
 



 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

                                    หนา้ 

สว่นที ่1  ขอ้มลูทัว่ไป       

วิสัยทัศน์ พันธกจิ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์                                         3 

ยุทธศาสตร/์เป้าหมายการให้บริการ/ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วดั                                       5 

โครงสร้างกรมส่งเสริมสหกรณ ์         6 

อัตราก าลังของกรมส่งเสริมสหกรณ ์        7 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560                                        9 

สว่นที ่2 ผลการด าเนนิงาน      

1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ      12 

 แผนงานพื้นฐาน         27 

 แผนงานยุทธศาสตร ์         80 

 แผนงานบูรณาการ         134 

2. ผลการด าเนินงานโครงการส าคญัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์    142 

3. ผลการประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัตริาชการ            161

สว่นที ่3 รายงานการเงนิ           

งบการเงิน           165 

สว่นที ่4 กจิกรรมในรอบป ี          

งานด้านต่างประเทศ          183 

การจัดงานวันคล้ายวันคล้ายสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 45 ปี           194 
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วสิยัทศัน์                                         กรมสง่เสรมิสหกรณ ์ระยะ 20 ป ี

สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรเขม้แข็ง  

เปน็ศนูยก์ลางและกลไกขับเคลือ่นเศรษฐกิจและสงัคมของชมุชนอยา่งยั่งยนื 
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พนัธกจิ                                         กรมสง่เสรมิสหกรณ ์ระยะ 20 ป ี

พฒันาระบบการบรหิารจัดการองคก์รและระบบการพฒันา 

ขีดความสามารถบุคลากรของสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรและ 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

สง่เสรมิและพฒันาสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ดว้ยการบรหิารจัดการ

และเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

พฒันาระบบการก ากบัดแูลสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร  

ด้วยระบบบรหิารจดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 

พฒันาระบบการรกัษาเสถียรภาพของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรและ

สรา้งภาพลกัษณท์ี่ดี 

 

เปา้หมายเชงิยทุธศาสตร์                                         

 ป ี2560 - 2564 เปน็องคก์รที่มุง่เน้นพฒันาสง่เสรมิภาพลกัษณท์ี่ดแีละพัฒนาขดีความสามารถของ สหกรณ์ดว้ย

ระบบบรหิารจัดการคณุภาพ บคุลากรมอือาชพี และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 ป ี2565 – 2569  เปน็องคก์รทีน่ าระบบบรหิารจดัการสมยัใหม ่เทคโนโลยแีละพาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิส ์เพือ่สง่เสรมิ

และสนับสนนุใหส้หกรณม์คีวามสามารถทางการแขง่ขนัและมภีาพลกัษณท์ี่ด ี 

 ป ี2570 - 2574 เป็นองคก์รที่ยกระดับความสามารถของขบวนการสหกรณใ์หส้ามารถก ากบัและพึง่พา ตนเองได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสิทธิผล  

 ป ี2575 - 2579 เป็นองคก์รทีร่กัษาความสมดุลของสหกรณใ์หเ้ป็นศนูยก์ลางเศรษฐกิจและสงัคม ในระดบัฐานราก

ของประเทศ ทีม่คีวามมั่นคง มัง่คัง่ ยัง่ยนื ตามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยทุธศาสตรท์ี ่1 

สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิธีการสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลสัมฤทธิ์  :  สมาชิกและประชาชนได้ประโยชน์จากวิธีการสหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมมากข้ึน 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จ านวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรเพ่ิมข้ึน (ราย) 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :  อัตราส่วนทางการเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิดในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีสัดส่วน  
ที่เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 
 
ยทุธศาสตรท์ี ่2 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความม่ันคงและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ผลสัมฤทธิ์  :  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนายกระดับความเข้มแข็งท่ีดีขึ้น 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  :  จ านวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต 
การตลาด การบริการ และการบริหารจัดการ (แห่ง) 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  :  อัตราส่วนทางการเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีสัดส่วน      
ที่เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 

1. จ านวนสหกรณ์ได้รับการยกระชั้นที่ดีข้ึน (แห่ง) 
2. มูลค่าการเชื่อมโยงปริมาณธุรกิจระหว่างสหกรณ์ภาคการเกษตรและสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 

พัฒนาศักยภาพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 
ผลสัมฤทธิ์  :  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  :  จ านวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล (แห่ง) 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  :  อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในงาน/โครงการที่เข้าร่วม
ขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาล ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 

พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือส่งเสริมและก ากับ ดูแล สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ผลสัมฤทธิ์  :  กรมส่งเสริมสหกรณ์มีศักยภาพในการส่งเสริม ก ากับ และดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  :  จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินกิจการอยู่ในกรอบกฎหมาย (แห่ง) 
 

ยทุธศาสตร/์เปา้หมายการใหบ้รกิาร/ผลสมัฤทธิแ์ละตวัชีว้ดั                                       
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โครงสรา้งกรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กลุม่ตรวจสอบภายใน 
กลุม่พฒันาระบบบรหิาร 

ราชการบรหิารสว่นกลาง 

ส านกังานเลขานกุารกรม 

กองคลงั 

กองพฒันาระบบ                    

สนบัสนนุการสหกรณ ์

กลุม่พฒันาสหกรณ ์                    

ภาคการเกษตรและกลุม่

ส านกัพฒันาและถา่ยทอด    

เทคโนโลยกีารสหกรณ ์

กองแผนงาน 

กองพฒันาสหกรณ ์                       

ดา้นการเงนิและรา้นคา้ 

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ         

และการสือ่สาร 

ส านกังานสง่เสรมิสหกรณ ์  

กรงุเทพมหานคร  พืน้ที ่1 

ส านกังานสง่เสรมิสหกรณ ์ 

กรงุเทพมหานคร พืน้ที ่2 

ราชการบรหิารสว่นภมูภิาค 

ส านกังานสหกรณจ์งัหวดั 76 จงัหวดั 

http://www.cpd.go.th/
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บคุลากรทั้งหมด  783 คน  

5,016 คน  

ลูกจ้างประจ า

 

พนักงานราชการ

 1,507 คน  

อตัราก าลงัของกรมสง่เสรมิสหกรณ ์                                      

2,726 คน  

ขา้ราชการ  

http://www.cpd.go.th/
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  ขา้ราชการ 

ต าแหนง่

ประเภท 
ระดบั 

วุฒกิารศกึษา 

รวม ต่ ากวา่

ปรญิญาตร ี

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

บรหิาร 
สูง - - 1 - 1 

ต้น - - 2 - 2 

อ านวยการ 
สูง - 13 57 1 71 

ต้น - 4 10 - 14 

วชิาการ 

ทรงคุณวุฒิ - - - - - 

เชี่ยวชาญ - 2 4 - 6 

ช านาญการ

พิเศษ 

- 90 133 1 224 

ช านาญการ - 549 752 4 1,306 

ปฏิบตัิการ - 445 117 - 562 

ทั่วไป 

อาวุโส 76 95 30 - 201 

ช านาญงาน 126 148 20 - 295 

ปฏิบตัิงาน 33 10 1 - 44 

รวม 235 1,356 1,129 6 2,726 

ลกูจ้างประจ าและพนักงานราชการ 

ต าแหนง่ประเภท วุฒกิารศกึษา รวม 

ต่ ากวา่ปรญิญาตร ี ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก  

ลกูจา้งประจ า 738 42 3 - 783 

พนกังานราชการ 577 926 4 - 1,507 

รวม 1,315 968 7 - 2,290 

ข้อมูล ณ 30 กนัยายน 2560 

อตัราก าลงั กรมสง่เสรมิสหกรณ์                                       
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       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับการอนุมัติ งบประมาณทั้งสิ้น 

3,257,986,900 บาท เพื่อด าเนนิการตามภารกจิตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร คือ สหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งประชาชนทั่วไปใน 7 แผนงานหลัก มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวม 

3,068,043,079 บาท  คิดเป็นร้อยละ 94.17  ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

แผนภาพที ่1 ผลเบกิจา่ยภาพรวมกรมสง่เสรมิสหกรณ ์(แยกตามประเภทงบรายจา่ย) 

 

                                            ที่มา :  กองคลัง กลุ่มบญัชีและงบประมาณ     

                                                                           ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 

 

 

รวมทกุงบ งบบุคลากร งบด าเนนิงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนนุ งบรายจา่ยอืน่

งบประมาณทีไ่ดร้บั 3,257,986,9 1,758,346,1 901,793,120 177,791,500 400,209,480 19,846,700

ผลเบกิจา่ย 3,068,043,0 1,729,884,5 828,882,541 100,187,253 390,625,928 18,462,835.

% ผลเบิกจา่ย 94.17% 98.38% 91.91% 56.35% 97.61% 93.03%

94.17% 98.38% 91.91% 56.35% 97.61% 93.03%

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

ล
้าน
บ
าท

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                                       
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แผนภาพที ่2 แสดงผลการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณภาพรวมเปรียบเทยีบกบัเปา้หมาย 

 

  ที่มา :  กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 
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ส่วนที่ 4
ผลการด าเนนิงานโครงการส าคญั 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

แผนงานพืน้ฐาน 

แผนงานยุทธศาสตร์ 

 
 

 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ ์

ผลงานสะสมตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2560 

รายงานผลการปฏบิตังิานและการเบกิจา่ยงบประมาณ 

 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 

 

แผนงานบรูณาการ 

http://www.cpd.go.th/
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สรปุผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัตงิานและงบประมาณรายจา่ย                               

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/ 

กจิกรรมหลกั/กจิกรรมรอง/ตวัชีว้ดั 
หนว่ยนบั 

 ผลการปฏบิตังิาน  

 เปา้หมาย   ผลงานสะสม    รอ้ยละผลส าเรจ็  

แผนงานพืน้ฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง 

กิจกรรมหลกั : การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ 

   กิจกรรมรอง : งาน "สินค้าสหกรณ์ไทยร่วมใจช่วยเกษตรกร" 
1. มูลค่าการจ าหน่ายสินค้า บาท  54,701,110.45  

2. จ านวนผู้เข้าร่วมงาน ราย  302,130  

กิจกรรมหลกั : ให้การช่วยเหลือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก กรณีประสบภัยธรรมชาติ 

   กิจกรรมรอง :  อุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชกิกรณีประสบภยัธรรมชาติ 

  1. สถาบันเกษตรกร แห่ง               651  546              83.87  
  2. ชดเชยดอกเบี้ยแกส่มาชิกสหกรณ/์ 
กลุ่มเกษตรกร 

ราย          134,479             143,406            106.64  

ล้านบาท        167.3290  137.2246              82.01  

กิจกรรมหลกั : ชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการล าไยปี 2548 

   กิจกรรมรอง : อุดหนุนเพ่ือชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการล าไย ปี 2549 
   1. อุดหนุนเพื่อชดเชยการขาดทนุจากการบริหาร
จัดการล าไย ปี 2549 

แห่ง                 23  23 100.00 

ล้านบาท              7.88  7.88 100.00 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปร่ือง 

   กิจกรรมรอง :  พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง 
  1. ให้ความรู้การสหกรณ ์การรวมกลุ่มแก่
เกษตรกรรุ่นใหม ่(สมาชิกกลุ่มเป้าหมายใหม่ท่ี
สามารถพัฒนาให้มีคุณสมบตัิของเกษตรกร
ปราดเปรื่อง โดยพิจารณาจากผูม้รีายได้ไม่ต่ ากว่า 
180,000 บาท/ครัวเรือน/ป ี

ราย             3,800                3,801  100.03 

  2. ให้ความรู้เพื่อพัฒนาเป็นผู้น าสหกรณ์ต้นแบบ 
(สมาชิกกลุ่มเป้าหมายเดมิที่เคยร่วมโครงการและมี
คุณสมบัติพื้นฐานของ Smart Farmer ครบ 6 ข้อ 
และมรีายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี) 
 
 

ราย             1,520                1,520  100.00 
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แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/ 

กจิกรรมหลกั/กจิกรรมรอง/ตวัชีว้ดั 
หนว่ยนบั 

 ผลการปฏบิตังิาน  

 เปา้หมาย   ผลงานสะสม    รอ้ยละผลส าเรจ็  

  3. เกษตรกรผ่านมาตรฐานคณุสมบัติของการเป็น
เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ครบทั้ง 6 
ข้อ และมีรายได้ไมต่่ ากว่า 180,000  บาท/
ครัวเรือน/ปี) และสามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบได้ 

ราย 1,520 1,441 94.80 

กิจกรรมหลกั : ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 
   กิจกรรมรอง : สนับสนนุวาระแห่งชาติ 
ด้านการสหกรณ์ 

เรื่อง                  1   1  100 

กิจกรรมหลกั : ชดเชยน้ านมโคท่ีเททิ้งเนื่องจากโรงงานผู้รับซ้ือประสบอุทกภัยปี 2554 

   กิจกรรมรอง : อุดหนุนเพ่ือชดเชยน้ านมโคท่ีเททิ้งเนื่องจากโรงงานผู้รับซ้ือประสบอุทกภัยป ี2554 
  1. อุดหนุนเพื่อชดเชยน้ านมโคทีเ่ทท้ิงเนื่องจาก
โรงงานผู้รับซื้อประสบอุทกภัยปี 2554 ให้แก่
สถาบันเกษตกร 

แห่ง                  7  7 100.00 

ตัน        599.9782  599.9782 100.00 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง 

   กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรตามระบบ CPS 
  1. สหกรณ/์กลุ่มเกษตกรทีไ่ดร้ับการส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงาน 

แห่ง           13,193               13,198             100.04  

  2. สหกรณผ์่านเกณฑ์มาตรฐาน แห่ง             6,101                4,941  80.99  

ร้อยละ                 82                80.99    

  3. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑม์าตรฐาน แห่ง             3,751                  3,089               82.48  

ร้อยละ                 93  82.48    

  4. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตรที่รับเพิม่ ราย           50,000               57,456             114.91  

   กิจกรรมรอง : ก ากับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์ 

  1. การตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบสหกรณ ์ แห่ง         2,642.00             2,600.00               98.41  
  2. การตรวจการสหกรณ์ตามค าสั่งนายทะเบียน
สหกรณ ์ 

แห่ง         1,090.00               975.00               89.45  

  3. การประชุมคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไข
ปัญหาการด าเนินงานของสหกรณแ์ละกลุม่
เกษตรกรทีม่ีข้อบกพร่อง (จกบ.) 

ครั้ง           312.00               297.00               95.19  

ราย         4,680.00             6,012.00             128.46  

   กิจกรรมรอง : เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

   1. การออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ 
     - กสน. 3 
 
 
 

ไร ่           11,228  11,493 102.36  

ราย                 1,720    
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แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/ 

กจิกรรมหลกั/กจิกรรมรอง/ตวัชีว้ดั 
หนว่ยนบั 

 ผลการปฏบิตังิาน  

 เปา้หมาย   ผลงานสะสม    รอ้ยละผลส าเรจ็  

     - กสน. 5 ไร ่           15,405                15,534               100.84  

ราย   
                 

1,668  
  

   - ส ารวจวงรอบรายแปลงพื้นที่จัดรูปที่ดินที่ยังไม่
ขึ้นรูปแผนท่ี 

ไร ่             6,199                7,643               123.29  

   2. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนฯ 
          - กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียน 

แห่ง             2,000                1,868               93.40  

   กิจกรรมรอง : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร 

   1. โครงการประชุมคณะกรรมการกลางกลุม่เกษตรกร 
       - ระดับอ าเภอ 
 

ครั้ง               154  154            100.00  

ราย             3,851                3,766               97.79  
       - ระดับจังหวัด ครั้ง               231  228              98.70  

ราย               768  759              98.83  
       - ระดับภาค ครั้ง                 24  23              95.83  

ราย                 77  77            100.00  
       - ระดับประเทศ ครั้ง                  4  2              50.00  

ราย                 18  18            100.00  

   2. โครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการผลไม้คณุภาพในสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 
     - อุดหนุนบรรจภุัณฑ์บรรจผุลไม ้
  
  

จังหวัด                 10  10            100.00  

ใบ           98,400               100,200          101.82  

บาท       6,060,000           6,060,000             100.00  
    - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
เครือข่ายการด าเนินธรุกิจของสถาบันเกษตกร 

ราย                 50                    54  108 

    - จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกรุ่นใหม่และ
ทายาทสมาชิกสหกรณ์ผูผ้ลติและรวบรวมผลไม้ เพื่อ
เรียนรู้งานด้านสหกรณแ์ละการด าเนินการผลิต
ผลไม้คณุภาพอย่างต่อเนื่อง 

ราย               570                   611  107.19 

   - จัดอบรมเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทาง
การตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกร 

ราย               570                   785             137.72  

  3. โครงการสรา้งเครือข่ายพัฒนาการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรมนัส าปะหลัง 
   - ประชุมเสริมสรา้งกลุ่มผู้ผลิตคณุภาพและ
เครือข่ายมันส าปะหลังของจังหวัด 

ราย               472                   519             109.96  

http://www.cpd.go.th/
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แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/ 

กจิกรรมหลกั/กจิกรรมรอง/ตวัชีว้ดั 
หนว่ยนบั 

 ผลการปฏบิตังิาน  

 เปา้หมาย   ผลงานสะสม    รอ้ยละผลส าเรจ็  

   - ประชุมถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรของสหกรณ์
ในการวางแผนการผลติมันส าปะหลังให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์การผลติ การตลาดในประเทศ 

ราย               491                   545             111.00  

   4. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจดัการ
สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มุ่งสู่ความยั่งยืน 

แห่ง               102  89 87.25 

   5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเช่ือมโยงธุรกิจเกลือ ปี 2560 
   - สนับสนุนอุปกรณ์การตลาด เกลือ 
  

แห่ง                  1  1            100.00  

บาท          212,000             212,000             100.00  
   - ประชุมสรา้งเครือขา่ยระหวา่งสหกรณผ์ูผ้ลติเกลอื ราย                 30                    30             100.00  
   - ประชุมจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์
ผู้ผลิตเกลือ 

ราย                 30                    58  
           193.33  

   6. โครงการสนับสนุนสหกรณ์ประมงรวบรวมและแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรของสมาชิก 
   - อุดหนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน ตามความ
ต้องการของสหกรณ์และตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิก 

แห่ง                  3                      3             100.00  

บาท       3,150,000           3,150,000             100.00  

   7. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสหกรณ์ประมงผ่านกลไกชุมนมุสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จ ากัด 
   - ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและน าเสนอ
แผนธุรกิจของสหกรณเ์ป้าหมาย จดัท าแผนธุรกิจ
ของชุมนุมฯ 

ราย                 50                    50             100.00  

   - ประชุมเชิงปฏิบัตกิารรว่มกบัชุมนุมสหกรณ์ประมง
แห่งประเทศไทย จ ากดั เพื่อวางระบบการรวมซื้อปจัจัย
การผลติและรวมขายผลผลิตของสหกรณ ์

ราย                 30                    32             106.67  

  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าฐานข้อมูล
การผลิตและการตลาดของสมาชิกชุมนุมสหกรณ ์

ราย               150                   164             109.33  

   - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามประเมิน
ศูนย์กลางการรวมซื้อปัจจยัการผลติและรวมขาย
ผลผลติของสมาชิกชุมนุมสหกรณป์ระมงแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

ราย                 50                   102          204.00  

   - ประชุมเชิงปฏิบัตกิารจดัท าแผนและน าเสนอแผน
ธุรกิจของสหกรณ์เปา้หมาย สหกรณล์ะ 1 แผน 

ราย               400                   529             132.25  

   8. โครงการพัฒนาการด าเนินธรุกิจและสินค้าของสหกรณ์ผูล้ี้ยงโคนม ภายใต้การเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจและการตลาดภายในห่วงโซ่
การผลิตนมทั้งระบบ 
     -  ประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายธรุกิจ
และการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ในด้านการ
ด าเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ านมดิบ 
 
 

ครั้ง                  2  2 100.00 

สหกรณ ์  284  
คน 

 
454 
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แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/ 

กจิกรรมหลกั/กจิกรรมรอง/ตวัชีว้ดั 
หนว่ยนบั 

 ผลการปฏบิตังิาน  

 เปา้หมาย   ผลงานสะสม    รอ้ยละผลส าเรจ็  

     -  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขดีความสามารถยุว
เกษตรกรและทายาทเกษตรกรโคนมในการเลีย้งโค
นมเพื่อเพิม่ผลผลิตฟาร์มโคนมที่ปฏิบัติได้และเห็น
ผลจริง 

ครั้ง                  2  2            100.00  

สหกรณ ์  42  

คน  172  
     -  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ
และคณะท างานฯ ตามที่คณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภณัฑ์นมมอบหมาย 

ครั้ง                  6  4 66.67 

คน  132  

     -  อุดหนุนเพิ่มศักยภาพธุรกจิรวบรวม แปรรูป 
การตลาดและกระจายสินค้าของสหกรณ ์เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของชุมนุมสหกรณ์โคนม
ระดับภาค 

ชุมนุม 5 5 100.00 

     -  อุดหนุนการเลี้ยงระบบคอกรวม และการ
เลี้ยงทดแทนฝูง ในฟาร์มกลางของสหกรณ ์

สหกรณ ์ 2 2 100.00 

   9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ผักปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ป ี2560 

แห่ง                 50  50 100 

  10. โครงการเพิม่ศักยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูป 
และกระจายสินค้าสหกรณ์ปศสุัตว ์

แห่ง                 30  30 100 

  11. โครงการพัฒนาศักยภาพการรวบรวมและแปรรูปกาแฟอาราบกิาในสหกรณ ์ 

    - อุดหนุนอุปกรณ์การรวบรวมและแปรรูป
ผลผลติกาแฟ 

แห่ง                  1  1            100.00  

เครื่อง                  6  6            100.00  

บาท          517,500             517,500             100.00  

กิจกรรมรอง : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 

   1. พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เปน็องค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก 
      - แนะน าส่งเสรมิสหกรณ์ออมทรัพย์ให้น า
ความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ไป
เผยแพร่และช่วยเหลือสมาชิก 

แห่ง                 80                    80             100.00  

ครั้ง               936                   792               84.62  

     - ถ่ายทอดองค์ความรู้การวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลแกส่มาชิก 
(ด าเนินการจดัอบรมแห่งละ 2 รุ่นๆละ 30 คน) 

แห่ง                 80                    80             100.00  

ครั้ง               160                   160             100.00  

ราย             4,800                5,103             106.31  

  2. พัฒนาสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนสู่ความเขม้แข็งทางการเงินชุมชน 
      - แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาสหกรณเ์ครดิต 
ยูเนี่ยนสู่ความเข้มแข็งทางการเงินชุมชน 
 
 
 

คณะ                 37                    37             100.00  
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แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/ 

กจิกรรมหลกั/กจิกรรมรอง/ตวัชีว้ดั 
หนว่ยนบั 

 ผลการปฏบิตังิาน  

 เปา้หมาย   ผลงานสะสม    รอ้ยละผลส าเรจ็  

      - ประชุมครั้งท่ี 1 เพื่อให้สหกรณ์ก าหนด
กิจกรรม/แนวทางพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่ค
วามเข้มแข็งทางการเงินชุมชนไปสูก่ารปฏิบัต ิ

แห่ง                 70                    70             100.00  

ครั้ง                 70                    70             100.00  

ราย             2,100                2,114             100.67  

      - ประชุม ครั้งท่ี 2 เพื่อน าปญัหา/อุปสรรคมา
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุผลการพัฒนาสหกรณ์
เครดติยูเนี่ยนสู่ความเข้มแข็งทางการเงินชุมชน 

แห่ง                 70                    70             100.00  

ครั้ง                 70  70            100.00  

ราย             2,100                2,109             100.43  

   3. พัฒนาศักยภาพการบริหารจดัการสหกรณ์ร้านคา้ 
         - ช้ีแจงขั้นตอนการส่งเสรมิการพัฒนา
ศักยภาพสหกรณ์ร้านค้า และร่วมวิเคราะห์ ประเมิน
สถานภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของ
สหกรณ ์เพื่อวางแผนการพัฒนา/ปรับปรุงสหกรณ์
ร้านค้า 

แห่ง                 20                    20             100.00  

         - ศึกษาดูงานระหว่างสหกรณร์้านค้าและ
สหกรณ์ผูผ้ลติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ครั้ง                 40  27              67.50  

ราย               400  357              89.25  

   4. เสรมิสร้างคุณภาพการให้บรกิารของสหกรณ์บริการ 
      - ประชุมครั้งท่ี 1 เพื่อให้สหกรณ์ก าหนด
กิจกรรม/แนวทางพัฒนาสหกรณบ์ริการ 

แห่ง                 80                    80  100.00 

ครั้ง                 80                    80  100.00 

ราย             2,400                2,390  99.58 

      - ประชุม ครั้งที่ 2 เพื่อน าปัญหา/อุปสรรคมา
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุผลการพัฒนาสหกรณ์
บริการ 

แห่ง                 80                    80  100.00 

ครั้ง                 80                    80  100.00 

ราย             2,400                2,400  100.00 

กิจกรรมรอง : พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ ์ ราย           1,925                1,975  102.59 
กิจกรรมรอง : พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 

ราย          6,320                6,439             101.88  

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาเกษตรกรรมยัง่ยนื และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเกษตรกรอยา่งเป็นระบบ 

โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสริมและพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขันการด าเนินธรุกิจกาแฟในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 
 
 

แห่ง                 23  23 100.00 
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แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/ 

กจิกรรมหลกั/กจิกรรมรอง/ตวัชีว้ดั 
หนว่ยนบั 

 ผลการปฏบิตังิาน  

 เปา้หมาย   ผลงานสะสม    รอ้ยละผลส าเรจ็  

   - อุดหนุนการปรับปรุงร้านกาแฟเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านการตลาดให้แกส่หกรณ ์
  

แห่ง                  1                      1  100.00 

บาท          900,000             900,000  100.00 

   - ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการพัฒนา
ผลผลติที่มีคณุภาพให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดและไดม้าตรฐาน GAP หรือสินค้าปลอดภัย/
การเช่ือมโยงเครือข่ายในระดับจังหวัด 

ราย                 90                    90  100.00 

   - ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการรวบรวม
ผลผลติที่มีคณุภาพ การแปรรูปและการพัฒนาตลาด
สินค้ากาแฟ โดยการเช่ือมโยงเครอืข่ายระหว่างส
หกณณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ด าเนนิธุรกิจกาแฟ 
ตลอดจนผู้ประกอบการในพื้นที่เพ่ือพัฒนาตลาด
สินค้ากาแฟ 

ราย               160                   160  100.00 

   - จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนา
ตลาดกาแฟและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ/์
กลุ่มเกษตรกรที่ด าเนินธุรกิจกาแฟแลพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันการด าเนินธุรกิจกาแฟ
และศึกษาดูงาน 

ราย                 50                    50  100.00 

โครงการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร 

    1. โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก 
     - จัดท าฐานข้อมูลการผลติของสมาชิกสหกรณ์ที่
เข้าร่วมโครงการ 
 

แห่ง                 87  85              97.70  

    - จัดประชุมถ่ายทอดความรู้การวางแผนการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร 

ครั้ง                 31  27              87.10  

ราย               435  581            133.56  

โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาโครงการหลวง 
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที ่
โครงการหลวง 

แห่ง                 89  89 100 

กิจกรรมรอง : โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง  
   - ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ
หลวงให้บรรลุวัตถุประสงค ์

แห่ง                 53  53 100.00 

   - สนับสนุนและจดัหาปัจจยัการผลิตและ
การตลาดในการพัฒนาธรุกิจสหกรณ ์

แห่ง                  8  8 100.00 

http://www.cpd.go.th/


                                 
                                 
 

 

รายงานประจ าปี  2560  กรมส่งเสริมสหกรณ์  

Annual Report 2017 Cooperative Promotion Department                                   

 

21 

แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/ 

กจิกรรมหลกั/กจิกรรมรอง/ตวัชีว้ดั 
หนว่ยนบั 

 ผลการปฏบิตังิาน  

 เปา้หมาย   ผลงานสะสม    รอ้ยละผลส าเรจ็  

กิจกรรมรอง :โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง  
   - ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ
หลวงให้บรรลุวัตถุประสงค ์

แห่ง                 26  26 100.00 

   - สนับสนุนและจดัหาปัจจยัการผลิตและ
การตลาดในการพัฒนาธรุกิจสหกรณ ์

แห่ง                  2  2 100.00 

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน   
   - ส่งเสริมให้ความรู้เกีย่วกับอุดมการณ ์หลักการ 
และวิธีการสหกรณ์ ในพ้ืนท่ีโครงการฯ  

แห่ง                 10  10 100.00 

กิจกรรมหลกั : การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กิจกรรมรอง : ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

กิจกรรมรอง : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
   -  จัดเวที/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรเห็นความส าคญัของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

ครั้ง               129                   129  100.00 

ราย             3,870                3,931  101.58 

กิจกรรมรอง : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกฎุราชกุมาร  
    - จัดกิจกรรมคลินิกสหกรณ ์ประกอบด้วย
นิทรรศการ ให้ค าปรึกษา ตอบปัญหาชิงรางวัลใน
งานคลินิกสหกรณเ์คลื่อนที ่

ครั้ง               312  234.00 75.00 

กิจกรรมรอง : การส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

  - จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นกัเรียนที่เป็น
คณะกรรมการ ผู้สังเกตการณ์และครูผูร้ับผดิชอบ  

ครั้ง                 53                    53  100.00 

  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ราย             6,564                6,801  103.61 

  -  เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารโรงเรียน 
และเพื่อด าเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

โรงเรียน               151                   151  100.00 

กิจกรรมรอง : การประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร  

  - จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อคดัเลือกสหกรณ์
และกลุม่เกษตรกรที่มผีลงานดีเด่นในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับจังหวดั 

ครั้ง             78.00                78.00             100.00  
ราย 

   2,340.00           2,220.00             94.87  

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมกจิกรรมสหกรณ์นกัเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหมอ่มหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
  - ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรยีนในโรงเรียน
เพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวด ี
 
 
 

โรงเรียน 

                18                    18                 100  
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แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/ 

กจิกรรมหลกั/กจิกรรมรอง/ตวัชีว้ดั 
หนว่ยนบั 

 ผลการปฏบิตังิาน  

 เปา้หมาย   ผลงานสะสม    รอ้ยละผลส าเรจ็  

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
  - จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏบิัติการ ทบทวน
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร/การ
ท ากิจกรรมกลุ่ม พร้อมท้ังน าโครงการตามแผน 
กลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ

ครั้ง               106                   106  100.00 

ราย             3,180                3,290  103.46 

  - เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการจดัหาอุปกรณ์การ
ผลิต การตลาด และการแปรรูปของสหกรณ์ในพื้นที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

แห่ง             39.00                39.00             100.00  

กิจกรรมรอง : เกษตรทฤษฎีใหม่  

  - .จ านวนเกษตรกรที่เข้าเสวนารว่ม 5 ประสาน ราย         5,406.00             5,406.00             100.00  

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรมหลกั : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
   กิจกรรมรอง :  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชพลังงาน ปาลม์น้ ามัน 

แห่ง/ราย 10/5,000 10/5,000  100.00  

กิจกรรมหลกั : สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ 

กิจกรรมรอง : สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร  

  1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธรุกิจจัดหาสินค้ามาจ าหนา่ยและศูนย์กระจายสินค้า  
      - แนะน า ส่งเสรมิ สนับสนุน เพื่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน 

แห่ง 78 78            100.00  

      - สนับสนุนเงินอุดหนุนในการเพิ่มศักยภาพการ
รวบรวม แปรรูป การตลาด และกระจายสินค้า
ให้แก่สหกรณ ์

แห่ง 4 4            100.00  

  2. โครงการยกระดับธุรกิจการรวมซื้อ-รวมขายของกลุ่มเกษตรกร 
      - จัดท าข้อมลูความต้องการซือ้ขายของสมาชิก
กลุ่มเกษตรกร 

ราย 
1,155 3,253            281.65  

      - จัดประชุมเชื่อมโยงธุรกิจการรวมซื้อรวมขาย
ของกลุ่มเกษตรกร 

ครั้ง 77 77            100.00  

ราย             1,155  1,481            128.23  

  3. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่
      - แนะน าส่งเสรมิการรวมกลุม่โดยใช้วิธีการ
สหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง  

แปลง 600 596              99.33  

      - จัดประชุมเพื่อเชื่อมโยงเครอืข่ายการตลาด
และมีแผนการตลาดแล้ว  
 
 
 

แปลง 600 596              99.33  

http://www.cpd.go.th/
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แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/ 

กจิกรรมหลกั/กจิกรรมรอง/ตวัชีว้ดั 
หนว่ยนบั 

 ผลการปฏบิตังิาน  

 เปา้หมาย   ผลงานสะสม    รอ้ยละผลส าเรจ็  

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

กิจกรรมรอง : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
  1. ถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์แกส่มาชิก 
ศพก. 

ศูนย์               882  918            104.08  

  2. สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกร
เพื่อสร้างเครือข่ายการผลติและการตลาด 

กลุ่ม               530  646            121.88  

  3. สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ประจ า 
ศพก.  

ศูนย์               882  882            100.00  

  4. การอบรม "สร้างวิทยากรการสหกรณ"์ ประจ า 
ศพก. 

ศูนย์               882  882            100.00  

กิจกรรมรอง : พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจข้าวสถาบันเกษตรกรพร้อมสู่ AEC  
   - ประสานงาน แนะน า ส่งเสริม เชื่อมโยง
เครือข่าย และพัฒนาศักยภาพด าเนินธุรกิจข้าว
สถาบันเกษตรกร 

แห่ง                 45  85 188.88 

   - จัดประชุมคณะท างาน ครั้ง                 20  22 110 

   - จัดประชุมบม่เพาะความรู้ให้แก่บุคลากร ด้าน
ธุรกิจ และการตลาด ในสถาบันเกษตรกร ผา่น
ทางไกลโดยวิธี Conference 

ราย             1,200  160 13.33 

   - จัดประชุมบม่เพาะเพิ่มศักยภาพสมาชิกใน
สถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย บ่มเพาะสหกรณ์ที่
ต้องการพัฒนาการด าเนินงานธุรกจิข้าว และบ่ม
เพาะสหกรณ์ที่พัฒนาศักยภาพธุรกิจข้าวให้สามารถ
แข่งขันได้ 

แห่ง                 45  64 142.22 

   - จัดประชุมพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจข้าว 
และศึกษาดูงานการจัดการธุรกิจขา้วแบบครบวงจร 

แห่ง                 10  26 260 

   - จัดกิจกรรมทดสอบตลาดข้าวสารสหกรณ์สู่
ผู้บริโภค เพื่อเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า และ
เพิ่มโอกาสทางการตลาดในการเข้าถึงผู้บริโภค 

แห่ง                  5  9 180 

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 

กิจกรรมหลกั : สนับสนุนธนาคารสินค้าเกษตร 

กิจกรรมรอง : ธนาคารสินค้าเกษตร   
   - ประชุมวิเคราะห์ความพร้อม/ก าหนดระเบียบ/
ก าหนดแนวทางแผนการด าเนินการในรูปแบบ
ธนาคารสินคา้เกษตร 
 

ราย               800                   842  105.25 

http://www.cpd.go.th/
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แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/ 

กจิกรรมหลกั/กจิกรรมรอง/ตวัชีว้ดั 
หนว่ยนบั 

 ผลการปฏบิตังิาน  

 เปา้หมาย   ผลงานสะสม    รอ้ยละผลส าเรจ็  

   - ประชุมสมัมนาการด าเนินงานธนาคารสินคา้
เกษตร 

ราย               640                   777  121.41 

   - อบรมเทคโนโลยีการผลิตทีเ่หมาะสม เพื่อ
ปรับปรุงคณุภาพผลผลติให้แก่สมาชิกธนาคาร 

ราย             1,200                1,371  114.25 

กิจกรรมรอง : ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร   

   - จัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร แห่ง                 31                    31  100.00 

  - เกษตรกรไดร้ับประโยชน์ ราย                7,483    

  - ลดต้นทุนการผลิตจากการกู้ยมืเงินจัดหาปัจจยั
การผลิต 

ล้านบาท  47.87 
  

กิจกรรมรอง : ธนาคารโคนมทดแทน  

  - จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทน แห่ง                  8                      8  100.00 

  - เกษตรกรไดร้ับประโยชน์ ราย  505   

  - ลดต้นทุนการเลี้ยงโคนมลง ล้านบาท  7.17   

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ 

กิจกรรมรอง : พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์  

1. พัฒนาสหกรณภ์าคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ    

      - สหกรณ์เป้าหมายที่ผ่านการคัดเลือก แห่ง               822  833 101.34 

      - จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์เป้าหมาย แห่ง               365  428 117.26 
       - พัฒนาศกัยภาพคณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ รุ่น               238  218 91.60 

ราย           12,330               11,126  90.24 

จังหวัด                 76                    76  100.00 

2. โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล    
   - ด าเนินการประเมินส่งเสรมิสหกรณส์ีขาวด้วย
ธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2 ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 

แห่ง 219 125              57.08  

จังหวัด 76 53              69.74  

กิจกรรมหลกั : ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร 

กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุข์้าวและถัว่เหลือง  
   - ผลการรวบรวมเมล็ดพันธ์ุด ี ตัน           39,000         27,933.270  71.62 

   - สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่สถาบนัเกษตรกร 
 
 

แห่ง                 32                    31  96.88 

บาท      58,500,000      41,899,904.50  71.62 

http://www.cpd.go.th/
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แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/ 

กจิกรรมหลกั/กจิกรรมรอง/ตวัชีว้ดั 
หนว่ยนบั 

 ผลการปฏบิตังิาน  

 เปา้หมาย   ผลงานสะสม    รอ้ยละผลส าเรจ็  

   - จัดอบรมพัฒนาขีดความสามารถการผลิตและ
การตลาดเมลด็พันธ์ุ 

ราย               220                   220  100.00 

   - จัดประชุมสรา้งเครือข่ายการผลิตและการตลาด
เมลด็พันธ์ุ 

ราย             2,370                2,426  102.36 

โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานและสหกรณ์ 

กิจกรรมรอง : พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนมของสหกรณ์ด้วยการใช้แผ่นยางพาราปูพ้ืนคอกโคนม  
  1. พัฒนาศักยภาพการเลีย้งโคนมของสหกรณ์ด้วย
การใช้แผ่นยางพาราปูพื้นคอกโคนม 

แห่ง 20 20 100 

ผืน 5,650 6,480 114.69 

แผนงานบรูณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนใต้ 

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ 
   1. พัฒนาศักยภาพการผลติและแปรรูปยางพารา
ของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรในจังหวัดยะลา 

แห่ง                  2  2                100  

   2. ก่อสร้างอาคารแปรรูปผลติผลทางการเกษตร 
จังหวัดสงขลา 

แห่ง                  1  1                100  

   3. เสรมิสร้างความมั่นคงของหมู่บ้านด้วยวิธีการ
สหกรณ์ 162 หมู่บ้าน 

ราย/
หมู่บ้าน 

 1,134/162  2,728/162            240.56  

   4. เพิ่มขีดความสามารถการจัดการธุรกิจของ
สหกรณ์ภาคการเกษตร จังหวัดปตัตาน ี

แห่ง                  2  2                100  

   5. ขยายผลการพฒันาศักยภาพการจัดการธุรกิจ
สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ประมง 

แห่ง                 11  11                100  

   6. พัฒนาผู้น าชุมชนและบุคลากรขององค์กร
ต่างๆ ในชุมชน 

ราย               440  516            117.27  

แผนงานบรูณาการพฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 

โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาสหกรณ์ชายแดน 
   1. แนะน า ส่งเสริม สหกรณ์เพือ่พัฒนาศักยภาพ
การด าเนินธรุกิจชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 

แห่ง                 37  37 100.00 

   2. อบรมให้ความรู้แนวทางการบริหารจดัการ
ผลผลติทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 

ราย 500 510 102.00 

  3. สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

แห่ง                  5  5 100.00 

http://www.cpd.go.th/
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แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/ 

กจิกรรมหลกั/กจิกรรมรอง/ตวัชีว้ดั 
หนว่ยนบั 

 ผลการปฏบิตังิาน  

 เปา้หมาย   ผลงานสะสม    รอ้ยละผลส าเรจ็  

แผนงานบรูณาการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

   1. พัฒนาระบบทะเบยีนกลุม่เกษตรกร ระบบ                  1  1            100.00  
   2. พัฒนาระบบ E-Commerce สินค้าสหกรณ์
ภาคเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

ระบบ                  1  1            100.00  

แผนงานบรูณาการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ 

โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพ่ิมในสังกัดสถาบันเกษตรกร 

กิจกรรมหลกั : พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพ่ิมในสังกัดสถาบันเกษตรกร 

กิจกรรมรอง : พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  1. กลุ่มอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกรมีแผนการ
พัฒนาธุรกิจ 

กลุ่ม               156  156            100.00  

  2. ผลติภณัฑ์ของกลุ่มอาชีพได้รบัการพัฒนา 
(อย่างน้อย) 

ผลิตภณัฑ ์                 78  122            156.41  

แผนงานบรูณาการจดัการปญัหาทีด่นิท ากนิ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล 
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาท่ีดินท ากินตามนโยบายรัฐบาล 

แห่ง              15      

แผนงานบรูณาการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

โครงการส่งเสริมบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร 

กิจกรรมหลกั : บริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร 

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร  
  1. แนะน า ส่งเสริม การบริหารจดัการธุรกิจผลติ
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ ์
ภาคการเกษตร 

แห่ง                 67  67                100  

  2. ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการธุรกิจผลติไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วม
โครงการและเจ้าหน้าที่ส่งเสรมิสหกรณ ์
      - สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการระยะที่ 1 
      - สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการระยะที่ 2 

ราย 
ราย 

 155 
700  

 197 
-  

 127.09 
-  
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แผนงานพืน้ฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

 

 

 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดของสินค้าสหกรณ์ กลุ่มผู้ผลิต สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป สร้างโอกาสทาง
การตลาดให้เกษตรกรชาวนาน าข้าวสารของตนเองมาจ าหน่าย  บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจาก
ปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้นให้มีโอกาสซื้อสินค้าที่จ าเป็นในราคายุติธรรม และเพ่ิมบทบาทของสหกรณ์ในการเป็นที่
พ่ึงของชุมชน สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปที่มีต่อระบบสหกรณ์ผลการจัดงาน 
"สินค้าสหกรณ์ไทย ร่วมใจช่วยเกษตรกร" ทั่วประเทศ มีมูลค่าการจ าหน่ายสินค้ารวมทั้งสิ้น 54,701,110.45 
บาท จ านวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 302,130 ราย ประมาณการราคาสินค้าที่น ามาจ าหน่ายถูกกว่าท้องตลาด 
3,766,539.50 บาท สินค้าที่จ าหน่าย ประกอบด้วย ข้าวสาร ไข่ น้ ามันพืช และสินค้ากลุ่มอาชีพ  
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ิมช่องทางการตลาดของสินค้าสหกรณ์ กลุ่มผู้ผลิต สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 
2. สร้างโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรชาวนาน าข้าวสารของตนเองมาจ าหน่าย  
3. เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้นให้มีโอกาสซื้อสินค้าที่จ าเป็น 
4. เพ่ิมบทบาทของสหกรณ์ในการเป็นที่พ่ึงของชุมชน สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและประชาชน

ทั่วไปที่มี   ต่อระบบสหกรณ์ 

เป้าหมาย  : ก าหนดจัดงาน 76 จังหวัด และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และ พ้ืนที่ 
2  
พื้นที่ด าเนินงาน : สถานที่จัดงานขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด ระหว่างพฤศจิกายน 2559 – มีนาคม 2560 ทั่ว
ประเทศ  
ผลการด าเนินงาน : พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ที่มีความพร้อมในการจัดงานจ าหน่ายสินค้าสหกรณ์ 

1. จัดประชุมสหกรณ์ในจังหวัดเพ่ือวางแนวทางการบริหารจัดการร่วมกัน 
2. คัดเลือกสินค้าท่ีจะน ามาจ าหน่าย โดยประสานงานกับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์แม่ข่าย 24 แห่ง                                                                                                                                                                                                           
3. ประสานหน่วยงานในจังหวัดเพ่ือร่วมกันจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

 

โครงการจดังาน “ สนิคา้สหกรณไ์ทย รว่มใจชว่ยเกษตรกร ”                                        

กจิกรรมหลกั : การจดังานมหกรรมสนิคา้สหกรณ์ 

แผนงานพืน้ฐาน 

 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ผลงานสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2560 

รายงานผลการปฏิบตังิานและการเบิกจา่ยงบประมาณประจ าปงีบประมาณ 2560 
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4. สหกรณ์ท่ีได้รับการคัดเลือกในจังหวัดจะต้องด าเนินการงานในระดับอ าเภอ ตามจ านวนอ าเภอท่ีมี
ความพร้อม อ าเภอละ 2 วัน 

5. คัดเลือกสถานที่จัดงาน 
6. ตกแต่งสถานที่จัดงาน 
7. รายงานผลการจัดงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ   

งบประมาณและการเบิกจ่าย :  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2560               7,000,000  บาท 

ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
การด าเนินการจัดงาน 594 แห่ง มีจ านวนผู้เข้าร่วมงาน  302,130 คน ยอดจ าหน่าย 54,701,110.45 

บาท ประมาณการราคาสินค้าที่น ามาจ าหน่ายถูกกว่าท้องตลาดจ านวน 3,766,539.50 บาท 
     ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 สร้างรายได้เพ่ิมให้กับเกษตรกรสามารถบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องค่าครองชีพให้กับประชาชนรวม
ไปถึง  การบริโภคสินค้าดีมีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับขบวนการสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็น                 
การประชาสัมพันธ์สินค้าของขบวนการสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ที่
ได้รับคัดเลือกเพ่ิมข้ึน  

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ สามารถสร้างรายได้ เพ่ิมให้กับเกษตรกร สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนเรื่องค่าครองชีพให้กับประชาชนรวมไปถึงการบริโภคสินค้าดีมีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม  เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดแีละยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของขบวนการสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากข้ึน  

ปัญหา/อุปสรรค  
  ท าเลที่ตั้งของสถานที่จัดงานบางแห่งอยู่ห่างไกล และก าลังซื้อของผู้บริโภคมีน้อย ส่งผลต่อยอด
จ าหน่ายไม่สูงท าให้ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. โครงการจัดงาน “สินค้าสหกรณ์ไทย ร่วมใจช่วยเกษตรกร” 5,940,000  บาท 
2. โครงการจัดกิจกรรมการตลาด “ตลาดสินค้าเกษตร เพ่ือเกษตรกรเพ่ือชุมชน”    
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 

650,000    บาท 

3. โครงการจัดงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ประจ าปี 2560”  ระดับภาคใต้ 410,000    บาท 
    คงเหลือ  0             บาท  
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วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระหนี้สินเดิมและลดต้นทุนของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้มีรายได้น้อยและมีปัญหาการส่งช าระหนี้ รวมถึงสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้สินเชื่อระยะสั้นให้แก่สมาชิก 
134,479 ราย 651 สถาบันเกษตรกร ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในลุ่มน้ าเจ้าพระยา 22 จังหวัด  
ผลการด าเนินงาน 

1. ชดเชยดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้เดิมที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 
6 เดือน จ านวน 522 สถาบันเกษตรกร สมาชิก 97,789 ราย มูลหนี้ต้นเงิน 9,945.013 ล้านบาท 
ดอกเบี้ยชดเชย 119.590 ล้านบาท 

2. ชดเชยดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ใหม่ตามวัตถุประสงค์เพ่ือการผลิต (การปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) และ
ประกอบอาชีพเสริมในช่วงฤดูแล้ง ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน มูลหนี้ต้นเงินไม่
เกิน 30,000 บาท จ านวน 293 สถาบันเกษตรกร สมาชิก 45,656 ราย มูลหนี้ต้นเงิน 1,640.994 ล้าน
บาท ดอกเบี้ยชดเชย  17.671 ล้านบาท  

งบประมาณ      งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2560 167.3297    ล้านบาท 
      ผลเบิกจ่าย    137.2250    ล้านบาท 
      คงเหลือ     30.1040    ล้านบาท  
ผลลัพธ์  

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งได้รับการชดเชยดอกเบี้ย จ านวน 

143,445 ราย              มูลหนี้ต้นเงิน 11,586.007 ล้านบาท ดอกเบี้ยชดเชย 137.261 ล้านบาท 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งได้รับการบรรเทา มีรายได้เพ่ิมข้ึนหลังเข้า

ร่วมโครงการ และมีความพึงพอใจในระดับมากหลังจากได้รับความช่วยเหลือด้านหนี้สินจากรัฐ  
ปัญหา/อุปสรรค  

ระยะเวลาในการชดเชยดอกเบี้ยซ้ าซ้อนกับมาตรการอ่ืนๆของรัฐ ควรมีระบบการตรวจสอบความ
ซ้ าซ้อนในการขอรับความช่วยเหลือของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

    
 
 
 
 
      
                               
 

. 

