเร็จ
ในการเปิดเผยข้อมูลเปิด
ภาครัฐผ่านระบบ
MOAC OPEN DATA

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ของจ่านวน
ชุดข้อมูลที่
ต้องเปิดเผย
ทั้งหมด

2.2 ร้อยละ
ความสาเร็จในการ
เชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่
ฐานข้อมูลกลางของ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ของจ่านวน
ฐานข้อมูลที่
ต้องเชื่อมโยง
เข้าฐานข้อมูล
กลางของ
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ของจ่านวน
ชุด
ข้อมูลที่ต้อง
เปิดเผย
ทั้งหมด
มีความพึง
พอใจ
จากผู้ใช้งาน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
ของจ่านวน
ฐานข้อมูลที่
ต้องเชื่อมโยง
เข้าฐานข้อมูล
กลางของ
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80 ของจานวนชุดข้อมูล
ของจ่านวนชุด ที่ต้องเปิดเผยทั้งหมด
ข้อมูลที่ต้อง
(6 ชุดข้อมูล)
เปิดเผย
มีความพึงพอใจจาก
ทั้งหมด
ผู้ใช้งาน
มีความพึง
ร้อยละ 91.11
พอใจ
จากผู้ใช้งาน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ศสท.

ไม่น้อยกว่า
เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ร้อยละ 100
แล้ว จานวน
ของจ่านวน
136 ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลที่ต้อง
คิดเป็น
เชื่อมโยงเข้า
ร้อยละ 100
ฐานข้อมูลกลาง
ของกระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์

กษ./ สศก.
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เกณฑ์การประเมิน

ตัวชี้วัด

ขั้นต้น
(50)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน
(75)

ขั้นสูง
(100)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
94.50

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95.00

ร้อยละ
90.92

กผง.

ร้อยละ
61.07

ร้อยละ
6.00

ร้อยละ
63.28

กพง.

3,500
ราย

4,317
ราย

5,134
ราย

32,920
ราย

กพก.

ร้อยละ 2

ร้อยละ 3

ร้อยละ 4

ร้อยละ
-0.48

กพน.

3. ร้อยละของสหกรณ์ที่มี ไม่น้อยกว่า
ความเข้มแข็งอยู่ใน
ร้อยละ
ระดับชั้น 1 และระดับชัน้
94.00
2
4. สัดส่วนเงินออมต่อ
ร้อยละ
หนี้สินสมาชิกสหกรณ์
59.61
และกลุ่มเกษตรกร
เพิ่มขึ้น
5.การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์
5.1 จานวนสมาชิก
สหกรณ์องค์กรหลักระดับ
อาเภอเพิ่มขึ้น
5.2 สหกรณ์มีปริมาณ
ธุรกิจเพิ่มขึน้ จากการ
ดาเนินกิจกรรม

ผลการ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ : หนังสือส่านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว8117 ลงวันที่ 24 กันยายน
2563 แจ้งการปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติรา ชการ
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 และ
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 15 กั นยายน 2563 เห็ นชอบหลั กการที่ จะไม่ น าผลการด าเนิ นงานของส่ วนราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาประเมินส่วนราชการ
ข้อมูล : กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
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รางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก
รางวัลเลิศรัฐ ประจาปี พ.ศ. 2563
ผลงาน “การบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรด้วยระบบเครือข่ายสหกรณ์ ”
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับ รางวัล สาขาบริก ารภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริก าร “ระดับ ดี”
ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจ่าปี พ.ศ. 2563 เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการ
จนประสบความส่าเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานทั้งปวง
ผลงาน“การบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรด้วยระบบเครือข่ายสหกรณ์ ” กรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้น่าแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน (Supply Chain) เป็นกรอบแนวคิดในการ
พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขั นทางธุรกิจ
แก้ไขปัญหาราคาผลิตผลทางการเกษตรตกต่่า ล้นตลาด เพิ่มช่องทางการจ่าหน่ายสินค้า และการพัฒนาสินค้า
สหกรณ์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค โดยใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ เป็นกลไกหลัก
ในการขับ เคลื่ อนกระบวนการผลิ ตสิ น ค้าเกษตรตลอดห่ ว งโซ่ ตั้ งแต่ กระบวนการผลิ ต การรวบรวมผลผลิ ต
การแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า และการจ่าหน่ายสินค้าเกษตร ซึ่งการบริหารจัดการสินค้าเกษตรจะด่าเนินการโดย
สหกรณ์ที่มีศักยภาพเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตต้นทางสู่กระบวนการรวบรวมและแปรรูป
สินค้าของสหกรณ์และกระจายไปยังสหกรณ์ปลายทางที่เป็นผู้จ่าหน่ายสินค้า ผู้บริโภคทั่วไป รวมทั้งผู้ประกอบการ
และห้างโมเดิร์นเทรด
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รายงานรายได้แผ่นดิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
กรมส่งเสริมสหกรณ์
(หน่วย : บาท)
2563

2562

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก

รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินน่าส่งคลัง

รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
ปรับ

19,080,292.32

74,958,940.87

19,080,292.32

74,958,940.87

(13,700.00)

-

19,066,592.32

74,958,940.87

(18,746,891.36)

(74,964,050.30)

(294,800.96)

