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“๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง”

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
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สหกรณ์

Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนา
กรมส่งเสริมสหกรณ์
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

งานเช่นสหกรณ์นี้เวลาเป็น เป็นช้า
แต่เวลาตาย ตายเร็วที่สุด
เมื่อตายแล้วศพเป็นศพช้าง ไม่ใช่ศพหนู
พระด�ำรัส พระบิดาสหกรณ์ไทย
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้มาบรรจบครบรอบเป็นปีที่ ๔๔ ในวันเสาร์ ที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๙ ส�ำหรับในรอบปีที่ผ่านมา ขบวนการสหกรณ์
ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระที่ครบ ๑๐๐ ปี
สหกรณ์ไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นส่วนหนึ่งที่
มุง่ มัน่ ท�ำงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อย่างเต็มก�ำลัง
ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยด�ำเนิน
ธุรกิจภายใต้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
เพื่อให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างมั่งคงและ
ยั่งยืน
ภายในเล่มประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสหกรณ์ ข้อมูลรายงานการด�ำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และโครงการส�ำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
คณะผู้จัดท�ำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านบ้างไม่มากก็น้อย
คณะผู้จัดท�ำ

ค�ำน�ำ

สารบัญ
ค�ำน�ำ
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

●

๖
๗

ข้อมูลทั่วไป
● ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์
● อ�ำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
● การแบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
● วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และอัตราก�ำลังของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๘
๑๔
๑๖
๒๑

การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย

๒๖

สรุปผู้บริหาร

๒๘

●
●
●
●

รายงานผลการด�ำเนินงานโครงการตามนโยบายส�ำคัญ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
● การยกระดับชั้นสหกรณ์ ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ๒๕๕๙-๒๕๖๐
๓๓
● โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้ตรวจการสหกรณ์
๓๕
● สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์
๓๖
● โครงการขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์ประมงประชารัฐ
๓๘
● โครงการส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนให้สมาชิกไม่ท�ำการประมง IUU
๓๙
● โครงการ ๑ หอการค้า ๑ สหกรณ์การเกษตร
๔๑
● โครงการพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์แบบมืออาชีพ (Smart manager)
๔๓
● โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ท�ำบัญชีสหกรณ์
๔๔
● โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกินของเกษตรกร
๔๖
● โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๔๗
● การขับเคลื่อนนโยบายการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
๕๐
● มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง
๕๑
● โครงการ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
๕๒
● โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน�้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
๕๔
เพื่อลดภาวะเสี่ยงในการท�ำเกษตรกรรม รองรับธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเกิดวิกฤตน�้ำแล้ง

●

●

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ๘๘๒ ศูนย์
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย ๒๖๘ แปลง
โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
ธนาคารสินค้าเกษตร
โครงการการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri - Map ในนิคมสหกรณ์
การเตรียมความพร้อมการด�ำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
ของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด

๕๕
๕๖
๕๗
๕๙
๖๑
๖๓
๖๕

รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
● แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
๖๙
● แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๗๐
● แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๗๑
● แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
๗๓
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
● แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
๗๕
● แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
๙๒
● แผนงานการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ปัญหาที่ดินท�ำกิน
๙๒
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
● กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๙๔
๑๐๐

รางวัลส�ำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
● รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
● รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
● รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
● รางวัลผลการด�ำเนินงานดีเด่น และรางวัลการพัฒนาดีเด่น ประเภทชมเชย : กองทุนพัฒนาสหกรณ์

๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

การปรับเปลี่ยนบทบาทของกรมส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ๑๐๕
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์
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สาร
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ ๔๔
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

สาร
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ ๔๔
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

เนือ่ งในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ปที ี่ ๔๔ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผมขอส่ง
ความปรารถนาดีมายังคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานราชการทุกคนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ด้วยความจริงใจ
รัฐบาลมีเป้าหมายส�ำคัญทีจ่ ะสร้างความมัน่ คงในอาชีพและชีวติ ให้กบั เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไป
ซึ่งแนวทางหนึ่งที่จะท�ำให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ คือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ เพื่อเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานราก เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถเป็นศูนย์กลางการออมและ
การให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนที่ต้องการเข้าถึงแหล่งทุน และสหกรณ์การเกษตรสามารถเป็นหลักใน
การรวมกลุม่ เพือ่ ลดต้นทุนการผลิตและบริหารจัดการพืน้ ทีก่ ารเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ คาดการณ์
แนวโน้มของตลาดและอ�ำนวยความสะดวกด้านการตลาดให้กับเกษตรกร เป็นต้น
บทบาทที่สำ� คัญยิ่งของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงเป็นการท�ำให้สหกรณ์มีความมั่นคงและทันสมัย โดย
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกคนต้องทุ่มเทก�ำลังและสติปัญญา ต้องตื่นตัวและหมั่นเรียนรู้วิทยาการและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างรอบด้าน ทัง้ ด้านการเงิน การเกษตร การเพิม่ มูลค่าสินค้า การจัดการ และการตลาด
เพื่อยกระดับกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อให้
สมาชิกสหกรณ์สามารถพึง่ พาตนเองได้ ซึง่ การพัฒนาบนหลักการทีถ่ กู ต้องและชัดเจนจะท�ำให้ระบบสหกรณ์
เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งยังเอื้อให้สหกรณ์ขยายการให้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ด้วย
ในโอกาสนี้ ผมขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อีกทั้ง
พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ โปรดดลบันดาล
ให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกคนประสบความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมด้วยพลังกาย
พลังใจ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านสหกรณ์สืบไป

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง
ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้สง่ ความปรารถนาดีมายังพีน่ อ้ งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานราชการ
ทุกท่านด้วยความจริงใจ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งเดินหน้าพัฒนาและยกระดับ
สหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงโลกปัจจุบันในทุกมิติ การด�ำเนินงานตามนโยบาย
ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นอย่างดี แม้จะมีปัญหาและอุปสรรค
บ้างในการปฏิบัติงาน เพราะการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเกษตรกรนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก
ผู้ที่ท�ำหน้าที่ส่งเสริมจะต้องมีภูมิความรู้ทั้งในด้านสายอาชีพ กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ทิศทาง
การท�ำงานต้องสอดคล้องและสามารถสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมลดต้นทุนการผลิตเพือ่
เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การวางระบบ เพือ่ พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่กลุม่ เกษตรกรและสหกรณ์ให้สามารถปรับตัวได้ทนั
ต่อสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงในอนาคต ซึง่ จะเกิดประโยชน์ตอ่ มวลสมาชิกและประชาชนในประเทศต่อไป
ในโอกาสนี้ ผมขออ�ำนาจสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายทีท่ า่ นเคารพนับถือ อีกทัง้ พระบารมีแห่งองค์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ได้โปรดอภิบาลพระราชทานพรให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานราชการทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความส�ำเร็จ พรั่งพร้อมด้วย
ก�ำลังกาย ก�ำลังใจ และก�ำลังปัญญา เพือ่ ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนางานสหกรณ์ให้มคี วามเจริญก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึน้ ไป

พลเอก

(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข		
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

๒. นายปริญญา เพ็งสมบัติ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
๓. นายเสนอ ชูจันทร์		
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

๒

๓

๔

๔. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ		
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
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ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๕

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๗

๘

๕. นายนารถพงศ์ สุนทรนนท์ 		
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๑๕, ๑๖
๖. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ			
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๑, ๒

๑๐

๙

๗. นายปราโมทย์ เนตรสว่าง		
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๓, ๙
๘. นายสุกรี พันละบุตร			
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๔, ๕

๑๓

๑๔

๖

๑๒

๑๒. นายบุญเสริม ไกรสินธ์		
๙. นายค�ำรณ พวงมณี		
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๑๓, ๑๔
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๖, ๗
๑๐. นายเสน่ห์ สภาพันธ์			 ๑๓. นายวัชรินทร์ ภู่แพร 		
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๖, ๘
ผูต้ รวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๑๗, ๑๘
๑๑. นายธ�ำรงค์ ไก่ฟ้า	 		 			
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒

๑๑

๑๕

๑๔. นายเกียรติพงศ์ เฟื่องฟุ้ง		
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์
๑๕. นายสุพิทยา พุกจินดา		
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์

๒๐

๑๗

๑๖

๑๖. นางเยาวลักษณ์ หาญวรวงศ์ชัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์
๑๗. นายทศเทพ เทศวานิช		
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์

๑๘

๑๙

๑๘. นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์

๑๙. นางราตรี ภูมิฐานนท์
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รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์
๒๐. นายอ�ำนาจ อัตถโกวิทย์วงศ์
		
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์
๒๑. นายกรกฏ ชยุตรารัตน์		
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

๒๑
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๒๔

๒๓

๒๒

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๒๒. นายวิเชียร แท่นธรรมโรจน์		

๒๕

ผู้อำ� นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๓. นายเชิดชัย พรหมแก้ว		
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
๒๔. นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง			
ผู้อำ� นวยการกองพัฒนา
ระบบสนับสนุนการสหกรณ์

๒๗

๒๗. นางดุษณี ดานาพงศ์

๒๘

		

ผู้อ�ำนวยการกองคลัง
๒๘. นางวนิดา รุ่มโรย			
ผู้อำ� นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๒๖

๒๕. นายประยูร อินสกุล		

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
๒๖. นางอารี ฉายโช้น 		
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์
ด้านการเงินและร้านค้า

๒๙

๓๐

๒๙. นางสุรีย์รัช อวนสกุล

เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์

๓๐. นางฐิรกาญจน์ อุดมศิลป์

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๓๑

๓๒

๓๓

๓๑. นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม		

๓๔

๓๕

ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน
๓๒. นายสันทาน สีสา			
		 ผู้อำ� นวยการกองการเจ้าหน้าที่
๓๓. นายชาญชัย นิมิตรมงคล		
		 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑
๓๔. นายธนิต จันทร์ประทีป		
		 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒
๓๕. นายพิษณุ พินรอด			
		 รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ กองประสานงานโครงการพระราชด�ำริ
๓๖. –ว่าง- 				
		 ผู้อำ� นวยการสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
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อ�ำนาจหน้าที่
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ส่วนราชการที่ดูแลสหกรณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช
๒๔๕๘ ในแผนกการสหกรณ์ กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ กระทรวง
พระคลังมหาสมบัติ เนือ่ งจากกรมพาณิชย์และสถิตพิ ยากรณ์ รับผิดชอบเกีย่ วกับ
เรื่องเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค และการจัดตั้งสหกรณ์ในระยะแรกได้อาศัยเงินกู้
จากแบงก์สยามกัมมาจล จ�ำกัด ซึ่งค�ำ้ ประกันโดยกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
จึงจ�ำเป็นต้องให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ดูแลผลการด�ำเนินงานสหกรณ์
อย่างใกล้ชดิ และปรับโครงสร้างส่วนราชการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์
ต่อเนื่องมาจนกระทั่งพุทธศักราช ๒๕๑๕ ได้มีค�ำสั่งคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ ให้ยกเลิก
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช ๒๕๐๖ และได้ตั้ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขนึ้ โดยยกเลิกกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ พร้อม
มีคำ� สั่งคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ ให้โอนอ�ำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการ
สหกรณ์ ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ กรมสหกรณ์ที่ดิน
กรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ เป็นกรมส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยมี พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ ด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์เป็นคนแรก
พุทธศักราช ๒๕๔๕ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจในการส่งเสริม
เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้แก่
บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใน
การเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารการจัดการ การด�ำเนินธุรกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์สู่ระดับสากล เพื่อให้สมาชิก

สหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยก�ำหนดให้มี
อ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัด
ที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และด�ำเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมายในการรับจดทะเบียน ส่งเสริม แนะน�ำ ก�ำกับ และดูแลสหกรณ์
รวมทัง้ อ�ำนาจหน้าทีอ่ นื่ ๆ ทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์สงั่ การ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยสหกรณ์
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และคุ้มครองระบบสหกรณ์
(๔) ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรูเ้ กีย่ วกับอุดมการณ์ หลักการ และ
วิธีการสหกรณ์ ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ การบริหาร
จัดการองค์กร และการด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๖) ศึกษาและวิเคราะห์ เพือ่ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้
กับคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
(๗) ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดสินค้าสหกรณ์และ
สร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับ
เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๘) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด้ า นเงิ น ทุ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ
เทคโนโลยี และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เหมาะสมในการด�ำเนินงานของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจ
หน้าที่ของกรมฯ หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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การแบ่งส่วนราชการ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
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กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส�ำนักงานเลขานุการกรม

กองการเจ้าหน้าที่

ด� ำ เนิ น การตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล การ
ด�ำเนินงาน การบริหาร การเงิน
และการบัญชี ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ และปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ด�ำเนินการเกี่ยวกับงาน
สารบรรณ งานช่วยอ�ำนวยการ
งานสนับสนุนและงานเลขานุการ
ของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ งาน
ห้ อ งสมุ ด ของกรมฯ ประสาน
ราชการกับหน่วยงานของกรมฯ
ในส่ ว นภู มิ ภ าคและหน่ ว ยงาน
อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ด� ำ เนิ น งานช่ ว ย
ราชการของผู้ตรวจราชการกรมฯ
ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานด้ า น
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมาย
ว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครอง
ชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
งานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยว
กับความรับผิดทางแพ่งและอาญา
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่
อยู ่ ใ นอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องกรมฯ
รวมทัง้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การด�ำเนินงานและความก้าวหน้า
ของกรมฯ

ด� ำ เนิ น การเกี่ ย ว กั บ
การบริ ห ารงานบุ ค คลของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ การเสริมสร้าง
วิ นั ย พั ฒ นาระบบคุ ณ ธรรม
งานสวัสดิการและเจ้าหน้าทีส่ มั พันธ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ราชการบริหารส่วนกลาง

สำ�นักงานเลขานุการกรม

กองการเจ้าหน้าที่

กองคลัง

กองแผนงาน

กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์

กองพัฒนาสหกรณ์
ด้านการเงินและร้านค้า

กองพัฒนาสหกรณ์
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

สำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑

สำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒

สำ�นักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัด

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ด�ำเนินการเสนอแนะและ
ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการ ติดตาม
ประเมินผล และจัดท�ำรายงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
ในกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้ง
ประสานและด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบราชการร่วมกับ
หน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วย
งานในสังกัด

กองคลัง

ด�ำเนินการเกีย่ วกับการเงิน
การบัญชี การบริหารงบประมาณ
การพั ส ดุ อาคารสถานที่ และ
ยานพาหนะ
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

กองแผนงาน

กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

ด� ำ เนิ น การศึ ก ษาและ
วิ เ คราะห์ เพื่ อ เสนอแนะแนว
ทางการพั ฒ นาสหกรณ์ ใ ห้ กั บ
รั ฐ บาล และคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จัดท�ำ
และวิเคราะห์แผนงาน โครงการ
ประสานแผนการปฏิบัติงานของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนแม่บทของ
กระทรวง ด�ำเนินการจัดสรรและ
จัดท�ำค�ำของบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีของกรมฯ เร่งรัด ติดตาม
และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ตามแผนงานและโครงการ ให้
ความช่วยเหลือและความร่วมมือ
ทางวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนาสหกรณ์กับองค์กร ใน
และต่างประเทศ รวมทั้งศึกษา
และวิเคราะห์แผนงาน โครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ
โครงการหลวง โครงการเพือ่ ความ
มั่ น คง โครงการในพื้ น ที่ เ ฉพาะ
และโครงการอื่น

ด�ำเนินการควบคุมและก�ำกับดูแลเกี่ยวกับการจดทะเบียน
การควบ การเลิก การช�ำระบัญชีสหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร การแยกสหกรณ์
การตรวจการสหกรณ์ การให้ความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ รวมถึง
งานในความรับผิดชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการก�ำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์
วงเงินการกู้ยืม หรือการค�้ำประกัน การให้เงินทุนสนับสนุน ติดตาม
ประเมินผลการใช้เงินทุน การพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ภายใต้
นโยบายการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ของรัฐบาลและนโยบายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
การพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การบ�ำรุงรักษาของ
ธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ
นายทะเบียนสหกรณ์ และงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
สหกรณ์และกองทุน หรือเงินทุนอื่น การบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์
การจัดนิคมสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมมือกับสหกรณ์และสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนางานสหกรณ์

กองพัฒนาสหกรณ์
ด้านการเงินและร้านค้า

ด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์
และวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
การด� ำ เนิ น งานระบบงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิต
ยูเนีย่ น สหกรณ์รา้ นค้า และสหกรณ์
บริการ เกีย่ วกับรูปแบบโครงสร้าง
การจัดองค์กร การบริหารจัดการ
ระบบงาน การด�ำเนินธุรกิจและ
กิจการ การผลิตสินค้าและบริการ
การเงินและการตลาดทั้งในและ
ต่ า งประเทศ ก� ำ หนดแนวทาง
การส่งเสริม อุดมการณ์ หลักการ
และวิธกี ารสหกรณ์ให้แก่บคุ ลากร
ของสหกรณ์ ก�ำหนดหลักเกณฑ์
วิ ธี ก ารจั ด ตั้ ง สหกรณ์ การจั ด
มาตรฐานและคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
รวมทั้งติดตามผลการด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์
เครดิตยูเนีย่ น สหกรณ์รา้ นค้า และ
สหกรณ์บริการ
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กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

ด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
การด�ำเนินงานระบบงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่ เกษตรกร
เกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างการจัดองค์กร การบริหารจัดการระบบงาน
การด�ำเนินธุรกิจและกิจการ การผลิตสินค้าและบริการ การตลาดทั้ง
ในและต่างประเทศ ก�ำหนดแนวทางการส่งเสริม อุดมการณ์ หลักการ
และวิธกี ารสหกรณ์ให้แก่บคุ ลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุม่ เกษตรกร
และประชาชนทั่วไป ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้งสหกรณ์ การจัด
มาตรฐาน จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน และติดตามผลการด�ำเนินงานของ
สหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ด�ำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ สหกรณ์ และ
กลุ่มเกษตรกร จัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมฯ พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบวิธีทาง
สถิติ และศึกษา วิเคราะห์ เพือ่ จัดท�ำข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล
ส�ำหรับใช้ในงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริม
เผยแพร่ สนับสนุน และให้บริการสารสนเทศ แก่บุคลากรของกรมฯ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร

ด�ำเนินการเกี่ยวกับงาน
ด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม
และพั ฒ นาธุ ร กิ จ ของสหกรณ์
ทุ ก ประเภทและกลุ ่ ม เกษตรกร
รวมทั้ ง เผยแพร่ แ ละให้ ค วามรู ้
เกีย่ วกับ อุดมการณ์ หลักการ และ
วิธีการสหกรณ์

ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์

ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ แผน
แม่ บ ท แผนกลยุ ท ธ์ ด ้ า นการ
พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป
และสหกรณ์ ร ะหว่ า งประเทศ
เผยแพร่กิจ กรรม ความรู ้ และ
ความก้าวหน้าของสหกรณ์และ
กลุ ่ ม เกษตรกร รวมทั้ ง ศึ ก ษา
วิ เ คราะห์ และวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านวิชาการสหกรณ์ ด้านการจัดตัง้
ด้านการ บริหารจัดการองค์กร
ด้ า นธุ ร กิ จ และด้ า นเทคโนโลยี
การแปรรูป การผลิ ต และการ
บ�ำรุงรักษาของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัด

ด�ำเนินการเกี่ยวกับงาน
ด้ า นกฎหมายว่ า ด้ ว ยสหกรณ์
กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อ
การครองชี พ และกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์ทกุ ประเภทและกลุม่
เกษตรกร รวมทั้ ง เผยแพร่ แ ละ
ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ อุ ด มการณ์
หลักการ วิธกี ารสหกรณ์ แก่บคุ ลากร
สหกรณ์ กลุ ่ ม เกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป
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วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์
และอัตราก�ำลังของกรมส่งเสริมสหกรณ์
วิสัยทัศน์
ค่านิยม

พันธกิจ

มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง
มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ริเริ่ม สร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์

๑. ยกระดับคุณภาพและขยายการให้บริการ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป
๒. ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์
๓. เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส�ำนึกความเป็นสหกรณ์และการ
มีส่วนร่วม
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการ
บริหารจัดการ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์
๖. สนับสนุนและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการด�ำเนิน
งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ภายใต้หลักการสหกรณ์สากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๗. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และบุคลากรให้เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
๑. เร่งรัด ยกระดับ
คุณภาพ และขยายการ
ให้บริการแก่สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป

เป้าประสงค์
๑. สมาชิกสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร และประชาชน
ทั่วไป ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนา

ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
๑.๑ จำ�นวนสหกรณ์และกลุ่ม ๑.๑ ขยายการถ่ายทอด
เกษตรกร ได้รับการส่งเสริม องค์ความรู้การสหกรณ์
การส่งเสริม พัฒนา และ
และพัฒนา
สนับสนุนระบบสหกรณ์และ
๑.๒ ร้อยละของสหกรณ์ผ่าน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เกณฑ์มาตรฐาน
อย่างมีคุณภาพ
๑.๓ ร้อยละของกลุ่ม
๑.๒ ขยายเครือข่ายความร่วม
เกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มือและการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานและบุคลากรทั้ง
๑.๔ ร้อยละของจำ�นวน
สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ภายในประเทศและต่าง
ที่ได้รับการพัฒนามีอัตราการ ประเทศ เพื่อการพัฒนาระบบ
สหกรณ์
เพิ่มของปริมาณธุรกิจ
๑.๕ ร้อยละของสหกรณ์ กลุ่ม ๑.๓ เพิ่มศักยภาพให้กองทุน
เกษตรกร กลุ่มอาชีพที่ได้รับ พัฒนาสหกรณ์และเงินรายได้
นิคมสหกรณ์ ในบทบาทการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่าน
ส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครอง
เกณฑ์มาตรฐาน
สหกรณ์ให้เข้มแข็ง
๑.๖ จำ�นวนนิคมสหกรณ์ที่
บรรลุผลตามหลักเกณฑ์การ ๑.๔ ขยายงานและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดนิคมสหกรณ์
เพื่อสนับสนุนการดำ�เนิน
๑.๗ ร้อยละของจำ�นวนเงิน งานของสหกรณ์ และกลุ่ม
เกษตรกร ให้กว้างขวางและ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุน ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
๑.๘ ร้อยละของจำ�นวน
สหกรณ์ได้รับการสนับสนุน
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
เพิ่มขึ้น

๑.๕ เร่งรัดการจัดที่ดินและ
การส่งเสริมอาชีพในพื้นที่
นิคมสหกรณ์
๑.๖ สนับสนุนและคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรทางด้านการเงิน
การผลิต การรวบรวม การ
แปรรูปและการตลาดตาม
ศักยภาพและความสามารถ

ยุทธศาสตร์

๒. เสริมสร้างจิตสำ�นึก
ความเป็นสหกรณ์
การมีส่วนร่วม และ
สนับสนุนการสร้างเครือ
ข่ายพันธมิตรทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ให้เข้มแข็งใน
ระบบสหกรณ์

เป้าประสงค์

๒. สมาชิกสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร และประชาชน
ทั่วไปมีความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาในระบบสหกรณ์
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กลยุทธ์
๑.๗ ยกระดับคุณภาพการ
บริการและผลิตภัณฑ์ของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่
มาตรฐาน และขยายสู่สากล
๒.๑ จำ�นวนเกษตรกร สมาชิก ๒.๑ สนับสนุน และส่งเสริม
ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ได้
สร้างเครือข่ายพันธมิตร
รับการส่งเสริมและพัฒนา
เพื่อสร้างโอกาสให้กับองค์กร
ศักยภาพ
และสมาชิก
๒.๒ จำ�นวนบุคลากรของ
สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ๒.๒ รณรงค์ สร้างองค์ความรู้
และความเข้าใจแก่บุคลากร
ได้รับการพัฒนาความรู้ใน
เรื่องอุดมการณ์ หลักการ และ สหกรณ์ และประชาชนทั่วไป
วิธีการสหกรณ์ อย่างเข้มข้น ให้เกิดศรัทธาในอุดมการณ์
หลักการ และวิธีการสหกรณ์
๒.๓ ร้อยละของจำ�นวน
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
๒.๓ เสริมสร้างขีดความ
เกษตรกรที่เพิ่มขึ้น
สามารถการบริหารจัดการที่
๒.๔ จำ�นวนเครือข่ายทาง
มีประสิทธิผลในสหกรณ์ และ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
กลุ่มเกษตรกร ตามหลักการ
วัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น
สหกรณ์ และหลักธรรมาภิบาล
๒.๕ จำ�นวนสหกรณ์และกลุ่ม ๒.๔ วางระบบรองรับนโยบาย
เกษตรกร ได้รับการพัฒนา ภาครัฐ และผลกระทบจาก
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภัยธรรมชาติ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม
๒.๕ สนับสนุนการบัญญัติ
กฎหมายสหกรณ์เพิ่มเติม
และ หรือแก้ไขกฎหมาย
สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างมีส่วนร่วม
ให้เอื้อต่อการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
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ยุทธศาสตร์
๓. สนับสนุนระบบ
สหกรณ์ให้เป็นพลัง
สำ�คัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับชุมชน ท้องถิ่น
และประเทศ

เป้าประสงค์
๓. สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร เป็นพลังสำ�คัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคม ในระดับชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศ

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
๓.๑ ร้อยละของปริมาณ
๓.๑ สร้างความร่วมมือกับ
ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม หน่วยงาน และหรือสถาบัน
เกษตรกรเทียบกับผลิตภัณฑ์ การศึกษาในการศึกษาวิจัย
มวลรวมของประเทศ (GDP) กำ�หนดหลักสูตร และ หรือ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
๓.๒ จำ�นวนสหกรณ์และกลุ่ม สหกรณ์อย่างเป็นระบบ
เกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ๓.๒ ขยายกิจกรรมทางด้าน
กับชุมชนและท้องถิ่น
เศรษฐกิจและสังคมของระบบ
สหกรณ์ พัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมของ
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ

อัตราก�ำลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลูกจ้างประจำ�

๙๑๗

๕,๕๕๕

๓.๓ สร้างพันธมิตรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อ
การพัฒนาองค์ความรู้ในการ
พัฒนาสหกรณ์
๓.๔ สนับสนุนการศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาการสหกรณ์
๔. ปรับโครงสร้างองค์กร ๔. เป็นหน่วยงานที่มีขีด
๔. ระดับความสำ�เร็จของการ ๔.๑ สนับสนุนให้เปลี่ยนแปลง
พัฒนาบุคลากร และ
สมรรถนะสูง และมีความ ดำ�เนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพ โครงสร้างกรมส่งเสริม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
พร้อมในการดำ�เนินงานเพื่อ การบริหารจัดการภาครัฐ
สหกรณ์ ให้มีความเป็นอิสระ
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ตอบสนองความต้องการ (ร้อยละโดยเฉลี่ย)
ในขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
ประสิทธิภาพ
ของผู้รับบริการอย่างเสมอ
สหกรณ์
ภาคและเท่าเทียม
๔.๒ พัฒนาสมรรถนะและ
สร้างเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ (Career path) อย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้เกิดขวัญ
กำ�ลังใจแก่บุคลากรของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
๔.๓ ศึกษา วิจัย กำ�หนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
สหกรณ์ และขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
๔.๔ สร้างการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
กำ�หนดแนวทางตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ

ข้าราชการ

๓,๑๓๗

พนักงานราชการ

๑,๕๐๑
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เปิดศูนย์เรียนรู้ ๑๐๐ ปี สหกรณ์
เปิดตัวศูนย์ E-Commerce สหกรณ์

ร่วมกันจัดกิจกรรมส�ำคัญต่าง ๆ อาทิ การก�ำหนดตราสัญลักษณ์
ค�ำขวัญ การจัดท�ำแสตมป์ทรี่ ะลึก การจัดท�ำของทีร่ ะลึก การจัดท�ำเหรียญ
กษาปณ์ทรี่ ะลึก การจัดท�ำหนังสืออนุสรณ์ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี
สหกรณ์ไทย และได้ก�ำหนดจัดโครงการทีจ่ ะด�ำเนินการขับเคลือ่ นในปี ๒๕๕๙
โดยขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีให้กับสหกรณ์

มิถุนายน
วันสหกรณ์นักเรียน ๗ มิถุนายน
เนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี สหกรณ์

สหกรณ์ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สิงหาคม

จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ

พฤษภาคม

จัดงานเปิดตัว (Kick Off)

ครบรอบ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย

มีนาคม

กุมภาพันธ์

มกราคม

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องในโอกาสครบรอบ
๑๐๐ ปี การสหกรณ์ไทย และเนื่องในวโรกาสครบ
รอบ ๗๐ ปี การครองราชย์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กรมส่งเสริมสหกรณ์
ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

27

เมษายน

การจัดงานเนื่องในโอกาส

กรกฎาคม

26

งานวันสหกรณ์สากล

โครงการรักษ์ป่ารักษ์นำ�้ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

28

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

สรุปผู้บริหาร
การพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง
๑. การยกระดับชั้นสหกรณ์ ตามแผนพัฒนาความ
เข้มแข็งสหกรณ์ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
การจั ด ระดั บ ความเข้ ม แข็ ง สหกรณ์ ต าม
ระดั บ ชั้ น ส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
สหกรณ์ให้สอดคล้องในแต่ละระดับ โดยผลการยก
ระดับชั้นสหกรณ์จากสหกรณ์ชั้น ๒ สู่ชั้น ๑ จ�ำนวน
๕๗๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๐ ยกระดับชั้น
สหกรณ์จากสหกรณ์ชนั้ ๓ สูช่ นั้ ๒ จ�ำนวน ๒๓๔ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๕๓ ผลการช�ำระบัญชีสหกรณ์
ชั้น ๔ เสร็จสิ้นแล้ว ๘๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๑

๒. โครงการจัดตัง้ สถาบันพัฒนาผูต้ รวจการสหกรณ์
ได้ก�ำหนดหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจการ
สหกรณ์ แบ่งหลักสูตรเป็น ๓ ระดับ คือ หลักสูตร
ระดับพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้พื้นฐานทั่วไป
ทีผ่ ตู้ รวจการต้องทราบ หลักสูตรระดับกลาง ให้ความรู้
ด้านการเงินและบัญชี และหลักสูตรระดับสูง เน้น
ให้ความรู้ด้านการด�ำเนินธุรกรรมของสหกรณ์แต่ละ
ประเภท การประเมิ น ความเสี่ ย ง กฎหมายและ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง โดยด�ำเนินการอบรมผูต้ รวจการ
สหกรณ์ระดับพื้นฐานแล้ว ๕ รุ่น จ�ำนวน ๕๑๓ ราย

๓. สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์
๓.๑ ด�ำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนากรรมการสหกรณ์สู่การพัฒนาสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง
๓ รุ่น จ�ำนวน ๒๒๐ ราย
๓.๒ ด�ำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมจัดท�ำหลักสูตรพัฒนากรรมการและฝ่าย
จัดการสหกรณ์อย่างเป็นระบบ เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์
ให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๓๕ ราย
๓.๓ ขับเคลือ่ นโครงการ ๑ หอการค้า ๑ สหกรณ์การเกษตร โดยการพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์
แบบมืออาชีพ (Smart Manager) แก่ผู้บริหารสหกรณ์ ด�ำเนินการฝึกอบรมแล้ว ๒ รุ่น จ�ำนวน ๑๑๘ ราย
๓.๔ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ มีแผนจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาการบริหารจัดการ
ธุรกิจสหกรณ์ จ�ำนวน ๒ รุ่น กลุ่มเป้าหมายรุ่นละ ๓๕ คน
๔. โครงการขับเคลือ่ นพัฒนาสหกรณ์ประมงประชารัฐ
ปัจจุบันมีการด�ำเนินการลงนาม MOU ในพื้นที่ รวม ๘ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙ และได้ประชุม
ขับเคลือ่ นการพัฒนาสหกรณ์ประมงแล้ว ๓ ครัง้ ผูเ้ ข้าอบรม ๑,๐๔๐ ราย สหกรณ์ทเี่ ข้าร่วมโครงการมีปริมาณ
ธุรกิจเพิ่มขึ้น (การจัดหาสินค้ามาจ�ำหน่าย ปริมาณ ๑๒.๕ ตัน มูลค่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท การรวบรวมผลผลิต
ปริมาณ ๓.๗ ตัน มูลค่า ๔๔๒,๕๐๐ บาท)

