ก

สารจากอธิบดี
กรมส่ ง เสริม สหกรณ์ มีภ ารกิจ ในการส่ง เสริม ก ากับ ดูแ ล สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ สนับสนุนด้านเงินทุน ข้อมูล
สารสนเทศเทคโนโลยี และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เ หมาะสม เพื่อ พัฒนาระบบสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
มีความเข้มแข็ง สมาชิกสหกรณ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยในปี 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กาหนดนโยบายการพัฒนาระบบสหกรณ์ 4 ด้าน ได้แก่
1. สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร โดยส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรมีการ
บริหารกิจการด้วยความโปร่งใส มีระบบการบริหารจัดการภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2. ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกรให้ มี บ ทบาทขั บ เคลื่ อ นนโยบายรั ฐ สนั บ สนุ น ให้ ส หกรณ์
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพ รวบรวม แปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร เชื่อ มโยง
เครือข่ายและบริหารจัดการ เพื่อส่งผ่านความช่วยเหลือจากรัฐสู่ประชาชน
3. สนั บสนุนสหกรณ์ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเพื่ อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และเพิ่มช่องทาง
การจาหน่ายผลผลิต ให้สหกรณ์บริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญแบบครบวงจร
โดยนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ
ยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตร
4. พัฒนาบุคลากร โดยพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็น
Smart Officer ทาหน้าที่ทั้งด้านการส่งเสริมสหกรณ์ และการติดตามกากับ
ดูแลสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดาเนินงานที่เข้มแข็งและ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์
ในการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ

ข

สารจากอธิบดี
จากการดาเนินงานพัฒนาสหกรณ์ดงั กล่าว ในปี 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์มผ
ี ลการดาเนินงาน
สาคัญใน 2 ด้านหลัก ได้แก่
1) ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง สหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกร 13,193 แห่ ง
ทั่วประเทศ ได้ดาเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สามารถ
เป็ น กลไกส าคั ญ ในการส่ง ผ่า นนโยบายของรัฐ บาลเพื่อ ช่ว ยเหลื อ เกษตรกรสมาชิก ซึ่ ง มีส หกรณ์ /
กลุ่ ม เกษตรกรกว่ า 1,573 แห่ ง มี ศั ก ยภาพในการรวบรวมผลผลิ ต การเกษตรที่ ส าคั ญ เช่ น ข้ า ว
ยางพารา มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ เป็นต้น ปริมาณกว่า 5.53 ล้านตัน/ปี สหกรณ์/
กลุ่ ม เกษตรกร 718 แห่ ง จั ดการและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรรวมกว่า 1.103 ล้ านตัน/ปี รวมถึง
เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์กับภาคเอกชนจาหน่ายปัจจัยการผลิต ผลิตผลทางการเกษตร และ
สินค้าอุปโภค บริโภค แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไปมูลค่ารวมกว่า 21,718 ล้านบาท
2) ด้านการกากับ ดูแลและแก้ไขปัญหาสหกรณ์ ได้กาหนดมาตรการกากับ ตรวจสอบสหกรณ์
อย่ า งเข้ ม ข้ น เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น และเฝ้ า ระวั ง การทุ จ ริ ต ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ สหกรณ์ แ ละสมาชิ ก
อีก ทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้ การบริหารจัดการและกากับดูแลกิจการสหกรณ์มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นและมีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
ทั้ ง นี้ ในปี 2562 กรมส่ ง เสริม สหกรณ์ จ ะขับ เคลื่ อ นต่อ เนื่อ งในการพั ฒ นาสหกรณ์ ใ ห้เ ป็ น
ศูนย์กลางการบริหารจัดการผลผลิตอย่างมืออาชีพ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและเกษตรกร ภายใต้กรอบ
การพัฒนาด้านความเข้มแข็งและการดาเนินธุรกิจ
สุ ด ท้ า ยนี้ ผมขอขอบคุ ณ บุ ค ลากรของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ มี ค วามมุ่ ง มั่ น
ในการขับเคลื่อนงานในปีที่ผ่านมา และขอขอบคุณคณะกรรมการดาเนินการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรที่ได้บริหารงานเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สารบัญ
หน้า
สารจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
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วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
พันธกิจ
วิสยั ทัศน์
การสหกรณ์มน
ั่ คง สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรเข้มแข็ง

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยัง่ ยืน

เป้าหมาย
ระบบสหกรณ์ได้รบ
ั การส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไก
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถของชุมชน

พันธกิจ
1. กากับดูแลสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรให้อยูใ่ นกรอบของกฎหมายและทันต่อสถานการณ์
2. เสริมสร้างการเรียนรูแ้ ละทักษะด้านการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์และประชาชนทัว่ ไป
3. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรให้มกี ารดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็ง ทัง้ ทางเศรษฐกิจและสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. สนับสนุนด้านเงินทุน สารสนเทศ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แก่สหกรณ์
และกลุม่ เกษตรกร
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อานาจหน้าที่
ตามกฎหมาย
1. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดน
ิ เพือ่ การครองชีพเฉพาะ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการนิคมสหกรณ์และกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายในการรับ จดทะเบียน
ส่งเสริม แนะนา กากับ และดูแลสหกรณ์ รวมทัง้ ตามอานาจหน้าทีอ่ น
ื่ ๆ ที่นายทะเบียนสหกรณ์
สัง่ การให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และคุม้ ครองระบบสหกรณ์
4. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรูเ้ กีย่ วกับอุดมการณ์ หลักการและวิธก
ี ารสหกรณ์ ให้แก่บุคลากร
สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
5. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพือ่ พัฒนาระบบสหกรณ์ การบริหารจัดการองค์กร และการดาเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ให้มปี ระสิทธิภาพและเข้มแข็งทัง้ ทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ศึกษาและวิเคราะห์ เพือ่ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กบ
ั คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ
7. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของตลาดสินค้าสหกรณ์และสร้างเครือข่ายการเชือ่ มโยงธุรกิจ
ระหว่างสหกรณ์กบ
ั สหกรณ์สหกรณ์กบ
ั เอกชนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
8. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุน ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี และทรัพยากรอื่นๆ ทีเ่ หมาะสม
ในการดาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
9. ปฏิบต
ั ก
ิ ารอืน
่ ใดตามทีก
่ ฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าทีข่ องกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างการสหกรณ์ให้เป็นตัวขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและคุณภาพชีวต
ิ
ของประชาชน
- วิถสี หกรณ์ เป็นทีพ
่ งึ่ พิงของชุมชนอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
และการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและกระตุน
้ ให้มน
ี วัตกรรมทัง้ การผลิตและการตลาด
ตลอดห่วงโซ่ในกระบวนการใหม่ๆ
- สหกรณ์และกลุม่ สามารถนาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน
และบริการสมาชิกและสร้างนวัตกรรม
- สร้างเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร ให้เป็นกลไกในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจและสังคม
- สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรพัฒนาการบริหารจัดการทีม่ ธี รรมาธิบาล
- สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- กรมส่งเสริมสหกรณ์มสี มรรถนะสูง มีขอ้ มูลมีความสามารถในการวิเคราะห์เป็นแหล่งให้
ความรูแ้ ละข้อแนะนาแก่สหกรณ์และสมาชิก (เก่ง น่าเชือ่ ถือ ไว้วางใจได้)
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การแบ่งส่วนราชการของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กลุม่ ตรวจสอบภายใน 

 กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร

ส่วนกลาง
สานักงานเลขานุการกรม 
กองคลัง 
กองพัฒนาระบบ 
สนับสนุนการสหกรณ์
กองพัฒนาสหกรณ์ 
ภาคการเกษตรและกลุม่ เกษตรกร
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
กรุงเทพมหานคร พืน
้ ที่ 1

 กองการเจ้าหน้าที่
 กองแผนงาน
 กองพัฒนาสหกรณ์
ด้านการเงินและร้านค้า
 สานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พืน
้ ที่ 2
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร

สานักพัฒนาและถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการสหกรณ์
ศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 20 ศูนย์

ส่วนภูมภ
ิ าค
 สานักงานสหกรณ์จงั หวัด 76 จังหวัด
- กลุม่ ส่งเสริมสหกรณ์ 320 กลุม่
- นิคมสหกรณ์ 49 นิคม พืน
้ ที่ 3.28 ล้านไร่

5

อัตรากาลัง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลูกจ้างประจา 775 คน

ข้าราชการ 3,067 คน

บุคลากร รวม

5,455 คน
พนักงานราชการ
1,613 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