(5,109.43)

รายได้แผ่นดินรอน่าส่งคลัง ปี 2561

-

5,115.04

รายได้แผ่นดินรอน่าส่งคลัง ปี 2562

-

(5.61)

รายได้แผ่นดินรอน่าส่งคลัง ปี 2563
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ

(24,900.00)
-

-

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รายได้จากการขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
รวม รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

7,159,744.58

11,919,671.26

845,417.61

1,464,055.22

11,050,230.13

61,465,214.39

24,900.00

110,000.00

19,080,292.32

74,958,940.87
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
กรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

(หน่วย : บาท)
2562

2563

5
6
7

28,091,548.95
22,254,245.89
6,717,818.01
57,063,612.85

27,008,845.19
21,450,283.92
6,386,285.52
5,162.76
54,850,577.39

8
9

706,262,442.45
22,150,722.19
728,413,164.64
785,476,777.49

695,439,715.12
31,300,903.90
726,740,619.02
781,591,196.41

10
11

31,866,366.33
294,806.57

29,031,542.54
5.61

12

18,127,431.76
50,288,604.66

19,227,519.87
48,259,068.02

13

1,907,938.54

2,349,226.62

5,343,000.00

5,390,000.00

7,250,938.54
57,539,543.20
727,937,234.29

7,739,226.62
55,998,294.64
725,592,901.77

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการ
อุดหนุนระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการ
อุดหนุนระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลัง
ระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
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สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูง/(ต่่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

344,796,051.81
383,141,182.48
727,937,234.29

344,796,051.81
380,796,849.96
725,592,901.77

งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
กรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการอุดหนุนและ
บริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ่าเหน็จบ่านาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าหน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและ
บริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง/(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

2563

(หน่วย : บาท)
2562

14

4,195,317,482.60
859,200.00
1,038,186.08

4,467,437,054.47
13,100.00
1,159,259.97

15

38,600.00
4,197,253,468.68

4,802,133.42
4,473,411,547.86

16
17
18
19
20
21
22
23

2,083,828,932.88
1,031,617,956.53
1,390,109.00
379,409,061.08
64,855,493.13
50,567,530.87
140,865,167.78
441,726,283.89

2,065,107,818.36
1,008,337,829.96
752,802.00
617,431,213.29
95,042,773.55
53,022,416.35
130,850,811.30
391,080,951.01

24

653,074.99
4,194,913,610.15
2,339,858.53

469,152.35
4,362,095,768.17
111,315,779.69

กรมส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Department

ANNUAL REPORT 2020 | รายงานประจาปี 2563
- 144 -

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
กรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายเหตุ 8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)
ครุภัณฑ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

2563

(หน่วย : บาท)
2562

974,737,773.85
(706,944,558.80)
267,793,215.05
1,516,998,223.62
(1,085,365,896.22)
431,632,327.40
6,836,900.00
706,262,442.45

970,016,245.58
(679,954,191.27)
290,062,054.31
1,429,861,544.67
(1,030,322,383.86)
399,539,160.81
5,838,500.00
695,439,715.12

47,252,401.01
(25,101,678.82)
22,150,722.19

49,977,332.10
(18,676,428.20)
31,300,903.90

14,990,697.25
706,911.84
2,104,972.97
6,242,518.17
7,821,266.10
31,866,366.33

15,865,822.69
1,042,237.97
2,273,456.47
5,480,822.96
4,369,202.45
29,031,542.54

294,806.57
294,806.57

5.61
5.61

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจ่าหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ใบส่าคัญค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก
รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น
หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
รายได้แผ่นดินรอน่าส่งคลัง
รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
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หมายเหตุ 12 เงินรับฝากระยะสั้น
เงินรับฝากอื่น
เงินประกันผลงาน
เงินประกันอื่น
รวม เงินรับฝากระยะสั้น

6,289,129.21
435,914.00
11,402,388.55
18,127,431.76

4,392,693.71
14,834,826.16
19,227,519.87

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
กรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายเหตุ 13 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน
ระยะยาว
รายได้รอการรับรู้
รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

(หน่วย : บาท)
2562

2563
1,907,938.54
1,907,938.54

2,349,226.62
2,349,226.62

1,790,998,821.87
562,236,262.72
135,572,668.40
389,364,443.46
1,284,892,671.54
6,889,679.74
(15,097,182.23)
4,154,857,365.50

1,772,185,330.66
828,974,713.69
116,508,382.00
291,899,281.52
1,208,446,761.73
6,184,975.50
(31,579,394.55)
4,192,620,050.55

รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายปีปัจจุบัน)
รายได้จากงบด่าเนินงาน
29,009,757.10
รายได้จากงบลงทุน
6,237,040.00
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบกลาง
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
5,213,320.00
รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ
40,460,117.10

32,600,796.07
131,043,912.55
109,338,766.00
1,786,483.52
47,045.78
274,817,003.92

หมายเหตุ 14 รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบด่าเนินงาน
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบกลาง
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบันสุทธิ
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รวม รายได้จากงบประมาณ

4,195,317,482.60

หมายเหตุ 15 รายได้อื่น
รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี
อื่น
รวม รายได้อื่น