 

โครงการอดุหนนุเพือ่ชดเชยดอกเบีย้ใหส้หกรณ/์กลุม่เกษตรกรและสมาชกิกรณปีระสบภยัธรรมชาติ                                        

กจิกรรมหลกั : ใหก้ารชว่ยเหลอืสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรและสมาชกิ กรณปีระสบภยัธรรมชาติ 

ประชุมช้ีแจงหลกัเกณฑ์เบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบีย้
มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบ

ภัยแล้งให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จ ากัด 
จังหวัดก าแพงเพชรที่เข้าร่วมโครงการรับทราบ 

 

ประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ย
มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัย

แล้ง ให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่ลาด จ ากัด 
จังหวัดก าแพงเพชรที่เข้าร่วมโครงการรับทราบ 
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ส่งเสริม สนับสนุนระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาความสามารถการบริหารการจัดการ การ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  

ในปี 2560 ได้เข้าแนะน า ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้ว
จ านวน 13,198 แห่ง (สหกรณ์ 8,329 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 4,869 แห่ง) ซ่ึงมีจ านวนสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร
เพ่ิมขึ้น  76,179 ราย โดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีวันสิ้นปีบัญชีระหว่างเดือนกันยายน 2559–สิงหาคม 
2560 สามารถปิดบัญชีได้และรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีแล้ว จ านวน 6,832 แห่ง (สหกรณ์ 4,339 แห่ง 
กลุ่มเกษตรกร 2,493 แห่ง) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่วันสิ้นปีบัญชีระหว่างเดือนเมษายน 2559–มีนาคม 
2560 สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้แล้ว 8,571 แห่ง (สหกรณ์ 5,724 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2,847 แห่ง)  

 

 

วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพ้ืนที่เป้าหมายการจัดที่ดินให้ชุมชน ภายใต้นโยบายที่ดิน
แห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ 

2. ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้
การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสม 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม 

เป้าหมาย :  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ในพื้นที่ คทช. จ านวน 15 แห่ง  

พื้นที่ด าเนินการ  

1. แนะน า ส่งเสริม และติดตามรวมถึงการให้ความรู้การรวมกลุ่มและแนะน าส่งเสริมการบริหารงานใน
รูปแบบสหกรณ์ปี 2559 ในพ้ืนที่เดิม 41 พ้ืนที่ และปี 2560 ในพ้ืนที่ใหม่ 15 พ้ืนที่ 

2. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถาบันเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ 15 แห่ง 

3. สนับสนุนการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพ่ือใช้ส าหรับเป็นส านักงานจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์การเกษตร      
และรวบรวมผลผลิต  

4. สนับสนุนแหล่งเงินทุนหมุนเวียน(กองทุนพัฒนาสหกรณ์) เพ่ือให้สหกรณ์ตามโครงการฯ กู้ยืมเป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิก 

 
 
 
 

 

สง่เสรมิสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรตามระบบ CPS  

กจิกรรมหลกั : สง่เสรมิและพฒันาสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรสูค่วามเขม้แขง็ 

การออกหนงัสอืรบัรองการท าประโยชนใ์นทีด่นิของสหกรณ ์ 

http://www.cpd.go.th/


                                 
                                 
 

 

รายงานประจ าปี  2560  กรมส่งเสริมสหกรณ์  

Annual Report 2017 Cooperative Promotion Department                                   

 

31 

ผลการด าเนินงาน  
1. ผลการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพ้ืนที่ตามกรอบ 6 ด้าน  (พ้ืนที่ 27 จังหวัด  56 พ้ืนที่)   

แผนด้านการพัฒนาที่ดิน
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บนพื้นฐานข้อมูล Zoning 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสถานีสูบน้ า , ปรับพื้นที ่, ขุดสระ , ส่งเสริมการปลูกพืช
ปุ๋ยสดปรับปรุงบ ารุงดิน , ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า , จัดหาบ่อ
บาดาล, ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์), บริการวิเคราะห์ดินและให้ค าแนะน า
การจัดการดิน-น้ า-พืช ,ส่งเสริมแหล่งน้ าขนาดเล็กขุดสระน้ าในไร่-นาและจัดหา
พัฒนาระบบไฟฟ้า   17 จังหวัด  29 พ้ืนที่ 

แผนด้านพัฒนาแหล่งน้ า
และการพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐาน 

ก่อสร้างอาคารอัดน้ า ฝายทดน้ า , อ่างเก็บน้ า , อาคารบังคับน้ า , ขุดและ
ก่อสร้างสระเก็บน้ าขนาดใหญ่ พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กหรือขุดเจาะบ่อบาดาล
ให้แก่เกษตรกร ใน15 จังหวัด 17 พื้นที่ ก่อสร้างอาคารอัดน้ า ฝายทดน้ า , อ่าง
เก็บน้ า , อาคารบังคับน้ า , ขุดและก่อสร้างสระเก็บน้ าขนาดใหญ่ พัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดเล็กหรือขุดเจาะบ่อบาดาลให้แก่เกษตรกร ใน 15 จังหวัด 17 พื้นที่  

แผนด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 

ให้การสนับสนุน เพาะเลี้ยงสัตว์ปีก(ไก่)  ,สนับสนุนวัสดุสาธิตทางการประมง , 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมอาหารและแปรรูป, ส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชใน
บ่อดิน , ส่งเสริม การเลี้ยงสัตว์ (ปัจจัยการผลิต), ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก และ
กบ ในกระชังน้ า และกระชังบก ,สนับสนุนพันธุ์แพะเนื้อ การเลี้ยงโคนม  การ
เลี้ยงโคเนื้อ ,สนับสนุนพันธุ์หม่อนพร้อมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และส่งเสริมการ
ปลูกไม้ผลและพืชไร่ ในพ้ืนที่        18 จังหวัด  26 พื้นที่ 

แผนด้านการส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม 

สถาบันเกษตรกรที่มีการจัดตั้งใหม่ ในพ้ืนที่ จ านวน 25 พ้ืนที่ 17 จังหวัดและ
ได้รับ   การสนับสนุนงบอุดหนุนอาคารแล้ว จ านวน 14 พ้ืนที่ 13 จังหวัด 
สนับสนุนเจ้าหน้าที่โครงการ 15 อัตรา และที่มีการตั้งสหกรณ์ในพ้ืนที่อยู่แล้ว 6 
พ้ืนที ่3 จังหวัด         รวมทั้งสิ้น 31 พื้นที่ 19 จังหวัด 
 

แผนด้านสนับสนุนการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ให้การสนับสนุนเงินกู้จาก กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ใน 3 จ. 3 พื้นที่ วงเงิน 2.05 
ลบ. ดังนี้ 
1. สก. โสกแมว จก. จ.นครพนม จ านวน 0.3 ลบ. 
2. สก.ปฏิรูปที่ดินระบ า จก. จ.อุทัยธานี  จ านวน 1.25 ลบ. 
3. สก.บ้านดงกล้วย จก. จ.กาฬสินธุ์ จ านวน 0.5 ลบ. 

แผนด้านการส่งเสริมและ
การจัดท าบัญชีครัวเรือน 

อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนและแนะน า ก ากับ ติดตาม การท าบัญชี , การจัดท า
บัญชีครัวเรือน ให้เกษตรกรในพื้นที่ 9 จังหวัด 15 พื้นที่ 
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2. ผลการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ 16 แห่ง  ดังนี้  

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1. สกก.โคกไผทป่าไม้งาม จก.                     จ.อุดรธาน ี
2. สกก.จัดที่ดินป่าดงภูสีฐาน จก.                 จ.มุกดาหาร 
3. สกก.พัฒนาแม่จุน จก.                           จ.พะเยา 

พื้นที่ สปก. 1. สกก. ไทรทอง จ ากัด จ.สุราษฎร์ธานี 
2. ส.ปฏิรูปที่ดินอ าเภออรัญประเทศ (คทช.) จก. จ.สระแก้ว 
3. ส.ปฏิรูปที่ดินอ าเภอโคกสูง (คทช.) จก.         จ.สระแก้ว 
4. ส.ปฏิรูปที่ดินอ าเภอวัฒนานคร (คทช.) จก.    จ.สระแก้ว 
5. ส.ปฏิรูปที่ดินอ าเภอวังน้ าเย็น (คทช.) จก.      จ.สระแก้ว 
6. สกก.ในเขตปฏิรูปที่ดินต าบลสิงห์ จก.           จ.กาญจนบุรี 
7. สกก.ในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง(คทช.) จก.     จ.นครราชสีมา 
8. สกก.ในเขตปฏิรูปที่ดินครบุรี (คทช.) จก.       จ.นครราชสีมา 
9. สกก.ปฏิรูปที่ดินอ าเภอบ่อทอง  (คทช.) จก.   จ.ชลบุร ี

พื้นที่สาธารณะประโยชน์ 1. กลุ่มเกษตรกรจัดที่ดินโคกกะเบา                จ.มุกดาหาร 
2. สกก.ชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง  จก.        จ.ตราด 
3. กลุ่มเกษตรกรประมงช าราก                     จ. ตราด 

งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560              
3,160,500  บาท  

 ส่วนกลาง  งบประมาณ       
 1,512,699.35  บาท 
- ประชุมชี้แจง วางแผน การด าเนินงานผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานภายใต้                               

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (การจัดประชุมย่อย) 
- ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจและติดตามงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบ 
- ติดตาม/รายงานผลการด าเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย 

* งบด าเนินงานบางส่วนมีการแปลงงบประมาณจากงบด าเนินงานเป็นงบลงทุน เพ่ืออุดหนุนการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 2 แห่ง  

 ส่วนภูมิภาค งบประมาณ       1,647,000      บาท  
- ประชุมชี้แจงเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน 31 พ้ืนที่      33,000      บาท 
- ติดตาม/รายงานผลการด าเนินงานในพื้นที่ (15,600) จ านวน 40 พ้ืนที่      15,600      บาท 

 ผลเบิกจ่าย   (99.97%)                                                             3,159,699      บาท  
 คงเหลือ  (0.03%)                        800      บาท  
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ผลลัพธ์  
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ   

1. เกษตรกรในพ้ืนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกรทั้งเป้าหมาย
เดิมและเป้าหมายใหม่ รวม 56 พ้ืนที่ 27 จังหวัด โดยส่งเสริมการบริหารงานในรูปแบบสหกรณ์แล้ว ใน 16 
พ้ืนที่ 9 จังหวัด เกษตรกรประมาณ 2,900 ราย  

2. มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ มีการจัดตั้งสถาบันเกษตรกร 16 แห่ง ( สหกรณ์ 14 
แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง) 

3. ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพ่ือใช้ส าหรับเป็นส านักงาน จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
การเกษตร และรวบรวมผลผลิต จ านวน 2 แห่ง (เป็นการแปลงงบประมาณจากงบด าเนินงานเป็นงบ
ลงทุน) 

4. สนับสนุนแหล่งเงินทุนหมุนเวียน (กองทุนพัฒนาสหกรณ์)  เพ่ือให้สหกรณ์ตามโครงการฯ กู้ยืมเป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิก 3 พื้นที่  3 จังหวัด จ านวน 2,050,000 
บาท   

 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการบริหารงานในรูปแบบสหกรณ์ ยังท า

ให้ได้รับประโยชน์และการสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งปัจจัยการผลิต และการ
ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ     และด ารงชีวิต ส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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เพ่ือให้คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการส่งเสริม พัฒนาและแก้ไข
ปัญหากลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรได้น าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการประกอบอาชีพ สร้างเครือข่าย 
ให้กลุ่มเกษตรกรท้องถิ่น โดยด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับประเทศ 2 ครั้ง  
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม 18 ราย ระดับภาค 23 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
95.83   ของเป้าหมาย 24 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม 77 ราย ระดับจังหวัด 228 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.70 ของ
เป้าหมาย 231 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม 759 ราย และระดับอ าเภอ 154 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของ
เป้าหมาย 154 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม 3,766 ราย ซึ่งระหว่างปีได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลางระดับ
อ าเภอ และมีกลุ่มเกษตรกรหยุดด าเนินงาน และถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิก ท าให้มีการเปลี่ยนแปลง
จ านวนคณะกรรมการกลางระดับอ าเภอจากเดิม นอกจากนี้คณะกรรมการกลางกลุ่มระดับอ าเภอบางอ าเภอได้
ลาออกจากการเป็นประธานกลุ่มเกษตรกร และไม่เข้าประชุมดังกล่าว ซึ่งท าให้จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบ
ตามจ านวน   

งาน/โครงการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร 

1. ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาคด าเนินการ) 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับภาค ระดับประเทศ (ส่วนกลาง

ด าเนินการ) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กลุ่มเกษตรกร 
2. เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรได้น าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการประกอบอาชีพและสร้างเครือข่ายให้กลุ่ม

เกษตรกร 
3. เพ่ือให้ท าหน้าที่ประสานระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเกษตรกรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอก

ประเทศ 
4. เพ่ือน าปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของสมาชิกไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนว

ทางแก้ไข 
5. เพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรทุกระดับ 

เป้าหมาย  :  ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ 

พื้นที่ด าเนินงาน : ทุกจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน  

 ส่วนกลาง กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับภาค 6 ภาค ๆ ละ 4 ครั้ง 

โครงการประชมุคณะกรรมการกลางกลุม่เกษตร  
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จัดประชุมครบ     ทุกภาค ๆ ละ  4 ครั้ง และ ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
กลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศ 2 ครั้ง 
 ส่วนภูมิภาค ส านักงานสหกรณ์จังหวัดด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับ
อ าเภอและระดับจังหวัด 

งบประมาณ  
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560      13,566,400  บาท 
 ผลเบิกจ่าย     (ร้อยละ 99.00)                                        13,540,517  บาท  
 คงเหลือ  (ร้อยละ 0.19)           25,883   บาท  
ผลลัพธ์  
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรทุกระดับเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80.00 
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :  
 คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรทุกระดับ ได้ใช้เวทีการประชุมคณะกรรมการกลางฯ ในการ
แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ ท าให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการได้แสดงความคิดเห็น และสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งยังน าความรู้จากเวทีการประชุมไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ  
 

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 

1. คณะกรรมการกลางฯ ระดับภาคบางภาคและระดับประเทศ ไม่ด าเนินการประชุมให้ได้ตาม             
แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่แจ้งไว้กับกรมฯ ท าให้ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน 

2. คณะกรรมการกลางฯ ขาดการวางแผนการประชุม ในการก าหนดการประชุมแต่ละครั้ง มักจะก าหนด
จัดเป็นการเฉพาะกิจตามสถานการณ์หรือสภาพปัญหาเป็นครั้งคราว การก าหนดแบบนี้มีข้อดีคือ 
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา แต่ข้อจ ากัดคือ ท าให้ยุ่งยากในการบริหารจัดการ 
การนัดหมาย ตลอดจนการด าเนินการของส่วนราชการในการขออนุมัติและการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

3. คณะกรรมการบางท่านเป็นผู้แทนในคณะกรรมการอ่ืน ๆ อีกหลายคณะ ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุม   ตามก าหนดเวลาได้ครบทุกครั้ง และ/หรือไม่อาจจัดประชุมได้ตามแผน 

4. คณะกรรมการกลางฯ ระดับภาคบางภาค ยังขาดความสามัคคี ไม่สามารถใช้เวทีการประชุมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรอย่างแท้จริง  

5. โครงการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับภาคและระดับประเทศ ถูกปรับเปลี่ยนเป็น
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ซึ่งรูปแบบการด าเนินงานของการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นรูปแบบลักษณะของการอบรมให้ความรู้ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า 
การประชุมเชิงปฏิบัติการไม่สามารถตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีคณะกรรมการกลาง
กลุ่มเกษตรกรได้  
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แนวทางแก้ไข 

1. ก าหนดแผนการประชุมที่ชัดเจน แจ้งก าหนดวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่
จ าเป็นต้องใช้เวลาในการด าเนินการเรื่องขออนุมัติงบประมาณ 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับภาคและระดับประเทศ (ระดับภาค 
6 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ 17 คน ภาคกลาง 9 คน ภาคตะวันออก 9 คน ภาคตะวันตก 8 คน 
ภาคใต้ 14 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 คน ระดับประเทศ 18 คน) แต่ละคณะมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นกลุ่มเล็กมีจ านวนไม่มาก มีความเห็นว่าไม่เหมาะสมและไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่จะด าเนินการใน
รูปแบบของ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ควรมี
กลุ่มเป้าหมายจ านวนมากจึงจะได้รับประโยชน์สูงสุด  

  
 
 
 
  

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลาง                  
กลุ่มเกษตรกรระดับประเทศ 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลาง                  
กลุ่มเกษตรกรระดับภาคเหนือ 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลางกลุม่เกษตรกร   
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลางกลุม่เกษตรกร  
ระดับภาคใต ้

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลางกลุม่เกษตรกร   
ระดับภาคตะวันตก 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลางกลุม่เกษตรกร   
ระดับภาคตะวันออก 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรด าเนินการและพัฒนาธุรกิจตลาดผลไม้ให้สามารถรองรับ

ผลผลิตของสมาชิก 
2. เพ่ือสร้างสมาชิกรุ่นใหม่/ทายาททางการเกษตรในการผลิตผลไม้คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. เพ่ือสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการธุรกิจการตลาดผลไม้คุณภาพในสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร 
4. เพ่ือสร้างโอกาส รักษา และขยายตลาดผลไม้คุณภาพในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
5. เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ 
6. เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพให้

สามารถแข่งขันและให้บริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงาน 

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต้ ที่ด าเนินการรวบรวมและ
จ าหน่ายผลไม้ใน 19 จงัหวัด ได้แก่ 
- ภาคตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง และฉะเชิงเทรา 
- ภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน น่าน พะเยา ล าปาง แพร่ และ

ก าแพงเพชร 
- ภาคใต้ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา ปัตตานี และ

นราธิวาส 
- ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี 

2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายสามารถรวบรวมผลไม้จากสมาชิก จ านวน 40,000 ตัน  
ผลการด าเนินงาน 

 ส่วนกลาง  
1. ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาแก่สหกรณ์จังหวัดและสถาบันเกษตรกรที่ด าเนินธุรกิจ

รวบรวม  และจ าหน่ายผลไม้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผลไม้ 17 จังหวัด 
จ านวน 65 แห่ง  มีผลการรวบรวมทั้งสิ้น 32,040.381 ตัน มูลค่า 899.609 ล้านบาท 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายการด าเนินธุรกิจผลไม้ ปี 2560 และศึกษาดูงาน
กระบวนการผลิตแปลงคุณภาพ และการเตรียมความพร้อมในการกระจายผลผลิตของสหกรณ์การเกษตรประตู
ป่า จ ากัด ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหลักสูตร
การกระชุมฯ เป็นการบรรยายสถานการณ์การผลิตและการตลาดผลไม้ ปี 2560 โดยมีนายประเสริฐศักดิ์ แสง
สัทธา ผู้แทนจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้บรรยาย อภิปรายแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคในการ
กระจายผลไม้ และนโยบายการรับซื้อผลผลิตของคู่ค้า โดยมี นางมาลี เปรมมณี ผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตร
ประตูป่า จ ากัด นางนกน้อย เข็มทอง ผู้แทน        จากสหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จ ากัด นายอมร ช่วยมิตร 
ผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จ ากัด นางสาวบุญล้วน อุดมพันธ์ ผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย นายสุเกียรติ กิตติธรรมโชติ ผู้แทนจากบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด นายบุญธรรม 
ประสงค์วรากิจ ผู้แทนจากไปรษณีย์จังหวัดล าพูน ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
ทั้งสิ้น จ านวน 55 คน  

โครงการเพิม่ขดีความสามารถการบรหิารจดัการผลไมค้ณุภาพในสหกรณแ์ละกลุม่เกษตร  
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3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างนวัตกรรมเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าในธุรกิจผลไม้ของสหกรณ์
และ    กลุ่มเกษตรกรปี 2560 รวมทั้งศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านการตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ
การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิตของสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จ ากัด ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 
2560 ณ โรงแรมวังค าเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งหลักสูตรการประชุมฯ เป็นการบรรยายการพัฒนาตลาด
สินค้าเกษตรในยุคดิจิทัล โดยมี  นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้บรรยาย และเวที
เจราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้กับเครือข่ายสหกรณ์ผู้ซื้อภาคเอกชน ประกอบด้วย
นายนวย ไชยค า ต าแหน่งหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเชียงราย นางสาวบุญล้วน อุดมพันธ์ ผู้แทนสหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด นายสุขสันต์ ภู่วัฒนา ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จ ากัด ร่วมเจรจา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งสิ้น จ านวน 80 คน   

4. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และส่งเสริมการขายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร โดยจัดงานพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตล าไยและพันธมิตรคู่ค้าภาคเอกชนและการเตรียมความพร้อมในการ
กระจายล าไยสหกรณ์สู่ตลาด ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ สหกรณ์การเกษตรประตู ป่า จ ากัด ซึ่งเป็นการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตผลไม้ของสหกรณ์ ร่วมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
สั่งซื้อล าไย และรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจในการบริโภคล าไยสดจากผู้ผลิตมากยิ่งข้ึน 

5. ประสานแหล่งเงินทุนเพ่ือสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจรวบรวมและจ าหน่ายผลไม้           
ของสถาบันเกษตรกร โดยได้จัดสรรเงินเงินกู้โครงการพิเศษอัตราดอกเบี้ยต่ า โครงการบริหารจัดการธุรกิจ
รวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปี 2560 จ านวน 215 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ านวน 173.10 ล้านบาท 

6. ประสานคู่ค้าผลไม้หรือช่องทางการตลาดค้าผลไม้ให้แก่สถาบันเกษตรกรที่ด าเนินธุรกิจรวบรวมและ
จ าหน่ายผลไม้ โดยได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตล าไยกับพันธมิตร
ภาคเอกชนและเครือข่ายสหกรณ์ โดยตกลงซื้อขายล าไย ปริมาณ 1,300 ตัน ประกอบด้วย บริษัท เอก -ชัย 
ดิสทริบิวชั่น ซีสเทม จ ากัด (เทสโก้ โลตัส) บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด บริษัทเน
เชอรัล เบฟ จ ากัด และศูนย์กระจายสินค้า(CDC) 

7. สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ เพื่อจัดซื้อ
ตะกร้า/กล่อง เพ่ือให้สามารถกระจายผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียของผลิต จ านวน 
6,060,000 บาท 

 ส่วนภูมิภาค 
1. จัดอบรมการสร้างสมาชิกรุ่นใหม่/ทายาทสมาชิกเพ่ือผลิตผลไม้คุณภาพอย่างต่อเนื่อง จ านวน 19 

จังหวัด  โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 570 คน ผลการด าเนินการจัดอบรมการสร้าง
มาชิกรุ่นใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 521 ราย  

2. จัดประชุม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ      
และช่องทางการตลาด แสดงหาพันธมิตรการตลาด เพ่ือส่งเสริมการด าเนินธุรกิจรวบรวมและจ าหน่ายผลไม้
ของสถาบันเกษตรกร จ านวน 19 จังหวัด  โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 570 คน 
ผลการด าเนินการจัดประชุมฯ เพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจและช่องทางการตลาด มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 815 คน 

3. แนะน าและส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของสมาชิก และแผนธุรกิจรวบรวมและ
จ าหน่ายผลไม้ในฤดูกาลผลิตปี 2560 แผนการด าเนินงาน จ านวน 92 แห่ง ผลการด าเนินงาน จ านวน 
110 แห่ง 
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งบประมาณ :  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560     9,423,900     บาท 
  ส่วนภูมิภาค ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    2,608,500     บาท 
  ส่วนกลาง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ       755,400        บาท 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง      122,600        บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    222,800        บาท 
- ค่าประชาสัมพันธ์     410,000        บาท 

    เงินอุดหนุน       6,060,000     บาท 
 ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ 99.91)      9,415,866.58 บาท  
 คงเหลือ  (ร้อยละ 99.91)      8,033.42       บาท  

ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 92 แห่ง ได้รับค าแนะน าในการวางแผนในการผลิตและ
รวบรวมผลไม้ที่มีคุณภาพ 

2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 65 แห่ง ที่ด าเนินธุรกิจรวบรวมและจ าหน่ายผลไม้ มีผล
การรวบรวมทั้งสิ้น จ านวน 32,040.381 ตัน มูลค่า 899.381 ล้านบาท  

3. ทายาทสมาชิก/สมาชิกรุ่นใหม่ ได้รับการอบรมให้ความรู้ จ านวน 521 คน 
4. สมาชิก เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจ วางแผนการรวบรวมและการ

กระจายผลผลิตสู่ตลาด จ านวน 815 คน 
5. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตล าไยกับพันธมิตรภาคเอกชนและ

เครือข่ายสหกรณ์ จ านวน 1 ครั้ง ณ สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จ ากัด จังหวัดล าพูน  โดยตกลงซื้อ
ขายล าไย จ านวน 1,300 ตัน 

6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาด ประเภท ตะกร้า/กล่อง บรรจุผลไม้      
จ านวน 26 แห่ง จาก 10 จังหวัด จ านวนเงิน 6,060,000 บาท 

7. ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผลิตผลไม้ได้มาตรฐาน GAP จ านวน 22 แห่ง 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

1. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจรวบรวมผลไม้เพ่ิมข้ึน 
2. สหกรณ์มีเงินทุนในการรวบรวมผลไม้เพ่ิมข้ึนสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกเพ่ิมขึ้น 
3. ผลผลิตผลไม้ที่สหกรณ์รวบรวมมีคุณภาพมากข้ึน การสูญเสียที่เกิดจากการด าเนินงานลดลง 

ปัญหา/อุปสรรค 

1. ปัญหาภัยธรรมชาติเป็นอุปสรรคท่ีไม่สามารถควบคุมได้  
2. เป้าหมายของสหกรณ์ท่ีท าธุรกิจรวบรวมผลไม้ ขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตของแต่ละปี 
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตล าไยกับพันธมิตรภาคเอกชนและเครือข่ายสหกรณ์            

ณ สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จ ากัด จังหวัดล าพูน 
 
 

วัตถุประสงค์  : เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในการด าเนินธุรกิจมันส าปะหลัง 
เป้าหมาย      : สหกรณ์/กลุ่มเกษตร ที่ด าเนินธุรกิจมันส าปะหลัง ในพ้ืนที่ 24 จังหวัด คือ กาญจนบุรี 
กาฬสินธุ์ ก าแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี นครราชสีมา นครพนม บุรีรัมย์ พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ ลพบุรี เลย 
ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว ล าปาง สุรินทร์ หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี 
อุบลราชธานี 
ผลการด าเนินการ 

1. จัดประชุมเสริมสร้างกลุ่มผู้ผลิตคุณภาพและเครือข่ายมันส าปะหลังของจังหวัด  24 ครั้ง 
2. จัดประชุมถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรของสหกรณ์ในการวางแผนการผลิตมันส าปะหลัง 24 ครั้ง 
3. ประสานงาน แนะน า ให้ค าปรึกษา และสนับสนุนการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรปี 2560     1,449,900.00  บาท 
      ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ 92.63)     1,342,983.94  บาท  
      คงเหลือ  (ร้อยละ  7.37)       106,916.06  บาท  

 

ผลลัพธ์  

 ผลลัพธ์เชงิปริมาณ 

1. จัดประชุมเสริมสร้างกลุ่มผู้ผลิตคุณภาพและเครือข่ายมันส าปะหลังของจังหวัด จ านวน 24 ครั้ง 
2. จัดประชุมถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรของสหกรณ์ในการวางแผนการผลิตมันส าปะหลัง จ านวน  24 ครั้ง 
3. มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรมันส าปะหลัง 24 เครือข่าย  

 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

1. เกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรได้ 
2. สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการมีผลการรวบรวมมากข้ึน 
3. สหกรณ์ท่ีด าเนินธุรกิจมันส าปะหลังมีความเข้มแข็ง 

โครงการพฒันาการผลติการตลาดสนิคา้เกษตรมนัส าปะหลงั 
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ปัญหา/อุปสรรค 
มันส าปะหลังมีราคาตกต่ า เนื่องจากผลผลิตออกมาพร้อมๆ กัน มีการแปรรูปไม่ทัน ท าให้หัวมันสด 

มีราคาตกต่ า แนวทางการในการแก้ไขคือ เชื่อมโยงเครือข่ายกันกับสหกรณ์ท่ีเลี้ยงสัตว์  

 

   

 
   

 

 

 

 

 
 
 

 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการ การด าเนินธุรกิจให้เข้มแข็ง 

2. เพ่ือยกระดับการเพ่ิมศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อย่างครบวงจร 

3. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรโดยใช้ขบวนการสหกรณ์ 

ผลการด าเนินการ 

- เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตกับสหกรณ์ผู้ผลิตอาหารสัตว์ จ านวน 15 คู่ 
- เกิดช่องทางการตลาดให้กับสหกรณ์ผู้ผลิต จ านวน 10 แห่ง 

- สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการด้านการผลิต จ านวน 81 แห่ง 

- สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากสมาชิกจ านวน 102 แห่งใน 24 จังหวัด 

งบประมาณ  งบด าเนินงานรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 302,000 บาท 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสินคา้ขา้วโพดสัตว์มุ่งสู่ความยัง่ยืน  

การสร้างเครือข่ายพัฒนาการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรมันส าปะหลังจังหวัดเลย 
 

http://www.cpd.go.th/


                                 
                                 
 

 

รายงานประจ าปี  2560  กรมส่งเสริมสหกรณ์  

Annual Report 2017 Cooperative Promotion Department                                   

 

42 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

- เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตกับสหกรณ์ผู้ผลิตอาหารสัตว์ จ านวน 15 คู่ 
- เกิดช่องทางการตลาดให้กับสหกรณ์ผู้ผลิต จ านวน 10 แห่ง 

- สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการด้านการผลิต จ านวน 81 แห่ง 

- ปริมาณผลผลิตที่รวบรวม แบบฝัก และ แบบเมล็ด จ านวน 1.059 ล้านตัน ที่รวบรวมข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์     จากสมาชิก จ านวน 91 แห่ง ใน 22 จังหวัด 

 

วัตถุประสงค ์

1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือ 
2. เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมปริมาณธุรกิจให้สหกรณ์ 

ผลการด าเนินงาน 

1. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตร  
2. จัดโครงการศึกษาดูงานและจัดท าแผนธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกลือ  
3. สนับสนุนอุปกรณ์การตลาด 1 สหกรณ์ 

ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
 สร้างเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือ เพ่ือพัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรเกลือท าให้
ต้นทุนการผลิตลดลง ปริมาณธุรกิจเพ่ิมมากขึ้น รายได้เพ่ิมขึ้น สร้างรายได้และความมั่นคงในการด าเนินธุรกิจ 
ให้แก่กลุ่ม   และสหกรณ์ ท าให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง  สร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรชุมชนให้
เป็นที่พ่ึงของชุมชนได้ในอนาคต 

งบประมาณ : งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560     573,600  บาท 
  ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ 100)         573,600  บาท  
  คงเหลือ  (ร้อยละ 0)              0  บาท  

ผลลัพธ์  

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

1. สหกรณ์เป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมพัฒนา จ านวน 8 แห่ง  
2. สหกรณ์มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากเดิม และมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 5 ของปีก่อน 

   

 

 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการเชือ่มโยงธรุกจิเกลอืป ี2560  
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วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานในการเพิ่มขีดความสามารถการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ประมง 
2. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสัตว์น้ าโดยใช้ขบวนการสหกรณ์ 
3. เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกให้มีแหล่งขายผลผลิตประมง 

เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงาน 

สหกรณ์ประมง จ านวน 3 แห่ง 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช เชียงราย ปัตตานี 
 

สหกรณ์ จังหวัด รายการที่ได้รับงบอุดหนุน จ านวนเงิน 
(บาท) 

สหกรณ์ผู้เลี้ยงลุ่มน้ าปากพนัง จ ากัด 
 

นครศรีธรรมราช คลังสินค้า ขนาดกว้าง 
8 เมตร ยาว 20 เมตร 

2,000,000 

สหกรณ์ประมงพาน จ ากัด 
 

เชียงราย อุปกรณ์แปรรูปปลานิล 
- เครื่องขอดเกล็ดปลา 
- เครื่องแล่ปลา 
- เครื่องลอกหนังปลา 
- เครื่องผสมแป้ง 
- เครื่องอัดไส้กรอก 
- เครื่องซีลสุญญากาศ 

860,000 

สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ ายะหริ่ง จ ากัด 
 

ปัตตานี อุปกรณ์แปรรูปสัตว์น้ า 
- เครื่องอัดไส้กรอกสแตนเลส

(แบบมือหมุน) 
- เครื่องผลิตน้ าแข็งแบบก้อน

สี่เหลี่ยมพร้อมตู้เก็บน้ าแข็ง 
- เครื่องบดเนื้อสแตนเลส 

290,000 

ผลการด าเนินงาน  

1. สนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานให้สหกรณ์ในการเพิ่มขีดความสามารถการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์
ประมง จ านวน 3 แห่ง จ านวน 3,150,000 บาท 

2. สหกรณ์มีการแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า จ านวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ปลานิลแผ่นสมุนไพรกรอบ           
ปลานิลแดดเดียว ปลาส้ม และปลานิลร้า 

 
 

โครงการสนบัสนนุสหกรณป์ระมงรวบรวมและแปรรปูผลผลติดา้นการเกษตรของสมาชกิ  
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3. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจรวบรวมและแปรรูป จ านวนทั้งสิ้น 116,005,677 บาท 

- สหกรณ์ผู้เลี้ยงลุ่มน้ าปากพนัง จ ากัด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน  87,206,805 บาท 
- สหกรณ์ประมงพาน จ ากัด       จังหวัดเชียงราย   จ านวน 28,515,044 บาท  
- สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ ายะหริ่ง จ ากัด    จังหวัดปัตตานี    จ านวน     283,828 บาท 

งบประมาณ  
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560      3,233,200 บาท 
 ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ100)      3,233,200 บาท  
 คงเหลือ  (ร้อยละ 0)                     -     บาท  

ผลลัพธ์  

 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

1. สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ 
จ านวน 3 แห่ง 

2. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน จ านวน 43,968,788 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.03 

 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

1. อุปกรณ์แปรรูปที่สหกรณ์ได้รับสนับสนุนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการแปรรูปสินค้าของ
สหกรณ์ได้เป็นอย่างดี เพ่ิมความรวดเร็วในการช าแหละปลา การแปรรูปปลา และการบรรจุสินค้าท่ีได้
มาตรฐานท าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน 

2. สหกรณ์มีช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าและการพัฒนาสินค้าประมงเพ่ิมมากขึ้น  

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 

 ปัญหา/อุปสรรค 

1. สหกรณ์ประสบอุทกภัยท าให้การก่อสร้างคลังสินค้าล่าช้า 
2. ผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยท าให้ไม่สามารถน ามาแปรรูปได้ 
3. สหกรณ์ขาดบุคลากรในการแปรรูปสินค้า 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 

สหกรณจ์ัดท าแผนงานบุคลากรและภาระหน้าที่ในการด าเนินงาน  ความจ าเป็นในการจัดจ้างบุคลากร
ในการด าเนินงานดังกล่าวแก่คณะกรรมการ 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทยมีบทบาทในการพัฒนาและขับเคลื่อนสหกรณ์
สมาชิกให้มีความเข้มแข็ง  

2. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทยจ ากัด เป็นศูนย์กลางการรวมซื้อปัจจัยการผลิต
และรวมขายผลผลิตของสหกรณ์ 

เป้าหมาย : สหกรณ์ประมง จ านวน 40 แห่ง พ้ืนที่ด าเนินงาน ณ สหกรณ์ 28 จังหวัด 40 สหกรณ์  

 

ก่อสร้างคลังสินค้าขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร 
สหกรณ์ผูเ้ลี้ยงลุ่มน้ าปากพนัง จ ากัด 

 

อุปกรณ์แปรรูปปลานิลเครื่องขอดเกล็ดปลา 
สหกรณ์ประมงพาน จ ากัด 

 

อุปกรณ์แปรรูปปลานิลเครื่องแล่ปลา 
สหกรณ์ประมงพาน จ ากัด 

 

อุปกรณ์แปรรูปปลานิลเครื่องผสมแป้ง 
สหกรณ์ประมงพาน จ ากัด 

 

โครงการพฒันาและขบัเคลือ่นสหกรณป์ระมงผา่นกลไกชมุชนสหกรณป์ระมงแหง่ประเทศไทยจ ากดั  
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ผลการด าเนินงาน  

1. (ส่วนกลาง ) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที ่ โครงการ ระหว่างวันที ่ สถานที ่ ผู้เข้า 
ร่วมประชุม(คน) 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ       
การจัดท าแผนธุรกิจและวางระบบการ
รวมซื้อรวมขายของชุมนุมสหกรณ์
ประมงแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 

14 – 16 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท 
จังหวัดนครนายก 

82 

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวาง
ระบบรวมซื้อรวมขายและจัดท า
ฐานข้อมูลของชุมนุมสหกรณ์ประมง
แห่งประเทศไทย จ ากัด 

3 – 5 พ.ค. 60 โรงแรมหินน้ าทรายสวย หวัหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

127 

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ด าเนินธุรกิจรวมซื้อรวมขายของ
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 
 

7 – 9 มิ.ย. 60 โรงแรมเพชรสยามรีสอร์ท 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

37 

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าฐานข้อมูลการผลิตและ
การตลาดของสมาชิกชุมนุมสหกรณ์
ประมงแห่งประเทศไทย จ ากัด 

24 – 26 ก.ค. 60 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท 
จังหวัดปทุมธานี 

102 

5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสินค้า
ประมง 

1 – 3 
สิงหาคม 2560 

ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

76 

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการตลาด
สินค้าประมงและ 
ปศุสัตว์ 

7 – 8 
กันยายน 2560 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์บาง
พลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

84 

2. (ส่วนภูมิภาค) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าและน าเสนอแผนธุรกิจของสหกรณ์สมาชิก (แผนย่อยของ
แต่ละสหกรณ์)  เพ่ือให้เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจของชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จ ากัด จ านวน 
40 สหกรณ์ 
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งบประมาณ  
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560      3,608,200 บาท 
 ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ 100)      3,608,200 บาท  
 คงเหลือ  (ร้อยละ 0)                       -      บาท  

ผลลัพธ์  

 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

1. แผนธุรกิจสหกรณ์ของชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จ ากัด 1 แผน และแผนธุรกิจสมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด จ านวน 40 แผน  

2. การจับคู่ธุรกิจระหว่างสหกรณ์ประมงและภาคเอกชน จ านวน 8 คู่ธุรกิจ 
3. สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จ ากัด มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนจ านวน 16,181,400 บาท 

 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

1. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าประมง 
2. เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างสหกรณ์ประมงกับโมเดิร์นเทรด 
3. ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จ ากัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมแก้ไขปัญหาราคาปลาน้ า

จืดตกต่ า  

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 

1. การเชื่อมโยงแผนธุรกิจที่สหกรณ์สมาชิกบางแห่งจัดท าไม่เชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับแผนธุรกิจของ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด แต่เป็นแผนที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการ
ของสหกรณ์ 

2. ฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดของสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จ ากัด ไม่สมบูรณ์
เนื่องจากสมาชิกชุมนุมฯ บางแห่งไม่มีข้อมูลสนับสนุนการจัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งท่ี 1  นครนายก ครั้งท่ี 2  ประจวบคีรีขันธ์ 

ครั้งท่ี 3 อุตรดิตถ์  ครั้งท่ี 4  ปทุมธาน ี
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วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ านมโคให้มีคุณภาพตั้งแต่ฟาร์มสมาชิก 
- เพ่ือพัฒนาการด าเนินธุรกิจและสินค้าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในเชิงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ ์   และสามารถแข่งขันได้ 
- เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการนมทั้งระบบตามแนวทางท่ีคณะกรรมการนมก าหนด 

เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงาน 

- สหกรณ์โคนม 116 แห่ง,  ชุมนุมสหกรณ์โคนมระดับภาค และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ ผู้ปลูกหญ้า และวัตถุดิบเพ่ือผลิตอาหารสัตว์ 

พื้นที่ด าเนินการ : 36 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย 
เชียงใหม่ นครปฐม นครราชสีมา นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง พิจิตร เพชรบุรี 
เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ล าปาง ล าพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สระบุรี 
สุพรรณบุรี สุรินทร์ สุโขทัย หนองบัวล าภู อุดรธานี และอุบลราชธานี  

 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2560  
งบประมาณ งบได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

ส่วนกลาง (ไม่รวมเงินอุดหนุน) 1,933,500.- 1,875,450.07 97.00 
ส่วนภูมิภาค (ไม่รวมเงินอุดหนุน) 510,400.- 510,400 100 
เงินอุดหนุน 10,575,000.- 10,575,000 100 
รวมทั้งสิ้น 13,018,900.- 12,960,850.07 99.00 

 

 

 โครงการพฒันาการด าเนนิธรุกจิและสนิคา้ของสหกรณผ์ูเ้ลีย้งโคนมภายใตก้ารเชือ่มโยงเครอืขา่ยธรุกจิและ 

การตลาดภายใตห้ว่งโซก่ารผลตินมทัง้ระบบ 

ครั้งท่ี 5 กรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 6 กรุงเทพมหานคร 
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ผลลัพธ์  
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจโคนมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต/
การตลาด  จ านวน 117 แห่ง เกินเป้าหมายจากเดิม 116  แห่งคิดเป็นร้อยละ 101  

 ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ส่วนกลาง 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
และการตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพสหกรณ์ในการ
ด าเนินธุรกิจและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ านม
ดิบ 

 

ครั้ง 

ราย 

 

1 

- 

 

2 

449 

 

200 

- 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ยุวเกษตรกรโคนมในการเลี้ยงโคนมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ฟาร์มโคนมที่ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง 

ครั้ง 
ราย 

2 
200 

3 
180 

150.00 
90 
.00 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมขีดความสามารถ
ทายาทเกษตรกรโคนมในการเลี้ยงโคนมเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตฟาร์ม 
โคนมท่ีปฏิบัติได้และเห็นผลจริง 

ครั้ง 
ราย 

2 
 

2 
216 

100.00 
 

4. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ ครั้ง 
ราย 

6 
50 

6 
38 

100.00 
76.00 

5. ประชุมจัดท าบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการ 
นมทั้งระบบ 

ครั้ง 
ราย 

1 
- 

1 
295 

100.00 
- 

ส่วนภูมิภาค 
1. ประสานงานให้ค าแนะน าและติดตามให้สหกรณ์
โคนมในจังหวัดมีการด าเนินธุรกิจและการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

แห่ง 116 117 101.00 

2. ติดตามประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  
ตามคู่มือการปฏิบัติงานโครงการ 

แห่ง 116 117 101.00 

3. เงินอุดหนุน 

- เงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน       
ของชุมนุมสหกรณ์โคนมระดับภาค 

- เงินอุดหนุนการเลี้ยงระบบคอกรวม 
- เงินอุดหนุนการเลี้ยงทดแทนฝูง 

 
แห่ง  

 
บาท 
บาท 

 
5 
 

8,100,000 
1,800,000 

 
5 
 

8,100,000 
1,800,000 

 
100 

 
100 
100 

  
  

http://www.cpd.go.th/


                                 
                                 
 

 

รายงานประจ าปี  2560  กรมส่งเสริมสหกรณ์  

Annual Report 2017 Cooperative Promotion Department                                   

 

50 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

1. เกษตรกรสมาชิก และสหกรณ์กลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์ /วัตถุดิบการเกษตร มีแหล่งจ าหน่ายที่แน่นอน         
และสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตอาหาร 

2. เกษตรกรสมาชิก และสหกรณ์กลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์/วัตถุดิบการเกษตร มีแหล่งจ าหน่ายที่แน่นอน 
และสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์/วัตถุดิบการเกษตร ในรูปแบบสหกรณ์ และมีตลาดรองรับใน
ระดับภาค 

3. สหกรณ์โคนมมีแหล่งปัจจัยการผลิต (อาหารหยาบ) ที่มีความแน่นอนทั้งปริมาณและคุณภาพ  
4. จัดระบบสินค้าเกษตรภายใต้โซ่อุปทาน (Supply Chain) ในระดับพ้ืนที่ให้เกิดขึ้น ตามความต้องการ

สินค้า (Demand) ผลผลิตในพ้ืนที่ (Supply) ไม่ให้สินค้าล้นตลาด มีการผลิตและการบริโภคในระดับ
พ้ืนทีร่วมทั้งพัฒนาระบบ Logistic เพ่ือลดต้นทุน 

5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรมีความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายการผลิตอาหารสัตว์ ธุรกิจรวบรวมและแปรรูป    
น้ านมโค ท าให้มีช่องทางการตลาดในเชิงพาณิชย์เพ่ิมข้ึน 

6. สมาชิกสหกรณ์โคนมมีความรู้ในการบริหารจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปปรับ
ใช้ภายในฟาร์มได้อย่างเหมาะสม 

7. เจ้าหน้าที่/กรรมการสหกรณ์ มีความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์โคนมในด้านต่างๆ เพื่อน าไป
พัฒนาการด าเนินธุรกิจด้านโคนม ผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันภายใต้ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน 

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 

 ปัญหาอุปสรรค 

1. ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ และการประชุมคณะท างานต่างๆ ในแต่ละครั้ง มักจะมี
จ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

2. การสนับสนุนงบประมาณโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมศักยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูปในการเลี้ยงระบบ
คอกรวม ไม่เสร็จตามแผนงาน ท าให้การด าเนินงานขั้นต่อไปล่าช้า 

 แนวทางแก้ไข 

1. ขอความร่วมมือจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดให้ก าชับสหกรณ์และเกษตรกรสมาชิกที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมการประชุม เนื่องจากการประชุมแต่ละครั้ง เป็นการเพ่ิมเติมความองค์ความรู้ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมกันหารือแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการฟาร์มของเกษตรกรและสหกรณ์ 

2. ร่วมวางแผนการบริหารงบประมาณให้เสร็จตามก าหนดเวลา 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการการผลิต รวบรวม และ
จ าหน่ายผักปลอดภัย รวมไปถึงพัฒนาตลาดให้สามารถรองรับผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ /กลุ่ม
เกษตรกร 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต
การตลาดและการขนส่ง 

3. เพ่ือสร้างโอกาส รักษา และขยายตลาดผักในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายธุรกิจในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได ้
5. เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพให้

สามารถแข่งขันและให้บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการผกัปลอดภยัในสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร  

ผู้แทนชุมนุมสหกรณโ์คนมภาค น าเสนอ
แผนกลยุทธ์ของชุมนุมฯ ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์ ชุมนุมสหกรณ์
โคนมระดับภาค 

ทายาทเกษตรกรโคนม ฟังการบรรยาย ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทายาทเกษตรกรโคนมในการ
เลี้ยงโคนมเพื่อเพิ่มผลผลติฟาร์มโคนมที่
ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง 

 
ฟาร์มกลางของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก 
จ ากัด ตามโครงการการเลี้ยงโคนมทดแทนฝูง และ
ด าเนินการเลี้ยงระบบคอกรวมขนาดกลางของสหกรณ ์

 
คอกเลี้ยงโค ภายในฟาร์มกลางของชุมนุมสหกรณ์โคนม
ภาคใต้และตะวันตก จ ากัด ตามโครงการการเลี้ยงโคนม 
ทดแทนฝูง และด าเนินการเลี้ยงระบบคอกรวมฯ 

ทายาทเกษตรกร เข้าศึกษาดูงานในฟาร์โค
นม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทายาทเกษตรกรโคนมในการ
เลี้ยงโคนมเพื่อเพิ่มผลผลติฟาร์มโคนมที่
ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง 
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เป้าหมาย  :  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในเขตพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ และนอกเขตพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ ซึ่งมีสมาชิกเป็น
ผู้ผลิตและจ าหน่ายผักปลอดภัยรวม 50 แห่ง โดยแบ่งเป็น สหกรณ์ที่อยู่ในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ จ านวน 15 แห่ง 
และอยู่นอกเขตพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ จ านวน 35 แห่ง 
พื้นที่ด าเนินการ :  ด าเนินการในพ้ืนที่ 42 จังหวัดทั่วประเทศ 
ผลการด าเนินงาน  