๕. โครงการส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนให้สมาชิกไม่
ท�ำการประมง IUU
ด�ำเนินการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสัน้
ตามความต้องการของสมาชิก จ�ำนวน ๔๑๕ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๗๕ และเพิ่มกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนให้สมาชิกไม่ทำ� การประมง
IUU จ�ำนวน ๒ กิจกรรม คือ จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ติดตามและสรุปผลการส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนให้
สมาชิกไม่ทำ� การประมง IUU สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร
จ� ำ นวน ๘ แห่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
เจ้าหน้าที่กรมประมง รวม ๖๐ ราย และให้ความรู้
เกี่ยวกับ IUU กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และการ
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงและแปรรูป
สิ น ค้ า ประมง มี ส มาชิ ก สหกรณ์ ที่ ไ ด้ รั บ ความรู ้
เกี่ยวกับการประมง IUU แล้ว จ�ำนวน ๑,๐๖๓ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๑๑๘.๑๑
๖. โครงการ ๑ หอการค้า ๑ สหกรณ์การเกษตร
จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
หอการค้าจังหวัดและสหกรณ์เป้าหมาย เพื่อแสดง
เจตนารมณ์รว่ มกันในการพัฒนาสหกรณ์ ๔๙ จังหวัด
และขั บ เคลื่ อ นโครงการอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมแล้ ว
จ�ำนวน ๑๐ แห่ง (ชัยนาท, เชียงราย, มหาสารคาม,
พังงา, ศรีสะเกษ, กระบี่, ตาก, นครราชสีมา, ระนอง,
อ่างทอง)
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๗. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ทำ� บัญชีสหกรณ์
ด�ำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ทำ� บัญชี
สหกรณ์ แก่เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายจาก
สหกรณ์ มีจำ� นวนทัง้ สิน้ ๗๔๖ แห่ง โดยมีสถานะ ดังนี้
จัดท�ำบัญชีไม่ได้ ๓๔๒ แห่ง สหกรณ์มอบหมายให้มี
ผู้จัดท�ำบัญชี ๓๒๐ แห่ง สหกรณ์จัดจ้างเจ้าหน้าที่จัด
ท�ำบัญชี ๘๔ แห่ง โดยก�ำหนดการฝึกอบรม จ�ำนวน
๒๑ รุ่น เป้าหมาย ๗๔๕ คน
๘. การด�ำเนินการให้มีผู้ทำ� บัญชีประจ�ำสหกรณ์
ด�ำเนินการตรวจสอบสหกรณ์ทไี่ ม่มกี ารมอบ
หมายหรือจัดจ้างผู้จัดท�ำบัญชี จ�ำนวน ๕๐๖ แห่ง
โดยแนวทางด�ำเนินการ คือ
๑. สั่งเลิกสหกรณ์ จ�ำนวน ๑๐๕ แห่ง
๒. กรมฯ เร่งรัดให้สหกรณ์มอบหมายให้มี
ผู้ท�ำบัญชี ๓๒๐ แห่ง
๓. กรมฯ เร่งรัดให้สหกรณ์จดั จ้างเจ้าหน้าที่
จัดท�ำบัญชีประจ�ำสหกรณ์ จ�ำนวน ๘๔ แห่ง
Cooperative
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โครงการตามนโยบายรัฐบาล
๙. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำ
กินของเกษตรกร
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาอาชี พ
และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจ
ชุ ม ชนตามแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียง โดยการจัดสรรที่ดินตาม
นโยบายรัฐบาล ตามกรอบการ
ด�ำเนินงาน ๖ ด้าน ในด้านการ
ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ ่ ม ได้ จั ด ตั้ ง
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ พืน้ ทีป่ ฏิรปู ทีด่ นิ
สปก. และพืน้ ทีส่ าธารณประโยชน์
รวม ๗ แห่ง และด้านสนับสนุนการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้ประสานกับ
ธ.ก.ส. และกองทุนพัฒนาสหกรณ์
เพื่ อ ให้ ส หกรณ์ เข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น
จ�ำนวน ๓ พื้นที่

๑๐. โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
อบรมให้ความรูก้ ารน�ำเข้า ส่งออก การบริหารจัดการสินค้าแก่
สหกรณ์ในพืน้ ที่ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ๓๕ แห่ง พร้อมบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ สหกรณ์ ภาคเอกชนในการจับคู่ธุรกิจ เช่น สหกรณ์
นิคมแม่สอด จ�ำกัด กับสมาชิกหอการค้ารัฐคะฉิ่นและกลุ่มเกษตรใน
จังหวัดผาอัน ในการส่งออกเมล็ดพันธุ์ และการท�ำบันทึกข้อตกลงร่วม
กันในการแลกเปลี่ยนนมของสหกรณ์กับมันส�ำปะหลัง ระหว่างสหกรณ์
นิคมวังน�ำ้ เย็น จ�ำกัด กับ บริษัท Sirikarn Vathanak Development
Trading Co. นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงการค้าและเจรจาธุรกิจ
ชายแดนระหว่าง สหกรณ์ไทย – เมียนมาร์ ในพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแม่สอด
๑๑. การขับเคลื่อนนโยบายการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
ด� ำ เนิ น การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นการจั ด ตั้ ง
ธนาคารสหกรณ์ โดยสรุปสาระส�ำคัญและเรือ่ งส�ำคัญทีพ่ จิ ารณา ๓ เรือ่ ง
คือ รูปแบบการจัดตัง้ ธนาคารสหกรณ์ แต่งตัง้ คณะท�ำงานศึกษารูปแบบ
ธนาคารสหกรณ์ที่เหมาะสม และก�ำหนดแผนปฏิบัติงานของคณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
โดยประธานอนุกรรมการขับเคลือ่ นการจัดตัง้ ธนาคารสหกรณ์
ได้ลงนามในค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานศึกษารูปแบบธนาคารสหกรณ์ที่
เหมาะสมแล้ว โดยมอบส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานคณะ
ท�ำงาน และผูแ้ ทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นคณะท�ำงานและเลขานุการ
ซึ่งการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติ
เห็นชอบจุดประสงค์ของการจัดตัง้ ธนาคารสหกรณ์ คือ เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็น
ศูนย์กลางในการน�ำสภาพคล่องส่วนเกินมาเป็นแหล่งทุนให้กบั สหกรณ์ที่
ต้องการ โดยจะใช้ชื่อว่า ศูนย์กลางบริหารสภาพคล่อง
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๑๒. มาตรการช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก สหกรณ์ / กลุ ่ ม
เกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง
สนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้
แก่สหกรณ์ในพื้นที่ ๑๙ จังหวัด ๑๔๗ แห่ง วงเงิน
๒๖๔.๑๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๔

๑๔. โครงการสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น เพื่ อ สร้ า งระบบ
น�้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร เพื่อลด
ภาวะเสี่ยงในการท�ำเกษตรกรรม รองรับธรรมชาติ
เปลี่ยนแปลงเกิดวิกฤตน�้ำแล้ง
ด� ำ เนิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น กองทุ น พั ฒ นา
สหกรณ์ เพื่อน�ำไปพัฒนาพื้นที่ไร่นาให้มีระบบน�้ำ
๑๓. โครงการ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย คาราวานสินค้า ส�ำรองแล้ว ๓๖ จังหวัด ๑๑๒ สหกรณ์ เป็นเงิน
สหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
๔๗.๐๐๑ ล้านบาท สมาชิกได้รับประโยชน์ ๒,๕๐๖
ด� ำ เนิ น การจั ด งานตามโครงการในพื้ น ที่ ราย
๗๗ จังหวัด ๘๘๖ แห่ง แล้วตามเป้าหมาย มียอดจ�ำหน่าย
สินค้า ๗๑.๕๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔๓.๐๖
ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย ๑๔๑.๗๖ บาท/คน สามารถลดค่า
ครองชีพได้ เป็นจ�ำนวนเงิน ๙.๘๕๒ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑๓.๗๗
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๕. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ๘๘๒ ศูนย์
ด�ำเนินการถ่ายทอดความรู้ ชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยวิถีสหกรณ์ แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้งในพื้นที่ ศพก. แล้ว ๘๘๒ ศูนย์ ๔,๔๑๐ ครั้ง
จ�ำนวน ๒๒๑,๓๐๐ ราย

๑๖. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ เป้าหมาย ๒๖๘ แปลง
จัดท�ำบันทึกข้อตกลงด้านการตลาดในพืน้ ที่
แปลงใหญ่ ๓๐ แปลง และจัดท�ำแผนการตลาดและ
เชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่กับผู้ค้าแล้ว
๗๐ แปลง (ร้อยละ ๒๖ จากเป้าหมาย ๒๖๘ แปลง)

๑๗. โครงการส่งเสริมการให้บริการเครือ่ งจักรกลทางการเกษตรเพือ่ ลดต้นทุนสมาชิก (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่สหกรณ์ (ระยะน�ำร่อง) เพือ่ จัดหารถเกีย่ วข้าว ๑๐ แห่ง และเครือ่ งสีขา้ วโพด
เลี้ยงสัตว์ ๙ แห่ง และให้บริการเครื่องจักรกลแก่สมาชิก โดยแบ่งเป็นรถเกี่ยวข้าว ให้บริการสมาชิก จ�ำนวน
๒๙๑ ราย พื้นที่ ๓,๖๐๖ ไร่ ต้นทุนลดลง ๑๑๗.๑๔ บาท/ไร่ มูลค่าต้นทุนที่ลดลง ๔๒๒,๔๐๖ บาท และเครื่อง
สีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้บริการสมาชิก จ�ำนวน ๕๐๙ ราย ปริมาณ ๒,๓๑๙.๗๗ ตัน ต้นทุนลดลง ๒๐๒.๕๐
บาท/ตัน มูลค่าต้นทุนที่ลดลง ๔๖๙,๗๕๓ บาท
ปัจจุบันมีการส�ำรวจความต้องการเครื่องจักรกลทางการเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
แบ่งเป็นรถเกีย่ วข้าว ๕๔ แห่ง จ�ำนวน ๑๐๘ คัน รถเทรลเลอร์ ๕๔ แห่ง จ�ำนวน ๕๐ คัน เครือ่ งสีขา้ วโพด ๑๐ แห่ง
๓๐ คัน และเครื่องจักรกลประเภทอื่น อีก ๑๔ แห่ง
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๑๘. ธนาคารสินค้าเกษตร
การจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรในสถาบัน
เกษตรกร
๑๘.๑ ธนาคารโคนมทดแทน จ� ำ นวน
๓ แห่ง มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ๒๙๙ ราย รับฝาก
โคนมของสมาชิก ๖๐๗ ตัว มูลค่ารับฝาก ๘.๗๓ ล้านบาท
ถอนคืนโคนม จ�ำนวน ๘๗ ตัว มูลค่า ๓.๔๖ ล้านบาท
๑๘.๒ ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร
จ�ำนวน ๑๐ แห่ง ด�ำเนินการคัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วม
เป็นธนาคารแล้ว จ�ำนวน ๑๐ แห่ง มีสมาชิกเข้าร่วม
โครงการ จ�ำนวน ๓๗๔ ราย และมาใช้บริการแล้ว
๖๐ ราย

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๙. โครงการการปรับเปลีย่ นการเกษตรตามแผนที่
Agri – Map ในนิคมสหกรณ์
คัดเลือกสมาชิกของสหกรณ์นิคมลานสัก
จ� ำ กั ด นิ ค มสหกรณ์ ทั บ เสลา จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ,
สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จ�ำกัด นิคมสหกรณ์พิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ และสหกรณ์นคิ มแคนดง จ�ำกัด นิคม
สหกรณ์สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการและ
ถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงโคขุน การปลูกพืชอาหาร
สัตว์ จ�ำนวน ๑๐๐ ราย และการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน
๔๐ ราย โดยในพื้นที่นิคมลานสัก จ�ำกัด และนิคม
ทับเสลาได้ส่งมอบโคให้สมาชิกแล้ว ๒๕๐ ตัว

งานตามภารกิจกรมส่งเสริมสหกรณ์
๒๐. ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด
การฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นตามแผนฟื้นฟูกิจการ ดังนี้
- การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการชุดใหม่ จ�ำนวน ๑๕ คน โดยมีนายประกิต พิลังกาสา
เป็นประธานกรรมการ
- การจ่ายเงินปันผลตามหุ้น เริ่มจ่าย ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประมาณ ๖๐ ล้านบาท
- การช�ำระหนี้งวดแรกให้แก่เจ้าหนี้ ๙ กลุ่ม ประมาณ ๖๐๐ ล้านบาท การช�ำระหนี้เจ้าหนี้ที่ยอด
ช�ำระไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จ�ำนวนเงิน ๑๙.๔๕ ล้านบาท จ�ำนวน ๑๓,๒๑๐ คน และช�ำระหนี้ให้เจ้าหนี้มี
ประกัน (จ�ำนอง) สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด ช�ำระทุกเดือนๆ ละประมาณ ๑๒ ล้านบาท
(๑๓ ปี)
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การพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง
๑. การยกระดับชั้นสหกรณ์ ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ๒๕๕๙-๒๕๖๐
วัตถุประสงค์
ขั้นปฏิบัติงาน
เพื่ อ เป็ น การจั ด ระดั บ ความเข้ ม แข็ ง สหกรณ์
๑. ประชุมร่วมกับสหกรณ์เป้าหมาย
ตามระดับชั้นส�ำหรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพของ
๒. ด�ำเนินการตามมาตรการ
สหกรณ์ให้สอดคล้องในแต่ละระดับ
๒.๑ พัฒนาส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของสมาชิก
๒.๒ ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
เป้าหมาย
๒.๓ พัฒนาการด�ำเนินธุรกิจ
๑. ยกระดับสหกรณ์ชั้น ๒ : ๑,๐๕๙ แห่ง
			 - โครงการพัฒนาสหกรณ์ประมงประชารัฐ
๒. ยกระดับสหกรณ์ชั้น ๓ : ๒๒๖ แห่ง
			 - โครงการ ๑ หอการค้า ๑ สหกรณ์
๓. ช�ำระบัญชีสหกรณ์ : ๗๙๗ แห่ง
				 การเกษตร
๒.๔ แก้ไขข้อบกพร่องในการด�ำเนินงาน
กิจกรรม
๓. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์
ขั้นการเตรียมการ
- จัดตัง้ สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการ
๑. แต่งตั้งคณะท�ำงานระดับจังหวัด
๔. มาตรการก�ำกับและตรวจสอบ
๒. คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมาย
- ชั้น ๒ สู่ชั้น ๑ จ�ำนวน ๑,๐๕๙ แห่ง
ความก้าวหน้า
- ชั้น ๓ สู่ชั้น ๒ จ�ำนวน ๒๒๖ แห่ง
๑. ผลการยกระดับชั้นสหกรณ์
๓. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของสหกรณ์
- จากสหกรณ์ชนั้ ๒ สูช่ นั้ ๑ จ�ำนวน ๕๗๑ แห่ง
๔. จั ด ประชุ ม บู ร ณาการระหว่ า งส� ำ นั ก งาน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๐ ของเป้าหมาย
สหกรณ์จังหวัดและส�ำนักงานตรวจบัญชีจังหวัด
		 - จากสหกรณ์ชนั้ ๓ สูช่ นั้ ๒ จ�ำนวน ๒๓๔ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๕๓ ของเป้าหมาย

34

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๓. อนุมัติงบประมาณโครงการเพื่อขับเคลื่อน
แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ตามมาตรการทั้ง
จากชั้น ๒ จากชั้น ๓
การยกระดับ
รวม
๕ มาตรการ จ�ำนวน ๗ โครงการ ได้แก่
สู่ ขั้น ๑ สู่ ขั้น ๒
สหกรณ์การเกษตร
๒๕๕
๑๔๘
๔๐๓
		 ๑) โครงการพัฒนาอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์
สหกรณ์นิคม
๒
๖
๘
		 ๒) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนิน
สหกรณ์ประมง
๑
๒
๓
ธุรกิจของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์
๑๘๕
๒๐
๒๐๕
		 ๓) โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็น
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
๖๓
๒๑
๘๔
องค์กรวางแผนทางการเงินสมาชิก
สหกรณ์ร้านค้า
๑๔
๒
๑๖
สหกรณ์บริการ
๕๑
๓๕
๘๖
		 ๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
รวม
๕๗๑
๒๓๔
๘๐๕
ทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
		 ๕) โครงการฟื้นฟูและพัฒนาความเข้มแข็ง
๒. ผลการช�ำระบัญชีสหกรณ์ชั้น ๔ สามารถ ของสหกรณ์
		 ๖) โครงการจัดระเบียบสหกรณ์แท็กซี่
ช�ำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ๘๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ
		 ๗) โครงการส่งเสริมให้สหกรณ์ปลูกจิตส�ำนึก
๑๐.๔๑ ของเป้าหมาย
ความเป็นเจ้าของสหกรณ์
ผลการยกระดับแยกตามประเภทของสหกรณ์ได้ ดังนี้

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์
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๒. โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้ตรวจการสหกรณ์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์
๒. เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ เพิ่ ม ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ แ ก่ ผู ้ ต รวจการสหกรณ์ ให้ ก ้ า วทั น
สถานการณ์
๓. เพือ่ ให้ผตู้ รวจการสหกรณ์สามารถปฏิบตั งิ าน
ตรวจการสหกรณ์ได้ตามแนวทางนายทะเบียนสหกรณ์

สหกรณ์ตามระดับและหลักสูตรที่กำ� หนด
		 ๕.๒ ด�ำเนินการอบรม ซึง่ ต้องมีการฝึกปฏิบตั ิ
ทดสอบความรู้และประเมินผล
		 ๕.๓ มอบใบประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตร
๕.๔ บันทึกข้อมูลการเข้ารับการอบรมลงใน
ฐานข้อมูลของผู้ตรวจการสหกรณ์แต่ละราย
๖. ติดตามประเมินผลในรูปของคณะกรรมการ
๗. จัดระดับผู้ตรวจการสหกรณ์
๘. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

เป้าหมาย
จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ จ�ำนวน
ความก้าวหน้า
๑ แห่ง
๑. ในเบื้องต้นได้ก�ำหนดหลักสูตรการพัฒนา
ผู้ตรวจการสหกรณ์ โดยแบ่งหลักสูตรเป็น ๓ ระดับ
งบประมาณ
ปี ๒๕๕๙ งบประมาณ จ�ำนวน ๗,๗๙๔,๐๐๐ บาท ดังนี้
หลักสูตร ๑ (ระดับพืน้ ฐาน) : ความรูพ้ นื้ ฐาน
เป็นค่าใช้จ่ายในการอ�ำนวยการ และการจัดอบรม
จ�ำนวน ๖ รุ่นๆ ละ ๑๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน ทั่วไปที่ผู้ตรวจการสหกรณ์ต้องทราบ
หลักสูตร ๒ (ระดับกลาง) : ความรู้ด้านการเงิน
ปี ๒๕๖๐ งบประมาณ จ�ำนวน ๗,๘๐๒,๗๐๐ บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการอ�ำนวยการ และการจัดอบรม การบัญชีของสหกรณ์ การตรวจสอบและกฎหมาย
หลักสูตร ๓ (ระดับสูง) : ความรูด้ า้ นกระบวนการ
จ�ำนวน ๖ รุ่นๆ ละ ๑๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน
และขั้ น ตอนในการด� ำ เนิ น ธุ ร กรรมของสหกรณ์
แต่ละประเภท การประเมินความเสี่ยงของธุรกรรม
กิจกรรม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์
๑. จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์
แต่ละธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับ
๒. จัดตั้งคณะกรรมการต่างๆ
การด�ำเนินธุรกิจแต่ละประเภท ประสบการณ์ในการ
๓. จัดระดับผู้ตรวจการสหกรณ์
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. จัดท�ำหลักสูตรอบรม/ประชุมสัมมนา
๒. ด�ำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ พิจารณา
๕. ก�ำหนดการอบรม
		 ๕.๑ จัดท�ำแผนการจัดอบรมและงบประมาณ หลักสูตร ๓ ระดับ เรียบร้อยแล้ว
ทีจ่ ะต้องใช้ในการด�ำเนินการให้ความรูแ้ ก่ผตู้ รวจการ
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ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๓. ด�ำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ระดับพืน้ ฐาน” แก่ขา้ ราชการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานหน้าที่ผู้ตรวจการสหกรณ์ เพี่อเป็นการ
สร้างศักยภาพให้กับบุคลากร เป็นการพัฒนากลไก
การตรวจสอบของภาครัฐให้มคี วามเข้มแข็งมากยิง่ ขึน้
ตลอดจนระงับยับยั้งป้องปรามการทุจริตและให้มี
การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ โดยด�ำเนินการจัด
อบรมแล้ว ๕ รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร
แล้ว จ�ำนวน ๕๑๓ ราย

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๑. จั ด อบรมในหลั ก สู ต ร ๑ (ระดั บ พื้ น ฐาน)
ความรู้ พื้นฐานทั่วไปที่ผู้ตรวจการสหกรณ์ต้องทราบ
จ�ำนวน ๑๐ รุ่น
๒. จัดอบรมหลักสูตร ๒ (ระดับกลาง) ความรู้
ด้านการเงิน การบัญชีของสหกรณ์ การตรวจสอบ
และกฎหมาย โดยแบ่งเป็น ๒ หลักสูตรคือ ส�ำหรับ
สหกรณ์ในภาคการเกษตร และส�ำหรับสหกรณ์นอก
ภาคการเกษตร จ�ำนวน ๖ รุ่น

๓. สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในการพั ฒ นา
กรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์
๒. พั ฒ นาหลั ก สู ต รและวิ ธี ก ารฝึ ก อบรม
กรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ
ภาวะเหตุการณ์ในปัจจุบัน
๓. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และให้บริการเกี่ยว
กับการพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์
๔. ประสานความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบัน
การศึกษา วิทยากร องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ และ
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและแสวงหา
ความร่วมมือในการพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการ
สหกรณ์

เป้าหมาย
จัดตั้งสถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ ๑ แห่ง
กิจกรรม
๑. จัดตัง้ สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ (ตามค�ำสั่งกรมฯ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙)
๒. แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณากรอบแนวทาง
การพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์
๓. จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนา
กรรมการสหกรณ์สู่การพัฒนาสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง
๓ รุ่น (น�ำร่อง)

๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการฯ เพื่อ
ก�ำหนดกรอบและจัดท�ำหลักสูตรการพัฒนากรรมการ
และฝ่ายจัดการสหกรณ์
๕. ประสานความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบัน
การศึกษา วิทยากร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
๖. จั ด ท� ำ แผนการพั ฒ นากรรมการและฝ่ า ย
จัดการสหกรณ์ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐
Üความก้าวหน้า
๑. ด�ำเนินโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนา
กรรมการสหกรณ์ สู ่ ก ารพั ฒ นาสหกรณ์ ไ ทย
เข้มแข็ง เพื่อมุ่งเน้นสร้างสมรรถนะและขีดความ
สามารถในการดูแลกิจการที่ดีของกรรมการสหกรณ์
ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกได้อย่างแท้จริง ด�ำเนินการฝึกอบรมแล้ว ๓ รุน่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ๒๒๐ ราย
๒. ระหว่ า งวั น ที่ ๗–๘ เมษายน ๒๕๕๙
ได้ ด� ำ เนิ น โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การมี
ส่ ว นร่ ว มจั ด ท� ำ หลั ก สู ต รพั ฒ นากรรมการและ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์อย่างเป็นระบบ เพื่อระดมสมอง
จากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ภาครัฐและเอกชนให้ความคิดเห็น
พิจารณากรอบแนวทางการพัฒนากรรมการและ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันและ
เกิดประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๕ ราย
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๓. สถาบันฯ ได้ร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ
๑ หอการค้า ๑ สหกรณ์การเกษตร โดยด�ำเนินโครงการ
พั ฒ นาการจั ด การธุ ร กิ จ สหกรณ์ แ บบมื อ อาชี พ
(Smart Manager) แก่ผู้บริหารสหกรณ์ เพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ
สหกรณ์ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และเป็นไปตามวิถสี หกรณ์ รวมทัง้ ให้เห็นความส�ำคัญ
และบูรณาการน�ำโครงการภายใต้นโยบายรัฐบาลสู่
การขับเคลือ่ นโดยผ่านกลไกของระบบสหกรณ์ให้เกิด
ผลเป็นรูปธรรม
ด�ำเนินการฝึกอบรมแล้ว จ�ำนวน ๒ รุน่ มีผจู้ ดั การ
สหกรณ์ รองผูจ้ ดั การสหกรณ์ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การสหกรณ์
ที่ผ่านการอบรมทั้ง ๒ รุ่น จ�ำนวน ๑๑๘ ราย
๔. ก�ำหนดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ จ�ำนวน
๒ รุ่น (โดยน�ำร่อง ๒ สหกรณ์ในจังหวัดสิงห์บุรีและ
ศรีสะเกษ) คือ
		 ๔.๑ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ กันยายน ๒๕๕๙
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
		 ๔.๒ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ กันยายน ๒๕๕๙
ณ จังหวัดสิงห์บุรี
		 โดยมี ก ลุ ่ ม เป้ า หมายรุ ่ น ละ ๓๕ คน ซึ่ ง
ประกอบด้วย กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ร่วม
โครงการ ๑ หอการค้า ๑ สหกรณ์การเกษตร หรือ
สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายประชารัฐ
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๔. โครงการขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์ประมงประชารัฐ
วัตถุประสงค์
Üความก้าวหน้า
๑. เพื่อให้เกิดร่วมมือกันในการพัฒนาสหกรณ์
๑. ด�ำเนินการลงนาม MOU ในพื้นที่ ๘ จังหวัด
ประมงระหว่างสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและบริษัท ๑๑ สหกรณ์ ได้แก่
เอกชน
		กลุ ่ ม สหกรณ์ ผู ้ เ ลี้ ย งกุ ้ ง ขาวแวนนาไม
๒. เพือ่ สร้างการขับเคลือ่ นการพัฒนาธุรกิจของ กุ้งกุลาด�ำ กุ้งก้ามกราม ด�ำเนินการปรับปรุงฟาร์ม
สหกรณ์ประมงให้เกิดความเข้มแข็ง มีความเท่าเทียม ด้วยเทคนิค ๓ สะอาด หารือแนวทางการผลิตเพื่อ
ลดความเหลื่อมล�ำ้ และเพิ่มขีดความสามารถ
ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต รวมถึงมีการวางแผนการ
จ�ำหน่ายล่วงหน้า
เป้าหมาย
		 ๑) สหกรณ์ ป ระมงคุ ้ ง กระเบน จ� ำ กั ด
สหกรณ์ประมง ระดับชัน้ ๑, ๒ และ ๓ จ�ำนวน จ.จันทบุรี
๔๕ แห่ง
๒) สหกรณ์ผเู้ ลีย้ งกุง้ จันทบุรี จ�ำกัด จ.จันทบุรี
๓) สหกรณ์กุ้งตราด จ�ำกัด จ.ตราด
งบประมาณ
๔) สหกรณ์ ผู ้ เ ลี้ ย งกุ ้ ง ตราดยั่ ง ยื น จ� ำ กั ด
งบด�ำเนินงาน ๑,๓๘๒,๒๘๐ บาท
จ.ตราด
		 ๕) สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน�้ำปากพนัง จ�ำกัด
ผลลัพธ์
จ.นครศรีธรรมราช
๑. พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำของเกษตรกร
๖) สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำตรัง จ�ำกัด
ประมง จ�ำนวน ๓,๐๐๐ ราย
จ.ตรัง
๒. สหกรณ์สนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกท�ำการ
๗) สหกรณ์ ผู ้ เ ลี้ ย งกุ ้ ง นครปฐม จ� ำ กั ด
ประมงที่ ไ ม่ ผิ ด กฎหมาย (Illegal) ไม่ ร ายงาน จ.นครปฐม
Unreported) และไร้การควบคุม (Unregulated) 		กลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมร่วมกับ
(IUU) จ�ำนวน ๑๐๐ ราย
ปลานิล ด�ำเนินการเพิม่ ปริมาณการผลิตและหาตลาด
๓. สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สัตว์นำ�้ มูลค่า ๕๐ ล้านบาท รองรับที่แน่นอน
๔. ลดต้นทุนการผลิตสินค้าสัตว์นำ�้ ของเกษตรกร 		 ๑) สหกรณ์ ก ารเกษตรบ้ า นสร้ า ง จ� ำ กั ด
จ�ำนวน ๓,๐๐๐ ราย มูลค่า ๔.๕๐ ล้านบาท
จ.ปราจีนบุรี
เป้าหมายและผลประโยชน์ในอนาคต
		 ๒) สหกรณ์ นิ ค มบ้ า นสร้ า งพั ฒ นา จ� ำ กั ด
ุ ภาพ จ.ปราจีนบุรี
สมาชิกสหกรณ์ จ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย มีคณ
ชีวติ ทีด่ ี เพิม่ การจ้างงานสร้างรายได้ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ 		กลุม่ สหกรณ์ผเู้ ลีย้ งกุง้ ปลานิล ปลากะพงขาว
และเพิ่มขีดความสามารถ
ด�ำเนินการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต และมีแนวทาง
การส่งเสริมการขายในตลาดค้าปลีก และพัฒนาเป็น
ฟาร์มมาตรฐาน GAP

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

		 ๑) สหกรณ์ประมงพาน จ�ำกัด จ.เชียงราย
		 ๒) สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จ�ำกัด
จ.ฉะเชิงเทรา
๒. ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ประมง
แล้วสหกรณ์ละ ๓ ครัง้ รวมสมาชิกผูเ้ ข้ารับการอบรม
๑,๐๔๐ ราย
๓. สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการผลิต การรวบรวมผลผลิต
สู่ตลาดแล้ว จ�ำนวน ๑๖๒ ราย
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๔. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีปริมาณธุรกิจ
เพิ่มขึ้น ดังนี้
		 ๔.๑ จัดหาสินค้ามาจ�ำหน่าย ปริมาณ ๑๒.๕
ตัน เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
		 ๔.๒ รวบรวมผลผลิต ปริมาณ ๓.๗ ตัน เป็น
เงิน ๔๔๒,๕๐๐ บาท

๕. โครงการส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนให้สมาชิกไม่ท�ำการประมง IUU
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรและสมาชิกของสหกรณ์
ให้มีความรู้การประมง IUU
๒. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก
สหกรณ์ประมงเพื่อเพิ่มรายได้
๓. เพื่อสนับสนุนสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การ
ประมง และศูนย์รวบรวมผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของ
สมาชิก
เป้าหมาย
สหกรณ์ประมงทะเล จ�ำนวน ๗ แห่ง