4,467,437,054.47

30,000.00
8,600.00

-

38,600.00

-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
กรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายเหตุ 16 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เงินช่วยค่าครองชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชย กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร

(หน่วย : บาท)
2562

2563
1,192,377,874.83
3,557,342.32
216,096,219.35
390,639,238.46
779,288.71
118,174,688.66
11,449,994.00
660,519.00
20,400,765.46
30,595,466.48
6,192,270.87
12,871,747.66
677,674.78
76,103,997.31
3,251,844.99
2,083,828,932.88

1,176,655,366.34
4,771,970.04
227,527,971.15
376,570,705.83
853,427.84
121,821,367.25
13,585,068.14
1,141,607.40
20,028,368.81
30,062,188.20
6,502,016.65
14,179,715.63
608,226.72
67,421,081.45
3,378,736.91
2,065,107,818.36
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หมายเหตุ 17 ค่าบาเหน็จบานาญ
บ่านาญ
เงินช่วยค่าครองชีพ
บ่าเหน็จ
บ่าเหน็จตกทอด
บ่าเหน็จด่ารงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
บ่าเหน็จบ่านาญอื่น
รวม ค่าบาเหน็จบานาญ
หมายเหตุ 18 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
รวม ค่าตอบแทน

676,358,710.02
61,928,390.96
8,828,430.00
22,430,097.35
39,239,641.90
107,349,003.31
1,694,903.50
113,788,779.49
1,031,617,956.53

642,792,724.53
64,586,132.57
10,939,562.20
26,163,705.54
52,118,604.95
107,607,457.85
2,251,193.75
101,878,448.57
1,008,337,829.96

1,390,109.00
1,390,109.00

752,802.00
752,802.00
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
กรมส่งเสริมสหกรณ์
2563
69,878,644.33
66,504,717.09
14,126,504.77
157,200,144.25
978,007.49
13,468,280.00
15,885,321.55
23,854,902.68
581,506.80
14,745,880.41
81,724.00
2,103,427.71
379,409,061.08

(หน่วย : บาท)
2562
233,975,965.43
108,648,101.31
18,140,457.87
170,279,724.83
716,583.99
42,455,041.83
19,168,472.18
1,346,210.42
20,311,669.15
2,388,986.28
617,431,213.29

หมายเหตุ 20 ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ค่าแก๊สและน้่ามันเชื้อเพลิง
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่่ากว่าเกณฑ์
รวม ค่าวัสดุ

38,827,012.44
23,513,642.69
2,514,838.00
64,855,493.13

57,661,142.97
32,645,964.26
4,735,666.32
95,042,773.55

หมายเหตุ 21 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้่าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง
รวม ค่าสาธารณูปโภค

27,664,144.36
2,645,968.08
9,935,926.43
5,539,833.50
4,781,658.50
50,567,530.87

28,689,420.35
2,459,152.45
9,815,918.66
7,086,106.79
4,971,818.10
53,022,416.35

หมายเหตุ 19 ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าซ่อมแซมและบ่ารุงรักษา
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ชดใช้ค่าเสียหาย
ค่าใช้สอยอื่น
รวม ค่าใช้สอย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
กรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายเหตุ 22 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

2563
30,762,288.45
102,469,132.84
7,633,746.49

(หน่วย : บาท)
2562
32,171,934.70
93,157,892.14
5,520,984.46
130,850,811.30

140,865,167.78
หมายเหตุ 23 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด่าเนินงาน-องค์กร
ไม่หวังผลก่าไร
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด่าเนินงาน-หน่วยธุรกิจ
อื่น
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด่าเนินงานอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงาน

24,028,044.09

9,886,868.07

139,976,954.71

64,663,668.40

6,285,008.50
190,956,911.48

53,879,003.24
128,429,539.71

361,246,918.78
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

80,479,365.11
80,479,365.11

262,651,411.30
262,651,411.30
391,080,951.01

441,726,283.89
หมายเหตุ 24 ค่าใช้จ่ายอื่น
ก่าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ่าหน่ายสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

517,146.99
135,928.00
653,074.99

175,939.62
293,212.73
469,152.35
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กิจกรรมด้านต่างประเทศ
1. การประชุม Global Forum for Food and Agriculture (GFFA)
และการประชุม International Green Week (IGW) 2020