6

อัตรากาลัง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
พนักงาน
ที่

ตาแหน่ง/สังกัด

ข้าราชการ ลูกจ้างประจา

รวม
ราชการ

1

นักบริหาร ระดับสูง

1

0

0

1

2

นักบริหาร ระดับต้น

3

0

0

3

3

ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการสหกรณ์

1

0

0

1

4

ผูต้ รวจราชการกรม

9

0

0

9

5

กลุ่มตรวจสอบภายใน

10

3

0

13

6

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5

1

1

7

7

สานักงานเลขานุการกรม

48

3

20

71

8

กองการเจ้าหน้าที่

44

4

11

59

9

กองคลัง

49

15

9

73

10

กองแผนงาน

42

1

19

62

11

กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

89

5

27

121

12

กองพัฒนาสหกรณ์ดา้ นการเงินและร้านค้า

43

3

11

57

13

กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและ

62

6

22

90

กลุ่มเกษตรกร
14

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

25

3

11

39

15

สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน
้ ที่ 1

43

2

19

64

16

สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน
้ ที่ 2

42

3

23

68

17

สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

170

99

62

331

686

148

235

1,069

2,381

627

1,378

4,386

3,067

775

1,613

5,455

รวมส่วนกลาง
18

สานักงานสหกรณ์จงั หวัด
รวมทัง้ สิน
้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
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การขับเคลื่อน
Smart Agricultural Curve
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ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ»¯Ôºµ
Ñ §Ô Ò¹áÅÐ¡ÒÃãªŒ¨Ò‹ Â§º»ÃÐÁÒ³ »ÃÐ¨ํÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2561
(¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹ÊÐÊÁµÑ§้ áµ‹ ÇÑ¹·Õ่ 1 µØÅÒ¤Á 2560 - 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561)
á¼¹§Ò¹/¼Å¼ÅÔµ/â¤Ã§¡ÒÃ/

Ë¹‹ÇÂ

¡Ô¨¡ÃÃÁ

¹Ñº

¼Å¡ÒÃ»¯ÔºµÑ §Ô Ò¹
à»‡ÒËÁÒÂ

¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³ (ÅŒÒ¹ºÒ·)

¼Å§Ò¹

ÃŒÍÂÅÐ

ÊÐÊÁ

¼ÅÊํÒàÃ็¨

§º»ÃÐÁÒ³ ¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ

ÃŒÍÂÅÐ

·Õ่ä´ŒÃºÑ

ÊÐÊÁ

825.5296

739.5840

89.59

7.000

6.8753

98.22

á¼¹§Ò¹¾×¹
้ °Ò¹
á¼¹§Ò¹¾×¹
้ °Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒ¤ÇÒÁÂÒ¡¨¹ Å´¤ÇÒÁàËÅ×Í่ ÁÅ้Òํ áÅÐÊÃŒÒ§¡ÒÃàµÔºâµ¨Ò¡ÀÒÂã¹
¼Å¼ÅÔµ ÊË¡Ã³áÅÐ¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ãä´ŒÃºÑ ¡ÒÃá¹Ð¹ํÒÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¡ํÒ¡Ñº
¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÊË¡Ã³áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã
1. Ê‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³áÅÐ¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡ÃµÒÁÃÐºº CPS

1.1 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสหกรณและกลุมเกษตรกร (สหกรณ
8,254 แหง และกลุมเกษตรกร 4,882 แหง)
1.2 รักษาคาเปาหมายสหกรณผานมาตรฐาน
ไมนอยกวา
1.3 รักษาคาเปาหมายกลุม เกษตรกร
ผานมาตรฐานไมนอยกวา
1.4 จํานวนสมาชิกสหกรณภาคการเกษตร/
กลุมเกษตรกรเพิ่มขึ้น
1.5 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ/กลุม
เกษตรกรเพิ่มขึ้น
1.6 อัตราการเขาถึงและใชประโยชน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
สงเสริมสหกรณ

แหง

13,136

13,193

รอยละ

80

68.58

รอยละ

90

80.72

50,000

70,059

รอยละ

3

-1.60

รอยละ

80

83

ราย

100.43

140.12

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹ÁË¡ÃÃÁÊÔ¹¤ŒÒÊË¡Ã³
1. ¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹ÁË¡ÃÃÁÊÔ¹¤ŒÒÊË¡Ã³

1.1 จัดแสดงและจําหนายสินคา เผยแพรและ
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑของสหกรณ กลุม
เกษตรกร และกลุมอาชีพในขบวนการสหกรณ
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคา
สหกรณ

ครั้ง
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4
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á¼¹§Ò¹/¼Å¼ÅÔµ/â¤Ã§¡ÒÃ/

Ë¹‹ÇÂ

¡Ô¨¡ÃÃÁ

¹Ñº

¼Å¡ÒÃ»¯ÔºµÑ §Ô Ò¹
à»‡ÒËÁÒÂ

¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³ (ÅŒÒ¹ºÒ·)

¼Å§Ò¹

ÃŒÍÂÅÐ

ÊÐÊÁ

¼ÅÊํÒàÃ็¨

§º»ÃÐÁÒ³ ¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ

ÃŒÍÂÅÐ

·Õ่ä´ŒÃºÑ

ÊÐÊÁ

58.5300

58.5300

100.00

10.1015

10.0680

99.67

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¹Ç·Ò§ËÅÑ¡»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§

61.1184

50.1370

82.03

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×¹
้ ·Õâ่ ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§

11.1920

9.6445

86.17

49.9264

40.4924

81.10

á¼¹§Ò¹¤‹ÒãªŒ¨Ò‹ ÂºØ¤ÅÒ¡ÃÀÒ¤ÃÑ°

1,831.0924

1,841.2226

100.55

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ¤‹ÒãªŒ¨Ò‹ ÂºØ¤ÅÒ¡ÃÀÒ¤ÃÑ° ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨°Ò¹ÃÒ¡áÅÐªØÁª¹à¢ŒÁá¢็§

1,831.0924

1,841.2226

100.55

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ª´àªÂ¡ÒÃ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÅํÒäÂ »‚ 2548
1. ÍØ´Ë¹Ø¹à¾×Í่ ª´àªÂ¡ÒÃ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÅํÒäÂ »‚ 2548

1.1 ดําเนินการตรวจสอบเอกสารและเบิก
จายเงินใหกองทุนสงเคราะหเกษตรกร เพื่อ
ชดเชยภาระการขาดทุนของสหกรณ/กลุม
เกษตรกร ตามโครงการบริหารจัดการลําไย
ป 2548

สหกรณ

37

37

100

กลุม
เกษตรกร

26

26

100

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ª´àªÂ¹้Òํ ¹Áâ¤à··Ô§้ à¹×Í่ §¨Ò¡âÃ§§Ò¹¼ÙÃŒ ºÑ «×Í้ »ÃÐÊºÍØ¡·¡ÀÑÂ»‚ 2554
1. ÍØ´Ë¹Ø¹à¾×Í่ ª´àªÂ¹้Òํ ¹Áâ¤à··Ô§้ à¹×Í่ §¨Ò¡âÃ§§Ò¹¼ÙÃŒ ºÑ «×Í้ »ÃÐÊºÍØ¡·¡ÀÑÂ»‚ 2554

1.1 ดําเนินการตรวจสอบเอกสารการขอเบิก
ของสหกรณตามหลักเกณฑโครงการ และ
เบิกจายใหแกสหกรณเปาหมาย

แหง

7

7

100

จังหวัด

5

5

100

1.1 สงเสริมสหกรณในพื้นที่โครงการหลวง

แหง

91

92

1.2 สหกรณ/กลุม เกษตรกรในพื้นที่โครงการ
หลวงมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

รอยละ

5

5.86

101.10

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÑ¹à¹×Í่ §ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ํÒÃÔ

1.1 สหกรณ/กลุม เกษตรกรในพื้นที่โครงการ
หลวงมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น
1.2 จํานวนสถาบันเกษตรกร/โรงเรียน/กลุม
ชาวบานในพื้นที่โครงการพระราชดําริไดรับการ
การสงเสริมและพัฒนาดานการสหกรณ

1.1 คาใชจายบุคลากรภาครัฐกรมสงเสริม
สหกรณไดรับการเบิกจาย

รอยละ
แหง

รอยละ

5

5.32

1,037

1,030

97
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á¼¹§Ò¹/¼Å¼ÅÔµ/â¤Ã§¡ÒÃ/

Ë¹‹ÇÂ

¡Ô¨¡ÃÃÁ

¹Ñº

¼Å¡ÒÃ»¯ÔºµÑ §Ô Ò¹
à»‡ÒËÁÒÂ

¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³ (ÅŒÒ¹ºÒ·)