งบประมาณ
งบด�ำเนินงาน จ�ำนวน ๒,๕๓๙,๒๐๐ บาท
กิจกรรม
๑. ส�ำรวจข้อมูลเบื้องต้นของสหกรณ์ประมง
ทะเล
๒. ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กรมประมง องค์การสะพานปลา บริษทั เอกชน
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา IUU
๓. จั ด ประชุ ม ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาสหกรณ์
ประมงทะเลไม่ ท� ำ การประมง IUU เป้ า หมาย
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จ�ำนวน ๑ ครั้ง ๗๐ คน วัตถุประสงค์เพื่อร่วมประชุม
หารือแนวทางการขับเคลื่อน และการลงนามบันทึก
ข้อตกลง
๔. จัดฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์เกี่ยวการประมง
IUU เป้าหมาย ๗ สหกรณ์ ๆ ละ ๑ ครั้ง วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการประมง IUU
๕. จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก หลักสูตร
ระยะสั้น (ตามความต้องการของสมาชิก) เป้าหมาย
๔๐๐ คน วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นอาชี พ
การประมง IUU ไปประกอบอาชีพอื่น
๖. สนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย เพื่อลงทุนใน
ปัจจัยพืน้ ฐาน เช่น อาคารรวบรวมผลผลิต/ผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูป ร้านค้าจ� ำหน่ายสินค้าประมงหรือ
สินค้าสมาชิก เป็นต้น
๗. สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ ให้กับสหกรณ์
ประมงทะเล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด�ำเนิน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้สามารถรองรับการแก้ไขปัญหา
การประมง IUU
ความก้าวหน้า
๑. จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต�่ำ ให้กับ
สหกรณ์ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจ
จ�ำนวน ๔ สหกรณ์ จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๐๐,๐๐๐
บาท
๒. เพิ่ ม กิ จ กรรมโครงการส่ ง เสริ ม สหกรณ์
สนับสนุนให้สมาชิกไม่ท�ำการประมง IUU จ�ำนวน
๒ กิจกรรม ได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารติดตาม
และสรุปผลการส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนให้สมาชิกไม่
ท�ำการประมง IUU และจัดฝึกอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
IUU กฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนา
อาชีพการเพาะเลีย้ งและแปรรูปสินค้าประมง
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๓. ด� ำ เนิ น การอบรมให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การ
ประมง IUU แก่สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ ๕ จังหวัด
๗ สหกรณ์ ๑ กลุม่ เกษตรกรแล้ว จ�ำนวน ๑,๐๖๓ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๑๑๘.๑๑ ของเป้าหมาย ๙๐๐ ราย
ได้แก่
		 ๓.๑ จ.เพชรบุรี : สหกรณ์ประมงชายฝั่ง
บ้านแหลม จ�ำกัด
		 ๓.๒ จ.สมุ ท รสงคราม : สหกรณ์ ป ระมง
บางจะเกร็ง – บางแก้ว จ�ำกัด และสหกรณ์ประมง
แม่กลอง จ�ำกัด
		 ๓.๓ จ.สมุทรสาคร : สหกรณ์ผู้ผลิตกะปิ
สมุทรสาคร จ�ำกัด
		 ๓.๔ จ.ปัตตานี : สหกรณ์ประมงพื้นบ้าน
ปาตาตีมอ จ�ำกัด, สหกรณ์ประมงพญาตานี จ�ำกัด
และสหกรณ์ประมงปัตตานี จ�ำกัด
		 ๓.๕ จ.ระยอง : กลุ่มเกษตรกรท�ำประมง
ปากน�้ำ
๔. ด�ำเนินการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
(ตามความต้องการของสมาชิก) แก่สมาชิกสหกรณ์
ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ๗ สหกรณ์ ๑ กลุ่มเกษตรกรแล้ว
จ� ำ นวน ๔๑๕ ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๐๓.๗๕
ของเป้าหมาย ๔๐๐ ราย ได้แก่
		 ๔.๑ จ.เพชรบุรี : สหกรณ์ประมงชายฝั่ง
บ้านแหลม จ�ำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร โฮมสเตย์,
ท�ำสบู่แฟนซี, เต้าหู้นมสด
		 ๔.๒ จ.สมุทรสงคราม : สหกรณ์ประมง
บางจะเกร็ง – บางแก้ว จ�ำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร
การเลี้ยงปลากะพง และสหกรณ์ประมงแม่กลอง
จ�ำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงปู
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		 ๔.๓ จ.สมุทรสาคร : สหกรณ์ผู้ผลิตกะปิ
สมุทรสาคร จ�ำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยง
ปลาดุก
		 ๔.๔ จ.ปัตตานี : สหกรณ์ประมงพื้นบ้าน
ปาตาตีมอ จ�ำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยง
ปลา และการท�ำขนม สหกรณ์ประมงปัตตานี จ�ำกัด
และ สมาชิกสหกรณ์ประมงพญาตานี จัดฝึกอบรม
หลักสูตรการเลี้ยงปลาในกระชัง
		 ๔.๕ จ.ระยอง : กลุ่มเกษตรกรท�ำประมง
ปากน�ำ้ ระยอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงกุ้งก้าม
แดง

๖. โครงการ ๑ หอการค้า ๑ สหกรณ์การเกษตร
วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นต่าง ๆ และยกระดับ
ความสามารถให้กับสหกรณ์การเกษตรและสมาชิก
๒. เพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ วิธีการด�ำเนิน
งานสหกรณ์ ก ารเกษตรให้ มี ค วามทั น สมั ย และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่าง
กรมส่งเสริมสหกรณ์และหอการค้าไทย
เป้าหมาย
ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด

การด�ำเนินงาน
๑. จั ด ประชุ ม หารื อ เพื่ อ ก� ำ หนดแนวทางการ
ด�ำเนินงาน
๒. จั ด ท� ำ แนวทางการขั บ เคลื่ อ นโครงการ
๑ หอการค้า ๑ สหกรณ์การเกษตร
๓. วิเคราะห์ข้อมูลสหกรณ์ เพื่อก�ำหนดเป็น
เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
๔. จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
๓. ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
๔. ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการ
๕. สรุปผลถอดบทเรียนรูปแบบการด�ำเนินงาน
โครงการในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่
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		 ๗) จ.ตาก โดยสหกรณ์นิคมแม่สอด จ�ำกัด
ด�ำเนินการเพิ่มช่องทางการตลาดในการจ�ำหน่าย
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปในประเทศเพื่อนบ้าน
(เมียนมาร์)
		 ๘) จ.นครราชสีมา โดยสหกรณ์การเกษตร
ล�ำพระเพลิง จ�ำกัด พัฒนาน�้ำปรุงหมี่โคราชเพื่อส่ง
ออกตลาดต่างประเทศ
- จ.เชียงราย
- จ.สกลนคร
- จ.ชัยนาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สหกรณ์การเกษตรและสมาชิกน�ำความรู้
ความสามารถไปใช้ในการพัฒนาการด�ำเนินงานของ
สหกรณ์ได้อย่างยั่งยืน
๒. การด�ำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำในสังคม โดย
องค์กรภาคธุรกิจได้มสี ว่ นในการสนับสนุนการด�ำเนิน
งาน/โครงการ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างยั่งยืน
ผ่านสหกรณ์ภาคการเกษตร
Üผลการด�ำเนินงาน
๑. จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
หอการค้าจังหวัดและสหกรณ์เป้าหมาย เพือ่ แสดงถึง
เจตนารมณ์รว่ มกันในการพัฒนาสหกรณ์ ๔๙ จังหวัด
คือ
- ภาคกลาง ๑๕ จังหวัด
- ภาคใต้ ๑๒ จังหวัด

- ภาคเหนือ ๗ จังหวัด
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๓ จังหวัด
- ภาคตะวันออก ๑ จังหวัด
๒. จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นโครงการเป็ น
รูปธรรมแล้ว จ�ำนวน ๑๐ แห่ง คือ
		 ๑) จ.ชั ย นาท โดยสหกรณ์ ก ารเกษตร
วิถพี อเพียงเจ้าพระยา จ�ำกัด ด�ำเนินการเพิม่ ช่องทาง
การตลาดและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปลูกพริก
		 ๒) จ.เชียงราย โดยสหกรณ์ประมงพาน
จ�ำกัด พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงปลานิล GAP
		 ๓) จ.มหาสารคาม โดยสหกรณ์การเกษตร
บรบือ จ�ำกัด พัฒนาองค์ความรูก้ ารผลิตข้าวหอมมะลิ
		 ๔) จ.พั ง งา โดยกองทุ น สวนยางบ้ า น
บางทอง จ�ำกัด พัฒนาองค์ความรู้ด้านการปลูกข้าว
ไร่ดอกข่า
		 ๕) จ.ศรีสะเกษ โดยสหกรณ์การเกษตร
กันทรลักษ์ จ�ำกัด พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต
ทุเรียนคุณภาพ
		 ๖) จ.กระบี่ โดยสหกรณ์การเกษตรอ่าวลึก
จ�ำกัด พัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการผลิตปาล์มน�้ำมันให้
สมาชิก
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		 ๙) จ.ระนอง โดย สกต.ธกส.ระนอง จ�ำกัด
ส่งเสริมช่องทางการจ�ำหน่ายกาแฟส�ำเร็จรูป ๓ in ๑
ของสหกรณ์
		 ๑๐) จ.อ่ างทอง โดยสหกรณ์ ผู ้ เพาะเลี้ ย ง
สัตว์น�้ำอ่างทอง จ�ำกัด เพิ่มช่องทางการตลาดในการ
จ�ำหน่ายปลาสดให้กับสมาชิกสหกรณ์

๗. โครงการพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์แบบมืออาชีพ (Smart manager)
ความก้าวหน้า
วัตถุประสงค์
๑. ระหว่ างวั น ที่ ๑๕-๑๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
๑. เพื่ อ พั ฒ นาความรู ้ ความสามารถในการ
บริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ให้มีความสอดคล้องกับ ด�ำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาการจัดการธุรกิจ
สหกรณ์แบบมืออาชีพ (Smart Manager) รุ่นที่ ๑
สถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามวิถีสหกรณ์
๒. เพื่ อ ให้ เห็ น ความส�ำ คั ญ และบู รณาการน� ำ เพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้น�ำและการบริหารจัดการ
โครงการภายใต้นโยบายรัฐบาลสู่การขับเคลื่อนโดย แก่กรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ รวมทัง้ ยกระดับ
ผ่านกลไกของระบบสหกรณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีผู้จัดการสหกรณ์
รองผู้จัดการสหกรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ผ่าน
การอบรมแล้วทั้งสิ้น ๖๓ ราย
Üเป้าหมาย
๒. ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
ด�ำเนินการฝึกอบรมจ�ำนวน ๒ รุ่น ดังนี้
- รุน่ ที่ ๑ ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การหรือผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ด�ำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาการจัดการธุรกิจ
ของสหกรณ์ภาคการเกษตรทีร่ ว่ มขับเคลือ่ นโครงการ สหกรณ์แบบมืออาชีพ (Smart Manager) รุ่นที่ ๒
ตามนโยบายประชารัฐ/โครงการ ๑ หอการค้า ๑ แล้ว โดยมีผู้จัดการสหกรณ์ รองผู้จัดการสหกรณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ผ่านการอบรมแล้วทั้งสิ้น ๕๕
สหกรณ์การเกษตร จ�ำนวน ๖๐ ราย
- รุน่ ที่ ๒ ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การหรือผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ราย
ของสหกรณ์การเกษตรในชั้นที่ ๑ ตามแผนพัฒนา
ความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ จ�ำนวน *** รวมผู้จัดการสหกรณ์ รองผู้จัดการสหกรณ์
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การสหกรณ์ทผี่ า่ นการอบรมทัง้ ๒ รุน่ แล้ว
๖๐ ราย
จ�ำนวน ๑๑๘ ราย
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การด�ำเนินงานในล�ำดับต่อไป
- วิเคราะห์ ศึกษาข้อมูล ก�ำหนดแผนปฏิบตั งิ าน
๑. ยกระดับการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ และติดตามประเมินผล
สหกรณ์ (น�ำร่อง ๒ สหกรณ์ ในจังหวัดสิงห์บุรีและ
๒. ขยายผลการพัฒนาผู้จัดการสหกรณ์
ศรีสะเกษ) เริ่มด�ำเนินการเดือนกันยายน ๒๕๕๙
		 - คัดเลือกสหกรณ์โครงการ ๑ หอการค้า ๑
สหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์ทขี่ บั เคลือ่ นโครงการ
ประชารัฐอย่างละ ๑ สหกรณ์
๘. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ท�ำบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการ
ฝึกอบรม หลักสูตรผู้ท�ำบัญชีสหกรณ์ เพื่อฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่บัญชีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่
จัดท�ำบัญชีของสหกรณ์ที่มีสถานะ
(๑) จัดท�ำบัญชีไม่ได้ ๓๔๒ แห่ง
(๒) สหกรณ์ ที่ ม อบหมายให้ มี ผู ้ จั ด ท� ำ บั ญ ชี
๓๒๐ แห่ง
(๓) สหกรณ์ทจี่ ดั จ้างเจ้าหน้าทีจ่ ดั ท�ำบัญชี ๘๔ แห่ง
รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน ๗๔๖ คน

กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้มหี น้าที่
จัดท�ำบัญชีของสหกรณ์ ๗๔๖ แห่ง จ�ำนวน ๗๔๖ คน
การด�ำเนินงาน 		
ด�ำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดท�ำ
บัญชีของสหกรณ์ โดยมีเนื้อหาวิชา ดังนี้
(๑) กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์
(๒) ความรู้การท�ำบัญชีสหกรณ์
(๓) ระเบียบและค�ำแนะน�ำนายทะเบียนสหกรณ์
เกี่ยวกับการบัญชีของสหกรณ์
(๔) โครงสร้างและลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์
(๕) การควบคุมภายในของสหกรณ์
(๖) การบัญชีเบื้องต้น
(๗) ระบบบัญชีสหกรณ์

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ รวมถึง
ระเบียบ และค�ำแนะน�ำนายทะเบียนสหกรณ์เกีย่ วกับ
การบัญชีของสหกรณ์
๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เรื่องการควบคุม
ภายในที่ดี ที่สหกรณ์ควรปฏิบัติ
๓. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เรื่องระบบบัญชี ตัวชี้วัด		
(๑) จ� ำ นวนผู ้ ผ ่ า นการอบรมได้ รั บ การพั ฒ นา
สหกรณ์ อาทิเช่น ประเภทรายการบัญชี การวิเคราะห์
รายการ หลักการบันทึกบัญชี เอกสารประกอบการ ศักยภาพ จ�ำนวน ๗๔๖ คน
(๒) ร้อยละ ๘๐ ของผู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ลงบัญชี สมุดบัญชีที่ใช้ในระบบสหกรณ์ รวมถึงการ
ตามหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพมีความรู้เพิ่มขึ้น
ลงบัญชีในธุรกิจต่างๆ ของสหกรณ์
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ผ่านการอบรมสามารถจัดท�ำงบการเงินได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด
ความก้าวหน้า
ด�ำเนินการฝึกอบรมตามโครงการโดยศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ มีกำ� หนดการฝึกอบรม จ�ำนวน
๒๑ รุ่น ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๙ ดังนี้
ศูนย์
๑
๒
๔

จังหวัด

๖

ปทุมธานี
ปทุมธานี
นครนายก
ปราจีนบุรี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
อุบลราชธานี

๗

ขอนแก่น

๘

ขอนแก่น

๙
๑๐
๑๑
๑๒

เชียงใหม่
เชียงใหม่
พิษณุโลก
พิษณุโลก

๑๓
๑๕
๑๗
๑๙

ชัยนาท
เพชรบุรี
สงขลา
สุราษฎร์ธานี

๕

กำ�หนดการ
๑๒-๑๖ ก.ย. ๕๙
๕-๙ ก.ย. ๕๙
๕-๙ ก.ย. ๕๙
๑๒-๑๖ ก.ย. ๕๙
๕-๙ ก.ย. ๕๙
๑๒-๑๖ ก.ย. ๕๙
๑๒-๑๖ ก.ย. ๕๙
๑๒-๑๖ ก.ย. ๕๙
๑-๕ ก.ย. ๕๙
๘-๑๒ ก.ย. ๕๙
๒๔-๒๘ ส.ค. ๕๙
๒๐-๒๔ ก.ย. ๕๙
๑๒-๑๖ ก.ย. ๕๙
๑๒-๑๖ ก.ย. ๕๙
๕-๙ ก.ย. ๕๙
๑๒-๑๖ ก.ย. ๕๙
๒๐-๒๔ ก.ย. ๕๙
๑๒-๑๖ ก.ย. ๕๙
๒๗-๓๑ ส.ค. ๕๙
๕-๙ ก.ย. ๕๙
๕-๙ ก.ย. ๕๙

โครงการตามนโยบายรัฐบาล

จำ�นวน
(คน)
๓๓
๓๘
๓๑
๓๓
๔๑
๑๗
๓๕
๓๔
๔๐
๓๔
๑๐๐
๓๙
๒๒
๔๕
๓๖
๓๖
๓๕
๓๒
๒๖
๓๘
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๙. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกินของเกษตรกร
วัตถุประสงค์
		 ๑.๓ ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะเลขานุการคณะ หน่ ว ยงานภายใต้ ค ณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม และ
อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้คณะ พัฒนาอาชีพ ร่วมกันจัดท�ำเมนูอาชีพเชิงบูรณาการ
กรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ 		 ๑.๔ ด้านการส่งเสริมการรวมกลุม่ ด�ำเนินการ
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาอาชี พ และการตลาดในรู ป แบบ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและจัดตั้งสหกรณ์
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง 		 ๑.๕ ด้านสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ภายใต้การใช้ระบบการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ โดยการพัฒนา ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนธนาคารเพื่อการเกษตร
ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง และสหกรณ์ ก ารเกษตร กองทุ น พั ฒ นาสหกรณ์
รายได้ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกองทุนอื่นๆ
รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส หกรณ์ / ชุ ม ชนเกิ ด 		 ๑.๖ ด้านการส่งเสริมและการจัดท�ำบัญชี
ความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ตามแนวพระราชด�ำริ ครัวเรือน
๒. ด�ำเนินการรวมกลุม่ และสนับสนุนงบประมาณ
เป้าหมาย
เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
๑๔ พืน้ ที่ ๑๑ จังหวัด จ�ำนวนผูย้ ากไร้ ๑๕,๐๘๑ คน
๓. สนับสนุนการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านการเกษตรและการตลาดในสหกรณ์แห่งละ ๑ อัตรา
งบประมาณ
๒๗.๗๕๓๖ ล้านบาท
ความก้าวหน้า
ผลการด� ำ เนิ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ
ผลเบิกจ่าย
ตามกรอบกิจกรรม ๖ ด้าน คือ
๘.๑๓๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๒
๑. ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์
ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูล Zoning โดยกรมพัฒนาที่ดิน
กิจกรรม
ร่วมกับ กรมชลประทาน วิเคราะห์ วางแผนการใช้
๑. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการ ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำอย่างมีระบบสมดุล
จั ด ที่ ดิ น ตามนโยบายรั ฐ บาล โดยก� ำ หนดกรอบ และยั่งยืน จ�ำนวน ๑๒ พื้นที่
การด�ำเนินงาน ๖ ด้าน ดังนี้
๒. ด้านพัฒนาแหล่งน�้ ำและการพัฒนาปัจจัย
		 ๑.๑ ด้ า นการพั ฒ นาที่ ดิ น และการใช้ พื้นฐาน โดยกรมชลประทานวางแผนการใช้น�้ำเพื่อ
ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูล Zoning
การอนุรักษ์อย่างมีระบบ สมดุล และยั่งยืน จ�ำนวน
		 ๑.๒ ด้านพัฒนาแหล่งน�้ำและการพัฒนา ๖ พื้นที่
ปัจจัยพื้นฐาน
๓. ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ
หน่ ว ยงานภายใต้ ค ณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม และ

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

พัฒนาอาชีพได้ร่วมจัดท�ำเมนูอาชีพเชิงบูรณาการ
ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ดนิ และน�ำ้ ตามความ
ประสงค์ของเกษตรกรประกอบด้วย (๑) พื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ ด�ำเนินการที่ ป่าขุนแม่ทา จ.เชียงใหม่
ป่าดงหมู จ.นครพนม ป่าดงภูสีฐาน จ.มุกดาหาร
ป่าแม่จนุ จ.พะเยา ป่าพุยางและพุสามซ้อน จ.ราชบุรี
(๒) พืน้ ที่ สปก. ด�ำเนินการที่ ป่าห้วยระบ�ำ จ.อุทยั ธานี
รวมทั้งหมด ๖ พื้นที่ และได้จัดท�ำแผน/ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรแล้ว ๓ พืน้ ที่ รวม ๘๑๕ ราย
๔. ด้านการส่งเสริมการรวมกลุม่ จัดตัง้ สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรแล้ว ๗ แห่ง ได้แก่
		 (๑) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ�ำนวน ๓ พื้นที่
คือ สหกรณ์การเกษตรยัง่ ยืนแม่ทา จ�ำกัด จ.เชียงใหม่
สมาชิก ๔๗๒ ราย สหกรณ์การเกษตรโสกแมว จ�ำกัด
จ.นครพนม สมาชิก ๘๐ ราย และสหกรณ์การเกษตร
ชุมชนต�ำบลกุดโบสถ์ จ�ำกัด จ.นครราชสีมา สมาชิก
๖๖ ราย
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		 (๒) พื้นที่ปฎิรูปที่ดิน สปก.จ�ำนวน ๒ พื้นที่
คือ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบ�ำ จ�ำกัด จ.อุทัยธานี
สมาชิก ๓๑๓ ราย และสหกรณ์การเกษตรบ้านดง
กล้วย จ�ำกัด จ. กาฬสินธุ์ สมาชิกจ�ำนวน ๓๖ ราย
		 (๓) พืน้ ทีส่ าธารณประโยชน์ จ�ำนวน ๒ พืน้ ที่
คื อ สหกรณ์ ป ระชารั ฐ นครสวรรค์ ห นองน�้ ำ บ้ า น
บางไซ จ�ำกัด สมาชิก ๓๘ ราย และกลุ่มเกษตรกร
ท�ำนาหนองบัวค�ำมูล สมาชิก ๖๓ ราย
๕. ด้ า นสนั บ สนุ น การเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น
ได้ประสานเพือ่ ให้สหกรณ์เข้าถึงแหล่งทุนจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จ�ำนวน ๓ พื้นที่
๖. ด้านการส่งเสริมและการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เข้าไปแนะน�ำ ส่งเสริม
การจัดท�ำบัญชีครัวเรือน สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน ๓ พื้นที่ ดังนี้ พื้นที่ป่าขุน
แม่ทา จ.เชียงใหม่ ป่าแม่ยยุ ป่าท่าธาร และป่าแม่ตาล
จ.เชียงใหม่ และป่าดงหมู จ.นครพนม

๑๐. โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
Üวัตถุประสงค์
เป้าหมาย
๑. เพือ่ พัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ในเขตพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๒ พื้นที่ ๑๐ จังหวัด
เศรษฐกิจพิเศษ
๒. เพื่อใช้วิธีการสหกรณ์ในการบริหารจัดการ งบประมาณ
ผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จ�ำนวน ๖๓,๙๗๘,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย
เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มมูลค่าสินค้า
		 งบด�ำเนินงาน ๓,๕๕๖,๔๐๐ บาท
		 งบอุดหนุน ๖๐,๔๒๒,๐๐๐ บาท
เกษตร
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ผลเบิกจ่าย
๔๖,๐๐๑,๒๑๔.๐๑ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๒
ความก้าวหน้า
๑. ด�ำเนินการจัดอบรมให้ความรูก้ ารน�ำเข้า ส่งออก
สินค้า การบริหารจัดการสินค้า รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพของสหกรณ์ แก่บุคลากรของสหกรณ์ใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่เข้าร่วมโครงการ
๓๕ แห่ง
๒. เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
ด�ำเนินการจัดอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์เป้าหมายที่จะพัฒนาเป็น
ศูนย์รวบรวมและรับซือ้ สินค้าเกษตร จ�ำนวน ๕ สหกรณ์
๓. การสนับสนุนเงินอุดหนุนจ่ายขาด
		 ๓.๑ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษแม่ ส อด
โดยสหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ�ำกัด และสหกรณ์นิคม
แม่สอด จ�ำกัด ได้รบั เงินอุดหนุนในการก่อสร้างเครือ่ งอบ
ลดความชื้นพร้อมโรงคลุม ขนาด ๒๕๐ ตัน/วัน
แห่งละ ๙ ล้านบาท ด�ำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วทั้ง
๒ แห่ง พร้อมใช้งาน
		 ๓.๒ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ
จ.สระแก้ว ได้เปลีย่ นแปลงจุดด�ำเนินการจากสหกรณ์
โคนมวังน�ำ้ เย็น จ�ำกัด เป็นสหกรณ์การเกษตรเพือ่ การ
ตลาดลูกค้า ธกส. สระแก้ว จ�ำกัด เรียบร้อยแล้ว โดย
ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดหาผู้ว่าจ้าง
		 ๓.๓ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษเชี ย งราย
ได้เปลีย่ นแปลงจุดด�ำเนินการจากสหกรณ์การเกษตร
เชียงของ จ�ำกัด เป็นสหกรณ์การเกษตรเชียงแสน
จ�ำกัด โดยขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการจัดหาผูว้ า่ จ้าง

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๓.๔ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ได้แจ้งกองแผนงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จากสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ�ำกัด เป็น สหกรณ์
การเกษตรสะเดา จ�ำกัด จ.สงขลา และ สกต.ธกส.
นครพนม จ�ำกัด จ.นครพนม
๔. การด�ำเนินการน�ำเข้าส่งออกสินค้า
		 ๔.๑ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษแม่ ส อด
จ.ตาก มีเป้าหมายในการน�ำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จ� ำ นวน ๕,๐๐๐ ตั น ปั จ จุ บั น สหกรณ์ ไ ด้ น� ำเข้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเมียนมาร์ จ�ำนวน
๕,๐๙๐ ตั น มู ล ค่ า ๓๙.๒๒๘ ล้ า นบาท โดย
สหกรณ์นิคมแม่สอด จ�ำกัด สหกรณ์นิคมแม่ระมาด
จ�ำกัด สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จ�ำกัด และ
สหกรณ์ ก ารเกษตรพบพระ จ� ำ กั ด ซึ่ ง ผลผลิ ต
ที่ น� ำ เข้ า มาได้ ด� ำ เนิ น การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยกั บ
สหกรณ์ ผู ้ เ ลี้ ย งไข่ ไ ก่ ฉ ะเชิ ง เทรา จ� ำ กั ด ในการ
แปรรูปเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์
		 ๔.๒ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ
จ.สระแก้ว มีเป้าหมายในการน�ำเข้ามันส�ำปะหลัง
จ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัน ปัจจุบันสหกรณ์ได้น�ำเข้ามัน
ส�ำปะหลังจากประเทศกัมพูชา จ�ำนวน ๓,๒๐๐ ตัน
มูลค่า ๒๒.๕๖ ล้านบาท โดยสหกรณ์โคนมวังน�ำ้ เย็น
จ�ำกัด ซึง่ ผลผลิตทีน่ ำ� เข้ามาได้ดำ� เนินการแปรรูปเป็น
อาหารสัตว์เพื่อใช้ในกิจการโคนมของสหกรณ์และ
สหกรณ์ในเครือข่าย
๕. การบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ สหกรณ์
และภาคเอกชน
		 ๕.๑ หอการค้าจังหวัดและสภาอุตสาหกรรม
ร่วมกับสหกรณ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีการ

จั บ คู ่ ธุ ร กิ จ ระหว่ า งสหกรณ์ นิ ค มแม่ ส อด จ� ำ กั ด
กับสมาชิก หอการค้ารัฐคะฉิ่น และกลุ่มสหกรณ์ใน
จ.ผาอัน ในการส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
๕.๒ สหกรณ์นคิ มวังน�ำ้ เย็น จ�ำกัด จ.สระแก้ว
มีการท�ำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการแลกเปลีย่ นนม
ของสหกรณ์กับมันส�ำปะหลังกับบริษัท Sirikarn
Vathanak Development Trading Co.,LTD
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๖. เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ด�ำเนินการจัด
โครงการเชื่อมโยงการค้าและเจรจาธุรกิจชายแดน
ระหว่างสหกรณ์ไทย-เมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑
กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยได้ร่วมกันหารือแนวทางการ
บริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตเศรษฐกิจ
แม่สอดกับผู้น�ำขบวนการสหกรณ์และผู้แทนสมาคม
ผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วและพืชไร่ จ.เมาะละแหม่ง รัฐมอญ
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๑๑. การขับเคลื่อนนโยบายการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง ธนาคาร
สหกรณ์ที่ผ่านมา
แบ่งข้อมูลออกเป็น ๓ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ (ปี ๒๕๓๙ – ๒๕๔๒)
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ จั ด จ้ า งบรรษั ท เงิ น ทุ น
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) ศึกษาความ
เป็นไปได้ การจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
ครั้งที่ ๒ (ปี ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗)
รัฐบาลมีนโยบายให้ ธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงิน
ให้แก่สหกรณ์ (Window ธ.ก.ส.)
ครั้งที่ ๓ (ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘)
กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดจ้างที่ปรึกษาศูนย์วิจัย
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่ว มกั บ สถาบั น การจัดการเพื่อชนบทและสังคม
(RAMI) มู ล นิ ธิ บู ร ณะชนบทแห่ ง ประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทาง
การเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการเงิน
ของสหกรณ์ จ�ำนวน ๔ รูปแบบ
(๑) กองทุนพัฒนาและคุ้มครองเงินฝากสหกรณ์
(๒) สถาบันระดับยอด (APEX) เครือข่ายการเงิน
ระหว่างสหกรณ์ประเภทเดียวกัน
(๓) ศูนย์กลางการเงินสหกรณ์ (CFF)
(๔) ธนาคารสหกรณ์

แผนการขั บ เคลื่ อ นการจั ด ตั้ ง ธนาคาร
สหกรณ์
แผนปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

๑. คพช. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ น
การจัดตั้งธนาคารสหกรณ์

๑๕ วัน
✓

๒. ขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
โดยอนุกรรมการฯ

๖ เดือน

๓. เสนอผลการศึกษาให้ คพช. พิจารณา
๔. กระทรวงเกษตรฯ นำ�เสนอผลการ
พิจารณาของ คพช. ส่งให้กระทรวงการคลัง
พิจารณาดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๓๐ วัน
๓๐ วัน

ความก้าวหน้า
๑. เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประชุมคณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
โดยสรุปสาระส�ำคัญ ๓ เรื่อง คือ
		 (๑) รูปแบบการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
(๒) ตั้งคณะท�ำงานศึกษารูปแบบธนาคาร
สหกรณ์ที่เหมาะสมโดยมอบส�ำนักงานเศรษฐกิจการ
คลัง เป็นประธานคณะท�ำงาน และผูแ้ ทนกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เป็นคณะท�ำงานและเลขานุการ
(๓) ก� ำ หนดแผนปฏิ บั ติ ง านของคณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
ดังนี้

กิจกรรม

ระยะเวลา

๑. แต่งตั้งคณะทำ�งานศึกษารูปแบบ
มิ.ย. ๕๙
ธนาคารที่เหมาะสม
๒. ดำ�เนินการศึกษา และวิเคราะห์
มิ.ย.- ก.ย. ๕๙
ข้อมูล
ต.ค. ๕๙
๓. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจาก
ขบวนการสหกรณ์ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๔. จัดทำ�ข้อเสนอรูปแบบ และแนวทาง
พ.ย. ๕๙
การจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
๕. รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ
พ.ย. ๕๙
ธนาคารสหกรณ์ และข้อเสนอแนะ
ให้ คพช.พิจารณา

๒. คณะท�ำงานศึกษารูปแบบธนาคารสหกรณ์ที่
เหมาะสม ได้จัดประชุมคณะท�ำงานครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมือ่ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลัง โดยมีประเด็นพิจารณา
๒ ประเด็น คือ
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		 ๒.๑ จุ ด ประสงค์ ใ นการจั ด ตั้ ง ธนาคาร
สหกรณ์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบว่าจุดประสงค์
ของการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ คือ เพื่อท�ำหน้าที่เป็น
ศู น ย์ ก ลางในการน� ำ สภาพคล่ อ งส่ ว นเกิ น มาเป็ น
แหล่งทุนให้กับสหกรณ์ที่ต้องการแหล่งเงินทุนจาก
ภายนอก และจะใช้ชื่อเรียกว่า “ศูนย์กลางบริหาร
สภาพคล่อง” แทนค�ำว่าธนาคารสหกรณ์
		 ๒.๒ แนวทางการด� ำ เนิ น การเพื่ อ จั ด ตั้ ง
ธนาคารสหกรณ์ โดยได้กำ� หนดปัจจัยที่ต้องค�ำนึงถึง
ในการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ ประกอบด้วย
			 (๑) ต้องท�ำหน้าที่ Match Demand
กับ Supply ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			 (๒) เป็นไปตามหลักการสหกรณ์ โดยต้อง
เป็นไปด้วยความสมัครใจ เพือ่ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ตามระบบสหกรณ์
(๓) ต้องเป็นหน่วยทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
ไม่ให้กระจายไปสู่ระบบการเงิน
(๔) ต้องไม่ให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น

๑๒. มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง
มาตรการช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก สหกรณ์ /
กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระหนี้สิน
เดิมและลดต้นทุนการผลิตของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ซึง่ เป็นกลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ยและมีปญ
ั หาการ
ส่งช�ำระหนี้ และได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
๒. เพื่อสนับสนุนสินเชื่อระยะสั้นให้แก่สมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในลุ่มน�ำ้ เจ้าพระยา

พื้นที่ด�ำเนินการ
๒๒ จังหวัด ในพื้นที่ลุ่มน�้ำเจ้าพระยา จ�ำนวน
สมาชิกที่ช่วยเหลือ ๑๓๔,๔๗๙ ราย
กิจกรรม
๑. ชดเชยดอกเบี้ ย ตามสั ญ ญาเงิ น กู ้ เ ดิ ม
แก่สมาชิก ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ระยะเวลาไม่
เกิน ๖ เดือน (สัญญาเงินกู้ในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.
๒๕๕๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘)