 ส่วนกลาง   
1. จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพ่ือด าเนินการจัดอบรมให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วม

โครงการ   โดยจัดสรรให้ 2 จังหวัด ดังนี้ 

1.1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาธุรกิจและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร           
จัดการรวบรวมและจ าหน่ายผักปลอดภัย/อินทรีย์ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร” ปีงบประมาณ 2560 
ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2559  ณ โรงแรมเทวราช อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจากสถาบันเกษตรกรที่ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายผักปลอดภัย จาก 11 สหกรณ์ ในพ้ืนที่  8 
จังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 50 คน โดยให้ความรู้ด้าน การผลิตและการตลาดผัก
ปลอดภัย/อินทรีย์ การพัฒนามาตรฐานการผลิตสู่ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ให้สามารถ
บริหารจัดการการผลิต รวบรวม และจ าหน่ายผักปลอดภัย รวมไปถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต การตลาด และการขนส่ง ตลอดจน
พัฒนาตลาดและสร้างเครือข่ายธุรกิจในสหกรณ์     และกลุ่มเกษตรกรที่ด าเนินธุรกิจผักให้มีความ
เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ และไปศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์แปลงสาธิตของบริษัทเอกชน ใน
จังหวัดน่าน 

1.2 จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาธุรกิจและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการรวบรวมและจ าหน่ายผักปลอดภัย/อินทรีย์ ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 
2560” ระหว่าง  วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560  ณ โรงแรมบริซฮิลล์เขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากส านักงานสหกรณ์จังหวัด 19 จังหวัด ผู้แทน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิตผักปลอดภัยได้มาตรฐาน จากสหกรณ์ 27 แห่ง ใน
พ้ืนที่ 19 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง    รวมทั้งสิ้น 50 ราย โดยการอบรมดังกล่าวให้ความรู้ด้าน
นโยบายการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยและโครงการกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ การผลิตพืชผักให้ได้
คุณภาพมาตรฐานปลอดภัยตามระบบ GAP การผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์ และศึกษาดูงานแนว
ทางการบริการจัดการ การวางแผนการผลิตจ การจัดการผลผลิต การตลาดผักและแปลงผัก ของ
สมาชิกสหกรณ์ผลิตผักน้ าดุกใต้ จ ากัด 

2. การด าเนินธุรกิจรวบรวมและจ าหน่ายผักในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พบว่า สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 50 แห่ง จากพ้ืนที่ด าเนินการ 42 จังหวัด รายงานผลการรวบรวม 39 แห่ง 
34 จังหวัด โดยมีปริมาณผลผลิตทั้งสิ้น 3,826.52 คัน คิดเป็นมูลค่า 94.17 ล้านบาท แบ่งเป็น 
สหกรณ์รวบรวมผักจากสมาชิก 2,484.57 ตัน มูลค่า 71.85 ล้านบาท กลุ่มสมาชิกรวบรวม 422 ตัน 
มูลค่า 10.48 ล้านบาท        และสมาชิกจ าหน่ายเอง 919.94 ตัน มูลค่า 11.837 ล้านบาท 
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 ส่วนภูมิภาค 

1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 42 จังหวัด จัดประชุมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้
ความรู้ในการจัดท าแผนธุรกิจที่สหกรณ์ต้องการด าเนินงาน ได้แก่ ด้านการผลิตพืชผักปลอดภัย ตาม
ระบบ GAP    และการตรวจรับรองแบบกลุ่ม  การลดต้นทุน เพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการบริหารจัดการในองค์กร การ
สนับสนุนให้สมาชิกน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และรวมถึงการ
เชื่อมโยงพันธมิตรทางการตลาด ส่งเสริม      การด าเนินธุรกิจรวบรวมและจ าหน่ายผักปลอดภัยของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 50 แห่ง  

2. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 42 จังหวัด น าสมาชิกของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 แห่ง 
ศึกษาดูงานระบบการผลิตและการการตลาดเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการด้านการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัย  รวมไปถึงแนะน าและส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของสมาชิก แผนธุรกิจรวบรวมและจ าหน่ายผักในฤดูกาลผลิตปี 
2559/60 การขอรับรองมาตรฐาน ลดต้นทุน และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ใน
การบริหารจัดการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร    และการน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของสมาชิก
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

3. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และส่งเสริมการขายผักปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสนับสนุนเงิน
อุดหนุนอุปกรณ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภัยให้กับ สหกรณ์ 3 แห่ง 
ดังนี้ 

- เครื่องชั่งระบบอิเล็กโทรนิค จัดสรรให้สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จ ากัด จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 85,500 บาท สหกรณ์ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ห้องเย็นแช่แข็งผัก จัดสรรให้สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จ ากัด จังหวัดน่าน 2,955,000 
บาทสหกรณ์ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- โรงเรือนพลาสติกต้นแบบพืชผักอินทรีย์ จัดสรรให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองเกด -กุยบุรี จ ากัด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่สหกรณ์ขอคืนงบประมาณเนื่องจากกลุ่มที่สังกัดสหกรณ์ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ กรมฯ  จึงเปลี่ยนแปลงเป้าหมายจากสหกรณ์ดังกล่าว จัดสรรไปให้สหกรณ์การเกษตร
ห้วยคต จ ากัด จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งสหกรณ์ด าเนินการก่อสร้างโรงเรือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560      8,761,700  บาท  
 ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ 99.89)        8,752,445  บาท  
 คงเหลือ  (ร้อยละ 0.11)                    9,255  บาท  
ผลลัพธ์ 
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่สามารถด าเนินธุรกิจรวบรวมและจ าหน่ายผักปลอดภัยได้ 
ร้อยละ 80  
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ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 ปัญหา/อุปสรรค 

1. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการบางแห่งไม่ได้มีการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกผักปลอดภัย เนื่องจากการ
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นการส ารวจข้อมูลจากสหกรณ์ซึ่งท าเพียงแผนเพ่ือเข้าสมัครโครงการ แต่
สมาชิกยังไม่ได้ด าเนินกิจกรรม ส่งผลให้โครงการไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 

2. ยังไม่สามารถสรุปผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาจากการผลิตผักปลอดภัยไปสู่มาตรฐานการผลิต          
แบบอินทรีย์ของสมาชิกสหกรณ์ เนื่องจากเป็นโครงการแรกเริ่ม 

3. สหกรณ์ไม่สามารถเก็บข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก 

 แนวทางแก้ไข 

1. คัดเลือกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการโดยเลือกจากสหกรณ์ที่มีสมาชิกปลูกผักมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี           
เพ่ือส่งเสริม ผลักดัน ขับเคลื่อนให้โครงการประสบความส าเร็จ และการใช้งบประมาณเกิดประโยชน์
สูงสุด 

2. ท าโครงการต่อเนื่องเพ่ือประสิทธิผลในระยะยาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

วิทยากรจากมลูนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยบรรยาย การพัฒนามาตรฐานการผลิตสู่ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาธรุกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการรวบรวมและจ าหนา่ยผักปลอดภัย/อินทรยี์ในสหกรณ์      

และกลุม่เกษตรกร” ระหว่างวันท่ี 20 – 21 ธันวาคม 2559  ณ โรงแรมเทวราช อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

 

ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการด้านการวาง
แผนการผลติ การจัดการผลผลติ และการตลาดผักของ
สหกรณ์ 22 ธันวาคม 2559  ณ แปลงสาธิตบริษัทเอกชน 
ในจังหวัดน่าน 

 

โรงคัดแยก บรรจุ ผัก ปลอดภัย(สหกรณ์ผลิตผักน้ าดุกใต้ จ ากดั) 
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วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการ
ของตลาดลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมรายได้ เพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจแบบสหกรณ์ 

2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด เพื่อให้การด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ปศุสัตว์มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถรองรับสถานการณ์แข่งขันในอนาคต 

- เป้าหมาย สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร และสหกรณ์ปศุสัตว์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 30 สหกรณ์ 
- พ้ืนที่ด าเนินงาน ด าเนินการในพื้นที่สหกรณ์ในโครงการ และสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินงาน  

1. จัดโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ปศุสัตว์กับสหกรณ์ผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ ผู้เข้าร่วม 
90 คน  

2. จัดโครงการศึกษาดูงานและจัดท าแผนธุรกิจระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือกับสหกรณ์ปศุสัตว์ ผู้เข้าร่วม 
50 คน 

3. สนับสนุนอุปกรณ์การตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพธุรกิจสหกรณ์ 3 แห่ง จ านวนเงิน 5.3 ล้านบาท ได้แก่     
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ล าพูน จ ากัด สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จ ากัด สหกรณ์ปศุสัตว์และ
สัตว์น้ าฉะเชิงเทรา จ ากัด 

4. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ในการด าเนินธุรกิจ และติดตามประเมินผล 

 สามารถสร้างเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวโพด สหกรณ์
ผู้ผลิตมันส าปะหลัง สหกรณ์ผู้ผลิตเกลือ เป็นต้น ท าให้สหกรณ์ปศุสัตว์มีต้นทุนลดลง และวัตถุดิบที่ได้มีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์ 

โครงการเพิม่ศกัยภาพธรุกจิรวบรวม แปรรปูและกระจายสนิคา้สหกรณป์ศสุตัว์  

สหกรณ์รวบรวมผักจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 
(สหกรณ์ผลิตผักน้ าดุกใต้ จ ากดั) 

 

 

เจ้าหน้าที่คัดแยกผัก ตัดแต่ง เพือ่บรรจุ รอจ าหน่าย 
(สหกรณ์ผลิตผักน้ าดุกใต้ จ ากดั) 
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งบประมาณ :  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 5,633,700 บาท 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา จ านวน 30 แห่งและสหกรณ์
เป้าหมายมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.13   
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : สหกรณ์เป้าหมายมีประสิทธิภาพด้านการผลิตมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมรายได้          
เพ่ิมช่องทางการตลาด เพิ่มโอกาสทางการแข่งขันให้ 
 

   
 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ากาแฟอาราบิกา และอุปกรณ์ส่งเสริมการตลาดให้กับ
สหกรณ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกาแฟเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมขีดความสามารถ        
ในการแข่งขันของสหกรณ์ 

เป้าหมาย : สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์การแปรรูปกาแฟ ให้กับสหกรณ์จ านวน 1 แห่ง ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ คุณสมบัติ จ านวน ราคา (บาท) 

1 เครื่องสีกาแฟสด  ก าลังการผลิต 500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง   4  ชุด 126,000 

2 เครื่องสีกาแฟกะลา ก าลังการผลิต 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 1  ชุด 315,000 

3 เครื่องคัดเมล็ดกาแฟ ขนาด 500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 1  ชุด 76,500 

รวม      517,500 
 

พื้นที่ด าเนินงาน  : สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 

โครงการเพิม่ศกัยภาพธรุกจิรวบรวม แปรรปูกาแฟอาราบกิาในสหกรณ์  
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ผลการด าเนินงาน :  
 ส่วนกลาง 
1. ประสานงานส านักงานสหกรณ์จังหวัด ให้ค าแนะน าการด าเนินการจัดหาอุปกรณ์การตลาด เพื่อการ

รวบรวมและแปรรูปผลผลิตกาแฟ เป้าหมาย 2 ครั้ง 
ผลส าเร็จ มีการประสานงานกับส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 3 ครั้ง ในการแนะน า ส่งเสริมการ
ให้ข้อมูล รายละเอียดของโครงการ เพ่ือให้จังหวัดไปแนะน าสหกรณ์ในการจัดหาอุปกรณ์การตลาดเพื่อแปรรูป
กาแฟ 

2. ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการฯ แนะน า ติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการ เป้าหมาย 1 จังหวัด 

ผลส าเร็จ มีการติดตามและประเมินผลโครงการ 1 จังหวัด คือส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  

 ส่วนภูมิภาค 

1. แนะน า สหกรณ์ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ เพื่อการรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกาแฟ เป้าหมาย 2 ครั้ง 
ผลส าเร็จ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าไปแนะน าสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด 
จ านวน 3 ครั้ง 

2. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์และ
ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 

ผลส าเร็จ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ และการเบิกจ่าย
งบประมาณของสหกรณ์ในการจัดหาอุปกรณ์การตลาดกาแฟ รวม 12 ครั้ง/ปีงบประมาณ 

 

งบประมาณ :  
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560 (ภูมิภาค)    517,500  บาท 
 ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ 100)      517,500  บาท   
 คงเหลือ  (ร้อยละ 0)           -       บาท   

 

ผลลัพธ์  
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : การจัดหาอุปกรณ์การตลาดได้ส าเร็จตามเป้าหมาย จ านวน 3 รายการ 
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 
ปัญหา/อุปสรรค :  การด าเนินการจัดหาอุปกรณ์การตลาดล่าช้า เนื่องจากข้อจ ากัดของทางราชการในการโอน
เงินงบประมาณให้กับสหกรณ์เพ่ือด าเนินการจัดหาอุปกรณ์การตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องสีกะลา เครื่องล้างเมล็ดกาแฟ เครื่องคัดเมลด็กาแฟ 
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วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์/ข้าราชการมีความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลและ
สามารถเป็นที่ปรึกษาและแนะน าในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแก่สมาชิกได้  
 

พื้นที่ด าเนินการ : โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ถนนวิภาวดี รังสิต กรุงเทพฯ  

ผลการด าเนินงาน :  

 ส่วนกลาง 

1. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินของสมาชิก รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 21 - 23 
ธ.ค. 59 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ถ.วิภาวดี รังสิต กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้จัดการ/
เจ้าหน้าที่/ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ (80 สหกรณ์) ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วิทยากร ผู้
สังเกตการณ์ 205 คน 

2. จัดพิมพ์คู่มือส่งเสริมความรู้การวางแผนทางการเงิน 1,000 ชุดๆ ละ 6 เล่ม รวม 6,000 เล่ม                  
เพ่ือน าไปเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแก่สมาชิกสหกรณ์ 

 ส่วนภูมิภาค 

1. จัดประชุมหารือร่วมกับสหกรณ์เป้าหมาย เพ่ือก าหนดรูปแบบและแนวทางถ่ายทอดความรู้ด้านการ
วางแผนทางการเงินให้แก่สมาชิกสหกรณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์เกี่ยวกับการวางแผน
ทางการเงินให้แก่สมาชิกสหกรณ์ รวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องดังกล่าวด้วย 

2. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 – 2 ติดตาม
ความก้าวหน้าและรายงานผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์  

งบประมาณ : งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560  เบิกจ่าย 100%  = 3,703,100 บาท 
 
 

โครงการพฒันาสหกรณอ์อมทรพัยเ์ปน็องคก์รวางแผนทางการเงนิแกส่มาชกิ  

เครื่องสีเมลด็สด 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการรวบรวมและแปรรูปผลผลิต  
เพ่ิมมูลค่ากาแฟอาราบิกาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของสหกรณ์ ในปี 2560 ด าเนินการสนับสนุนอุปกรณ์การแปรรูป
ให้แก่สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด จ.เชียงใหม่ 
จ านวน 6 เครื่อง ได้แก่ เครื่องสีกาแฟกะลา เครื่องคัดเมล็ดกาแฟ 
และเครื่องสีกาแฟสด 4 เครื่อง เป็นงบอุดหนุนทั้งสิ้น 517,500 บาท  
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ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : สหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน จ านวน 80 แห่ง 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้/แนวทางด้านการวางแผนทางการเงินไปอบรม
เผยแพร่  แก่สมาชิกสหกรณ์ 
                       
 

                  
   

 
 
    
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพยเ์ปน็องค์กรวางแผนทางการเงิน
ของสมาชิก รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2559       
ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ถนนวิภาวดี รงัสิต กรุงเทพฯ 

 

สอ.ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง จ ากัด 
 

สอ.กองการฝึก กองเรือยุทธการ จ ากัด จ.ชลบุรี 

สอ.ครูประจวบครีีขันธ์ จ ากัด 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 
ส่วนกลาง 
1. สหกรณ ์(นอกภาคการเกษตร) ได้รับการส่งเสริม        

และสนับสนุนการด าเนินงาน 
สหกรณ์ 70 70 100 

2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ (นอกภาคการเกษตร) 
เพ่ิมข้ึน 

แห่ง 70 70  100 

3. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่าย            
และกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กรมฯก าหนด (ตัวชี้วัดบังคับ) 

ร้อยละ 97 100 100 

 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
 

หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ส่วนกลาง 
1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และแนว

ทางการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่ความเข้มแข็ง
ทางการเงิน 

 คณะ 1 1 100 

2. คัดเลือกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป้าหมาย  สหกรณ์ 70 70 100 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการฯ พร้อมผลักดัน
ให้  เกิดการปฏิบัติในระบบสหกรณ์  

ครั้ง 2/2 2/2 100 

4. จัดส่งคู่มือแนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนสู่ความเข้มแข็งทางการเงินชุมชน 

เรื่อง  1 1 100 

5. ประสานงาน  ติดตามงานตามโครงการ ครั้ง จังหวัด พ้ืนที่ละ 
2 

140 100 

6. จัดประชุมให้องค์ความรู้และแนะน าเกณฑ์ที่ใช้
ประเมินผลการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่ความ
เข้มแข็งทางการเงิน 

ครั้ง 1 1 100 

7.  ประเมินผลและสรุปรายงานผล  ครั้ง  1 1 100 
ส่วนภูมิภาค 
1. ประสานงานกับสหกรณ์เป้าหมายที่กรมฯพิจารณา 

 
สหกรณ์ 

 
70 

 
70 

 
100 

2. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามที่กรมฯ ก าหนด ครั้ง 1 1 100 
3. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่ค
วามเข้มแข็งทางการเงินชุมชน 

คณะ 1 1 100 

4. ประชุมปฏิบัติการเชิงลึกร่วมกับสหกรณ์เป้าหมาย        
โดยจัดสหกรณ์ละ 2 ครั้ง 

ครั้ง/
สหกรณ์ 

2/70 2/70 100 

โครงการพฒันาสหกรณเ์ครดติยเูนีย่นสูค่วามเขม้แขง็ทางการเงนิชมุชน  
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กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
 

หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

5. ผลักดัน แนะน าส่งเสริมและติดตามให้สหกรณ์น าแนว
ทางการพัฒนาสหกรณ์ไปปฏิบัติและพัฒนาศักยภาพ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป้าหมายให้มีความเข้มแข็งทาง
การเงินชุมชน 

ครั้ง/
สหกรณ์ 

2/70 2/70 100 

งบประมาณ : 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560     3,269,100 บาท 

 ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ 100)     3,269,100 บาท  
ผลลัพธ์  
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
  สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ และร่วมอบรมตามกิจกรรมของโครงการฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ   การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้ เกิดความเข้มแข็งทางการเงิน
ชุมชนและเรียนรู้  การส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท าธุรกิจและร่วมท ากิจกรรมกับ
สหกรณ์และชุมชนด้วยวิธีการสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
  สหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุมตามโครงการฯ และร่วมอบรมตามกิจกรรมของโครงการฯ สามารถน าความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่ความเข้มแข็งทางการเงินชุมชน โดยมีการพัฒนาและใช้เกณฑ์การ
ประเมินสหกรณ์ท้ังในเรื่องการตรวจสอบรายงานทางการเงิน การบริหารจัดการธุรกิจการเงินของสหกรณ์ การ
จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์และชุมชน รวมทั้งการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับคนในชุมชน และ
ความรู้อ่ืนๆ ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนด้วยกัน ร่วมวิเคราะห์ปัญหา
ร่วมกันในสหกรณ์ของตนเอง ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการวางแผนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสมาชิก 
สหกรณ์ และชุมชน ได้ตรงจุด รวมทั้งน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ท าให้เกิดการพัฒนาสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนสู่ความเข้มแข็งทางการเงินชุมชนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีการประสานงานกันระหว่าง
สหกรณ์ สมาชิก คนในชุมชนรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนที่เกี่ยวข้องสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อ
สหกรณ์ พร้อมพัฒนาให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน   มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเป็นที่พ่ึงของสมาชิกและชุมชน
ต่อไป 
 

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 ปัญหา/อุปสรรค 
 การประชุมของคณะท างานเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน                 
สู่ความเข้มแข็งทางการเงินชุมชนมีความล่าช้าเนื่องจากมีหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 
แต่ละหน่วยงานมีเกณฑ์การประเมินของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งเกณฑ์ก ากับดูแลกิจการทางเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์    และสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการก ากับและต้องส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ต้องท าความเข้าใจในเกณฑ์การพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย
นสู่ความเข้มแข็งทางการเงินชุมชน ซึ่งบางอัตราส่วนและบางหมวดตามเกณฑ์ที่ออกไปบางข้อจะมี   ความ
ขัดแย้งกับของหน่วยงานอ่ืนอีกหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนร่วมด้วยจึงต้อง
ประชุมเพ่ือท าความเข้าใจในเบื้องต้นและท าความเข้าใจกับผลการประเมินของสหกรณ์ 
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 แนวทางแก้ไข   
1. ควรมีการส ารวจสหกรณ์ที่จะเป็นสหกรณ์เป้าหมายและในพ้ืนที่เป้าหมายก่อนด าเนินการคัดเลือก           

และด าเนินการตามขั้นตอนในโครงการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่ความเข้มแข็งทางการเงินชุมชน
เพ่ือหาหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสหกรณ์แต่ละระดับชั้นความเข้มแข็ง 

2. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ที่ต้องลงมือปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ (โดยจังหวัด         
ไม่เปลี่ยนเจ้าหน้าที่) อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในพื้นที่
ได้เข้าใจการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 
     
 
 
 
 
 
 
 

 

การประชุมเพื่อช้ีแจงโครงการฯ และให้องค์ความรู้ให้แกเ่จ้าหน้าท่ีสง่เสริมและสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมผลักดันให้
เกิดการปฏิบัติในระบบสหกรณ์ จ านวน 2 ครั้ง 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

    
การประชุมเชิงลึกโดยระดมความคิดจากฝ่ายบริหารและฝา่ยจัดการของสหกรณ์ สมาชิกช้ันน าของสหกรณ์ ผู้น าในชุมชน              

และหน่วยงานตา่งๆในชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
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เพ่ิมความรู้แก่บุคลากรของสหกรณ์ร้านค้า ส่งเสริมให้สหกรณ์ร้านค้ามีแผนการพัฒนาการบริหาร         
จัดการสหกรณ์ ในปี 2560 ด าเนินการในสหกรณ์ร้านค้า 20 แห่ง โดยได้วิเคราะห์ ประเมินสถานภาพการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าวได้แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์
ในการวางแผนการปรับปรุงการด าเนินงาน/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ร้านค้าในเรื่องด้านการ
ปรับปรุงร้านสหกรณ์ (การจัดวางสินค้าการติดป้ายราคาสินค้าแสงสว่างความสวยงาม) ด้านการบริการ  
(การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ร้านค้ามี Service Mind การส่งเสริมการขาย) ตลอดจนการส ารวจความต้องการ
สินค้าจากสมาชิกการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายและการบริหารคลังสินค้า ด าเนินการจัดศึกษาดูงานระหว่าง
สหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์ผู้ผลิตแล้ว 27 ครั้ง จ านวน 357 ราย จากการศึกษาดูงานสหกรณ์ร้านค้าได้มีการ
ลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างสหกรณ์ร้านค้ากับสหกรณ์ผู้ผลิตแล้ว 14 แห่ง เพ่ือน าสินค้า/ผลผลิตจากสหกรณ์
ผู้ผลิตมาจ าหน่ายกับทางร้านค้าสหกรณ์ โดยสหกรณ์มีมูลค่าการจ าหน่ายสินค้า 230,154,974.46 บาท 

 

 
 

วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่บุคลากรของสหกรณ์ร้านค้า 
2. เพ่ือให้สหกรณ์มีแผนการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ 
3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์-  

เป้าหมาย : สหกรณ์ร้านค้า จ านวน 20 แห่ง 
พื้นที่ด าเนินการ : ด าเนินการ 19 จังหวัด สหกรณ์รวมจ านวน 20 แห่ง 

ผลการด าเนินงาน :  
เมื่อสิ้นสุดโครงการผลการด าเนินงานของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 20 แห่ง มีสหกรณ์ที่

สามารถด าเนินกิจกรรมได้ทุกกิจกรรม จ านวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95 ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 
ยกเว้น ร้านสหกรณ์ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา จ ากัด ที่ ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสหกรณ์มี
ข้อบกพร่องท าธุรกิจนอกเหนือวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และอยู่ในระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่ องผลการ
ด าเนินงานรายกิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 
 1.1 การปรับปรุงร้านค้า 
 มีการจัดเรียงสินค้าซี่งมีความส าคัญเป็นอันดับแรกที่จะเสริมสร้างบรรยากาศของร้านค้า ท าให้ก่อเกิด
ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรสะดวก ในการเลือกซ้ือสินค้า ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า การปรับปรุงจุดวาง
สินค้า การติดป้ายราคาสินค้า ติดป้ายบอกโซนสินค้า แสงสว่างภายในร้าน จัดบริเวณหน้าร้านให้สะอาด 
สวยงาม จัดเคาน์เตอร์อยู่ด้านหน้าใกล้ประตูทางเข้า-ออก จัดเตรียมตะกร้า ใส่ของให้ลูกค้า และมีป้ายชื่อร้าน 
ดึงดูดจูงใจด้านหน้าร้านสหกรณ์ 
 

โครงการเสรมิสรา้งคณุภาพการใหบ้รกิารของสหกรณบ์รกิาร 

โครงการพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการสหกรณร์า้นคา้ 
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 1.2 การปรับปรุงการบริการ 
 พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ร้านค้าแต่งกายสุภาพ กล่าวทักทายลูกค้าที่เข้าร้าน           
และให้ค าแนะน าสินค้าแก่ลูกค้า เพ่ือสื่อ/ช่องทางประชาสัมพันธ์ ท าป้ายบอกระยะทางก่อนถึงร้านให้ชัดเจนมี
กล่องแสดงความคิดเห็นและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในเทศกาลต่างๆ 
 1.3 จัดหาและจัดซื้อสินค้ามาจ าหน่าย 
 สหกรณ์ด าเนินการจัดหาและจัดซื้อสินค้ามาจ าหน่าย จ านวน 19 แห่ง โดยมีการวิเคราะห์ปริมาณการ
ขายสินค้าแต่ละรายการแต่ละประเภทอย่างสม่ าเสมอการจัดหาและจัดซื้อสินค้ามาจ าหน่ายโดยวิธีการส ารวจ            
ความต้องการของสมาชิก มีการจัดล าดับสินค้าขายดีและการจัดหาสินค้าตามฤดูกาล 
 1.4 การบริหารคลังสินค้า 
 สหกรณ์ที่ด าเนินการบริหารคลังสินค้า 19 แห่ง โดยก าหนดแผนการจัดการและควบคุมสินค้าเพ่ือลด
ต้นทุน   ในการเก็บรักษาสินค้า ประเภทสินค้าอาหาร สินค้าอายุสั้น สินค้าเทศกาลมีการจัดเรียงไว้ด้านหน้า
ร้านทั้งหมด จะไม่มีการสต็อคสินค้าไว้หลังร้านหรือในบริเวณที่ลูกค้าไม่สามารถเห็น มีการจัดเรียง เบิกตามวัน
หมดอายุก่อน – หลัง มีการก าหนดระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าในแต่ละกลุ่มแต่ละประเภท เพ่ือเป็นแนวทางใน
การบริการ การสั่งซื้อและปริมาณในการจัดเก็บสต็อค มีการตรวจสอบอายุของสินค้าอย่างเคร่งครัด จัด
พนักงานดูแลแต่ละประเภท เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการสินค้ามากขึ้น 
กิจกรรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 ได้พากรรมการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินธุรกิจระหว่างสหกรณ์ร้านค้า
กับสหกรณภ์าคการเกษตร ซึ่งเป็นสหกรณ์ผู้ผลิตอย่างน้อย 2 ครั้ง ผลจากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลท า
ให้มีการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกันมีการจัดท า MOU ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการกับภาคเกษตรจ านวน 14 
แห่ง และอยู่ระหว่าง   การพิจารณาของสหกรณ์ อีก 5 แห่ง เนื่องจากสินค้ายังไม่ตรงตามความต้องการของ
สมาชิก สหกรณ์ผู้ผลิตยังไม่มีผลผลิตที่เพียงพอในการจ าหน่าย และจะต้องสั่งสินค้าในปริมาณมาก สหกรณ์
ผู้ผลิตจึงจะจัดส่งสินค้าให้สหกรณ์ร้านค้า โดยสหกรณ์สั่งซื้อสินค้ามาจ าหน่าย ได้แก่ น้ ามะพร้าวดื่มพาสเจอไรซ์ 
กาแฟ มะม่วง หิมพานต์อบเกลือ น้ าพริกบรรจุกระป๋อง และข้าวสารหอมมะลิ 105 เป็นต้น 
 ส าหรับปริมาณธุรกิจจากการด าเนินธุรกิจ และการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ ท าให้ยอด
ปริมาณธุรกิจก่อนเข้าโครงการ จ านวน 318,547,465.53 บาท และยอดปริมาณธุรกิจหลังเข้าร่วมโครงการ  
365,319,023.02 บาท เห็นได้ชัดว่าโครงการดังกล่าวท าให้สหกรณ์สามารถพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ประโยชน์ที่สหกรณ์ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้า 

 

1. สหกรณ์มีการก าหนดแผนพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ชัดเจนท าให้เกิดการปรับปรุงการ
บริหารจัดการดีขึ้น 

2. การเชื่อมโยงธุรกิจโดยการน าสินค้าจากสหกรณ์ผู้ผลิตมาจ าหน่ายในร้านสหกรณ์เป็นผลท าให้
สหกรณร์้านค้ามีสินค้าสหกรณ์จ าหน่ายในร้านเพ่ิมข้ึน 

3. ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันท าให้เกิดความคุ้นเคยที่ดีระหว่างสหกรณ์ร้านค้าและ
สหกรณ์ผู้ผลิต ท าให้สหกรณ์มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงเครือข่าย
ธุรกิจระหว่างสหกรณ์ (MOU) เกิดความร่วมมือระหว่างกัน 
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4. ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์จากการท า MOU ส่งผลให้สหกรณ์ร้านค้าเป็นช่องทางการจ าหน่าย/
ประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์ผู้ผลิตอีกทางหนึ่งด้วย 

5. ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์จากการท า MOU ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเองของสหกรณ์และเกิด
ความมัน่คงในขบวนการสหกรณ์   

งบประมาณ : 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560 (รวมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค)  1,058,100 บาท 

 ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ 100)      1,058,000 บาท  
ผลลัพธ์  
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  :  ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ร้านค้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  :  สหกรณร์้านค้ามีการบริหารจัดการที่ดีสมาชิกมีความพึงพอใจการให้บริการ         
ของสหกรณ์เพ่ิมข้ึน สหกรณ์ร้านค้า สินค้าจากสหกรณ์ผู้ผลิตมาจ าหน่าย จ านวน 14 แห่ง  
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
  จากการติดตามประเมินผลโครงการของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ พบว่าสหกรณ์ยังมีปัญหาในเรื่อง
ของการสั่งสินค้าและการไม่มีสถานที่เก็บสินค้า ตลอดจนสินค้ามีความหลากหลายน้อยกว่าร้านสะดวกซื้อ บาง
สินค้าตั้งราคาขายสูงกว่าราคาขายตลาดท้องถิ่น และปัญหาการขนส่งสินค้าล่าช้า กรรมการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์มีทักษะในการจัดการสินค้าการบริหารจัดการร้านค้าให้เกิดความพึงพอใจแก่สมาชิก การเพ่ิมยอด
จ าหน่ายสินค้า การบริหารต้นทุน การจัดหาสินค้า ทักษะในการด าเนินการในเรื่องที่กล่าวมายังมีประสิทธิภาพ
ไม่สูงพอ 
แนวทางแก้ไข   

1. ควรมีการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ร้านค้า โดยเพิ่มองค์ความรู้
ให้แก่กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ต่อไป 

2. ควรผลักดันให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ประจ าส านักงานสหกรณ์จังหวัด และส านักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้มีการเข้ามาแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ร้านค้าเพ่ิมขึ้น 

3. ควรติดตามการด าเนินงานของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์
ร้านค้า  ที่ได้มีการลงนาม MOU แล้วเพ่ือเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์นอกภาคกับ
ภาคการเกษตร 

 
 

 
คณะกรรมการและผู้แทนสหกรณร์้านค้าโพธาราม จ ากัด ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการและ

การด าเนินธรุกิจของสหกรณ์รา้นคา้สิงห์บุรี จ ากดั อ.เมือง จ.สิงห์บุร ี
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คณะกรรมการและผู้แทนร้านสหกรณล์ าปาง จ ากัด จังหวัดล าปาง ศกึษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

การมาดูงานกลุ่มเกษตรกรท าสวนฮักน้ าจาง จังหวัดล าปาง จงัหวัดล าปาง 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

สหกรณ์ผูเ้ลี้ยงต าบลไก่ไข่เวยีงคุก จ ากัด  ศึกษาดูงานการบริหารงานร้านค้าสหกรณ์ ระบบการจ าหน่ายสินค้า  
การจัดการสินค้า ศึกษาความต้องการสินค้าของผู้บริโภค วิธีการท าการตลาดของสินค้าผู้ผลิต   

ณ ร้านสหกรณ์สวสัดิการ รพร.ท่าบ่อ จ ากัด 

    
                                                  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU 
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ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืลงนาม MOU ระหว่างร้านสหกรณ์ล าปาง จ ากัด จังหวัดล าปาง กับกลุ่มเกษตรกรท าสวน        
ฮักน้ าจางจังหวัดล าปาง เพื่อให้กลุม่เกษตรกรท าสวนฮักน้ าจางวางจ าหน่ายผักเองในช่วงแรก เมื่อติดตลาดแล้วต่อไปจะใช้วิธี

น ามาวางจ าหน่ายที่รา้นสหกรณฯ์ 
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วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ือให้สหกรณย์กระดับคุณภาพการให้บริการแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป 
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการรูปแบบสหกรณ์เดินรถ 
3. เพ่ือให้การบริการของสหกรณ์บริการเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 

เป้าหมาย  : จ านวน 80 แห่ง 
พื้นที่ด าเนินการ  : ในพ้ืนที่ 41 จังหวัด 2 พ้ืนที่ ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร เชียงราย ตาก นครราชสีมา 
นครสวรรค์ บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ ล าปาง เลย สกลนคร สมุทรปราการ อุบลราชธานี มหาสารคาม ศรีสะเกษ 
สุรินทร์ เชียงใหม่ กระบี่ กาญจนบุรี ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครปฐม นครศรีธรรมราช นนทบุรี 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง ลพบุรี สงขลา สตูล สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อุทัยธานี 
น่าน อุบลราชธานี สระแก้ว เชียงใหม่     ศรีสะเกษส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และ
พ้ืนที่ 2  

ผลการด าเนินงาน :  

 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 
ร้อยละ 80 ของสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการมีแนวทางการพัฒนา 
คุณภาพการให้บริการ 

 
แห่ง 

 
80 

 
80 

 
100 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
ส่วนกลาง 

    

1. อ านวยการ ประสานงาน แนะน าให้ค าปรึกษา และสนับสนุน        
การด าเนินงานแก่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1-2 

แห่ง 43 43 100 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการ รูปแบบ
สหกรณ์เดินรถแก่เจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนสหกรณ์
เป้าหมาย ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1-2  

รุ่น/ราย 2/300 2/256 85.33 

3. จัดท าค าแนะน า เอกสารเผยแพร่ ให้กับเจ้าหน้าที่/สหกรณ์ เรื่อง 2 2 100 

ส่วนภูมิภาค 
1. แจ้งสหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 

 
แห่ง 

 
80 

 
80 

 
100 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทางการพัฒนาคุณภาพ        
การให้บริการ จ านวน 2 ครั้ง 
- ครั้งที่ 1 จัดประชุมเพ่ือให้สหกรณ์ด าเนินการน าสรุปข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาละแนวทางการพัฒนาคุณภาพ    
การให้บริการเพ่ือจัดท าแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  
ของสหกรณ์และไปสู่การปฏิบัติ 

แห่ง 80 80 100 

โครงการเสรมิสรา้งคณุภาพการใหบ้รกิารของสหกรณบ์รกิารรปูแบบเดนิรถ 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 
- ครั้งที่ 2 จัดประชุมฯ เพ่ือน าปัญหา/อุปสรรคในการด าเนิน     

การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์น ามา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้บรรลุผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อไป 
3. แนะน า ส่งเสริม ช่วยเหลือและติดตามผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

แห่ง 80 80 100 

งบประมาณ : 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560      3,703,100 บาท 

 ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ 100)      3,703,100 บาท  
 คงเหลือ  (ร้อยละ 0)          -      บาท 
ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :  สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 80 แห่ง 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :  สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน   
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 ปัญหา/อุปสรรค 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการกับเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมไม่ใช่บุคคลเดียวกันท าให้การสานต่อในการ
ส่งเสริมแนะน า/การรายงานผล ขาดความต่อเนื่องและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ความเข้าใจในเนื้อ
งานไม่ชัดเจน  

      แนวทางแก้ไข   
ได้จัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการ           

รูปแบบเดินรถ เพื่อให้ข้าราชการส่วนภูมิภาคใช้เป็นแนวทางด าเนินการ  
 

               
 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสรมิสร้างคณุภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการ รูปแบบสหกรณ์เดินรถ รุ่นที ่1 
ระหว่างวันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพฯ   
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ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (ส่วนภูมภิาค) 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญในด้านต่างๆ แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผ่านหลักสูตรทั้งสิ้น 16 หลักสูตร บุคลากรของกรมผ่านการฝึกอบรมแล้วรวมทั้งสิ้น 1,946 ราย (ร้อยละ 
95.16 ของเป้าหมาย 2,045 ราย) รายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตร 
เป้าหมาย 

(ราย) 
ผล 

(ราย) 
ร้อยละ 

1) หลักสูตร“วิทยากรการสหกรณ์” 150 182 121.33 
2) หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง”รุ่น 4 100 100 100.00 
3) หลักสูตร“เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์” รุ่นที่ 10 120 114 95.00 
4) หลักสูตร “พัฒนาทักษะการเขียนข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์” 120 120 100.00 
5) หลักสูตร “การพัฒนาบทบาทหน้าที่ผู้ประสานราชการกับ
อ าเภอ” 

100 94 94.00 

6) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” 
รุ่น 3 
 

50 50 100.00 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการ รูปแบบสหกรณ์เดินรถ รุ่นที่ 2  
ระหว่างวันที่  21 - 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมตรัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

 

 

พฒันาบคุลากรกรมสง่เสรมิสหกรณ ์
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หลักสูตร 
เป้าหมาย 

(ราย) 
ผล 

(ราย) 
ร้อยละ 

7) โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและให้
ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

100 80 80.00 

8) โครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

180 123 68.33 

9) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี” 100 100 100.00 
10) หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ” 100 106 106.00 
11) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 120 128 106.66 
12) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

65 55 84.61 

13) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนค่านิยมสู่
วัฒนธรรมองค์กรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

50 40 80.00 

14) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านแผนงานงบประมาณและการติดตามและประเมินผล 
ประจ าปี 2560 

250 221 88.40 

15) โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของ       
รองนายทะเบียนสหกรณ์ 

110 110 100 

16) โครงการขับเคลื่อนการช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 330 323 97.87 
 
 

 
 

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจงานสหกรณ์
อุดมการณ์ หลักการณ์ วิธีการสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง              
ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด 9 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร 
เป้าหมาย 

(ราย) 
ผล 

(ราย) 
ร้อยละ 

1)  หลักสูตร“พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์” 1,000 1,028 102.80 
2)  หลักสูตร“การเงินการบัญชีส าหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์” 1,100 983 89.36 
3)  หลักสูตร “ความรู้พ้ืนฐานส าหรับกรรมการสหกรณ์ภาค
การเกษตร (กรรมการใหม่)” 

1,200 1,202 100.16 

4)  หลักสูตร“ความรู้พ้ืนฐานส าหรับกรรมการสหกรณ์นอกภาค
การเกษตร (กรรมการใหม่)” 

1,200 1,192 99.33 

5)  หลักสูตร “เพ่ิมศักยภาพในการแปรรูปและลดการสูญเสียใน
โรงสีข้าวสหกรณ์ (On the job training)” 

180 223 123.89 

6)  หลักสูตร “พัฒนาความรู้บทบาทหน้าที่ของผู้น าสหกรณ์เนื่องใน
วันพืชมงคล” 

200 204 102.00 

พฒันาศกัยภาพสมาชกิสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร 
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หลักสูตร 
เป้าหมาย 

(ราย) 
ผล 

(ราย) 
ร้อยละ 

7)  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร“การพัฒนาการจัดการธุรกิจ
สหกรณ์อย่างมืออาชีพ” 

900 834 92.66 

8)  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการท างานร่วมกันของ
บุคลากรในสหกรณ์ 

70 67 95.71 

9)  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนวังไกลกังวล 360 574 159.44 
รวม 6,210 6,307 101.56 

 
 
 
 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือพัฒนาเครื่องมือคุ้มครองทางการเงินส าหรับเตือนภัยทางการเงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ 
2. เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสอบและก ากับดูแล สหกรณ์ออมทรัพย์ 
3. เพ่ือเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลทางการเงินให้สามารถเชื่อมโยงและรายงานทางการเงินโดย

อิเล็กทรอนิกส์ 

งบประมาณ  
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560 (รวมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค)  6,870,700 บาท 
 ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ 100)      6,870,700 บาท  
 คงเหลือ  (ร้อยละ 0)            -       บาท 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเกณฑ์ก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
ผลการด าเนินงาน :  

1. จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้จัดประชุมหารือกรมส่งเสริม
สหกรณ์ และธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ก าหนดจัดกลุ่มแนวทางการปฏิรูป 
2 กลุ่ม  

-   เกณฑ์การก ากับดูแลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  
-   เกณฑ์การก ากับดูแลที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับ ให้ก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวประชุมหารือได้เห็นชอบ Road Map              

ที่ส านักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอ ดังนี้ 1) ให้จัดท าหลักเกณฑ์ตามข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปฯ ที่
สามารถออกกฎหรือวิธีการปฏิบัติได้มาด าเนินการในทันที 2) ส าหรับหลักเกณฑ์ที่กฎหมายยังไม่ได้
ให้อ านาจไว้จะได้ทยอยออกเป็นค าแนะน าให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนและเสนอแก้ไขกฎหมาย
ด าเนินการภายใน 3 ปี 

 

 

การก ากบั ดแูล คุม้ครองระบบสหกรณ ์
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2. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดท าหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน” : กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ร่วมกับส านักนายทะเบียนและกฎหมาย 
โดยกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่าง 18 - 22 เมษายน 
2560 ณ โรงแรมรอยัล ฮิลส์สปา แอนด์  รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพ่ือด าเนินการปรับปรุง/ยกร่าง
กฎกระทรวง ประกาศ ค าสั่ง และค าแนะน าเกี่ยวกับเกณฑ์ก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน 

3. ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ : กระทรวงการคลัง โดยส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง จัดประชุมหารือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เพ่ือพิจารณาร่างกฎระทรวง ประกาศ ค าสั่ง และค าแนะน า
เกี่ยวกับเกณฑ์ก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตามที่กรมฯ ได้ด าเนินการ 

4. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์ก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน              
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ร่วมกับส านักนายทะเบียนและกฎหมาย จัดประชุมรับฟัง       
ความคิดเห็นเกณฑ์ก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 
2560 ณ โรงแรม ปริ๊นส์ พาเลซ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 501 คน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และข้าราชการ 

5. จัดประชุมหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ประชุมหารือร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานเศรษฐกิจ
การคลังและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เพ่ือพิจารณาผลการรับฟังความ
คิดเห็นและก าหนดเกณฑ์ก ากับดูแลสหกรณ์ ให้เหมาะสมกับบริบทของสหกรณ์และมีผลกระทบน้อย
ที่สุด 

6. ด าเนินการทยอยออกกฎกระทรวง ประกาศ ค าสั่ง และค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ก ากับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ร่วมกับ
ส านักนายทะเบียนและกฎหมาย ด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ และ
ร่างระเบียบที่มีอ านาจตามกฎหมายสหกรณ์ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เพ่ือประกาศและ
บังคับใช้ภายในเดือนมิถุนายน 2560 ประกอบด้วย 

6.1 เสนออกกฎกระทรวง : ก าหนดอัตราเงินปันผล (อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงฯ) 
6.2 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ : เรื่อง ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) 

ประกาศ ณ วันที่  1 มิถุนายน 2560 เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้ร่างระเบียบ (เมื่อวันที่  1 
มิถุนายน 2560) 

 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  ยกร่างกฎกระทรวง ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ และร่างระเบียบที่มีอ านาจ            
          ตามกฎหมายสหกรณ์ ได้แก่  

1) ออกกฎกระทรวง : ก าหนดอัตราเงินปันผล (อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงฯ) 
2) ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ : เรื่อง ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) ประกาศ           

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 
3) เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้ร่างระเบียบ (เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2560) 

- ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน (ภายใน 120 วัน) 
- ว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืม (ภายใน 120 วัน) 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ จดัท าหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณเ์ครดติยูเนีย่น 
 ระหว่างวันท่ี 18–22 เมษายน 2560  ณ โรงแรมรอยลั ฮลิส์ สปา แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ยกระดับเกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล 
2) ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ตระหนักถึงการก ากับดูแลธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ภายใต้

เกณฑ์ความเสี่ยง 
3) สหกรณ์ออทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีการทบทวนการท าธุรกรรมทางการเงินตามเกณฑ์การ

กับดูแลตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงินสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ผลการด าเนินงาน :  

1. ประชุมหารือร่วมกับ ธปท และ กตส. ออกแบบการรายงานข้อมูลทางการเงิน                                     
กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้นการเงินและร้านค้า ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย                 
ได้ออกแบบรายงานข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้สหกรณ์รายงานข้อมูลเป็นประจ าทุกเดือนจ านวน 8 แบบ 
ประกอบด้วย    

1) แบบรายงานรายละเอียดลงทุนในหลักทรัพย์  
2) แบบรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจ าแนกตามอายุสัญญาและการค้างช าระ  
3) แบบรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก  
4) แบบรายงานเงินกู้ยืมจ าแนกตามประเภทเจ้าหนี้เงินกู้ยืม  
5) แบบรายงานเจ้าหนี้เงินกู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก  
6) แบบรายงานผู้ฝากเงินรายใหญ่ 50 รายแรก  
7) แบบรายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ  
8) แบบรายงานการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องรายเดือน 

ผลลัพธ์  
    ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  :  ไดแ้บบรายงานข้อมูลทางการเงิน จ านวน 8 แบบ  
    ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์มีข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือเตือนภัยทางการเงินแก่สหกรณ์ 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ได้รับการส่งเสริมก ากับดูแล ภายใต้ความเสี่ยง

สากล 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องเกณฑ์ก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรมปริ๊นส์ พาเลซ กรุงเทพฯ 

 

ประชุมหารือหน่วยงานเพื่อพิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็น 
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กิจกรรมที่ 3 โครงการสร้างนักการเงินรุ่นใหม่ 
ผลการด าเนินงาน :  
 1. ขออนุมัติโครงการและก าหนดหลักสูตร 

 กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์  ได้ยกร่างหลักสูตรนักการเงิน และประชุมหารือร่วมกับ
สถาบันการศึกษา จ านวน 3 ครั้ง และเตรียมการที่จะเสนอขออนุมัติโครงการอบรมสร้างนักการเงินรุ่นใหม่ 
ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ ซึ่งในขณะเดียวกันกับศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทาง
ธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีหนังสือ
เชิญชวนข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ารับอบรมในหลักสูตร “นักการเงิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา 
ผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการเงิน การวิเคราะห์ทางบัญชี การก ากับดูแลกิจการที่
คล้ายกับสถาบันการเงิน เพ่ิมพูนทักษะ เสริมสร้างสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ
ดังกล่าวของกรมฯ 
 2. หนังสือเชิญชวนเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักการเงิน 
 ศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักการเงิน”      
จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 45 คน รวมทั้งสิ้น  ๙๐ คน โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรม คนละ 47,000 ดังนี้ 
 - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2560  
 - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2560  
 3. ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน 
 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าขออนุมัติปรับแผนงานงบประมาณโครงการสร้างระบบ
คุ้มครองทางการเงิน ดังนี้ สืบเนื่องจาก กพง. ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ โครงการ
สร้างระบบคุ้มครองทางการเงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน 6,870,700 บาท ประกอบด้วย  