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์(นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ)
พร้ อมด้ วยผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นธุ ร กิ จ ข้ า วของสหกรณ์
(นางสาวปรานอม จันทร์ใหม่) และผู้อ่านวยการกองแผนงาน
(นางสาวกรนภา ชั ย วั ฒ น์ ) ได้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม
Global Forum for Food and Agriculture (GFFA)
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม International Green Week (IGW)
2020 ณ กรุงเบอร์ลิ น สหพันธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนี เมื่อ
วันที่ 16 – 19 มกราคม 2563 โดยมี รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นางอุมาพร พิมลบุตร) เป็นหัวหน้าคณะ
พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ร่วมกันในด้านศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตร
และอาหาร โดยการส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบ และการสร้าง
องค์ ความรู้ ด้ านนวั ตกรรมอาหารจากความร่ ว มมื อ ของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และสถาบั น ทางด้ า นเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมของไทย
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2. การประชุมเสวนากับ German Agribusiness Alliance
อธิ บดี กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ (นายพิ เชษฐ์ วิ ริ ยะพาหะ) พร้ อมด้ วยผู้ เชี่ ยวชาญด้ านธุ รกิ จข้ าวของสหกรณ์
(นางสาวปรานอม จั นทร์ ใหม่) และผู้ อ่านวยการกองแผนงาน (นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์) ร่วมกับคณะผู้ แทนจาก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางอัมพร พิมลบุตร)
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ สินรัตน์) รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เป็นหัวหน้าคณะ เข้าร่วมการประชุมเสวนากับ German Agribusiness Alliance เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ กรุงเบอร์ลิน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในกรณีตัวอย่างการพัฒนาการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย และรูปแบบการ
พัฒนาที่ดินเพื่อท่าการเกษตร รวมถึงแนวโน้มการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรร่วมกันในอนาคตที่ประสงค์จะ
ขยายวิธีการพัฒนาจากเกษตรกรตัวอย่างไปยังรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระดับสหกรณ์
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กิจกรรมเด่น
1. การส่งเสริมการดาเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์
ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ” เป็นนโยบายของรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริม
และพั ฒ นาการด่ า เนิ น ธุ ร กิ จ ร้ า นค้ า สหกรณ์ ใ นรู ป แบบ
ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต สหกรณ์ แ ละส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และ
เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
และร้ า นสหกรณ์ ที่ จ ะพั ฒ นาร้ า นสหกรณ์ ใ ห้ เ ป็ น ศู น ย์
รวบรวมและจ่าหน่ายพืชผักและผลิตผลการเกษตรจาก
สหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลื อ กซื้ อ
สิ น ค้ า ทั้ ง ของสดและสิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป โดยจะเน้ น
จ่าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม ในปี 2563
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ไ ด้ ด่ า เนิ น การจั ด อบรมให้ ค วามรู้
เทคนิ ค การจั ด ร้ า น และการสร้ า งนวั ตกรรมบริ การ
การบริหารจัดการร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ต โดยมีสหกรณ์เข้าร่วม
โครงการในพื้นที่ 42 จังหวัด 2 พื้นที่ รวม 94 แห่ง สินค้าหลัก
ที่จ่าหน่ายในร้าน ได้แก่ ข้าว ไข่ไก่ ผลิตภัณฑ์นม ผลไม้ตาม
ฤดูกาล ผัก กาแฟ และสินค้าประมงแปรรูป มูลค่าธุรกิจเฉลี่ย
ประมาณ 8 ล้านบาท/เดือน และเกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่างสหกรณ์ โดยสหกรณ์ผู้ผลิตน่าสินค้าและผลิตภัณฑ์
จ่าหน่ายผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์แล้ว 120 แห่ง
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ซูเปอร์มาร์เก็ต ณ ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จากัด จ. สิงห์บุรี

ซูเปอร์มาร์เก็ต ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จากัด จ. พังงา

ซูเปอร์มาร์เก็ต ณ สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จากัด จากัด จ. นครราชสีมา
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นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
โดยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอนันต์
สุ ว รรณรั ต น์ ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิ ศิ ษ ฐ์ ศรี สุ ว รรณ์ รองอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
ผู้อ่านวยการส่านัก/กอง และตัวแทนสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าตึกนารีสโมสร ท่าเนียบรัฐบาล

2. มหกรรมสินค้าสหกรณ์ปี 2563 Fresh From Farm
“สหกรณ์คด
ั สรร ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพ”
กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการจ่าหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต และเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยง
เครือข่ายธุรกิจกับเครือข่ายสหกรณ์นอกภาคการเกษตร หอการค้า ผู้ประกอบการภาคเอกชน โรงแรม ร้านอาหาร
ห้างสรรพสินค้า Modern trade ผู้ส่งออกสินค้าเกษตร ประชาชน และผู้บริโภคทั่วไป
ในปี 2563 ได้ด่าเนินการจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ภายใต้ชื่องาน Fresh From Farm “สหกรณ์คัดสรร
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ” ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 5 จังหวัด ได้ แก่ 1) กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 - 17
สิ ง หาคม 2563 2) เชี ย งใหม่ วั น ที่ 9 - 13 กั น ยายน 2563 3) อุ ทั ย ธานี วั น ที่ 18 - 22 กั น ยายน 2563 4)
อุบลราชธานี วันที่ 16 - 20 กันยายน 2563 และ 5) สงขลา วันที่ 9 - 13 กันยายน 2563 โดยภายในงานมีการจัด
จ่าหน่ายสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์ผู้ผลิต เช่น ข้าวสาร ข้าวหอมมะลิ ไข่ไก่ เนื้อโคขุน นม UHT ไอศกรีม ผัก ผลไม้
สดจากภาคเหนือและภาคใต้ สินค้าเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าไหม หมอนยางพารา เป็นต้น ยอดจ่าหน่าย
สินค้าและเจรจาธุรกิจมูลค่ารวม 223.54 ล้านบาท
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งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 กทม.

งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
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งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ณ บริเวณหอนาฬิกา จังหวัดอุทัยธานี

งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ณ บริเวณลานกิจกรรมถนนคนเดินไนท์มาร์เก็ต จังหวัดอุบลราชธานี
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3. โครงการส่งสุขในเทศกาลปีใหม่ดว้ ยกระเช้าสหกรณ์
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ จ ั ด ท่ า โ ค รงการ “ส่ ง สุ ข
ในเทศกาลปี ใ หม่ ด้ ว ยกระเช้ า สหกรณ์ ” โดยได้ คั ด สรร
สิ น ค้ า แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก ส ห ก ร ณ์ ก ลุ ่ ม เ ก ษ ต ร ก ร
กลุ่ ม อาชี พ ของสหกรณ์ และกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนต่ า ง ๆ
ที ่ ม ี ค ุ ณ ภ า พ ป ล อ ด ภั ย ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น ม า จั ด ก ร ะ เ ช้ า
ของขวั ญ เพื่ อ จ่า หน่ า ยในช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ สิ น ค้ า ที่ น่า มา
จั ด เป็ น กระเช้ า ปี ใ หม่ มี ห ลากหลายชนิ ด อาทิ สิ น ค้ า
ประเภทข้ า วเพื่ อ สุ ข ภาพ ข้ า วหอมมะลิ อิ น ทรี ย์ ข้ า วไรซ์
เบอรี่ ข้ า วสั ง ข์ ห ยด ข้ า วกล้ อ งหอมมะลิ และข้ า วกข 43
สิ น ค้ า ประเภทอาหารแปรรู ป และผลไม้ แ ปรรู ป กล้ ว ย
ตาก หมี่ ก รอบสามรส ล่ า ไยอบแห้ ง เนื ้ อ สี ท อง เนื้ อ ทุ บ
เนื ้ อ กระจก กุ น เชี ย ง เม็ ด มะม่ ว งหิ ม พานต์ คุ ก กี ้ ร สงา
คุ ก กี้ รสจมูกข้าวกล้อง ผลไม้อบแห้ง น้่าผึ้ง แยมมัลเบอรี่ เส้ น หมี่
โคราช ปลาร้ า ทรงเครื่ อ ง และน้่า พริ ก ประเภทต่ า ง ๆ

สิ น ค้ า ประเภทสมุ น ไพร สมุ น ไพรชงดื่ ม
ขิ ง ผง เก๊ ก ฮวยผง ดอกค่ า ฝอย ชาใบหม่ อ น
อิ น ทรี ย์ ชาเขี ย วข้ า วหอมมะลิ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
ผ้ า ไหมและผ้ า ฝ้ า ย เช่ น ผ้ า คลุ ม ไหล่ ผ้ า ขาวม้ า
ผ้ า ห่ ม ผ้ า พั น คอ สิ น ค้ า หั ต ถกรรม ผลิ ต ภั ณ ฑ์
แก้ ว เบญจรงค์ แก้ ว มุ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า ง ๆ
จากยางพารา สิ น ค้ า ประเภทนมและเครื่ อ งดื่ ม
นม UHT นมปรุ ง แต่ ง ชนิ ด เม็ ด น้่า ผลไม้ กาแฟ
ช ง พ ร้ อ ม ดื ่ ม ก า แ ฟ ด ริ ป ร ว ม ทั ้ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารจากโครงการส่ ว นพระองค์ ส วนจิ ต รลดา
และโครงการหลวงดอยค่ า โดยเปิ ด จ่า หน่ า ย
ระหว่ า งวั น ที่ 2 ธั น วาคม 2562 - 2 มกราคม
2563
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4. Kick Off นาร่องการนายางพารามาใช้เพือ่ ความปลอดภัยทางถนน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด โครงการน าร่ อ งการน า
ยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทาง
ถนน “ยางพาราไทยเพิ่ ม ความปลอดภั ย ในทุ ก
เส้นทาง” (Kick Off) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563
ณ บริ เวณทางหลวงหมายเลข 3249 ตอนเขาไร่ยา แพร่งขาหยั่ง อ่าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และ สหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่ ว ย ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เข้าร่วมพิธี ซึ่งมีเกษตรกรชาวสวนยางพาราจากภาค
ตะวั น ออกมาร่ ว มงานกว่ า 2,000 คน ภายในงาน
มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต
เสาหลักน่าทาง และกระบวนการผลิ ตแผ่ นหุ้ ม แบริ
เออร์ เป็ น อุ ป กรณ์ ด้ า นการจราจรที่ พ ร้ อ มส่ า หรั บ
น่าไปติดตั้งบนถนน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ให้ กั บ
ประชาชน ภายใต้แนวคิด “ยางพาราไทย เพิ่มความ
ปลอดภัยในทุกเส้นทาง” โดยมีการถ่ายทอดสด Live ผ่านโปรแกรม Zoom กับชาวสวนยางในจังหวั ดต่าง ๆ
ทั่วประเทศด้วย
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5. วันสหกรณ์แห่งชาติ ครบรอบ 104 ปี การสหกรณ์ไทย
“งานวั น สหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ประจ าปี 2563” เมื่ อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รอง
อธิบดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ ไ ทย
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ร ะดั บ ชาติ กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มงานเพื่ อ ถวาย
สักการะและร่าลึกถึง พระกรุณาธิคุณของพระราชวร
วงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” รวมทั้งเป็นการแสดงถึงความรู้รักสามัคคีและ
ความเป็ น น้่ าหนึ่ งใจเดียวกัน ของขบวนการสหกรณ์
ไทย ตลอดจนเป็ น การเผยแพร่ ร ะบบสหกรณ์ ใ ห้
แพร่หลายยิ่งขึ้นสหกรณ์ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกัน
ของประชาชนในระดับฐานรากเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
และสังคมของสมาชิกโดยวิธีการช่วยเหลื อซึ่งกันและ
กันตามหลักการสหกรณ์
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6. พิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการทีด
่ แี ละพลังของแผ่นดิน
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
พิธี ถวายสัต ย์ปฏิญาณเพื่อเป็น ข้า ราชการที่ดีและพลังของแผ่น ดิน ประจาปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิ มพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิ บดี ศรีสิ นมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เมื่อวั น ที่
28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และส่านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมร่วมกันกล่าวค่า
ปฏิญาณ แสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท
ในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ ณ ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริม
สหกรณ์
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7.การสัมมนาวิชาการเนือ่ งในโอกาสวันสถาปนานากรมส่งเสริมสหกรณ์
ครบรอบ 48 ปี
วันที่ 29 กันยายน 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิด การสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 48 ปี และบรรยาย
พิ เ ศษ "นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ " ณ โรงแรมปริ้ น ซ์ พ าเลซ กรุ ง เทพฯ โดยผู้ เ ข้ า สั ม มนา
ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
จากส่ ว นกลางและส่ ว นภูมิภ าค รวมทั้งสิ้ น 600 คน เพื่อรับทราบนโยบาย รวมถึงแนวทางปฏิบัติง านใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
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8. วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ 48 ปี
งานวั น คล้ า ยวั น สถาปนากรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ค รบรอบ 48 ปี เมื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2563
นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่ งเสริ มสหกรณ์ครบรอบ 48 ปี โดยมีพิธีสักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ประจ่า กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ การท่าบุญเลี้ยงพระ การอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพิธี
มอบประกาศเกียรติคุณและเสื้อนักพัฒนาสหกรณ์ “คนเก่งหัวใจพัฒนา” ให้กับข้าราชการของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ โดยมี อ ดี ต ผู้ บ ริ ห ารกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
บุ ค ลากรในขบวนการสหกรณ์ และผู้ แ ทนจาก
หน่ว ยงานต่าง ๆ มาร่ว มแสดงความยินดี ในการนี้
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
รั ก ษาราชการแทนอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
นายอั ช ฌา สุ ว รรณนิ ต ย์ รองอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม
สหกรณ์ และคณะผู้ บ ริ ห ารกรมฯ ให้ ก ารต้ อ นรั บ
ณ บริ เ วณลานพระอนุ ส าวรี ย์ พ ระราชวรวงค์ เ ธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
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Cooperative Promotion Department