52

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๒. ชดเชยดอกเบี้ ย ตามสั ญ ญาเงิ น กู ้ ใ หม่ แ ก่ โครงการสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นใน
สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง อัตราร้อยละ พื้นที่ประสบภัยแล้ง
๗.๕ ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน มูลหนี้ไม่เกิน
สนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ วงเงิน
๓๐,๐๐๐ บาท (สัญญากู้ตั้งแต่ ๑ พ.ย. ๒๕๕๘ – ๓๐
๒๖๘.๖๕ ล้านบาท (ปรับวงเงินลงจากเดิม ๓๐๐
เม.ย. ๒๕๕๙)
ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้โครงการสนับสนุนเงินทุน
เพือ่ สร้างระบบน�ำ้ ในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร)
ความก้าวหน้า
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐ ระยะเวลา ๖ เดือน โดย
ด�ำเนินการขอตัง้ งบประมาณกับส�ำนักงบประมาณ
สหกรณ์ต้องงดคิดดอกเบี้ยสมาชิก
เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว และ
กรมได้แจ้งให้สหกรณ์ด�ำเนินการตามโครงการช่วย
Üความก้าวหน้า
เหลือแล้ว
๑. อนุมัติวงเงินกู้ยืมแก่สหกรณ์ในพื้นที่ ๑๙
จังหวัด ๑๔๗ แห่ง แล้ว จ�ำนวน ๒๖๔.๑๗๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๔ ของเป้าหมาย ๒๖๘.๖๕ ล้านบาท
๒. แผนการด�ำเนินงานในระยะต่อไป ด�ำเนินการ
เสนอขออนุมตั กิ รอบวงเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อสนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์ที่ประสบสาธารณภัย
และอื่น ๆ

๑๓. โครงการ “๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย คาราวานสินค้าสหกรณ์
ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง”
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
๑. บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากปัญหา
พื้นที่ ๗๗ จังหวัด ๘๘๖ แห่ง
ค่าครองชีพอันเป็นผลมาจากภัยแล้ง
๒. สนั บ สนุ น ให้ เ กษตรกรในชุ ม ชนมี ร ายได้ Üงบประมาณ
เพิ่มขึ้นจากการจ�ำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าเกษตร
จ�ำนวน ๘,๙๕๐,๐๐๐ บาท (อ�ำเภอละ ๑๐,๐๐๐ บาท
แปรรูป
และพื้นที่ กทม. ๘ แห่ง)
๓. เพิ่ ม บทบาทของสหกรณ์ ใ นการเป็ น ที่ พึ่ ง
ของชุมชน สร้างความเชื่อมั่นระบบสหกรณ์

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

Üการด�ำเนินงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
๑. จัดประชุมแม่ขา่ ย CDC ๒๔ แห่ง และจัดสรร
งบประมาณให้จังหวัดเพื่อด�ำเนินการตามโครงการ
๒. ก�ำหนดกรอบแนวทางการด�ำเนินการในเบือ้ งต้น
โดยสินค้าหลักทีจ่ ำ� หน่าย ได้แก่ ข้าวสาร น�ำ้ ดืม่ สินค้า
อุปโภคบริโภค
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด
๑. คั ด เลื อ กสหกรณ์ ที่ จ ะเป็ น หลั ก ในจั ง หวั ด
ส� ำ หรั บ การสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า และกระจายสิ น ค้ า ไปยั ง
อ�ำเภอต่างๆ
๒. คัดเลือกสินค้าทีจ่ ะจ�ำหน่าย โดยประสานกับ
ศูนย์กระจายสินค้า (CDC) แม่ข่ายทั้ง ๒๔ แห่ง และ
สหกรณ์ที่มีความพร้อมในพื้นที่ ตลอดจนหอการค้า
และพาณิชย์จังหวัด
๓. ด�ำเนินการจัดงานในสหกรณ์แต่ละอ�ำเภอ
หรือที่ว่าการอ�ำเภอ อบต.
ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
๑. วางแผนและบริหารจัดการค�ำสั่งซื้อ
๒. วางแผนบริหารจัดการสต็อกสินค้า
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๓. วางแผนการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้า
โดยใช้ CDC แม่ขา่ ย ๒๔ แห่ง เป็นหลักในการกระจาย
สินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าในแต่ละจังหวัด หรือ
สหกรณ์ที่มีศักยภาพในจังหวัด
Üความก้าวหน้า
๑. ด�ำเนินการจัดงานตามโครงการ ในพื้นที่ ๗๗
จังหวัด ๘๘๖ แห่งแล้ว ตามเป้าหมาย
๒. มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๕๐๔,๕๘๒ ราย (เฉลี่ย
๕๗๐ ราย/แห่ง)
๓. ยอดจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ๗๑.๕๒๘ ล้ า นบาท
(คิดเป็นร้อยละ ๑๔๓.๐๖ ของเป้าหมาย ๕๐ ล้านบาท)
ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย ๑๔๑.๗๖ บาท/คน
๔. สามารถลดค่าครองชีพได้ เป็นจ�ำนวนเงิน
๙.๘๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๗ ของยอด
จ�ำหน่าย
***ด�ำเนินงานตามโครงการเรียบร้อยตาม
เป้าหมายแล้ว
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๑๔. โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน�้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
เพื่อลดภาวะเสี่ยงในการท�ำเกษตรกรรม รองรับธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเกิดวิกฤตน�้ำแล้ง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ สร้ า งโอกาสลดความเสี่ ย งจากการ
ขาดน�ำ้ ท�ำเกษตรกรรม และจากภาวะธรรมชาติมกี าร
เปลี่ยนแปลง
๒. เพื่อส่งเสริมการจัดระบบไร่นาของเกษตรกร
ให้ มี ค วามยั่ ง ยื น มี แ หล่ ง น�้ ำ ในฟาร์ ม ของตนเอง
ลดการพึ่งพาน�้ำจากระบบชลประทานและแหล่งน�้ำ
ธรรมชาติ
๓. เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจากระบบการท�ำ
เกษตรแบบพึ่งธรรมชาติ เป็นการเกษตรแบบจัดการ
ธรรมชาติ เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน�ำ้
เป้าหมาย
สถาบันเกษตรกรทั้งในเขตชลประทาน และเขต
รับน�้ำฝนใน ๕๐ จังหวัด ประกอบด้วย สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร จ�ำนวน ๑๐๐ แห่ง มีเกษตรกรสมาชิกได้
รับประโยชน์ ๗,๐๐๐ ราย พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ ๓๕,๐๐๐ ไร่

กิจกรรม
๑. คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วม
โครงการตามนโยบายแปลงใหญ่ เพื่อการลดต้นทุน
และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารรวมกลุ ่ ม กั น เพื่ อ การผลิ ต
ร่วมกัน กลุม่ ละไม่นอ้ ยกว่า ๕ ราย หรือมีพนื้ ทีร่ วมกัน
ไม่น้อยกว่า ๕๐ ไร่ เพื่อให้เป็นแปลงต้นแบบ
๒. จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนให้กับสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ตามพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย พร้ อ มทั้ ง ประชุ ม
หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการ
โครงการในระดับพื้นที่
๓. จัดท�ำแผนผังแปลงพืน้ ทีข่ องเกษตรกรสมาชิก
เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ระบบน�้ำในแปลง
ไร่นา ตามระบบการส่งเสริมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
และประมง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเบื้องต้นก่อนเริ่มต้น
โครงการ
๔. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พิจารณาให้เงินกู้
เงินทุนหมุนเวียนให้กบั เกษตรกรสมาชิก ตามแผนผัง
การพัฒนาระบบน�ำ้ ในแปลงไร่นา และระบบการผลิต
พืช เลี้ยงสัตว์ และประมง
๕. จั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล ของเกษตรกรแต่ ล ะราย
เพื่อการพัฒนาระบบการติดตาม ประมวลผล และ
การประเมินผลกิจกรรมและโครงการ

งบประมาณ :
วงเงินกู้ยืม รวม ๓๖๖.๓๕ ล้านบาท แบ่งเป็น
(๑) เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ๖๖.๓๕ ล้านบาท
(๒) เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ๓๐๐ ล้านบาท
		 (คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ก.ค. ความก้าวหน้า
		 ๒๕๕๙)
๑. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
		 คณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ เ มื่ อ วั น อั ง คารที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๕๙
		 กรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
ส�ำรวจความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในทั่วประเทศ

๒. กองทุนพัฒนาสหกรณ์
		 ๒.๑ ด�ำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ เพื่อน�ำไปพัฒนาพื้นที่ไร่นา
ให้มีระบบน�้ำส�ำรองแล้ว ๓๖ จังหวัด ๑๑๒ สหกรณ์
เป็นเงิน ๔๗.๐๐๑ ล้านบาท มีสมาชิกได้รบั ประโยชน์
๒,๕๐๖ ราย แบ่งเป็น
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		 - เพื่อขุดสระเก็บกักน�ำ้ ๘๖๙ แห่ง
		 - เพื่อเจาะบ่อบาดาล ๑,๑๔๓ แห่ง
		 - เพื่อพัฒนาแหล่งน�ำ้ ๔๙๔ แห่ง
		 ๒.๒ ส�ำหรับวงเงินคงเหลือ มีแผนเบิกจ่ายใน
เดือนกันยายน ๒๕๕๙

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๕. การพัฒนาศูนย์เรียนรูเ้ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ๘๘๒ ศูนย์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่อง “ชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยวิถีสหกรณ์” ให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม
ในโครงการอบรมเพื่ อ เพิ่ ม ผลิ ต ภาพการผลิ ต ของ
เกษตรกรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ให้มีความรู้และ
แนวคิดตามหลักการรวมกลุม่ แบบสหกรณ์ เพือ่ สร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์
๒. เพือ่ ให้เกษตรกรได้เรียนรูก้ ารด�ำเนินกิจกรรม
กลุ ่ ม ร่ ว มกั น และมี แ นวทางน� ำ ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ
และสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ ตามภารกิจ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณ
- งบประมาณในการด�ำเนินกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้ “ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์” จ�ำนวน
๓,๗๓๐,๗๐๐ บาท
- งบประมาณในการด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม จ�ำนวน ๒,๖๔๖,๐๐๐ บาท

การด�ำเนินงาน
๑. ด�ำเนินการถ่ายทอดความรู้ “ชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยวิถีสหกรณ์” แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง ในพืน้ ทีศ่ นู ย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
๒. ด�ำเนินการประสานกับเกษตรอ�ำเภอและ
ศพก. เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจในการ
เป้าหมาย
ด� ำ เนิ น การในพื้ น ที่ ข องศู น ย์ เรี ย นรู ้ ก ารเพิ่ ม ด�ำเนินกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน และน�ำเสนอ Single
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จ�ำนวน Command
๓. ประชุ ม กลุ ่ ม เพื่ อ จั ด ท� ำ แผนการด� ำ เนิ น
๘๘๒ ศูนย์ (ทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
กิ จ กรรมกลุ ่ ม เพื่ อ ด� ำ เนิ น การ และ/หรื อ น� ำ เสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ส่งเสริม แนะน�ำ การด�ำเนินกิจกรรมกลุม่ ตาม
แผนงาน/โครงการที่ได้กำ� หนดร่วมกัน
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ความก้าวหน้า
๑. ด�ำเนินการถ่ายทอดความรู้ “ชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยวิถีสหกรณ์” แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แล้ว ๘๘๒ ศูนย์ ๔,๔๑๐
ครั้ง ตามเป้าหมาย มีเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ จ�ำนวน ๒๒๑,๓๐๐ ราย

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๒. ด� ำ เนิ น การส่ ง เสริ ม การรวมกลุ ่ ม และ
การด�ำเนินกิจกรรมกลุม่ โดยได้ประสานงานกับเกษตร
อ�ำเภอและ ศพก. เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีความ
สนใจในการด�ำเนินกิจกรรมกลุม่ ร่วมกันแล้ว ๗๔๑ กลุม่
และจัดท�ำแผนด�ำเนินการกิจกรรมกลุม่ แล้ว ๔๒๐ แผน

๑๖. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย ๒๖๘ แปลง
การส่งเสริมการท�ำเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมส่ง
เสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักในการด�ำเนินการ
ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้ท�ำเรื่องการตลาด
โดยได้มอบหมายให้ ส�ำนักงานสหกรณ์ทุกจังหวัด
เป็นเจ้าภาพหลักในการด�ำเนินการทางด้านการตลาด
โดยให้ร่วมกับทีมเศรษฐกิจจังหวัดของภาคเอกชน
และภาครัฐ เพื่อให้การขับเคลื่อนเกี่ยวกับการตลาด
บรรลุวัตถุประสงค์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมได้อนุมัติ
แผนปฏิ บั ติ ง านและงบประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม ในวันที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อด�ำเนินการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ (การตลาด)
งบประมาณ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๓.๓๔๐ ล้านบาท
เป้าหมาย
ด�ำเนินการในพืน้ ทีแ่ ปลงใหญ่ ๒๖๘ แปลง แบ่งเป็น
๑) แปลงต้นแบบ ๗๖ แปลง 		
๒) แปลงทั่วไป ๑๙๒ แปลง

ความก้าวหน้า
๑. กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ จั ด ประชุ ม ซั ก ซ้ อ ม
การด�ำเนินงานและจัดสรรงบประมาณในการเข้าไป
ส่งเสริมการด�ำเนินงานในเกษตรแปลงใหญ่แล้ว
๒. มีการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงด้านการตลาดใน
พื้นที่แปลงใหญ่ ๓๐ แปลง ได้แก่ พื้นที่ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ก�ำแพงเพชร ชุมพร เชียงใหม่ นครนายก
นครราชสีมา นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี
พังงา พัทลุง พิจติ ร พิษณุโลก มหาสารคาม มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด ลพบุรี สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี และ
อุทัยธานี โดยสินค้าที่จัดท�ำบันทึกข้อตกลงคือ ข้าว
ปาล์มน�้ำมัน โคนม น�้ำนมดิบ มันส�ำปะหลัง อ้อย
มะม่วง และถั่วลิสง

57

๓. จัดท�ำแผนการตลาด และเชื่อมโยงตลาด แผนด�ำเนินการต่อไป
ระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่กับผู้ค้าแล้ว ๗๐ แปลง
๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมายให้ส�ำนักงาน
(ร้อยละ ๒๖ จากเป้าหมาย ๒๖๘ แปลง)
สหกรณ์ จั ง หวั ด ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ แผนการตลาด
เพื่อขับเคลื่อนสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ รวมไปถึงให้มี
การเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่กับคู่ค้า
และรายงานผลการด�ำเนินงาน ให้กรมทราบ
๒. ติดตามประเมินผล
๑๗. โครงการส่งเสริมการให้บริการเครือ่ งจักรกลทางการเกษตรเพือ่ ลดต้นทุนสมาชิก
(กรมส่งเสริมสหกรณ์)
วัตถุประสงค์
๑. ลดต้นทุนการผลิต/แก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน
๒. สนั บ สนุ น เครื่ อ งจั ก รกลทางการเกษตร
ให้ ส หกรณ์ บ ริ ก ารแก่ ส มาชิ ก ใช้ ร ่ ว มกั น และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือ่ งจักรกลทางการ
เกษตร

งบประมาณ : ๙๙.๖๗๐๐ ล้านบาท
ความก้าวหน้า
ระยะน�ำร่อง
๑. สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่สหกรณ์ เพื่อจัดหา
รถเกี่ยวข้าว ๑๐ แห่ง และเครื่องสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
๙ แห่ง
๒. การให้บริการเครื่องจักรกลแก่สมาชิก

สมาชิก/เกษตรกรที่ พื้นที่/ปริมาณ
ต้นทุน
มูลค่าต้นทุน
รับบริการ
ที่ใช้บริการ
ที่ลดลง
ที่ลดลง
๑. รถเกี่ยวข้าว
๒๙๑ ราย
๓,๖๐๖ ไร่
๑๑๗.๑๔ บาท/ไร่ ๔๒๒,๔๐๖ บาท
๒. เครื่องสีข้าวโพด
๕๐๙ ราย
๒,๓๑๙.๗๗ ตัน ๒๐๒.๕๐ บาท/ตัน ๔๖๙,๗๕๓ บาท
เลี้ยงสัตว์
รวม
๘๐๐ ราย
๘๙๒,๑๕๙ บาท
การให้บริการ
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ระยะขยายผลปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒
๑. ด�ำเนินการส�ำรวจข้อมูลความต้องการของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร มีผลการส�ำรวจ ดังนี้
		 ๑.๑ สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรมีความต้องการ
รถเกี่ยวข้าว ๕๔ แห่ง จ�ำนวน ๑๐๘ คัน และรถ
เทรลเลอร์ จ�ำนวน ๕๔ แห่ง จ�ำนวน ๕๐ คัน
๑.๒ สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรมีความต้องการ
เครื่องสีข้าวโพด ๑๐ แห่ง ๓๐ คัน
		 ๑.๓ นอกจากนี้ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ยั ง มี ค วามต้ อ งการเครื่ อ งจั ก รกลประเภทอื่ น เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิก ๑๔ แห่ง เช่น

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

รถแทร็กเตอร์ เครือ่ งโรยเมล็ดพืช ชุดอุปกรณ์หยอดกล้า
รถตักข้าว รถดัมพ์เคลื่อนที่ เครื่องอบลดความชื้น
ข้าวโพด รถตัก ล้อยาง
๒. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
มีผลอนุมัติเพิ่มเติม ดังนี้
๒.๑ อนุมตั ขิ ยายกลุม่ เป้าหมายให้ครอบคลุม
กลุ่มเกษตรกร
๒.๒ อนุ มั ติ ข ยายรายการเครื่ อ งจั ก รกล
ทางการเกษตรให้ครอบคลุมทุกชนิด เพื่อตอบสนอง
ความต้องการสมาชิกให้ครอบคลุมพืชหลักข้าว และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
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มาตรการส่งเสริมความเป็นอยูข่ องประชาชน (เครือ่ งจักรกล กระทรวงมหาดไทย)
ความก้าวหน้า
๑. สนั บ สนุ น เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรให้ แ ก่
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เช่น รถไถ
รถด�ำนา รถเกี่ยว ฯลฯ โดยยืมไปใช้ร่วมกัน ๒๑
จังหวัด ๔๒๐ รายการ (เป้าหมายสหกรณ์ ๑๒๙ แห่ง
กลุ่มเกษตรกร ๓๓ แห่ง กลุ่มวิสาหกิจ ๖๗ แห่ง อื่นๆ
๕ แห่ง)
๒. เมือ่ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ ประชุมร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย ที่ประชุมมีข้อสรุปคือ กระทรวง

มหาดไทย ประสงค์จะโอนเครื่องจักรกลการเกษตร
ที่เกิดจากโครงการฯ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกระทรวง
มหาดไทย โอนไปให้ กั บ สหกรณ์ กลุ ่ ม เกษตรกร
กลุม่ วิสาหกิจ โดยตรง ในกรณีทมี่ กี ลุม่ ผูร้ บั ประโยชน์
ชัดเจน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ประชุมหารือ
ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมปศุสัตว์
โดยที่ประชุมเห็นด้วยตามความเห็นของกระทรวง
มหาดไทย

๑๘. ธนาคารสินค้าเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะเจ้าภาพ ซึง่ ประกอบด้วยหลายหน่วยงานทีร่ ว่ มกันปฏิบตั ิ มีผลความคืบหน้า
ดังนี้
๑. มาตรการเพิ่มขีดความสามารถธนาคารสินค้าเกษตร (กลุ่มเดิม)
แผนการดำ�เนินงาน
ความก้าวหน้า
๑.๑ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ๘๗ แห่ง - ด�ำเนินการคัดเลือกต้นแบบครบ ๑๒ แห่ง
ต้นแบบ ๑๒ แห่ง (กรมพัฒนาที่ดิน) - ผลิตปุ๋ยหมัก ๑๓,๑๓๓ ตัน
- ผลิตน�้ำหมักชีวภาพ ๗๐๙,๑๕๐ ลิตร
- ผลิตเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด ๔๖๖ ตัน
๑.๒ ธนาคารโค กระบือ ๗๓ จังหวัด - มอบกรรมสิทธิ์โค ๖,๕๑๕ ตัว จากเป้าหมาย ๕,๐๐๐ ตัว
๑๐๙,๐๐๐ ตัว (กรมปศุสัตว์)
- คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแล้ว ๑๕ กลุ่ม ๙ เขต จากเป้าหมาย
๒๗ กลุ่ม ๙ เขต
๑.๓ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ ๗๐ แห่ง - คัดเลือกพื้นที่จัดท�ำธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนแล้ว ๗๐ แห่ง
(กรมการข้าว)
- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ชุมชนแห่งละ ๕ ตัน รวม ๑๐๐ ตัน
- เกษตรกรเข้าร่วม ๑๕,๑๓๕ ราย
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๒. มาตรการขยายผลการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร
แผนการดำ�เนินงาน

ความก้าวหน้า

๒.๑ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ๗๕ แห่ง - ด�ำเนินการจัดเก็บข้อมูลแล้ว ทั้ง ๗๗ จังหวัด
(กรมพัฒนาที่ดิน)
- อยู่ระหว่างการถอดบทเรียนและพัฒนาธนาคารที่เหลือให้เข้มแข็ง
เช่นเดียวกับธนาคารต้นแบบ
๒.๒ ธนาคารโค กระบือ ๗๗ จังหวัด - ให้บริการโค กระบือ รายใหม่ ๗,๒๘๑ ตัว จากเป้าหมาย ๙,๐๐๐ ตัว
๙,๐๐๐ ตัว (กรมปศุสัตว์)
๒.๓ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน - คัดเลือกพื้นที่ ๓ แห่ง เพื่อจัดท�ำธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนแล้ว
๓ แห่ง (กรมการข้าว)
- เกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว ๓๐ ราย
๓. จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
แผนการด�ำเนินงาน
๓.๑ ธนาคารโคนมทดแทน
จ�ำนวน ๓ แห่ง

ความก้าวหน้า

- มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้ว จ�ำนวน ๒๙๙ ราย
- บริการรับฝากโคนม ๖๐๗ ตัว มูลค่ารับฝาก ๘.๗๓ ล้านบาท
- ถอนคืนโคนม จ�ำนวน ๘๙ ตัว มูลค่า ๓.๔๖ ล้านบาท
- มูลค่าเงินกู/้ ค่าใช้จา่ ยทีห่ กั จากสมาชิกเมือ่ ซือ้ /ถอนคืนโคสาวตัง้ ท้อง
จากธนาคารโคนมทดแทน คิดเป็น ๘๖๗,๘๗๐ บาท
๓.๒ ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร - คัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมเป็นธนาคารแล้ว จ�ำนวน ๑๐ แห่ง
- มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้ว จ�ำนวน ๓๗๔ ราย และมาใช้บริการ
จ�ำนวน ๑๐ แห่ง
แล้ว ๖๐ ราย
- สนับสนุนปลานิลพันธุ์ดีให้แก่หน่วยงาน องค์กร และเกษตรกร
๓.๓ ธนาคารปลานิลพันธุ์ดี
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ลานิ ล พั น ธุ ์ ดี จ� ำ นวน เป้าหมายแล้ว ๗ แห่ง จ�ำนวน ๑๓,๐๐๐ ตัว
๓ แห่ง (กรมประมง)
- อบรมให้ความรู้การเพาะพันธุ์ปลานิล จ�ำนวน ๗ แห่ง ผู้เข้ารับการ
อบรม ๑๔๐ คน
๓.๔ ธนาคารปัจจัยการผลิตหม่อนไหม อยู่ระหว่างร่างคู่มือการจัดตั้งธนาคาร

แผนด�ำเนินการต่อไป
๑. ขยายผลการขับเคลื่อนโดยจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์ทุกจังหวัด ๗๖ แห่ง
๑๙. โครงการการปรับเปลีย่ นการเกษตรตามแผนที่ Agri - Map ในนิคมสหกรณ์
วัตถุประสงค์
- การเลี้ยงไก่พื้นเมือง จ�ำนวน ๒๐ ราย
๑. เพื่อเป็นโครงการน�ำร่องในการปรับเปลี่ยน จ�ำนวนไก่พ่อแม่พันธุ์ ๒,๒๐๐ ตัว จ�ำนวน ๒๐ ไร่
การท�ำการเกษตรของสมาชิกนิคมสหกรณ์ให้เหมาะสม
๒. นิคมสหกรณ์พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โดยสมาชิก
กับพื้นที่
สหกรณ์นิคมพิชัย จ�ำกัด
๒. เพือ่ ให้เกษตรกรในพืน้ ทีน่ คิ มสหกรณ์สามารถ
- การเลี้ยงโคขุน จ�ำนวน ๕๐ ราย จ�ำนวนโค
ลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลง
๕๐๐ ตัว พืน้ ที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ จ�ำนวน ๕๐๐ ไร่
๓. นิคมสหกรณ์สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยสมาชิก
กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์นิคมสตึก จ�ำกัด
สมาชิกนิคมสหกรณ์ ๓ แห่ง รวม ๑๔๐ ราย พืน้ ที่
- การเลี้ยงไก่พื้นเมือง จ�ำนวน ๒๐ ราย
๑,๐๔๐ ไร่
จ�ำนวนไก่พ่อแม่พันธุ์ ๒,๒๐๐ ตัว จ�ำนวน ๒๐ ไร่
๑. นิคมสหกรณ์ทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี โดย
สมาชิกสหกรณ์นิคมลานสัก จ�ำกัด
- การเลี้ยงโคขุน จ�ำนวน ๕๐ ราย จ�ำนวนโค
๕๐๐ ตัว พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ จ�ำนวน ๕๐๐ ไร่
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การด�ำเนินงาน
๑. จัดเตรียมแหล่งเงินกูใ้ ห้สมาชิกกูย้ มื ไปท�ำการ
ผลิต
๒. ส่งเสริมกิจกรรมตามแผนการผลิต
		 - ถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงโค การปลูกพืช
อาหารสัตว์ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้สมาชิกสหกรณ์ที่
เข้าร่วมโครงการ
		 - จัดหา โค, พันธุ์หญ้า, พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์
ไก่พื้นเมือง แจกจ่ายให้สมาชิก
		 - จัดหาปัจจัยการผลิต ที่มีคุณภาพจ�ำหน่าย
ให้สมาชิก
		 - รวบรวมผลผลิตของสมาชิกมาจัดจ�ำหน่าย

๒๐. การเตรียมความพร้อมการด�ำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
ของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
ความเป็นมา
โครงการศู น ย์ ก ระจาย
สินค้าสหกรณ์ (Cooperative
Distribution Center ส
า
ห
: CDC) ได้ ด� ำ เนิ น งานตั้ ง แต่ กรณ์ไทย ก้าวไกล สู่อ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ น
โครงการฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด

น

ความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน
๑. สหกรณ์นิคมลานสัก จ�ำกัด นิคมสหกรณ์
ทับเสลา จ.อุทัยธานี
: กิจกรรมเลี้ยงโคขุน ด�ำเนินการแล้ว ดังนี้
๑.๑ คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน
๕๐ ราย
๑.๒ ถ่ายทอดความรูก้ ารเลีย้ งโคขุน การปลูกพืช
อาหารสัตว์ จ�ำนวน ๕๐ ราย
๑.๓ ได้รบั เงินกูจ้ ากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
จ�ำนวน ๑๗.๕๘ ล้านบาท
๑.๔		 ส่งมอบโคให้กบั สมาชิกแล้ว จ�ำนวน ๒๕๐ ตัว
๑.๕ สมาขิกเข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าเนเปียร์
จ�ำนวน ๖๒ ราย เนื้อที่รวมประมาณ ๓๐๐ ไร่ (เฉลี่ย
๔.๘ ไร่/ราย) (๔๕ วันตัด / เฉลี่ย ๕ – ๑๐ ไร่)
: กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ด�ำเนินการแล้ว ดังนี้
๑.๖ คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน
๒๐ ราย
๑.๗ ศึ ก ษาดู ง านพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และ
จังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน ๒๐ ราย
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๓. สหกรณ์นคิ มแคนดง จ�ำกัด นิคมสหกรณ์สตึก
๒. สหกรณ์นคิ มพิชยั พัฒนา จ�ำกัด นิคมสหกรณ์
จ.บุรีรัมย์
พิชัย จ.อุตรดิตถ์
: กิจกรรมเลีย้ งไก่พนื้ บ้าน ด�ำเนินการแล้ว ดังนี้
: กิจกรรมเลี้ยงโคขุน ด�ำเนินการแล้ว ดังนี้
๓.๑ คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน
๒.๑ คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน
๒๐ ราย
๕๐ ราย
๓.๒ ถ่ า ยทอดความรู ้ ก ารเลี้ ย งไก่ พื้ น เมื อ ง
๒.๒ ถ่ายทอดความรูก้ ารเลีย้ งโคขุน การปลูกพืช
จ�ำนวน ๒๐ ราย
อาหารสัตว์ จ�ำนวน ๕๐ ราย
๓.๓ ศึกษาดูงานที่พื้นที่จังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน
๒๐ ราย

ค้า
สิน

งบประมาณ
๑. กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เตรียมสนับสนุนเงินกู้
ให้สหกรณ์ทเี่ ข้าร่วมโครงการฯ วงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท
อัตราร้อยละ ๑
๒. กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดสรรงบประมาณ
ให้ ๓ นิคมสหกรณ์ จ�ำนวน ๘๐๔,๗๐๐ บาท เป็น
ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานตามโครงการฯ (อยูร่ ะหว่าง
การขอโอนปรับเปลี่ยนงบประมาณ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เซยี
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ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม
ของผลผลิต และเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า มี
สินค้าหลักทีเ่ ข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๑๐ ชนิด ได้แก่
สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าประมง สินค้าปศุสัตว์
ผลิตภัณฑ์นม กาแฟ ผลไม้ ข้าวสาร เมล็ดพันธุ์
น�้ำดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค
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มี ก ารสร้ า งเครื่ อ งหมายบริ ก ารที่ ก รมส่ ง เสริ ม การด�ำเนินงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ
สหกรณ์ยื่นจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แล้ว เพือ่ แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าสหกรณ์ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Commerce) ของ
ขบวนการสหกรณ์ โดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
ภายใต้เครื่องหมายเดียวกัน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินธุรกิจพาณิชย์
แ น ว ท า ง ก า ร ด� ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ พ า ณิ ช ย ์ อิเล็กทรอนิกส์
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของศูนย์
สารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย
กระจายสินค้าสหกรณ์
๑. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จ� ำ กั ด เป็ น เจ้ า ของและผู ้ บ ริ ห ารระบบพาณิ ช ย์ จ�ำกัด ได้ด�ำเนินงานบูรณาการร่วมกัน ดังนี้
๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยจัดเวทีและประสาน
อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) www.co-opclick.
เครือข่ายสหกรณ์คัดเลือกสินค้าเพื่อจ� ำหน่ายผ่าน
com
๒. กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
๒. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
สื่อสาร ได้ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนความรู้
และเทคนิ ค ด้ า นเทคโนโลยี ในระบบพาณิ ช ย์ จ�ำกัด ปรับปรุงช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์
และกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
๓. กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
๓. บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จ�ำกัด ได้ให้ความร่วมมือ
ในการจัดการขนส่งสินค้าของศูนย์กระจายสินค้า การสื่อสาร สนับสนุนเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผน
สหกรณ์ถึงมือผู้บริโภคที่สั่งซื้อสินค้า
๔. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนให้สหกรณ์ พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๔. บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จ�ำกัด เสนอรูปแบบการ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐาน
น�ำมาเสนอขายร่วมกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง บริการขนส่งแบบพิเศษแก่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
ประเทศไทย จ�ำกัด รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์โครงการให้ แห่ ง ประเทศไทย จ�ำ กั ด เพื่ อ พั ฒ นาระบบสิ นค้ า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของสินค้า
เป็นที่รู้จัก
สหกรณ์ให้ก้าวหน้าต่อไป
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งานตามภารกิจกรมส่งเสริมสหกรณ์
๒๑. ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาและการฟืน้ ฟูกจิ การสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จ�ำกัด
๑. ความเป็นมาและสภาพปัญหา
๑.๑ ระหว่างปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ นายศุภชัย
ศรี ศุ ภ อั ก ษร อดี ต ประธานกรรมการสหกรณ์ ฯ
ร่วมกับกรรมการและเจ้าหน้าที่บางราย กระท�ำการ
ทุจริตต่อสหกรณ์และมีการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ
ที่เป็นนิติบุคคล จ�ำนวน ๒๗ แห่ง โดยมีมูลค่าความ
เสียหายประมาณ ๒๑,๙๓๔ ล้านบาท
๑.๒ ระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ นิตบิ คุ คลทีเ่ ป็น
ลูกหนีเ้ งินกูผ้ ดิ นัดช�ำระหนี้ สหกรณ์ขาดสภาพคล่องใน
การช�ำระหนี้คืนเจ้าหนี้ ส่งผลให้สมาชิกและสมาชิก
สมทบทยอยขอลาออกจากสหกรณ์ แต่ไม่สามารถ
รับคืนค่าหุน้ และเงินฝากได้ จนน�ำไปสูป่ ญ
ั หาการฟ้อง
คดีกับสหกรณ์
๑.๓ คณะกรรมการฯ ชุดที่ ๒๘ ที่มีนายมณฑล
กันล้อม เป็นประธานกรรมการ ได้ยื่นฟ้องนายศุภ
ชัย กับพวก จ�ำนวน ๕ คดี แต่ต่อมาคณะกรรมการฯ
ชุ ด ที่ ๒๙ ที่ มี น ายศุ ภ ชั ย เป็ น ประธานกรรมการ
ได้ถอนฟ้องคดีทั้งหมด
๑.๔ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายทะเบียน
สหกรณ์ อ อกค�ำ สั่ ง ให้ ค ณะกรรมการฯ ชุ ด ที่ ๒๙
พ้นจากต�ำแหน่งทัง้ คณะ และได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ชั่วคราวในวันเดียวกัน
๑.๕ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการ
ชัว่ คราวจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี และทีป่ ระชุม
ใหญ่มีมติเห็นชอบให้ฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ และมีมติ
เลือกตั้งคณะกรรมการฯ ชุดที่ ๓๐