1) กิจกรรมพัฒนาเกณฑ์ก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน 127,400 บาท  
2) กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงินสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์  
3) กิจกรรมสร้างนักการเงิน รุ่นใหม่ จ านวน 6,720,300 บาท  

การประชุมช้ีแจงการรายงานข้อมลูทางการเงินของสหกรณ์ออมทรพัย์  
รุ่นที่ 1 วันท่ี 9 มิถุนายน 2560 และ รุ่นที่ 1 วันท่ี 12 มิถุนายน 2560 
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 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ได้เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงาน หลักสูตร      
“นักการเงิน” โดยเสนอความเห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการให้มี
ความรู้    และทักษะทางด้านการเงินรวมทั้งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ในการ
ก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้อง
พัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวโดยใช้งบประมาณจากโครงการสร้างระบบคุ้มครองทางการเงินแก่
สหกรณ์ออมทรัพย์กิจกรรมสร้างนักการเงินรุ่นใหม่จ านวน 6,720,300 บาท โดยจะต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
แผนปฏิบัติงานกิจกรรมสร้างนักการเงิน   รุ่นใหม่ จากเดิมก าหนดเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมขอ
เปลี่ยนแปลงเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหลักสูตร“นักการเงิน”  

4.  จังหวัดพิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่มีคุณสมบัติ  
กพง. จัดท าหนังสือแจ้งหวัด/สสพ.1 และ 2 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่มีคุณสมบัติเข้ารับการ

อบรมหลักสูตร “นักการเงิน” ดังนี้ ข้าราชการต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการและต าแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจและสหกรณ์ อายุไม่เกิน 45 ปีเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยน หรือได้รับมอบหมาย 

โดยก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จะต้องกลับมาท าหน้าที่ส่งเสริม 
แนะน าและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนโดยจังหวัดคัดเลือกและจัดส่งรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการอบรมตาม
จ าน วน ที่ ก าห น ด ให้ ก อ ง พั ฒ น าสหกรณ์ ด้ านการเงินและร้ านค้ า  ทางไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ 
cpd_cepo@cpd.go.th หรือ ทางโทรสาร 0 2628 5529 ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เพ่ือกองฯ จะได้
ด าเนินการขออนุมัติบุคคลเข้ารับการอบรมต่อไป อนึ่ง ส าหรับค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าพานะ 
และค่าเบี้ยเลี้ยง กรมฯ จะพิจารณาจัดสรรและโอนเงินงบประมาณให้กับส านักงานสหกรณ์จังหวัด และ
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที ่1 และ 2  

5.  ขออนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการอบรม ประกาศรายช่ือ และโอนเงินงบประมาณ 
    กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ได้ด าเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    1. ขออนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 รุ่นๆ ละ 45 คน  
    2. พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่ผ่านการคัดเลือกของส านักงานสหกรณ์จังหวัดส่งเสริม

สหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และ 2 โดยแจ้งเป็นหนังสือให้จังหวัดแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการ
อบรม 

    3. แจ้งกองคลังโอนเงินงบประมาณโครงการสร้างระบบคุ้มครองทางการเงินให้กับผู้เข้ารับการ
อบรม    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ 

6.  แจ้งให้จังหวัดมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการที่ผ่านการอบรม 
1. กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ได้ท าหนังสือแจ้งให้กองการเจ้าหน้าที่พิจารณา

ด าเนินการมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักการเงิน ให้ท าหน้าที่แนะน าส่งเสริมสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและการรายงานข้อมูลทางการเงินของ
สหกรณ์ ตามหนังสือที่ กษ 1106/2086 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้กับข้าราชการที่
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร“นักการเงิน” 
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2. กองการเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มอบหมายให้ข้าราชการที่ผ่านการ
อบรมมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมทั้ง
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 
1102/ว. 236 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้กับข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
“นักการเงิน” 

7. สรุปผลการจัดโครงการอบรมหลักสูตร“นักการเงิน” 
  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ได้รับรายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมหลักสูตร       
“นักการเงิน” รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จ านวน 2 เล่ม จากศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่ง                
ม.ธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการอบรมหลักสูตร “นักการเงิน” รุ่นที่ 1 จัดอบรมระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2560 
และรุ่นที่ 2 จัดอบรม ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2560 จ านวน 141 ชั่วโมง ณ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีข้าราชการเข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 90 ราย ดังนี้ 
 1.  ผลการประเมินโครงการ รุ่นที่ 1 จากจ านวนผู้ตอบ 44 ราย จ านวนผู้ตอบเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
97.78  และรุ่นที่ 2 จากจ านวนผู้ตอบ 34 จ านวนผู้ตอบเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 86.66 ดังนี้ 
รายละเอียด คะแนนรุ่น 1 คะแนนรุ่น 2 
ผู้เข้ารับการอบรมต้องการได้รับความรู้ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ในงานที่
รับผิดชอบสูงสุด 

135 คะแนน 118 คะแนน 

เนื้อหาตามหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจ (เต็ม 10) 8.84 คะแนน 8.45 คะแนน 
ความเหมาะสมของการจัดล าดับหัวข้อบรรยายตลอดหลักสูตร (เต็ม 10) 8.28 คะแนน 5.56 คะแนน 
วิทยากรที่ชื่นชอบสูงสุดตรงกันทั้ง 2 รุ่น คือ ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช 97 คะแนน 118 คะแนน 
ความเหมาะสมของเอกสารการบรรยาย (เต็ม 10) 8.16 คะแนน 6.88 คะแนน 
ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อเนื้อหาตามหลักสูตรก่อนอบรม 
ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อเนื้อหาตามหลักสูตรหลังอบรม 

4.52 คะแนน 
7.67 คะแนน 

3.00 คะแนน 
6.76 คะแนน 

ความเหมาะสมของห้องบรรยาย (เต็ม 10) 8.66 คะแนน 7.03 คะแนน 
ความเหมาะสมของอาหาร (เต็ม 10) 8.76 คะแนน 6.32 คะแนน 
ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย (เต็ม 10) 8.86 คะแนน 6.88 คะแนน 
- หัวข้อการบรรยายที่ควรตัดออกหรือลดจ านวนชั่วโมงการบรรยายสูงสุด คือ เรื่อง การสอบบัญชีและการ

ควบคุมภายใน จ านวน 7 ราย 
- หัวข้อการบรรยายที่ควรเพิ่มเติมหรือเพ่ิมชั่วโมงการบรรยายสูงสุด คือเรื่องการลงทุนในตลาดการเงิน            

จ านวน 10 ราย 
- ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม อาทิ การจัดท าเอกสารควรมีจ านวนชุดน้อยชุด บางครั้งเอกสารมากไป เป็นต้น 

2. คะแนนสอบ Pre-Test คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
- หลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 15.36 คะแนน คะแนนสูงสุด 23 คะแนน คะแนนต่ าสุด  

8 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.97 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ได้คะแนนตามคะแนน
เฉลี่ยมีส่วนน้อยที่ได้ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย โดยช่วงคะแนนสูงสุดอยู่ระหว่าง 11 – 20 คะแนน จ านวน  
35 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.78 
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- หลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 15.84 คะแนน คะแนนสูงสุด 25 คะแนน คะแนนต่ าสุด  
10 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.75 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ได้คะแนนตามคะแนน
เฉลี่ย มีส่วนน้อยที่ได้ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย โดยช่วงคะแนนสูงสุดอยู่ระหว่าง 11 – 20 คะแนน จ านวน 356 
ราย คิดเป็นร้อยละ 80.00 

           3. คะแนนสอบ Post-Test คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
- หลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่  1 คะแนนเฉลี่ย 30.73 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 76.83) คะแนนสูงสุด  

37 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 92.50) คะแนนต่ าสุด 21 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 52.50) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3.88 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ได้คะแนนตามคะแนนเฉลี่ย มีส่วนน้อยที่ได้ต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ย จากการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบก่อนการอบรมกับคะแนนสอบหลังการอบรม พบว่า
ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาความรู้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบภายหลังการอบรมร้อยละ 
76.83 มากกว่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนการอบรมร้อยละ 51.20 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ 0.01 

- หลักสูตรนักการเงินรุ่นที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 29.17 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 72.93) คะแนนสูงสุด 38 คะแนน        
(คิดเป็นร้อยละ 95.00) คะแนนต่ าสุด 23.50 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 58.75) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.25 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ได้คะแนนตามคะแนนเฉลี่ย มีส่วนน้อยที่ได้ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย 
จากการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบก่อนการอบรมกับคะแนนสอบหลังการอบรม พบว่าผู้เข้าอบรมมี
การพัฒนาความรู้เพ่ิมข้ึน เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบภายหลังการอบรมร้อยละ 72.93 มากกว่า
คะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนการอบรมร้อยละ 52.80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 

           4. คะแนนรวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยแบ่งออกเป็นคะแนนเข้าเรียน 30 คะแนนคะแนน
การบ้าน  30 คะแนน และคะแนนสอบ 40 คะแนน) 
- หลักสูตรนักการเงินรุ่นที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 90.00 คะแนน คะแนนสูงสุด 96.64 คะแนน คะแนนต่ าสุด 80.11 

คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.87 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ ได้คะแนนตามคะแนนรวม
เฉลี่ยมีส่วนน้อยที่ได้ต่ ากว่าคะแนนรวมเฉลี่ย 

- หลักสูตรนักการเงินรุ่นที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 88.35 คะแนน คะแนนสูงสุด 97.46 คะแนน คะแนนต่ าสุด 
82.43 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.30 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ได้คะแนนตาม
คะแนนรวมเฉลี่ยมีส่วนน้อยที่ได้ต่ ากว่าคะแนนรวมเฉลี่ย 

ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  :  ข้าราชการได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร“นักการเงิน ” จ านวน 90 คน 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  :  ข้าราชการที่เข้ารับการอบรมสามารถท าหน้าที่แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ 
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ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรลดต้นทุนในกระบวนการด าเนินธุรกิจกาแฟ และเชื่อมโยงเครือข่าย
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ รวมถึงพัฒนาความสามารถในการแข่งขันการด าเนินธุรกิจกาแฟ ในปี 2560  
มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 23 แห่ง ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ด าเนินการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลผลิต  
ที่มีคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของตลาดและได้มาตรฐาน GAP หรือสินค้าปลอดภัย/การเชื่อมโยงเครือข่าย    
ในระดับจังหวัด 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรวบรวมผลผลิตที่มีคุณภาพ          
การแปรรูป และการพัฒนาตลาดสินค้ากาแฟโดยการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ด าเนิน
ธุรกิจกาแฟ ตลอดจนผู้ประกอบการในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาตลาดสินค้ากาแฟ 160 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามนโยบายรัฐบาล
ปัจจุบัน ซึ่งส่งเสริมให้รวมกลุ่มเกษตรกรและพ้ืนที่เพาะปลูกให้เป็นแปลง ขนาดใหญ่ เพ่ือบริหารจัดการร่วมกัน        
ให้มีผู้จัดการแปลง มีการวางแผนการผลิต จัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพมาใช้ร่วมกัน สนับสนุนให้เกษตรใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันเพ่ือลดต้นทุน แต่เนื่องจากการลงทุนหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรขนาดใหญ่   
ที่มีประสิทธิภาพสูง เกษตรกรรายย่อยและสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่ยังไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดหาด้วยเงินทุน
จ านวนมากได้ และเห็นว่ารัฐยังจ าเป็นต้องช่วยเหลือด้วยการอุดหนุนสหกรณ์ในการจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักรกล         
ทางการเกษตรขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงมาให้บริการสมาชิกให้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ส าหรับการใช้เทคโนโลยี
หรือเครื่องจักรกลแทนแรงงานคนในภาคเกษตรของไทยที่ผ่านมาสามารถด าเนินการได้ในบางพ้ืนที่และบางสาขา
เกษตรเท่านั้น เช่น การปลูกข้าว การปลูกข้าวโพด การปลูกมันส าปะหลัง การตัดอ้อย เป็นต้น โดยการใช้
เครื่องจักรกลแทนแรงงานพบว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรได้จริงตัวอย่างเช่นผลการศึกษาพลวั ตของ   
การใช้เครื่องจักรกล ในการปลูกข้าว : กรณีศึกษาในต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ของอรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ 
และสุจินต์ สิมารักษ์ปี 2553 พบว่าในการผลิตข้าวเมื่อเกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกข้าวและเก็บเกี่ยว
ข้าวจากที่ยังไม่มีเครื่องจักรกลทางการเกษตร ใช้แรงงานคนและแรงงานสัตว์เป็นหลักในการไถเตรียมดิน หว่านถอน
กล้า ด านา ใส่ปุ๋ย ตลอดจนการเก็บเกี่ยว มาเป็นการท านาแบบใหม่ด้วยการน าเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ใน        
ทุกขั้นตอน การผลิต ตั้งแต่การเตรียมดินโดยใช้รถแทรกเตอร์ขนาดกลาง การปักด าโดยใช้เครื่องด านา การใส่ปุ๋ย     

แผนงานยทุธศาสตร ์

 กิจกรรมหลัก : สง่เสริมและพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกจิส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคญั 

ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันการด าเนินธุรกิจกาแฟในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 

โครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิส าหรบัสนิคา้เกษตรทีส่ าคญั 

 

โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 

โครงการสง่เสรมิการใชเ้ครือ่งจกัรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
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โดยใช้เครื่องพ่นปุ๋ย ไปถึงการเก็บเกี่ยวโดยใช้รถเกี่ยวนวด ซึ่งสามารถเกี่ยวและนวดออกมาเป็นข้าวเปลือกท าให้ไม่ต้อง
เสียเวลานวดข้าว และส่งขายได้ทันทีหลังการเก็บเกี่ยวปรากฏว่า การท านาแบบใหม่ โดยใช้เครื่องจักรกลในการผลิต
ทุกขั้นตอน สามารถช่วยลดต้นทุน การผลิตได้มากกว่าการท านาแบบเดิม โดยต้นทุนรวมเฉลี่ยของการท านาแบบใหม่ 
เท่ากับ 9.38 บาทต่อกิโลกรัมผลผลิต (ต้นทุนเฉลี่ยที่เป็นเงินสด 8.60 บาทต่อกิโลกรัมต้นทุนเฉลี่ยที่ไม่เป็นเงินสด    
0.78 บาทต่อกิโลกรัม) ส่วนต้นทุนรวมเฉลี่ยของการท านาแบบเดิมเท่ากับ 11.63 บาทต่อกิโลกรัมผลผลิต (ต้นทุนเฉลี่ย
ที่เป็นเงินสด 8.90 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนเฉลี่ยที่ไม่เป็นเงินสด 2.73 บาทต่อกิโลกรัม) ก าไรสุทธิเฉลี่ยของการปลูก
ข้าวแบบเดิมอยู่ที่ 1.37 บาทต่อกิโลกรัม ก าไรสุทธิเฉลี่ยของการปลูกข้าวแบบใหม่อยู่ที่ 3.60 บาทต่อกิโลกรัม จะเห็น
ได้ว่าการปลูกข้าวรูปแบบใหม่มีต้นทุนการผลิตน้อยกว่าการปลูกข้าวรูปแบบเดิมซึ่งต้นทุนการปลูกข้าวแบบใหม่ขึ้นอยู่
กับค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นหลัก ส่วนต้นทุนการปลูกข้าวแบบเดิมข้ึนอยู่กับค่าแรงงาน 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์เล็งเห็นว่าสหกรณ์ภาคการเกษตรซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรที่มีอาชีพเดียวกัน 
และมีผู้จัดการสหกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการสหกรณ์ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เป็นองค์กรที่มีความ
เหมาะสมในการขับเคลื่อนแนวนโยบายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรมและปรากฏผลการด าเนินการอย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากสหกรณ์มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบสามารถด าเนินการได้ทันทีดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนสมาชิก โดยส่งเสริมการใช้บริกาเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรร่วมกันของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรขึ้น เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในพ้ืนที่ให้แก่เกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตร โครงการดังกล่าวจะด าเนินการในลักษณะ
โครงการน าร่องในสหกรณ์ภาคการเกษตร ในปี 2558 รวม 20 แห่งในพืชหลัก 2 ชนิด คือ ข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และจะด าเนินการขยายผลในปี 2559 – 2562 ต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1. ลดต้นทุนการผลิตและแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในพ้ืนที่ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
2. สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สหกรณ์การเกษตรเพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวก

เครื่องจักรกลทางการเกษตรกรแก่สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช้ ร่วมกันช่วงฤดูกาล
เพาะปลูกเก็บเกี่ยว 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรในการจัดการและอ านวยความสะดวกเครื่องจักรกล  
ทางการเกษตร 
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ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะน าร่อง 
(ปี 2558) 

ระยะขยายผล 
(ปี 2559-2562) 

(1) ร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ท านาเป้าหมาย สามารถลดต้นทุนการเก็บเก่ียว ไร่ละ 295 บาท ไร่ละ 65 บาท 
(2) ร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป้าหมายสามารถลด

ต้นทุนการสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ไร่ละ 200 บาท ไร่ละ 180.50 บาท 

(3) สหกรณ์ภาคการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการมีการบริหารจัดการแปลง
เกษตรสมาชิกอย่างเป็นระบบประกอบด้วยฐานข้อมูลการผลิตของ
เกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแผนการ
ผลิตสินค้าเกษตรหลัก และการบันทึกผลการให้บริการเครื่องจักรกล 

20 แห่ง 390 แห่ง 

(4)  ค าแนะน าส าหรับสหกรณ์การเกษตรขนาด ใหญ่ในการบริหารจัดการ  
     ฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 

1 เรื่อง 
 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความรู้ และวางแผนการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตร

ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
2. เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน พ้ืนที่ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกข้าว      

และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกัน 

3. สถาบันเกษตรกรมีประสิทธิภาพการจัดการและอ านวยความสะดวกเครื่องจักรกลเพ่ิมข้ึน 
ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2559 (ระยะน าร่อง) ได้ด าเนินการให้บริการรถเก่ียวข้าวและเครื่องสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดังนี้ 

- ให้บริการรถเกี่ยวข้าว 4 สหกรณ์ มีสมาชิก/เกษตรกรที่รับบริการ 437 รายพ้ืนที่/ปริมาณที่ใช้บริการ 
5,267 ไร่ สามารถลดต้นทุนได้ 150 บาท/ไร่ คิดเป็นมูลค่าท่ีลดลง 790,050 บาท 

- ให้เครื่องสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4 สหกรณ์ มีสมาชิก/เกษตรกรที่รับบริการ 582 รายพ้ืนที่/ปริมาณที่ใช้
บริการ 2 ,737 ตัน สามารถลดต้นทุนได้ 200 บาท/ตัน คิดเป็นมูลค่าที่ลดลง 547,400 บาท         
ทั้งนีร้วมสมาชิก/เกษตรกรที่รับบริการ 1,019 ราย มูลค่าที่ลดลง 1,337,450 บาท 

ในปีงบประมาณ 2560 ได้ด าเนินการเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ 85 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 97.70 ของเป้าหมาย 87 แห่ง มีการจัดท าฐานข้อมูล การผลิตของสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 76 
แห่ง จัดประชุมถ่ายทอดความรู้การวางแผนการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 27 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 87.09 ของ
เป้าหมาย 31 ครั้ง มีสหกรณ์เข้าร่วมประชุม 82 แห่ง จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุม 581 ราย 
โดยหลักสูตรที่จัดประชุม เช่น การวางแผนการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร การจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
การดูแลรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตรในเบื้องต้น ผลลัพธ์ที่สมาชิกสหกรณ์ได้รับ  จากการเข้าร่วมประชุม 
คือ สมาชิกมีความรู้การดูแลเครื่องจักรกล เจ้าหน้าที่มีความรู้การวางแผนการให้บริการ สมาชิก การจัดท าบัญชี
รับ - จ่าย และการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนสามารถวางแผนการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพ้ืนที่ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของสหกรณ์ในการจัดการและอ านวยความสะดวกเครื่องจักรกลทางการเกษตรและในระยะขยายผล มี
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สหกรณ์ จ านวน 6 แห่ง ได้รับอนุมัติวงเงินจาก ธ.ก.ส. 42.285 ล้านบาท เพ่ือจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร
เพ่ือให้สมาชิกใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ ลดต้นทุนจากการใช้บริการเครื่องจักรกลร่วมกันของสหกรณ์ 19 แห่ง     
มีเกษตรกรใช้บริการ 8,574 ราย สามารถลดต้นทุนการเก็บเก่ียวลงได้เฉลี่ยไร่ละ 100 - 200 บาท ดังนี้ 

1. การให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าว สหกรณ์ 10 แห่ง มีเกษตรกรใช้บริการ 2,135 รายเนื้อที่ 25,388 ไร่ ลดต้นทุนได้
เฉลี่ยไร่ละ 123.74 บาท มูลค่าต้นทุนที่ลดลง 3.141 ลบ. 

2. การให้บริการสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สหกรณ์ 9 แห่ง มีเกษตรกรใช้บริการ 6,439 รายปริมาณ 34,882.03 ตัน      
ลดต้นทุนได้เฉลี่ยตันละ 200 บาท ต้นทุนที่ลดลงรวม 5.003 ลบ. 

 

 

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงาน  
 เพ่ือสนองพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้น และเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน     
ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการครองชีพ มุ่งเน้นให้พออยู่ พอกิน และพัฒนาไปสู่การอยู่ดี กินดี ให้แก่ประชาชน       
ในชนบท โดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรม ดังนี้ 

1. ส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับอุดมการณ์  หลักการ และวิธีการสหกรณ์แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โครงการฯ        
เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่ม 

2. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ตามความพร้อมของชุมชน 
3. ส่งเสริม แนะน า การด าเนินกิจกรรมของสหกรณ์ตามความต้องการของสมาชิก 

เป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ : 50 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่มเตรียมสหกรณ์ใน 5 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา  

ผลการด าเนินงาน  

1. อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินงานแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ในพ้ืนที่โครงการฯ 

2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานตามรูปแบบ
ของการสหกรณ์  

3. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง  
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวงให้แก่ 2 จังหวัด  
5. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง 
6. จัดประชุมคณะท างานด้านสหกรณ์ มูลนิธิโครงการหลวง 
7. จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสหกรณ์โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตผลของสมาชิกสหกรณ์ในพ้ืนที่ 

 

โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงการหลวง 
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการให้บริการ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนสมาชิก       
ปี 2560 จังหวัดนครราชสีมา 

 

โครงการพฒันาพืน้ทีโ่ครงการหลวงและโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ 
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8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์หลักสูตร "การจัดท าบัญชีเบื้องต้นและ      
การบริหารจัดการสหกรณ์" 

9. จัดประกวดสหกรณ์และบุคคลดี เด่นในพ้ืนที่ โครงการหลวง  เพ่ือให้สหกรณ์ เป็นศูนย์กลาง             
ของการท ากิจกรรมทางด้านอาชีพของสมาชิก ที่จะสามารถช่วยเหลือสมาชิกด้วยกันเองได้อย่างทั่วถึง
และมีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใสตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาในชุมชน  

10. สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบ 
11. จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง  

งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560      10,085,400  บาท 
 ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ 100)      10,085,400  บาท 

ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

1. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ในพ้ืนที่โครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอุดมการณ์ 
หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 50 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 

2. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ประยุกต์ ใช้                    
ในการด าเนินงานตามรูปแบบของการสหกรณ์ จ านวน 54 กิจกรรม ใน 50 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่ม 

3. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวงรวมทั้งสิ้น 35 ราย แบ่งเป็น
จังหวัดเชียงใหม่ 28 ราย จังหวัดเชียงราย 3 ราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 ราย จังหวัดพะเยา 1 ราย 
และจังหวัดล าพูน 1 ราย 

4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง ให้แก่ 2 จังหวัด 7 สหกรณ์ 
แบ่งเป็นจังหวัดเชียงใหม่ 4 สหกรณ์ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 สหกรณ์ 

5. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง 2 ครั้ง  
6. จัดประชุมคณะท างานด้านสหกรณ์ มูลนิธิโครงการหลวง 3 ครั้ง  
7. จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสหกรณ์ โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตผลของสมาชิกสหกรณ์ในพ้ืนที่

โครงการหลวง ในจังหวัดเชียงใหม่ 1 สหกรณ์ 
8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในสหกรณ์หลักสูตร "การจัดท าบัญชีเบื้องต้นและ     

การบริหารจัดการสหกรณ์" 2 ครั้ง 
9. จัดประกวดสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพ้ืนที่โครงการหลวง 1 ครั้ง (โดยจัดประชุมคณะกรรมการ

คัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นฯ 2 ครั้ง) 
10. สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบ ใน 2 จังหวัด 3 สหกรณ์ แบ่งเป็นจังหวัด

เชียงใหม่ 2 สหกรณ์ และจังหวัดล าพูน 1 สหกรณ์ 
11. จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง 1 ครั้ง 
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ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

1. จากการส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวงปี 2560 
ดังกล่าว พบว่าผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ออกไปสู่ระบบการบริโภคได้แก่ 

- สมาชิกใช้บริโภคในครัวเรือน 
- จ าหน่ายในตลาดท้องถิ่น  
- จ าหน่ายผ่านระบบการตลาดของโครงการหลวง 
2. ช่องทางการจ าหน่ายที่ส าคัญกว่าร้อยละ 60 ของสมาชิก ได้แก่การจ าหน่ายผลผลิตคุณภาพผ่านระบบ

การตลาดของโครงการหลวง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะด าเนินการอย่างเป็นระบบร่วมกันระหว่าง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง เริ่มตั้งแต่ 

- การวางแผนการผลิตพืชแต่ละชนิดที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพ้ืนที่และภูมิอากาศความสามารถของสมาชิก     
การใช้ปัจจัยการผลิต การเตรียมสถานที่ ฯลฯ  

- การผลิต เริ่มตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน     
ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค 

- การตลาด เริ่มตั้งแต่การคัดผลผลิต ตรวจสอบความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ซื้อก าหนด 
- การวางระบบการรับจ่ายเงินผ่านระบบธนาคาร ระหว่ างสมาชิก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง          

และสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง 
3. ผลผลิตส่วนใหญ่ของสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวงเป็นผลผลิตที่มาจากสมาชิกสหกรณ์ที่อาศัยอยู่   

ตามพ้ืนที่สูงของจังหวัดต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ พืชสมุนไพร ชา กาแฟอาราบิก้า      
เห็ด พืชไร่ชนิดต่างๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึงสินค้าหัตถกรรมที่เกิดจากฝีมือของแม่บ้านชาวเขา
ชนเผ่าต่างๆ 

4. จากการด าเนินงานส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง มีผลดังนี้  สหกรณ์ได้ผ่านระดับมาตรฐาน
สหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)   
 ระดับดีเลิศ  (A)   จ านวน 17 สหกรณ ์ 
 ระดับดีมาก  (B)   จ านวน 19 สหกรณ์  
 ระดับดี   (C)   จ านวน 4 สหกรณ์  

 ผลการด าเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ (รับฝากเงิน สินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  รวบรวมผลผลิต ธุรกิจน้ ามัน 
และธุรกิจบริการ) รวมมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 5.67 

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 

 ปัญหา/อุปสรรค 
1) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีไม่เพียงพอ ไม่มีความรู้เรื่องการบันทึกบัญชีเท่าที่ควร ส่งผลท าให้       

ไม่สามารถบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันได้ ต้องอาศัยพนักงานราชการของส านักงานสหกรณ์จังหวัดช่วยด าเนินการ 
2) สหกรณ์ไม่มีห้องท างานที่เป็นกิจจะลักษณะ ไม่สามารถจัดเก็บเอกสารของสหกรณ์ได้  ท าให้เสี่ยงที่

เอกสารจะสูญหายและช ารุด 
3) สหกรณ์บางสหกรณ์ไม่มีอาคาร/ส านักงานเป็นของตนเอง 

 4) การเข้าไปแนะน าส่งเสริมการรวมกลุ่ม หรือให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ 
ส่วนใหญ่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร  
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5) โรงเรือนพลาสติกถูกภัยธรรมชาติเสียหาย ท าให้สมาชิกที่ได้รับโรงเรือนพลาสติก ได้รับแผนการผลิต
จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (บางศูนย์ฯ) ส่งผลให้เกิดหนี้ค้างจากสมาชิกเป็นระยะเวลานาน 
 6) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้แผนการผลิตเฉพาะสมาชิกที่ผ่านการอบรม GAP ท าให้สมาชิกที่ไม่ได้เข้ารับ
การอบรม ไม่ได้รับแผนการผลิตจากศูนย์ฯ  
 7) ผู้น าแต่ละพ้ืนที่จะยึดมั่นในชนเผ่าของตนเอง ท าให้สหกรณ์ที่มีสมาชิกหลายชนเผ่า หากชนเผ่า
ตนเองไม่ได้เป็นผู้น าสหกรณ์ ก็จะไม่สนใจติดต่อธุรกิจกับสหกรณ์ 
 แนวทางแก้ไข 

1) ควรประสานงานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์/ส านักตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการเข้าไปสอนแนะน า      
ให้ความรู้ ในการบันทึกบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีของสหกรณ์ 

2) สหกรณ์ท่ีไม่มีอาคาร/ส านักงานเป็นของตนเอง สามารถขอสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน 
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ ตามหลักเกณฑ์การขอสนับสนุนเงินอุดหนุนตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด 

    
 
 
 

                                                  

      
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาด (อาคารอเนกประสงค์) ให้แก่สหกรณ์ เพื่อใช้เป็นส าหรับเก็บวัสดุและผลผลิต
ทางการเกษตรของสหกรณ์ และโรงเรือนพลาสติก ให้แก่สหกรณ์ เพื่อน าไปบริการสมาชิกส าหรับปลูกพืชผลตามแผนการผลิต
ของโครงการหลวง 

การประชุมคณะกรรมการคดัเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ       
โครงการหลวง ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางวรรณี  รัตนวราหะ ที่ปรึกษากรมส่งเสรมิสหกรณด์้าน
การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง เป็นประธาน 
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ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง  และเป็นประธานมอบรางวัลสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพ้ืนที่โครงการหลวง 
โดยมีนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  และนางวรรณี  รัตนวราหะ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์ด้าน         
การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการหลวง ให้การต้อนรับ พร้อมน าเยี่ยมชมนิทรรศการและการออกร้านผลิตภัณฑ์
สินคา้ของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ณ โรงแรมกรีนนิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ 
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วัตถุประสงค ์: 
โครงการขยายผลโครงการหลวง เป็นโครงการที่น าความรู้ที่ได้มีการด าเนินการตามแนวพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโครงการหลวงไปปรับใช้และขยายผล    
เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาและประชาชนบนพ้ืนที่สูง ลดการปลูกพืชเสพติดและฟ้ืนฟูสภาพ
ป่าต้นน้ าล าธาร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการส่งเสริมการด าเนินงานด้านพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการไปแนะน าให้ความรู้ อบรม สาธิต ด้วยการถ่ายทอดองค์
ความรู้การบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบให้แก่เกษตรกร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น  

 

เป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ : 8 จังหวัด    ได้แก่ จังหวัดน่าน ก าแพงเพชร กาญจนบุรี เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
เชียงราย ตาก และล าปาง จ านวน 6 สหกรณ์ 1 กลุ่มเกษตรกร 8 กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 2 กลุ่มอาชีพ 9 หมู่บ้าน  

ผลการด าเนินงาน  

1. อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินงานแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ในพ้ืนที่โครงการขยายผลฯ 

2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ ใน              
การด าเนินงานตามรูปแบบของการสหกรณ์ จ านวน 26 กิจกรรม ใน 6 สหกรณ์ 1 กลุ่มเกษตรกร 8 กลุ่ม
เตรียมสหกรณ ์2 กลุ่มอาชีพ 9 หมู่บ้าน 

3. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีให้สหกรณ์ในพื้นที่โครงการขยายผลฯ 5 ราย 
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตและตลาดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการขยายผลฯ ให้แก่ 2 จังหวัด 2 สหกรณ์ 
5. ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการขยายผลฯ จ านวน 2 ครั้ง เพ่ือระดม

ความคิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งให้รับทราบ
แนวทางในการส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการฯ  ให้มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อภารกิจอย่าง
แท้จริง สามารถน าไปปรับใช้และยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการขยาย
ผลฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 

6. ร่วมประชุมคณะท างานด้านสหกรณ์ มูลนิธิโครงการหลวง 3 ครั้ง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจภารกิจที่จะ
เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มทางด้านสหกรณ์ของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการเพื่อจะได้
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน   

7. ร่วมประกวดสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพ้ืนที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง 
8. ร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง เพ่ือให้การส่งเสริมสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ให้ด าเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการงานส่งเสริมสหกรณ์ให้เกิดการร่วมมือช่วยเหลือกัน 
ในการด าเนินธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับมูลนิธิโครงการหลวง  

งบประมาณ : 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560      1,818,100  บาท 
 ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ 100)      1,818,100  บาท      

 

โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงการหลวง 

http://www.cpd.go.th/
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ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

1. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ในพ้ืนที่โครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ จ านวน 6 สหกรณ์ 1 กลุ่มเกษตรกร  8 กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 

2. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ใน            
การด าเนินงานตามรูปแบบของการสหกรณ์ จ านวน 26 กิจกรรม ใน 6 สหกรณ์ 1 กลุ่มเกษตรกร 8 กลุ่ม
เตรียมสหกรณ ์2 กลุ่มอาชีพ 9 หมู่บ้าน 

3. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง จ านวนรวมทั้งสิ้น 5 ราย
แบ่งเป็นจังหวัดน่าน 3 ราย จังหวัดกาญจนบุรี 1 ราย และจังหวัดล าปาง 1 ราย  

4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง ให้แก่ 2 จังหวัด 2 สหกรณ์ 
แบ่งเป็นจังหวัดกาญจนบุรี 1 สหกรณ์ และจังหวัดล าปาง 1 สหกรณ์   

5. ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง 2 ครั้ง  
6. ร่วมประชุมคณะท างานด้านสหกรณ์ มูลนิธิโครงการหลวง 3 ครั้ง  
7. ร่วมประกวดสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพ้ืนที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง      

1 ครั้ง (โดยจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นฯ 2 ครั้ง)  
8. ร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง 1 ครั้ง  

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
มีแผนงานการขยายผลโครงการหลวงสู่ชุมชนบนพ้ืนที่สูง มุ่งเน้นการน าองค์ความรู้จากโครงการหลวง

ไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ทั้งด้านการวิจัย การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร 
พัฒนาความเข้มแข็งของระบบตลาดชุมชน การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด 
และระบบโลจิสติกส์ ที่ เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม การพัฒนาสังคม การฟ้ืนฟู  ทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และมีการพัฒนาการด าเนินงานโครงการขยายผล        
โครงการหลวง โดยการด าเนินการของหน่วยงานในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาเครือข่ายการ
เรียนรู้โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงผ่านกระบวนการการจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่ได้รับการทดสอบผ่านเครือข่ายต่างๆ โดยการจัดท าแผนชุมชนในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน เพ่ือเป็นเครื่องมือน าไปสู่
ชุมชนที่เข้มแข็งต่อไปจากการด าเนินงานส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงมีผลดังนี้ 

1. สหกรณ์ได้ผ่านระดับมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) 

- ระดับดีเลิศ (A)    จ านวน 1 สหกรณ ์ 
- ระดับดีมาก (B)    จ านวน 3 สหกรณ์  
- ระดับดี (C)    จ านวน 1 สหกรณ์  

2. ผลการด าเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ (รับฝากเงิน สินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย รวบรวมผลผลิต) เพ่ิมขึ้น      
จาก ปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 5.67 

http://www.cpd.go.th/


                                 
                                 
 

 

รายงานประจ าปี  2560  กรมส่งเสริมสหกรณ์  

Annual Report 2017 Cooperative Promotion Department                                   

 

90 

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 

1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีไม่เพียงพอ ไม่มีความรู้เรื่องการบันทึกบัญชีเท่าที่ควร ส่งผลท าให้         
ไม่สามารถบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันได้ ต้องอาศัยพนักงานราชการของส านักงานสหกรณ์จังหวัดช่วย
ด าเนินการให้ 

2. สหกรณ์ไม่มีห้องท างานที่เป็นกิจจะลักษณะ ไม่สามารถจัดเก็บเอกสารของสหกรณ์ได้  ท าให้เสี่ยง      
ที่เอกสารจะสูญหายและช ารุด 

3. การเข้าไปแนะน าส่งเสริมการรวมกลุ่ม หรือให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์    
ส่วนใหญ่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร  

4. การอบรมคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ ไม่ควรจัดอบรมช่วงที่คณะกรรมการฯ ติดภารกิจเก็บเกี่ยวพืชผล  
5. ควรมีการอบรมด้านการจัดท าบัญชีให้แก่พนักงานปฏิบัติงานในสหกรณ์ เพ่ือให้มีพ้ืนฐานความรู้ ที่เหมาะสม

กับภารกิจงานที่รับผิดชอบ 
6. ผลผลิตที่ผลิตเกินแผนตามที่โครงการหลวงก าหนด เมื่อเอาไปจ าหน่ายที่อ่ืนจะได้ราคาที่ไม่สูง 

แนวทางแก้ไข 

1. ควรประสานงานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์/ส านักตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการเข้าไปสอน  แนะน า        
ให้ความรู้ ในการบันทึกบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีของสหกรณ์ 

2. สหกรณ์ที่ไม่มีอาคาร/ส านักงานเป็นของตนเอง สามารถขอสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ได้ ตามหลักเกณฑ์การขอสนับสนุนเงินอุดหนุนตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด 

3. ควรจัดหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิตที่ผลิตเกินแผนที่ก าหนด เพ่ือคงมูลค่าสินค้าของสมาชิกไม่ให้ต่ ากว่าเดิม 

   

   

 

 

 

 

การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาด (อาคารอเนกประสงค์) ให้แก่สหกรณ์ เพื่อใช้เป็นสถานท่ีส าหรับ คัดแยกและ
รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์ และโรงเรือนพลาสติกให้แก่สหกรณ์ เพื่อน าไปบริการสมาชิกส าหรับปลูก
พืชผลตามแผนการผลิตของโครงการหลวง 
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วัตถุประสงค ์
เพ่ือขยายผลความส าเร็จของโครงการหลวง โดยใช้แนวทางของโครงการหลวงและหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการมุ่งเสริมอาชีพและรายได้บนฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และการลดปัญหา
การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง
ชุมชนและหน่วยงานสู่การพ่ึงพาตนเองได้ โดยเฉพาะการสร้างรากฐานที่มั่นคงของประเทศด้านการป้องกันการแพร่
ระบาดของฝิ่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่สูง  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่การปลูกฝิ่น 
อย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557 – 2561) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรทั้งระบบ โดยเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ทุกระดับวัย ทั้งในด้านการผลิต การบริหารจัดการผลผลิต การบริหารองค์กร
เกษตรกรรูปแบบต่างๆ ด้วยองค์ความรู้จากนวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้ชุมชน
ที่มีปัญหาปลูกฝิ่นซ้ าซากได้รับการสนับสนุนและมีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น และเกิดกระบวนการพัฒนา
ตนเองได้ในระยาว สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้บริบทของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 รวมทั้งแผนบริหารราชการแผ่นดิน
และยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ภาคเหนื อและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ซึ่ งก าหนดให้การปลูกฝิ่น               
เป็นสิ่งผิดกฎหมายและกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสั งคมตลอดจนชื่อเสียงของประเทศ ดังนั้น
ชุมชนจะต้องมีอาชีพทดแทนที่มั่นคงเหมาะสมต่อสภาพสังคมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและมีรายได้เพียงพอต่อการ
ครองชีพ 
 

เป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ : จ านวน 10 หมู่บ้าน ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 5 หมู่บ้าน  
แม่ฮ่องสอน จ านวน 2 หมู่บ้าน และตาก จ านวน 3 หมู่บ้าน  

ผลการด าเนินงาน :  

1. แนะน าส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในการ 

ด าเนินงานตามรูปแบบของการสหกรณ์  
3. ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มและน ารูปแบบของการสหกรณ์ไปใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 
4. ร่วมประชุมคณะท างานด้านสหกรณ์ มูลนิธิโครงการหลวง  
5. ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง  
6. ร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง  

งบประมาณ : 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560          212,000  บาท 
 ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ 100)              212,000  บาท      

 

 

โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงการหลวง 

http://www.cpd.go.th/
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ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

1. แนะน าส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ จ านวน 30 ครั้ง 
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในการ 

ด าเนินงานตามรูปแบบของการสหกรณ์ จ านวน 10 กิจกรรม ใน 10 หมู่บ้าน 
3. ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มและน ารูปแบบของการสหกรณ์ไปใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 20 ครั้ง 
4. ร่วมประชุมคณะท างานด้านสหกรณ์ มูลนิธิโครงการหลวง จ านวน 3 ครั้ง  
5. ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง จ านวน 2 ครั้ง  
6. ร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง จ านวน 1 ครั้ง 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

1. เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร
ด้านไม้ผลเมืองหนาวและไม้ยืนต้นบนพ้ืนที่สูง  

2. มีแปลงเรียนรู้การปลูกไม้ผลเมืองหนาว/ไม้ยืนต้นในหมู่บ้าน 
3. มีกลุ่มเกษตรกรและแม่บ้านเกษตรในพ้ืนที่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร น าความรู้ไปปฏิบัติสามารถเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร     
มีการผลิตเพ่ือลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนทางการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนได ้ 

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 

1. พ้ืนที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปจัดเป็นหมู่บ้านในพ้ืนที่ทุรกันดาร การเข้าถึงพ้ืนที่กระท าได้ค่อนข้างยาก    
และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเป้าหมายจะต้องเดินทางข้ามจากสันเขาสู่สันเขาเป็นส่วนใหญ่  

2. ระบบการปลูกพืชที่แตกต่างกันบ้างในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ อาจแตกต่างกันบ้างในเรื่องชนิดพืช ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับสภาพพ้ืนที่ ความถนัดของเกษตรกรผู้ปลูก แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

แนวทางแก้ไข 

1. ผลผลิตของสมาชิก/เกษตรกรในพ้ืนที่  ห่างไกลตลาดและแหล่งจ าหน่าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ         
ควรหาตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตของสมาชิกให้สามารถมีตลาดรองรับอย่างถาวรและต่อเนื่อง 

2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปแนะน าส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์  หลักการ      
วิธีการสหกรณ์ อย่างต่อเนื่อง 

http://www.cpd.go.th/
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เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ปัญหาพื้นท่ีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยนื ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ (ส านักงาน ป.ป.ส.) โดยมีนายพภิพ ช านิวิกัยพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส.    
เป็นประธาน  
 

     

             
 
 

     

 

 
 

 

พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น อย่างยั่งยืน บ้านป่าเกี๊ยะใหม่ อ.เชียงดาว 
จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมพร้อมลงพื้นที่ติดตามและนเิทศงานการปลูกพืชผลแทนการปลูกฝิ่นของเกษตรตัวอย่าง  

http://www.cpd.go.th/
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แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 37 จังหวัด และ 1 พ้ืนที่จ านวน       
106 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์ 74 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง และกลุ่มชาวบ้าน 30 แห่ง ให้ สามารถ       
เป็นองค์กรที่ด าเนินกิจกรรมทั้งในด้านส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง           
เพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในพ้ืนที่โครงการ โดยได้จัดท าแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ์ การบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์  

1. เพ่ือช่วยเหลือ แนะน าสหกรณ์และกลุ่มต่างๆ ให้สามารถด าเนินกิจการ และอ านวยประโยชน์แก่ประชาชนซึ่ง
เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ จัดกิจกรรมการให้องค์ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ในด้านการสหกรณ์ และด้านอ่ืนๆ 
เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
2. เพ่ือร่วมกันจัดท า/ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 106 แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3,290 ราย รวมถึงด าเนินการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ              
ของสหกรณ์หรือการประกอบอาชีพสมาชิกสหกรณ์ และเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ า  
3. เพ่ือใช้เป็นทุนด าเนินงานของสหกรณ์ในการรวบรวมผลิตผลการเกษตรจากสมาชิก ท าให้สหกรณ์รวบรวม
ผลผลิตจากสมาชิกได้อย่างต่อเนื่องให้แก่สหกรณ์ 39 แห่ง รวม 12,164,386.50 บาท (ร้อยละ 95.30)  

 

 

 

เข้าร่วมประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมคลินิกสหกรณ์ เคลื่อนที่          
เพ่ือให้บริการแนะน าส่งเสริมด้านการสหกรณ์แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งกิจกรรม
ประกอบด้วย การจัดคลินิกสหกรณ์ เพื่อแนะน าส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดนิทรรศการ
การให้ค าปรึกษา ตอบปัญหาชิงรางวัล โดยด าเนินการแล้ว จ านวน 234 ครั้ง (ร้อยละ 75 ของเป้าหมาย     
312 ครั้ง) มีผู้ใช้บริการคลินิกสหกรณ์ 9,199 ราย 

 

 

ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ การพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชแก่
สมาชิกสหกรณ์ โดยด าเนินการแนะน าส่งเสริมในพ้ืนที่ 51 นิคม มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 1,539 ราย       
(ร้อยละ 100.58 ของเป้าหมาย 1,530 ราย) ส่งเสริมการจัดท าแปลงสาธิตพันธุกรรมพืช เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน/สมาชิกสหกรณ์ จ านวน 52 แปลง จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่ 77จังหวัด    
เพ่ือชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

 

โครงการส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

คลินิกเกษตรเคล่ือนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการสหกรณ์ และสร้างลักษณะนิสัยที่สอดคล้องกับอุดมการณ์
สหกรณ์ให้แก่เด็กนักเรียน 
พื้นที่ด าเนินงาน : จ านวน  51 จังหวัด  2 พ้ืนที ่สถานศึกษาทั้งหมด  494  แห่ง แยกเป็น   

1. โรงเรียนในสังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 40 จังหวัด  รวม  198  แห่ง  
2. โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 27 จังหวัด  รวม  177  แห่ง  
3. โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปอเนาะ) จ านวน 4 จังหวัด รวม 14  แห่ง 
4. โรงเรียนในสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พระปริยัติธรรม)  จ านวน 8 จังหวัด             

รวม 71 แห่ง  (น่าน เชียงราย ตาก พะเยา แพร่ ล าปาง สิงห์บุรี ศรีสะเกษ) 
5. โรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  (พ้ืนที่ 1- 2) รวม 26 แห่ง 
6. โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 จังหวัด (ตาก ระนอง)  รวม 8 แห่ง   

ผลการด าเนินงาน :  
การจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์ในสถานศึกษา 

การจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์ในสถานศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัด        
ให้มีการอบรมให้ความรู้การสหกรณ์ และท าคู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา คู่มือและเทคนิค
การสอนส าหรับครู ส าหรับใช้เป็นแนวทางการสอน และการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาที่เหมาะสมแก่
วัยของนักเรียน โดยให้ผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ น ากิจกรรมการสหกรณ์ไป
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติจนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน า
การสหกรณ์ไปใช้ในทักษะชีวิต เพ่ือการด ารงชีวิตภายหลังจบการศึกษาแล้ว  
ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม  

1. มีหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน พร้อมคู่มือการสอน
ส าหรับครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ ์

2. ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ ตลอดจนผู้บริหารของโรงเรียน เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และการสร้างเครือข่ายการ
ด าเนินกิจกรรมสหกรณ์กับกลุ่มสาระวิชาอ่ืนๆ ของโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ 

การส่งเสริม แนะน า และการติดตามผล การด าเนินกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา  
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เข้าไปให้ความช่วยเหลือแนะน า ส่งเสริมติดตาม

กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเป็นทั้งผู้สอนวิชาการสหกรณ์ และเป็นพ่ีเลี้ยงในการให้ค าแนะน า   
การจัดกิจกรรมสหกรณ์ เพ่ือเสริมความรู้ เพ่ิมทักษะ และมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับงานสหกรณ์    
โดยการจัดให้ไปศึกษาดูงานสหกรณ์ในพ้ืนที่ใกล้เคียง และพ้ืนที่ต้องการ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
จัดท ากิจกรรมสหกรณ์นักเรียนต่างๆ เช่น กิจกรรมการผลิต กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์กิจกรรมออมทรัพย์ 

 