กรมส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Department
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สารสนเทศสหกรณ์
1. จานวนสหกรณ์ทงั้ หมดจาแนกตามประเภท 10 ปี (ธ.ค. 2554 – ธ.ค. 2563)
หน่วย : แห่ง
ประเภทสหกรณ์

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

ภาคการเกษตร

4,599

4,641

4,638

4,631

4,706

4,684

4,629

4,576

4,509

4,422

สหกรณ์การเกษตร

4,401

4,444

4,439

4,428

4,500

4,480

4,426

4,376

4,314

4,228

สหกรณ์ประมง

102

101

104

107

110

110

108

108

104

103

สหกรณ์นคิ ม

96

96

95

96

96

94

95

92

91

91

3,365

3,446

3,523

3,542

3,564

3,579

3,565

3,553

3,564

3,554

1,471

1,478

1,487

1,485

1,496

1,499

1,488

1,474

1,485

1,485

สหกรณ์รา้ นค้า

271

264

257

246

241

225

208

199

196

191

สหกรณ์บริการ

1,153

1,202

1,261

1,272

1,269

1,284

1,282

1,277

1,276

1,268

สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น

470

502

518

539

558

571

587

603

607

610

7,964

8,087

8,161

8,173

8,270

8,263

8,194

8,129

8,073

7,976

นอกภาคการเกษตร
สหกรณ์
ออมทรัพย์

รวม

ทีม่ า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมส่งเสริมสหกรณ์

8300
8200
8100
8270
8000

8161

8173

8263

8194

8087
7900

8129

8073
7976

7964

7800
2554 2555 2556 2557

2558 2559 2560

2561

2562

2563

แผนภูมจิ านวนสหกรณ์ทงั้ หมด ณ ธ.ค. 2554 – ธ.ค. 2563
กรมส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Department
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สารสนเทศสหกรณ์
2. ข้อมูลจานวนสมาชิกสหกรณ์ 10 ปี (ธ.ค. 2553 – ธ.ค. 2562)
หน่วย : คน
ประเภทสหกรณ์