๑.๖ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะกรรมการฯ
ชุดที่ ๓๐ ได้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา การเยียวยา
สมาชิก และเห็นควรให้สหกรณ์เข้าสู่กระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.
๒๔๘๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาและการ
เยียวยาสมาชิก
๒.๑ ความก้าวหน้าด้านคดี แยกเป็นคดีแพ่งและ
คดีอาญา ดังนี้
		 (๑) คดีแพ่ง จ�ำนวน ๖ คดี ทุนทรัพย์ทั้งสิ้น
๒๓,๒๓๓.๗๑ ล้านบาท
			 ศาลพิพากษาแล้ว ๑ คดี เมื่อวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๕๘ ในคดีฟ้องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
รัฐประชา จ�ำกัด ข้อหาผิดสัญญาใช้เงิน ทุนทรัพย์
๑,๓๔๐.๓๘ ล้านบาท โดยให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
รัฐประชา จ�ำกัด จ�ำเลยที่ ๑ ช�ำระเงินให้แก่สหกรณ์ฯ
ซึง่ สหกรณ์ไม่ประสงค์อทุ ธรณ์เนือ่ งจากสืบทรัพย์แล้ว
ไม่คุ้มหนี้
			 ศาลนัดฟังค�ำพิพากษา ๑ คดี ในวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งสหกรณ์ยื่นฟ้องนายศุภชัยฯ
กับพวก รวม ๑๘ คน ข้อหาเรียกทรัพย์คนื และละเมิด
ทุนทรัพย์ ๓,๘๑๑.๖๐ ล้านบาท (อายัดทรัพย์สินไว้)
			 คดี ที่ ฟ ้ อ งนายศุ ภ ชั ย ฯ วั ด ธรรมกาย
และเจ้าอาวาส สหกรณ์ได้ถอนฟ้องจ�ำเลยที่ ๒ และ
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จ�ำเลยที่ ๓ โดยจ�ำเลยได้ตกลงช�ำระเงิน ๖๘๔ ล้านบาท
ตามเช็ ค สั่ ง จ่ า ยที่ ไ ด้ รั บ ขณะนี้ ไ ด้ รั บ ช� ำ ระเงิ น
ครบถ้วนแล้ว และต่อมาคณะลูกศิษย์วดั ธรรมกายได้
ตกลงคืนเงินให้สหกรณ์อีก ๓๗๐.๗๘ ล้านบาท เป็น
เช็คสัง่ จ่ายล่วงหน้าโดยก�ำหนดช�ำระ ๑๘ งวด งวดละ
๒๐ ล้านบาท งวดสุดท้าย ๓๐.๗๘ ล้านบาท ตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และ
ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้รับเงินเข้าบัญชี
แล้ว ๒๐ ล้านบาท
		 (๒) คดี อ าญา จ� ำ นวน ๗ คดี โดยกรม
สอบสวนคดีพเิ ศษรับเป็นคดีพเิ ศษ ๖ คดี และส่งเรือ่ ง
ให้ ป.ป.ช. ด�ำเนินการ ๑ คดี
			 - อยู่ระหว่างสอบสวน ๓ คดี คาดว่าจะ
สรุปส�ำนวนสอบสวนส่งให้พนักงานอัยการได้ภายใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
			 - อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของพนักงาน
อัยการ ๒ คดี
			 - ศาลมีคำ� พิพากษาแล้ว ๑ คดี พิพากษา
จ�ำคุกนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ๓๒ ปี ลดโทษกึ่งหนึ่ง
คงจ�ำคุกจ�ำเลย ๑๖ ปี โดยไม่รอลงอาญา
		 ๒.๒ การเยียวยาสมาชิก สหกรณ์จ่ายเงินกู้
ตามโครงการบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นสมาชิ ก
๒ โครงการ
			 (๑) สินเชื่อพิเศษเพื่อการบริโภค อนุมัติ
เงินกู้ จ�ำนวน ๓๔๐ คน เป็นเงิน ๗,๒๔๕,๕๐๐ บาท
			 (๒) สินเชื่อพิเศษเพื่อการเยียวยา อนุมัติ
เงินกู้ จ�ำนวน ๑๖ คน เป็นเงิน ๗๖๔,๒๐๐ บาท
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๓. ความก้าวหน้าในการฟื้นฟูกิจการ
๓.๑ การยื่นค�ำขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย
กลาง			
● วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ออกกฎกระทรวง
ยุตธิ รรม ก�ำหนดให้สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นสามารถยืน่
ค�ำร้องขอฟื้นฟูกิจการได้ และก�ำหนดให้กรมส่งเสริม
สหกรณ์เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำกับ
ดูแลการประกอบกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ตามมาตรา ๙๐/๔ วรรคหนึ่ง (๖)
● วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ศาลมีค� ำสั่งรับ
ค�ำร้องขอฟื้นฟูกิจการ มูลค่าทรัพย์สินที่จะต้องฟื้นฟู
กิจการ ๒๑,๙๓๔ ล้านบาท
● วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ศาลมีคำ
� สัง่ ให้ฟน้ื ฟู
กิจการสหกรณ์และให้สหกรณ์เป็นผู้จัดท�ำแผน
● วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ (จพท.) ลงประกาศค�ำสัง่ ในราชกิจจานุเบกษา
มีเจ้าหนี้ยื่นค�ำขอรับช�ำระหนี้ (ฟ. ๒๐) จ�ำนวนทั้งสิ้น
๑๘,๘๖๙ ราย คิดเป็นต้นเงินรวมดอกเบี้ยจ�ำนวน
๒๒,๙๑๕,๑๔๓,๖๐๒.๘๓ บาท ซึ่งผู้ท�ำแผนได้ยื่น
โต้แย้งเจ้าหนี้บางรายต่อ จพท.
๓.๒ ความก้าวหน้าในการจัดท�ำแผนฟืน้ ฟูกจิ การ
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ผูท้ ำ� แผนส่งแผนฟืน้ ฟูกจิ การ
ฉบับสมบูรณ์ให้ จพท. และเจ้าหนี้เห็นชอบให้แก้ไข
แผนฯ ก�ำหนดเจ้าหนี้ จ�ำนวน ๑๘,๘๓๑ ราย จ�ำนวน
หนี้ ๑๗,๕๕๕.๙๔ ล้านบาท
● แผนฟืน
้ ฟูกจิ การจัดกลุม่ เจ้าหนีเ้ ป็น ๑๒ กลุม่
และก�ำหนดการช�ำระหนี้ ดังนี้
		 - เงินต้นไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จ�ำนวน
๑๓,๒๒๘ ราย เป็นเงิน ๑๙.๔๕ ล้านบาท ช�ำระเงิน
ต้นครบในครึ่งปีแรก

		 - กลุม่ เจ้าหนีม้ ปี ระกัน, ค่าเช่า และค่าบริการ
(๓ กลุ่ม) ช�ำระเงินต้นครบใน ๕ ปี
		 - กลุ ่ ม เจ้ า หนี้ มี ป ระกั น (จ� ำ นอง) ช� ำ ระ
ดอกเบี้ยค้างครบใน ๕ ปี และช�ำระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยครบใน ๑๓ ปี
		 - กลุ่มเจ้าหนี้ที่เหลือ จ�ำนวน ๗ กลุ่ม ช�ำระ
เงินต้นใน ๕ ปีแรก จ�ำนวน ๓๒.๗๘% และช�ำระคืน
เงินต้นครบใน ๒๖ ปี ผู้ท�ำแผนก�ำหนดแหล่งเงินทุน
ที่ใช้ในการฟื้นฟูกิจการจากการสนับสนุนของภาครัฐ
จ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้สำ� หรับการปล่อย
กู้ให้กับสหกรณ์อื่น
● วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติ
พิเศษยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ
● วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๙ ศาลล้มละลายกลางมี
ค�ำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
๓.๓ ความก้าวหน้าในการฟืน้ ฟูกจิ การตามแผนฯ
● การเลือกตัง
้ คณะกรรมการด�ำเนินการชุดใหม่
		 - ศาลมี ค� ำ สั่ ง ให้ ผู ้ บ ริ ห ารแผนด� ำ เนิ น การ
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒
		 - สหกรณ์จัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะ
กรรมการฯ ทัง้ คณะ เมือ่ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
		 - ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กตั้ ง คณะกรรมการฯ
ชุดใหม่ จ�ำนวน ๑๕ คน โดยนายประกิต พิลังกาสา
ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ
● การจ่ายเงินปันผลตามแผนฯ
		 - แผนฯ ก�ำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลตาม
หุ้น (หุ้นเดิมไม่เกิน ๒% และหุ้นใหม่ไม่เกิน ๓%)
		 - เริ่มจ่าย ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประมาณ
๖๐ ล้านบาท (ยังไม่มารับ ๖ ล้านบาท)
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การช�ำระหนี้ตามแผนฯ
		 - การช�ำระหนี้งวดแรกให้แก่เจ้าหนี้ ๙ กลุ่ม
ก�ำหนดจ่ายวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประมาณ
๖๐๐ ล้านบาท
- การช� ำ ระหนี้ เจ้ า หนี้ ที่ ย อดช� ำ ระไม่ เ กิ น
๑๐,๐๐๐ บาท จ�ำนวนเงิน ๑๙.๔๕ ล้านบาท จ�ำนวน
๑๓,๒๑๐ คน (เจ้าหนี้ทั้งหมด ๑๘,๓๓๑ คน) ก�ำหนด
จ่ายวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
- ช� ำ ระหนี้ ใ ห้ เจ้ า หนี้ มี ป ระกั น (จ� ำ นอง)
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด
ช�ำระทุกเดือนๆ ละประมาณ ๑๒ ล้านบาท (๑๓ ปี)
●

๔. แนวทางการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูกิจการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์
แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๕๙ รับทราบแนวทางทีจ่ ะด�ำเนินการ
ต่อไป ประกอบด้วย
๔.๑ แนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนฯ จ�ำนวน
๔ แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ ๑ ให้สหกรณ์กเู้ งินจากธนาคารของรัฐ
ประกอบด้ ว ย ธนาคารออมสิ น และธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยให้ธนาคาร
แยกการด�ำเนินการเป็นโครงการแยกบัญชีธุรกรรม
นโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) โดย
รัฐจะต้องชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนาคาร และชดเชย
ต้นเงินให้กับธนาคารกรณีเกิดความเสียหาย
แนวทางที่ ๒ จัดตั้งกองทุนรวมสหกรณ์ โดยเชิญ
ชวนให้สหกรณ์ตา่ งๆ มาร่วมลงทุน และน�ำรายได้สว่ น
หนึง่ จัดสรรเข้ากองทุนพัฒนาสหกรณ์และเบิกจ่ายให้
แก่สหกรณ์ในการฟื้นฟูกิจการ
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แนวทางที่ ๓ จัดตัง้ กองทุนส่วนบุคคล โดยรัฐบาล
อุดหนุนงบประมาณรายจ่าย ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
เข้ากองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์กู้ไปลงทุน
ในกองทุนส่วนบุคคล แล้วน�ำรายได้ทงั้ หมดมาใช้ตาม
แผนฟื้นฟูกิจการ
แนวทางที่ ๔ รัฐบาลอุดหนุนงบประมาณรายจ่าย
๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เข้ากองทุนพัฒนาสหกรณ์เพือ่ ให้
สหกรณ์กู้ไปด�ำเนินธุรกิจตามแผนฟื้นฟูกิจการ
๔.๒ โครงสร้างการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูกิจการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมการและจัดตัง้ ศูนย์ประสานงาน เพือ่ ขับเคลือ่ น
การฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
จ�ำนวน ๓ คณะ ดังนี้

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

		 ● คณะกรรมการอ�ำนวยการขับเคลื่อนแผน
ฟื้นฟูกิจการ
		 ● คณะกรรมการก�ำกับการบริหารแผนฟืน้ ฟู
กิจการ
		 ● ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
กิจการ
๔.๓ การด�ำเนินการขัน้ ตอนต่อไป คณะกรรมการ
อ�ำนวยการขับเคลื่อนแผนฯ จะพิจารณาก�ำหนด
แนวทางจัดหาแหล่งเงินทุนส�ำหรับสนับสนุนการฟืน้ ฟู
กิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด
และคาดว่าจะเสนอแนวทางดังกล่าวให้รฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาน�ำเสนอคณะ
รัฐมนตรีได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
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รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผลงานสะสมตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการส่งเสริม แนะน�ำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ให้ ด� ำ เนิ น งาน เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของสมาชิ ก ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และ
สังคม ปัจจุบันมีสหกรณ์ ๘,๒๘๑ แห่ง สมาชิก ๑๑,๐๗๙,๙๐๘ คน สินทรัพย์รวม
๒,๖๔๓,๗๘๔.๖๐ ล้านบาท ปริมาณธุรกิจ ๒,๑๕๙,๓๓๓.๙๙ ล้านบาท และกลุ่ม
เกษตรกร ๔,๙๕๕ แห่ง สมาชิก ๘๑๔,๔๓๑ คน สินทรัพย์รวม ๒,๙๖๑.๙๘ ล้านบาท
ปริมาณธุรกิจ ๕,๕๗๖.๗๐ ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้รับอนุมัติงบประมาณ ๓,๒๓๐,๖๒๐,๗๐๐ บาท เพื่อด�ำเนินการตามภารกิจและ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งประชาชน
ทัว่ ไป จ�ำนวน ๗ แผนงาน และงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยมีผลการด�ำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ สรุปสาระ
ส�ำคัญ ดังนี้

ผลงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
กิจกรรมหลัก : โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย
๑. ชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ตามโครงการพั ก หนี้ เ กษตรกรรายย่ อ ยและ
ประชาชนผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยที่ มี ห นี้ ค งค้ า งต�่ ำ กว่ า
๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและมีปัญหา
การส่งช�ำระหนี้ โดยสถานะหนี้ปกติจะจ่ายชดเชย
ดอกเบี้ยให้ร้อยละ ๓ จ�ำนวน ๓ ปี และหนี้ค้างช�ำระ
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จะจ่ายชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ ๔ จ�ำนวน ๓ ปี และ
จ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อฟื้นฟูอาชีพแก่สมาชิก เพื่อ
พัฒนาอาชีพและเพิม่ รายได้ให้แก่สมาชิก ให้สามารถ
ส่งช�ำระหนี้ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ภายหลัง
จากการเข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้
ด�ำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อชดเชยดอกเบี้ย
ให้แก่สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรแล้ว จ�ำนวน ๑๘๖.๑๐๙

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ล้านบาท จากเป้าหมาย ๒๔๕.๖๔๖ ล้านบาท และ
ได้รับโอนงบกลางปี ๒๕๕๖ เพื่อด�ำเนินงานตาม
โครงการอีกจ�ำนวน ๒๐๑.๒๙๕ ล้านบาท โดยได้
ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว
จ�ำนวน ๑๒๔.๒๘๔ ล้านบาท รวมชดเชยดอกเบี้ยให้
สมาชิก ๑๔๔,๑๑๔ ราย จ�ำนวน ๓๑๐.๓๙๔ ล้านบาท
จากเป้าหมายรวม ๔๔๖.๙๔๑ ล้านบาท

๒. แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์ชายแดน
๑. พัฒนาสหกรณ์ชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
เพื่อแก้ไขปัญหาผลิตผลการเกษตรในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้มเี สถียรภาพด้านราคาและ
เพิ่มมูลค่าเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายในประเทศและ
ต่างประเทศรวมถึงให้เกิดศูนย์รบั ซือ้ สินค้าเกษตรและ
ด�ำเนินการบริหารจัดการผลิตผลการเกษตร แก้ไข
ปัญหาผลผลิตเกินความต้องการของตลาด มีเป้าหมาย
ในการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๑๒ พื้นที่ ๑๐ จังหวัด ซึ่งด�ำเนินการอบรมให้ความรู้
การน�ำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ๘ ครั้ง
มีผเู้ ข้ารับการอบรม ๔๒๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๐

ของเป้าหมาย ๕๐๐ ราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างราชการ สหกรณ์ และภาคเอกชน เพื่อหา
แนวทางร่ ว มกั น ในการด� ำ เนิ น งานในเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ ๙ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม ๔๓๑ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐ ของเป้าหมาย ๕๐๐ ราย
และสนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตพืน้ ฐานด้าน
การตลาดเพือ่ ยกระดับและสร้างความเข้มแข็งในการ
ด�ำเนินงานของสหกรณ์ จ�ำนวน ๖๐.๔๒๒ ล้านบาท
แก่สหกรณ์ ๕ แห่ง ได้แก่
๑) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก
โดยสหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ�ำกัด ได้รับเงินอุดหนุน
ในการก่อสร้างเครื่องอบลดความชื้นพร้อมโรงคลุม
ขนาด ๒๕๐ ตัน/วัน ด�ำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว
พร้อมใช้งาน

๒) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก โดย
สหกรณ์นิคมแม่สอด จ�ำกัด ได้รับเงินอุดหนุนในการ
ก่อสร้างเครื่องอบลดความชื้นพร้อมโรงคลุม ขนาด
๒๕๐ ตัน/วัน ด�ำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วพร้อมใช้
งาน
๓) เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษอรั ญ ประเทศ
จ.สระแก้ว ได้เปลีย่ นแปลงจุดด�ำเนินการจากสหกรณ์
โคนมวังน�ำ้ เย็น จ�ำกัด เป็นสหกรณ์การเกษตรเพือ่ การ
ตลาดลูกค้า ธกส. สระแก้ว จ�ำกัด เรียบร้อยแล้ว โดย
ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดหาผู้ว่าจ้าง
๔) เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษเชี ย งราย
ได้เปลีย่ นแปลงจุดด�ำเนินการจากสหกรณ์การเกษตร
เชียงของ จ�ำกัด เป็นสหกรณ์การเกษตรเชียงแสน
จ�ำกัด โดยขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการจัดหาผูว้ า่ จ้าง
๕) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ได้แจ้ง
โอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณจากสหกรณ์การเกษตร
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หนองสูง จ�ำกัด เป็น สหกรณ์การเกษตรสะเดา จ�ำกัด
จ.สงขลา และ สกต.ธกส.นครพนม จ�ำกัด จ.นครพนม
ทั้งนี้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก
โดยสหกรณ์ นิ ค มแม่ ส อด จ� ำ กั ด สหกรณ์ นิ ค ม
แม่ระมาด จ�ำกัด และสหกรณ์การเกษตรพบพระ
จ�ำกัด ได้ด�ำเนินการน�ำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก
เมียนมาร์แล้ว จ�ำนวน ๕,๐๙๐ ตัน มูลค่า ๓๙.๒๒๘
ล้ า นบาท ซึ่ ง ผลผลิ ต ที่ น� ำ เข้ า มาได้ ด� ำ เนิ น การ
เชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ฉะเชิงเทรา
จ�ำกัด ในการแปรรูปเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ และเขต
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษอรั ญ ประเทศ จ.สระแก้ ว
โดยสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็น จ�ำกัด ได้ด�ำเนินการน�ำ
เข้ามันส�ำปะหลังจากกัมพูชา ๓,๒๐๐ ตัน มูลค่า
๒๒.๕๖ ล้านบาท ซึ่งผลผลิตที่น�ำเข้ามาได้ด�ำเนิน
การแปรรูปเป็นอาหารสัตว์เพือ่ ใช้ในกิจการโคนมของ
สหกรณ์และสหกรณ์ในเครือข่าย

๓. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาดและ
การแปรรูปของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในระดับ
จังหวัดและบูรณาการความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้านการพัฒนาอาชีพ ได้ด�ำเนินการจัดประชุมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพบูรณาการร่วมกัน
๕ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ จั ด อบรมถ่ า ยทอด

องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการลดต้นทุนอาหารสัตว์
การตลาด และการบริหารจัดการกลุม่ โคเนือ้ /ประมง
ให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี ๓๗๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๙๙.๔๗ ของ
เป้าหมาย ๑๙๐ ราย
๒. โครงการรวบรวมผลผลิตทางด้านการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในจังหวัดสงขลา
เพือ่ สนับสนุนอุปกรณ์การตลาด และปัจจัยในการ
รวบรวมผลผลิตทางด้านการเกษตรให้แก่ สหกรณ์/กลุม่
เกษตรกรในพื้นที่ ๔ อ�ำเภอ จ.สงขลา (อ�ำเภอจะนะ
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เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ให้สามารถเป็นศูนย์กลาง
รวบรวมผลผลิตของสมาชิกเพื่อส่งจ�ำหน่ายแก่พ่อค้า
คนกลาง หรือกระจายไปยังภาคอื่นๆ ของประเทศ
ในปี ง บประมาณ ๒๕๕๙ กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
ได้สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิต
การแปรรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้ว จ�ำนวน ๓ แห่ง
เป็นเงิน ๙,๓๒๑,๔๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
จากเป้าหมาย ๓ แห่ง
๓. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปยางพารา
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยะลา
จากเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ ได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราในพื้นที่อาทิเช่น รายได้ลดลง ปัญหาการ
ว่างงาน ดังนั้น จึงมีการรวมกันจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น
เพื่ อ ด� ำ เนิ น การรวบรวมน�้ ำ ยางพาราจากสมาชิ ก
แล้วแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์
ได้ขยายการรับสมาชิกเพิ่ม ท�ำให้ปริมาณการส่ง
น�้ำยางเพิ่มมากขึ้น ก�ำลังการผลิตที่มีอยู่ไม่สามารถ
รองรับผลผลิตของสมาชิกได้ จึงจ�ำเป็นต้องจัดหา
ปัจจัยการผลิตเพื่อให้รองรับปริมาณน�้ำยางที่เพิ่มขึ้น
และยังเป็นการเพิม่ มูลค่าผลผลิตของสมาชิกจากการ
แปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น�ำ้ ยางข้นและ
ยางคอมปาวด์ รวมทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสหกรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัย
การผลิตยางพาราเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับสหกรณ์
ในพื้ น ที่ จ .ยะลาแล้ ว จ� ำ นวน ๓ แห่ ง เป็ น เงิ น
๗,๖๒๓,๔๐๐ บาท ตามเป้าหมาย

๔. พัฒนาผูน้ ำ� ชุมชนและบุคลากรขององค์กรต่างๆ
ในชุมชน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
จัดอบรมผูน้ ำ� ชุมชนและบุคลากรในชุมชนให้มี
ความรูค้ วามเข้าใจ ในอุดมการณ์ หลักการและวิธกี าร
สหกรณ์ และสามารถถ่ายทอดวิถีชีวิตแบบสหกรณ์
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้บุคลากรในชุมชน
รวมถึ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ง านสหกรณ์ ขยายสู ่ ผู ้ น� ำ
องค์กรอื่นๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้ด�ำเนินการ
จัดอบรมหลักสูตร เผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งการสหกรณ์สู่
ผูน้ ำ� ชุมชน และ หลักสูตร ส่งเสริมพัฒนาผูน้ ำ� สหกรณ์
อิ ส ลาม ให้ กั บ ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนและบุ ค ลากรในชุ ม ชน
แล้ว จ�ำนวน ๓๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓ ของ
เป้าหมาย ๓๒๐ คน
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๕. โครงการเสริมสร้างความมัน่ คงของหมูบ่ า้ นด้วย
วิธีการสหกรณ์ ๑๖๒ หมู่บ้าน
เพื่อ ผลั กดั น ให้ ระบบสหกรณ์ ที่ ขั บเคลื่อ นโดย
เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ในการเข้าไปส่งเสริมและให้
ความรูด้ า้ นอุดมการณ์ หลักการ วิธกี ารของสหกรณ์
ที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งและการพัฒนา
เครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เกิดขึ้นภายใน
หมูบ่ า้ นเป้าหมายของกองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คง
ภายในภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค ๔ สน.) เพือ่
ให้เกิดประสิทธิภาพในการย้อนแย้งยุทธศาสตร์ยทุ ธวิธี
ของผูก้ อ่ เหตุ สามารถลดอิทธิพลในหมูบ่ า้ นจัดตัง้ และ
เสริมสร้างความมัน่ คงของหมูบ่ า้ นด้วยวิธกี ารสหกรณ์
จ�ำนวน ๑๖๒ หมูบ่ า้ น ในการขับเคลือ่ นการบูรณาการ
ร่วมกับโครงการหลักการ (flagship project) ของ
กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า โดยมีการจัดอบรม ให้แก่
ประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
แล้ว จ�ำนวน ๙๗๒ คน ๑๕๐ หมูบ่ า้ น คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐ ของเป้าหมาย ๙๗๒ คน ๑๖๒ หมูบ่ า้ น

๔. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
กิจกรรมหลัก : โครงการหลวง
๑. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง รูปแบบของการสหกรณ์ในชุมชน ๕๓ แห่ง (สหกรณ์
แนะน�ำ ส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรม ๔๙ แห่ง กลุ่มเกษตรกร ๒ แห่ง และกลุ่มเตรียม
ในรูปแบบของการสหกรณ์ ในพื้นที่โครงการหลวง สหกรณ์ ๒ แห่ง) ตามเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ๖๕๐ ราย และจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกรณ์
แม่ฮอ่ งสอน และล�ำพูน จ�ำนวน ๕๓ แห่ง (สหกรณ์ ๔๙ จ�ำนวน ๓๑ ราย รวมทั้งสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อ
แห่ง กลุ่มเกษตรกร ๒ แห่ง และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ การจัดหาปัจจัยการผลิตและการตลาดที่จ�ำเป็นใน
๒ แห่ง) จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับ การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชุมชน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน จ�ำนวน ๙ แห่ง เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๗,๕๓๙,๒๐๐ บาท

74

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๒. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพืน้ ทีโ่ ครงการขยาย
ผลโครงการหลวง
แนะน�ำ ส่งเสริมการด�ำเนินกิจกรรมในรูปแบบ
ของการสหกรณ์ ในพื้นที่โครงการหลวง ๘ จังหวัด
จ�ำนวน ๒๗ แห่ง (สหกรณ์ ๕ แห่ง กลุ่มเกษตรกร
๒ แห่ง กลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๗ แห่ง และหมู่บ้าน
๑๓ แห่ง) ตามเป้าหมาย จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้รปู แบบของการสหกรณ์ในชุมชน ๒๗ แห่ง
จ�ำนวน ๓๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๑๓ รายและ
จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกรณ์ จ�ำนวน ๔ ราย
รวมทั้งสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการจัดหาปัจจัย
การผลิตและการตลาดที่จ�ำเป็นในการพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ในจังหวัดน่าน จ�ำนวน ๔ แห่ง
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามเป้าหมาย
๓. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพืน้ ทีโ่ ครงการขยาย
ผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่าง
ยั่งยืน
พั ฒ นาพื้ น ที่ ที่ มี ป ั ญ หาการปลู ก ฝิ ่ น ซ�้ ำ ซาก
โดยใช้แนวทางของโครงการหลวง และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเสริมสร้างอาชีพและรายได้
บนฐานความรูท้ สี่ อดคล้องกับสภาพภูมสิ งั คม เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้สังคมและชุมชน รวมทั้งสร้างความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุ ม ชน โดยแนะน� ำ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารด� ำ เนิ น
กิจกรรมในรูปแบบของการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน จ�ำนวน ๑๐ แห่ง
ตามเป้าหมาย จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
กับชุมชน เพือ่ สร้างกระบวนการเรียนรูแ้ ละประยุกต์

ใช้รปู แบบของการสหกรณ์ในชุมชน ๑๐ แห่ง จ�ำนวน
๑๐ ครัง้ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม ๑๕๐ ราย ตามเป้าหมาย
และได้รว่ มประชุมกับสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(องค์ ก ารมหาชน) และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
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ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในการ
จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาพื้ น ที่ ป ลู ก ฝิ ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น ประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๕. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
ผลผลิตที่ ๑ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม
กิจกรรมหลัก : ชดเชยการขาดทุนจากการบริหาร
จัดการล�ำไยปี ๒๕๔๘
๑. อุดหนุนเพื่อชดเชยการขาดทุนจากการบริหาร
จัดการล�ำไยปี ๒๕๔๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐
เห็นชอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เสนอตัง้ งบประมาณ
ค่าชดเชยภาระขาดทุนจากการบริหารจัดการล�ำไย
จ�ำนวน ๖๗๕.๖๖ ล้านบาท เพื่อน�ำไปจ่ายช�ำระคืน
กองทุ น สงเคราะห์ เ กษตรกรตามที่ ส หกรณ์ / กลุ ่ ม
เกษตรกรกู้ยืมผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ไปด�ำเนิน
โครงการบริหารจัดการล�ำไยปี ๒๕๔๘ ตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วประสบภาวะ
ขาดทุ น โดยสหกรณ์ / กลุ ่ ม เกษตรกร เป้ า หมาย
ได้รับการชดเชยภาระขาดทุนตามโครงการตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ -๒๕๕๙ แล้ว ๑๐๖ แห่ง
(สหกรณ์ ๗๔ แห่ง กลุ่มเกษตรกร ๓๒ แห่ง) รวมเป็น
เงิน ๖๐๙ ล้านบาท

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง

๑. ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ
CPS
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เผยแพร่ ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
อุ ด มการณ์ หลั ก การและวิ ธี ก ารสหกรณ์ ใ ห้ แ ก่
บุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และประชาชน
ทั่ ว ไป พั ฒ นาระบบสหกรณ์ ใ ห้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
โดยการพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ ใ นการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในด้านการบริหารการจัดการ การด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงธุรกิจ
สหกรณ์ สู ่ ร ะดั บ สากล รวมถึ ง ให้ ส มาชิ ก สหกรณ์
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้เข้าแนะน�ำ ส่งเสริม
ติดตามและสนับสนุนการด�ำเนินงานของสหกรณ์
และกลุม่ เกษตรกรแล้ว ๑๓,๕๕๒ แห่ง ตามเป้าหมาย
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ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