การส่งเสรมิสหกรณ์ตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

http://www.cpd.go.th/
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กิจกรรมสาธารณประโยชน์ การจัดท าบัญชี  การประกวดบันทึกบัญชี การปิดบัญชี  การจัดประชุม การบันทึก
รายงานการประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  การเลือกตั้ งคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน         
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านสหกรณ์ ให้แก่นักเรียนในโครงการ (กพด.) และการบูรณาการ             
กับหน่วยงานที่สนองพระราชด าริ เช่น โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาซึ่งในการท ากิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนภายใต้โครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้สนับสนุนการปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ทั้งการจัดสร้างอาคารใหม่ หรือการปรับปรุงอาคาร
เดิม รวมทั้งได้สนับสนุนกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ โดยการสนับสนุนตู้เก็บสินค้า และชั้นวางสินค้าให้ 
ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม  

1. เป็นแหล่งฝึกฝน และเพ่ิมทักษะด้านการสหกรณ์ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ด้านการรวมกลุ่ม การวางแผน
การผลิต การออม การซื้อ ขายสินค้า การก าหนดราคา การเก็บสต๊อคของสินค้า การจัดวางสินค้า      
การจัดท าบัญชี ฝึกปฏิบัติการจัดประชุมของคณะกรรมการ และการประชาสัมพันธ์  

2. นักเรียนได้รับความรู้และมีทักษะด้านการสหกรณ์ ตลอดจนได้เป็นสมาชิกกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  
ในโรงเรียน  

3. โรงเรียนได้จัดสร้าง/ปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ในสถานศกึษา ท าให้การเรียนการสอนด้านสหกรณ์มีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์  

งบประมาณ : 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560     จ านวน 22,601,500  บาท 
งบด าเนินงาน 7,811,000 บาท งบเงินอุดหนุน 14,790,500 บาท 
ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ 100)     จ านวน 22,601,500  บาท  

ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  : ผลการประเมินสหกรณ์นักเรียนที่ผ่านคุณภาพระดับ 2 ส่งผลการประเมินทั้งสิ้น           
36 จังหวัด 2 พ้ืนที ่จ านวน 358 แห่ง  ผ่านการประเมินระดับ 2 จ านวน 264 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.74% 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : นักเรียนและประชาชนมีความรู้ มีทักษะในการด าเนินกิจกรรมการรวมกลุ่ม การบริหาร
จัดการกลุ่มด้วยหลัก และวิธีสหกรณ์ สามารถน าความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์
จากปฏิบัติไปใช้ในวิถีชีวิตภายหลังจากจบการศึกษา 

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
การเปลี่ยนแปลงครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนบ่อยครั้ง ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการ

ด าเนินการของการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน  อีกทั้งผู้บริหาร/ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
สหกรณ์ขาดความเข้าใจในการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 
แนวทางแก้ไข  โดยจัดท าคู่มือ องค์ความรู้การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์  และสร้างแรงจูงใจส าหรับครู
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน  
 
 
 

 
 

รับเสด็จสมเดจ็พระเทพฯ ทรงเยี่ยมกิจกรรม
สหกรณ์นักเรยีน อาคารกิจกรรมสหกรณ์

นักเรียนท่ีกรมฯ สนับสนุน 
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เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรน าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน    

การด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการด าเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงปี 2560 กรมด าเนินการจัดการประกวดผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
ในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกรขึ้น โดยคัดเลือกจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่น าแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรได้อย่างโดดเด่น สามารถเป็นแบบอย่างให้สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรอ่ืนน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 1) การน้อมน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในองค์กร 2) การส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกวด
ผลการขับเคลื่อน 

 

 

 
 

วัตถุประสงค ์ 

1. ส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับอุดมการณ์  หลักการ และวิธีการสหกรณ์แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โครงการฯ       
เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่ม 

2. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ตามความพร้อมของชุมชน 
3. ส่งเสริม แนะน า การด าเนินกิจกรรมของสหกรณ์ตามความต้องการของสมาชิก 

เป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ  จ านวน 50 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่มเตรียมสหกรณ์ใน 5 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา  

 

ผลการด าเนินงาน  

1. อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินงานแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ในพ้ืนที่โครงการฯ 

2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน           
ตามรูปแบบของการสหกรณ์  

3. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง  
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง ให้แก่ 2 จังหวัด  
5. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง  

 

การประกวดการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตร 

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตนราชกัญญา    

สิริวัฒนาพรรณาวด ี

 

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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6. จัดประชุมคณะท างานด้านสหกรณ์ มูลนิธิโครงการหลวง  
7. จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสหกรณ์ โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตผลของสมาชิกสหกรณ์ในพ้ืนที่

โครงการหลวง  
8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์หลักสูตร "การจัดท าบัญชีเบื้องต้นและการ

บริหารจัดการสหกรณ์"  
9. จัดประกวดสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพ้ืนที่โครงการหลวง เพ่ือให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางของการท า

กิจกรรมทางด้านอาชีพของสมาชิก ที่จะสามารถช่วยเหลือสมาชิกด้วยกันเองได้อย่างทั่วถึงและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใสตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาในชุมชน  

10. สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบ  
11. จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง  

งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560      10,085,400  บาท 
 ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ 100)      10,085,400  บาท      

ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

1. สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์  ในพ้ืนที่ โครงการฯ  มีความรู้ความเข้าใจใน              
เรื่องอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 50 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่มเตรียมสหกรณ์  

2. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ใน           
การด าเนินงานตามรูปแบบของการสหกรณ ์54 กิจกรรม ใน 50 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่ม 

3. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง จ านวนรวมทั้งสิ้น 35 ราย 
แบ่งเป็นจังหวัดเชียงใหม่ 28 ราย จังหวัดเชียงราย 3 ราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 ราย จังหวัดพะเยา    
1 ราย และจังหวัดล าพูน 1 ราย 

4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง ให้แก่ 2 จังหวัด 7 สหกรณ์ 
แบ่งเป็นจังหวัดเชียงใหม่ 4 สหกรณ ์และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 สหกรณ์ 

5. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง 2 ครั้ง  
6. จัดประชุมคณะท างานด้านสหกรณ์ มูลนิธิโครงการหลวง 3 ครั้ง  
7. จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสหกรณ์ โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตผลของสมาชิกสหกรณ์           

ในพ้ืนที่โครงการหลวง ในจังหวัดเชียงใหม่ 1 สหกรณ์ 
8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์หลักสูตร "การจัดท าบัญชีเบื้องต้นและการ

บริหารจัดการสหกรณ์" 2 ครั้ง  
9. จัดประกวดสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพ้ืนที่โครงการหลวง 1 ครั้ง (โดยจัดประชุมคณะกรรมการ

คัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นฯ 2 ครั้ง)  
10. สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบ ใน 2 จังหวัด จ านวน 3 สหกรณ์ แบ่งเป็น

จังหวัดเชียงใหม่ 2 สหกรณ์ และจังหวัดล าพูน 1 สหกรณ์   
11. จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง 1 ครั้ง  
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ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ   

1. จากการส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวงในปี 2560 ดังกล่าว 
พบว่าผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ออกไปสู่ระบบการบริโภค 3 ช่องทาง ได้แก่ 
สมาชิกใช้บริโภคในครัวเรือน , จ าหน่ายในตลาดท้องถิ่น , จ าหน่ายผ่านระบบการตลาดของโครงการหลวง 

2. ช่องทางการจ าหน่ายที่ส าคัญกว่าร้อยละ 60 ของสมาชิก ได้แก่การจ าหน่ายผลผลิตคุณภาพผ่านระบบ
การตลาดของโครงการหลวง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะด าเนินการอย่างเป็นระบบร่วมกันระหว่างศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงและสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง เริ่มตั้งแต่ การวางแผนการผลิตพืชแต่ละชนิดที่
เหมาะสมกับแต่ละสภาพพ้ืนที่และภูมิอากาศความสามารถของสมาชิก การใช้ปัจจัยการผลิต การเตรียม
สถานที่ ฯลฯ  

1) การผลิต เริ่มตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค 

2) การตลาด เริ่มตั้งแต่การคัดผลผลิต ตรวจสอบความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานที่     
ผู้ซื้อข้อก าหนด  

3) การวางระบบการรับจ่ายเงินผ่านระบบธนาคาร ระหว่างสมาชิก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 
และสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง  

3. ผลผลิตส่วนใหญ่ของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง เป็นผลผลิตที่มาจากสมาชิกสหกรณ์ท่ีอาศัยอยู่ตาม
พ้ืนที่สูงของจังหวัดต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ พืชสมุนไพร ชา กาแฟอาราบิก้า เห็ด พืชไร่
ชนิดต่างๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึงสินค้าหัตถกรรมที่เกิดจากฝีมือของแม่บ้านชาวเขาชนเผ่า 

4. จากการด าเนินงานส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง มีผลดังนี้ สหกรณ์ได้ผ่านระดับมาตรฐาน
สหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลการด าเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ (รับฝากเงิน สินเชื่อ ธุรกิจ
จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย รวบรวมผลผลิต ธุรกิจน้ ามัน และธุรกิจบริการ) รวมมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 5.67  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) 

- ระดับดีเลิศ  (A)     จ านวน 17 สหกรณ์ 
- ระดับดีมาก  (B)     จ านวน 19 สหกรณ์ 
- ระดับดี   (C)     จ านวน 4 สหกรณ์  

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 ปัญหา/อุปสรรค 

1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีไม่เพียงพอ ไม่มีความรู้เรื่องการบันทึกบัญชีเท่าที่ควร ส่งผลท าให้           
ไม่สามารถบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันได้ ต้องอาศัยพนักงานราชการของส านักงานสหกรณ์จังหวัดช่วย
ด าเนินการให้ 

2. กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีลาคลอด ท าให้การปฏิบัติงานไม่ครบตามจ านวนวันที่ได้ตกลงท า
สัญญากับส านักงานสหกรณ์จังหวัด ท าให้เจ้าหน้าที่รายนั้นไม่มีผลงานส่งส านักงานสหกรณ์จังหวัด     
เป็นผลให้รายได้ถูกตัดลง 
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3. สหกรณ์ไม่มีห้องท างานที่เป็นกิจจะลักษณะ ไม่สามารถจัดเก็บเอกสารของสหกรณ์ได้ ท าให้เสี่ยง       
ที่เอกสารจะสูญหายและช ารุด 

4. สหกรณ์บางสหกรณ์ไม่มีอาคาร/ส านักงานเป็นของตนเอง 
5. การเข้าไปแนะน าส่งเสริมการรวมกลุ่ม หรือให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์    

ส่วนใหญ่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร  
6. โรงเรือนพลาสติกถูกภัยธรรมชาติเสียหาย ท าให้สมาชิกที่ได้รับโรงเรือนพลาสติก ได้รับแผนการผลิตจาก

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (บางศูนย์ฯ) ส่งผลให้เกิดหนี้ค้างจากสมาชิกเป็นระยะเวลานาน 
7. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้แผนการผลิตเฉพาะสมาชิกที่ผ่านการอบรม GAP ท าให้สมาชิกที่ไม่ได้เข้ารับการ

อบรม ไม่ได้รับแผนการผลิตจากศูนย์ฯ  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แนวทางแก้ไข 

1. ควรประสานงานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์/ส านักตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการเข้าไปสอนแนะน า             
ให้ความรู้ ในการบันทึกบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีของสหกรณ์ 

2. กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีลาคลอด ขอให้เจ้าหน้าที่รายนั้นมีผลงานส่งตามที่ได้ท าสัญญาตกลง
กัน (อาจจะมีงานไปท าที่บ้านระหว่างลาคลอด)  โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดก าหนดหลักเกณฑ์     
หรือข้อควรปฏิบัติ/การผ่อนปรน ในการติดตามงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไว้ในสัญญาข้อตกลง และใน
อนาคตต่อไป สหกรณ์จะต้องสมทบเงินค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งด้วย 

3. สหกรณ์ที่ไม่มีอาคาร/ส านักงานเป็นของตนเอง สามารถขอสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ได้ ตามหลักเกณฑ์การขอสนับสนุนเงินอุดหนุนตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์  รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง  และเป็นประธานมอบรางวัลสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการ
หลวง โดยมีนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  และนางวรรณี รัตนวราหะ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ให้การต้อนรับ พร้อมน าเยี่ยมชมนิทรรศการและการออกร้านผลิตภัณฑ์สินค้า
ของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ณ โรงแรมกรีนนิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ 
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วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายและศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์  

2. เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์ 
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 

เป้าหมาย : 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์โดย     
จัดประชุม/สัมมนา เพ่ือพัฒนาบุคลากรพัฒนาบุคลากร  

2. สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและสหกรณ์ท่ีท าหน้าที่การตลาด 

3. สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์โดยสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน        
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนนิธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่ายและศูนย์กระจายสนิค้าสหกรณ์ 

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ 

ประชุมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
นางวรรณี รตันวราหะ ที่ปรึกษากรมส่งเสรมิสหกรณด์้านการส่งเสรมิและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง เป็นประธาน 
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พื้นที่ด าเนินการ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 2  
ผลการด าเนินงาน :  
 ปัจจุบันมีสหกรณ์ที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าระดับจังหวัดทั่วประเทศ จ านวน 122 สหกรณ์ 
และมีการคัดเลือกศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เป็นตัวแทนในระดับภาค จ านวน 24 แห่ง โดยก าหนดให้เป็นผู้ท า
หน้าที่ในการสนับสนุนการขยายเครือข่ายการตลาดของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับจังหวัดที่ต้องไป
พัฒนาเครือข่ายการตลาดร่วมกับศูนย์กระจายสินค้าระดับจังหวัด เพ่ือยกระดับการด าเนินธุรกิจของ         
ศูนย์กระจายสินค้าให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ปริมาณธุรกิจการจ าหน่ายปัจจัยการผลิต สินค้าสหกรณ์ ผลผลิต
การเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์อ่ืน 10,780,514,337.41 บาท 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรปี 2560 รวม 15,913,700 บาท แบ่งเป็น   
  (งบด าเนินงาน 2,081,700 บาท และ งบเงินอุดหนุน 13,832,000 บาท) 

 ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ 99.17)     15,780,563.28  บาท 
คงเหลือ   (ร้อยละ 0.83)               133,137,000 บาท  

ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์หรือธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย (จ านวน 124 แห่ง) 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิก เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่าน
มารวมทั้งสิ้น 49,832 คน  
 

    
การจ าหน่ายสินค้า : การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ระดับภาค 

      
การส่งเสริมธรุกิจจัดหาสินคา้มาจ าหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ :ภาพ สกก. เมืองลับแล จ ากดั 
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จัดประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานธรุกิจจัดหาสินคา้มาจ าหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 
 

 ด าเนินการประสานงาน แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์ในระดับจังหวัดแล้ว 78 แห่ง จัดประชุมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้า
มาจ าหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ในการด าเนินธุรกิจการจัดหาสินค้ามา
จ าหน่าย ทั้งด้านภาษี ด้านการท าธุรกิจออนไลน์ แก่สหกรณ์ที่ เข้าร่วมโครงการ โดยสหกรณ์สามารถสร้าง
เครือข่ายผู้ผลิตสินค้า และจัดหาสินค้าจากสหกรณ์เครือข่ายผู้ผลิตมาจ าหน่ายแก่สมาชิก ตลอดจนสหกรณ์
สามารถสร้างเครือข่ายการตลาด และชุมชน ท าให้สามารถจ าหน่ายสินค้าให้สมาชิกและสหกรณ์เครือข่ายมาก
ขึ้น มีผู้เข้าร่วมประชุม 210 คน และสนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือจัดหาอุปกรณ์การตลาดเครื่องมืออุปกรณ์
สนับสนุนการด าเนินงาน และการก่อสร้างแก่สหกรณ์ จ านวน 13.832 ล้านบาท 4 แห่ง ได้แก่  

1. ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ ากัด จ. สิงห์บุรี (จัดหาอุปกรณ์การตลาด / สิ่งก่อสร้าง อาคารคลังสินค้าด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 

2. สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จ ากัด จ.แพร่ (ก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานและเจรจาธุรกิจ) อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
เนื่องจากสภาพอากาศ มีฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้ากว่าก าหนดทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น 
จ ากัด ได้มีหนังสือแจ้งขอขยายเวลาการก่อสร้าง มายังกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว  

3. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จ ากัด (ก่อสร้างอาคารจ าหน่ายและกระจาย
สินค้า) ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว  

4. สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอ าเภอซ าสูง จ ากัด จ.ขอนแก่น (จัดหาอุปกรณ์การผลิต
และการตลาด จัดหาเครื่องส ารองไฟและแบตเตอรี่ส าหรับส ารองไฟ) ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ผลลัพธ์ 
1. จัดประชุมเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายและศูนย์กระจายสินค้ าสหกรณ์

และจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตสหกรณ์ที่ท าหน้าที่การตลาดส่งผลให้
ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้แทนสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจ ในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์     
และสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 

2. ผลการด าเนินงานในการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้า 
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3. สร้างระบบบริหารจัดการสินค้าสหกรณ์ระดับพ้ืนที่ โดยมีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์แม่ ข่าย 24 แห่ง     
ท าหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมค าสั่งซื้อ สั่งซื้อสินค้าและกระจายสินค้าจากสหกรณ์แม่ข่ายไป       
ศูนย์กระจายสินค้าระดับจังหวัดเพ่ือส่งต่อไปยังสหกรณ์เครือข่ายต่อไป 

4. ปัจจุบันมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการศูนย์กระจายสินค้าจ านวน 124 แห่ง ปริมาณธุรกิจรวม 7,094 ล้านบาท 
สมาชิกมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับสหกรณ์และได้รับประโยชน์ 123,436 ราย 

5. สหกรณ์มีความรู้ ทักษะการบริหารจัดการ และการตลาดที่ดี 
ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน 

1. ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์บางแห่งมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่มีความหลากหลาย จึงท าให้ไม่เป็น          
ที่น่าสนใจของลูกค้า 

2. สหกรณ์เครือข่ายที่เป็นเป้าหมายไม่ด าเนินการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายยังศูนย์กระจายสินค้าที่ได้จัดตั้งขึ้น 
3. ราคาสินค้าใกล้เคียงกับท้องตลาด การแข่งขันสูง 
4. สหกรณ์ยังขาดสถานที่ในการจัดเก็บสินค้าท่ีเป็นสัดส่วน 

 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือลดต้นทุนต่อหน่วยการซื้อปริมาณมาก (Economy of Scale) ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
2. เพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
3. เพ่ือขยายช่องทางการซื้อ – ขาย และยกระดับขีดความสามารถในการจัดซื้อ – ขาย ให้สูงขึ้น 
4. สร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างผู้ซื้อผู้ขายและสมาชิกในเครือข่าย 

เป้าหมาย  กรรมการ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 77 แห่ง จ านวน 1,155 คน ใน 76 จังหวัด และสพพ. 1 
ผลการด าเนินงาน 

 ส่วนกลาง 

1. แนะน า ส่งเสริม ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
2. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินโครงการ 
3. ติดตาม แก้ไขปัญหาการด าเนินงานโครงการ 

 ส่วนภูมิภาค 

1. คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
2. วิเคราะห์ SWOT ของกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการ 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการรวมซื้อ – รวมขายของกลุ่มเกษตรกร 
4. แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม 

 

โครงการยกระดบัธุรกิจการรวมซื้อ-รวมขายของกลุ่มเกษตรกร 

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ 
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5. รายงานผลการด าเนินงาน ในปี 2560 กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจ 1,237,915,617.15 บาท  
ปริมาณธุรกิจปีก่อน 897,916,526.06 บาท  เพ่ิมขึ้น   

งบประมาณ :  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2560     1,277,400     บาท 
 ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ 95.1)      1,214,803     บาท  
 คงเหลือ  (ร้อยละ 4.9)           62,597      บาท    
ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ   ปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ของปีก่อน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560              
ปริมาณธุรกิจ 1,237,915,617.15 บาท ปริมาณธุรกิจปีก่อน 897,916,526.06 บาท การด าเนินงานมีปริมาณ   
สูงกว่าเป้าหมาย 792,083,289.43 บาท หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 88.21 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกได้รับความรู้จากวิทยากร เรื่องการปลูกจิตส านึกด้านการ
สหกรณ์ และแนวทางการด าเนินธุรกิจการรวมซื้อรวมขายเพ่ิมขึ้น ท าให้ประสบผลส าเร็จในด้านความสามารถ
ในการบริหารจัดการ ด้านธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และเกิดเครือข่ายธุรกิจการรวมซื้อ – รวมขายของกลุ่ม
เกษตรกร 
ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินโครงการ 

1. สมาชิกกลุ่มเกษตรกรกรประสบภัยแล้ง 

2. ราคาผลผลิตตกต่ า 

3. ผลผลิตแปรรูปยังไมได้มาตรฐาน เช่น นมแพะ ของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ  ผลิตภัณฑ์แปรรูป      
จากปลาของกลุ่มท าประมงพัฒนาเกษตรพอเพียง 49 

4. สมาชิกกลุ่มเกษตรกรให้ความร่วมมือการด าเนินงานน้อย 

5. กลุ่มเกษตรกรมีอุปกรณ์การตลาด และทุนด าเนินงานไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเช่ือมโยง
เครือข่ายธุรกิจการรวมซื้อ – รวมขาย ของกลุ่มเกษตรกร       เมื่อวันที่  
๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ แก่กรรมการ และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์น้ าท่าซุง  ณ  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี  ต าบลน้ าซึม 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
 

คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน้ าร้อน  จังหวัดเชียงใหม่        
จัดประชุมเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจการรวมซื้อ – รวมขาย ของกลุ่ม
เกษตรกร กับสหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 
27 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ส านักงานกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่ง
น้ าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

การประชุมการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจการรวมซื้อ-รวมขาย 
ของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดตาก ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ วัดเชตะวันคีรี ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงาน : 

1. พัฒนาต้นแบบการเพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจข้าวให้ครบวงจร 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมข้าว  การแปรรูป 
3. ขยายผลการพัฒนาไปสู่สถาบันเกษตรกรพ้ืนที่อ่ืน 

ผลการด าเนินงาน :  

1. คัดเลือกสหกรณ์ดี 15 แห่ง สหกรณ์พอใช้ 30 แห่ง 
2. ประชุมคณะท างาน ชี้แจงแนวทางการบ่มเพาะความรู้แก่บุคลากร 
3. บ่มเพาะสหกรณ์ เพ่ิมศักยภาพสหกรณ์ปรับจากระดับพอใช้เป็นระดับดี 
4. ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพการตลาดข้าวและศึกษาดูงาน 
5. ทดสอบตลาด ข้าวสารสู่ผู้บริโภค 

งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560      6,727,400 บาท 
 ส่วนกลาง          402,900 บาท 
 ส่วนภูมิภาค        6,364,500  บาท 
ผลลัพธ์ 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : ผลการรวบรวมข้าว 322.23 ตัน ผลการแปรรูปเป็นข้าวสาร 88.243 ตัน                 
ผลการจ าหน่ายเป็นข้าวสาร 43.756 ตัน  
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

1. เพ่ิมความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายข้าวสารของสหกรณ์และเพ่ิมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิต
เพ่ือการขยายตลาดข้าวในอนาคต  

2. บุคลากรของสหกรณ์ได้เพ่ิมพูนความรู้ด้านการจัดการห่วงโซ่คุณค่า และได้รับประสบการณ์ตรง      
จากการศึกษาดูงาน 

3. เกิดความร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ในการเสริมสร้างเครือข่ายข้าวสารสหกรณ์ให้เข้มแข็งและสามารถใช้
เครือข่ายในการกระจายข้าวสารสหกรณ์ได้และเพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวสารได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน 

 
 
 

 

พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกจิขา้วสถาบันเกษตรกรพร้อมสู่ AEC 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

โครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 
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ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
แนวทางแก้ไข  

1. ระดับปฏิบัติ 

- สหกรณ์ผู้ผลิตข้าว ควรใช้การตลาดน าการผลิต จ าหน่ายสินค้าผ่าน Social Network และให้รักษา
เครือข่ายไว้ให้เข้มแข็ง 

- สหกรณ์ควรด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม บนพ้ืนฐานของการช่วยตนเอง      
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

2. ระดับนโยบาย  

- การส่งเสริมการตลาดควรส่งเสริมทั้งตลาดเดิมและเปิดตลาดใหม่ โดยท าการตลาดเดิมให้ลูกค้าเกิด
ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) อีกท้ังการท าตลาดเฉพาะ (Niche Market) 

 
 

            
 

           
 
 
 
 

 
 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จ ากัด 
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พัฒนาต้นแบบการเพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจข้าวให้ครบวงจร ตั้งแต่กลางน้ า – ปลายน้ า 

พร้อมเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน AEC และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมข้าว        
การแปรรูป การตลาด โลจิสติกส์และสิ่งอ านวยต่างๆ ในการจัดการผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่สิ นค้าข้าวของ
สถาบันเกษตรกร รวมถึงขยายผลการพัฒนาไปสู่สถาบันเกษตรกรพ้ืนที่ อ่ืนให้ครบทุกพ้ืนที่ภายใน 5 ปี        
เพ่ิมความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์และเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน โดยด าเนินการ แนะน า ส่งเสริม 
เชื่อมโยงเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพด าเนินธุรกิจข้าวในสถาบันเกษตรกร 45 แห่ง จัดประชุมบ่มเพาะเพ่ิม
ศักยภาพสมาชิกในสถาบันเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วย บ่มเพาะสหกรณ์ที่ต้องการพัฒนาการด าเนินงานธุรกิจข้าว      
และบ่มเพาะสหกรณ์ที่พัฒนาศักยภาพธุรกิจข้าวให้สามารถแข่งขันได้ จ านวน 45 แห่ง จัดประชุมพัฒนาศักยภาพการตลาด
ธุรกิจข้าว และศึกษาดูงานการจัดการธุรกิจข้าวแบบครบวงจร จ านวน 10 แห่ง จัดกิจกรรมทดสอบตลาดข้าวสารสหกรณ์           
สู่ผู้บริโภค เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า และเพ่ิมโอกาสทางการตลาดในการเข้าถึงผู้บริโภคแล้ว 5 แห่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด 
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เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอให้เป็นที่ พ่ึงของสมาชิกสหกรณ์ 
เกษตรกร และชุมชนในอ าเภอและเสริมสร้างสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากมีเป้าหมายในสหกรณ์ที่มีความพร้อมอ าเภอละ 1 สหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 878 สหกรณ์ ในปี 2560 
คัดเลือกสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอเข้าร่วมโครงการได้ 822 สหกรณ์ 822 อ าเภอโดยจ าแนกสหกรณ์ที่
ได้รับการคัดเลือกตามระดับชั้นความเข้มแข็ง ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 1) ระดับชั้น 1    จ านวน   401  แห่ง 
 2) ระดับชั้น 2   จ านวน   352  แห่ง 
 3) ระดับชั้น 3    จ านวน    61  แห่ง 
 4) ยังไม่ได้จัดระดับชั้น   จ านวน      8  แห่ง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอให้เป็นที่พ่ึงของสมาชิก              
ในสหกรณ์เกษตรกร และชุมชนในอ าเภอ 

2. เพ่ือเสริมสร้างสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก 
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัววัดเชิงปริมาณ 

จ านวนสหกรณ์ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอเพ่ือเป็นตัวแทน
ส่งผ่านนโยบายของรัฐบาลไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร ตลอดจน เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
ระดับอ าเภอในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 300 สหกรณ์  ในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 300 สหกรณ์และใน               
ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 278 สหกรณ์ 

ตัววัดเชิงคุณภาพ 
1. สหกรณ์ได้รับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จ านวน 

321 แห่ง 
2. มีการพัฒนาปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีที่ผ่านมา จ านวน 319 แห่ง 
3. สหกรณ์มีการรับสมัครสมาชิกเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา จ านวน 425 คน 

ผลการด าเนินงาน  
สหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอที่ตั้งอยู่ในทุกอ าเภอทั่วประเทศ 878 แห่ง สามารถคัดเลือก

สหกรณ์เพ่ือเตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศูนย์เรียนรู้  ด้านการสหกรณ์ได้ 
จ านวน 822 อ าเภอ และจ านวน 56 อ าเภอ ไม่สามารถคัดเลือกสหกรณ์ได้ เนื่องจากพ้ืนที่สังคมเมืองและไม่ได้
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งทางกรม โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดได้ศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมในอ าเภอนั้นๆ ว่ามีความจ าเป็นต้องจัดตั้งสหกรณ์ภาคการเกษตรขึ้นมารองรับการเป็นองค์กรหลักระดับ
อ าเภอส าหรับ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหรือไม่ และเพ่ือให้การด าเนินการครอบคลุมทุกอ าเภอทั่วประเทศ           
ในปี พ.ศ. 2562 ทั่วประเทศ จ านวน 878 สหกรณ ์

 

พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ   

กิจกรรมหลัก : พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ 

โครงการพฒันาความเขม้แขง็และยกระดบัชัน้สหกรณ ์
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ปี 2560 ก าหนดเป้าหมายพัฒนาจ านวน 300 สหกรณ์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
ระดับอ าเภอ ให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้บริการสมาชิก เกษตรกร และคนใน
ชุมชน กระบวนการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอให้บรรลุเป้าหมาย โดยการศึกษาวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมโดยรวมของสหกรณ์ เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ใน 6 ด้าน  

1. การพัฒนาสหกรณ์ให้มีแดนด าเนินงานครอบคลุมทั่วทั้งอ าเภอ  
2. การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้พร้อมส าหรับการบริการ การพัฒนาอาชีพ และมีการด าเนิน            

ธุรกจิครอบคลุมความต้องการของสมาชิกและเกษตรกรส่วนใหญ่ของอ าเภอ  
3. การผลักดันให้สหกรณ์เป็นแม่ข่ายกับสหกรณ์อ่ืนๆ ในอ าเภอเพ่ือเชื่อมโยงนโยบายภาครัฐ ทั้งนโยบาย

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการลดต้นทุนและยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร     
การเป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับอ าเภอและการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็ง  

4. ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 90% ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด  

5. การพัฒนาปริมาณธุรกิจสหกรณ์เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 5% จากปีที่ผ่านมา และสนับสนุนให้สหกรณ์
จัดท าแผนเปิดรับสมาชิกสมาชิกเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี  

การศึกษาวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ในปี พ.ศ. 2560  
ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปของสหกรณ์เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพ

สหกรณ์ใน 6 ด้าน พบว่าสหกรณ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอ        
365 แห่ง ซึ่งมีการพัฒนาในด้านต่างๆ และมีผลการด าเนินการดังนี้               

1. พัฒนาให้มีแดนด าเนินงานครอบคลุมท้ังอ าเภอ 365 แห่ง  
2. พัฒนาให้สหกรณ์มีศักยภาพพร้อมที่จะให้บริการการพัฒนาอาชีพ การด าเนินธุรกิจครอบคลุมทุกสาขา

อาชีพ 358 แห่ง  
3. ผลักดันให้สหกรณ์เป็นแม่ข่ายของสหกรณ์ต่างๆ ในอ าเภอ 352 แห่ง              
4. ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 90% ของจ านวนสมาชิก

ทั้งหมด 321 แห่ง  
5. สหกรณ์มีการพัฒนาปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีที่ผ่านมา 319 แห่ง  
6. สหกรณ์มีการับสมาชิกเพ่ิมข้ึน 425 คน 

ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ตั้งเป้าหมายว่า เมื่อสหกรณ์ผ่านการพัฒนาทั้ง 6 ด้านนี้แล้วจะเป็นสหกรณ์ที่มี
ความพร้อมส าหรับการท าหน้าที่เป็นตัวแทนส่งผ่าน นโยบายรัฐบาลไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนที่ได้ รวมถึงยังท าหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ในระดับอ าเภอเพ่ือเปิดให้สหกรณ์หรือ
ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานด้าน 
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การอบรมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
นอกจากนี้มีกิจกรรมการอบรมคณะกรรมการสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็ง   

ของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นที่พ่ึงของสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชนในอ าเภอ และยกระดับ
สหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าวก าหนดให้มี       
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์” ในลักษณะการฝึกอบรมกรรมการทั้งคณะ 
ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
ก าหนดเป้าหมายสหกรณ์ภาคการเกษตร ในระดับอ าเภอ อ าเภอละ 1 สหกรณ ์ 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม คือคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ ซึ่งมีมีหน้าที่เป็นผู้บริหาร
กิจการสหกรณ์ ในการแก้ไขปัญหาให้สมาชิกและตอบสนองความต้องการของบรรดาสมาชิก ทั้ งด้านเศรษฐกิจ
และสังคม คณะกรรมการเนินการต้องตระหนักถึงความส าคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะผู้บริหาร   
ของสหกรณ์ ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงต้องใช้ทั้งความรู้ ความสามารถ ในการบริหารงานโดยน าหลักธรรมาภิบาล           
การควบคุมภายใน อุดมการณ์สหกรณ์ ที่ให้สมาชิกช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และประการ
ส าคัญต้องน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ใน
การบริหารกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิก เมื่อสมาชิกมีความเชื่อมั่น ศรัทธาในระบบ
สหกรณ์ แล้วสมาชิกก็จะมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจในสหกรณ์เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งยังได้เผยแพร่อุดมการณ์ 
หลักการ และ วิธีการสหกรณ์ ให้เป็นที่ยอมรับจากองค์กรอ่ืน ๆ ว่าระบบสหกรณ์สามารถแก้ปัญหาให้มวล
สมาชิกได้จริง การอบรม ประกอบด้วยเนื้อหาวิชา  

- นโยบายภาครัฐกับการพัฒนาสหกรณ์  
- สหกรณ์แท้คืออย่างไร  
- ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ท่ีคณะกรรมการต้องรู้และปฏิบัติ  
- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสหกรณ์ 
- การบริหารกิจการสหกรณ์ที่ดี 

ผลการอบรมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ได้รับการพัฒนาจิตส านึกและบทบาทหน้าที่ของผู้น าสหกรณ์      

และเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐสู่การพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งแล้ว 10,101 คน  

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน 
1. ไม่สามารถคัดเลือกสหกรณ์ภาคการเกษตรได้ครบทุกอ าเภอ เนื่องจากบางอ าเภอไม่มีสหกรณ์       

ภาคการเกษตร เป็นสังคมเมือง และในบางอ าเภอไม่มีการท าอาชีพเกษตรกรรม 
2. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการบางแห่งเป็นสหกรณ์รูปพิเศษ มีขนาดเล็ก ไม่มีแดนด าเนินงานครอบคลุม  

ทั้งอ าเภอ และไม่ตอบสนองอาชีพของเกษตรกรส่วนใหญ่ในอ าเภอ เช่น สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง 
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน สหกรณ์ผู้ใช้น้ า สหกรณ์กองทุนสวนยาง สกต.ธกส. สหกรณ์โคนม    
และสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 

3. จากการติดตามผลการด าเนินงานในกิจกรรมการวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ 
พบว่าสหกรณ์บางแห่งยังไม่ทราบรายละเอียดโครงการฯ และ/หรือไม่มีการจัดท าแผนร่วมกันร่วมกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลสหกรณ์ 
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แนวทางแก้ไข 
1. ควรพัฒนาสหกรณ์ที่ประสบปัญหาที่มีอยู่เดิมในอ าเภอเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการสหกรณ์ ควบคู่

ไปกับการด าเนินงานและพัฒนาสหกรณ์ตามแนวทางของโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร    
เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ  

2. การจัดตั้งสหกรณ์ใหม่ควรเกิดจากความต้องการของประชาชน หรือมีความเดือดร้อน และมี         
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามวิธีการ หลักการ และอุดมการณ์ของสหกรณ์อย่างแท้จริง การจัดตั้ง
สหกรณ์ใหม่จึงจ าเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นสร้างการรับรู้การประชาสัมพันธ์ 
ให้เห็นความส าคัญในระบบสหกรณ์และประสงค์รวมกลุ่มเพ่ือจัดตั้งสหกรณ์และพัฒนาสู่การเป็นองค์กร
หลักระดับอ าเภอต่อไป 

3. การศึกษาวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ ควรก าหนดระยะเวลาและรายละเอียดของ
แผนให้ชัดเจน และควรก าหนดให้แผนฯอยู่ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสหกรณ์ เพ่ือให้มี          
การด าเนินงานและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสหกรณ์มีการติดตาม      
และสนับสนุนให้สหกรณ์ด าเนินการแผนให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

4. ควรให้ความรู้กับสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร โดยจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน อ าเภอ ชุมชน โดยการน าเอา
ระบบสหกรณ์เข้าไปประยุกต์ใช้ และให้มีการบูรนาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

 
 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ทุกฝ่ายในสหกรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนสหกรณ์ด้วย การปฏิบัติตาม
แนวทางการควบคุมภายใน ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ และความเป็นสหกรณ์  

2. ส่งเสริมสหกรณ์ทุกประเภทที่มีระบบการควบคุมภายในตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป มีความสมัครใจเข้า
ร่วมโครงการ ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายในธรรมาภิบาลในสหกรณ ์และความเป็น
สหกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 

ผลการด าเนินงาน 
1. ก าหนดสหกรณ์เป้าหมายปี 2560 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนด าเนินงานตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท     

มีสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการ จ านวน 219 แห่ง 

ประเภทสหกรณ์ 
เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี 
ทุนด าเนินงาน 1,000 ล้านบาท 

ขึ้นไป จ านวนทั้งสิ้น 

สหกรณ์ 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

สหกรณ์สีขาว 

สหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีทุนด าเนินงาน  
1,000 ล้านบาท ขึ้นไป 

314 สหกรณ์ 219 สหกรณ์ 

2. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
เพ่ือให้ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
ทราบนโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งได้รับรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์      

 

โครงการสหกรณส์ีขาวด้วยธรรมาภบิาล (Cooperative Governance)  

กิจกรรมหลัก : พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ 
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สีขาวด้วย และเพ่ือได้เกณฑ์ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย          
ที่เก่ียวข้อง ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เป้าหมาย 400 คน 

3. กรมด าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลตามข้อเสนอแนะ          
จากที่ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพ่ือให้สหกรณแ์ละจังหวัดสามารถน าไปด าเนินการตามหลักเกณฑ์  

4. จัดส่งแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล พร้อมหนังสือหลักเกณฑ์       
การประเมินสหกรณ์ฯ จ านวนจังหวัดละ 10 เล่ม เพ่ือใช้เป็นแนวทางการในการปฏิบัติงาน   

5. จัดโครงการนิเทศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลจ านวน 4 ภาค       
ในระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 เป้าหมาย 400 คน เนื่องจากเกณฑ์การประเมินสหกรณ์
สีขาวด้วยธรรมาภิบาลเป็นหลักเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลเดิม 
อาจมีปัญหา อุปสรรค ความไม่เข้าใจในการน าไปปฏิบัติ ดังนั้นเพ่ือให้ข้าราชการและผู้แทนสหกรณ์ได้
มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และลดปัญหาอุปสรรค
ที่อาจเกิดข้ึน ดังนี้ 

- ภาคกลาง วันที่ 27 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร 
- ภาคใต้ วันที่ 5 ก.ค. 2560 ณ โรงแรม ลี การ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา 
- ภาคเหนือ วันที่ 13 ก.ค. 2560  ณ โรงแรมบุษย์น้ าทอง จ.ล าปาง 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 20 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น 

     6.  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการขับเคลื่อน ดังนี้ 

- แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมสหกรณ์ระดับจังหวัดแล้ว จ านวน 74 จังหวัดและประชุม 
คณะท างานส่งเสริมสหกรณ์ระดับจังหวัดแล้ว จ านวน 100 ครั้ง 

- คณะท างานส่งเสริมสหกรณ์ ระดับจังหวัด เข้าตรวจประเมินสหกรณ์แห่งละ 2 ครั้ง  

7.  สหกรณ์ท่ีได้รับการส่งเสริมมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลอยู่
ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 62 

 

สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รายการ จ านวนสหกรณ์ (สหกรณ์) 

สหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 219 
สหกรณ์ท่ีขอชะลอการตรวจประเมิน 18 
สหกรณ์ท่ีด าเนินการตรวจประเมิน 201 

หมายเหตุ :  มีสหกรณ์ขอชะลอการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากเวลาการตรวจประเมินกระชั้นชิดไปจ านวน 18 สหกรณ์ ได้แก ่
จังหวัดชัยนาท จ านวน 1 สหกรณ,์ พิษณุโลก จ านวน 1 สหกรณ์, มหาสารคาม จ านวน 1 สหกรณ์ , พิจิตร จ านวน 1 สหกรณ์, 
เชียงใหม่ จ านวน 2 สหกรณ์ ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 จ านวน 9 สหกรณ์, นครนายก จ านวน 1 สหกรณ ์
และนนทบุรี จ านวน 2 สหกรณ ์
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ผลการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
รายการ 

จ านวน
สหกรณ์ 
(201) 
สหกรณ์) 

ผลการประเมินครั้งที่ 1 
สีขาว 

(85 ขึ้น
ไป) 

ดีมาก 
(80 - 84) 

ดี 
(70 - 79) 

พอใช้ 
(60 – 69) 

ปรับปรุง 
(ต่ ากว่า 60) 

รวม 

จ านวนที่ส่งผล
การประเมิน 

201 32 29 30 26 84 201 

ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 

100.00 15.92 14.42 14.93 12.94 41.79 100.00 

ผลการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

รายการ 
จ านวน
สหกรณ์ 
(201) 

สหกรณ์) 

ผลการประเมินครั้งที่ 2 
สีขาว 

(85 ขึ้นไป) 
ดีมาก 

(80 - 84) 
ดี 

(70 - 79) 
พอใช้ 

(60 – 69) 
ปรับปรุง 

(ต่ ากว่า 60) 
รวม 

จ านวนที่ส่งผล
การประเมิน 

201 98 38 20 18 27 201 

ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 

100.00 48.76 18.91 9.95 8.95 13.43 100.00 

ผลความส าเร็จสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วย      
ธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

รายการ จ านวนสหกรณ ์(สหกรณ์) 

ผลการประเมินที่มีการพัฒนาดีขึ้น 176 
ผลการประเมินที่มีค่าคะแนนลดลง  25 
สหกรณ์ท่ีส่งผลการตรวจประเมิน ครั้งที่ 2 201 

หมายเหตุ :  ผลการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลที่มีค่าคะแนนลดลง จ านวน 25 สหกรณ์ ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา
จ านวน 1 สหกรณ์, ชลบุรีจ านวน 1 สหกรณ์, ชัยภูมิจ านวน 1 สหกรณ์, ตรัง จ านวน 2 สหกรณ์, นครราชสีมา จ านวน           
4 สหกรณ์, ปราจีนบุรี จ านวน 1 สหกรณ์, พังงา จ านวน 1 สหกรณ์, มุกดาหารจ านวน 1 สหกรณ์, มหาสารคาม จ านวน        
2 สหกรณ์, ระยอง จ านวน 1 สหกรณ์, ลพบุรี จ านวน 1 สหกรณ์, สกลนคร จ านวน 1 สหกรณ์, ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 จ านวน 1 สหกรณ์, สงขลาจ านวน 1 สหกรณ์, หนองบัวล าภู จ านวน 1 สหกรณ์, อุดรธานี จ านวน        
1 สหกรณ์, อุทัยธานี จ านวน 1 สหกรณ์ และอุตรดิตถ์ จ านวน 3 สหกรณ์ 
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ผลการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 4 หลัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หลักธรรมาภิบาล 

 
ผ่านระดับคะแนน 80% 

(สหกรณ์) 
ไม่ผ่านระดับคะแนน 80% 

(สหกรณ์) 
   หลักภาระรับผิดชอบ 134 67 
   หลักความโปร่งใส 116 85 
   หลักการมีส่วนร่วม 145 56 
   หลักนิติธรรม 166 35 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 สหกรณ์ ที่ ได้ รั บการส่ งเสริ ม ให้ มี การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณ ฑ์ การประเมิ นสหกรณ์ สี ขาว                        
ด้วยธรรมาภิบาล มีผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยการส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นไปตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี การด าเนินกิจการธุรกิจใน รูปแบบสหกรณ์ มีการพัฒนาการด าเนินงานที่ดีขึ้น และ
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคง และเจริญก้าวหน้าในกิจการ และท าให้เกิดความเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  
 

    
“กิจกรรมสร้างการรับรูส้หกรณส์ขีาวด้วยธรรมาภิบาล และ Back to Members” 
ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ์

 

        
 

การประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์และวธิีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
ระหว่างวันท่ี 7 – 8 เมษายน 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 
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การนิเทศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณส์ีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
ในวันท่ี 27 มิถุนายน 2560  ณ โรงแรม เอส.ด.ี อเวนิว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน  
1. เกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลเป็นเกณฑ์ใหม่ท าให้ข้าราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

และสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
2. หลักเกณฑ์มีรายละเอียดมากเกินไป ขาดความกระชับ ในแต่ละหัวข้อมีข้อย่อย รวมทั้งมีการแต่งตั้ง

คณะท างานเกินความเหมาะสม      
3. ระยะเวลาในการประเมินกระชั้นเกินไป ควรให้สหกรณ์น าไปปฏิบัติก่อน แล้วจึงท าการประเมิน      

แนวทางแก้ไข  
ได้จัดนิเทศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 4 ภาค เพ่ือให้ข้าราชการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์    
สีขาวด้วยธรรมาภิบาลเรียบร้อยแล้ว จะน าผลสรุปจากการนิเทศฯ เพ่ือปรับปรุง และน าไปปฏิบัติได้จริง 
 

 
เพ่ือปรับโครงสร้างสหกรณ์แท็กซี่ให้เอ้ือต่อการด าเนินงานในรูปแบบสหกรณ์ ปรับคุณภาพชีวิต       

และสวัสดิการของสมาชิกผู้ประกอบอาชีพขับรถโดยสาร (แท็กซี่) และสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาในการ
บริการของสหกรณ์แท็กซี่ มีเป้าหมายด าเนินงานโครงการในสหกรณ์บริการแท็กซ่ีในระดับชั้นที่ 1-3 ตามเกณฑ์     
การจัดล าดับชั้นตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 61 สหกรณ ์
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างสหกรณ์แท็กซี่ให้เอ้ือต่อการด าเนินงานในรูปแบบสหกรณ์ 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของสมาชิกผู้ประกอบอาชีพขับรถโดยสาร(แท็กซ่ี) 
3. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการบริการของสหกรณ์แท็กซี่ 

ผลการด าเนินงาน  : ด าเนินการจัดท าประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องแนวทางการก ากับดูแลสหกรณ์
แท็กซี่ เพ่ือใช้ก ากับดูแลสหกรณ์แท็กซ่ีแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 โดยมี 3 ประเด็นคือ 

1. สมาชิกเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถไม่เกิน 3 คัน 
2. ห้ามน ารถแท็กซี่ป้ายหมดอายุมาให้บริการ 
3. ให้บุคคลภายนอกมาขับรถของสหกรณ์ 

 

โครงการจัดระเบียบสหกรณ์แท็กซ่ี 
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ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
หน่วย
นับ 

แผน ผล ร้อยละ 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ     

1. วิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์แท็กซี่ที่มีอยู่ แห่ง 58 แห่ง 58 100 

2. ประชุมคณะท างานโครงการจัดระเบียบสหกรณ์แท็กซี่เพ่ือร่วมสร้าง
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และก าหนดร่างระเบียบและข้อบังคับให้สหกรณ์
แท็กซี่ถือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยอาศัยข้อมูลการวิเคราะห์สถานภาพ
สหกรณ์แท็กซี่และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อม
การด าเนินการจัดระเบียบสหกรณ์แท็กซี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
และระเบียบการรับจดทะเบียนที่ถือ 

1 
คณะ 

จัดประชุม    
3 ครั้ง/                
10 คน 

จัด
ประชุม    
3 ครั้ง/              
10 คน 

100 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดระเบียบสหกรณ์แท็กซ่ี ครั้ง 1 ครั้ง/    
150 คน 

1 ครั้ง/    
150 คน 

100 

4. น าเสนอร่างการจัดระเบียนสหกรณ์แท็กซี่โดยผ่านส านักนายทะเบียน
และกฎหมายและน าเสนอผู้มีอ านาจสั่งการเพื่อถือใช้เป็นปฏิบัติ 

ชุด 1 1 100 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดอบรมท าให้สมาชิกและกรรมการของสหกรณ์ได้รับความรู้และมีการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์แท็กซี่  
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน  

1. ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ เพียง 12 เดือน ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมของโครงการได้ตามที่ก าหนด
ในแผนปฏิบัติงานของโครงการ เนื่องจากปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และการบริหารจัดการ
ภายในของสหกรณ์ 

2. ข้อมูลที่ได้จากสหกรณ์ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ น าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ 
3. การลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษารายละเอียดของสหกรณ์ไม่ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลเท่าที่ควร เปิดเผย