¼Å§Ò¹

ÃŒÍÂÅÐ

ÊÐÊÁ

¼ÅÊํÒàÃ็¨

§º»ÃÐÁÒ³ ¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ
·Õ่ä´ŒÃºÑ

ÊÐÊÁ

ÃŒÍÂÅÐ

á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ
á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×Í่ ¹¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒã¹¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãµŒ

15.7212

12.6087

80.20

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : Ê‹§àÊÃÔÁÍÒªÕ¾´ŒÒ¹¡ÒÃà¡ÉµÃã¹¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãµŒ

15.7212

12.6087

80.20

á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×¹
้ ·Õà่ ¢µàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉ

21.0452

13.7645

65.40

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : â¤Ã§¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¼ÅÔµ¼Å·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃã¹à¢µ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉ

21.0452

13.7645

65.40

1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐ¡ÒÃá»ÃÃÙ»ÂÒ§¾ÒÃÒ¢Í§ÊË¡Ã³/¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ãã¹¨Ñ§ËÇÑ´ÂÐÅÒ

1.1 จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑการเบิกจายเงิน ครั้ง/ราย
อุดหนุน และติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
1.2 สนับสนุนอุปกรณการตลาดและปจจัย
แหง
การผลิตสิ่งกอสรางแกสหกรณ
ลานบาท

2/40

2/40

100

1
2.3123

1
2.3123

100
100

2. â¤Ã§¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÁÑ¹
่ ¤§¢Í§ËÁÙº‹ ÒŒ ¹´ŒÇÂÇÔ¸¡Õ ÒÃÊË¡Ã³ 162 ËÁÙº‹ ÒŒ ¹

2.1 ถายทอดความรูดานอุดมการณ หลักการ
วิธีการสหกรณ และการจัดตั้งกลุมเตรียมการ
สหกรณในหมูบาน 162 หมูบาน

ราย

1,135

2,477

218.24

2.2 ถายทอดความรูการบมเพาะความรูดาน
การสหกรณแกเยาวชนในหมูบาน 162 หมูบาน
2.3 ประชุมการพัฒนาเครือขายหมูบานจัดตั้ง
ดวยวิธีการสหกรณ
2.4 จัดอบรมศึกษาดูงานการดําเนินงานของ
สหกรณที่ประสบความสําเร็จ

ราย

486

490

100.82

ราย

1,319

1,283

97.27

ราย

324

324

100

3. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒ¹Òํ ªØÁª¹áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§Í§¤¡Ãµ‹Ò§æ ã¹ªØÁª¹

3.1 อบรมถายทอดความรู หลักสูตร “เผยแพร
ความรูเรื่องประชารัฐกับการสหกรณสูชุมชน”

ครั้ง/ราย

1/182

1/187

102.75

3.2 อบรมถายทอดความรู หลักสูตร “สงเสริม
พัฒนาผูนําสหกรณในจังหวัดชายแดนใต”

ครั้ง/ราย

2/280

2/308

110.00

3.3 อบรมถายทอดความรู หลักสูตร “เผยแพร
ความรูเรื่องการสหกรณสูศูนยเรียนรูการ
สหกรณ”

ครั้ง/ราย

1/120

1/132

110.00

1.1 สหกรณที่เขารวมโครงการไดรบั การพัฒนา
ศักยภาพ
1.2 สหกรณมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึน้ ไมนอยกวา
1.3 สินคาเกษตรมีมูลคาเพิ่มขึ้นไมนอยกวา

แหง

2

1

รอยละ
รอยละ

4
2.5

4
1
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¼Å¡ÒÃ»¯ÔºµÑ §Ô Ò¹

á¼¹§Ò¹/¼Å¼ÅÔµ/â¤Ã§¡ÒÃ/

Ë¹‹ÇÂ

¡Ô¨¡ÃÃÁ

¹Ñº

à»‡ÒËÁÒÂ

แหง

37

¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³ (ÅŒÒ¹ºÒ·)

¼Å§Ò¹

ÃŒÍÂÅÐ

§º»ÃÐÁÒ³ ¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ

ÊÐÊÁ

¼ÅÊํÒàÃ็¨

ÃŒÍÂÅÐ

·Õ่ä´ŒÃºÑ

ÊÐÊÁ

á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨´Ô¨·Ô ÅÑ

19.3000

9.6200

49.84

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨´Ô¨·Ô ÅÑ

19.3000

9.6200

49.84

510.7676

164.3963

32.19

10.0188

9.5238

95.06

500.7488

154.8725

30.93

1.4 การใหบริการดานเศรษฐกิจในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ไดรับการพัฒนา
รอยละ 70

40

108.11

1. ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨´Ô¨·Ô ÅÑ ÊË¡Ã³áÅÐ¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ã

1.1 จัดทําโครงการบูรณาการขอมูลภาค
การเกษตรระหวางกรมสงเสริมสหกรณและ
กรมสงเสริมเกษตร

ระบบ

1

0

0

á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨°Ò¹ÃÒ¡áÅÐªØÁª¹à¢ŒÁá¢็§
¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ¾Ñ²¹Ò¡ÅØÁ
‹ ÍÒªÕ¾ÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Òà¾ÔÁ่ ã¹ÊÑ§¡Ñ´Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã
1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾ã¹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ãà¾×Í่ ÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Òà¾ÔÁ่

1.1 จัดเวทีประชุมเพื่อวิเคราะหสถานการณกลุม
จัดทําแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
1.2 กลุมอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกรไดรบั
การพัฒนาผลิตภัณฑไมนอยกวา

แหง

150

147

98.00

ผลิตภัณฑ

75

75

100

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ª‹ÇÂàËÅ×Í´ŒÒ¹Ë¹ÕÊ้ ¹
Ô ÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³/¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ã
1. â¤Ã§¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í´ŒÒ¹Ë¹ÕÊ้ ¹
Ô ÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³/¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ã·Õ»่ ÃÐÊºÍØ·¡ÀÑÂ

1.1 ชวยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ย
แกสมาชิกสหกรณที่ประสบอุทกภัย ป 59/60

ราย
สหกรณ
ลานบาท

86,926
592
15.4230

12,781
168
15.4188

14.70
28.38
99.97

2. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ¡ªํÒÃÐË¹Õà้ §Ô¹µŒ¹áÅÐÅ´´Í¡àºÕÂ้ ãËŒÊÁÒªÔ¡¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·Õ»่ ÅÙ¡¢ŒÒÇ »‚ 2559/60

2.1 พักชําระหนี้เงินตนและลดดอกเบี้ยให
สมาชิกกลุมเกษตรกรที่ปลูกขาว ปการผลิต
2559/60 โดยการเบิกจายชดเชยดอกเบี้ยแทน
สมาชิกสหกรณ/กลุม เกษตรกร แบงเปน
- ชวงการชดเชยที่ 1 (1 ก.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60)
- ชวงการชดเชยที่ 2 (1 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61)

ลานบาท

390

90.919

23.31

ราย
ลานบาท
ราย
ลานบาท

104,525

28,922
63.477
9,222
27.442

27.67

10,206
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á¼¹§Ò¹/¼Å¼ÅÔµ/â¤Ã§¡ÒÃ/

Ë¹‹ÇÂ

¡Ô¨¡ÃÃÁ

¹Ñº

¼Å¡ÒÃ»¯ÔºµÑ §Ô Ò¹
à»‡ÒËÁÒÂ

¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³ (ÅŒÒ¹ºÒ·)

¼Å§Ò¹

ÃŒÍÂÅÐ

ÊÐÊÁ

¼ÅÊํÒàÃ็¨

§º»ÃÐÁÒ³ ¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ
·Õ่ä´ŒÃºÑ

ÊÐÊÁ

ÃŒÍÂÅÐ

á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»˜ÞËÒ·Õ´
่ Ô¹·ํÒ¡Ô¹

2.0620

1.8850

91.42

1. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÍÒªÕ¾ à¾×Í่ á¡Œä¢»˜ÞËÒ·Õ´
่ ¹
Ô ·ํÒ¡Ô¹µÒÁ¹âÂºÒÂÃÑ°ºÒÅ

2.0620

1.8850

91.42

á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔµÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ

426.9346

405.0828

94.88

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : Å´µŒ¹·Ø¹áÅÐà¾ÔÁ่ âÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ

55.6347

44.9542

80.80

147.4652

145.8635

98.91

43.8840

37.1789

84.72

28.3650

28.3587

99.98

6.4102

6.3735

99.43

1.1 อบรมใหความรูดา นการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพใหกับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไดรับการจัดสรร

ราย

1,710

3,320

194.15

1. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐ¡ÃÐ¨ÒÂàÁÅ็´¾Ñ¹¸Ø´
 Õá¡‹à¡ÉµÃ¡Ãã¹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã

1.1 รอยละของผลการรวบรวมเมล็ดพันธุที่มี
คุณภาพของสหกรณเมื่อเทียบกับแผน
1.2 จํานวนเมล็ดพันธุที่สหกรณรวบรวม
จากสมาชิกที่ผลิตได

รอยละ
ตัน

80

67

35,000

23,292

66.55

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒà¤Ã×Í่ §¨Ñ¡Ã¡Å¡ÒÃà¡ÉµÃ
1. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒà¤Ã×Í่ §¨Ñ¡Ã¡Å¡ÒÃà¡ÉµÃ

2.1 สหกรณไดรับการสงเสริมการบริหาร
จัดการดานเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อบริการ
สมาชิก

แหง

58

53

91.38

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : â¤Ã§¡ÒÃµÅÒ´à¡ÉµÃ¡Ã
1. â¤Ã§¡ÒÃµÅÒ´à¡ÉµÃ¡Ã

1.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนใหกับสหกรณ/กลุม
แหง
เกษตรกร พัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจดาน รายการ
การผลิต การรวบรวม การแปรรูป
ลานบาท
1.2 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ/กลุม เกษตรกรที่ รอยละ
เขารวมโครงการเพิม่ ขึ้น

6
18
41.138
3

7
16
34.44
10

116.67
88.89
83.72

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ÃÐººÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃáººá»Å§ãËÞ‹
1. â¤Ã§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà¡ÉµÃáººá»Å§ãËÞ‹ã¹ÃÙ»áººÊË¡Ã³

1.1 จํานวนแปลงเกษตรแปลงใหญมีการบริหาร
ในรูปแบบสหกรณ

แปลง

2,000

3,220

161.00

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà¢µà¡ÉµÃàÈÃÉ°¡Ô¨ÊํÒËÃÑºÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ·ÕÊ่ Òํ ¤ÑÞ
1. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕÂ่ ¹¡ÒÃà¡ÉµÃµÒÁá¼¹·Õ่ Agi - Map ã¹¹Ô¤ÁÊË¡Ã³

1.1 อบรมชี้แจงใหความรูเกี่ยวกับการ
ปรับเปลีย่ นการผลิตใหเหมาะสมกับพื้นที่
แกสมาชิกสหกรณทเี่ ขารวมโครงการ

ราย

2,500
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á¼¹§Ò¹/¼Å¼ÅÔµ/â¤Ã§¡ÒÃ/

Ë¹‹ÇÂ

¡Ô¨¡ÃÃÁ

¹Ñº

¼Å¡ÒÃ»¯ÔºµÑ §Ô Ò¹
à»‡ÒËÁÒÂ

¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³ (ÅŒÒ¹ºÒ·)

¼Å§Ò¹

ÃŒÍÂÅÐ

ÊÐÊÁ

¼ÅÊํÒàÃ็¨

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ÈÙ¹Â¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ¡Œ ÒÃà¾ÔÁ่ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ

§º»ÃÐÁÒ³ ¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ
·Õ่ä´ŒÃºÑ

ÊÐÊÁ

ÃŒÍÂÅÐ

9.1766

9.0820

98.97

3.4283

3.3569

97.92

20.7103

20.4140

98.57

20.7103

20.4140

98.57

23.8390

23.7316

99.55

1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÙ¹Â¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ¡Œ ÒÃà¾ÔÁ่ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ

1.1 ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตรไดรับการพัฒนาศักยภาพในการ
ถายทอดองคความรูดานการรวมกลุมและการ
ดําเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ

ศูนย

882

858

97.28

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ¾Ñ²¹Òà¡ÉµÃ¡Ã»ÃÒ´à»Ã×Í่ § (Smart Farmer)
1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³»ÃÒ´à»Ã×Í่ §

1.1 สมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการมีรายได
ไมต่ํากวา 180,000 บาท/ครัวเรือน/ป

ราย

5,320

5,324

100.08

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ¸¹Ò¤ÒÃÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ
1. â¤Ã§¡ÒÃ¸¹Ò¤ÒÃÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ

1.1 สหกรณไดรับการสนับสนุนการดําเนินงาน
ในรูปแบบธนาคารสินคาเกษตร

แหง

76

107

141

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢็§ÊË¡Ã³áÅÐ¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ
1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢็§áÅÐÂ¡ÃÐ´ÑºªÑ¹
้ ÊË¡Ã³

1.1 ผลการประเมินแผนพัฒนาความเขมแข็ง
ของสหกรณ

เรื่อง

1

1

100

320

106.67

94

123.68

94

100

2. àÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢็§ÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ 1 ÍํÒàÀÍ 1 ÊË¡Ã³ÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ

2.1 สหกรณการเกษตรที่ไดรับการเสริมสราง
แหง
300
ความเขมแข็งในระดับอําเภอ
2.2 โครงการพัฒนาสหกรณภายใตความรวมมือ 1 หอการคา 1 สหกรณ
2.2.1 พัฒนาสหกรณภายใตความรวมมือ แหง
76
1 หอการคา 1 สหกรณ
2.2.2 ผลิตภัณฑของสหกรณที่เขารวม
ผลิตภัณฑ
94
โครงการไดรบั การพัฒนา

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººà¡ÉµÃ¡ÃÃÁÂÑ§่ Â×¹ã¹ÊË¡Ã³áÅÐ¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ã
1. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁà¡ÉµÃÍÔ¹·ÃÕÂã ¹ÊË¡Ã³ã¹¾×¹
้ ·Õ¹
่ ¤Ô ÁÊË¡Ã³

1.1 อบรมใหความรูใหกับสมาชิกสหกรณ
เกี่ยวกับเกษตรอินทรียเบื้องตนและอินทรีย
เฉพาะชนิด

ราย

1,000
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á¼¹§Ò¹/¼Å¼ÅÔµ/â¤Ã§¡ÒÃ/

Ë¹‹ÇÂ

¡Ô¨¡ÃÃÁ

¹Ñº

¼Å¡ÒÃ»¯ÔºµÑ §Ô Ò¹
à»‡ÒËÁÒÂ

¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³ (ÅŒÒ¹ºÒ·)

¼Å§Ò¹

ÃŒÍÂÅÐ

ÊÐÊÁ

¼ÅÊํÒàÃ็¨

§º»ÃÐÁÒ³ ¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ

ÃŒÍÂÅÐ

·Õ่ä´ŒÃºÑ

ÊÐÊÁ

85.2036

82.9542

97.36

á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÇÔÊÒË¡Ô¨¢¹Ò´¡ÅÒ§áÅÐ¢¹Ò´Â‹ÍÁ

4.4000

2.3752

53.98

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÃÇÁ¼Ù¼
Œ ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃã¹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã

4.0000

2.3752

59.38

2. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁà¡ÉµÃ¡Ã¼ÊÁ¼ÊÒ¹ã¹ÊË¡Ã³áÅÐ¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ã

2.1 อบรมใหความรูเกีย่ วกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานแปลงตนแบบ
การทําเกษตรแบบผสมผสานใหกบั สมาชิก
สหกรณ/กลุมเกษตรกร

ราย

1,500

1,499

99.93

ไร

7,500

27,486

366.48

3. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃµÒÁá¹Ç·Ò§·ÄÉ®ÕãËÁ‹ã¹ÊË¡Ã³áÅÐ¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ã

3.1 รอยละของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
การเกษตรทฤษฎีใหมขั้นที่ 2 สมัครเปนสมาชิก
สหกรณ/กลุมเกษตรกร

รอยละ

50

58.97

117.94

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃã¹ÊË¡Ã³áÅÐ¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ã
1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃã¹ÊË¡Ã³áÅÐ¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ã

1.1 สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดําเนินธุรกิจสินคาเกษตร

แหง

47

52

110.64

1. â¤Ã§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØÁ‹ ¼Ù¼
Œ ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃã¹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ

1.1 จํานวนสถาบันเกษตรกรไดรับการสงเสริม
ใหเกิดการรวมกลุม เปนเครือขาย

แหง

125

119

95.20

1.2 สหกรณไดรับการสงเสริมใหเกิดการ
รวมกลุม เปนเครือขายรวมสินคา 7 ชนิด ไดแก
โค กุง ปลา สุกร ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว
มันสําปะหลัง

แหง
(นับซ้ํา
แหง)

125

119

95.20

1.3 สหกรณไดรับการสนับสนุนในการเขาถึง
แหลงเงินทุน

แหง

125

119

95.20
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á¼¹§Ò¹/¼Å¼ÅÔµ/â¤Ã§¡ÒÃ/