(สหกรณ์ ๘,๑๖๗ แห่ง กลุ่มเกษตรกร ๕,๓๘๕ แห่ง)
โดยสหกรณ์ แ ละกลุ ่ ม เกษตรกรที่ มี วั น สิ้ น ปี บั ญ ชี
ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๘ - สิงหาคม ๒๕๕๙
สามารถปิดบัญชีได้แล้ว ๘,๘๔๓ แห่ง (สหกรณ์
๕,๕๔๐ แห่ง กลุ่มเกษตรกร ๓,๓๐๓ แห่ง) สหกรณ์
และกลุ ่ ม เกษตรกรที่ วั น สิ้ น ปี บั ญ ชี ร ะหว่ า งเดื อ น
พฤษภาคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙ สามารถ
จั ด ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ� ำ ปี ไ ด้ ๘,๑๖๑ แห่ ง
(สหกรณ์ ๕,๑๑๖ แห่ง กลุ่มเกษตรกร ๓,๐๔๕ แห่ง)
ในด้านการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินธุรกิจของ
สมาชิ ก สหกรณ์ แ ละกลุ ่ ม เกษตรกรมี ส มาชิ ก ที่ มี
ส่วนร่วมในการด� ำเนินธุรกิจทุกประเภท จ� ำนวน
๕,๔๘๘,๒๐๒ ราย (สหกรณ์ ๕,๓๖๓,๔๙๘ ราย
กลุม่ เกษตรกร ๑๒๔,๗๐๔ ราย) ซึง่ เป็นสหกรณ์และ
กลุม่ เกษตรกรทีม่ สี มาชิกร่วมท�ำธุรกิจเพิม่ ขึน้ ๔,๒๑๖
แห่ง (สหกรณ์ ๒,๘๐๒ แห่ง กลุม่ เกษตรกร ๑,๔๑๔ แห่ง)
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมท�ำธุรกิจ
เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน ๗๑๑,๕๕๐ ราย (สหกรณ์ ๖๙๑,๓๗๖ ราย
กลุ่มเกษตรกร ๒๐,๑๗๔ ราย) โดยธุรกิจที่สมาชิก
สหกรณ์มีส่วนร่วมท�ำธุรกิจกับสหกรณ์มากที่สุดคือ
ธุรกิจสินเชือ่ มีสมาชิกร่วมท�ำธุรกิจ ๓,๓๘๒,๕๑๒ ราย
รองลงมาคือ ธุรกิจรับฝากเงิน มีสมาชิกร่วมท�ำธุรกิจ
๒,๕๑๑,๗๓๘ ราย และธุรกิจที่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร
มีส่วนร่วมท�ำธุรกิจกับกลุ่มมากที่สุดคือ ธุรกิจสินเชื่อ
มีสมาชิกร่วมท�ำธุรกิจ ๖๗,๖๗๓ ราย รองลงมาคือ

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�ำหน่าย มีสมาชิกร่วมท�ำธุรกิจ
๒๒,๔๖๑ ราย
ให้ ค วามรู ้ แ ละชี้ แจงท� ำ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
กฎ ระเบี ย บ นโยบายของทางราชการ รวมถึ ง
ร่วมสืบค้นปัญหาของสมาชิกทีเ่ กีย่ วกับสหกรณ์หรือกลุม่
ที่สังกัด และร่วมหาแนวทางแก้ไขผ่านการประชุม
กลุ่มสมาชิกในสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม
โดยได้เข้าร่วมประชุมแล้ว ๒,๔๑๔ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๐๕ ของเป้าหมาย ๒,๔๖๒ แห่ง กลุม่ สมาชิก
จ�ำนวน ๔๓,๖๔๕ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๒ ของ
เป้าหมาย ๔๕,๗๙๐ กลุ่ม มีสมาชิก เข้าร่วมประชุม
๑,๐๘๘,๖๕๓ ราย
๒. การพั ฒ นาศั ก ยภาพสมาชิ ก สหกรณ์ / กลุ ่ ม
เกษตรกร
พั ฒ นาบุ ค ลากรสหกรณ์ แ ละกลุ ่ ม เกษตรกร
ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจงานสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ
และวิธีการสหกรณ์ เสริมสร้างและพัฒนาสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมด�ำเนินการ
ร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ โดยจั ด อบรมแก่ เ กษตรกร
และสมาชิกสหกรณ์ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพรวม ๕ หลักสูตร คือ หลักสูตรพัฒนาความรู้
บทบาทหน้าที่ของผู้น�ำสหกรณ์เนื่องในวันพืชมงคล
หลักสูตรสมาชิกสหกรณ์ใหม่ หลักสูตรการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกสหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่าง

ยั่งยืน หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำ� สหกรณ์เพื่อ
ความมัน่ คงยัง่ ยืนของสหกรณ์ (กรรมการสหกรณ์ภาค
การเกษตร) และหลักสูตรการบริหารจัดการสหกรณ์
ที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายจัดการรุ่นใหม่) โดยด�ำเนิน
การจัดอบรมทัง้ ๕ หลักสูตรแก่เกษตรกรและสมาชิก
สหกรณ์แล้ว จ�ำนวน ๔๓,๗๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๐๙.๑๘ ของเป้าหมาย ๔๐,๑๐๐ คน
๓. พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรสูด่ เี ด่น
๓.๑ พั ฒ นาสหกรณ์ แ ละกลุ ่ ม เกษตรกรสู ่
มาตรฐาน
		 ด� ำ เนิ น การจั ด มาตรฐานสหกรณ์ / กลุ ่ ม
เกษตรโดยการแนะน�ำ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรเพื่อวัดความเป็นสถาบันสหกรณ์และ
ประเมิ น ศั ก ยภาพในการด� ำ เนิ น งานของสหกรณ์
เป็ น การเบื้ อ งต้ น นอกจากนั้ น ยั ง ส่ ง เสริ ม และ
พั ฒ นาการจั ด ระดั บ มาตรฐานสหกรณ์ เ ป็ น ข้ อ มู ล
เบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ใน
การแบ่งระดับสหกรณ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ได้ เข้ า แนะน� ำ ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ / กลุ ่ ม เกษตรกรให้
รักษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๗,๓๘๗ แห่ง (สหกรณ์
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๔,๕๖๒ แห่ง กลุ่มเกษตรกร ๒,๘๒๕ แห่ง) โดยมี
สหกรณ์ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานได้ จ�ำนวน ๔,๖๖๔ แห่ง
(ปี ๒๕๕๘ มีสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ�ำนวน
๔,๙๔๕ แห่ง) และกลุม่ เกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
จ�ำนวน ๑,๑๓๓ แห่ง (ปี ๒๕๕๘ มีกลุ่มเกษตรกรผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน จ�ำนวน ๓,๒๗๒ แห่ง)
๓.๒ พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ดีเด่น
คัดเลือกเกษตรกรจากสถาบันเกษตรกรและ
สหกรณ์ดเี ด่นแต่ละสาขาอาชีพ/ประเภท เพือ่ ยกย่อง
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ และเผยแพร่ ผ ลงานดี เ ด่ น ให้
ปรากฏต่อสาธารณชนและเป็นตัวอย่างแก่สถาบัน
เกษตรกรในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด�ำเนินการใน
พื้นที่ ๗๗ จังหวัด โดยได้แนะน�ำ ส่งเสริมสหกรณ์
และกลุ ่ ม เกษตรกรตามแผนพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
สู ่ ส หกรณ์ / กลุ ่ ม เกษตรกรดี เ ด่ น แล้ ว ๙๓๖ ครั้ ง
ตามเป้าหมาย สนับสนุนเงินอุดหนุนสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติจ�ำนวน ๑๐ แห่งๆ ละ
๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แบ่งเป็นกลุม่ เกษตรกร ๓ แห่ง สหกรณ์ ๗ แห่ง ได้แก่
กลุ ่ ม เกษตรกรท� ำ นาบ้ า นร้ อ งประดู ่ จ.อุ ต รดิ ต ถ์ ,
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๕. จัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์
การจัดทีด่ นิ ในรูปนิคมสหกรณ์เป็นการด�ำเนินการ
จั ด ที่ ดิ น ให้ ร าษฎรตาม พ.ร.บ. จั ด ที่ ดิ น เพื่ อ การ
ครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ เพื่อให้สมาชิกที่ไม่มีที่ดิน
ท�ำกินหรือมีนอ้ ยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ได้มที ดี่ นิ
ท�ำกินเป็นของตนเอง โดยเมื่อเกษตรกรได้ผ่านการ
คัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์แล้ว นิคมสหกรณ์
จะจัดสรรทีด่ นิ ให้กบั สมาชิกเข้าท�ำประโยชน์ และออก
หนังสืออนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์ในทีด่ นิ นิคมสหกรณ์
(กสน.๓) และเมือ่ สมาชิกได้เข้าท�ำประโยชน์และปฏิบตั ิ
ครบถ้วนตามระเบียบกฎหมายแล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์
๔. พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่ที่มี จะออกหนั ง สื อ แสดงการท� ำ ประโยชน์ (กสน.๕)
ศักยภาพ (บูรณาการกระทรวง)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด�ำเนินการในนิคมสหกรณ์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชน/เกษตรกร ๓๔ แห่ง ในพืน้ ที่ ๒๑ จังหวัด
ในพืน้ ทีท่ เี่ ข้าร่วมโครงการ มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
สหกรณ์ หลักเกณฑ์การจัดตัง้ สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร ๖. ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร
และการด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์อันจะท�ำให้
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการกลางกลุ ่ ม เกษตรกรได้
มี ก ารรวมกลุ ่ ม ในการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ตาม แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการส่งเสริม พัฒนาและ
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ โดยได้ แก้ไขปัญหากลุ่มเกษตรกร เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร
ด�ำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ ได้น�ำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการประกอบอาชีพ
หลักการ วิธกี ารสหกรณ์ และแนวทางด�ำเนินธุรกิจใน สร้างเครือข่ายให้กลุม่ เกษตรกรท้องถิน่ โดยด�ำเนินการ
รูปแบบสหกรณ์แก่กลุม่ เป้าหมายแล้วจ�ำนวน ๓,๔๕๓ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการกลางกลุ ่ ม เกษตรกร
ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๙๖ ของเป้าหมาย ๓,๔๒๐ ระดับอ�ำเภอแล้ว ๑๕๔ ครัง้ ตามเป้าหมาย มีผเู้ ข้าร่วม
ราย โดยผู ้ เข้ า รั บ การอบรมมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ ประชุม ๕,๑๔๓ ราย และจัดประชุมคณะกรรมการ
เกี่ยวกับสหกรณ์เพิ่มขึ้น จ�ำนวน ๓,๒๗๖ ราย
กลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดแล้ว ๒๒๖ ครั้ง

กลุ่มเกษตรกรท�ำสวนควนเมา จ.ตรัง, กลุ่มเกษตรกร
ท�ำไร่โป่งน�้ำร้อน จ.เชียงใหม่, สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุน
ในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จ�ำกัด จ.ก�ำแพงเพชร
สหกรณ์นิคมแม่แตง จ�ำกัด จ.เชียงใหม่ สหกรณ์
กองทุ น สวนยางโนนสุ ว รรณ จ� ำ กั ด จ.บุ รี รั ม ย์
สหกรณ์เดินรถกระทุ่มแบน จ�ำกัด จ.สมุทรสาคร
ร้านค้าสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ต�ำรวจ จ�ำกัด กรุงเทพมหานคร และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จ�ำกัด จ.เพชรบุรี)
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คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๖ ของเป้าหมาย ๒๓๐ ครั้ง
มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑,๗๓๓ ราย
๗. การจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน
จากมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารกรม
ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๕๘ ให้ ก� ำ หนด
แผนการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนส�ำหรับปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพือ่ สร้างองค์ความรูก้ ารมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนด้วยวิธีการสหกรณ์การขยายจ�ำนวนสหกรณ์
ชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จและสามารถเป็นแบบ
อย่างทีด่ ไี ด้ตลอดจนให้ความรูค้ วามเข้าใจในการจัดตัง้
สหกรณ์ในชุมชน โดยด�ำเนินการคัดเลือกกลุม่ ชุมชน/
กลุม่ เตรียมการสหกรณ์ทจี่ ะน�ำไปสูก่ ารจัดตัง้ สหกรณ์
ชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการแล้ว ๗๘ ตามเป้าหมาย
จัดท�ำโครงการสร้างองค์กรการมีส่วนร่วมของชุมชน
ด้วยวิธีการสหกรณ์/พัฒนาสหกรณ์ชุมชนให้ประสบ
ความส�ำเร็จให้แก่ชุมชน/กลุ่มเตรียมการสหกรณ์ที่
เข้าร่วมโครงการ ๗๘ ครัง้ มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ ๑,๕๙๐
ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๘๘.๔๖ ของเป้าหมาย ๗๘๐ ราย
๘. เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์
เพื่อเป็นเวทีการสร้างเครือข่ายสหกรณ์ในพื้นที่
และจังหวัดใกล้เคียง ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
กันระหว่างสหกรณ์ในด้านการเงิน การค้า การลงทุน
และเครื อ ข่ า ยด้ า นวิ ช าการซึ่ ง สมาชิ ก เครื อ ข่ า ย
สหกรณ์จะได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ร่วมกันหรือท�ำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อน�ำไปสู่การเป็น
เครือข่ายที่เข้มแข็งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้ก�ำหนดกิจกรรมการด�ำเนินงาน ดังนี้
๘.๑ การส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่ เสริมสร้างแนวคิดการเชือ่ มโยงเครือข่ายสหกรณ์

ที่จัดโดยส่วนกลาง มีเป้าหมาย จ�ำนวน ๒ ครั้ง
โดยส่วนกลางได้ด�ำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ๒ ครัง้ ดังนี้ ครัง้ ที่ ๑ จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ ชี้แจง ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม
๒๕๕๘ จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน ๙๒ ราย
และครั้งที่ ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประเมินผล
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จ�ำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน ๑๗๕ ราย
๘.๒ ส่วนภูมภิ าค จัดประชุมเพือ่ เป็นเวทีการสร้าง
เครือข่ายสหกรณ์ในพื้นที่และ/หรือจังหวัดใกล้เคียง
มีเป้าหมายด�ำเนินการในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
๗๘ แห่ง จ�ำนวน ๒๓๔ ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน
๙,๓๖๐ ราย โดยได้ ด� ำ เนิ น การแล้ ว ๒๒๗ ครั้ ง
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๐ ของเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม
ประชุมทัง้ สิน้ ๑๐,๑๔๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๓๗
ของเป้าหมาย
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๙. เพิ่ ม ศั ก ยภาพการด� ำ เนิ น งานของสหกรณ์ สู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาสหกรณ์ ร ้ า นค้ า สหกรณ์
เครดิตยูเนีย่ น สหกรณ์บริการ และสหกรณ์ออมทรัพย์
ให้มีศักยภาพเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจด้านต่าง ๆ
การจัดการกิจการที่มีประสิทธิภาพ และให้สหกรณ์
สามารถด�ำเนินการอยูไ่ ด้ภายใต้สภาวะการเปลีย่ นแปลง
ของระบบเศรษฐกิจและสังคมโลกที่พัฒนาไปอย่าง
รวดเร็วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก�ำหนด
กิจกรรมการด�ำเนินงานของสหกรณ์แต่ละประเภท
ดังนี้
๙.๑ สหกรณ์ ร ้ า นค้ า ด� ำ เนิ น การจั ด ประชุ ม
เชิงปฏิบัติการสหกรณ์ร้านค้า จ�ำนวน ๒ รุ่น โดย
ส่วนกลาง ได้ดำ� เนินการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ แล้ว
๒ ครั้ง จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน ๑๙๕ ราย
๙.๒ สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น ด�ำเนินการจัดประชุม
สัมมนา อบรมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จ�ำนวน ๒ รุ่น
โดยได้ดำ� เนินการจัดการประชุมไปแล้ว ๑ รุน่ จ�ำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน ๓๐ ราย
๙.๓ สหกรณ์ บ ริ ก าร ด� ำ เนิ น การจั ด ประชุ ม
สัมมนา อบรมสหกรณ์บริการ จ�ำนวน ๒ รุ่น และ
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ๓๘ จังหวัด การจัดท�ำแผน
กลยุทธ์ (๑ จังหวัด/รุ่น) โดยส่วนกลางได้ด�ำเนินการ
จัดประชุมไปแล้ว ๑ รุ่น จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
จ�ำนวน ๑๒๐ ราย และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การท�ำกลยุทธ์ ใน ๓๘ จังหวัด จังหวัดได้ดำ� เนินการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแล้ว ๓๘ ครั้ง จ�ำนวนผู้เข้า
ร่วมประชุม จ�ำนวน ๙๖๑ ราย
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๑๐. การช�ำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เมื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเลิกด�ำเนินกิจการ
จ�ำเป็นต้องมีการช�ำระบัญชี โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
มีหน้าที่ดำ� เนินการตามขั้นตอน ๑๐ ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ ๑ ปิดประกาศ/เผยแพร่ การเลิกและแจ้งชื่อผู้
ช�ำระบัญชี
ขั้นที่ ๒ รั บ มอบทรั พ ย์ สิ น และจั ด ท� ำ งบดุ ล ตาม
มาตรา ๘๐
ขัน้ ที่ ๓ ส่งงบดุลให้ผสู้ อบบัญชีรบั รองตามมาตรา ๘๐
ขั้นที่ ๔ ผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลตามมาตรา ๘๐
ขั้นที่ ๕ ที่ประชุมใหญ่/นายทะเบียนฯ อนุมัติงบดุล
ขัน้ ที่ ๖ ด�ำเนินการจัดการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ เสร็จสิน้
ขั้นที่ ๗ ส่งรายงานการช�ำระบัญชีและรายการย่อ
ตามมาตรา ๘๗ ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรอง
ขั้นที่ ๘ ผู้สอบบัญชีรับรองบัญชีที่ช�ำระตามมาตรา
๘๗ เพื่อเสนอนายทะเบียนฯ ให้ความเห็นชอบ
ขั้นที่ ๙ ถอนชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรออกจาก
ทะเบียน
ขั้นที่ ๑๐ ส่ ง มอบบรรดาสมุ ด บั ญ ชี แ ละเอกสาร
ทั้งหลายแก่นายทะเบียนฯ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้แบ่งเป้าหมาย
การช�ำระบัญชีเป็น ๒ กรณี คือ ๑) กรณีสหกรณ์/กลุม่
เกษตรกรไม่มีปัญหาอุปสรรคส�ำคัญ และ ๒) กรณี
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปัญหาอุปสรรคส�ำคัญ โดย
มีผลการช�ำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดังนี้

การชำ�ระบัญชี

หน่วยนับ

แผน

๑. กรณีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่มีปัญหาอุปสรรคสำ�คัญ
สามารถดำ�เนินการชำ�ระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตาม
กระบวนการเสร็จสิ้นทั้ง ๑๐ ขั้นตอน
๒. กรณีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปัญหาอุปสรรคสำ�คัญ
ที่ไม่สามารถทำ�ให้ชำ�ระบัญชีได้เสร็จ สามารถดำ�เนินการ
ชำ�ระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามกระบวนการแล้ว
เสร็จถึงขั้นที่ ๖
รวม

แห่ง

๑,๓๗๔

แห่ง

๕๒๓

๑๑. มาตรการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง
เป็นกิจกรรมเร่งรัดผลักดันให้สเู่ ป้าหมายเห็นเป็น
รูปธรรมโดยด�ำเนินงานเข้าแนะน�ำ ส่งเสริมให้สหกรณ์
มีผลการด�ำเนินงานตามเกณฑ์ดเี ด่นแห่งชาติในระดับ
คะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๐ แล้วจ�ำนวน ๖๗๙ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๓ จากเป้าหมาย ๗๑๐ แห่ง
และมีสหกรณ์ที่มีผลการด�ำเนินงานตามเกณฑ์ดีเด่น
แห่งชาติในระดับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
จ�ำนวน ๖๓๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของเป้าหมาย
๗๑๐ แห่ง เข้าแนะน�ำ ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมี
ผลการด�ำเนินงานตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติในระดับ
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ แล้วจ�ำนวน ๑๔๕
แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๕ จากเป้าหมาย ๑๕๖
แห่ง และมีกลุ่มเกษตรกร ที่มีผลการด� ำเนินงาน
ตามเกณฑ์ดเี ด่นแห่งชาติในระดับคะแนนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๖๐ จ�ำนวน ๑๓๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๐
จากเป้าหมาย ๑๕๖ แห่ง
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ร้อยละ
ผลสำ�เร็จ
๒๔๔ ๑๗.๗๖

ผล

๒๑๙

๔๑.๘๗

๑,๘๙๗ ๔๖๓

๒๔.๔๑

กิจกรรมหลัก : พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราด
เปรื่อง
๑. พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง
เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น และ
พร้ อ มที่ จ ะพั ฒ นาให้ มี คุ ณ สมบั ติ ข องเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีความรู้ในเรื่อง
การเกษตรทีต่ นท�ำอยู่ มีขอ้ มูลทีจ่ ะใช้ในการประกอบ
การตัดสินใจในการผลิตและการตลาด รวมทัง้ มีความ
ตระหนักถึงคุณภาพของสินค้าเกษตรที่ตนผลิตและ
ความปลอดภั ย ต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภคที่ จ ะซื้ อ สิ น ค้ า ของตน
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมที่ ต น
อาศัยอยู่ และมีความภาคภูมใิ จในอาชีพเกษตรของตน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด�ำเนินการในพื้นที่ ๗๖
จั ง หวั ด โดยได้ คั ด สรรเกษตรกรสมาชิ ก กลุ ่ ม เป้ า
หมายที่พร้อมจะพัฒนาเป็นต้นแบบเกษตรกรปราด
เปรื่องแล้ว จ�ำนวน ๓,๗๗๐ ราย คิดเป็นร้อยละ
๙๙.๒๑ ของเป้าหมาย ๓,๘๐๐ ราย และด�ำเนินการ
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อบรมถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับการสหกรณ์ ตลอดจน
ความรู้ต่างๆ ที่เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
แล้วจ�ำนวน ๓,๖๙๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๑ ของ
เป้าหมาย ๓,๘๐๐ ราย

ตามเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๕๐๔,๕๘๒
ราย (เฉลี่ย ๕๗๐ ราย/แห่ง) ยอดจ�ำหน่ายสินค้า
๗๑.๕๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔๓.๐๖ ของ
เป้าหมาย ๕๐ ล้านบาท (ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย ๑๔๑.๗๖
บาท/ราย) และสามารถลดค่ า ครองชี พ ได้ เป็ น
ผลผลิตที่ ๒ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการ จ�ำนวนเงิน ๙.๘๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๗
พัฒนาการด�ำเนินธุรกิจ
ของยอดจ�ำหน่าย
กิจกรรมหลัก : การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์
๑. มหกรรมสินค้าสหกรณ์
กิ จ กรรมหลั ก : ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาธุ ร กิ จ ของ
เพือ่ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลการด�ำเนินงาน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ของขบวนการสหกรณ์ ภายใต้อุดมการณ์ หลักการ ๑. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การผลไม้
และวิ ธี ก ารสหกรณ์ เปิ ด โอกาสให้ สิ น ค้ า และ คุณภาพในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ผลิตภัณฑ์ของขบวนการสหกรณ์ได้น�ำออกสู่ตลาด
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
จัดแสดง และจ�ำหน่าย/ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็น เกษตรกรผลิ ต ผลไม้ ที่ มี คุ ณ ภาพ พั ฒ นาระบบ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สินค้า/ผลิตภัณฑ์ของ การบริหารจัดการธุรกิจการตลาดผลไม้ในกลุม่ เกษตรกร
สหกรณ์ ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก อย่ า งแพร่ ห ลายเพื่ อ เตรี ย ม รักษาและขยายตลาดผลไม้ในสถาบันเกษตรกรใน
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สหกรณ์ ๙๒ แห่ง ในพื้นที่ ๑๙ จังหวัด รวบรวม
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีเป้าหมายการจัดงาน และจ�ำหน่ายผลไม้แล้ว จ�ำนวน ๑๘,๖๑๗.๘๑ ตัน
มหกรรมสิ น ค้ า สหกรณ์ ๑ ครั้ ง ใน จ.สงขลา คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๔ จากเป้าหมาย ๔๐,๐๐๐ ตัน
ซึง่ ได้ดำ� เนินการจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ไปแล้ว จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสถาบันเกษตรกรใน
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้เข้าร่วม การผลิตผลไม้คุณภาพปลอดภัย การพัฒนาระบบ
ชมงาน จ�ำนวน ๖,๙๓๐ คน มียอดจ�ำหน่ายสินค้า การผลิตการตลาดของสมาชิกสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร
สหกรณ์จากการจัดงานทัง้ สิน้ ๔,๔๐๖,๓๑๔.๐๐ บาท แล้ว ๒,๓๙๖ ราย และจัดประชุมสร้างเครือข่ายเพื่อ
ด�ำเนินโครงการ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย คาราวาน เพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ของ
สินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง สถาบันเกษตรกรแล้ว ๑๗ ครัง้
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากปัญหา มีผเู้ ข้าร่วมประชุม ๕๔๒ ราย
ค่ า ครองชี พ อั น เป็ น ผลมาจากภั ย แล้ ง สนั บ สนุ น
ให้ เ กษตรกรในชุ ม ชนมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการ
จ�ำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และ
เพิ่ ม บทบาทของสหกรณ์ ใ นการเป็ น ที่ พึ่ ง ของ
ชุมชน สร้างความเชือ่ มัน่ ระบบสหกรณ์โดย ด�ำเนินการ
จัดงานตามโครงการแล้ว ในพืน้ ที่ ๗๗ จังหวัด ๘๘๖ แห่ง

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๒. สนั บ สนุ น ความพร้ อ มสหกรณ์ ใ นการเข้ า สู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพือ่ เตรียมความพร้อมในการด�ำเนินงานโครงการ
สนับสนุนความพร้อมสหกรณ์ในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สหกรณ์ / กลุ ่ ม เกษตรกรได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาด
โดยการสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ก ารตลาดแก่ ส หกรณ์
๓ แห่ง ประกอบด้วย
๑) สหกรณ์ ป ศุ สั ต ว์ แ ละสั ต ว์ น�้ ำ ฉะเชิ ง เทรา
จ�ำกัด ด�ำเนินการจัดหารถบรรทุก ๔ ล้อ ด�ำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๙
๒) สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่ – ล�ำพูน จ�ำกัด
ด�ำเนินการปรับปรุงเครือ่ งผสมอาหารสัตว์ ได้เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
๓) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จ�ำกัด
ด� ำ เนิ น การจั ด หารถบรรทุ ก ๔ ล้ อ ด� ำ เนิ น การ
เรียบร้อยแล้ว
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ส่งเสริมให้สินค้าของสถาบันเกษตรกรให้ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน เช่น อย. สมส. Primary GMP GAP
Q ฮาลาล มาตรฐานอินทรีย์ฯ จ�ำนวน ๗๘ แห่ง โดย
ก�ำหนดจัดการอบรม ๗๘ ครัง้ ผูเ้ ข้าร่วมอบรม จ�ำนวน
๒,๓๔๐ ราย สินค้าของสถาบันเกษตรกรได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ๑๕๖ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ด�ำเนินการ
จัดอบรมไปแล้ว ๗๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ของเป้าหมาย จ�ำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ๒,๔๖๖ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๓๘ ของเป้าหมาย คัดเลือก
ผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการแล้ว ๑๕๓ ผลิตภัณฑ์
จากเป้าหมาย ๑๕๖ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ ได้รับ
การรับรองมาตรฐานแล้ว จ�ำนวน ๑๑๘ ผลิตภัณฑ์
(น�ำ้ พริกแกง แชมพูสมุนไพร ปลาอินทรียเ์ ค็ม ข้าวสาร
ผลไม้แปรรูป กาแฟคั่วบด น�ำ้ ดื่ม)
๓.๒ การปรับปรุงโรงเรือน โดยการปรับปรุง
อาคาร สถานทีส่ ำ� หรับการผลิต หรือเชือ่ มโยงการผลิต
ภายใต้การควบคุมและการจัดการของกลุ่มภายใต้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้ถูกสุขลักษณะ สอดคล้อง
กั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารผลิ ต ซึ่ ง ก� ำ หนดโดยกระทรวง
๓. พัฒนาสินค้าของสถาบันเกษตรกรให้ได้รับการ สาธารณสุข อย. หรือ GMP จ�ำนวน ๕ แห่ง ซึ่งได้
รับรองมาตรฐาน
คัดเลือกสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว ๕ แห่ง
เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้ความรูแ้ ละพัฒนาการผลิต ด�ำเนินการแล้ว จ�ำนวน ๑ แห่ง ที่จ.นครสวรรค์
สินค้าของสถาบันเกษตรกรให้มคี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน และ ๔ แห่ง อยู่ระหว่างการด�ำเนินการตามแผน
ที่หน่วยงานตรวจรับรองก� ำหนด เช่น อย. สมส.
Primary GMP GAP Q ฮาลาล มาตรฐานอินทรีย์ฯ ๔. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีกิจกรรมในการ
เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ส่งเสริมและพัฒนา ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้
ห่วงโซ่ การผลิตนม ในภาวะที่มีการแข่งขันที่จะมี
๓.๑ การพั ฒ นาสิ น ค้ า ให้ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง ความรุนแรง ขึ้นในอนาคต กรมส่งเสริมสหกรณ์
มาตรฐาน โดยการสนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้ จึงได้จัดให้มโี ครงการระยะยาว ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ –
เกีย่ วกับการเตรียมความพร้อมการผลิต และปรับปรุง ๒๕๖๐) เพือ่ เพิม่ ศักยภาพอาหารสัตว์กบั สหกรณ์โคนม
คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ให้ ไ ด้ ม าตรฐาน ตลอดจนแนะน� ำ กลุม่ เป้าหมายโดยมีการประชุมคณะท�ำงานวิเคราะห์
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ตรวจสอบ และติดตามภายใต้อนุกรรมการบริหารนม
ทั้งระบบ ๖ ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๕๐ ราย ประชุม
คณะท� ำ งานวิ เ คราะห์ ตรวจสอบ และติ ด ตาม
ภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ ๖ ครั้ง
มีเกษตรกรเข้าร่วม ๗๓ ราย จากเป้าหมาย ๕๐
ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๔๖ ของจ�ำนวนเกษตรกร
ที่เข้าร่วมทั้งหมด ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความ
สามารถทายาทเกษตรกรโคนมในการเลีย้ งโคนมเพือ่
เพิ่มผลผลิตฟาร์มโคนมที่ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง ๑
ครั้ง ๔๐ ราย มีเกษตรกรเข้าร่วม ๕๑ ราย จากเป้า
หมายทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๒๗.๕ และประสาน
งานให้ ค�ำ แนะน�ำ และติดตามให้สหกรณ์โคนมใน
จังหวัดมีการด�ำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ จ�ำนวน ๓๙๒ ครั้ง จากเป้าหมาย
๔๔๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๘

๕. พัฒนาศักยภาพการด�ำเนินธุรกิจโคเนื้อของ
สหกรณ์
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด�ำเนินการประสานงาน
ให้ค�ำแนะน�ำและติดตามให้สหกรณ์เป้าหมายด�ำเนิน
ธุรกิจและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ๓๒๕
ครัง้ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๘ ของเป้าหมาย ๓๖๐ ครัง้
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาศักยภาพธุรกิจโคเนือ้
ของสหกรณ์ ๑ ครั้ง ๑๐๑ คน จัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจโคเนื้อ (ต้นน�้ำ) ๑ ครั้ง
๖๐ คน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่าย
ธุรกิจโคเนื้อ (กลางน�ำ้ ) ๑ ครั้ง ๓๐ คน จัดประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารเชือ่ มโยงเครือข่ายธุรกิจโคเนือ้ (ปลายน�ำ้ )
๑ ครั้ง ๔๑ คน
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๖. ส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพเครือข่ายการผลิต
และการตลาดสหกรณ์ประมง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้ประสานงาน แนะน�ำ
ส่งเสริม ติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการ
ผลิต และการตลาดสหกรณ์ประมงในพื้นที่ ๖๑ แห่ง
๕๙๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๘ ของเป้าหมาย
๖๑๐ ครัง้ จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และการพั ฒ นาสู ่ ก ารจั ด ตั้ ง ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ป ระมง

ระดับประเทศไทย ๑๐ ครั้ง ๓๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ
๘๘.๖๑ ของเป้าหมาย ๓๖๐ คน จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาด
สหกรณ์ประมง ๑ ครัง้ ๑๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๗
ของเป้าหมาย ๑๕๐ คน จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนา
ผู้จัดการสหกรณ์มืออาชีพ ๑ ครั้ง ๖๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๙๐ คน

๗. เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภัย
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ผลิตสินค้า
ให้ได้การรับรองมาตรฐานและผลิตสินค้าปลอดภัย
ให้ชมุ ชน ตามหลักการสหกรณ์ โดยแนะน�ำ ช่วยเหลือ
และให้ค�ำปรึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ในการด�ำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการ
ผลิตการตลาดผักปลอดภัยในสถาบันเกษตรกร ๓๑
แห่ง ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาธุรกิจและสร้าง
เครือข่ายการด�ำเนินธุรกิจรวบรวมผักปลอดภัยของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๑ ครั้งๆ
ละ ๘๐ คน เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ จัดอบรมให้ความรูก้ ารผลิต
พืชผักปลอดภัยตามระบบ GAP และการตรวจรับรอง
แบบกลุ่ม จ�ำนวน ๒๖ ครั้ง สมาชิก ๙๓๐ ราย ได้เข้า
ร่วมการจัดอบรมไปแล้ว จ�ำนวน ๒๖ ครั้ง จ�ำนวน