เพียงบางส่วน      
แนวทางแก้ไข   

ก าหนดร่างระเบียบและข้อบังคับให้สหกรณ์แท็กซี่ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามโครงการ จัดระเบียบสหกรณ์
แท็กซี่ตามลักษณะที่พึงประสงค์และอยู่ในกรอบกฎหมาย เพ่ือให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และ 2 แจ้งให้สหกรณ์ใช้ 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดระเบยีบสหกรณ์แท็กซี่ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพ 
 

 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือพัฒนาเครื่องมือคุ้มครองทางการเงินส าหรับเตือนภัยทางการเงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ 
2. เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสอบและก ากับดูแล สหกรณ์ออมทรัพย์ 
3. เพ่ือเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลทางการเงินให้สามารถเชื่อมโยงและรายงานทางการเงินโดยอิเล็กทรอนิกส์ 

งบประมาณ : 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560      6,870,700 บาท 

 ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ 100)      6,870,700 บาท 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเกณฑ์ก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

ผลการด าเนินงาน :  
1. จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้จัดประชุมหารือร่วมกับกรมส่งเสริม
สหกรณแ์ละธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ก าหนดจัดกลุ่มแนวทางการปฏิรูป 2 กลุ่ม  

   (1) เกณฑ์การก ากับดูแลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  
   (2) เกณฑ์การก ากับดูแลที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับ ให้ก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว  
   และท่ีประชุมหารือได้เห็นชอบ Road Map ที่ส านักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอ ดังนี้  

1) ให้จัดท าหลักเกณฑ์ตามข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปฯ ที่สามารถออกกฎหรือวิธีการปฏิบัติได้มาด าเนินการ 
2) ส าหรับหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายยังไม่ได้ให้อ านาจไว้จะได้ทยอยออกเป็นค าแนะน าให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน 
และเสนอแก้ไขกฎหมายด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี 
2. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดท าหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน” 

กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ร่วมกับส านักนายทะเบียนและกฎหมาย โดยกลุ่มพัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล 
ฮิลส์สปา แอนด์  รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพ่ือด าเนินการปรับปรุง/ยกร่างกฎกระทรวง ประกาศ ค าสั่ง     
และค าแนะน าเกี่ยวกับเกณฑ์ก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

โครงการสรา้งระบบคุ้มครองทางการเงนิแกส่หกรณ์ออมทรัพย์ (เชื่อมโยงขอ้มูลทางการเงนิ) 
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3. ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่างหลักเกณฑ์  
 กระทรวงการคลัง โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดประชุมหารือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ และธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560  เพ่ือพิจารณาร่างกฎระทรวง 
ประกาศ ค าสั่ง และค าแนะน าเกี่ยวกับเกณฑ์ก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตามที่
กรมฯ ได้ด าเนินการ 
4. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์ก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ร่วมกับส านักนายทะเบียนและกฎหมาย จัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นเกณฑ์ก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ 
โรงแรม ปริ๊นส์ พาเลซ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 501 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ และข้าราชการ 
5. จัดประชุมหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ประชุมหารือร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เพ่ือพิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นและก าหนด
เกณฑ์ก ากับดูแลสหกรณ์ ให้เหมาะสมกับบริบทของสหกรณ์และมีผลกระทบน้อยที่สุด 

6. ด าเนินการทยอยออกกฎกระทรวง ประกาศ ค าสั่ง และค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ก ากับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ร่วมกับส านักนายทะเบียนและกฎหมาย ด าเนินการยกร่าง
กฎกระทรวงประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ และร่างระเบียบที่มีอ านาจตามกฎหมายสหกรณ์ตามข้อเสนอ     
ของกระทรวงการคลัง เพ่ือประกาศและบังคับใช้ภายในเดือนมิถุนายน 2560 ประกอบด้วย 

 เสนออกกฎกระทรวง : ก าหนดอัตราเงินปันผล (อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงฯ) 
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ : เรื่อง ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ (ฉบับที่ 2)     

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 
 เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้ร่างระเบียบ (เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2560) 

ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
ยกร่างกฎกระทรวง ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ และร่างระเบียบที่มีอ านาจตามกฎหมายสหกรณ์ ได้แก่ 

 เสนออกกฎกระทรวง : ก าหนดอัตราเงินปันผล (อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงฯ) 
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ : เรื่อง ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ (ฉบับที่ 2)     

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 
 เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้ร่างระเบียบ (เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2560) 
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ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ยกระดับเกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล 
2. ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ตระหนักถึงการก ากับดูแลธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ภายใต้
เกณฑ์ก ากับความเสี่ยง 

 3. สหกรณ์ออทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีการทบทวนการท าธุรกรรมทางการเงินตามเกณฑ์
การกับดูแลตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ จดัท าหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณเ์ครดติยูเนีย่น 
 ระหว่างวันท่ี 18–22 เมษายน 2560  ณ โรงแรมรอยลั ฮลิส์ สปา แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

 

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องเกณฑ์ก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรมปริ๊นส์ พาเลซ กรุงเทพฯ 
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กิจกรรมที่ 2 :  กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงินสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์  
ผลการด าเนินงาน :  
1. ประชุมหารือร่วมกับ ธปท และ กตส. ออกแบบการรายงานข้อมูลทางการเงิน  
 กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้นการเงินและร้านค้า ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้ออกแบบรายงานข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้สหกรณ์รายงานข้อมูลเป็นประจ าทุกเดือนจ านวน 8 แบบ   

    1) แบบรายงานรายละเอียดลงทุนในหลักทรัพย์  
    2) แบบรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจ าแนกตามอายุสัญญาและการค้างช าระ  
    3) แบบรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก  
    4) แบบรายงานเงินกู้ยืมจ าแนกตามประเภทเจ้าหนี้เงินกู้ยืม  
    5) แบบรายงานเจ้าหนี้เงินกู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก  
    6) แบบรายงานผู้ฝากเงินรายใหญ่ 50 รายแรก  
    7) แบบรายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ  
    8) แบบรายงานการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องรายเดือน 

2. จัดประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท และข้าราชการ : กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ กองพัฒนา
สหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ได้จะจัดประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทและข้าราชการ รวมทั้งทั้งรับฟังปัญหา
เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลทางการเงินจ านวน 2 รุ่น ดังนี้  

    รุ่นที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2560 จ านวน 187 คน  
    รุ่นที่ 2 วันที่ 12 มิถุนายน 2560 จ านวน 226 คน   

3. ออกค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์รายงานข้อมูลทางการเงิน 

 

ประชุมหารือหน่วยงานเพื่อพิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็น 
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ผลลัพธ์  
    ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ได้แบบรายงานข้อมูลทางการเงิน จ านวน 8 แบบ  
    ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์มีข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือเตือนภัยทางการเงินแก่สหกรณ์ 
 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ได้รับการส่งเสริมก ากับดูแล ภายใต้
ความเสี่ยงสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กิจกรรมที่ 3 โครงการสร้างนักการเงินรุ่นใหม่ 
ผลการด าเนินงาน :  
1. ขออนุมัติโครงการและก าหนดหลักสูตร 
 กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ยกร่างหลักสูตรนักการเงิน และประชุมหารือร่วมกับสถาบันการศึกษา 
จ านวน 3 ครั้ง และเตรียมการที่จะเสนอขออนุมัติโครงการอบรมสร้างนักการเงินรุ่นใหม่ ตามแผนพัฒนาความ
เข้ มแข็ งของสหกรณ์  ซึ่ งใน ขณ ะเดี ยวกั นกั บ ศู นย์ ให้ ค าปรึ กษ าและพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารทางธุ รกิ จ                         
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีหนังสือเชิญชวน
ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ารับอบรมในหลักสูตร “นักการเงิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา ผู้เข้ารับการ
อบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการเงิน การวิเคราะห์ทางบัญชี การก ากับดูแลกิจการที่คล้ายกับ
สถาบันการเงิน เพ่ิมพูนทักษะ เสริมสร้างสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการดังกล่าวของกรมฯ 
 
 
 

การประชุมช้ีแจงการรายงานข้อมลูทางการเงินของสหกรณ์ออมทรพัย์  
รุ่นที่ 1 วันท่ี 9 มิถุนายน 2560 และ รุ่นที่ 1 วันท่ี 12 มิถุนายน 2560 

http://www.cpd.go.th/


                                 
                                 
 

 

รายงานประจ าปี  2560  กรมส่งเสริมสหกรณ์  

Annual Report 2017 Cooperative Promotion Department                                   

 

123 

2. หนังสือเชิญชวนเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักการเงิน 

 ศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักการเงิน” 
จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 45 คน รวมทั้งสิ้น  90 คน ดังนี้ 
 - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2560  
 - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2560  
 โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรม คนละ 47,000 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สถานที่อบรม
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 

3. ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน 

 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าขออนุมัติปรับแผนงานงบประมาณโครงการสร้างระบบ
คุ้มครองทางการเงิน ดังนี้สืบเนื่องจาก กพง. ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริม สร้าง       
ความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ 
โครงการสร้างระบบคุม้ครองทางการเงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน 6,870,700 บาท ประกอบด้วย  
 1 กิจกรรมพัฒนาเกณฑ์ก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน 127,400 บาท  
 2 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงินสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์  
 3 กิจกรรมสร้างนักการเงิน รุ่นใหม่ จ านวน 6,720,300 บาท  
 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ได้ เสนอขออนุมัติ เปลี่ ยนแปลงแผนปฏิบัติ งาน        
หลักสูตร “นักการเงิน” โดยเสนอความเห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการ
ให้มีความรู้และทักษะทางด้านการเงินรวมทั้งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ในการ
ก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้อง
พัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวโดยใช้งบประมาณจากโครงการสร้างระบบคุ้มครองทางการเงินแก่
สหกรณ์ออมทรัพย์กิจกรรมสร้างนักการเงินรุ่นใหม่จ านวน 6,720,300 บาท โดยจะต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
แผนปฏิบัติงานกิจกรรมสร้างนักการเงินรุ่นใหม่ จากเดิมก าหนดเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม       
ขอเปลี่ยนแปลงเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหลักสูตร“นักการเงิน”  
1. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่มีคุณสมบัติ กพง. จัดท าหนังสือแจ้งหวัด/สสพ.1 และ 2 พิจารณา
คัดเลือกข้าราชการที่มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักการเงิน” ดังนี้ 

1. ข้าราชการต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการและต าแหน่ง
ทั่วไป ระดับอาวุโส 

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และสหกรณ์ 
3. อายุไม่เกิน 45 ปี 
4. เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หรือได้รับมอบหมาย 
โดยก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จะต้องกลับมาท าหน้าที่ส่งเสริม 

แนะน า และศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนโดยจังหวัดคัดเลือกและจัดส่งรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการอบรม          
ตามจ านวนที่ ก าหนดให้ กองพัฒ นาสหกรณ์ ด้ านการเงินและร้ านค้ า ทางไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์
cpd_cepo@cpd.go.th หรือ ทางโทรสาร  0 2628 5529 ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เพ่ือกองฯ จะได้
ด าเนินการขออนุมัติบุคคลเข้ารับการอบรมต่อไป อนึ่ง ส าหรับค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าพานะ 

http://www.cpd.go.th/
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และค่าเบี้ยเลี้ยง กรมฯ จะพิจารณาจัดสรรและโอนเงินงบประมาณให้กับส านักงานสหกรณ์จังหวัด            
และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และ 2 ในล าดับต่อไป 
2. ขออนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการอบรม ประกาศรายช่ือ และโอนเงินงบประมาณ 

    กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ได้ด าเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    1. ขออนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 รุ่นๆ ละ 45 คน  
    2. พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่ผ่านการคัดเลือกของส านักงานสหกรณ์จังหวัด/

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และ 2 โดยแจ้งเป็นหนังสือให้จังหวัดแจ้งผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้ารับการอบรม 

    3. แจ้งกองคลังโอนเงินงบประมาณโครงการสร้างระบบคุ้มครองทางการเงินให้กับผู้เข้ารับ        
การอบรมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ 

3. แจ้งให้จังหวัดมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการที่ผ่านการอบรม 

1. กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ได้ท าหนังสือแจ้งให้กองการเจ้าหน้าที่พิจารณา
ด าเนินการมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักการเงิน ให้ท าหน้าที่แนะน าส่งเสริมสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและการรายงานข้อมูลทางการเงินของ
สหกรณ์ ตามหนังสือที่ กษ 1106/2086 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้กับข้าราชการ      
ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร“นักการเงิน” 

2. กองการเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มอบหมายให้ข้าราชการที่ผ่านการ
อบรมมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมทั้ง
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่       
ที่ กษ 1102/ว. 236 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้กับข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตร“นักการเงิน” 
4. สรุปผลการจัดโครงการอบรมหลักสูตร“นักการเงิน” 
  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ได้รับรายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมหลักสูตร
“นักการเงิน” รุ่นที่ 1 และรุ่นที่  2 จ านวน 2 เล่ม จากศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ          
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสามารถ
สรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมหลักสูตร “นักการเงิน” รุ่นที่ 1 จัดอบรมระหว่างวันที่ 19 มิ.ย – 22 ก.ค 60 
และรุ่นที่ 2 จัดอบรม ระหว่างวันที่   26 มิ.ย. – 27 ก.ค. 60 จ านวน 141 ชั่วโมง ณ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีข้าราชการเข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 90 ราย ดังนี้ 
1. ผลการประเมินโครงการ รุ่นที่ 1 จากจ านวนผู้ตอบ 44 ราย จ านวนผู้ตอบเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 97.78     
และรุ่นที่ 2 จากจ านวนผู้ตอบ 34 จ านวนผู้ตอบเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 86.66 ดังนี้ 

- ผู้เข้ารับการอบรมต้องการได้รับความรู้ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ในงานที่รับผิดชอบสูงสุดทั้ง 2 รุ่น       
(รุ่นที่ 1 เท่ากับ 135 คะแนน และรุ่นที่ 2 เท่ากับ 118 คะแนน) 

- เนื้อหาตามหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจ                                                
รุ่นที่ 1 เท่ากับ 8.84 คะแนน รุ่นที่ 2 เท่ากับ 8.45 คะแนน (เต็ม 10) 

- ความเหมาะสมของการจัดล าดับหัวข้อบรรยายตลอดหลักสูตร                                                
รุ่นที่ 1 เท่ากับ 8.28 คะแนน รุ่นที่ 2 เท่ากับ 5.56 คะแนน (เต็ม 10) 
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- หัวข้อการบรรยายที่ควรตัดออกหรือลดจ านวนชั่วโมงการบรรยายสูงสุด คือ เรื่อง การสอบบัญชี     
และการควบคุมภายใน จ านวน 7 ราย 

- หัวข้อการบรรยายที่ควรเพิ่มเติมหรือเพ่ิมชั่วโมงการบรรยายสูงสุด คือ เรื่องการลงทุนในตลาดการเงิน 
จ านวน 10 ราย 

- วิทยากรที่ชื่นชอบสูงสุดตรงกันทั้ง 2 รุ่น คือ ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช                                       
รุ่นที่ 1 เท่ากับ 97 คะแนน รุ่นที่ 2 เท่ากับ 118 คะแนน 

- ความเหมาะสมของเอกสารการบรรยาย                                                                        
รุ่นที่ 1 เท่ากับ 8.16 คะแนน รุ่นที่ 2 เท่ากับ 6.88 คะแนน (เต็ม 10) 

- ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อเนื้อหาตามหลักสูตรก่อนอบรม รุ่นที่ 1 เท่ากับ 4.52 คะแนน รุ่นที่ 2 เท่ากับ 
3.00 คะแนน หลังอบรม รุ่นที่ 1 เท่ากับ 7.67 คะแนน รุ่นที่ 2 เท่ากับ 6.76 คะแนน 

- ความเหมาะสมของห้องบรรยาย รุ่นที่ 1 เท่ากับ 8.66 คะแนน รุ่นที่ 2 เท่ากับ 7.03 คะแนน (เต็ม 10) 
- ความเหมาะสมของอาหาร รุ่นที่ 1 เท่ากับ 8.76 คะแนน รุ่นที่ 2 เท่ากับ 6.32 คะแนน 
- ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย รุ่นที่ 1 เท่ากบั 8.86 คะแนน รุน่ที่ 2 เท่ากับ 6.88 คะแนน 
- ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม อาทิ การจัดท าเอกสารควรมีจ านวนชุดน้อยชุด บางครั้งเอกสารมากไป เป็นต้น 

2. คะแนนสอบ Pre-Test คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

- หลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 15.36 คะแนน คะแนนสูงสุด 23 คะแนน คะแนนต่ าสุด      
8 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.97 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ได้คะแนนตาม
คะแนนเฉลี่ยมีส่วนน้อยที่ได้ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย โดยช่วงคะแนนสูงสุดอยู่ระหว่าง 11 – 20 คะแนน 
จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.78 

- หลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 15.84 คะแนน คะแนนสูงสุด 25 คะแนน คะแนนต่ าสุด    
10 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.75 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ได้คะแนนตาม
คะแนนเฉลี่ย มีส่วนน้อยที่ได้ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย โดยช่วงคะแนนสูงสุดอยู่ระหว่าง 11 – 20 คะแนน 
จ านวน 356 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.00 

3. คะแนนสอบ Post-Test คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

- หลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 30.73 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 76.83) คะแนนสูงสุด       
37 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 92.50) คะแนนต่ าสุด 21 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 52.50) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3.88 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ได้คะแนนตามคะแนนเฉลี่ย มีส่วนน้อยที่ได้
ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย จากการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบก่อนการอบรมกับคะแนนสอบหลัง      
การอบรม พบว่าผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาความรู้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบ
ภายหลังการอบรมร้อยละ 76.83 มากกว่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนการอบรมร้อยละ 51.20 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 

- หลักสูตรนักการเงินรุ่นที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 29.17 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 72.93) คะแนนสูงสุด        
38 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 95.00) คะแนนต่ าสุด 23.50 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 58.75) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.25 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ได้คะแนนตามคะแนนเฉลี่ย มีส่วน
น้อยที่ได้ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย จากการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบก่อนการอบรมกับคะแนนสอบ
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หลังการอบรม พบว่าผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาความรู้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบ
ภายหลังการอบรมร้อยละ 72.93 มากกว่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนการอบรมร้อยละ 52.80 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 

4. คะแนนรวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยแบ่งออกเป็นคะแนนเข้าเรียน 30 คะแนนคะแนนการบ้าน 30 
คะแนน และคะแนนสอบ 40 คะแนน) 

- หลักสูตรนักการเงินรุ่นที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 90.00 คะแนน คะแนนสูงสุด 96.64 คะแนน คะแนนต่ าสุด 
80.11 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.87 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ ได้คะแนน   
ตามคะแนนรวมเฉลี่ยมีส่วนน้อยที่ได้ต่ ากว่าคะแนนรวมเฉลี่ย 

- หลักสูตรนักการเงินรุ่นที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 88.35 คะแนน คะแนนสูงสุด 97.46 คะแนน คะแนนต่ าสุด 
82.43 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.30 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ได้คะแนน    
ตามคะแนนรวมเฉลี่ยมีส่วนน้อยที่ได้ต่ ากว่าคะแนนรวมเฉลี่ย 

ผลลัพธ์  
   ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  ข้าราชการได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร“นักการเงิน ” จ านวน 90 คน 
   ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  ข้าราชการที่เข้ารับการอบรมสามารถท าหน้าที่แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์    
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การอบรมหลักสตูร“นักการเงิน” รุ่นที่ 1 และ รุ่นท่ี 2 
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วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือขับเคลื่อนการช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์    
พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดให้สหกรณ์ใดที่เลิกไปด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดให้จัดการช าระบัญชีตามบทบัญญัติในหมวด           
4 ว่าด้วยการช าระบัญชี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 รวมทั้งสิ้น 1,819 แห่ง ประกอบด้วย 
  (1) สหกรณ์เป้าหมายเดิม จ านวน 903  แห่ง 
  (2) สหกรณ์เลิกเพ่ิมระหว่างปี 2559 จ านวน 183  แห่ง 
  (3) กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเดิม จ านวน 589 แห่ง 
  (4) กลุ่มเกษตรกรเลิกเพ่ิมระหว่างปี 2559 จ านวน 144 แห่ง 

ผลการด าเนินงาน : การช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แบ่งการด าเนินการออกเป็น 10 ขั้นตอนหลัก 
ประกอบด้วย  
  ขั้นที่  1 ปิดประกาศ/เผยแพร่ การเลิกและแจ้งชื่อผู้ช าระบัญชี 
  ขั้นที ่ 2 รับมอบทรัพย์สินและจัดท างบดุลตามมาตรา 80 
  ขั้นที่  3 ส่งงบดุลให้ผู้สอบบัญชีรับรองตามมาตรา 80 
  ขั้นที ่ 4 ผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลตามมาตรา 80 
  ขั้นที ่ 5 เสนองบดุลตามมาตรา 80 ให้ที่ประชุมใหญ่/นายทะเบียนฯ อนุมัติ 
  ขัน้ที ่ 6 ด าเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินให้เสร็จสิ้น 
  ขั้นที ่ 7 ส่งรายงานการช าระบัญชีและรายการย่อตามมาตรา 87 ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรอง 
  ขั้นที ่ 8 ผู้สอบบัญชีรับรองบัญชีที่ช าระตามมาตรา 87 เพ่ือเสนอนายทะเบียนฯ เห็นชอบ 
  ขั้นที่  9 ถอนชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรออกจากทะเบียน 
  ขั้นที่  10 ส่งมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทั้งหลายแก่นายทะเบียนฯ    
ผลส าเร็จของการช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  (1) ผู้ช าระบัญชีด าเนินการช าระบัญชีแล้วเสร็จทั้ง 10 ขั้นตอน จนกระทั่งนายทะเบียนฯ ออกค าสั่งถอนชื่อ
สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร  
  (2) การช าระบัญชีต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย โดยผู้ช าระบัญชีต้องด าเนินการช าระบัญชีเสร็จ
สิ้นถึงข้ันตอนที่ 6 (ด าเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินเสร็จสิ้นคงเหลือเพียงแค่กระบวนการตามกฎหมาย) 
 
งบประมาณ : 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560 5,403,000.- บาท 
ผลเบิกจ่าย       (ร้อยละ 100) 5,403,000.- บาท  
คงเหลือ           (ร้อยละ 0)        -        บาท  

 

 

การช าระบัญชสีหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร 
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ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
(1) ผู้ช าระบัญชีด าเนินการช าระบัญชีแล้วเสร็จทั้ง 10 ขั้นตอน จนกระทั่งนายทะเบียนฯ ออกค าสั่งถอนชื่อสหกรณ์
หรือกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งสิ้น จ านวน 397 แห่ง 
  (1.1) สหกรณ์เป้าหมายเดิม  จ านวน 152 แห่ง 
  (1.2) สหกรณ์เลิกเพ่ิมระหว่างปี 2559  จ านวน  35 แห่ง 
  (1.3) กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเดิม  จ านวน 171 แห่ง 
  (1.4) กลุ่มเกษตรกรเลิกเพ่ิมระหว่างปี 2559 จ านวน  39 แห่ง 
(2) การช าระบัญชีต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย โดยผู้ช าระบัญชีต้องด าเนินการช าระบัญชีเสร็จสิ้น         
ถึงขั้นตอนที่ 6 (ด าเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินเสร็จสิ้นคงเหลือเพียงแค่กระบวนการตามกฎหมาย)      
รวมทั้งสิ้น จ านวน 152 แห่ง   
  (2.1) สหกรณ์เป้าหมายเดิม  จ านวน 100 แห่ง 
  (2.2) สหกรณ์เลิกเพ่ิมระหว่างปี 2559  จ านวน  12 แห่ง 
  (2.3) กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเดิม  จ านวน  28 แห่ง 
  (2.4) กลุ่มเกษตรกรเลิกเพ่ิมระหว่างปี 2559 จ านวน  12 แห่ง 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
  ผู้ช าระบัญชีด าเนินการช าระบัญชีได้ถูกต้องตามกระบวนการที่กฎหมายก าหนด ก่อให้ความเที่ยงธรรม
แก่บุคคล ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสหกรณ์ที่เลิกไม่มีการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง
ด าเนินคดีกับผู้ช าระบัญชี เพ่ือเรียกร้องความยุติธรรมจากการด าเนินการช าระบัญชีของผู้ช าระบัญชี 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
(1) กระบวนการหรือขั้นตอนตามกฎหมายของการช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีกระบวนการ
ด าเนินการ   ที่ซับซ้อนและยุ่งยาก และในบางขั้นตอนต้องใช้เวลา เช่น การติดตามลูกหนี้ที่ส่วนใหญ่ย้ายที่อยู่ 
เสียชีวิต ไม่มีหลักฐานสัญญาเงินกู้ ลูกหนี้ขาดอายุความ แบ่งแยกที่ดินเป็นแปลงย่อยให้กับสมาชิก เป็นต้น 
แนวทางแก้ไข : การด าเนินการจะต้องให้ถูกต้องเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายก าหนด 
(2) กระบวนการการช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะต้องให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบรับรองตามมาตรา 80 
และ 87 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และการตรวจสอบดังกล่าวต้องใช้เวลา 
แนวทางแก้ไข : การด าเนินการจะต้องให้ถูกต้องเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายก าหนด 
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หน่วยงาน  ส านักนายทะเบียนและกฎหมาย (ส าหรับหน่วยงานภูมิภาค) 
1. ค่าใช้จ่ายส าหรับการช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   
 1.1 กรณีไม่มีปัญหา แห่งละ 3,000.- บาท ประกอบด้วย 

- สหกรณ์  จ านวน  1,073 แห่ง 
- กลุ่มเกษตรกร จ านวน     586 แห่ง 

  รวมทั้งสิ้น จ านวน  1,659 แห่ง 
ผลส าเร็จ  
(1) ผู้ช าระบัญชีด าเนินการช าระบัญชีให้แล้วเสร็จทั้ง 10 ขั้นตอน จนออกค าสั่งถอนชื่อสหกรณ์หรือกลุ่ม
เกษตรกรและส่งมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทั้งหลายแก่นายทะเบียนฯ (ส่งค าสั่งถอนชื่อ สหกรณ์       
และกลุ่มเกษตรกร) ประกอบผลส าเร็จของการช าระบัญชี หรือ 
(2) การช าระบัญชีเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย โดยผู้ช าระบัญชีจะต้องด าเนินการช าระบัญชีให้เสร็จสิ้นถึง
ขั้นตอนที่ 6 ด าเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินเสร็จสิ้นคงเหลือเพียงแค่กระบวนการตามกฎหมาย        
(ส่งค าฟ้อง หรือค าร้อง ฯลฯ) ประกอบผลส าเร็จของการช าระบัญชี 
 1.2 กรณีติดกระบวนการตามกฎหมาย  แห่งละ 3,000.- บาท ประกอบด้วย 

- สหกรณ์  จ านวน     114 แห่ง 
- กลุ่มเกษตรกร จ านวน       43 แห่ง 

  รวมทั้งสิ้น จ านวน     157 แห่ง 
ผลส าเร็จ 
(1) ผู้ช าระบัญชีด าเนินการช าระบัญชีแล้วเสร็จถึงขั้นตอนที่ 10 จนออกค าสั่งถอนชื่อสหกรณ์หรือกลุ่ม
เกษตรกรและส่งมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทั้งหลายแก่นายทะเบียนฯ (ส่งค าสั่งถอนชื่อ สหกรณ์       
และกลุ่มเกษตรกร)  
(2) การช าระบัญชีมีความเคลื่อนไหว เช่น มีการรับช าระหนี้ รายเดือน มีการติดตามประสานงาน               
การช าระบัญชีกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ส่งส าเนาใบเสร็จรับเงิน หนังสือติดตามประสานงาน             
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ) ประกอบผลส าเร็จของการช าระบัญชี 
 1.3 กรณีร้องขอล้มละลาย ประกอบด้วย  
(1)  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผู้ช าระบัญชีร้องขอล้มละลายแล้วในปี พ.ศ. 2561 แห่งละ 10,000.- บาท 
ประกอบด้วย เงินวางประกันในชั้นบังคับคดี จ านวน 10,000.- บาท (คืนงบประมาณที่ได้รับเมื่อปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จ านวน 10,000.- มาแล้ว) ประกอบด้วย 

- สหกรณ์  จ านวน  34 แห่ง 
- กลุ่มเกษตรกร จ านวน  17 แห่ง 

  รวมทั้งสิ้น จ านวน  51 แห่ง 
(2)  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผู้ช าระบัญชีต้องร้องขอล้มละลายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แห่งละ     
15,500.- บาท ประกอบด้วย 

- สหกรณ์  จ านวน  46 แห่ง 
- กลุ่มเกษตรกร จ านวน  19 แห่ง 

  รวมทั้งสิ้น จ านวน  65 แห่ง 
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ผลส าเร็จ   
ผู้ช าระบัญชีต้องด าเนนิการร้องขอต่อศาลเพ่ือสั่งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรล้มละลายเสร็จสิ้น (ส่งส าเนาค าร้อง) 
ประกอบผลส าเร็จของการช าระบัญชีค าชี้แจงเพ่ิมเติม 
(1) การช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญชีด าเนินการตามคู่มือการช าระบัญชี                 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 
 ขั้นตอนที่ 1  ปิดประกาศ/เผยแพร่ การเลิกและแจ้งชื่อผู้ช าระบัญชี 
 ขั้นตอนที่ 2  รับมอบทรัพย์สินและจัดท างบดุล 
 ขั้นตอนที่ 3  ส่งงบดุลให้ผู้สอบบัญชีรับรองตามมาตรา 80 
 ขั้นตอนที่ 4  ผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลตามมาตรา 80 
 ขั้นตอนที่ 5  เสนองบดุลตามมาตรา 80 ให้ที่ประชุมใหญ่/นายทะเบียนฯ อนุมัติ 
 ขั้นตอนที่ 6  ด าเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินให้เสร็จหรือเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย 

ขั้นตอนที่ 7  ส่งรายงานการช าระบัญชีและรายการย่อตามมาตรา 87 ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
และรับรอง 

 ขั้นตอนที่ 8  ผู้สอบบัญชีรับรองบัญชีที่ช าระตามมาตรา 87 เพ่ือเสนอนายทะเบียนฯ เห็นชอบ 
 ขั้นตอนที่ 9  ถอนชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรออกจากทะเบียน 
 ขั้นตอนที่ 10  ส่งมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทั้งหลายแก่นายทะเบียนฯ 
(2) ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ช าระบัญชีร้องขอให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรล้มละลาย ประกอบด้วย 
 (1)  ค่าธรรมเนียมศาล    จ านวน       500   บาท 
 (2)  เงินวางประกันค่าใช้จ่ายชั้นศาล  จ านวน    5,000   บาท 
 (3)  เงินวางประกันค่าใช้จ่ายชั้นบังคับคดี  จ านวน   10,000   บาท 
      รวมทั้งสิ้นจ านวน  15,500   บาท 
 (4)  งบประมาณถัวจ่ายได้ส าหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในกลุ่มเป้าหมาย 
 (5)  กรณีผลการปฏิบัติงานการช าระบัญชีบรรลุถึงผลส าเร็จตามเป้าหมาย หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณสามารถบริหารและหรือโอนจัดสรรงบประมาณได้ 
 (6)  กรณีผลการปฏิบัติงานการช าระบัญชีไม่บรรลุถึงผลส าเร็จตามเป้าหมาย หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณต้องชี้แจงปัญหาอุปสรรคให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณในแบบรายงานผล
ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานการช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (สทข.6) ภายในวันที่ 30 ก.ย. 61 
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วัตถุประสงค์ :  
1) เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร  
2) เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ดีและเร่งรัดเกษตรกรสมาชิกใช้เมล็ดพันธุ์ดีของสหกรณ์อย่างทั่วถึง  
3) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของสหกรณ์อย่างบูรณาการครบวงจร  

เป้าหมาย : สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 78 แห่ง ในพ้ืนที่ 32 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ ก าแพงเพชร ขอนแก่น 
ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครพนม นครราชสีมา น่าน บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา 
พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ยโสธร ร้อยเอ็ด ล าปาง ศรีสะเกษ สกลนคร สิงห์บุรี สุโขทัย 
สุพรรณบุรี สุรินทร์ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอุบลราชธานี 
ผลการด าเนินการ : 

1. จัดสรรงบอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่สถาบันเกษตรกร 58.5 ล้านบาท และสหกรณ์สามารถ
เบิกจ่ายได้ 42.94 ล้านบาท ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 28,624.74 ตัน เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว 27,124.74 ตัน 
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 1,500 ตัน 

2. จัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์ 120 ล้านบาท 
สหกรณ์มีการกู้เงิน 100.5 ล้านบาท   

3. จัดโครงการประชาสัมพันธ์และประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาขีดความสามารถการผลิตและการตลาด
เมล็ดพันธุ์ 2 ครั้ง ผู้เข้าอบรม 234 คน และจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาห้องปฏิบัติการ
เมล็ดพันธุ์สู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 2 ครั้ง ผู้เข้าอบรม 40 คน  

งบประมาณ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรปี 2560        62,739,600  บาท 
งบด าเนินงาน  จ านวน 4,239,000 บาท ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 93.35)  3,957,267.12  บาท  
คงเหลือ          281,732.88  บาท   
งบอุดหนุน  จ านวน 58,500,000 บาท ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 73.40)  42,940,000  บาท 
คงเหลือ          15,560,00  บาท 
 

ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

1. เกษตรกรสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จ านวน 7,614 ราย มีรายได้เพ่ิมข้ึน รวม 28.62 ล้านบาท 
2. เกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป อย่างน้อย 71,978 ราย ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ดีในราคาประหยัดลง      

รวม 42.94 ล้านบาท 
3. เมล็ดพันธุ์ข้าว จ านวน 27,124.74 ตัน น าไปเพาะปลูกได้ในพ้ืนที่ 1.36 ล้านไร่ เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 

1,500 ตัน น าไปเพาะปลูกได้ในพ้ืนที่ 83,333 ไร่ 
4. เกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ดี ได้ผลผลิตข้าวเปลือกที่มีคุณภาพดีเพ่ิมขึ้น อย่างน้อย 701 ,852.65 ตัน 

ผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองคุณภาพดีเพ่ิมข้ึน อย่างน้อย 34,250 ตัน 

 

ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดแีก่เกษตรกรในสถาบนัเกษตรกร 

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร 
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ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

1. สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้พัฒนาความรู้ในการผลิตและการบริหารจัดการคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่
แปลงเกษตรกร ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์        
และการจัดเก็บรอจ าหน่าย  

2. เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้เรียนรู้ และปรับเปลี่ยนวิธีการท านาให้มีความใส่ใจและประณีตมากข้ึน  
3. เกษตรกรที่น าเมล็ดพันธุ์ดีไปใช้ในการเพาะปลูก ได้ผลผลิตข้าวเปลือกที่มีคุณภาพดีขึ้น ท าให้คุณภาพ

ข้าวสารที่แปรรูปของสหกรณ์มีคุณภาพดีขึ้น 

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางการแก้ไข : สภาพอากาศท่ีเหมาะสมในบางพ้ืนที่ท าให้แปลง
เมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรได้รับความเสียหาย เก็บเก่ียวผลผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ตามแผน  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(1) ผู้เข้าอบรมรับฟังการบรรยาย (2) ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธ์ุสู่
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

(3) ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างเมล็ดพันธ์ุ
ห้องปฏิบัติการเมลด็พันธ์ุสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 
 

(4) ผู้เข้าอบรมระดมความคิดเห็นในการพัฒนา 
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ประสานงาน แนะน า ส่งเสริม เผยแพร่ข้อดีของการใช้แผ่นยางพาราปูคอกโคนม แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วม

โครงการ จ านวน 20 แห่ง โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหายางพาราปูพ้ืนในคอกโคนมให้กับฟาร์มโคนม
ของสมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้ด าเนินการส่งมอบแผ่นยางธรรมชาติปูพ้ืนในคอกโคนมผ่านสหกรณ์
แล้ว จ านวน 6,480 แผ่น จากเป้าหมาย 5,650 แผ่นคิดเป็นร้อยละ 114.69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานและสหกรณ์ 

พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนมของสหกรณ์ด้วยการใช้แผ่นยางพาราปูพ้ืนคอกโคนม 
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แผนงานบรูณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวัดชายแดนใต้ 

 
 

  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปรับปรุงโรงรมและอุปกรณ์ท่ีเก่าช ารุดให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือขยายก าลังการผลิตยางแผ่นรมควัน ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
3. เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของสหกรณ์ให้สามารถบริการแก่สมาชิกได้เพ่ิมข้ึน 

เป้าหมาย   
1. สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสุตัน จ ากัด 
2. สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางตาเนาะ จ ากัด 

พื้นที่ด าเนินการ 
1. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสุตัน จ ากัด เลขที่ 36 ถ.วีนะพันธ์ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางตาเนาะ จ ากัด เลขท่ี 92/1 ต.ตาเนาะ อ.เบตง จ.ยะลา 

งบประมาณ   งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  5,691,000 บาท ประกอบด้วย  
  งบด าเนินงาน 36,000 บาท และ งบเงินอุดหนุน 5,655,000 บาท  

ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รายการ งบประมาณ (บาท) 
1 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสุตัน 

จ ากัด (อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา) 
 

  

1. เก๊กยางขนาด 1.80 x 1.90 x2 เมตร  
    ( 3 ชั้น ) 20 ชุด 
2.  เก๊กยางขนาด 1.80 x 1.90 x2.4 เมตร  
    ( 3 ชั้น ) 20 ชุด 
3.  ตะกงยางพร้อมแผ่นเสียบอะลูมิเนียม 
     จ านวน 60 ชุด 

360,000 
 

400,000 
 

1,650,000 

รวม 2,410,000 
2 สหกรณ์กองทุนสวนยางตาเนาะ 

จ ากัด (อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา) 
1. ก่อสร้างรั้ว สูง 3 เมตร ยาว 329 เมตร 
2. ต่อเติมหลังคาอาคารโรงงาน 
3. เทพ้ืน คสล. พร้อมคูระบายน้ า 

1,728,000 
70,000 

1,447,000 
 3,245,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,655,000 

 

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ 

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ 

แผนงานบูรณาการ 

พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปยางพาราของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจงัหวัดยะลา                                        
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ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรชาวสวนยาง ได้ใช้ประโยชน์ในสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการฯ จ านวน 314 ครัวเรือน 
2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการแปรรูปยางพารา 

จ านวน 2 แห่ง 2 
3. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5 

 
 
สนับสนุนอุปกรณ์การตลาด และปัจจัยในการรวบรวมผลผลิตทางด้านการเกษตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรในพื้นที่ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ให้สามารถเป็นศูนย์กลาง
รวบรวมผลผลิตของสมาชิกเพ่ือส่งจ าหน่ายแก่พ่อค้าคนกลาง หรือกระจายไปยังภาคอ่ืนๆ ของประเทศ ในปี 2560 ได้
สนับสนุนอุปกรณ์ตลาดและปัจจัยในการแปรรูปผลิตทางด้านการเกษตรให้แก่สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จ ากัด 
โดยการก่อสร้างอาคารแปรรูปส้มแขก เครื่องอบแห้ง และภาชนะเก็บผลผลิต เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการแปรรูป
ผลผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ ์

 

 เสริมสร้างความมั่นคงของหมู่บ้านด้วยวิธีการสหกรณ์ สามารถผลักดันให้ระบบสหกรณ์ที่ขับเคลื่อนโดย
เจ้าหน้าที่ของภาครัฐเกิดประสิทธิภาพในการย้อนแย้งยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของผู้ก่อเหตุ ลดอิทธิพลในหมู่บ้านจัดตั้ง 
และเกิดผลในเชิงบูรณาการอย่างแท้จริงบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหลัก (flagship project) ในการสลายอิทธิพล
หมู่บ้านจัดตั้งต่างๆ ได้ โดยในปี 2560 ได้ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และการจัดตั้ง
กลุ่มเตรียมการสหกรณ์ จ านวน 2 รุ่น ผู้เข้ารับการอบรมรวม 1,130 ราย จัดอบรมศึกษาดูงานสหกรณ์ที่ประสบ
ความส าเร็จเกี่ยวกับการท าธุรกิจ ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการสหกรณ์ ณ สหกรณ์รัตภูมิ 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 322 ราย ถ่ายทอดความรู้ การบ่มเพาะความรู้ด้านการสหกรณ์แก่
เยาวชนในหมู่บ้าน 162 หมู่บ้าน ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ เพ่ือให้ประชาชน หรือ
ผู้น าศาสนาสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับไปยังสาธารณชนได้ มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 486 ราย และประชุม
การพัฒนาเครือข่ายหมู่บ้านจัดตั้งด้วยวิธีการสหกรณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุม 790 ราย  

  

 

 
 

ก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จังหวัดสงขลา 

เสริมสร้างความมั่นคงของหมู่บ้านด้วยวิธีการสหกรณ์ 162 หมูบ่้าน 
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เป้าหมาย การด าเนินงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 9 แห่ง 
  1. สกย.ควนเปล จก.  2. สกย.ห้วยเงาะ จก. 
  3. สกย.คลองช้าง จก.  4. สกย.โคกพันตัน จก. 
  5. สกย.ลานควาย จก.  6. สกย.ทุ่งคล้า จก. 
  7. สกย.ควนพัฒนา จก.  8. สกย.ลาคอ จก. 
  9. สหกรณ์ปาล์มน้ ามันปัตตานี จก. 
ผลการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์เพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกสหกรณ์ที่ด าเนินธุรกิจยางพาราและปาล์มน้ ามันและเพ่ือสนับสนุนให้สหกรณ์สามารถด าเนินกิจการได้ตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์จ านวน 8 ครั้ง ผู้เข้าประชุมรวม 476 คน ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ที่ท าการ
สกก.ทุ่งลิปะสะโง จ ากัด ผู้เข้าประชุม 52 คน ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ โรงรมยาง สกย.ทุ่งคล้า จ ากัด ผู้
เข้าประชุม 112 คน ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ที่ท าการสกย.ควนเปล จ ากัด ผู้เข้าประชุม 52 คน ครั้งที่ 
4 วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ที่ท าการสกย.ห้วยเงาะ จ ากัด ผู้เข้าประชุม 52 คนครั้งที่ 5 วันที่ 16 ธันวาคม 2560 
ณ ที่ท าการสกย.โคกพันตัน จ ากัด ผู้เข้าประชุม 52 คนครั้งที่ 6 วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ที่ท าการสกย.ควน
พัฒนา จ ากัด ผู้เข้าประชุม 52 คนครั้งที่ 7 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ที่ท าการสกย.ลานควาย จ ากัด ผู้เข้า
ประชุม 52 คน และครั้งที่ 8 วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ ที่ท าการสกย.คลองช้าง จ ากัด ผู้เข้าประชุม 52 คนผล
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกระตุ้นการมีส่วนร่วมฯท าให้สหกรณ์มีแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการท า
ธุรกิจของสมาชิกและมีแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมสหกรณ์ 

  
 

       
 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
ในเดือนมิถุนายน 2560 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มขีดความสามารถการจัดการธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร จังหวัดปัตตานี 
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3. กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนในการเพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจยางพาราและปาล์มน้ ามันให้แก่
สหกรณ์งบเงินอุดหนุน 3,336,000 บาท 

- สหกรณ์ปาล์มน้ ามันปัตตานี จ ากัดได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือจัดซื้อรถตักล้อยาง โดยได้รับงบประมาณเงิน
อุดหนุน 2,286,000.- บาท สหกรณ์สมทบ 228,600.- บาท สหกรณ์เบิกจ่ายเงินจากจังหวัดและ
ด าเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว 

- สกย.โคกพันตัน จ ากัด ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือปรับปรุงเตาโรงรมยางและก่อสร้างสถานที่เก็บปุ๋ย โดยได้รับ
งบประมาณเงินอุดหนุน 1,080,000.- บาท สหกรณ์สมทบ 120,000.- บาท สหกรณ์อยู่ระหว่าง
ด าเนินการปรับปรุงเตาโรงรมยาง 

 
 

เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกรรอบอ่าวปัตตานี ตามแผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศอ่าวปัตตานี เพ่ือพสกนิกรสู่สันติสุข ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนรอบอ่าว
ปัตตานี ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) ในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบอ่าวปัตตานีในพ้ืนที่ 10 อ าเภอ ของจังหวัดปัตตานี ให้มีความความเข้มแข็ง ทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคม แก้ไขปัญหาด้านการประกอบอาชีพการเกษตรและประมง ในปี 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
สนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ในโครงการพสกนิกรรอบอ่าวปัตตานี โดยเป็นค่าจ้าง
เหมาพนักงานแก่สหกรณ์ จ านวน 11 แห่ง และสนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของสหกรณ์ในโครงการ
พสกนิกรรอบอ่าวปัตตานี ซึ่งเป็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการแปรรูปปลาทะเล พร้อมภาชนะบรรจุภัณฑ์
แก่สหกรณ์ จ านวน 9 แห่ง จากเป้าหมาย 11 แห่ง โดยสหกรณ์ จ านวน 2 แห่ง ได้ส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากเกิด
ข้อพิพาทเรื่องที่ดินที่จะท าการก่อสร้างอาคารกับเกษตรในพ้ืนที่ 

 

เพ่ือให้ผู้น าชุมชนและบุคลากรขององค์กรต่างๆ ได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้น าสหกรณ์ บุคลากรของชุมชน ผู้น า
ศาสนา ผู้น าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ ฝ่ายจัดการ สมาชิกสหกรณ์ และเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ สามารถถ่ายทอดวิถีชีวิตแบบสหกรณ์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้ รวมถึงน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง
กับการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ สามารถสร้างแนวร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมตามหลักการสหกรณ์ได้ ในปี 2560 
ด าเนินการจัดอบรมให้กับผู้น าชุมชนและบุคลากรในชุมชนผ่าน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “เผยแพร่ความรู้เรื่อง
การสหกรณ์สู่ชุมชน” หลักสูตร “ส่งเสริมพัฒนาผู้น าสหกรณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” และหลักสูตร“เยาวชน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับวิถีชีวิตพอเพียงแบบสหกรณ์” มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 382 ราย อีกทั้งได้น า
ผู้น าชุมชนและบุคลากรในชุมชนศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จ ากัด และกลุ่มอาชีพบ้านคีรีวง ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือศึกษาความรู้เกี่ยวกับการดูแลชุมชน และการบริหารศูนย์เรียนรู้ทะเลสาบสงขลา 
“บ้านทางไท” จังหวัดสงขลา มีเข้าร่วมศึกษาดูงานทั้งสิ้น 134 คน  

 

 

ขยายผลการพัฒนาศักยภาพการจัดการธรุกจิสหกรณก์ารเกษตรและสหกรณ์ประมง 

พัฒนาผู้น าชุมชนและบุคลากรขององค์กรต่างๆ ในชุมชน 
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 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 

 การด าเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของสหกรณ์ตามพ้ืนที่เป้าหมายบริเวณชายแดนในการน าพืชผลการเกษตรจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามา
ปรับปรุงคุณภาพ จ าหน่ายหรือส่งออกโดยใช้วิธีการสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการผลิตผล
การเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีเสถียรภาพด้านราคาและเพ่ิมมูลค่าแก่สินค้าเกษตรเกิดการเชื่อมโยง
เครือข่ายการผลิตและการตลาดสนับสนุนสหกรณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการผลิต
และการตลาดตลอดจนพัฒนาศักยภาพผู้น าของสหกรณ์ในการด าเนินธุรกิจการค้าชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 แนะน า ส่งเสริม สหกรณ์เพ่ือพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 37 แห่ง 
ด าเนินการอบรมแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแก่สหกรณ์ที่เข้าร่วม
โครงการแล้ว 10 จังหวัด  มีผู้เข้ารับการอบรม 510 ราย คิดเป็นร้อยละ 102 ของเป้าหมาย 500 ราย และจัดประชุม
เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดแก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว  10 จังหวัด  มีผู้เข้ารับการอบรม 541 
ราย คิดเป็นร้อยละ 108.2 ของเป้าหมาย 500 ราย ทั้งนี้ ผลจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมเกินกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก 
จังหวัดสระแก้วจัดประชุมร่วมกับจังหวัดตราด มีผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน  

สนับสนุนเงินอุดหนุนในการเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินธุรกิจการค้าชายแดนให้กับสหกรณ์เพ่ือยกระดับและ
สร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานให้กับสหกรณ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครบตามเป้าหมายทั้ง 5 แห่งแล้ว 
จ านวน  20.4705 ล้านบาท ได้แก่ สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการตลาด จ านวน 5 แห่ง ได้แก่  

1. สหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด จ.ตาก (โกดัง, ลานตาก ขนาด 5 ไร่) ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
2. สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ ากัด จ.ตาก (โกดัง, ลานตาก ขนาด 2 ไร่) ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
3. สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จ ากัด จ.ตาก (เครื่องสีข้าวโพด) ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
4. สหกรณ์การเกษตรพบพระ จ ากัด จ.ตาก (เครื่องสีข้าวโพด, รถตักล้อยาง) ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
5. สหกรณ์การเกษตรส่งเสริมธุรกิจภาคการเกษตรจังหวัดตราด จ ากัด จ.ตราด (รถโฟล์คลิฟท์ ,สายพาน

ล าเลียงเงาะ) จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ผลการรวบรวมผลผลิต 
สหกรณ์ จังหวัด ประเภทผลผลิตที่รวบรวม ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (บาท) 

สหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด จ. ตาก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2,977.53 19,188,841 
สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จ ากัด จ. ตาก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,400 7,436,000 
สหกรณ์การเกษตรพบพระ จ ากัด จ. ตาก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,330.36 7,353,518 
สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ ากัด จ. ตาก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว 

และข้าวเปลือก 
5,804 26,853,406 

สหกรณก์ารเกษตรส่งเสริมธุรกิจ   
ภาคเกษตร 

จ.ตราด รวบรวมผลไม้ (เงาะ มังคุด 
ทุเรียน) 

1,996 59,017.916 

 
 

โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
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ผลลัพธ์ 
1. ตัวแทนสหกรณ์เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรใน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับมาตรฐาน GAP การแปรรูปสินค้าเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โดยได้รับมาตรฐาน GMP การรักษาระดับเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไม่ให้
ได้รับผลกระทบจากการน าเข้า 

2. ลดการลักลอบการน าสินค้าเกษตรเข้ามาในพ้ืนที่ 
3. สมาชิกสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพ่ิมช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์อ่ืน ๆ ได้ 
4. สหกรณ์มีการจดทะเบียนน าเข้า ส่งออก สามารถส่งสินค้าจ าหน่ายประเทศเพ่ือนบ้าน 

ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน 

1. สหกรณ์ฯ ไม่สามารถน าเข้าผลิตผลทางการเกษตร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากประเทศเมียนมา เนื่องจาก
ปัญหาด้านราคาผลผลิตภายในประเทศตกต่ าทั้งการรับซื้อและการขายสินค้าเกษตร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ราคาผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจของตลาดการซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

2. ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของผู้ประกอบการ/โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลดลงเพราะมีการน าเข้าพืช
ทดแทน เช่น ข้าวสาลี  

3. ผู้ประกอบการ/โรงงานผลิตอาหารสัตว์ มีประกาศข้อก าหนดในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สามารถ
ยืนยันความถูกต้องของแหล่งที่มา ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Corn Traceability)  

 

แผนงานบรูณาการพฒันาเศรษฐกจิดจิิทลั 

 

 พัฒนาระบบ จ านวน 2 ระบบ ได้แก่  ระบบทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและระบบ e-commerce สินค้า
สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ ดังนี้ 

ระบบทะเบียนกลุ่มเกษตรกร  

พัฒนาระบบทะเบียนกลุ่มเกษตรกร โดยด าเนินการถ่ายโอนข้อมูลกลุ่มเกษตรกรจากระบบงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่พัฒนาขึ้น โดยกรมสามารถน าข้อมูลกลุ่มเกษตรกรจากระบบมาใช้งานเพ่ือ
วางแผนก าหนดยุทธศาสตร์และช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามโครงการของรัฐได้โดยได้
ด าเนินการท าสัญญาจัดจ้างเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ได้ด าเนินการตรวจรับงานงวดที่ 3 และจัดอบรมทดลอง
การใช้งานระบบ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้ได้เปิดระบบให้ใช้งานจริงแล้ว 

ระบบ e-commerce สินค้าสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  

พัฒนาระบบโดยน าข้อมูลสินค้าสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรจากระบบงานที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่
ระบบ e-commerce สินค้าสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้น ได้ด าเนินการตรวจรับงานงวดที่ 3 และจัดอบรมทดลองการใช้งาน
ระบบ เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้ได้เปิดระบบให้ใช้งานจริงแล้ว 

โครงการพัฒนาเศรษฐกจิดจิิทัล 
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 แผนงานบรูณาการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชุมชนเขม้แขง็ 

 

เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกรมีการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจและสนับสนุน
ปัจจัยพ้ืนฐานพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดตลอดจนสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้ กับสินค้ า ในปี งบประมาณ  พ .ศ . 2560 กลุ่ มอาชีพ ในสั งกัดสถาบัน เกษตรกรจ านวน  156 กลุ่ ม                        
มีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วครบตามเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย  

  ข้าว ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูปจากพืช  จ านวน  63 กลุ่ม 
  อาหารแปรรูปประมง                  จ านวน  21 กลุ่ม 
  อาหารแปรรูป ปศุสัตว์ และอ่ืน ๆ   จ านวน  8 กลุ่ม 
  ผ้าและผลิตภัณฑ์    จ านวน  31 กลุ่ม 
  ของใช้ ของประดับตกแต่ง   จ านวน  26 กลุ่ม 
  สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร   จ านวน 7 กลุ่ม 

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนา จ านวน 122 ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดได้         
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต้นสังกัดกลุ่มอาชีพ 156 กลุ่มเรียบร้อยแล้ว  

ผลลัพธ์ กลุ่มอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกรมีแผนการพัฒนาธุรกิจ สามารถด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพให้ได้มาตรฐาน ยอดจ าหน่วยสินค้าของกลุ่มอาชีพเพ่ิมขึ้น และมีเครือข่ายในการ
จ าหน่ายสินค้ามากขึ้น  

 

 แผนงานบรูณาการจดัการปญัหาทีด่ินท ากนิ 

 

  
 

ด าเนินการ แนะน า ส่งเสริมและติดตามการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกร 15 แห่งที่จัดตั้งในปี 2559 
แล้ว ส าหรับในปี 2560 ได้ท าการส ารวจพ้ืนที่และเตรียมความพร้อมในการรวมกลุ่มจัดตั้งสถาบันเกษตรกรและ
พัฒนาอาชีพแล้ว โดยอยู่ระหว่างรอการส่งมอบพื้นท่ีและการจัดคนลงพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบนัเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ 

 

โครงการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 

กจิกรรมหลกั : สง่เสรมิและพฒันาอาชพีภายใตโ้ครงการจดัทีด่นิตามนโยบายรฐับาล  
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  แผนงานบรูณาการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 

 

             เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้สหกรณ์ภาคการเกษตรได้มีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แนะน า 
ส่งเสริม การบริหารจัดการธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร 67 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 ของเป้าหมาย 67 แห่ง ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แก่
สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการระยะที่ 1 จ านวน 197 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 127.09 ของเป้าหมาย 155 ราย ส าหรับการจัดประชุมชี้แจงในระยะที่ 2 ทางส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) ได้จัดประชุมไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2560 และได้เชิญเจ้าหน้าที่ สหกรณ์เข้า
ร่วมด้วย กรมจึงได้มีการปรับแผน ไม่จัดประชุมชี้แจงระยะที่ 2 เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกับที่ กกพ. จัดประชุม 

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ในระยะที่ 1 
1. สหกรณ์ท่ีสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ จ านวน 62 สหกรณ์  265.87 เมกะวัตต์ ได้รับเงิน  ค่า

สิทธิ์การขายไฟฟ้าจากผู้สนับสนุนโครงการแล้ว ค่าสิทธิ์การขายไฟฟ้าที่สหกรณ์ได้รับรวม ทั้งสิ้น 
35,255,832.66 บาท 

2. สหกรณ์ท่ีขอขยายวัน COD จากเดิม จ านวน 8 สหกรณ์ สามารถจ่ายไฟเข้าระบบฯได้ในเดือนสิงหาคม  
จ านวน 7 สหกรณ์ เหลือ 1 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จ ากัด อยู่ระหว่างการยื่น
หนังสือขออุทธรณ์ขอขยายระยะเวลาเพ่ิมเติม เนื่องจากพ้ืนที่บางส่วนติดเรื่องผังเมือง 

3. สหกรณ์ท่ีติดปัญหาข้อกฎหมายไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ 3 สหกรณ์ 9.50  เมกะวัตต์ 
- สหกรณ์การเกษตรกระทุ่มแบน จ ากัด จังหวัดสมุทรสาคร (ติดข้อบัญญัติท้องถิ่น) 
- สหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด จังหวัดสมุทรสาคร (พ้ืนที่ชุ่มน้ า) 
- สหกรณ์การเกษตรสนามชัยเขต จ ากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา (ติดพ้ืนที่ สปก.) 

 ทั้ง 3 สหกรณ์ อยู่ระหว่างด าเนินการอุทธรณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดตั้งโครงการได้ 
4. สหกรณ์ที่ส านักงาน กกพ. ปฏิเสธการรับซื้อไฟฟ้า 1 สหกรณ์ 5 เมกะวัตต์ คือ สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน     

ล าลูกกา จ ากัด จังหวัดปทุมธานี (ท่ีดินที่ตั้งโครงการไม่ตรงกับที่ดินที่ขอเข้าร่วมโครงการ) 
        ส่วนในระยะที่ 2 มีสหกรณ์สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 680 แห่ง เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2560 ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) ได้ด าเนินการคัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 
โดยวิธีการจับสลากมีสหกรณ์ผ่านการจับสลากคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 27 สหกรณ์ 
 

 

โครงการส่งเสรมิบริหารจัดการธรุกจิการผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทติย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร 

กจิกรรมหลกั : บรหิารจดัการธรุกจิการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติยใ์นสหกรณภ์าคการเกษตร 
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วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ในพ้ืนที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นที่พ่ึงของสมาชิกสหกรณ์ 
เกษตรกรและชุมชนในพื้นท่ี 

2. เพ่ือเสริมสร้างสหกรณ์ในพ้ืนที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

เป้าหมาย :  พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ในพ้ืนที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้มีความเข้มแข็งและ  
มีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ในพ้ืนที่ 29 สหกรณ์  

ผลการด าเนินการ : 

1. ประสานงาน แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ ในการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุน
สมาชิก 19 จังหวัด 

2. จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ถึงความส าคัญและภาวะผู้น าสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติ        
ของกรรมการสหกรณ์ การบริหารงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ การใช้ข้อมูลทางการเงินส าหรับ        
นักบริหารสหกรณ์และการควบคุมและสร้างภูมิคุ้มกันการบริหารจัดการสหกรณ์คณะกรรมการ 19 ครั้ง 

3. แนะน าส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เป้าหมายเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ในพ้ืนที่การเกษตร     
แบบแปลงใหญ่ 29 สหกรณ์  

งบประมาณ : 
     งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรปี 2560      574,400   บาท 
     ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ 100.00)        574,400   บาท  
ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

1. จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ถึงความส าคัญและภาวะผู้น าสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของกรรมการ
สหกรณ์ การบริหารงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ การใช้ข้อมูลทางการเงินส าหรับนักบริหารสหกรณ์         
การควบคุมและสร้างภูมิคุ้มกันการบริหารจัดการสหกรณค์ณะกรรมการ 19 ครั้ง 455 ราย 

2. ประสานงาน แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ ในการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุน
สมาชิก 19 จังหวัด 

3. สหกรณ์เป้าหมายมีความเข้มแข็งเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่การเกษตร
แบบแปลงใหญ่ จ านวน 29 สหกรณ์  

โครงการสง่เสรมิเกษตรแปลงใหญ ่

ผลการด าเนนิงานโครงการตามนโยบายรฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : สหกรณ์ในพ้ืนที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นองค์กรหลักใน    
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่แปลงใหญ่ จ านวน 29 สหกรณ์  เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม    
ท าการผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกัน และรวมกันจ าหน่ายโดยวิธีการสหกรณ์ ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่     
ให้มีตลาดรองรับ ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่การผลิตถึงการตลาด เป้าหมาย
ด าเนินงานในปี 2560 ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด 600 แปลง ดังนี้ 

1. แนะน าส่งเสริมการรวมกลุ่มโดยใช้วิธีการสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง 596 แปลง (คิดเป็นร้อยละ 99.33 
จากเป้าหมาย 600 แปลง)  

2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 
จ านวน 596 แปลง (กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งยกเลิก 3 แปลง) โดยจัดประชุมเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายท า
แผนธุรกิจ และการจัดหาตลาดร่วมกันระหว่างภาครัฐ เกษตรกร สหกรณ์ และผู้ประกอบการแปลงที่ไม่ได้
เป็นผู้จัดการแปลง จ านวน 469 ครั้ง 598 แปลง จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  22,777 ราย จัดประชุม
เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายท าแผนธุรกิจ และการจัดหาตลาดร่วมกันระหว่างภาครัฐ เกษตรกร สหกรณ์ และ
ผู้ประกอบการแปลงที่เป็นผู้จัดการแปลง จ านวน 42 ครั้ง 23 แปลง จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,925 ราย 

3. ด าเนินการส ารวจความพร้อมของสหกรณ์ที่เข้าร่วมแปลงใหญ่เรียบร้อยแล้ว เป้าหมายสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรที่จะผลักดันให้เข้าสู่ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน 360 แปลง เป็นแปลง
ใหญ่ในพ้ืนที่สหกรณ์ 297 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 10 แห่ง พ้ืนที่รวม 456 ,887 ไร่ เกษตรกร 42,997 ราย 
โดยสินค้าแปลงใหญ่ จ านวน 10 ชนิด ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล ปศุสัตว์ ประมง ผัก หม่อนไหม 
แมลงเศรษฐกิจและนาเกลือ 

ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน :  

1. ในบางแปลงการอบรมอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ท าให้ผู้เข้าอบรมไม่มีความพร้อม ในการจัดท าแผนการ
ผลิตและแผนการตลาด 

2. การรวมกลุ่มแปลงใหญ่บางแห่งยังไม่เข้มแข็งเนื่องจากเริ่มด าเนินการไม่นาน ต้องใช้ระยะเวลาในการส่งเสริม
อย่างต่อเนื่อง 

3. แปลงใหญ่บางพ้ืนที่ไม่มีสหกรณ์ที่ท าหน้าที่รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก ประกอบกับสหกรณ์ท่ีพร้อมจะรับ
ซื้อผลผลิตอยู่ห่างไกล ท าให้เกษตรกรยังไม่สามารถรวมกันขายผลผลิตได้ กรมจึงได้ประสานกับภาคเอกชน 
และหน่วยงานราชการในการหาตลาดรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกในแหล่งใกล้กับพ้ืนที่แปลงใหญ ่

4. ผลผลิตขายได้ตามราคาตลาด ไม่สามารถขายได้ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ที่สูงกว่าราคาตลาด 
เนื่องจากคุณภาพไม่เป็นไปตามก าหนด เช่น ความชื้น สิ่งเจือปน 
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วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามภารกิจ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้การด าเนินกิจกรรมรวมกลุ่มรูปแบบสหกรณ์และน าไปสู่การปฏิบัติ 
เป้าหมาย :  สนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จ านวน 882 ศูนย์  
พื้นที่ด าเนินงาน : ในพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตั้งอยู่ในแต่ละอ าเภอ   
ทั่วประเทศจ านวน 882 ศูนย ์

ผลการด าเนินงาน :  

1. สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ (ภายใต้หลักสูตรที่ ศพก. 
ก าหนด) ผลการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการสหกรณ์ การรวมกลุ่มและการด าเนิน
กิจกรรมกลุ่มรูปแบบสหกรณ์ จ านวน 905 ศูนย์ จาก 882 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 102.61 และมีจ านวน     
ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ 60,251 คน จาก 52,920 คน คิดเป็นร้อยละ 113.85      

2. สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าของกลุ่ม
เกษตรกรกับสหกรณ์ ผลจ านวนกลุ่มใน ศพก. ที่เข้าส่งเสริมแนะน าแล้ว จ านวน 646 แห่ง จากกลุ่มเป้าหมาย 
531 แห่ง (โอนงบเพ่ิมระหว่างปี ให้ จ.ภูเก็ต 1 กลุ่ม) คิดเป็นร้อยละ 121.66  และมีกลุ่มที่เกิดเครือข่ายความ
รว่มมือแล้ว จ านวน 153 เครือข่าย  

การจัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ในพื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2560 จังหวัดราชบุรี 

 

การจัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ในพื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2560 จังหวัดอุทัยธานี 

 
โครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร ( ศพก. 882 ศนูย ์) 
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3. การจัดฝึกอบรม “สร้างวิทยากรการสหกรณ์” ด าเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว และมีเกษตรกรที่ผ่าน
การอบรม จ านวน  918 คน จากเป้าหมายท้ังหมด 882 คน คิดเป็นร้อยละ 104.08  

4. สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ประจ า ศพก. 882 ศูนย์ ผลจัดท าสื่อการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์
ตามมาตรฐานที่ก าหนดส าหรับไว้ ศพก. จ านวน 882 ศูนย์ จาก 882 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 100.00  

งบประมาณ :  
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560     9,296,800  บาท 
 ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ 98.13)       9,122,944  บาท  
 คงเหลือ  (ร้อยละ  1.91)               173,856  บาท  

ผลลัพธ์  
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ได้รับการเรียนรู้การสหกรณ์ การรวมกลุ่ม 
และการด าเนินกิจกรรมรวมกลุ่มรูปแบบสหกรณ์ จ านวน 882 ศูนย์ และ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ       
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มีการรวมกลุ่มและด าเนินกิจกรรมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ จ านวน 531 ศูนย ์
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
 เกษตรกรสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มให้มี
ความเข้มแข็ง เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จ านวน 60,251 คน และ            
เกิดเครือข่ายการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร จ านวน 360 เครือข่าย (ปรับจากเดิม 153 เครือข่าย) 

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข : ระยะเวลาการก าหนดแผนด าเนินการ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการบูรณาการของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความพร้อมของเกษตรกรในแต่ละ ศพก. ควรประสานงาน
แผนบูรณากับส านักงานเกษตรจังหวัด  

  
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ด้านการด าเนินกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกร 

เพื่อให้ความรู้ด้านการรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ และให้การสนับสนุนการวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นท่ีตามศักยภาพโดยการเช่ือมโยง
กิจกรรมตามความเหมาะสมกับศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นรากฐาน  
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

(ศพก.) กิจกรรม สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ศพก. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถด าเนินกิจกรรมกลุ่ม
รูปแบบสหกรณ์ และน าไปสู่การปฏิบัติ 

 
 

เพ่ือเป็นโครงการน าร่องในการปรับเปลี่ยนการท าการเกษตรของสมาชิกนิคมสหกรณ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 
โดยสนับสนุนเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้สมาชิกกู้ยืมไปท าการผลิต ในปี 2560 มีเป้าหมายด าเนินการ      
ในพ้ืนที่ 46 นิคมสหกรณ์ 27 จังหวัด พื้นที่ 11,500 ไร่ โดยมีเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 
จ านวน 1,220 ราย ด าเนินการถ่ายทอดความรู้การปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม เพ่ือการเกษตรแบบ
ผสมผสานแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการแล้ว จ านวน 610 ราย และสนับสนุนเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์        
100 ล้านบาท แก่สหกรณ์  38 แห่ง ในพ้ืนที่  29 นิคมสหกรณ์  23 จังหวัด เพ่ือเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมใน            
การปรับเปลี่ยนการเกษตร  
 

  

 เพ่ือส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ และการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร       
ที่ได้รับการคัดเลือกไปสู่การตรวจรับรองการผลิตมาตรฐานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาด
ให้สามารถมีช่องทางการจ าหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ที่ได้ด าเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้มีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิต 
การตลาดและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน  

 ในปี 2560 มีเป้าหมายด าเนินการในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ จ านวน 36 แห่ง 22 จังหวัด สมาชิกเข้าร่วม
โครงการนิคมละ 25 ราย รวมทั้งหมด 900 ราย พ้ืนที่ 4,500 ไร่ ซึ่งได้จัดท าฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมเกษตรอินทรีย์     
ในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์แล้ว และจัดอบรมเกษตรอินทรีย์เบื้องต้นแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 900 ราย 
พ้ืนที่ 4,500 ไร่ ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ 900 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ มีพ้ืนที่การผลิตรวม 4,452 ไร่  
ทั้งนี้ เริ่มท าการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ โดยมีผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ที่ผ่านการรับรอง GAP แล้ว 3 
แห่ง   คือ นิคมสหกรณ์ท่าฉาง นิคมสหกรณ์สะแก้ว และนิคมสหกรณ์ชะอ า   

 

โครงการสง่เสรมิการปรบัเปลีย่นการเกษตรตามแผนที ่Agri – Map ในนคิมสหกรณ ์

โครงการขบัเคลือ่นเกษตรอนิทรยีใ์นนคิมสหกรณ์ 
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กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายด้านธนาคารสินค้าเกษตร 
ร่วมกับคณะท างานจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีแผนงานธนาคารสินค้าเกษตร จ านวน 3 มาตรการ คือ  

 มาตรการที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถธนาคารสินค้าเกษตร (กลุ่มเดิม) 
 มาตรการที่ 2 ขยายผลการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรเพ่ือชุมชนตามความพร้อม (รายใหม่) 
 มาตรการที่ 3 จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร 
    โดยในปี 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีเป้าหมายด าเนินงานธนาคารสินค้าเกษตร 2 ประเภท ได้แก่ 
ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 31 แห่ง และธนาคารโคนมทดแทนฝูง 8 แห่ง เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ของสมาชิกสถาบันเกษตรกรและคนในชุมชนเป็นหลัก กรณีที่ไม่มีเงินทุนหรือต้องกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยสูงอาจ
ไม่สามารถช าระหนี้ได้ โดยการรับฝาก ถอน ให้ยืม หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร ซึ่งได้ด าเนินการจัดตั้งธนาคาร
สินค้าเกษตรทั้ง 2 ประเภทได้ตามเป้าหมายแล้ว โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 
2. ธนาคารโคนมทดแทนฝูง 

 ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 

วัตถุประสงค์ :  สนับสนุนสหกรณ์ด าเนินงานในรูปแบบของธนาคารสินค้าเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจัดหา 
แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร 
เป้าหมาย : พ้ืนที่ด าเนินการ : 32 จังหวัด 

1. สหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัย    จังหวัดร้อยเอ็ด 
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด  จ ากัด   จังหวัดร้อยเอ็ด 
3. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด    จังหวัดนครราชสีมา 
4. สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด    จังหวัดเพชรบุรี 
5. สหกรณ์การเกษตรปราสาท  จ ากัด    จังหวัดสุรินทร์ 
6. สหกรณ์การเกษตรพร้าว  จ ากัด    จังหวัดเชียงใหม่ 
7. สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์  จ ากัด   จังหวัดสุพรรณบุรี 
8. สหกรณ์การเกษตรบ้านหลวง  จ ากัด   จังหวัดน่าน 
9. สหกรณ์การเกษตรสันติสุข  จ ากัด    จังหวัดน่าน 
10. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา  จ ากัด  จังหวัดอุทัยธานี 
11. สหกรณ์นิคมลานสัก จ ากัด    จังหวัดอุทัยธานี 
12. สหกรณ์นิคมแม่ระมาด  จ ากัด    จังหวัดตาก 
13. สหกรณ์การเกษตรกมาลาไสย  จ ากัด   จังหวัดกาฬสินธุ์ 
14. สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท  จ ากัด   จังหวัดชัยนาท 
15. สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์  จ ากัด   จังหวัดชัยภูมิ 
16. สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม  จ ากัด   จังหวัดพิษณุโลก 

ธนาคารสนิคา้เกษตร 
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17. สหกรณ์การเกษตรจุน  จ ากัด    จังหวัดพะเยา 
18. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์  จ ากัด   จังหวัดบุรีรัมย์ 
19. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล  จ ากัด   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
20. สหกรณ์นิคมหนองบัว  จ ากัด    จังหวัดสุโขทัย 
21. สหกรณ์การเกษตรเมืองล าพูน  จ ากัด   จังหวัดล าพูน 
22. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ศรีษะเกษ จ ากัด จังหวัดศรีษะเกษ 
23. สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จ ากัด   จังหวัดศรีษะเกษ 
24. สหกรณ์การเกษตรล าลูกกา  จ ากัด    จังหวัดปทุมธานี 
25. สหกรณ์นิคมห้างฉัตร  จ ากัด    จังหวัดล าปาง 
26. สหกรณ์การเกษตรเหงาวตับเต่า จ ากัด   จังหวัดเชียงราย 
27. สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ  จ ากัด    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
28. สหกรณก์ารเกษตรเมืองพิจิตร จ ากัด   จังหวัดพิจิตร 
29. สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์  จ ากัด   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
30. สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่  จ ากัด  จังหวัดสกลนคร 
31. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ  จ ากัด   จังหวัดอุบลราชธานี  
32. สหกรณ์การเกษตรบอรบือ จ ากัด    จังหวัดมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน : 

- จัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 31 แห่ง โดยจังหวัดมหาสารคาม ขอเปลี่ยนแปลงการด าเนินการ
ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรเป็นการด าเนินการส่งเสริมรูปแบบธนาคารโคนมทดแทนฝูง โดยเปลี่ยน
เป้าหมายจากสหกรณ์บอรบือ จ ากัด เป็นสหกรณ์โคนมโคกก่อ จ ากัด 

- สมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 8,623 ราย 
- สมาชิกธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรใช้บริการธนาคารข้าว 7,889 ราย 
- สมาชิกฝากข้าวเปลือกไว้กับธนาคาร 12,084.96 ตัน มูลค่า 15,442,382.80 บาท 
- สมาชิกยืมปัจจัยการผลิตมูลค่า 26,452,181 บาท 
- สมาชิกยืมสินค้าอุปโภคบริโภคมูลค่า 22,549,014 บาท 

งบประมาณ : 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560     2,807,120  บาท 
 ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 100     2,807,120  บาท 
 คงเหลือ         0   บาท 
ผลลัพธ์ 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : จัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร  31 แห่ง และสมาชิกได้ประโยชน์ 7,889 ราย 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : สมาชิกสามารถลดต้นทุนจากดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5 
ปัญหา/อุปสรรค : รูปแบบการด าเนินงานธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรบางกิจกรรมซ้ าซ้อนกับธุรกิจเดิม
ของสหกรณ์และต้องใช้เงินทุนของสหกรณ์ในการด าเนินการ ซึ่งติดปัญหาเรื่องสภาพคล่องของสหกรณ์ 
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แนวทางแก้ไข :  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกรให้มีความเหมาะสมกับ
บริบทของสหกรณ์ไม่มีความซ้ าซ้อนและไม่กระทบกับเงินทุนของสหกรณ์มากนัก  

 ธนาคารโคนมทดแทนฝูง 

วัตถุประสงค ์:  เพ่ือลดต้นทุนการเลี้ยงโคมนมในฟาร์มสมาชิกของสหกรณ์โคนม ด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพ    
การผลิตในฟาร์มให้กับสมาชิก โดย 

- สหกรณ์จะด าเนินการก่อสร้างโรงเรือนเป็นฟาร์มกลาง และโรงเก็บอาหารสัตว์สหกรณ์ 
- สหกรณ์จะรับซื้อลูกโคหย่านมน้ าเหลือง อายุตั้งแต่ 3 -6 เดือนขึ้นไป จากสมาชิกมาเลี้ยงดูให้ลูกโค

เจริญเติบโตตามเกณฑ์ของโคทุกระดับอายุที่ฟาร์มกลางของสหกรณ์ 
- จนเป็นโคสาวมีความสมบูรณ์พันธุ์ พร้อมผสมเทียมเป็นโคสาวท้อง อายุเฉลี่ย 16 -18 เดือนหรือน้ าหนัก 

350 กิโลกรัม เมื่อผสมติดแล้ว สหกรณ์จะเลี้ยงโคสาวท้องต่อไปอีก 7 เดือนและให้สมาชิกเจ้าของโคสาว
หรือสมาชิกที่มีความต้องการมารับซื้อจากสหกรณ์ไปเลี้ยงต่ออีก 2 เดือน จนเป็นแม่โคสาวรีดนมทดแทน
ฝูงในฟาร์มของเกษตรกรที่ให้ผลผลิตและสร้างรายได้ต่อไป 

ผลการด าเนินงาน เป้าหมายของการจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทน แบ่งเป็น 

ปี 2559 เพ่ิมขีดความสามารถธนาคารโคนมทดแทนฝูง (ขยายผลกลุ่มเดิม) จ านวน 3 แห่ง ได้แก่          
 1) สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ ากัด    จ.เชียงใหม่   
 2) สหกรณ์โคนมพิมาย จ ากัด    จ.นครราชสีมา  
 3) สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด    จ.พัทลุง 
ปี 2560  ขยายผลการจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง อีกจ านวน 5 แห่ง ได้แก่  
 1) สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด    จ.ชลบุรี  
 2) สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด  จ.เชียงใหม่   
 3) ชุมชนสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จ ากัด  จ.ประจบคีรีขันธ์  
 4) สหกรณ์โคนมล าพูน จ ากัด    จ.ล าพูน   
 5) สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากัด    จ.ขอนแก่น  

- สมาชิกได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ รวม 492 ราย 
- สหกรณ์มีการรับซื้อลูกโคเพศเมียจากเกษตรกรสมาชิกเข้าสู่ฟาร์มกลางของสหกรณ์ รวม 1,236 ตัว 

งบประมาณ :  

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560     691,480 บาท 
 ผลเบิกจ่าย       691,480 บาท 
 คงเหลือ                 0 บาท 
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ผลลัพธ์ 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 

- สมาชิกได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ รวม 492 ราย (จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 32 ราย)  
- สหกรณ์มีการรับซื้อลูกโคเพศเมียจากเกษตรกรสมาชิกเข้าสู่ฟาร์มกลางของสหกรณ์ รวม 1 ,236 ตัว 

(จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 32 ตัว) 
- โคที่เกษตรสมาชิกน ามาเข้าโครงการนี้ มีอัตราการผสมเทียมติดเร็วขึ้น เฉลี่ยประมาณ 3-5 เดือนและโค

สาวท้องที่ซื้อจากสหกรณ์  จะให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น เฉลี่ย  1-3 กก./ตัว/วัน (คิดเป็นมูลค่าประมาณ          
525-1,575 บาท/ตัว/เดือน คิดจากค่าราคากลาง 17.5 บาท ) เนื่องจากได้รับการดูแลถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ท าให้เกษตรสมาชิกมีรายได้เร็วขึ้นและเพ่ิมข้ึน 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรับภาระการเลี้ยงดูลูกโค ซึ่งเมื่อเข้าสู่ฟาร์มกลางของสหกรณ์ลูกโค

ของเกษตรสมาชิกจะได้รับการดูแลตามหลักวิชาการ ท าให้มีอัตราการเจริญเติบโตและสมบูรณ์พันธ์ส่งผล
ให้เพ่ิมโอกาสในการผสมเทียมติดเร็วขึ้น (เกษตรกรมีรายได้จากการรีดนมเร็วขึ้น) 

- โคได้รับการดูแลถูกต้องตามหลักวิชาการ จะส่งผลให้โคสาวให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน เฉลี่ย 1-3 กก./ตัว/วัน 
- เมื่อเกษตรกรน าลูกโคท่ียังไม่ให้ผลผลิตเข้าสู่ธนาคาร สมาชิกจะมีเวลาในการดูแลโคในฟาร์มของตนเองได้

อย่างเต็มที่และทั่วถึง ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของโค 

- เมื่อเกษตรกรน าลูกโคท่ียังไม่ให้ผลผลิตเข้าสู่ธนาคาร สมาชิกจะมีเวลาในการดูแลโคในฟาร์มของตนเองได้
อย่างเต็มที่และทั่วถึง ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของโค 

ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข : 

 การด าเนินงานโครงการ ฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ท าความเข้าใจในการด าเนินงานโครงการเป็นไป
ตามแนวทางเดียวกัน เห็นควรประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจให้ปฏิบัติแนวเดียวกัน 

 

 

เพ่ือลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ าในการท าเกษตรกรรม และส่งเสริมการจัดระบบไร่นาเกษตรกร    
ให้มีความยั่งยืน มีแหล่งน้ าในฟาร์มของตนเอง ลดการพ่ึงพาน้ าจากระบบชลประทานและแหล่งน้ าธรรมชาติ      
โดยในปี 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับวงเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 300 ล้านบาท เป้าหมาย
ด าเนินการในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ 64 จังหวัด จ านวน 100 แห่ง สมาชิก 6,000 ราย ซึ่งด าเนินการ
อนุมัติเงินกู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว 365 แห่ง สมาชิก 5 ,393 ราย เป็นเงิน 247.7268 ล้านบาท 
โดยสมาชิกที่ ได้รับเงินกู้ได้น าไปขุดสระเก็บกักน้ า จ านวน 1,727 ราย เจาะบ่อบาดาล จ านวน  2,589 ราย        
และจัดหาอุปกรณ ์จ านวน 1,076 ราย มีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์รวม 53,930 ไร่ 

 

 

 

 

โครงการสนบัสนนุเงนิทนุเพือ่สรา้งระบบน  าในไรน่าของสมาชกิสถาบนัเกษตรกร 
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วัตถุประสงค ์: 

1) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย  

2) เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรน าแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพ้ืนที่
ของตนเองตามความเหมาะสม 

3) เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีรายได้เสริมและลดรายจ่ายในครัวเรือนลงได้ 

เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงาน :  พ้ืนที่ 73 จังหวัด  จ านวนเกษตรกร 5,406 ราย 

ผลการด าเนินงาน :  

1) ส ารวจเกษตรกรที่มีความพร้อมและความตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ จ านวน 5,406 ราย 

2) จัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรแต่ละรายที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดรับผิดชอบผ่าน Application online     
ของกระทรวงฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่องข้อมูลของเกษตรกรที่รับผิดชอบ จ านวน 5,406 ราย 

3) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ปราชญ์ เกษตรกรต้นแบบ เอกชน สถาบันการศึกษา       
เพ่ือแนะน า ช่วยเหลือ ดูแลเกษตรกรเป้าหมายที่รับผิดชอบให้สามารถด าเนินโครงการทฤษฎีใหม่จน
ประสบผลส าเร็จ พร้อมทั้งรักษาจ านวนเป้าหมายเกษตรกรที่รับผิดชอบให้ครบตลอดโครงการ  

4) ด าเนินการตาม Road Map โครงการฯ  ข้อสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการ
บริหารเกษตรทฤษฎีใหม่ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ 
(SC) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามก าหนดเวลา  

5) น าเกษตรกรที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดรับผิดชอบทัศนศึกษาตัวอย่างเกษตรทฤษฎีใหม่ เป้าหมาย 5,406 ราย 
6) ประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และแนะน าให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเป้าหมาย 

เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างยั่งยืน จ านวน 5,406 ราย 
7) ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผล 

- ประเมินผลและรายงานผล อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
- รายงานผลตามข้อสั่งการของคณะกรรมการฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามก าหนดเวลา 

งบประมาณ : 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2560       2,754,250 บาท 
 ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ100)       2,754,250 บาท  
ค่าใช้จ่ายในการแนะน า ส่งเสริม ติดตามให้เกษตรกรด าเนินการตามโครงการ    576,000     บาท 
ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 5,406 รายๆ ละ 250 บาท    1,351,500  บาท  
ค่าใช้จ่ายในการน าเกษตรกรเป้าหมายทัศนศึกษาในพ้ืนที่ตัวอย่างเกษตรทฤษฎีใหม่  5,406 ราย  826,050 บาท  

เกษตรทฤษฏใีหม ่

http://www.cpd.go.th/


                                 
                                 
 

 

รายงานประจ าปี  2560  กรมส่งเสริมสหกรณ์  

Annual Report 2017 Cooperative Promotion Department                                   

 

152 

ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดให้การแนะน าส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรเป้าหมายตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่รับผิดชอบ เป้าหมายรวมทั้งประเทศจ านวน 5,406 ราย 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับความรู้ สามารถปรับเปลี่ยนแนวความคิดและรูปแบบในการท าการเกษตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดค่าใช้จ่ายรายวัน สามารถพ่ึงตนเองในการด ารงชีพประจ าวันได้อย่างยั่งยืน 

ปัญหา/อุปสรรค : 

1. ในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้พืชผักได้รับความเสียหายผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร บางพ้ืนที่น้ าท่วมท าให้การเข้าไปติดตาม
เยี่ยมเยียนได้ไม่บ่อย 

2. เกษตรกรมีเวลาจ ากัด เวลาว่างจะไม่ตรงกับเจ้าหน้าที่ ไม่ค่อยจัดท าบัญชี ขาดเงินทุน ขาดความรู้ในกิจกรรม 
แนวทางแก้ไข : 
1. แนะน า สร้างความเข้าใจให้เกษตรกรน าหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้มากขึ้น 
2. จัดเจ้าหน้าที่ไปให้ค าแนะน าปรึกษาแก่เกษตรกรพร้อมๆ กัน 
3. ใช้การติดต่อสื่อสารในช่องทางอ่ืน 
 

                                        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้การศึกษาอบรมแกเ่กษตรกรและศึกษา ดูงานในพ้ืนท่ีตัวอย่าง 

ตรวจเยีย่ม แนะน าเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
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วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับตลาดเกษตรกรระดับชุมชนเป็นตลาดสินค้าเกษตรถาวร 
2. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรแก่ข้าราชการคณะกรรมการ         

ฝ่ายจัดการสหกรณ์และผู้เกี่ยวข้อง 
3. เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  

เป้าหมาย : 

1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด นิคมสหกรณ์ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง  
2. สหกรณ์ท่ีด าเนินงานตลาดสินค้าเกษตร   

พื้นที่ด าเนินงาน : พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ระยะที่ 1 จ านวน 13 แห่ง  
จ าแนกการด าเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย 13 แห่ง เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1   ตลาดกลางสินค้าเกษตร ด าเนินการในรูปแบบตลาดค้าส่งพืชผลการเกษตรขนาดใหญ่ 

1) สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี 
กลุ่มท่ี 2   ตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ราชการ มี 3 แห่ง คือ  

1) ตลาดนัดชุมชนในศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี                 
2) ตลาดนัดชุมชนและตลาดขายส่ง นิคมสหกรณ์สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  
3) ตลาดสินค้าเกษตรนิคมสหกรณ์ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

กลุ่มท่ี 3   ตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่สหกรณ์ มี 9 แห่ง คือ  
  1) สหกรณ์การเกษตรบา้นลาด จ ากัด จังหวดัเพชรบุรี  
       2) สหกรณ์นิคมศรีส าโรง จ ากัด จังหวัดสุโขทัย  

      3) สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด จังหวัดบุรีรัมย์  
      4) สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากัด จังหวัดล าปาง  
      5) สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด จังหวัดอุตรดิตถ ์
 6) สหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา  
 7) สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จ ากัด จังหวัดเชียงราย  
 8) สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

             9) สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จ ากัด จังหวัดนครนายก  
 
 
 
 
 
 

ตลาดสนิคา้เกษตร 
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ผลการด าเนินงาน :  

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
ปี 2560 

รายละเอียด 
ผลการด าเนินงาน 

แผน 
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

ผลงาน 
(output) 

ผลสัมฤทธิ์
(outcome) 

1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการด าเนินงานตลาดสินค้า
เกษตร 

13 13 ศึกษา วิเคราะห์ การด าเนินงานของตลาด
สินค้าเกษตรท่ีมีอยู่เพื่อประเมินศักยภาพใน
เบื้องต้น เช่น ด้านสถานที่ อาคาร ผู้ซ้ือ 
ผู้ขาย ผู้ผลิตสินค้า ชนิดและปริมาณสินค้า 
ความต่อเนื่องในการผลิตตลอดจนการ
บริหารจัดการตลาด 

สหกรณ์จัดการ
ประชุมเพื่อศึกษา 
วิเคราะห์ พัฒนา
ศักยภาพการด าเนิน
ตลาดสินค้าเกษตร 

สหกรณ์ได้ข้อมูล
เบื้องต้นได้แก่ 
สถานที่ อาคาร ผู้
ซ้ือ ผู้ขาย ผู้ผลิต
สินค้า ชนิดและ
ปริมาณสินค้า  
 

2. จัดท าแผนการด าเนินงานตลาด
สินค้าเกษตร 

 

13 13 น าข้อมูลจากการวิเคราะหก์ารด าเนินงาน
มาจัดท าแผนแต่ละด้าน โดยระบ ุสภาพ
ปัญหา แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา และ
งบประมาณ  

มีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
ตลาดสินค้าเกษตร  

สหกรณ์ 13 แห่ง 
มีแผนการ
ด าเนินงาน 

3. ส่งเสริมแนะน าสนับสนุนการ
ด าเนินงานตลาดสินค้าเกษตร 

13 13 
 

ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดให้ครอบคลุม
ทุกด้าน เพื่อให้สามารถด าเนินการตลาด
สินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนะน าสหกรณ์ใน
การด าเนินงานตลาด
สินค้าเกษตร 

สหกรณ์มีการ
จัดท าแผนการ
ด าเนินงานตลาด
สินค้าเกษตร 

4. ด าเนินการประชุมและฝกึอบรม
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าปลอดภัยและตลาด
สินค้าเกษตร 

13 
แห่ง 
390 
ราย 

13 
แห่ง 
390 
ราย 

ด าเนินการประชุมและฝกึอบรมกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าปลอดภัยและการตลาดสินค้าเกษตร
ประชุมสมาชิกที่เข้ารว่มโครงการเพื่อ
รับทราบนโยบายและแผนการด าเนินงาน
ตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์ 

กลุ่มผู้ผลิตได้รับ
ความรู้การผลิต
สินค้าปลอดภัยและ
ตลาดสินค้าเกษตร
จ านวน 390 ราย 

เกษตรกรสามารถ
น าความรู้ไปผลิต
สินค้าปลอดภัย 

5. การซ่อมแซมจัดหาอุปกรณ์ 
ปรับปรุงสถานที่ (ด าเนินการใน
สถานที่ราชการ) 

3 3 ซ่อมแซม ปรับปรุง จัดหาอุปกรณ์ เพื่อ
ปรับปรุงสถานที่ ตลาดสินค้าเกษตร 

สหกรณ์จัดหา
อุปกรณ์ซ่อมแซม 
เช่นแผงวางสินค้า 
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานให้แข็งแรง  

มีตลาดสินค้า
เกษตร ให้
เกษตรกรน า
สินค้าไปจ าหน่าย 

6. จัดกิจกรรมการตลาด (Event 
Marketing) ประชาสัมพันธ์ 
สนับสนุนการด าเนินงานตลาด
สินค้าเกษตร 

13 13 จัดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
“ตลาดสินค้าเกษตร เพื่อเกษตรกร เพือ่
ชุมชน” 
 

สหกรณ์จัดกิจกรรม
การตลาดเพื่อสร้าง
การรับรู้แก่ชุมชน 
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งบประมาณ : 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รวมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค)    2,392,000 บาท  
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง   1,742,000  บาท

 ส่วนกลาง    : ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่                     63,200  บาท 
ส่วนภูมิภาค : ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่                  228,800    บาท 

       ค่าใช้จ่ายในการประชุมและฝึกอบรม     1,300,000  บาท
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เช่น ค่าวัสดุฯลฯ )             150,000  บาท 

กิจกรรมการจัดงาน“ตลาดสินค้าเกษตร เพ่ือเกษตรกร เพ่ือชุมชน”       650,000 บาท 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิต
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง 
 
ผลลัพธ์ 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :  

1) มีการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรจ านวน 13 แห่ง 
2) มีเกษตรกรได้รับประโยชน์จากตลาดสินค้าเกษตร 3,432 คน 
3) เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการน าสินค้าเกษตรมาจ าหน่ายในตลาดโดยไม่ผ่านคนกลาง 3,432 คน 
4) พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 260 ราย 
5) ยอดขายเฉลี่ย 316.1 ล้านบาท/ปี  

 
 

งบประมาณ รายการ งบท่ีได้รับ
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ ร้อย
ละ 

ส่วนกลาง 1. ค่าใช้จ่ายการปฏิบตัิงานเจ้าหน้าที ่ 63,200 63,200 100 0 - 

ส่วนภูมภิาค 1. ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานเจ้าหนา้ที ่  
(13 แห่ง) 

228,800 228,800 100 0 - 

2. ค่าใช้จ่ายประชุมและฝึกอบรม  
(13 แห่ง) 

1,300,000 1,300,000 100 

 

0 - 

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เช่น ค่าวัสด ุฯลฯ) 
(3 แห่ง) 

150,000 150,000 100 0 - 

4. กิจกรรมจัดงานมหกรรมสินค้าฯ              
(13 แห่ง) 

650,000 

 

650,000 

 

100 0 - 

รวม  2,392,000 2,392,000 100 0 - 
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ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 

1) เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์มีตลาดสินค้าเกษตรเป็นสถานที่ถาวรจ าหน่ายผลผลิต จ าหน่ายได้ในราคา
ยุติธรรม  

2) สหกรณ์มีการพัฒนาการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ 
3) เกษตรกร สมาชิกมีช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
4) เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน : 

1) สหกรณ์ขาดโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2) ผู้ผลิตน้อย/สินค้าไม่มีความหลากหลาย 
3) ราคาสินค้าเกษตรไม่แน่นอน 
4) การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง 
5) การบูรณาการของหน่วยงาน  

แนวทางการแก้ไข : 

1) สนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นตลาดถาวร 
2) สนับสนุนการด าเนินงานตามศักยภาพ 
3) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า /สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
4) ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
5) บูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาด้านการผลิต การรับรองมาตรฐาน การตลาดและการท่องเที่ยว  

การซ่อมแซม ปรับปรุง จัดหาอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงสถานที่ (ด าเนินการในสถานที่ราชการ) 

    

 

 

นิคมสหกรณส์ระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

http://www.cpd.go.th/


                                 
                                 
 

 

รายงานประจ าปี  2560  กรมส่งเสริมสหกรณ์  

Annual Report 2017 Cooperative Promotion Department                                   

 

157 

  

    

    

    
 
 
การโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด “ตลาดสินค้าเกษตร เพื่อเกษตรกร เพื่อชุมชน”  

   

นิคมสหกรณส์หกรณ์ท่าฉาง จังหวดัสุราษฎร์ธานี  ด าเนินการประชุมและฝึกอบรมกลุ่มผูผ้ลิตสินค้าปลอดภัยและตลาดสินค้าเกษตร
ชุมชน จ านวน 30 ราย   เพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการรับทราบนโยบายและแผนการด าเนินงานตลาด 

นิคมสหกรณ์ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด จังหวัด อุตรดติถ ์
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               วันที่ 9 มิ.ย.60 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ เพ่ือรับฟังบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของสหกรณ์เมืองลับแล จ ากัด ผลการด าเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรฯ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ การบริหารจัดการแปลงใหญ่ข้าว และสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะเยี่ยมชมนิทรรศการและตลาดสินค้าเกษตร ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล 
จ ากัด อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

     
ตลาดนดัชุมชนในศูนย์สาธติสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดตลาดสินค้า
เกษตรสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากัด ณ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากัด อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดย
มี นายกฤษา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดตลาด พร้อมทั้งนายทรงรัฐ รัฐปัตย์ 
นายอ าเภอชะอ า ผู้อ านวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ท่ายาง ผู้อ านวยการ
นิคมสหกรณ์ชะอ า ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 และหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณร์่วมพิธี 

   

            สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 
 

วันท่ี 28 สิงหาคม 2560 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6,7 เป็นประธานเปดิ
ตลาดสินค้าเกษตร ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองสรุาษฎร์ธานี จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมหีัวหน้าส่วนราชการ 
สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนท่ัวไปมาร่วมงาน สินค้าส่วนใหญ่เป็นของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ น าสินค้า
ต่าง ๆ มาจ าหน่าย 
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สหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา 

เป้าหมายการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 
จ าแนกการด าเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย 13 แห่ง เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1  ตลาดกลางสินค้าเกษตร ด าเนินการในรูปแบบตลาดค้าส่งพืชผลการเกษตรขนาดใหญ่ 

1) สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี 
 กลุ่มท่ี 2  ตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ราชการ มี 3 แห่ง คือ  

      1) ตลาดนัดชุมชนในศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี                             
      2) ตลาดนัดชุมชนและตลาดขายส่ง นิคมสหกรณ์สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  
      3) ตลาดสินค้าเกษตรนิคมสหกรณ์ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