Ë¹‹ÇÂ

¡Ô¨¡ÃÃÁ

¹Ñº

¼Å¡ÒÃ»¯ÔºµÑ §Ô Ò¹
à»‡ÒËÁÒÂ

¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³ (ÅŒÒ¹ºÒ·)

¼Å§Ò¹

ÃŒÍÂÅÐ

ÊÐÊÁ

¼ÅÊํÒàÃ็¨

§º»ÃÐÁÒ³ ¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ
·Õ่ä´ŒÃºÑ

ÊÐÊÁ

ÃŒÍÂÅÐ

¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹ÒÊË¡Ã³
á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨°Ò¹ÃÒ¡áÅÐªØÁª¹à¢ŒÁá¢็§
¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹ÒÊË¡Ã³

1.1 จํานวนสหกรณทสี่ ามารถเขาถึงแหลงทุนดอกเบีย้ ต่าํ แหง
1.2 สหกรณที่กูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณใชเงิน รอยละ
ตามวัตถุประสงค
§º»ÃÐÁÒ³à¾ÔÁ่ àµÔÁ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2561

183
90

110
100

60.11

á¼¹§Ò¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ»¯ÔÃ»Ù â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¼ÅÔµÀÒ¤à¡ÉµÃ

1,791.5341 1,634.7078

1. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÍÒªÕ¾à¾×Í่ á¡Œä¢»˜ÞËÒ·Õ´
่ ¹
Ô ·ํÒ¡Ô¹¢Í§à¡ÉµÃ¡Ã

1.1 สหกรณมีอาคารอเนกประสงค โกดัง
โรงเรือนในการจัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อใหบริการสมาชิก
1.2 สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรมีทักษะใน
การประกอบอาชีพ

แหง

10

8

รอยละ

80

83.48

ตัน
รอยละ

30

รอยละ

3

แหง

99

รอยละ

5

4. â¤Ã§¡ÒÃà¾ÔÁ่ ÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃÃÇºÃÇÁáÅÐ¡ÒÃá»ÃÃÙ»ÂÒ§¾ÒÃÒã¹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã

4.1 สหกรณ/กลุม เกษตรกรมีปริมาณการ
รวบรวมยางพาราเพิ่มขึ้น
4.2 สหกรณ/กลุม เกษตรกรมีมูลคาการแปรรูป
ยางพาราเพิ่มขึ้น

ตัน

15.9710

94.91

1074.9805

962.2565

89.51

283.9979

270.0866

95.10

415.7286

386.3935

92.94

700,000

3. â¤Ã§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÍØ»¡Ã³á»ÃÃÙ»¼Å¼ÅÔµ·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ

3.1 สหกรณ/กลุม เกษตรไดรับการพัฒนา
ศักยภาพทางดานแปรรูปสินคาเกษตร
3.2 สหกรณ/กลุม เกษตรที่เขารวมโครงการมี
มูลคาการแปรรูปสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น

16.8269

80

2. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×¹
้ °Ò¹á¡‹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã¨Ñ´à¡็º¾×ª¼Å·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ (á¡ŒÁÅÔ§)

2.1 สหกรณ/กลุม เกษตรกรมีปริมาณธุรกิจ
รวบรวมผลผลิตและจัดเก็บผลผลิต
2.2 สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรมีรายได
เฉลี่ยเพิม่ ขึ้นรอยละ 5
2.3 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ/เกษตรกรที่เขา
รวมโครงการเพิ่มขึ้น

91.25

150,000

รอยละ
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กรมสงเสริมสหกรณ มีภารกิจหลักในการสงเสริม แนะนําสหกรณและกลุมเกษตรกรใหดําเนินงาน
เพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกทางดานเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 มีสหกรณ
จํานวน 8,194 แหง สมาชิก 11,574,271 คน ปริมาณธุรกิจมีมูลคารวม 2,567,547.97 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ป 2560 จํานวน 194,471.97 ลานบาท (รอยละ 8.19) และกลุมเกษตรกร จํานวน 4,765 แหง สมาชิก
506,966 คน ปริมาณธุรกิจ 6,090.19 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 40.43 ลานบาท (รอยละ 0.66)
ในปงบประมาณ 2561 กรมสงเสริมสหกรณไดกําหนดนโยบายการพัฒนาระบบสหกรณใน 4 ดาน
ไดแก 1) สรางความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร 2) สงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรใหมีบทบาท
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ 3) สนับสนุนใหสหกรณที่มีศักยภาพทําหนาที่ในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
สินคา/สรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร และเพิ่มชองทางการจําหนายผลผลิต และ 4) พัฒนาบุคลากร และระบบ
การทํ างานของกรมให ร องรั บ การยกระดั บ งานดานสหกรณ โดยกรมไดรับ จัดสรรงบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น
5,509.5051 ลานบาท แบงเปน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 3,717.971
ลานบาท และงบประมาณเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1,791.5341 ลานบาท ดําเนินงาน
ภายใต 10 แผนงาน 37 กิจกรรม/โครงการ ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้

á¼¹§Ò¹¾×¹
้ °Ò¹
á¼¹§Ò¹¾×้ ¹ °Ò¹´Œ Ò ¹¡ÒÃá¡Œ ä ¢»˜ Þ ËÒ¤ÇÒÁÂÒ¡¨¹ Å´¤ÇÒÁàËÅ×่ Í ÁÅ้ํ Ò áÅÐ
ÊÃŒÒ§¡ÒÃàµÔºâµ¨Ò¡ÀÒÂã¹
¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÊË¡Ã³áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã
1. §Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡ÃµÒÁÃÐºº CPS

งานสงเสริม สนับสนุนระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง ประกอบดวย งาน/โครงการสําคัญ ซึ่งเปน
ภารกิจพื้นฐานที่กรมสงเสริมสหกรณไดดําเนินการเพื่อพัฒนาความสามารถการบริหารการจัดการ การดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพ สงผลถึงสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ในป 2561 ไดดําเนินการแนะนํา สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณ/กลุมเกษตรกร
แลวรวมทั้งสิ้น 13,193 แหง แบงเปน สหกรณ 8,359 แหง (สหกรณภาคการเกษตร 4,750 แหง และสหกรณ
นอกภาคการเกษตร 3,609 แหง) และกลุมเกษตรกร 4,834 แหง ในระหวางปมีสหกรณ/กลุมเกษตรกรจัดตั้งใหม
146 แหง (สหกรณ 90 แหง และกลุ มเกษตรกร 56 แหง) และสหกรณ /กลุ มเกษตรกรเลิก/ถอนชื่ อ 237 แห ง
(สหกรณ 131 แห ง และกลุ มเกษตรกร 106 แหง) ทั้ งนี้ ณ วัน ที่ 30 กั น ยายน 2561 มี ส หกรณ ผานเกณฑ
มาตรฐานแล ว จํ า นวน 4,750 แห ง (คิ ดเปน ร อยละ 77 ของสหกรณที่นํามาจัด มาตรฐาน 6,174 แหง)
และกลุมเกษตรกรผานเกณฑมาตรฐานแลว จํานวน 2,923 แหง (คิดเปนรอยละ 80.57 ของกลุมเกษตรกรที่นํามาจัด
มาตรฐาน 3,628 แหง)
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2. â¤Ã§¡ÒÃÍÍ¡Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃ·ํÒ»ÃÐâÂª¹ã¹·Õ่´Ô¹¹Ô¤ÁÊË¡Ã³
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับ
ฐานรากของประเทศ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดิน (กสน.3) ใหกับสมาชิกที่แสดงความประสงค
2) เพื่อออกหนังสือแสดงการทําประโยชน (กสน.5) ใหกับสมาชิกนิคมสหกรณที่ปฏิบัติครบถวนตาม
เงื่อนไขที่กําหนด
3) จัดกิจกรรมมอบเอกสารสิทธิ์ กสน.5 โดยเชิญสมาชิกมามีสวนรวม
4) จัดใหสมาชิกนําเอกสารสิทธิ์ไปออกโฉนดโดยตัวสมาชิกตองรวมชี้แนวเขต
5) จัดทําระบบฐานขอมูลการออกเอกสารสิทธิ์เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการจัดที่ดิน
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ : ในพื้นที่ 35 นิคมสหกรณ 21 จังหวัด
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2. งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