2553

2554

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

6,314,902

6,430,608

6,541,102

6,601,495

6,666,437

6,604,980

6,593,605

6,556,005

6,677,500

6,449,078

6,116,121

6,224,230

6,338,691

6,397,751

6,460,543

6,403,733

6,393,812

6,347,762

6,472,591

6,244,197

สหกรณ์ประมง

15,379

15,420

15,279

15,317

16,044

15,500

15,148

14,932

15,128

14,418

สหกรณ์นคิ ม

183,402

190,958

187,132

188,427

189,850

185,747

184,645

193,311

189,781

190,463

4,248,473

4,396,882

4,570,015

4,674,309

4,803,576

4,882,247

4,853,800

5,018,266

4,958,666

5,007,993

2,638,641

2,640,664

2,727,637

2,771,351

2,859,905

2,889,496

2,935,517

3,107,188

3,020,182

3,080,486

สหกรณ์รา้ นค้า

766,153

793,304

746,110

731,042

735,664

704,185

642,782

641,399

645,544

643,391

สหกรณ์บริการ

349,612

377,307

448,630

461,104

473,218

482,114

482,806

484,943

489,829

486,163

สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น

494,067

585,607

647,638

710,812

734,789

806,452

792,695

784,736

803,111

797,953

10,563,375

10,827,490

11,111,117

11,275,804

11,470,013

11,487,227

11,447,405

11,574,271

11,636,166

11,457,071

สหกรณ์ภาคการเกษตร
สหกรณ์การเกษตร

สหกรณ์นอกภาค

2555

การเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์

รวมทัง้ ประเทศ

ทีม่ า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Department
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สารสนเทศสหกรณ์
3. สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 5 ปี (ประจาปี 2559 - 2563 )
หน่วย : แห่ง
ประเภท
สหกรณ์

สหกรณ์ทงั้ หมด

นามาจัดมาตรฐาน

ผ่านมาตรฐาน

ไม่ผา่ นมาตรฐาน

2559

2560

2561

2562

2563

2559

2560

2561

2562

2563

2559

2560

2561

2562

2563

2559

2560

2561

2562

2563

4,697

4,648

4,606

4,539

4,445

3,314

3,258

3,287

3,246

3,223

2,695

2,540

2,426

2,356

2,370

619

718

861

890

853

4,493

4,448

4,408

4,346

4,253

3,168

3,117

3,145

3,099

3,074

2,583

2,441

2,334

2,257

2,266

585

676

811

842

808

ประมง

108

108

108

104

103

57

56

59

64

65

39

36

34

42

43

18

20

25

22

22

นิคม

96

92

90

89

89

89

85

83

83

84

73

63

58

57

61

16

22

25

26

23

3,569

3,573

3,548

3,550

3,559

2,863

2,843

2,887

2,944

2,978

2,436

2,401

2,328

2,374

2,391

427

442

559

570

587

1,494

1,492

1,477

1,478

1,490

1,366

1,374

1,371

1,376

1,380

1,328

1,331

1,311

1,321

1,322

38

43

60

55

ร้านค้า

232

211

202

196

194

138

131

132

128

120

110

100

102

89

84

28

31

30

39

36

บริการ

1,278

1,287

1,268

1,272

1,266

857

828

847

893

929

551

533

473

505

521

306

295

374

388

408

เครดิตยูเนีย่ น

565

583

601

604

609

502

510

537

547

549

447

437

442

459

464

55

73

95

88

85

รวมทัง้ ประเทศ

8,266

8,221

8,154

8,089

8,004

6,177

6,101

6,174

6,190

6,201

5,131

4,941

4,754

4,730

4,761

1,046

1,160

1,420

1,460

1,440

สหกรณ์ภาค
การเกษตร
การเกษตร

สหกรณ์นอก
ภาคการเกษตร
ออมทรัพย์

58

ทีม่ า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Department
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สารสนเทศสหกรณ์
4. ผลการจัดระดับชัน
้ สหกรณ์ ประจาปี 2561 - 2563
หน่วย : แห่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 30 กันยายน

ณ วันที่ 30 กันยายน

2561

2562

2563

ชั้น 1

1,901 (23.38%)

2,154 (26.64%)

วย : แห่ง
1,784 หน่
(22.32%)

ชั้น 2

4,446 (54.69%)

4,240 (52.44%)

4,286 (53.62%)

ชั้น 3

531 (6.53%)

405 (5.01%)

606 (7.58%)

ชั้น 4

1,252 (15.40%)

1,287 (15.92%)

1,318 (16.49%)

รวม

8,130 (100%)

8,086 (100%)

7,994 (100%)

ระดับชัน
้

จานวนสหกรณ์ทมี่ คี วามเข้มแข็งอยูใ่ นระดับชัน
้ 1 และระดับชัน
้ 2

ผลการดาเนินงาน
 จานวนสหกรณ์ชน
ั้ 1 และชั้น 2

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

6,347

6,394

6,070

6,878

6,799

6,676

92.28%

94.04%

90.92%

 จานวนสหกรณ์ทมี่ สี ถานะดาเนินการ
(สหกรณ์ชั้น 1 ชัน
้ 2 และชัน
้ 3)
 ร้อยละของสหกรณ์ชน
ั้ 1 และชัน
้ 2
เทียบกับสหกรณ์ทมี่ สี ถานะดาเนินการ
ทีม่ า : กลุม่ ติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Department
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สารสนเทศกลุม่ เกษตรกร
1. จานวนกลุม่ เกษตรกรจาแนกตามประเภท 10 ปี (ธ.ค. 2554 – ธ.ค. 2563)
หน่วย : แห่ง
ประเภทกลุม่ เกษตรกร