           กลุ่มท่ี 3  ตลาดสินค้าเกษตรในพ้ืนที่สหกรณ์ มี 9 แห่ง คือ  
       1) สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด จังหวัดเพชรบุร ี 
       2) สหกรณ์นิคมศรีส าโรง จ ากัด จังหวัดสุโขทัย  

      3) สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด จังหวัดบุรีรัมย์  
      4) สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากัด จังหวัดล าปาง  
      5) สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด จังหวัดอุตรดิตถ ์
 6) สหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา  
 7) สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จ ากัด จังหวัดเชียงราย  
 8) สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

             9) สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จ ากัด จังหวัดนครนายก  
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 พัฒนาเกษตรกรสมาชิกให้มีคุณสมบัติของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีความรู้ในเรื่อง
การเกษตรที่ตนท าอยู่ มีข้อมูลที่จะใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการผลิตและการตลาด รวมทั้งมีความ
ตระหนักถึงคุณภาพของสินค้าเกษตรที่ตนผลิตและความปลอดภัยต่อผู้ บริโภคที่จะซื้อสินค้าของตน มีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมท่ีตนอาศัยอยู่ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรของตน  
 ในปีงบประมาณ 2560 ได้คัดเลือกเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายที่พร้อมจะพัฒนาเป็นต้นแบบเกษตรกร
ปราดเปรื่อง ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่  
 กลุ่มเป้าหมายที่ 1 สมาชิกสหกรณ์ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ จ านวน 3,800 ราย  
 กลุ่มเป้าหมายที่ 2 สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2559 โดยเป็นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติด้านรายได้
แต่คุณสมบัติพ้ืนฐานของ Smart Farmer ยังไม่ครบทั้ง 6 ข้อ จ านวน 1,520 ราย  
 โดยได้ด าเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับสหกรณ์ตลอดจนความรู้ต่างๆ ที่ เหมาะสมแก่
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่มแล้ว รวม 5,322 ราย แบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายที่ 1 จ านวน 3,801 ราย และกลุ่มเป้าหมาย
ที่ 2 จ านวน 1,521ราย โดยสมาชิกกลุ่มเป้าหมายที่สามารถผ่านคุณสมบัติด้านรายได้และคุณสมบัติของ Smart 
Farmer ครบ 6 ข้อ แล้ว จ านวน 1,318 ราย  

โครงการการพฒันาเกษตรกรสูเ่กษตรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer ) 
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หนว่ยงาน    กรมสง่เสรมิสหกรณ ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

ผลการด าเนนิงาน 12 เดอืน (ตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2559 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2560) 

     องคป์ระกอบการประเมนิ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ  
สรปุผลการประเมนิ 

ผา่น ไมผ่า่น 

1. ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นฐาน งานประจ า งานตาม
หน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมตคิณะรฐัมนตรี  
(Functional Based) 
 

1. GDP ภาคการเกษตรขยายตัว
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 3 

เติบโตร้อยละ 3 
จากปีก่อน 

ร้อยละ 3.5   

2. เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิ
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 

150,634 
 

157,373 
บาท/ครัวเรือน/ป ี

  

3. สถาบนัเกษตรกรและกลุ่ม
เกษตรกรที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

    

3.1 ร้อยละของสหกรณ์ที่ผา่น
เกณฑ์มาตรฐาน  

ร้อยละ 65.67 ร้อยละ 72.79 
(4,454 แห่ง/6,119 

แหง่) 

  

3.2 ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 74.36 ร้อยละ 83.88 
(3,092 แห่ง/  
3,686 แห่ง) 

  

4. ปริมาณธุรกิจของสถาบัน
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

    

4.1  ร้อยละของสหกรณท์ี่ได้รับ
การส่งเสริมและพฒันามีปริมาณ
ธุรกิจเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 73.86 ร้อยละ 79.93 
5,116 แหง่/6,401 

แหง่) 

  

4.2  ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่
ได้รบัการส่งเสริมและพัฒนามี
ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 67.04 ร้อยละ 70.66 
(2,656 แห่ง/3,759

แหง่) 

  

2.  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ด า เนิน งานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์  แนวทางป ฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็น
พิเศษ (Agenda Based) (ถ้าไม่
มีภารกิจนี้ ไม่ต้องประเมิน) 
 
 

1. ตัวชี้วัดการสรา้งความรับรูค้วาม
เข้าใจแก่ประชาชน  

    

1.1 ร้อยละการด าเนินการตาม
แผนการสรา้งความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   

1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็น
ส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์  
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ100 
(1/1) 

  

สรปุผลการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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     องคป์ระกอบการประเมนิ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ  
สรปุผลการประเมนิ 

ผา่น ไมผ่า่น 

 2. ผลการด าเนินงานตามแผน
แนวทางสง่เสริมการเกษตร 
แปลงใหญ ่
 

    

2.1 ผลการด าเนินงานตาม 
แผนแนวทางส่งเสริมการเกษตร
แปลงใหญ ่

ร้อยละ 100 
รายได้เพิ่มขึน้จากปี

ก่อนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 ในทุก
แปลง (76 แปลง 

76 จังหวัด) 

ร้อยละ 100 
(รายได้เพิ่มขึ้นจากปี

ก่อนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 ในทุก
แปลง (76 แปลง  

76 จังหวัด) 

  

  2.2 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ
สง่เสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 
(400 แปลงทีข่ยายใหม่ใน 2560) 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 100   

3.  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ด า เนิน งานตามหลักภารกิจ
พื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการ
การด าเนินงานหลายพื้นที่หรือ
หลายหน่วยงาน (Area Based) 
(ถ้ า ไ ม่ มี ภ า ร กิ จ นี้  ไ ม่ ต้ อ ง
ประเมิน) 

-ไม่มี- - - - - 

4. ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ  
(Innovation Based)  
 

1.  เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ร้อยละ 80 ร้อยละ 78.88   
2. การส่งเสริมตลาดสินคา้สหกรณ์
ออนไลน์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Commerce) : ทุเรียนออนไลน์ 

50 คะแนน 98 คะแนน   

5. ศั กยภาพในการเป็ นส่ วน
ราชการที่ มี ความส าคั ญ เชิ ง
ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ การพั ฒ น า
ประเทศ ตามแผนหรือนโยบาย
ระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล 
(Potential Based) ประกอบกับ
ผลการประเมินโดยองค์กรภายใน
และภายนอกประเทศ 
 

1. การจัดท าและด าเนินการตาม
แผนการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร ์

ด าเนินการตาม 
แผนฯ ถึง ก.ค. 60 

 ได้ครบถ้วน  
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 
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          หนว่ย : บาท 

   หมายเหต ุ 2560 2559 

สนิทรพัย ์     

 สนิทรพัยห์มนุเวียน    

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5         30,385,719.64          23,640,726.68  

  ลูกหน้ีระยะสั้น 6         19,464,538.41          24,942,808.05  

  วัสดุคงเหลือ             5,248,563.76             4,360,405.83  

  รวมสนิทรพัยห์มนุเวียน          55,098,821.81          52,943,940.56  

      

 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน    

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 7       516,885,735.34        490,759,836.93  

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  8         12,239,896.16             2,072,260.66  

  รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน        529,125,631.50        492,832,097.59  

รวมสนิทรพัย ์        584,224,453.31        545,776,038.15  

หนีส้นิ     

 หนีส้นิหมนุเวียน    

  เจ้าหนี้ระยะสั้น 9         30,483,355.81          27,004,577.05  

  เงินรับฝากระยะสั้น 10         18,442,181.96          14,000,386.77  

  รวมหนีส้นิหมนุเวยีน          48,925,537.77          41,004,963.82  

      

 หนีส้นิไมห่มนุเวียน    

  รายได้รอการรับรูร้ะยะยาว             2,351,932.97             2,543,354.72  

  เงินทดรองราชการรบัจากคลังระยะยาว             5,400,000.00             5,410,000.00  

  รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน             7,751,932.97             7,953,354.72  

รวมหนีส้นิ          56,677,470.74          48,958,318.54  

สนิทรพัยส์ทุธ/ิสว่นทนุ        527,546,982.57        496,817,719.61  

      

สนิทรพัยส์ทุธ/ิสว่นทนุ    

  ทุน        344,796,051.81        344,796,051.81  

  รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม        182,750,930.76        152,021,667.80  

รวมสนิทรพัยส์ทุธ/ิสว่นทนุ        527,546,982.57        496,817,719.61  

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 
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    หน่วย : บาท 

  หมายเหตุ 2560 2559 

รายได ้     

 รายได้จากงบประมาณ 11 4,308,420,818.74 4,604,651,269.75 

 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค  844,235.97 1,150,163.21 

 รายได้อื่น  3,721,544.84 66,000.00 

 รวมรายได้  4,312,986,599.55 4,605,867,432.96 

คา่ใชจ้า่ย     

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 12 2,001,370,849.07 2,013,937,792.78 

 ค่าบ าเหน็จบ านาญ 13 887,518,511.56 837,057,431.09 

 ค่าตอบแทน 14 967,794.19 752,562.00 

 ค่าใช้สอย 15 653,327,773.51 686,170,630.65 

 ค่าวัสด ุ 16 93,544,498.04 91,656,082.11 

 ค่าสาธารณูปโภค 17 46,971,351.98 46,602,730.95 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 18 88,594,478.14 77,747,888.88 

 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบรจิาค 19 478,122,128.12 712,380,555.67 

 ค่าใช้จ่ายอื่น 20 25,508,878.79 106,748,481.22 

 รวมค่าใช้จ่าย  4,275,926,263.40 4,573,054,155.35 

 รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  37,060,336.15 32,813,277.61 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

งบแสดงผลการด าเนนิงานทางการเงนิ 

ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 
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ทุน 

รายได้สูง/(ต ่า)กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม 

องค์ประกอบอื นของ
สินทรัพย์สุทธิ/     

ส่วนทุน 

รวมสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน 

ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 กันยายน 2558
ตามที รายงานไว้เดมิ 

344,796,051.81 112,423,497.86  457,219,549.67 

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดิพลาดปีก่อน  6,784,892.33  6,784,892.33 
ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 กันยายน 2558
หลังการปรบัปรุง 

344,796,051.81 119,208,390.19  464,004,442.00 

การเปลี ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส่าหรับป ี2559 

    

รายได้สูง/(ต ่า) กว่าค่าใช้จ่ายส่าหรบังวด  32,813,277.61  32,813,277.61 
ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 กันยายน 2559 344,796,051.81 152,021,667.80  496,817,719.61 

 

 

 

 

 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ ์

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสนิทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 

หน่วย : บาท 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ ์

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐ 

หน่วย : บาท 
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กรมส่งเสริมสหกรณ ์

รายงานฐานะเงนิงบประมาณรายจา่ยปีปัจจบุันและปีก่อน 

ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 

รายงานฐานะเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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   หมายเหตุ 2560 2559 
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ    
  รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษ ี         16,476,038.97         26,501,384.99  
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ         16,476,038.97         26,501,384.99  
 หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง                   3,300.00                   4,500.00  
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธ ิ         16,472,738.97         26,496,884.99  
  รายได้แผ่นดินน่าส่งคลัง       (16,472,738.97)      (26,496,884.99) 
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ                                -                                  -    
 

 

 

 

 

 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

รายงานรายไดแ้ผน่ดนิ 

ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 

http://www.cpd.go.th/


                                 
                                 
 

 

รายงานประจ าปี  2560  กรมส่งเสริมสหกรณ์  

Annual Report 2017 Cooperative Promotion Department                                   

 

181 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cpd.go.th/


                                 
                                 
 

 

รายงานประจ าปี  2560  กรมส่งเสริมสหกรณ์  

Annual Report 2017 Cooperative Promotion Department                                   

 

182 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cpd.go.th/


                                 
                                 
 

 

รายงานประจ าปี  2560  กรมส่งเสริมสหกรณ์  

Annual Report 2017 Cooperative Promotion Department                                   

 

183 

 

 

 

 

 
1. ประชุมเพ่ือพิจารณาการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทยภายใต้ความตกลง RCEP และความตกลง 

AHKFTA วันที่ 7 ต.ค. 59 เวลา 13.30 - 16.00 น.ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     
2. ประชุมเตรียมการส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC)  ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6 

วันที่ 7 ต.ค. 59  เวลา 9.30 - 12.00 น. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
3. เชิญประชุมคณะท างานประสานงาน โครงการ Supporting the integration of the agriculture 

sector into National Adaptation Plans (NAPs) in Thailand วันที่ 6 ต.ค. 59  
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว 

4. การประชุม Japan – Thailand High – Level Cooperation Dialogue on Agricultural and Food 
Industries ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ต.ค. 59 โรงแรมสุโกศล 

5. ประชุมคณะอนุกรรมาการประสานการด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลกของ
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 11 ต.ค. 59 ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 

6. งานสัมมนา TU-ASEAN Forum วันที่ 28 ต.ค. 59 โรงแรมอวานี่ กรุงเทพ ริเวอร์ไซต์ 
7. ประชุมคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตร

ต่างประเทศ ครั้งที่ 3/2559 วนัที่ 28 พ.ย. 59 เวลา 9.30 - 12.00 น.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
8. ประชุมเตรียมการฝ่ายไทยส าหรับการประชุมคณะท างานร่วมด้านการเกษตรไทย-ไต้หวัน ครั้งที่ 6   

วันที่ 20 ธ.ค.59 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
9. การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกอบรมผู้น าเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 

1/2559 วันที่ 16 ธ.ค. 59 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
10. ประชุมหารือการเปิดตลาดสินค้าเกษตรเบื้องต้นของไทย ภายใต้ Request list ของปากีสถานส าหรับ

ความต้องการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน (PATHFTA) วันที่ 11 ม.ค. 60 เวลา 14.00 - 16.00 น.       
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

11. ประชุมคณะท างานร่วมด้านการเกษตรไทย – ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 - 27 ม.ค.60 โรงแรม
โนโวเทล กรุงเทพ 

12. งาน TICA Connect ครั้งที่ 2 : 60 ปี : หุ้นสว่นความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนไทย – เยอรมัน    
วันที่ 18 ม.ค. 60 เวลา 08.45 - 12.30 น. กระทรวงการต่างประเทศ 

13. ประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือ CPF ระหว่างไทย- FAO ครั้งที่ 1/2560  
วันที่ 20 ม.ค.60 เวลา 10.00 น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โครงการ : ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมความร่วมมือด้านสหกรณ์ระหว่างประเทศและเข้าร่วม       
การประชุมในประเทศ 

 กิจกรรมเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือด้านสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมในประเทศจ านวนครั้ง 54 ได้แก่ 
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14. ประชุมคัดเลือกโครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน สมัยที่ 22 สาขาเกษตรกรรม
เฉพาะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 24 ม.ค.60 เวลา 13.30 นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

15. การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 14 วันที่ 19 ม.ค.60 กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

16. การประชุม National Consultations on the GMS Strategy and Action Plan for Promoting 
Safe and Environment Friendly Agro-based Value Chains ส าหรับประเทศไทย วันที่ 31 ม.ค. 60 
โรงแรม Inter Continental กรุงเทพฯ 

17. สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์โรปการได้ด าเนินโครงการพัฒนา ยกระดับและจัดท าข้อสอบภาษาของ
สถาบันการต่างประเทศ วันที่ 24 ม.ค. 60 กระทรวงการต่างประเทศ 

18. ประชุมเตรียมการฝ่ายไทยครั้งที่ 2 ส าหรับการประชุมคณะท างานร่วมด้านการเกษตร ไทย - ไต้หวัน ครั้งที่ 6  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

19. การด าเนินการฝึกอบรมนานาชาติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการและปิดโครงการ วันที่ 27 ก.พ. 60 และ        
18 มี.ค. 60 สันนิบาตสหกรณ์ 

20. งานสัมมนา หัวข้อ ความสัมพันธ์ไทย - สหรัฐฯ ในยุค Donald Trump วันที่ 16 ก.พ. 60 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

21. เชิญประชุมคณะท างานทางวิชาการ ครั้งที่ 6 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร
ไทย - ไต้หวัน วิชาการ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มี.ค. 60 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า 

22. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศภายใตน้โยบายประเทศไทย 4.0 
ระหว่างวันที่ 20 - 21 มี.ค. 60 โรงแรมรามาการ์เด้น 

23. โครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดกาแฟ (ภายใต้ความ
ร่วมมือคณะท างานด้านการเกษตรไทย - อินโดนีเซีย) วันที่ 27 มี.ค. 60  กรมส่งเสริมการเกษตร 

24. การประชุมโครงการความร่วมมือด้านปศุสัตว์ ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ไทย - นิวซีแลนด์ (Thailand - New Zealand Closer Economic partnership : TNZCEP) 

25. การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TEST ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 วันที่ 23 ม.ค. 60  
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

26. การประชุม 8th CEOs and Regulators Workshop Road Map to Credit Union Network 
Integration ระหว่างวันที่ 6 - 10 มี.ค. 60 

27. เชิญประชุมหารือเรื่อง การเข้าร่วมโครงการE-Agriculture Strategy วันที่ 21 เม.ย. 60 เวลา 09.30 น 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

28. การประชุมเตรียมการฝ่ายไทยส าหรับการประชุม Regional Roundtable and Resource 
Mobilization ภายใต้หัวข้อ "Boosting Agricultural in the GMS" วันที่ 20 เม.ย. 60 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

29. ประชุมคณะกรรมการด้านสารัตถะ ภายใต้คณะกรรมการจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตร
และป่าไม้ ครั้งที่ 39 วันที่ 27 เม.ย. 60 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

30. การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านเกษตรกรรม ป่าไม้และประมงและการประชุมที่เก่ียวข้องภายใต้
กรอบ JTEPA ครั้งที่ 6 วันที่ 15 พ.ค. 60 กรมเอเชียตะวันออก 

31. ประชุมกับผู้แทน ADB เรื่อง Potential Technical Assistance from the Asian Development bank 
วันที่ 19 พ.ค. 60 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

http://www.cpd.go.th/


                                 
                                 
 

 

รายงานประจ าปี  2560  กรมส่งเสริมสหกรณ์  

Annual Report 2017 Cooperative Promotion Department                                   

 

185 

32. เข้าร่วมประชุม Workshop on Promoting & evidence based policies for cooperatives within 
United Nation 2030 ระหว่างวันที่  23 - 25  พ.ค. 60 UN 

33. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการด้านพิธีการ การต้อนรับ การจัดเลี้ยงและสถานที่ ในคณะกรรมการจัดการ
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 ครั้งที่ 1 / 2560 วันที่ 16 มิ.ย. 60 ส านักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

34. ประชุมพิจารณาร่างหนังสือแนะน ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับภาษาอังกฤษ วันที่ 13 มิ ย 60 
เวลา 14.00 น. ส านักการเกษตรต่างประเทศ 

35. ประชุมคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตร
ต่างประเทศ ครั้งที่ 1/60 วันที่ 21 มิ.ย. 60 เวลา 13.30 - 16.30 น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

36. การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 มิ.ย. 60 เวลา 14.30 น.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

37. การประชุมคณะกรรมการด้านอาคันตุกะสัมพันธ์ (Liaison Officer) และรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 
2/2560 วันที่ 3 ก.ค. 60 เวลา 9.30 - 12.00 น.กรมประมง 

38. การประชุมคณะกรรมการด้านพิธีการ การต้อนรับการจัดเลี้ยงและสถานท่ีในคณะกรรมการจัดการ
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 ก.ย. - 1 ต.ค. 60      
(รวมวันเดินทาง) โรงแรมแชงกรีล่า และโรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ 

39. คณะท างานฝ่ายประสานงานต่างประเทศ "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี" วันที่ 29 มิ.ย. 2560
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

40. ประชุมเตรียมการ JTEPA วันที่ 29 มิ.ย. 60 เวลา 14.00 น. ส านักการเกษตรต่างประเทศ 
41. การประชุมเตรียมการคณะท างานร่วมด้านการเกษตรไทย-ลาว ครั้งที่ 3 วันที่ 26 ก.ค. 60 เวลา 14.30 น.

ส านักงานปฎิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
42. การประชุมเตรียมการคณะท างานร่วมด้านการเกษตรไทย-ลาว ครั้งที่ 3ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 3 ส.ค. 60 

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น 
43. ประชุมเตรียมการฝ่ายไทยส าหรับการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านการเกษตรกรรม ป่าไม้และประมง

ภายใต้กรอบ JTEPA ครั้งที่ 8 วันที่ 12 ก.ค. 60 เวลา 10.00 - 12.00 น.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
44. ประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 8 วันที่ 24 ก.ค. 60 เวลา 

09.30 -12.00 น. โรงแรมเดอะสุโกศล 
45. ประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสูท่้องถิ่นวันที่ 4 ก.ค. 60 เวลา 9.00 -11.00 น.  

ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
46. ขอเชิญประชุมหารือการเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) 

วันที่ 20 ก ค 60 เวลา 9.30 น ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
47. เชิญประชุมเตรียมการฝ่ายไทยส าหรับการประชุมคณะท างานร่วมด้านการเกษตรจีน-ไทย ครั้งที่ 11 

วันที่ 8 ส.ค. 60 เวลา 9.30 - 12.00 น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
48. แต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือ CPF ระหว่างไทย - 

FAO ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 3 ส.ค. 60 เวลา 9.30 - 12.00 น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
49. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ 38 

สมัยพิเศษ (Special SOM-38th AMAF) และการประชุม Special SOM -16th AMAF+3 วันที่ 8 ส.ค. 60 
เวลา 13.30 น.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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50. การประชุมคณะท างานรว่มด้านการเกษตรไทย - ภูฏาน ครั้งที ่5 วนัที่ 25 ส.ค. 60 เวลา 14.00 - 16.30 น.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

51. การประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเจรจา ตามความตกลง JTEPA ครั้งที่ 2/2560  
วันที่ 9 ส.ค. 60 เวลา 14.00 น. กระทรวงการต่างประเทศ 

52. สรุปผลการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยส าหรับจัดประชุมคณะท างานร่วมด้านการเกษตร ไทย -ภูฏาน  
ครั้งที่ 5 วันที่ 4 ก.ย. 2560 โรงแรม Royal Princess หลานหลวง 

53. การประชุมคณะท างานร่วมด้านการเกษตรไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 5 วันที่ 4 ก.ย. 2560 โรงแรม Royal 
Princess หลานหลวง 

54. ขอเชิญร่วมงาน "TICA Connect" ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "Building Bridges for Global Sustainable 
Development : The Way Forward of Thailand - Japan Partnership for SDGs" วันที่ 15 ก.ย. 60 
กระทรวงการต่างประเทศ 

 
 
 

- ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
- กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กระทรวงการต่างประเทศ 
- กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- กรมเอเชียตะวันออก 
- สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
- สันนิบาตสหกรณ์ 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- ศูนย์ราชการ 
- สหประชาชาติ UN 
- ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน / องค์กรความร่วมมือประเภท / ลักษณะความร่วมมือ 
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1. Annual Coordination Meeting of the “ Project for Strengthening Capacity Building in 
Agriculture Sector in ASEAN Countries–Phase 2 (CB Project 2) ” , SiemReap, Cambodia,     
30 November – 1 December 2016 เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมระหว่าง 29 พ.ย. - 2 ธ.ค.59 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

หน่วยงาน / องค์กรความร่วมมือประเภท / ลักษณะความร่วมมือ 
- ส านักเลขาธิการอาเซียน 
- กระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง ญี่ปุ่น 

 ความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้ CB Project หรือ โครงการ
เสริมสร้างทักษะด้านการเกษตรของเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์การเกษตร ผู้น าเกษตรกร รวมทั้งข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ 
 การด าเนินกิจกรรมจะแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก ได้แก่ การด าเนินการระหว่างกระทรวงเกษตร ป่าไม้
และประมง ประเทศญี่ปุ่น และส านักเลขาธิการอาเซียน และประเทศสมาชิกอาเซียน เกี่ยวกับการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น ระยะเวลา  ๒ สัปดาห์  
ส่วนที่สอง ได้แก่ กิจกรรมการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นระยะสั้นมาให้ค าแนะน าด้านการพัฒนาสหกรณ์และ
การเกษตรในประเทศสมาชิกอาเซียนตามที่ร้องขอ โดยสหภาพกลางสหกรณ์การเกษตรแห่งญี่ปุ่นหรือ Ja-
Zenchu เป็นผู้สนับสนุน 

 
 

หมายเหตุ 
 จ าก ผ ล ก ารป ระชุ ม  Project for Strengthening Capacity Buildind in Agriculture Sector in 
ASEAN Countries Phese 2 ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัด Bohol สาธารณรัฐฟิลิปปินส์      
มีแผนการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2559 (PY 2015) ได้แก่ 
1. การจัดการฝึกอบรม จ านวน 8 หลักสูตร ซึ่งประเทศไทยโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดให้แก่ประเทศสมาชิก
อาเซียนทุกประเทศ(All - AMS Component) 1 หลักสูตร คือ Improving Capacity of Woman Leaders in 
an Efficiency Management of Farmer Institutions ระหว่างวันที่ 17 - 30 กรกฎาคม 2559 เป็นโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงาน เช่น เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ 
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านการเกษตร และผู้น าธุรกิจการเกษตร ของประเทศสมาชิกอาเซียน  และของไทย 
ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร และยกระดับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่เกษตรกร โดยมีงบประมาณ
สนับสนุนจากกระทรวงเกษตรป่าไม้ และประมง เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ แล้วยังควรจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ (All-AMS Component)  และการจัดฝึกอบรมภายใต้ 
Bilateral Component ตามค าขอของประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพ่ือเผยแพร่ความก้าวหน้าด้าน
การเกษตรและสหกรณ์ของไทย 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการฝึกอบรมภายใต้โครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่  17 - 30 
กรกฎาคม 2559 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 20 คน จาก ประเทศไทย และประเทศในอาเซียน ได้แก่ ประเทศบรูไน 

กิจกรรมเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือด้านสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมต่างประเทศจ านวน 10 ครั้ง  
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กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม โดยจัดให้มีกิจกรรมในกรุงเทพฯ และศึกษาดู
งาน ณ ต่างจังหวัด ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง จังหวัด
นครราชสีมา และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  

2. โครงการภายใต้ความร่วมมือคณะท างานด้านการเกษตรไทย -อินโดนีเซีย เดินทางไปเข้าร่วม         
การประชุมระหว่าง 23  - 29 เม.ย. 60 ประเทศอินโดนีเซีย (เจ้าหน้าที่กองแผนงานไม่ได้เข้าร่วม
เดินทางไปประชุมดังกล่าว แต่ได้ด าเนินเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้กองพัฒนาสหกรณ์ภาค
การเกษตรและกลุ่ ม เกษตรกรเข้ าร่วม) ภายหลั งเลื่ อนก าหนดการออกไป เป็ น ระห ว่าง                     
ณ ประเทศอินโดนีเซีย เดินทางระหว่างวันที่ 3 - 8 ก.ย. 60 

หน่วยงาน / องค์กรความร่วมมือประเภท / ลักษณะความร่วมมือ 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 

 

หมายเหตุ 
 เป็นการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดกาแฟ 
(Cooperation in Promotion and Development of Coffee Production, Processing and Marketing ) 
โดยกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และกองแผนงานร่วมด าเนินกิจกรรมโครงการหน่วยงาน
ที่ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ และก าหนดกรอบ
ระยะเวลาดังนี้ 

- กิจกรรมการประชุมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาการ การผลิต การตลาด และการแปรรูปกาแฟ 
และกิจกรรมฝึกปฏิบัติจริง ณ ประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน โดยครั้งที่ 1 ด าเนินการ
ระหว่างวันที่ 23 - 29 เมษายน 2560 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2560  

- กิจกรรมการศึกษาดูงานหรือฝึกปฏิบัติจริง ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11 - 17 มิถุนายน 2560 

3. โครงการภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-กัมพูชา ระยะ 3 ปี สาขาเกษตร เดินทางไป
เข้าร่วมการประชุมระหว่าง 3 - 5  พ.ค. 60 ราชอาณาจักรกัมพูชา 

หน่วยงาน / องค์กรความร่วมมือประเภท / ลักษณะความร่วมมือ 
- กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 - 22 กรกฎาคม 2560 

 

หมายเหตุ 
 การประชุมมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรยายสรุปและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผนความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาไทย-กัมพูชา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ในสาขาเกษตร  เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์น าไปออกแบบรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ไทยจะสามารถให้ความร่วมมือกับฝ่ายกัมพูชา
ได้ และสอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพในการผลิตทางการเกษตร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่อง Development of Cooperative System โดยโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
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4. การประชุมคณะกรรมการ และการแลกเปลี่ยนวิชาการและด้านสหกรณ์การเกษตรของประเทศสมาชิก
อาเซียนภายใต้ ASEAN Centre for the Development of Agricultural Cooperatives: ACEDAC 
และการประชุมคณะท างานของอาเซียนด้านสหกรณ์การเกษตร (ASEAN Working Group on 
Agricultural Cooperatives : ASWGAC) เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมระหว่าง 16 - 19  พ.ค. 2560 
ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

 

หน่วยงาน / องค์กรความร่วมมือประเภท / ลักษณะความร่วมมือ 

- ศูนย์เพ่ือการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรแห่งอาเซียน (ASEAN Centre for the Development of 
Agricultural Cooperatives : ACEDAC) ซ่ึง ACEDAC หรือ ศูนย์เพื่อการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรแห่ง
อาเซียน (ASEAN Centre for the Development of Agricultural Cooperatives )  เป็นองค์กรหนึ่ง
ภายใต้อาเซียน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียน 

- คณะท างานด้านสหกรณ์การเกษตร (ASEAN Working Group on Agricultural Cooperative : ASWGAC) 
 ด้านการเกษตรและป่าไม้ เมื่อปี 2534 โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ ลงนาม ในหนังสือถึง
เลขาธิการACEDAC เพ่ือให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือผู้แทนเป็น กรรมการในคณะกรรมการ ACEDAC โดย
จะมีการประชุมเป็นประจ าทุกปี และประเทศสมาชิกอาเซียน จะหมุนเวียนในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
เนื่องจากการการประชุมนี้สามารถท าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนก าหนดความต้องการพื้นฐานและกลยุทธ์ ร่วมกัน
ในการพัฒนาสหกรณ์การเกษตร โดยเฉพาะภาคการผลิต การแปรรูป การตลาด อุตสาหกรรมการเกษตร รวมทั้ง
การส่งเสริมการด าเนินธุรกิจระหว่างสหกรณ์การเกษตรของประเทศ สมาชิกอาเซียน ASWGAC หรือคณะท างาน
ของอาเซียนด้านสหกรณ์การเกษตร(ASEAN Working Group on Agricultural Cooperatives) ประกอบด้วย 
ผู้แทนจากของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งก ากับดูแลสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร มีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้า
ในการด าเนินโครงการความร่วมมือของอาเซียน โดยมีคณะกรรมการ ACEDAC เป็นกลไกด าเนินโครงการความ
ร่วมมือดังกล่าว ปัจจุบันประเทศไทยโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็น Lead Country ของโครงการ Data and 
Information Exchange โดยมีการรายงานผลความคืบหน้าภายใต้โครงการโครงการความร่วมมือดังกล่าว ภายใต้
เว็บไซด์ www.acedac.org การรายงานผลกิจกรรม ASEAN Women Development ซึ่งแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียนรวมถึงประเทศไทยจะรายงานกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทของสตรีในสหกรณ์การเกษตรเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกัน รวมถึงกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ Strategic Plan of Actions ของอาเซียน 
 

หมายเหตุ 

 จากผลการประชุมคณะท างานของอาเซียนด้านสหกรณ์การเกษตร (ASEAN Working Group on 
Agricultural Cooperatives : ASWGAC) ครั้งที่ 19 ในวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2560 รวม 2 วัน ซึ่งด าเนินการ
ประชุมต่อเนื่องจากการประชุม ACEDAC ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2560   

1. รับทราบแผนกลยุทธ์ความร่วมมือด้านสหกรณ์การเกษตรของอาเซียนระยะ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 – 2563  
2. ขอความร่วมมือประเทศสมาชิกด าเนินโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนฯ ดังกล่าว เช่น โครงการศึกษาดู

งานจัดนิทรรศการ และงานแสดงสินค้าเกษตรที่ประเทศมาเลเซียในช่วงปี 2561 การประชุม ACBF       
ครั้งที่ 7 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และแนวทางการพัฒนาเรียนรู้ร่วมกันของ ASEAN 

3. ผู้แทนประเทศไทยได้น าเสนอนโยบายการพัฒนาภาคการเกษตรและสหกรณ์ของนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสรุปผลความก้าวหน้าของสหกรณ์ภาคการเกษตร      
ในเรื่องปริมาณธุรกิจ จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวนสมาชิก พร้อมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
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สหกรณ์ในช่วงระยะเวลา 20 ปี เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือขอให้ประเทศสมาชิกให้ความส าคัญกับปัญหา
แรงงานภาคการเกษตรที่ลดลง ส่งผลให้ต้องพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตที่
เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อการบริโภค 
รวมถึงพัฒนาสินค้าสหกรณ์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

4. ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ส่งข้อเสนอโครงการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการสหกรณ์การเกษตรของ
ประเทศสมาชิกพร้อมกับการประชุม PrepSOM AMAF ครั้งที่ 39 และการประชุม AMAF ครั้งที่ 39 โดย
ขอให้ประเทศไทยขอค ายืนยันจากประธาน SOM-AMAFF เพ่ือขอความเห็นชอบข้อเสนอโครงการนี้ 
ประเทศไทยได้ประสานแจ้งให้ ASEAN Foundation และผู้แทนส านักเลขาธิการอาเซียนทราบว่า มติที่
ประชุมดังกล่าว ในส่วนผู้แทนประเทศไทยจะด าเนินการประสานในเบื้องต้นให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแบบไม่
เป็นทางการ แต่เนื่องจากเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี ทาง ASEAN Foundation จะต้องท าหนังสือ
เป็นทางการเสนอผ่าน ส านักเลขาธิการอาเซียน ไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
ความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการของสหกรณ์ด้านสินค้ากาแฟ ในการประชุม PrepSOM 
AMAF ครั้งที่ 39 และประชุม AMAF ครั้งที่ 39 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

5. ส านักงานเลขาธิการอาเซียน สรุปเสนอที่ประชุมว่า แนวทางการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรของอาเซียน    
มี 5 ประเด็นหลัก คือ การด าเนินกิจการ ความก้าวหน้าของสหกรณ์การเกษตรในอาเซียน แนวโน้มการ
พัฒนาและการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตร กลยุทธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ 
ระยะ 10 ปีของอาเซียน และงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า ผลความก้าวหน้า
ตามแนวทางฯ ดังกล่าว จะต้องมีการน าเสนอในที่ประชุม ASWGAC ครั้งที่  20 ในปี 2561 ดังนั้น 
ประเทศสมาชิกควรสนับสนุนข้อมูลและให้รายละเอียดในการประเมินผล และการสัมภาษณ์จาก ASEAN 
Member States (AMS) Focal Point 

6. ผู้ประสานงานโครงการ CB Project phase 2 ได้น าเสนอความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการฯ ผลการ
ประชุม ACM ประจ าปี การอบรมและการศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตร และการส่งผู้เชี่ยวชาญจาก
ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาแนะน า รวมถึงการติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ไปแล้ วนั้น ซึ่ง
โครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2560 ส าหรับโครงการ CB Project 3 ได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการฯ ของส านักเลขาธิการอาเซียนแล้ว ซึ่งเป็นการด าเนินการที่ต่อเนื่องจาก phase 2 
โดยจะเข้าสู่การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (MAFF) ประเทศ
ญี่ปุ่น ในเดือนมิถุนายน 2560 นี้ จากนั้นจะเข้าสู่ที่ประชุม SOM-AMAF และคณะกรรมการผู้แทนถาวร 
(CPR) เพ่ือพิจารณาอนุมัติด าเนินโครงการต่อไป 

7. ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางด้านอาหารร่วมกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
ได้น าเสนอรายชื่อสถาบันการศึกษาต่างๆ จากประเทศสมาชิกท่ีได้เข้าร่วมด าเนินโครงการ ซึ่งประเทศไทย 
คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสรุปความก้าวหน้าในภาพรวมของโครงการที่ต่อเนื่องจาก phase 1 
ซึ่งเป็นผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือสนับสนุน
ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวได้ด าเนินการต่อเนื่องถึง 
phase 2 และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาให้การสนับสนุนของคณะกรรมการประเมินโครงการของส านัก
เลขาธิการอาเซียน จากประเด็นดังกล่าว ผู้แทนประเทศไทยได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จาก
สถาบันการศึกษาของแต่ละประเทศมีความส าคัญ และเป็นองค์ความรู้ที่ เป็นประโยชน์ ขอให้ผู้
ประสานงานหลักสรุปประเด็นให้ประเทศต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรมทางด้านการผลิต
สินค้าเกษตร และควรเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรด้วย จะเป็นการสนับสนุนให้การผลิตสินค้า
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เกษตรของสหกรณ์มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงส่ งเสริมให้สหกรณ์
การเกษตรเข้าใจห่วงโซ่การผลิตสินค้าทางด้านอาหารว่ามีกระบวนการหลักๆ ที่ต้องด าเนินการ่วมกันใน
ภูมิภาคอาเซียน  

8. ข้อเสนอการศึกษาสหกรณ์การเกษตรกรณีศึกษาในประเทศสมาชิกโดยมูลนิธิอาเซียน (AF) ร่วมกับ Asian 
Farmers’ Association (AFA) มุ่งที่จะศึกษาถึงวิสัยทัศน์ร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่อสหกรณ์การเกษตร 
นโยบายของรัฐบาล กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์การเกษตรในแต่ละประเทศ เพ่ือ
เสนอแนะการปฏิรูปนโยบายในการสนับสนุนสหกรณ์การเกษตรในการให้บริการกับเกษตรกรและการเปิด
ตลาดสหกรณ์ โดยก าหนดที่จะจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในแต่ละประเทศให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2560 
ซึ่งที่ประชุมขอให้ผู้ท าการศึกษาสอบถามข้อมูลจาก ASWGAC focal Point ประกอบการศึกษาด้วย  

9. การประชุม ASWGAC ครั้งที่ 20 จะจัดต่อจากการประชุม ACEDAC ครั้งที่ 25 ในเดือน กรกฎาคม 2561 
ที่ประเทศมาเลเซีย ส่วนวัน เวลา และสถานที่จะแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยส านักเลขาธิการ
อาเซียนกองแผนงาน และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา  
 

5. การประชุมความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์เกษตร ของประเทศสมาชิก อาเซียน – ญี่ปุ่น 
การประชุม the General Overview Meeting of the “Project for Strengthening Capacity 
Building in  Agriculture Sector in ASEAN Countries – Phase 2   (CB Project 2)” ระหว่าง
วันที่ 25 – 28 ก.ค. 2560 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 

หน่วยงาน / องค์กรความร่วมมือประเภท / ลักษณะความร่วมมือ 

- ส านักเลขาธิการอาเซียน 
- กระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง ญี่ปุ่น 

 ความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้ CB Project หรือ โครงการ
เสริมสร้างทักษะด้านการเกษตรของเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์การเกษตร ผู้น าเกษตรกร รวมทั้งข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการด าเนินกิจกรรมจะ
แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก ได้แก่ การด าเนินการระหว่างกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง ประเทศญี่ปุ่น และ
ส านักเลขาธิการอาเซียน และประเทศสมาชิกอาเซียน เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ระยะเวลา          
๒ สัปดาห์ ส่วนที่สอง ได้แก่ กิจกรรมการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นระยะสั้นมาให้ค าแนะน าด้านการพัฒนาสหกรณ์และ
การเกษตรในประเทศสมาชิกอาเซียนตามท่ีร้องขอ โดยสหภาพกลางสหกรณ์การเกษตรแห่งญี่ปุ่นหรือ Ja-Zenchu 
เป็นผู้สนับสนุน 
 

หมายเหตุ ได้เสนอโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Appropriate Management for SustainableDevelopment 
of Agricultural Cooperative and Farmer Institutions” จากผลการประชุมทั่วไป ได้หารือก าหนดกรอบเวลาใน
การรับสมัครคัดเลือกและแจ้งผลผู้ เข้าร่วมโครงการในที่ประชุมได้ ก าหนดกรอบระยะเวลาเดิมโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง แต่ให้โอกาสเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะโครงการที่มีผู้สมัครไม่ครบตามที่ก าหนด เห็น
ควรให้โอกาสแก ่CLMV หรือประเทศอ่ืนในอาเซียนเข้าร่วมโครงการให้ครบตามจ านวนที่ต้องการ 
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6. การประชุมเจรจาความร่วมมือในด้านการพัฒนาสหกรณ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน  
 
    6.1 การประชุมหารือโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย – ลาว ณ เมืองหงสา แขวงไชยบุรี 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 26 - 29 พ.ค. 2560  
หน่วยงาน / องค์กรความร่วมมือประเภท / ลักษณะความร่วมมือ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้มีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย – ลาว ครั้งที่ 
2 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2559 และฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เสนอโครงการพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบร่วมกับกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานด าเนินการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ในเมืองหงสา แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
หมายเหตุ 
จากผลการประชุมกรมฯ เสนอแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาสหกรณ์ลาว – ไทย ดังนี้ 

1. ในการพัฒนาสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรจ าเป็นต้องใช้เวลาในการพัฒนาองค์กร โดยต้องมีการท าอย่าง
ต่อเนื่อง จึงควรแบ่งการท างานภายใต้ความร่วมมือเป็นระยะ (Phase) เช่น ระยะที่ 1 ระยะสั้น ระยะที่ 2 
ระยะปานกลาง และระยะที่ 3 ระยะยาว โดยในแต่ละระยะ มีระยะเวลา 3 ปี  

2. แต่ละระยะต้องมีการก าหนดกิจกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณตัวชี้วัด(Indicator) 
ที่มีความชัดเจนเพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือน าไปสู่การท างานในระยะ (Phase) ต่อไปโดยให้
กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว ก าหนดรายละเอียด 

3. กรมส่งเสริมสหกรณ์ของไทยเสนอกิจกรรมทางเลือกให้แก่ฝ่ายลาว ดังนี้ 
- การพัฒนาทักษะ การถ่ายทอดความรู้ ด้านการสหกรณ์ให้แก่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ในระดับ

พ้ืนที่ของกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว ในลักษณะ Training for Trainer  
- ทางเลือกพ้ืนที่ เลือกสหกรณ์ที่จะท าเป็นสหกรณ์ตัวอย่าง (Pilot Project) เพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้

เป็นต้นแบบในการพัฒนาสหกรณ์ ใน สปป.ลาว  
- ให้มีการศึกษา วิจัย สหกรณ์ต้นแบบ 
- ให้มี “สหกรณ์คู่แฝด” ระหว่างสหกรณ์ลาวที่เป็นสหกรณ์ต้นแบบ (Pilot Project) กับสหกรณ์

ไทยที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันความก้าวหน้า 
4. กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท าหลักสูตร “การจัดตั้งสหกรณ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” 

โดยก าหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 3 – 17 กันยายน 2560  
5. กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการจับคู่สหกรณ์คู่แฝดระหว่าง    2.1 สหกรณ์จังหวัดน่าน จับคู่กับกลุ่มผู้โยกย้าย

หงสา เมืองหงสา แขวงไชยะบุร ี
- ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จับคู่กับกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านเกิน และกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์ 

บ้านบุ่งพร้าว เมืองทุละคม แขวงเวียงจันทน์ 
- ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี จับคู่กับกลุ่มผู้ปลูกกาแฟปากซอง เมืองปากซอง แขวง

จ าปาสัก 
- ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย จับคู่กับกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านเกิน และกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์ 

บ้านบุ่งพร้าว เมืองทุละคม แขวงเวียงจันทน์ 
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    6.2 โครงการการประชุมหารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการแปรรูป การตลาด
กาแฟ และการฝึกอบรมแบบปฏิบัติจริง ณ ประเทศอินโดนีเซีย เดินทางระหว่างวันที่ 3 - 8 ก.ย. 60 
หน่วยงาน / องค์กรความร่วมมือประเภท / ลักษณะความร่วมมือ 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ได้เสนอโครงการภายใต้
ความร่วมมือคณะท างานด้านการเกษตรไทย – อินโดนีเซีย ชื่อโครงการ ความร่วมมือด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดกาแฟ (Cooperation in Promotion and Development of 
Coffee Production, Processing and Marketing)  
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ในการผลิต การแปรรูป และการตลาดกาแฟ
โรบัสต้าระหว่างเจ้าหน้าที่ เกษตรกร/ผู้น ากลุ่มเกษตรกร และภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ และเป็นการสร้าง
เครือข่ายและพันธมิตรความร่วมมือในการพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดกาแฟระหว่างประเทศไทย
และประเทศอินโดนีเซีย ระยะเวลาด าเนินงาน 2 ปี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบให้จัดท าโครงการ
ในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร ซึ่ง
เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะท างาน       ความร่วมมือด้านการเกษตร อินโดนีเซีย – ไทย (JAWG) ครั้งที่ 7 
ระหว่างวันที่ 22 – 25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม Ocean Marina Yacht Club เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  
หมายเหตุ 
 โครงการประชุมหารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปการตลาดกาแฟ และ
การฝึกอบรมแบบปฏิบัติจริง ณ ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิ ต  การแปรรูป  และการตลาดกาแฟ  (Cooperation in Promotion and Development of Coffee 
Production, Processing and Marketing) ภายใต้กิจกรรมโครงการความร่วมมือ ได้ก าหนดให้มีกิจกรรมการ
ประชุมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาการ การผลิต การตลาด และการแปรรูปกาแฟ และกิจกรรมฝึก
ปฏิบัติจริง (On the job training) ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีผู้แทนกรมฯ ซึ่งเป็นข้าราชการกองพัฒนาสหกรณ์
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และผู้แทนสหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จ ากัด สหกรณ์ผู้
ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด ร่วมเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ 
 

7. การติดตามประเมินผลและเจรจาความร่วมมือกับ Japan Agricultural Exchange Council : JACE) 
ภายใต้โครงการฝึกงานผู้น าเยาวชน เกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ก าหนดเดินทาง ระหว่างวันที่      
26 - 31 ส.ค. 60 ณ ประเทศญี่ปุ่น  

หน่วยงาน / องค์กรความร่วมมือประเภท / ลักษณะความร่วมมือ 

- Japan Agricultural Exchange Council  
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามในบันทึกช่วยจ า (Memorandum of Mutual Understanding) 
เพ่ือรับ   ความช่วยเหลือจากสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Agricultural 
Exchange Council: JAEC) ในการรับเยาวชนเกษตรไทยไปฝึกงานในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประมาณ 15-20 
ทุนต่อปี การฝึกงานมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนเกษตรไทยได้เรียนรู้เทคนิคการจัดการฟาร์ม เรียนรู้
ทักษะการท าเกษตรสมัยใหม่ รวมทั้งเรียนรู้กิจกรรมในสังคมชนบทญี่ปุ่น โดยเยาวชนเกษตรไทย 1 คน จะพัก
อาศัยและท างานร่วมกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น 1 ครอบครัว นอกจากนี้เยาวชนเกษตรไทยยังเป็นตัวแทนของ
เกษตรกรไทยในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเกษตรกรไทยกับเกษตรกรญี่ปุ่นอีกด้วย 
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พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานกุารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงาน

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 45 ปี มีกจิกรรมสกัการะสิง่ศักดิ์สิทธ์ิประจ ากรมสง่เสรมิ

สหกรณ์ การท าบญุเลี้ยงพระ การอ่านสาร พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กบัขา้ราชการของกรมส่งเสรมิสหกรณ์ โดยมีคณะผู้บรหิาร 

ข้าราชการ พนกังานและผู้ปฏิบตัิงานในกรมสง่เสริมสหกรณ์ อดีตผูบ้ริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ และบุคลากร

ในขบวนการสหกรณเ์ขา้ร่วมในพิธี โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมสง่เสรมิสหกรณ์ พร้อมด้วย  

นายเชิดชัย พรหมแก้ว นายประยรู อินสกุล รองอธบิดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บรหิารกรมฯร่วมให้

การต้อนรบั ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงค์เธอกรมหมืน่พิทยาลงกรณ์  

http://www.cpd.go.th/
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1 ตุลาคม 2560 นายพิเชษฐ ์วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสรมิสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเชดิชัย   

พรหมแก้ว และนายประยูร อนิสกุล รองอธิบดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ ต้อนรบัคณะบุคคลเข้าร่วมแสดงความ

ยินดีในโอกาสวนัล้ายวนัสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 45 ปี 

http://www.cpd.go.th/


 