1,021,000
1,021,000
1,079,999.95
2,100,999.95

1,021,000
1,021,000
1,021,496.45
2,042,496.45

กิจกรรมมอบเอกสารสิทธิ์ (กสน.5) ที่นิคมสหกรณดอนตาล ป 2561
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4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. ออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินทํากิน
(กสน.3) ใหกับสมาชิกนิคมสหกรณที่แสดงความประสงค
2. ออกหนังสือแสดงการทําประโยชน (กสน.5) ใหกับสมาชิกนิคม
สหกรณ ที่ปฏิบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนด พื้นที่
3. สํารวจวงรอบรายแปลงพื้นที่จัดรูปที่ดินที่ยังไมไดขึ้นรูปแผนที่
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. ตรวจสอบความถูกตอง ประมวล นําเสนอลงนาม
2. อํานวยการแกไขปญหาอุปสรรค
3. ดําเนินการสัมมนา/อบรมเจาหนาที่ปฏิบัติงานการออก
หนังสือรับรองการทําประโยชนในที่ดินของนิคมสหกรณ เพื่อ
ชี้แจงแผนปฏิบัติงานประจําป
4. จัดทําสรุปผลการออกเอกสาร กสน.3 กสน.5 วงรอบ-ราย
แปลงภาพรวม เสนอผูบริหารและกองแผนงาน
สวนภูมิภาค
1. รับคําขอเอกสารสิทธิ์
2. ตรวจสอบขอมูลความถูกตองของเอกสารประกอบ
3. ประมวลขอมูล จัดทําการขึ้นรูปแผนที่ดิน
4. เสนอความเห็นประกอบและนําสงกรมฯเพื่อลงนาม
5. จัดทําสรุปผลการออก กสน.3 และ กสน.5 ของนิคมสหกรณ
ตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน
6. อํานวยการแกไขปญหาอุปสรรคในระดับพื้นที่

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

ไร

10,053 ไร

10,096 ไร

100.43

ไร

18,311 ไร

14,886 ไร

81.30

ไร

8,091 ไร

9,260 ไร

114.45

ราย
ครั้ง
ครั้ง

12
1

3,000
12
1

100
100

ครั้ง

12

12

100

ราย
ราย
ราย
ราย
ครั้ง

12

3,000
3,000
3,000
3,000
12

100

ครั้ง

12

12

100

4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
1) เกษตรกรสมาชิกไดรับ กสน.3 ตามเปาหมาย จํานวน 1,300 ราย 10,096 ไร
2) เกษตรกรสมาชิกไดรับ กสน.5 ตามเปาหมาย จํานวน 1,700 ราย 14,886 ไร
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
ผลประโยชนตอระบบเศรษฐกิจ เมื่อสมาชิกสามารถลดตนทุนในการผลิตไดสงผลใหไดรับผลตอบแทน
ที่สูงขึ้นสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะมีการนําเงินออกมาใชจายในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น
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กิจกรรมมอบเอกสารสิทธิ์ (กสน.5) ที่นิคมสหกรณดอนตาล ป 2561
3. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨â¤¹Áà¾×่Íà¾Ô่ÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ãËŒ¡ÑºÊË¡Ã³¼ÙŒàÅÕ้Â§
â¤¹ÁÀÒÂã¹Ë‹Ç§â«‹¡ÒÃ¼ÅÔµ¹Á·Ñ้§ÃÐºº
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธ 1.2 สรางความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายสหกรณทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ํานมโคใหมีคุณภาพตั้งแตฟารมเกษตรกรสมาชิก
2) เพื่ อพั ฒ นาการดํ า เนิ น ธุรกิ จ และสิน คาของสหกรณผูเลี้ยงโคนมในเชิงพาณิช ยใหส อดคลองกับ
สถานการณและสามารถแขงขันได
3) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการนมทั้งระบบตามแนวทางที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ
- สหกรณโคนม 116 แหง
- ชุมนุมสหกรณโคนมระดับภาค 5 ภาค และชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย จํากัด
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3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
งบประมาณ

งบประมาณที่ไดรับ

1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

ผลเบิกจาย

904,300.904,300.-

702,698.30
702,698.30

77.71
77.71

675,000.-

675,000.-

100

หนวยนับ

ตัวชี้วัด
1. กิจกรรม เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของชุมนุม
แหง
สหกรณโคนมระดับภาค ภายใตโครงการพัฒนาการดําเนิน
ธุรกิจและสินคาของสหกรณผูเลี้ยงโคนม ภายใตการเชื่อมโยง
เครือขายธุรกิจและการตลาดภายในหวงโซการผลิตนมทั้งระบบ
2. กิจกรรม พัฒนาธุรกิจโคนมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ราย
การแขงขันใหกับสหกรณผูเลี้ยงโคนมภายในหวงโซการผลิต
นมทั้งระบบ
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. กิจกรรม พัฒนาธุรกิจโคนมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ราย
การแขงขันใหกับสหกรณผูเลี้ยงโคนมภายในหวงโซการผลิต
นมทั้งระบบ
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ราย
ทายาทและยุวเกษตรกรโคนมฯ
1.2 อบรมการแปรรูปน้ํานมและผลิตภัณฑนม
- โครงการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสรางและยกระดับ
ราย
ผลิตภัณฑนมของสหกรณเพื่อการแขงขันเชิงพาณิชย
- โครงการอบรมการแปรรูปน้ํานมและผลิตภัณฑนมระดับ ราย
พื้นบาน
1.3 ประชุมคณะทํางานวิเคราะห ตรวจสอบ และติดตาม
ราย
ภายใตคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ
1.4 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ
ราย
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หนวย : บาท
รอยละ

แผน

ผล

รอยละ

5

5

100

930

754

81.08

930

754

81.08

100

85

85

40

40

100

30

29

96.67

180

168

93.33

180

137

76.11
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

1.5 ประชุม MOU การบริหารจัดการนมทั้งระบบ
สวนภูมิภาค
1. กิจกรรม เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของชุมนุม
สหกรณโคนมระดับภาค ภายใตโครงการพัฒนาการดําเนิน
ธุรกิจและสินคาของสหกรณผูเลี้ยงโคนม ภายใตการเชื่อมโยง
เครือขายธุรกิจและการตลาดภายในหวงโซการผลิตนมทั้งระบบ

ราย

400

295

73.75

แหง

5

5

100.00

4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
1) สหกรณและกลุมเกษตรกร ไดรับการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจโคนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต/การตลาด
จํานวน 116 แหง คิดเปนรอยละ 100
2) ชุมนุมสหกรณโคนมระดับภาค สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 5 ภาค ตามเปาหมาย
3) สหกรณ/กลุมเกษตร และผูประกอบการจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) 159 ศูนย
ปริมาณนม 3,413.142 ตัน/วัน
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
1) สหกรณมีทายาทและยุวเกษตรกรโคนมที่มีความรูความสามารถในการเลี้ยงโคนมอยางถูกหลักวิชา
ที่จะสืบสานอาชีพการเลี้ยงโคนมใหคงอยูในแตละสหกรณที่เขารวมโครงการ
2) ทายาทและยุวเกษตรกรโคนมมีความรู และทักษะจากการฝกปฏิบัติในการดูแลฟารมของตนเอง
3) สมาชิกสหกรณโคนมมีความรูใ นการแปรรูปผลิตภัณฑนม
4) สหกรณมีแผนงานในการแปรรูปผลิตภัณฑนม
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรู และการประชุมคณะทํางานตาง ๆ ในแตละครั้ง
มักจะมีจํานวนผูเขารวมการประชุมไมครบตามกลุมเปาหมายที่กําหนด
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
ขอความรวมมือจากสํานักงานสหกรณจังหวัดใหกําชับสหกรณและเกษตรกรสมาชิกที่เปน
กลุมเปาหมายใหเขารวมการประชุม เนื่องจากการประชุมแตละครั้ง เปนการเพิ่มเติมความองคความรู
แลกเปลี่ยนประสบการณ และรวมกันหารือแนวทางในการแกปญหารวมกัน ซึ่งเปนประโยชนตอการบริหาร
จัดการฟารมของเกษตรกรและสหกรณ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ
ทายาทและยุวเกษตรกรโคนมฯ

การอบรมพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อ
สรางและยกระดับผลิตภัณฑนมของ
สหกรณเพื่อการแขงขันเชิงพาณิชย
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4. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØ Á àªÔ § »¯Ô ºÑ µÔ ¡ ÒÃà¾Ô่Á ¢Õ ´ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·ÒÂÒ·áÅÐÂØ Ç à¡ÉµÃ¡Ãâ¤¹Á
ã¹¡ÒÃàÅÕ้Â§â¤¹Áà¾×่Íà¾Ô่Á¼Å¼ÅÔµ¿ÒÃÁâ¤¹Á·Õ่»¯ÔºÑµÔä´ŒáÅÐàË็¹¼Å¨ÃÔ§
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพดานการสหกรณ
กลยุทธ 2.2 พัฒนาระบบการจัดการความรู โดยการถายโอนองคความรู ของผูมีประสบการณและภูมิปญญา
สูงสูบุคลากรรุนใหม
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
เพื่อสรางทายาทและยุวเกษตรกรโคนมในสหกรณโคนมใหมีความรูและความเขาใจในการเลี้ยงโคนม
อยางถูกหลักวิชาการ เพื่อใหทายาทเกษตรกรโคนมเหลานี้สามารถแกปญหาในระดับรายฟารมของตนเอง
อันจะเปนการแกปญหาอยางยั่งยืนและเปนการเพิ่มผลผลิตในฟารมจากการเลี้ยงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
ทายาทและยุวเกษตรกรโคนมในสหกรณโคนม จํานวน 100 ราย จากสหกรณโคนม 17 สหกรณ
ในพื้นที่ 10 จังหวัด
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม

327,100
327,100
327,100

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถทายาทและยุว
เกษตรกรโคนมในการเลี้ยงโคนมเพื่อเพิ่มผลผลิตฟารมโคนมที่ปฏิบัติได
และเห็นผลจริง
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถทายาทและยุว
เกษตรกรโคนมในการเลี้ยงโคนมเพื่อเพิ่มผลผลิตฟารมโคนมที่ปฏิบัติได
และเห็นผลจริง

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ํÒ»‚ 2561 ( Annual Report 2018 )

270,040
270,040
270,040

82.56
82.56
82.56

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

คน

100

94

94.00

คน

100

94

94.00
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ผลลัพธเชิงปริมาณ
ทายาทและยุวเกษตรกรโคนมในสหกรณโคนมเขารวมโครงการ จํานวน 94 คน
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
1) สหกรณ โ คนมที่ เ ข า ร ว มโครงการมี ท ายาทและยุ ว เกษตรกรโคนมที่ มี ค วามรู ค วามสามารถใน
การเลี้ยงโคนมอยางถูกหลักวิชาที่จะสืบสานอาชีพการเลี้ยงโคนมใหคงอยูในแตละสหกรณที่เขารวมโครงการ
โดยมีความรูความเขาใจมากที่สุด ในหัวขอ การดูแลสุขภาพโคนมเบื้องตน คิดเปนรอยละ 44
2) ทายาทและยุวเกษตรกรโคนมที่เขารวมโครงการสามารถที่จะนําความรู และทักษะจากการฝก
ปฏิบัติไปใชในการดูแลฟารมของตนเอง
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
จํานวนผูเขารวมการประชุมไมครบตามเปาหมายที่กําหนด เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องของชวงเวลาในการจัดอบรม
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
กําหนดชวงเวลาการจัดอบรมใหตรงกับชวงปดเทอม เพราะกลุมเปาหมายสวนใหญเปนเด็กในวัยเรียน

ฝกการตรวจประเมิน
สุขภาพของโค

ภาคทฤษฎี สรางความรูความเขาใจ พื้นฐานการ
เลี้ยงโคนมอยางถูกตอง

เรียนรูร ะบบของเครื่องรีดนม เพื่อไมใหสงผล
คุณภาพของน้ํานมโค

ตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบดวยน้าํ ยา CMT
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5. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅÒ§¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมระดับฐาน
รากของประเทศ ด ว ยการเร ง พั ฒ นา บุ ค ลากรของสหกรณ แ ละกลุ ม เกษตรกรสู ม าตรฐานและจั ด อั น ดั บ
ความเชื่อถือของสหกรณและกลุมเกษตรกร
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อใหคณะกรรมการดําเนินการและสมาชิกกลุมเกษตรกรไดนําเสนอความตองการของ
กลุมเกษตรกรและระดมสมองในการแกไขปญหา รวมทั้งไดเรียนรูแนวทางการพัฒนากลุมเกษตรกรจากผูนํา
กลุมเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ
2) เพื่อใหกลุมเกษตรกรมีแผนพัฒนากลุมเกษตรกรและ/หรือแผนธุรกิจกลุมเกษตรกร และนําไปสู
แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมเกษตรกร
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
สวนกลาง
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกรสูความเขมแข็ง รุนที่ 1 (ภาคเหนือ)
(1) คณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ (จังหวัดกําแพงเพชร
เชียงราย เชียงใหม ตาก นครสวรรค นาน พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ พิจิตร แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน
สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี)
(2) คณะกรรมการดําเนินการกลุมเกษตรกร
(3) สมาชิกกลุมเกษตรกร
(4) ขาราชการสวนภูมิภาคที่ทําหนาที่สงเสริมกลุมเกษตรกร 17 จังหวัดภาคเหนือ
(5) ผูสังเกตการณ วิทยากร และเจาหนาที่โครงการ
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกรสูความเขมแข็ง รุนที่ 2 (ภาคใต)
(1) คณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต (จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตรัง พังงา พัทลุง สตูล สุราษฎรธานี ยะลา ชุมพร กระบี่ ภูเก็ต ระนอง นราธิวาส ปตตานี และสงขลา)
(2) คณะกรรมการดําเนินการกลุมเกษตรกร
(3) สมาชิกกลุมเกษตรกร
(4) ขาราชการสวนภูมิภาคที่ทําหนาที่สงเสริมกลุมเกษตรกร
(5) ผูสังเกตการณ วิทยากร และเจาหนาที่โครงการ
3. โครงการจัดงาน “เนื่องในโอกาสครบรวบ 46 ป คลายวันกอตั้งกลุมเกษตรกร”
(1) ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัดทุกจังหวัด
(2) คณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด
(3) คณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับอําเภอ
(4) สมาชิกกลุมเกษตรกร และเกษตรกร
(5) วิทยากร ผูสังเกตการณ และเจาหนาที่โครงการ
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สวนภูมิภาค
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบปญหาและแนวทางการพัฒนากลุมเกษตรกร
1. คณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัดทุกจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณ
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
2. คณะกรรมการดําเนินการกลุมเกษตรกร
3. สมาชิกกลุมเกษตรกร
4. ผูสังเกตการณ วิทยากร และเจาหนาที่โครงการ
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
งบประมาณ

งบประมาณที่ไดรับ

1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ สงคืนระหวางป 5,137,330 บาท
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม

ผลเบิกจาย

10,574,400
8,400,720
2,173,680
10,574,400

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการรอยละ 80 ไดรับ
ความรูในการบริหารจัดการกลุมเกษตรกร เพื่อให
กลุมเกษตรกรเขมแข็ง และกลุมเกษตรกรมีแผนการ
พัฒนากลุมเกษตรกร
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. จัดทําคูมือ ติดตามโครงการ
สวนภูมิภาค
1. จัดประชุมชี้แจง วิเคราะหปญหา
2. ประชุม อบรม สัมมนา
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5,407,391
3,233,711
2,173,680
5,407,391

หนวย : บาท
รอยละ
71.14
38.49
100
71.14

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

รอยละ

80

89

89

แหง

77

77

100

แหง
แหง

77
77

77
77

100
100
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4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
สวนกลาง
รุนที่ 1 ผูเขารวมประชุมรวมทั้งสิ้น 156 คน
รุนที่ 2 ผูเขารวมประชุมรวมทั้งสิ้น 161 คน
โครงการจัดงานฯ ผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 500 คน
สวนภูมิภาค
77 จังหวัด ผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 5,242 คน
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
คณะกรรมการดํ า เนิ น การกลุ ม เกษตรกรทุ ก ระดั บ ได ใ ช เ วที ก ารประชุ ม ในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
ประสบการณจากลุมเกษตรกรที่ดําเนินงานไดประสบความสําเร็จและเปนแบบอยางที่ดี ไดแลกเปลี่ยนแนวคิด
ประสบการณ สมาชิกกลุมเกษตรกรมีสวนรวม ไดแสดงความคิดเห็น สามารถนําไปใชเปนแนวทางแกไขปญหา
พรอมทั้งยังนําความรูจากเวทีการประชุมไปใชในการพัฒนากลุมฯ พัฒนาอาชีพ รวมกันวางแผนการพัฒนากลุม
เกษตรกร/แผนธุรกิจดานเครือขายกลุมเกษตรกร/แผนเพิ่มปริมาณธุรกิจของกลุมเกษตรกร
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
1) เริ่มดําเนินการชา ทําใหมีระยะเวลาในการดําเนินการจํากัด
2) ผูเขารับการประชุม/อบรม เปนผูนํากลุมเกษตรกรและเกษตรกรผูปฏิบัติ ซึ่งในชีวิตประจําวันเปน
เกษตรกรประเภททํานา ทําสวน ทําไร ประมงและเลี้ยงสัตว ทําใหมีขอจํากัดเกี่ยวกับเวลาที่จะเขารวมประชุม
ไมสามารถเขารวมประชุมไดตามกําหนดระยะเวลาที่โครงการฯ กําหนด
3) มีหลายจังหวัดหาผูเขารับการอบรมไมไดตามเปาหมาย เนื่องจากเกษตรกรปฏิเสธการเขารับการ
อบรมดวยเหตุผลเกษตรกรจะอางวาอยูในชวงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรกรไมสามารถเขารับการ
อบรมได
4) ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัดบางทาน ตองการใหกรมฯ จัดสรร
งบประมาณในการจัดประชุมคณะกรรมการกลางฯ เพื่อใชเปนเวทีในการรวมกันแกไขปญหาของกลุมเกษตรกร
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
เริ่มดําเนินการในไตรมาสแรกของปงบประมาณ
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกรสูความเขมแข็ง
รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหมออคิด อ.เมือง จ. เชียงใหม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกรสูความเขมแข็ง