สมาชิกทีเ่ ข้าร่วม ๙๔๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๗๒
จั ด อบรมเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การ
ด้านการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัย จ�ำนวน
๒๖ ครั้ง สมาชิก ๙๓๐ ราย เข้าร่วมการจัดอบรม
จ�ำนวน ๒๙ ครั้ง สมาชิกทั้งหมด ๙๙๑ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๖.๕๕
๘. ตลาดเกษตรของสหกรณ์ / กลุ ่ ม เกษตรกร
(Co-op Market)
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
จั ด ตั้ ง ตลาดเกษตรกรขึ้ น เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาด้ า น
การผลิ ต และการตลาด รวมทั้ ง การจั ด การด้ า น
อื่นๆ และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถบริหาร
การด�ำเนินกิจกรรมในการจัดหาสินค้ามาจ�ำหน่าย
ผ่ า นตลาดเกษตรกรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
รวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกในสหกรณ์ทงั้ กลุม่ เกษตรกร
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และกลุม่ อาชีพได้รบั รูค้ วามต้องการของตลาด เพือ่ น�ำ
ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการของตน
ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
๗๘ แห่ง โดยด�ำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
และประชาสัมพันธ์โครงการแล้ว ๒๕๗ ครั้ง มีผู้
เข้าร่วมกิจกรรม ๒๖,๓๖๕ คน จัดประชุมถ่ายทอด
ความรูก้ ารตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์แก่สหกรณ์/
กลุม่ เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการแล้ว ๘ ครัง้ มีผรู้ บั การ
อบรม ๑๘๕ ราย รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์การจัดตั้ง
ตลาด อุปกรณ์ และเครือ่ งมือการจัดท�ำระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับแก่สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
แล้ว ๒๐ แห่ง เป็นเงิน ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท
๙. สร้างความเข้มแข็งในระบบการเงินของสหกรณ์
เป็ น การสร้ า งความเข้ า ใจให้ ส มาชิ ก สหกรณ์
ตระหนักถึงการออมเงินในระบบสหกรณ์ เสริมสร้าง
วินัยทางการเงิน รณรงค์ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์
เกิดการออมเงินในระบบอย่างน้อย ๑๐๐ คนต่อ
สหกรณ์ ให้เกิดการออมเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐
บาท/คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก�ำหนด
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อท�ำความเข้าใจ/ให้
องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งในระบบ
การเงินของสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่
จัดโดยส่วนกลาง จ�ำนวน ๔ ครั้ง (๔ ภาค) จ�ำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุม ๕๒๐ ราย ซึ่งส่วนกลางได้ด�ำเนิน
การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แล้ว จ�ำนวน ๔
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งสิ้น ๕๐๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๒ ของ
เป้าหมาย และส่วนภูมิภาคคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๑๒๐ แห่ง ใน ๖๖
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จังหวัด ซึ่งมีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเข้าร่วมโครงการ
แล้ว จ�ำนวน ๑๕๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๙.๑๖
ของเป้าหมาย จ�ำนวนผู้เข้าร่วมฟังชี้แจง จ�ำนวน
๑๖,๑๘๑ ราย ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมออมเงินใน
ระบบสหกรณ์ จ�ำนวน ๑๔,๖๖๑ ราย สมาชิกสหกรณ์
ที่มีเงินออมได้ตามโครงการ จ�ำนวน ๑๒,๖๖๔ ราย
จ�ำนวนเงินออมทั้งสิ้น ๔๕,๔๖๙,๗๒๐.๔๔ บาท

คุณภาพและการตลาดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์ ๙๕ ครั้ง
๒,๙๘๗ ราย สหกรณ์สามารถรวบรวมเมล็ดพันธุ์
ที่มีคุณภาพ ๓๑,๙๑๓.๙๔ แบ่งเป็น เมล็ดพันธุ์ข้าว
๓๐,๕๗๖.๙๔ ตัน เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ๑,๓๓๗ ตัน
รวมถึงสนับสนุนเงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
แก่สหกรณ์ ๔๕ แห่งแล้ว จ�ำนวน ๓๒,๐๒๑ ตัน
เป็นเงิน ๔๘.๐๓๒ ล้านบาท

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ด
พันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
๑. ส่ งเสริ มการผลิตและกระจายพั นธุ์ ข้า วและ
ถั่วเหลือง
เพื่อส่งเสริมสหกรณ์ให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและ
ถั่วเหลืองพันธุ์ดี และกระจายเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ
แก่ เ กษตรกร โดยสนั บ สนุ น เงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ เป็ น
ค่าใช้จา่ ยทางการตลาดในการผลิตและจ�ำหน่ายเมล็ด
พันธุ์ข้าว/ถั่วเหลืองให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการใน
อัตรากิโลกรัมละ ๑.๕๐
บาท มีสหกรณ์ที่เข้าร่วม
โครงการจ�ำนวน ๘๙ แห่ง
ในพื้นที่ ๓๙ จังหวัด โดย
จั ด กิ จ กรรมสร้ า งเครื อ
ข่ายกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ขายสินค้า
เกษตรรายใหญ่
๑. สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร
เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
ด�ำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในด้านการ
บริหารจัดการ การตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย
ตามแนวทางการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ เ ป็ น ผู ้ ค ้ า ขายสิ น ค้ า เกษตร
รายใหญ่ การพัฒนาศักยภาพ ศูนย์การกระจายสินค้า
สหกรณ์ (CDC) จ�ำนวน ๔ แห่ง (จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดแพร่ จังหวัดระยอง และจังหวัดอุตรดิตถ์)
โดยได้สนับสนุนเงินอุดหนุนเพือ่ จัดหาอุปกรณ์การตลาด
ให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายทั้ง ๔ แห่ง
แล้ว เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามเป้าหมาย
ส่วนของการเสริมสร้างสถาบันเกษตรกรทีม่ ศี กั ยภาพ
สู่ SMEs ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดท�ำบรรจุ
ภัณฑ์ให้กับสถาบันเกษตรกรแล้ว จ�ำนวน ๗๘ แห่ง
เป็ น เงิ น ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท ตามเป้ า หมาย
และสนั บ สนุ น เงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ จั ด ท� ำ บรรจุ ภั ณ ฑ์
ข้าวสารให้กบั สถาบันเกษตรกรแล้ว จ�ำนวน ๓๐ แห่ง
เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามเป้าหมาย
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โครงการสนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการ
สหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และ
ทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ
๑. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “การเรียนรู้
การสหกรณ์ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง”
มีผู้เข้าร่วมประชุมจ�ำนวน ๑๙,๗๒๒ คน
๒. โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์
สู่ชุมชน หลักสูตร “ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ใน
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา” จ�ำนวน
๒๐ รุ่น มีผู้เข้าร่วมประชุมจ�ำนวน ๑,๑๔๓ คน
๓. โครงการจัดงาน “๗ มิถุนายน วันกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน ประจ�ำปี ๒๕๕๙” ด�ำเนินการใน
๗๖ จังหวัดและส่วนกลาง พื้นที่๑,๒ มีผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด ๓๒,๓๒๐ คน
๔. โครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าสหกรณ์ ด�ำเนินการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเรื่องการ
สหกรณ์ให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะน�ำไปใช้ในวิถี
ชีวิตประจ�ำวันได้ จ�ำนวน ๔ รุ่น มีผู้เข้าร่วมประชุม
๗๕๒ คน
๕. โครงการถวายความรู ้ เรื่ อ งการสหกรณ์
แก่พระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน ๕ รุ่น มีพระภิกษุเข้าร่วม
ประชุม จ�ำนวน๙๔๕ รูป
๖. โครงการจัดงาน “๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทยพัฒนา
เศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมัน่ คง” ด�ำเนินการ
จัดงาน มีผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๔,๓๒๓ คน
๗. โครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพของศู น ย์ เ รี ย นรู ้
การสหกรณ์ จัดท�ำแผนการเพิม่ ศักยภาพศูนย์เรียนรู้
การสหกรณ์ จ�ำนวน ๑๒๘ แผน จัดท�ำโครงการ
ตามแผนการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
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๔๒ โครงการ มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้จ�ำนวน
๑๒,๔๒๗ คน
๘. โครงการฝึกอบรมผู้น�ำชุมชนภาคประชาชน
ถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ผู้น�ำชุมชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
สหกรณ์ จ�ำนวน ๑,๗๕๖ หมู่บ้าน มีผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดความรู้จ�ำนวน ๓๔,๙๗๐ คน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการเชื่ อ มโยง
เครือข่ายระบบการผลิต การตลาดและการเงิน
ของสหกรณ์
๑. โครงการเพิม่ ศักยภาพการเชือ่ มโยงเครือข่าย
ระบบการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์ ด�ำเนิน
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารติ ด ตามผลการพั ฒ นา
ศักยภาพการผลิตและเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด
สินค้าสหกรณ์ จ�ำนวน ๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม
จ�ำนวน ๒๗๐ คน ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้า
สหกรณ์ระดับภาค ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน
๖๐ คน จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเชื่ อ มโยงเครื อ
ข่ายธุรกิจสหกรณ์ จ�ำนวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม
จ�ำนวน ๑๒๐ คน จัดประชุมเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง
เครือข่ายระดับจังหวัด จ�ำนวน ๑๓๙ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
๔,๔๔๙ คน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ
การผลิตสินค้าแปรรูปของสหกรณ์โคเนื้อเพื่อเข้าสู่
ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า สหกรณ์ ๑ ครั้ ง มี ผู ้ เข้ า ร่ ว ม
๑๒๐ คน
๒. โครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ปาล์มน�้ำมันของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด�ำเนินการ
ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันเกษตรกรที่ด�ำเนิน
ธุรกิจปาล์มน�้ำมัน ๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๑๐๕ คน
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๓. โครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพเครื อ ข่ า ยสถาบั น
เกษตรกรทีด่ ำ� เนินธุรกิจกาแฟ อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นยางพาราของสหกรณ์ แ ละกลุ ่ ม
เกษตรกร ภายใต้แนวทางการพัฒนายางทั้งระบบ
จัดประชุม ๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๑๐๕ คน
๕. โครงการยกระดั บ คุ ณ ภาพผู ้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า
การเกษตร ด�ำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงโครงการ
จ�ำนวน ๗๘ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑,๘๙๐ คน
และจัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต จ�ำนวน
๑๕๙ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๔,๘๑๐ คน
๖. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง
เครือข่ายการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้า
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง”
จ�ำนวน ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๑๘๐ คน
กิ จ กรรมหลั ก : การพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริ
๑. ส่ ง เสริ ม การสหกรณ์ ต ามโครงการอั น เนื่ อ ง
มาจากพระราชด�ำริ
๑.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
แนะน�ำ ส่งเสริมสหกรณ์ในพืน้ ทีโ่ ครงการอันเนือ่ ง
มาจากพระราชด� ำ ริ ให้ ส ามารถด� ำ เนิ น กิ จ กรรม
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
และมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้ เข้ า แนะน� ำ ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ / กลุ ่ ม เกษตรกร
เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์แล้ว
จ�ำนวน ๗๓ แห่ง (สหกรณ์ ๗๑ แห่ง กลุ่มเกษตรกร
๒ แห่ง) และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มให้แก่กลุ่ม
ชาวบ้านในพื้นที่แล้ว ๒๕ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ของเป้าหมาย รวมทั้งจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันจัดท�ำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์
การพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ�ำนวน ๙๗ ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๗ ของเป้าหมาย ๙๘ ครั้ง
(เนื่องจากเลิกสหกรณ์ จ�ำนวน ๑ แห่ง) ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ๒,๙๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๓๔
ของเป้าหมาย ๒,๙๔๐ ราย และสนับสนุนเงินอุดหนุน
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพสหกรณ์ ใ นพื้ น ที่ โ ครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ จ� ำ นวน ๓๘ แห่ ง
คิดเป็น ร้ อ ยละ ๑๐๐ ของเป้ า หมาย ๓๘ แห่ ง
เป็นเงิน ๑๒,๕๐๔,๙๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๗
ของเป้าหมาย ๑๒,๗๖๓,๕๐๐ บาท
๑.๒ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แนะน�ำ ส่งเสริม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ให้สามารถ
ด�ำเนินกิจกรรมโดยใช้หลักการของสหกรณ์ เพื่อ
ช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก ทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้ดำ� เนินการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเพชรบุรี โดยการแนะน�ำ
ส่งเสริม สหกรณ์ ๑ แห่ง เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพงตามแผนแม่บท
โครงการพระราชประสงค์หุบกะพง
๑.๓ โครงการบู ร ณาการการพั ฒ นาตาม
พระราชด�ำริของส�ำนักราชเลขาธิการ ๗ โครงการ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ
ได้รบั การแนะน�ำ ส่งเสริม ให้สามารถด�ำเนินการและ
กิจกรรมทั้งในด้านส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิก รวมทั้งสนับสนุนเงิน
อุดหนุนเพือ่ พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพืน้ ทีโ่ ครงการ
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อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ มีเป้าหมายเข้าแนะน�ำ ส่งเสริม สหกรณ์/กลุม่
เกษตรกร จ�ำนวน ๑๑ แห่ง ในพื้นที่ ๔ จังหวัด คือ
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ สระแก้ว และเลย โดยได้เข้า
แนะน�ำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว ๗ แห่ง
รวมถึงจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร/สัมมนา
เพือ่ ร่วมกันหาแนวทางน�ำรูปแบบของการสหกรณ์ไป
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการ
แล้ว ๑๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๓๐ ราย
๑.๔ คลิ นิ ก เกษตรเคลื่ อ นที่ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร
เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด� ำ ริ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เกิดผลสัมฤทธิ์
และสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ให้เกษตรกรได้รับการแนะน�ำส่งเสริม
ด้า นการสหกรณ์ เพื่ อ พัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้บริการแก่เกษตรกร
ในพื้นที่ ๗๘ จังหวัด โดยร่วมประสานงานบูรณาการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจัดกิจกรรมคลินิก
สหกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ
การให้ ค� ำ ปรึ ก ษา ตอบปั ญ หาชิ ง รางวั ล จ� ำ นวน
๓๓๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๐๘ ของเป้าหมาย
๓๑๒ ครั้ง
๑.๕ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แนะน� ำ ส่ ง เสริ ม ความรู ้ ก ารสหกรณ์ และการ
อนุรักษ์/ใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มด�ำเนินกิจกรรมเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ และ
จั ด ท� ำ แปลงสาธิ ต รวบรวมพั น ธุ ก รรมพื ช ท้ อ งถิ่ น
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โดยแนะน�ำ ส่งเสริมการสหกรณ์ให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ ๗๘ จังหวัด ๕๑ นิคม ส่งเสริมความรู้ด้าน
สหกรณ์ พัฒนาอาชีพ อนุรัก ษ์แ ละใช้ ประโยชน์
พันธุกรรมพืชแก่สมาชิกสหกรณ์ในโครงการ จ�ำนวน
๕๑ รุ่น ของเป้าหมาย ๕๑ รุ่นคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม ๑,๕๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ของเป้าหมาย ๑,๕๓๐ ราย และส่งเสริมการจัดท�ำ
แปลงสาธิตพันธุกรรมพืช เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน/สมาชิกสหกรณ์ จ�ำนวน ๗๖ แปลง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๕๒ ของเป้าหมาย ๕๐ แปลง รวมทั้งจัด
เวที/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้น�ำ
ชุมชนและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อชี้แจง ประชาสัมพันธ์ ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เห็ น ความส� ำ คั ญ ของการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
สามารถขยายพื้นที่การ จ�ำนวน ๗๘ รุ่น คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๗๘ รุ่น มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ๒,๓๗๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๓๖ ของ
เป้าหมาย ๒,๓๔๐ ราย
๑.๖ การส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ต ามพระราชด� ำ ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะด้านการสหกรณ์
และสร้างลักษณะนิสัยที่สอดคล้องกับอุดมการณ์
สหกรณ์ สร้างจิตส�ำนึกในการท�ำงานร่วมกันให้เด็ก
นักเรียนและประชาชน จนสามารถน�ำไปใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เข้า
แนะน� ำ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมสหกรณ์ นั ก เรี ย นตาม
พระราชด�ำริฯ ให้แก่โรงเรียนใน ๕๐ จังหวัด ๒ พืน้ ทีแ่ ล้ว
จ�ำนวน ๔๗๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย
๔๗๗ แห่ง เข้าแนะน�ำ ส่งเสริมกลุม่ อาชีพตามพระราช
ด�ำริฯ ให้สามารถด�ำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์

ของกลุ่ม จ�ำนวน ๖๕ กลุ่ม คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐
ของเป้ า หมาย ๖๕ กลุ ่ ม รวมทั้ ง จั ด กิ จ กรรม
ทัศนศึกษาให้แก่นกั เรียนทีเ่ ป็นคณะกรรมการสหกรณ์
ผู้สังเกตการณ์และครูที่รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์
๕๐ จังหวัด ๒ พื้นที่ จ�ำนวน ๕๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ๖,๔๐๓ ราย จัดกิจกรรมการประกวด
การบันทึกรายงานการประชุม และการบันทึกบัญชี
สหกรณ์ภายในจังหวัด จ�ำนวน ๓๘ ครั้ง มีผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม ๕,๒๔๑ ราย และจัดให้มีกิจกรรมการ
ประกวดการออมทรัพย์ของนักเรียน สุดยอดเด็กดี
มีเงินออม ๕ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๒๑๖ ราย จ�ำนวน
เงินออม ๕๗,๙๔๔ บาท ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อ
ปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนในโครงการ
แล้ว จ�ำนวน ๑๒๘ แห่ง เป็นเงิน ๑๔,๗๙๐,๕๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๑๒๘ แห่ง
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๑.๗ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
มีความเข้มแข็ง มัน่ คงยัง่ ยืน สามารถพึง่ พาตนเองได้
รวมทั้ ง สามารถแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
สมาชิก โดยการน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด�ำเนินการใน
พื้นที่ ๗๘ จังหวัด โดยเข้าแนะน�ำ ส่งเสริมสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ให้ด�ำเนินการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จ�ำนวน ๑๕๖
แห่ ง ตามเป้ า หมาย จั ด อบรมให้ ค วามรู ้ ป รั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่กรรมการและฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร จ�ำนวน ๗๘ ครัง้ ตามเป้าหมาย
มี ผู ้ เข้ า ร่ ว มอบรม ๑,๗๑๐ ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
๑๐๙.๖๑ ของเป้าหมาย ๑,๕๖๐ ราย จัดประชุม
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เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง
แล้ว จ�ำนวน ๑๕๖ ครั้ง ตามเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วม
ประชุม ๓,๒๓๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๗๑
ของเป้ า หมาย ๓,๑๒๐ ราย รวมทั้ ง สนั บ สนุ น

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เงินอุดหนุน เพือ่ ขับเคลือ่ นแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งให้ แ ก่ ส หกรณ์ / กลุ ่ ม เกษตรกรที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการแห่งละ ๓๐,๐๐๐ บาทแล้ว จ�ำนวน ๑๕๖ แห่ง
เป็นเงิน ๔,๖๘๐,๐๐๐ บาท

๖. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาพืชพลังงาน (ปาล์มน�ำ้ มัน) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑. พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
พืชพลังงาน (ปาล์มน�้ำมัน)
เพื่ อ ปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต ปาล์ ม น�้ ำ มั น และ
ปรับระบบส่งเสริมการผลิต ให้เกิดการพัฒนาในเชิงพืน้ ที่
ขนาดใหญ่ เพิ่มศักยภาพสหกรณ์ในการด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์ รวมถึงสนับสนุนให้สหกรณ์เพิ่มบทบาท
ในฐานะผู้ซื้อผลิตผลการเกษตรรายใหญ่ ด�ำเนินการ
พืน้ ที่ ๑๐ นิคมสหกรณ์ ใน ๔ จังหวัด สหกรณ์จ�ำนวน
๑๔ แห่ง พื้นที่ ๓๙๓,๐๐๐ ไร่ ในปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๙ ด�ำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ของสมาชิ ก โดยจั ด ตั้ ง กลุ ่ ม สมาชิ ก ผู ้ ผ ลิ ต ปาล์ ม
ร่วมกันแล้ว ๗๐ กลุ่ม และอบรมมาตรฐานการปลูก
ปาล์มน�้ำมันอย่างยั่งยืน (RSPO) แก่สมาชิกแล้ว
๓,๕๐๐ ราย ตามเป้าหมาย รวมทั้งด�ำเนินการอบรม
สร้างอาชีพเสริมในแปลงปาล์มน�้ำมันแก่สมาชิกแล้ว
๒๐๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๐ ของเป้าหมาย
๑,๐๐๐ ราย

๗. แผนงานการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ปัญหาที่ดินท�ำกิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
๑. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน
ท�ำกินตามนโยบายรัฐบาล
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร/สมาชิก
ตามพื้นที่เป้าหมาย ๑๔ พื้นที่ ๑๑ จังหวัด จ�ำนวน
ผู้ยากไร้ ๑๕,๐๘๑ ราย โดยก�ำหนดกรอบ ๖ ด้าน
คือ ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์บน
ฐานข้อมูล Zoning ด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำและ

การพั ฒ นาปั จ จั ย พื้ น ฐาน ด้ า นการส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาอาชีพ ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ด้านการ
สนับสนุนเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ และด้าน
การส่งเสริมการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนในปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ ได้เตรียมความพร้อมเพือ่ ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ ๖ ด้าน ใน ๗ พื้นที่ คือ ๑. ป่าลุ่ม
แม่นำ�้ แม่ฝาง จ.เชียงใหม่ ๒. ป่าดงหมู จ.นครพนม

๓. ป่าล�ำน�้ำน่านฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์ ๔. ป่าโคกนาโก
จ.ยโสธร ๕. ป่าชายเลน จ.นครศรีธรรมราช ๖. ป่าห้วย
ระบ�ำ ในเขต ส.ป.ก. จ.อุทยั ธานี ๗. เขตปฏิรปู ทีด่ นิ
จ.กาฬสินธุ์ รวมเนื้อที่ ๓,๙๗๕ ไร่ ๕๘๔ ราย
ซึ่งได้ด�ำเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มและจัดตั้ง
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว ๗ แห่ง ดังนี้
๑. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ�ำนวน ๒ พื้นที่
		 - สหกรณ์ ก ารเกษตรยั่ ง ยื น แม่ ท า จ� ำ กั ด
จ.เชียงใหม่ สมาชิกจ�ำนวน ๔๗๒ ราย (จากจ�ำนวน
เกษตรกรเป้าหมาย จ�ำนวน ๑,๒๓๕ ราย)
- สหกรณ์การเกษตรโสกแมว จ�ำกัด จ.นครพนม
สมาชิกจ�ำนวน ๘๐ ราย (จากจ�ำนวนเกษตรกรเป้าหมาย
๑๗๕ ราย)
		 - สหกรณ์การเกษตรชุมชนต�ำบลกุดโบสถ์
จ�ำกัด จ.นครราชสีมา สมาชิก จ�ำนวน ๖๖ ราย
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๒. พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. จ�ำนวน ๒ พื้นที่
		 - สหกรณ์ปฏิรปู ทีด่ นิ ระบ�ำ จ�ำกัด จ.อุทยั ธานี
สมาชิกจ�ำนวน ๓๑๓ ราย (ได้รับมอบรายชื่อ ๓๑๗
ราย จากจ�ำนวนเกษตรกรเป้าหมาย ๔๘๖ ราย)
		 - สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จ�ำกัด
จ.กาฬสินธุ์ สมาชิกจ�ำนวน ๓๖ ราย (ได้รับมอบราย
ชือ่ ๗๕ ราย จากจ�ำนวนเกษตรกรเป้าหมาย ๙๐ ราย)
๓. พื้นที่สาธารณประโยชน์ จ�ำนวน ๒ พื้นที่ คือ
		 - สหกรณ์ประชารัฐนครสวรรค์หนองน�ำ้ บ้าน
บางไซ จ�ำกัด สมาชิกจ�ำนวน ๓๘ ราย
		 - กลุ ่ ม เกษตรกรท� ำ นาหนองบั ว ค� ำ มู ล
จ.ขอนแก่น สมาชิกจ�ำนวน ๖๓ ราย
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ณ วันที่ ๓๑
งบรายจ่าย
รวมทัง้ สิน้
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งปม.ตาม พรบ.
๓,๒๓๐,๖๒๐,๗๐๐.๐๐
๑,๗๐๗,๘๖๗,๔๐๐.๐๐
๙๑๐,๒๘๐,๔๐๐.๐๐
๘๒,๓๗๒,๙๐๐.๐๐
๕๑๔,๕๔๙,๔๐๐.๐๐
๑๕,๕๕๐,๖๐๐.๐๐
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ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สิงหาคม ๒๕๕๙
งปม.ที่ได้รับ

PO

ผลเบิกจ่าย

คงเหลือ

๓,๒๓๐,๖๒๐,๗๐๐.๐๐ ๒๐,๗๖๐,๑๗๙.๗๐ ๒,๘๓๓,๘๗๘,๖๐๑.๓๕ ๓๗๕,๙๘๑,๙๑๘.๙๕
๑,๗๐๗,๘๖๗,๔๐๐.๐๐
- ๑,๕๘๖,๖๙๔,๒๑๐.๖๒ ๑๒๑,๑๗๓,๑๘๙.๓๘
๙๐๗,๗๗๐,๕๖๐.๐๐ ๑๕,๔๔๑,๑๗๙.๗๐ ๗๒๙,๐๑๐,๖๖๓.๙๘ ๑๖๓,๓๑๘,๗๑๖.๓๒
๘๒,๓๗๒,๙๐๐.๐๐ ๕,๓๑๙,๐๐๐.๐๐
๗๗,๐๔๒,๗๘๔.๘๐
๑๑,๑๑๕.๒๐
๕๑๖,๐๙๗,๒๐๐.๐๐
- ๔๓๖,๓๓๙,๗๖๘.๘๖ ๗๙,๗๕๗,๔๓๑.๑๔
๑๖,๕๑๒,๖๔๐.๐๐
๔,๗๙๑,๑๗๓.๐๙ ๑๑,๗๒๑,๔๖๖.๙๑

แผนงาน สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
โครงการ พักหนี้เกษตรกรรายย่อย
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

๒๔๕,๖๔๖,๖๐๐.๐๐
๒๔๕,๖๔๖,๖๐๐.๐๐
๑๖๘,๕๐๐.๐๐
๒๔๕,๔๗๘,๑๐๐.๐๐
-

-

แผนงาน ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการ บริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

๖๔,๒๓๒,๐๐๐.๐๐
๖๔,๒๓๒,๐๐๐.๐๐
๓,๘๑๐,๐๐๐.๐๐
๖๐,๔๒๒,๐๐๐.๐๐
-

-

% เบิกจ่าย
ไม่รวม PO
๘๗.๗๒%
๙๒.๙๑%
๘๐.๐๙%
๙๓.๕๓%
๘๔.๘๐%
๓๐.๘๑%

หน่วย : บาท
% เบิกจ่าย
รวม PO
๘๘.๓๖%
๙๒.๙๑%
๘๑.๗๘%
๙๙.๙๙%
๘๔.๘๐%
๓๐.๘๑%

๑๙๖,๖๗๘,๒๒๘.๘๖ ๔๘,๙๖๘,๓๗๑.๑๔ ๘๐.๐๗% ๘๐.๐๗%
๑๙๖,๖๗๘,๒๒๘.๘๖ ๔๘,๙๖๘,๓๗๑.๑๔ ๘๐.๐๗% ๘๐.๐๗%
- ๐.๐๐% ๐.๐๐%
๑๖๘,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐% ๐.๐๐%
- ๐.๐๐% ๐.๐๐%
๑๙๖,๖๗๘,๒๒๘.๘๖ ๔๘,๗๙๙,๘๗๑.๑๔ ๘๐.๑๒% ๘๐.๑๒%
- ๐.๐๐% ๐.๐๐%
๕๔,๕๗๙,๓๒๗.๐๑
๕๔,๕๗๙,๓๒๗.๐๑
๒,๙๔๕,๗๒๗.๐๑
๕๑,๖๓๓,๖๐๐.๐๐
-

๙,๖๕๒,๖๗๒.๙๙
๙,๖๕๒,๖๗๒.๙๙
๘๖๔,๒๗๒.๙๙
๘,๗๘๘,๔๐๐.๐๐
-

๘๔.๙๗% ๘๔.๙๗%
๘๔.๙๗% ๘๔.๙๗%
๐.๐๐% ๐.๐๐%
๗๗.๓๒% ๗๗.๓๒%
๐.๐๐% ๐.๐๐%
๘๕.๔๕% ๘๕.๔๕%
๐.๐๐% ๐.๐๐%
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งบรายจ่าย

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

งปม.ตาม พรบ.

งปม.ที่ได้รับ

PO

ผลเบิกจ่าย

คงเหลือ

% เบิกจ่าย
รวม PO
๙๘.๑๕%
๙๘.๑๕%
๐.๐๐%
๙๔.๓๖%
๐.๐๐%
๑๐๐.๐๐%
๐.๐๐%

แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

๒๕,๑๗๕,๘๐๐.๐๐
๒๕,๑๗๕,๘๐๐.๐๐
๘,๒๗๘,๐๐๐.๐๐
๑๖,๘๙๗,๘๐๐.๐๐
-

-

๒๔,๗๐๘,๙๗๐.๒๕
๒๔,๗๐๘,๙๗๐.๒๕
๗,๘๑๑,๑๗๐.๒๕
๑๖,๘๙๗,๘๐๐.๐๐
-

แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการสร้างมูลค่าภาคการเกษตรและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

๑๗,๙๘๒,๖๐๐.๐๐

-

๑๖,๒๑๔,๔๔๑.๙๗

๑,๗๖๘,๑๕๘.๐๓ ๙๐.๑๗% ๙๐.๑๗%

๑๗,๙๘๒,๖๐๐.๐๐
๘,๙๔๓,๔๐๐.๐๐
๙,๐๓๙,๒๐๐.๐๐
-

-

๑๖,๒๑๔,๔๔๑.๙๗
๗,๑๗๕,๖๖๖.๙๗
๙,๐๓๘,๗๗๕.๐๐
-

๑,๗๖๘,๑๕๘.๐๓ ๙๐.๑๗% ๙๐.๑๗%
- ๐.๐๐% ๐.๐๐%
๑,๗๖๗,๗๓๓.๐๓ ๘๐.๒๓% ๘๐.๒๓%
- ๐.๐๐% ๐.๐๐%
๔๒๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐% ๑๐๐.๐๐%
- ๐.๐๐% ๐.๐๐%

แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
ผลผลิต สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำ�เนินธุรกิจ
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

๔๖๖,๘๒๙.๗๕
๔๖๖,๘๒๙.๗๕
๔๖๖,๘๒๙.๗๕
-

% เบิกจ่าย
ไม่รวม PO
๙๘.๑๕%
๙๘.๑๕%
๐.๐๐%
๙๔.๓๖%
๐.๐๐%
๑๐๐.๐๐%
๐.๐๐%
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๒,๘๒๙,๖๕๙,๗๐๐.๐๐ ๒๐,๗๖๐,๑๗๙.๗๐ ๒,๕๐๙,๐๔๓,๙๗๗.๓๓ ๒๙๙,๘๕๕,๕๔๒.๙๗ ๘๘.๖๗% ๘๙.๔๐%
๒,๕๙๕,๗๐๕,๕๐๐.๐๐ ๒๐,๗๐๕,๘๕๒.๖๘ ๒,๓๑๒,๐๓๔,๘๒๔.๖๓ ๒๖๒,๙๖๔,๘๒๒.๖๙ ๘๙.๐๗% ๘๙.๘๗%
๑,๗๐๗,๘๖๗,๔๐๐.๐๐
- ๑,๕๘๖,๖๙๔,๒๑๐.๖๒ ๑๒๑,๑๗๓,๑๘๙.๓๘ ๙๒.๙๑% ๙๒.๙๑%
๗๔๙,๑๕๓,๘๖๐.๐๐ ๑๕,๓๘๖,๘๕๒.๖๘ ๕๙๙,๑๑๔,๙๔๖.๓๔ ๑๓๔,๖๕๒,๐๖๐.๙๘ ๗๙.๙๗% ๘๒.๐๓%
๘๒,๓๗๒,๙๐๐.๐๐ ๕,๓๑๙,๐๐๐.๐๐
๗๗,๐๔๒,๗๘๔.๘๐
๑๑,๑๑๕.๒๐ ๙๓.๕๓% ๙๙.๙๙%
๔๕,๔๖๕,๘๐๐.๐๐
๔๕,๒๑๒,๔๐๖.๐๐
๒๕๓,๓๙๔.๐๐ ๙๙.๔๔% ๙๙.๔๔%
๑๐,๘๔๕,๕๔๐.๐๐
๓,๙๗๐,๔๗๖.๘๗
๖,๘๗๕,๐๖๓.๑๓ ๓๖.๖๑% ๓๖.๖๑%
๑๖๐,๗๑๖,๑๐๐.๐๐
๖๐,๖๒๑,๘๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๙๔,๓๐๐.๐๐
-

๕๔,๓๒๗.๐๒
๕๔,๓๒๗.๐๒
-

๑๓๙,๐๗๒,๙๖๖.๑๘ ๒๑,๕๘๘,๘๐๖.๘๐ ๘๖.๕๓% ๘๖.๕๗%
- ๐.๐๐% ๐.๐๐%
๔๒,๘๘๔,๐๐๗.๑๘ ๑๗,๖๘๓,๔๖๕.๘๐ ๗๐.๗๔% ๗๐.๘๓%
- ๐.๐๐% ๐.๐๐%
๙๖,๑๘๘,๙๕๙.๐๐
๓,๙๐๕,๓๔๑.๐๐ ๙๖.๑๐% ๙๖.๑๐%
- ๐.๐๐% ๐.๐๐%
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โครงการ สนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

๗๓,๒๓๘,๑๐๐.๐๐
๖๗,๕๗๑,๐๐๐.๐๐
๕,๖๖๗,๑๐๐.๐๐

-

๕๗,๙๓๖,๑๘๖.๕๒ ๑๕,๓๐๑,๙๑๓.๔๘
๕๗,๑๑๕,๔๙๐.๓๐ ๑๐,๔๕๕,๕๐๙.๗๐
๘๒๐,๖๙๖.๒๒
๔,๘๔๖,๔๐๓.๗๘

% เบิกจ่าย % เบิกจ่าย
ไม่รวม PO รวม PO
๗๙.๑๑% ๗๙.๑๑%
๐.๐๐% ๐.๐๐%
๘๔.๕๓% ๘๔.๕๓%
๐.๐๐% ๐.๐๐%
๐.๐๐% ๐.๐๐%
๑๔.๔๘% ๑๔.๔๘%

แผนงาน พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
โครงการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

๑๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
-

-

๑๗,๑๐๙,๓๖๑.๔๗
๑๗,๑๐๙,๓๖๑.๔๗
๓,๖๐๙,๓๖๑.๔๗
๑๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
-

๘๗.๗๔% ๘๗.๗๔%
๘๗.๗๔% ๘๗.๗๔%
๐.๐๐% ๐.๐๐%
๖๐.๑๖% ๖๐.๑๖%
๐.๐๐% ๐.๐๐%
๑๐๐.๐๐% ๑๐๐.๐๐%
๐.๐๐% ๐.๐๐%

แผนงาน การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขที่ดินทำ�กิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ�กินของเกษตรกร
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

๒๘,๔๒๔,๐๐๐.๐๐
๒๘,๔๒๔,๐๐๐.๐๐
๓,๒๒๔,๐๐๐.๐๐
๒๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
-

-

งบรายจ่าย

หมายเหตุ เบิกเงินแทนกัน ๘,๔๑๗,๘๙๐.๕๓.- บาท

งปม.ตาม พรบ.