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

กลุ่มเกษตรกรทานา

3,117

3,071

3,086

2,613

2,434

2,367

2,295

2,275

2,174

2,099

กลุ่มเกษตรกรทาไร่

878

886

878

744

655

636

626

614

599

590

กลุ่มเกษตรกรทาสวน

1,049

1,048

1,078

991

945

957

995

1,078

1,059

1,019

กลุ่มเกษตรกรประมง

62

61

60

55

57

54

50

56

54

46

968

955

957

827

782

773

750

751

725

699

55

56

53

52

51

47

49

55

50

50

6,129

6,077

6,112

5,282

4,924

4,834

4,765

4,829

4,661

4,503

กลุ่มเกษตรกรเลีย้ งสัตว์
กลุ่มเกษตรกรอืน
่ ๆ
รวม

ทีม่ า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
7000
6000
5000
4000
3000

6129

6077

6112
5282

4924

4834

4765

4829

2558

2559

2560

2561

4661

2000

4503

1000
0
2554

2555

2556

2557

2562

2563

แผนภูมจิ านวนกลุม่ เกษตรกรทัง้ หมด ณ ธ.ค. 2554 – ธ.ค. 2563

กรมส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Department

ANNUAL REPORT 2020 | รายงานประจาปี 2563
- 170 -

สารสนเทศกลุม่ เกษตรกร
2. ข้อมูลจานวนสมาชิกกลุม่ เกษตรกร 10 ปี (ธ.ค. 2553 – ธ.ค. 2562)
หน่วย : คน
ประเภทกลุม่ เกษตรกร

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

กลุม่ เกษตรกรทานา

370,707

367,688

353,916

346,165

324,748

305,931

286,944

272,759

257,111

232,710

กลุม่ เกษตรกรทาไร่

93,086

88,456

81,827

80,254

75,491

71,079

70,542

66,500

61,277

56,771

กลุม่ เกษตรกรทาสวน

116,531

114,549

115,731

117,014

114,347

107,819

110,206

106,702

105,382

103,100

กลุม่ เกษตรกรประมง

3,120

2,806

2,984

3,111

3,309

3,299

3,301

3,227

3,078

3,161

กลุม่ เกษตรกรเลีย้ งสัตว์

65,110

64,625

63,076

62,459

60,725

57,855

56,564

54,428

51,582

49,395

กลุม่ เกษตรกรอืน
่ ๆ

3,655

3,972

4,155

3,795

3,926

3,962

3,288

3,350

3,044

3,232

652,209

642,096

621,689

612,798

582,546 549,945

530,845

506,966

รวมทัง้ ประเทศ

481,474 448,369

ทีม่ า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Department
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สารสนเทศกลุม่ เกษตรกร
3. สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 5 ปี (ประจาปี 2559 - 2563 )
หน่วย : แห่ง
นามาจัดมาตรฐาน

ผ่านมาตรฐาน

ไม่ผา่ นมาตรฐาน

ประเภทกลุม่ เกษตรกร
2559

2560

2561

2562

2563

2559

2560

2561

2562

2563

2559

2560

2561

กลุม่ เกษตรกรทานา

1,810

1,772

1,728

1,659

1,618

1,531

1,475

1,389

1,367

1,348

279

297

339

กลุม่ เกษตรกรทาไร่

527

517

496

482

470

448

433

397

397

386

79

84

99

85

84

กลุม่ เกษตรกรทาสวน

703

717

732

761

801

580

600

578

593

635

123

117

154

168

166

กลุม่ เกษตรกรประมง

44

33

40

36

36

37

27

32

25

26

7

6

8

11

10

623

611

596

587

567

530

525

493

477

463

93

86

103

110

104

26

36

36

38

37

24

32

34

33

33

2

4

2

5

4

3,733

3,686

3,628

3,563

3,529

3,150

3,092

2,923

2,892

2,891

583

594

705

671

638

กลุม่ เกษตรกรเลีย้ งสัตว์
กลุม่ เกษตรกรอืน
่ ๆ
รวมทัง้ ประเทศ

2562

2563

292 270

ทีม่ า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Department
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สารสนเทศกลุม่ เกษตรกร
4. ผลการจัดระดับชัน
้ กลุม่ เกษตรกร ประจาปี 2563 (ปีแรก)
หน่วย : แห่ง

ระดับชัน
้ กลุม่ เกษตรกร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชั้น 1

42 (0.92%)

ชั้น 2

3,321 (73.10%)

ชั้น 3

432 (9.52%)

ชั้น 4 (ชาระบัญชี)

748 (16.46%)

รวม

4,543 (100%)

จานวนกลุม่ เกษตรกรทีม่ คี วามเข้มแข็งอยูใ่ นระดับชัน
้ 1 และระดับชัน
้ 2
หน่วย : แห่ง

ผลการดาเนินงาน

ปี 2563

จานวนกลุม่ เกษตรกรชัน
้ 1 และชัน
้ 2

3,363

จานวนกลุม่ เกษตรกรทีม่ สี ถานะดาเนินการ
3,795
(สหกรณ์ชั้น 1 ชัน
้ 2 และชัน
้ 3)
ร้อยละของกลุม่ เกษตรกรชัน
้ 1 และชั้น 2
88.62%
เทียบกับกลุม่ เกษตรกรที่มสี ถานะดาเนินการ
ทีม่ า : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่ เกษตรกร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Department