งปม.ที่ได้รับ

PO

ผลเบิกจ่าย

คงเหลือ

๒,๓๙๐,๖๓๘.๕๓
๒,๓๙๐,๖๓๘.๕๓
๒,๓๙๐,๖๓๘.๕๓
-

๗,๙๑๘,๑๔๕.๕๓ ๒๐,๕๐๕,๘๕๔.๔๗ ๒๗.๘๖% ๒๗.๘๖%
๗,๙๑๘,๑๔๕.๕๓ ๒๐,๕๐๕,๘๕๔.๔๗ ๒๗.๘๖% ๒๗.๘๖%
- ๐.๐๐% ๐.๐๐%
๗๒๘,๑๔๕.๕๓
๒,๔๙๕,๘๕๔.๔๗ ๒๒.๕๙% ๒๒.๕๙%
- ๐.๐๐% ๐.๐๐%
๗,๑๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๘.๕๓% ๒๘.๕๓%
- ๐.๐๐% ๐.๐๐%
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ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย)
ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่
เสริมสหกรณ์๒๕๕๙
(แยกตามประเภทงบรายจ่าย)
ประจาปีงบประมาณ
ประจ
งบประมาณ
๒๕๕๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑
สิงาปี
หาคม
๒๕๕๙ เวลา
๐๘.๓๐ น.
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.

รางวัลส�ำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ�ำปี ๒๕๕๙

3,500

3,000 3,500 87.72%

2,500 3,000

93.53%

92.91%
92.91%

87.72%

80.30%
80.30%

2,000 2,500

93.53%

100.00%

84.52%

100.00%
80.00%

84.52%

80.00%
60.00%

1,500 2,000
29.57%

1,000 1,500

-

60.00%
40.00%

29.57% 20.00%40.00%

500 1,000

0.00%

500

907,770,560
82,372,900
516,097,200
16,512,640
-3,230,620,700 1,707,867,400
2,833,878,601 1,586,694,211
729,010,664
77,042,785
436,339,769
4,791,173
3,230,620,700 92.91%
1,707,867,400 80.30%
907,770,560 93.53%
82,372,900 84.52%
516,097,200 29.57%
16,512,640
87.72%
2,833,878,601
1,586,694,211
729,010,664
77,042,785
436,339,769
4,791,173
3,230,620,700 1,707,867,400
907,898,260
82,372,900
516,280,900
16,201,240
87.72%
92.91%
80.30%
93.53%
84.52%
29.57%
3,230,620,700 1,707,867,400
907,898,260
82,372,900
516,280,900
16,201,240

20.00%

0.00%

ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ
ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ

% ผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงินต่อวงเงินงบประมาณ
% ผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณเปรี
บเทีงบประมาณ
ยบกับ % แผนการใช้
ประจยาปี
๒๕๕๙ จ่ายเงินต่อวงเงินงบประมาณ
๒๕๕๙
ข้อมูล ณ วันประจ
ที่ ๓๑าปีสิงงบประมาณ
หาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ น.
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.
100.00%
90.00%
100.00%
80.00%
90.00%
70.00%
80.00%
60.00%
70.00%
50.00%
60.00%
40.00%
50.00%
30.00%
40.00%
20.00%
30.00%
10.00%
20.00%
0.00%
10.00%
0.00%

20.15%
8.24% 20.15%
8.24%

10%
7.90%
10%
8.24%
7.90%
8.24%

42.30%
36.30%
42.30%
27.52% 36.30%
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87.72%
79.25%
73.01%
87.72%
64.87%
79.25%
58.09%
73.01%
51.95%
64.87%
58.09%
51.95%

27.52%

30%
52%
73%
96%
25% 35% 39% 48% 58% 65% 75% 85% 88% 95% 100%
30%
52%
73%
96%
18.47% 31.32% 37.56% 44.17% 52.75% 58.71% 64.88% 72.47% 79.63% 88.80% 97.05%
25% 35% 39% 48% 58% 65% 75% 85% 88% 95% 100%
20.15% 27.52% 36.30% 42.83% 51.95% 58.09% 64.87% 73.01% 79.25% 87.72%
18.47% 31.32% 37.56% 44.17% 52.75% 58.71% 64.88% 72.47% 79.63% 88.80% 97.05%
20.15% 27.52% 36.30% 42.83% 51.95% 58.09% 64.87% 73.01% 79.25% 87.72%

ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ
ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ส�ำนักงาน กพร. ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ก�ำกับดูแลการพัฒนาระบบราชการ มีความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะมอบให้กบั ส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์การมหาชนที่
มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้
รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็น
ที่พึงพอใจ
การได้ รั บ รางวั ล บริ ก ารภาครั ฐ แห่ ง ชาติ จึ ง ถื อ ว่ า
เป็นการยอมรับในผลการท�ำงานของหน่วยงานภาครัฐที่
ประสบความส�ำเร็จในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ซึ่งจะสร้างขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกระตุ้น
ให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการท�ำหน้าที่ให้ดี
ยิ่งขึ้น
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งผลงานขอรับ
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ จ�ำนวน ๖ ผลงาน แบ่งเป็น
ประเภทรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ๓ ผลงาน
ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ๑ ผลงาน
และประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารทีเ่ ป็นเลิศ ๒ ผลงาน
ทั้ ง นี้ มี ผ ลงานของกรมฯ ที่ ผ ่ า นการประเมิ น จาก
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการให้ได้รบั รางวัล จ�ำนวน
๑ ผลงาน จากประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่
เป็นเลิศ ระดับดีเด่น (ปรับจากประเภท รางวัลนวัตกรรม
การบริการที่เป็นเลิศ) คือ ผลงาน “ฝ่าวิกฤตปลดหนี้ ด้วย
วิถีสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จ�ำกัด”
เจ้ า ของผลงาน ส� ำ นั ก งานสหกรณ์ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึง่ เป็น ๑ ใน ๑๑๙ ผลงานทีผ่ า่ นเกณฑ์
การประเมินและได้รับรางวัลในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
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รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management
Quality Award : PMQA) เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ด�ำเนิน
การพัฒนาองค์การอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เชิดชูเกียรติและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ และยกระดับมาตรฐานให้
เทียบเท่าสากล โดยได้กำ� หนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และกลไกการบริหารรางวัล
ด้วยแนวคิด “การปรับปรุงทีละขัน้ ” กล่าวคือ ส่วนราชการใดพัฒนาองค์การตาม
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน (Fundamental Level)
ครบหมวดแล้ว และผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ
พื้นฐาน (Certified Fundamental Level) รวมทั้งสามารถปรับปรุงองค์การ
อย่างต่อเนื่องจนมีความโดดเด่นในหมวดใดหมวดหนึ่ง จะสามารถขอรับรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดและพัฒนาไปสู่รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ต่อไปได้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้น�ำแนวทางของส�ำนักงาน ก.พ.ร. มาด�ำเนินการ
เริม่ ต้นด้วยการประเมินองค์การ จัดท�ำแผน และด�ำเนินการปรับปรุงองค์การตาม
แนวทาง เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างแนวทาง
การปฏิบัติงาน (Approach) ที่ส�ำคัญๆ อย่างเป็นระบบ แบ่งเป็นหมวดต่างๆ
ทีส่ มั พันธ์เชือ่ มโยงกัน ได้แก่ หมวด ๑ การน�ำองค์การฯ หมวด ๒ การจัดท�ำแผน
ยุทธศาสตร์ หมวด ๓ การให้ความส�ำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด ๔ การจัดการความรู้ การพัฒนาระบบสารสนเทศ หมวด ๕ การพัฒนา
บุคลากร และหมวด ๖ การปรับปรุงกระบวนการ และที่ผ่านมาในสถานะ
ที่เป็นกรมด้านบริการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พัฒนาองค์การให้ผ่านเกณฑ์ฯ
ปีละ ๒ หมวด จนครบทั้ง ๖ หมวด
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยื่นสมัครขอรับรางวัลในหมวด ๑
(ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม) หมวด ๒ (ด้านการวางแผน
ยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ) และ หมวด ๖ (ด้าน
กระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม) และได้รบั รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๑
การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector
Management Quality Award) รายหมวดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต้องมี
คะแนนรวมไม่ต�่ำกว่า ๓๐๐ คะแนน จึงจะได้รับรางวัล)

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง
กรมบัญชีกลางได้จัดให้มีการคัดเลือกและมอบรางวัล
องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลัง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีที่ ๓
ติดต่อกัน เพือ่ ส่งเสริมให้การปฏิบตั งิ านด้านการเงินการคลัง
ในภาพรวมของส่วนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังอย่างถูกต้อง โปร่งใส
รวมทั้งเป็นขวัญและก�ำลังใจให้กับส่วนราชการที่มีการ
บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ให้ได้รบั การยกย่องเชิดชู
และเป็นที่ยอมรับ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง ๕ มิติ
คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้าน
การบัญชี มิติด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้านความ
รับผิดทางละเมิด
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ไ ด้ รั บ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ด้ า น
การเบิกจ่าย ระดับดีเด่น มีผลคะแนนอยูท่ ี่ ๙๖-๙๗ คะแนน
ซึ่งส่วนราชการที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับประกาศ
เกียรติคุณในด้านนี้จะต้องด�ำเนินงานด้านการใช้จ่ายเกิด
ประโยชน์สูงสุด อยู่บนพื้นฐานการบริหารงานที่ไม่ก่อเกิด
ความเสียหาย โปร่งใส มีมาตรการป้องกัน มิให้เกิดการทุจริต
มีคุณธรรมในการท�ำงาน และมีผลการบริหารด้านการ
เบิกจ่ายภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนด
โดยปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่ท�ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้รับรางวัลนั้น มาจากการสื่อสารนโยบายของรัฐบาลด้าน
การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้รับทราบกันทั้งองค์กร
เพื่ อ ให้ การมองภาพการเบิ กจ่ ายงบประมาณเป็ น ไปใน
ทิศทางเดียวกัน และแสดงออกถึงความร่วมมือกันของทุก
หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

รางวัลผลการด�ำเนินงานดีเด่น และรางวัลการพัฒนาดีเด่น
ประเภทชมเชย : กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ในการบริหารทุนหมุนเวียนทุกกองทุน กระทรวง
การคลั ง โดยกรมบั ญ ชี ก ลางจะท� ำ การประเมิ น
ผลการด� ำ เนิ น งานในภาพรวมตามหลั ก เกณฑ์
การประเมินผลการด�ำเนินงานทุนหมุนเวียน โดย
ก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการสนองประโยชน์ต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓. ด้านปฏิบัติการ และ ๔. ด้าน
การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ซึง่ ในปีบญ
ั ชี ๒๕๕๘
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้รับคะแนนประเมินผลการ
ด�ำเนินงานอยู่ที่ ๔.๖๑๓๓ คะแนน ได้รับรางวัล
ทุ น หมุ น เวี ย นดี เ ด่ น ประจ� ำ ปี ๒๕๕๘ จ� ำ นวน
๒ ประเภทรางวัล คือ รางวัลผลการด�ำเนินงานดีเด่น
และรางวัลการพัฒนาดีเด่น ประเภทชมเชย
ความส�ำเร็จและความภาคภูมิใจทั้งหมด มาจาก
หน่วยงานภาครัฐ สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และ
บุคลากรสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ทงั้ ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ ท�ำให้เกิดความส�ำเร็จนี้ ซึง่ เป็นไปตามกลไก
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ในการด�ำเนินการสนับสนุนเงินทุนให้กับสหกรณ์ทุก
ประเภทรวมทั้งสหกรณ์ ที่ด้วยโอกาสได้เข้าถึงแหล่ง
เงินทุน
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การปรับเปลี่ยนบทบาทของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
		ปัจจุบนั สถานการณ์ของโลกมีการเปลีย่ นแปลงมากมาย ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ โดยสามารถ
คาดคะเนล่วงหน้าได้ และไม่คาดคิด ภาวะทีผ่ กผันของเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการพัฒนา
ทางเทคโนโลยี ล้วนเป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในทุกมิติ รวมถึงระบบ
สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และขบวนการสหกรณ์ไทยด้วย
		 ในอีกด้านนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการใช้
ระบบสหกรณ์เพือ่ เป็นกลไกหนึง่ ในการพัฒนาประเทศ เพิม่ บทบาทสหกรณ์เป็นองค์กรทีม่ ี
ศักยภาพในด้านเศรษฐกิจ พัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งเป็นทีพ่ งึ่ ของสมาชิกได้ในยามจ�ำเป็น
		 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ก�ำกับและดูแลสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร จึงมีการวางแผนในการด�ำเนินงานเพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐ
และสถานการณ์ของโลก โดยได้ก�ำหนดแผนพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ในระยะเริ่มต้นและได้วางแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เพื่อก�ำหนดทิศทางการท�ำงานที่
เหมาะสมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในอนาคต ซึง่ จะเป็นประโยชน์แก่บคุ ลากรใน
การท�ำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันการเงิน
ธ.ออมสิน กค

แลกเปลี่ยนความรู ระหวาง 3 หนวยงาน
รวมตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ
รวมกันพัฒนาบุคลากร

ปปง.

8.การวิจัยและพัฒนา
มาตรฐานสิ
มาตรฐานสินคา ตราสิ
ตราสินคา

7.สนับสนุนเงินกูจ าก กพส. (4,000 ลบ.)

6.สนับสนุนใหสหกรณเขาสู Credit Bureau

5.จัดระดับความนาเชือ่ ถือของสหกรณ

4.จัดตัง้ กองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินสหกรณ

 ฐานขอมูลสมาชิกสหกรณ
สรางระบบรายงานธุรกรรมทางการเงินสหกรณ

3.ระบบ IT

ควบคุมคุณภาพสํานักงานสอบบัญชี

2.การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
ควบคุณคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชี

1.การพัฒนาบุคลากร
จัดตั้งสถาบันพัฒนากรรมการ
จัดตั้งโรงเรียนผูตรวจกิจการสหกรณ
จัดตั้งโรงเรียนผูสอบบัญชีสหกรณ

หนวยงานภาคเอกชน
หอการคา สภาอุตสาหกรรม
SME

ธกส

หนวยงานภาครัฐ
ปปง ธปท

สถาบันการศึกษา

องคกรนําของขบวนการสหกรณ
สันนิบาตสหกรณ ชุมนุมสหกรณ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ

การกํากับ
1. แกไข พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 เพื่ออํานาจใหนายทะเบียนสหกรณ
ออกระเบียบในการกํากับ
มีอํานาจฟองบุคคลภายนอกได
2. กําหนดแนวทางในการใชอํานาจของรองนายทะเบียนสหกรณใหชัดเจน
3. ออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ กํากับการบริหารงานของสหกรณ
การตรวจสอบ
1. ใหสหกรณรายงานธุรกรรมทางการเงินทุกเดือน
2. ทีมตรวจสอบระดับจังหวัดตรวจสอบสหกรณทุกแหงอยางเขมขนใหครบภายใน 3 ป
3. ตั้งทีมตรวจการสหกรณเฉพาะกิจในสวนกลางตรวจสอบสหกรณที่สอไปในทางทุจริต

4.มาตรการกํากับและตรวจสอบ

สหกรณ

ป 2560 สหกรณ 4,629 สหกรณ (65%)
ตอง
สมาชิกไมนอ ยกวารอยละ 70 มีสว นรวมในการดําเนินธุรกิจสหกรณ
สหกรณมเี สถียรภาพทางการเงินในระดับมัน่ คงมาตรฐานขึ้นไป
สหกรณมรี ะบบการควบคุมภายในในระดับดี ถึงดีมาก
สหกรณไมมขี อ บกพรองจากการดําเนินงาน
สัดสวนเงินออมตอหนีส้ ินเฉลีย่ ตอครัวเรือนสมาชิกสหกรณเพิม่ มากขึน้

การกํากับ
สนับสนุนสหกรณใหมีผูทําบัญชี
ออกระเบียบ นทส. เกี่ยวกับการบัญชี
และการสอบบัญชี
การวิเคราะหและติดตามฐานะการเงิน
สหกรณ (Off-Site)
กํากับสหกรณที่สอบบัญชีสหกรณโดย
ภาคเอกชน
การตรวจสอบ
จัดทีมตรวจสอบเฉพาะกิจ
เขาตรวจสอบสหกรณที่มีปญหาพิเศษ เชน
การทุจริต รองเรียน เปนตน

5.มาตรการ
สนับสนุน

6.เครือขาย
สนับสนุน

สรางความเชื่อมั่นตอการทําธุรกรรมทางการเงิน
ของสหกรณ
ยกระดับการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
เพิ่มขีดความสามารถในการจัดทําบัญชี และงบ
การเงิน
ยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของ
สหกรณ
สงเสริมใหสหกรณมีผูจัดทําบัญชี
พัฒนาศักยภาพการใชขอมูลทางการเงินการบัญชี
การเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร
สหกรณ
พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
กําหนดคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณะกรรมการ
และผูตรวจสอบกิจการ
แกไขขอบกพรองของสหกรณ

3. มาตรการพัฒนาการบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาล

ยกระดับความสามารถในการดําเนินธุรกิจดาน
การเกษตร
สรางเครือขายความรวมมือทางธุกิจในการเพิ่ม
มูลคาสินคา
เพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับสหกรณ
สรางเครือขายความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
สงเสริมการใชนวัตกรรมในการใหบริการ
เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการสหกรณ
เพิ่มคุณภาพการผลิตสินคา และบริการใหเปนที่
ประจักษ
ฟนฟูและพัฒนาการดําเนินงานสหกรณ

2. มาตรการเพิม่ ขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ

สงเสริมการพัฒนาอาชีพแกสมาชิก
สงเสริมสวัสดิการสมาชิก
สงเสริมการออม
พัฒนาความรูดานการเงินบัญชีแกสมาชิก
สงเสริมการมีสวนรวม

1. มาตรการสรางความเข็มแข็งของสมาชิก

แผนพั
ฒฒนาความเข้
งสหกรณ์
แผนพั
นาความเขมมแข็แข็งสหกรณ
พ.ศ. พ.ศ.2559-2560
2559 - 2560
เปาหมาย สหกรณ ชัน้ 1 และ 2,3

เปาหมาย สหกรณ ชั้น 1, 2 และ 3
เปาหมาย สหกรณชนั้ 1, 2 และ 3
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มิติดมิาตนประสิ
ทธิทผธิลตามพั
ิดานประสิ
ผลตามพันนธกิ
ธกิจจ

orecard
Scorecard

านประสิ
ธิภาพของการปฏิ
บัตริ าชการ
มิตมิิดตาิดนประสิ
ทธิภทาพของการปฏิ
บัตริ าชการ
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ผลงานที่บรรลุเป้าประสงค์และเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณ
ด�ำเนินการ

มิติดานประสิ
ทธิทภธิภาพของการปฏิ
บัตริ าชการ
มิติดานประสิ
าพของการปฏิบัตริ าชการ
ผลงานที่บรรลุเปาประสงคและเปาหมาย

ความสามารถในการปฏิบัติราชการ

ผลงานที่บทีรรลุ
าประสงคแาละเป
าหมาย
่ไดรับเปงบประมาณดํ
เนินการ
ที่ไดรับงบประมาณดําเนินการ

ความสามารถในการปฏิบัติราชการ

VISION
มิติดMISSION
้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
VISION
มิติดานคุณภาพการใหบริการ
มิติดานการพัฒนาองคกร
ความสามารถในการปฏิ
บมิัตติริดาชการ
MISSION
มิติดานคุณภาพการใหบริการ
านการพัฒนาองคกร
ความสามารถในการปฏิบัติราชการ

VISION
MISSION

มิติดานการพัฒนาองคกร
ความสามารถในการปฏิ
บัติราชการ

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

ความสามารถในการเตรียมความพรอม
การใหความสําคัญกับผูบริการในการใหบริการที่มีคการให้
ุณภาพ ความส�ำคัญกับผู้บริการในการให้บริการที่มีคุณภาพ
กับการเปลี่ยนแปลงขององคกร

มิติดานการพัฒนาองคกร

การใหความสําคัญกับผูบริการในการใหบริการที่มีคุณภาพ
ความสามารถในการเตรียมความพรอม
กับการเปลี่ยนแปลงขององคกร

ความสามารถในการเตรียมความพรอม
กับการเปลี่ยนแปลงขององคกร

มิติด้านการพัฒนาองค์กร

ความสามารถในการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กร
ความสามารถในการเตรียมความพรอม
กับการเปลี่ยนแปลงขององคกร

ผลงานที่บรรลุเปาประสงคและเปาหมาย
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ดรับงบประมาณดํ
๑. ที่ไปริ
มาณธุราเนิกินการจของศูนย์VISION
กระจายสินค้ความสามารถในการปฏิ
าสหกรณ์เพิบัต่มิราชการ
ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ของปีที่ผ่านมา
๒.มิตมีิดาศนคุูนณย์ภาพการให
กระจายสิ
สหกรณ์ในกลุ
ประเทศอาเซี
บริการ นค้าMISSION
มิติด่มานการพั
ฒนาองคกร ยนและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศอาเซียน
อย่างน้อยประเทศละ ๑ ระบบ
๓. ร้อยละ ๙๕ ของสหกรณ์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่ำ/เงื่อนไขผ่อนปรน/เพื่อด�ำเนินธุรกิจที่
สามารถแข่งขันได้
ความสามารถในการเตรียมความพรอม
การใหความสําคัญกับผูบริการในการใหบริการที่มีคุณภาพ
๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นนักกับวิการเปลี
จัยอย่
างมืออาชี
่ยนแปลงขององค
กร พ ร้อยละ ๘๕ ของบุคลากรในต�ำแหน่งนักวิชาการ
สหกรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการในกลุ่มงานสนับสนุน
อื่น ๆ
๕. กรมส่งเสริมสหกรณ์มีผลงานวิจัยที่น�ำไปใช้ประโยชน์ตามโครงสร้างและภารกิจของกลุ่มงานในระดับ
กรม/กอง และส�ำนักงานส่วนภูมิภาคอย่างน้อยปีละ ๒ ผลงานต่อกลุ่มภารกิจงาน (เริ่มมีผลงานวิจัยใน
ปี ๒๕๖๒)
๖. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของ
จังหวัด
๗. เกษตรกรและหรือประชาชนในอ�ำเภอเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์/สมาชิกสมทบไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๙๐ ของ
เกษตรกรในอ�ำเภอ
๘. ผู้บริหารสหกรณ์เป็นผู้บริหารมืออาชีพภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๙. ปี ๒๕๖๑ สามารถพัฒนาเครือข่ายสือ่ สารข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานเพือ่ รองรับระบบงาน/ระบบงาน
ให้ครอบคลุมหน่วยงานของกรม จ�ำนวน ๑๕๒ แห่ง
๑๐. ปี ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยง เพื่อรองรับ
การบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กบั หน่วยงานภายนอก จ�ำนวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง ส�ำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
๑๑. ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมบริหารการจัดการสหกรณ์ มีมาตรฐานโปรแกรม ตามที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์กำ� หนด จ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๑๒. ปี ๒๕๖๒ มี data mining ร้อยละ ๖๐ ของสหกรณ์ทั้งหมด และในปี ๒๕๖๔ มี data mining
ครบร้อยละ ๑๐๐
๑๓. ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีระบบเว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบันเพิ่มขึ้นปีละ ๖๐ สหกรณ์
รวม ๓๐๐ สหกรณ์
๑๔. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ แห่ง มีบุคลากรเข้าอบรม
เกษตรดิจิตอลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ ๑๐๐
๑๕. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ แห่ง มีกิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ต่อปี
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๑. ปี ๒๕๖๒ มีระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่นในความรับผิดชอบของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จ�ำนวน ๑ ระบบ
๒. ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่กรมฯ ที่รับผิดชอบกองทุน ได้รับการอบรม ร้อยละ ๑๐๐
๓. ปี ๒๕๖๑ มีโปรแกรมส�ำหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของสหกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ จ�ำนวน ๑ ระบบ
๔. ปี ๒๕๖๑ มีโปรแกรมส�ำหรับการใช้ดุลยพินิจ ให้กับ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนที่ได้รับ
มอบหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๑ ระบบ
๕. มีโปรแกรมส�ำหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของสหกรณ์ให้กบั เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมสหกรณ์
จ�ำนวน ๑ ระบบ
๖. ปี ๒๕๖๑ มีระบบส�ำหรับตรวจการสหกรณ์ ให้กับผู้ตรวจการสหกรณ์ จ�ำนวน ๑ ระบบ
๗. ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ผู้ตรวจการสหกรณ์ได้รับการพัฒนาให้ใช้ระบบตรวจการสหกรณ์ ร้อยละ ๒๐ ต่อปี
๘. อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานนิคมฯ ร้อยละ ๕๐ ต่อปี

๑. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๒๐ ปี (สู่การปฏิบัติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
จ�ำนวน ๑ แผน
๒. จ�ำนวนบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๓. ผลส�ำรวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบุคลากรของกรมอยู่ในระดับดีมาก (๔.๒๕)
๔. ร้อยละของ ๗๐ ประชาชน สามารถรับรู้ เข้าถึง และสื่อสารแลกเปลี่ยนได้แบบสองทาง (two way
communication)
๕. ร้อยละของประชาชนระดับท้องถิ่น มีการรับรู้และมีมุมมองเชิงบวกต่อภาพลักษณ์สหกรณ์
๖. ระดับความพึงพอใจและคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม ทีม่ ตี อ่ กิจกรรมของแต่ละสหกรณ์ อยูใ่ นระดับ
ดีมากถึงดีเยี่ยมและเพิ่มขึ้น
ผลงานที
รรลุเปมชนาประสงค
๗. ดัชนีมวลรวมด้านความสุ
ขของสั่บ
งคมและชุ
อยู่ในระดับแ
ดี ละเป
(สูงขึ้นกว่าาหมาย
ปีฐานทุกปี)
๘. มีระบบฐานข้อมูล สมาชิกทีเอกสารสิ
ธิ์และข้อมูลรายแปลงาเนิ
รวมน๓การ
ระบบ
่ไดรับทงบประมาณดํ
๙. มีแผนที่ GIS รายแปลงในเขตนิคมสหกรณ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี

nce Scorecard

มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัตริ าชการ

ความสามารถในการปฏิบัติราชการ

VISION
MISSION

มิติดานการพัฒนาองคกร

มิติดานคุณภาพการใหบริการ

VISION
MISSION

การใหความสําคัญกับผูบริการในการใหบริการที่มีคุณภาพ

ผลงานที่บรรลุเปาประสงคและเปาหมาย
ที่ไดรับงบประมาณดําเนินการ
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ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์
มิติดานคุณภาพการใหบริการ

ความสามารถในการปฏิบัติราชการ

VISION
MISSION

มิติดา้ นการพัฒนาองค์กร
๑.
๒.
๓.
๔.

มิติดานการพัฒนาองคกร

ความสามารถในการเตรียมความพรอม

การใหความสําคัญกับผูบริการในการใหบริการที่มีคุณภาพ
ได้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มสมาชิกเป้าหมายในแต่
ะปี กร
กับการเปลี่ยล
นแปลงขององค
ร้อยละ ๑๐๐ ของฝ่ายจัดการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ร้อยละ ๘๐ ของจ�ำนวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีการน�ำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการ ส่งผลให้กิจการสหกรณ์มีผล
ประกอบการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความผิดพลาดในการบริหารงานลดลง และผลส�ำรวจความพึงพอใจ
ของสมาชิกมากกว่าร้อยละ ๗๐ และสูงขึ้นร้อยละ ๑๐ ทุกปี
๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้ารับการจัดระดับความน่าเชื่อได้ เมื่อสิ้นสุด
โครงการ
๖. ร้อยละ ๘๐ ของจ�ำนวนกรรมการสหกรณ์และผู้น�ำกลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรรมการพื้นฐาน
๗. กรรมการสหกรณ์และผู้น�ำกลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรรมการพื้นฐาน มีการน�ำความรู้ไปใช้ใน
การบริหารจัดการ ส่งผลให้กิจการสหกรณ์มีผลประกอบการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความผิดพลาดในการ
บริหารงานลดลง และผลส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิกมากกว่าร้อยละ ๗๐ และมีคะแนนสูงขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ทุกปี
๘. ร้อยละ ๑๐๐ ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้ารับการจัดระดับความน่าเชื่อได้ เมื่อสิ้นสุด
โครงการ
๙. ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป ของสหกรณ์มีผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์อยู่ในระดับ ดีมาก
ถึงดีเยี่ยม (มากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป)
๑๐. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุน/การเพิ่ม
ผลผลิต/เพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่าย/การบริหารการจัดการและอื่น ๆ
๑๑. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาต่อยอดและขยายผล
๑๒. เกิดห่วงโซ่รายผลผลิตในสหกรณ์มากกว่าร้อยละ ๗๐ ของสหกรณ์เป้าหมาย
๑๓. จ�ำนวนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการเชื่อมโยงเครือข่ายมากกว่าร้อยละ ๗๐ ของสหกรณ์เป้าหมาย
๑๔. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ ๕ ของปริมาณธุรกิจเดิมก่อนร่วม
โครงการ
๑๕. ร้อยละของสหกรณ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน Green Coop
๑๖. ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Green Coop ได้รับยกย่องให้เป็น Green Coop
๑๗. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีระดับการประเมิน การใช้ธรรมาภิบาลสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ
ประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ
๑๘. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ ๘๐ มีการด�ำเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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เลขที่ ๑๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๕๘๘๓
www.cpd.go.th

“๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง”
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