อภิปรายเรื่องเรียนรูกลุมเกษตรกรเขมแข็ง อภิปรายกลุมปญหาของกลุมเกษตรกร

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกรสูความเขมแข็ง ที่ 2 ระหวางวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2561
ณ ประสานสุข วิลลา บีช รีสอรท อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ํÒ»‚ 2561 ( Annual Report 2018 )

28

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³
Cooperative Promotion Department

โครงการจัดงาน “เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ป คลายวันกอตั้งกลุมเกษตรกร”ระหวางวันที่ 30 เมษายน
ถึง 2 พฤษภาคม 2561 ณ เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
6. â¤Ã§¡ÒÃàª×่ÍÁâÂ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂµÅÍ´Ë‹Ç§â«‹¤Ø³¤‹Ò¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒã¹ÃÐººÊ¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณ
กลยุทธ 1.2 สรางความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายสหกรณทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของสหกรณ
กลยุทธ 4.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และนวัตกรรม
มาใชในระบบสหกรณ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสหกรณมีการเชื่อมโยงสินคาคุณภาพตลอดหวงโซ
2) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาในสถาบันเกษตรกร
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ 12 ชนิดสินคา ในพื้นที่ 73 จังหวัด
จํานวน 1,230 แหง จํานวน 12 ชนิดสินคา
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

6,391,000
1,554,300
4,836,700
299,800
6,690,800
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4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. สหกรณไดรับการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ
2. ปริมาณธุรกิจสหกรณเพิ่มขึ้น
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือใหคําปรึกษาแกสํานักงานสหกรณ
จังหวัดและสถาบันเกษตรกรทีเ่ ขารวมโครงการฯ
2. ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงาน
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณ
สวนภูมิภาค
1. จัดทําฐานขอมูลของสหกรณ/กลุมเกษตรกรและปรับปรุง
ฐานขอมูล
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณ
3 ประชุมเชื่อมโยงเครือขายการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
การแปรรูป และอื่นๆ
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําและนําเสนอแผนธุรกิจของสหกรณ
5. ประชุมถายทอดองคความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณ

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

แหง
รอยละ

1,230
3

1,230
3

100
100

แหง

1,230

1,230

100

แหง
ราย

1,230
100

1,230
96

100
96

แหง

1,230

1,230

100

ราย

255

255

100

ราย

350

350

100

ราย
ราย

2,440
395

2,440
395

100
100

4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
1) สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ จํานวน 1,230 แหง
2) สหกรณและกลุมเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
สหกรณและกลุมเกษตรกร มีการเชื่อมโยงสินคาคุณภาพตลอดหวงโซ ดานการผลิต การแปรรูปและ
ตลาด จํานวน 1,230 แหง สงผลใหสินคาเกษตรมีมูลคาเพิ่มมากขึ้นหลังจากการแปรรูป และเกิดการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ จํานวน 74 ผลิตภัณฑ
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
การจัดสรรงบประมาณไมไดระบุเปาหมายเปนการเฉพาะของโครงการ จึงทําใหการบริหารงบประมาณของ
โครงการอื่นที่ชัดเจนกวากอน และการเบิกจายตามระบบ e-project บางจังหวัดอาจจะยังไมรายงานผลการเบิกจาย
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6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
ประสานเป าหมายที่ ชั ด เจนให แก สํ านั กงานสหกรณ จั งหวั ดเพื่ อดํ าเนิ น การให บรรลุ วั ตถุ ป ระสงค
ของโครงการแลว ซึ่งคาดวาสามารถเบิกจายแลวเสร็จทันปงบประมาณ

สนับสนุนอุปกรณเพื่อเพิ่มศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ (พาเลช) สินคากาแฟ จังหวัดเชียงใหม

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการพัฒนาและยกระดับสินคาเกษตรกรของสมาชิก ป 2561
7. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³ÊÕ¢ÒÇ´ŒÇÂ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตรที่ 8 การสรางความยั่งยืนดวยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปญญาสหกรณ
กลยุทธที่ 8.1 พัฒนาระบบการการกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความยั่งยืนของสหกรณ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อใหขาราชการที่เกี่ยวของและสหกรณ มีความรู ความเขาใจในสาระของเกณฑสหกรณสีขาว
ดวยธรรมมาภิบาล
2) สงเสริมสหกรณใหมีการปฏิบัติตามเกณฑสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาลอยางสม่ําเสมอ
3) สงเสริมใหสหกรณมีการพัฒนาเปนสหกรณสีขาวดวยการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่เขมขนขึ้น
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2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
กลุมเปาหมาย : สงเสริมสหกรณที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ใหมีการพัฒนายิ่งขึ้นเปนสหกรณสีขาว
ดําเนินการกับสหกรณที่เขาโครงการในป 2560 เปนสหกรณออมทรัพยที่มีทุนดําเนินงานตั้งแต 1,000 ลานบาท
ขึ้ น ไป โดยมี การส งเสริมและประเมิ นตามเกณฑ จากเดิม 4 หลัก ดําเนิน การประเมิน เพิ่ มเติมอี ก 5 หลัก
ใหครบ 9 หลัก จํานวน 187 สหกรณ และสหกรณที่เขารวมโครงการในป 2561 เปนสหกรณทุกประเภท
ที่ ส มั ครใจเข า ร ว มสหกรณ สี ขาวด ว ยธรรมาภิบ าล โดยสงเสริมและประเมิน ตามเกณฑ อยางน อย 4 หลัก
จํานวน 233 สหกรณ รวมทั้งสิ้นจํานวน 420 สหกรณ พื้นที่ดําเนินการ : 78 จังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้
กลุมเปาหมาย
จํานวนสหกรณ
สหกรณออมทรัพย ที่มีทุนดําเนินงาน 1,000 ลานบาทขึ้นไปทีไ่ ดปฏิบัติตามเกณฑในป 2560
187
สหกรณทุกประเภทที่สมัครใจ ในป 2561
233
สหกรณที่สมัครเขารวมโครงการ รวมทั้งสิ้น
420
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
1,785,423
1,785,423
100
1.1 สวนกลาง
160,000
160,000
100
1.2 สวนภูมิภาค
1,625,423
1,625,423
100
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
1,785,423
1,785,423
100
หมายเหตุ : งบประมาณดําเนินงาน สวนภูมิภาค งบประมาณที่ไดรับ อยูในแผนงานพื้นฐาน สสจ./สสพ.
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

ตัวชี้วัด
1. สหกรณที่ไดรับการสงเสริมมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑการ
ประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาลที่ดีขึ้นรอยละ 50
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. จัดทําคําแนะนําแนวทางการดําเนินงานสงเสริมสหกรณสีขาว
ดวยธรรมาภิบาล
2. จัดประชุมชี้แจง/ประชุมแจงทางไกล เกณฑสหกรณ สีขาวดวย
ธรรมาภิบาล
3. ติดตามการประเมินผลการดําเนินงาน/ใหคําปรึกษา แนะนํา/
ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบขอมูลสหกรณสีขาว
4. รวบรวมและรายงานผลการประเมิน
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หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

สหกรณ

420

368

88

ครั้ง

1

1

100

ครั้ง

1

1

100

จังหวัด

78

78

100

จังหวัด

78

76

98
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

สวนภูมิภาค
1. จังหวัดแตงตั้ง/จัดใหมีคณะทํางาน 2 คณะ ไดแก คณะทํางาน
สงเสริมธรรมาภิบาล และ คณะทํางานตรวจประเมินธรรมาภิบาล
2. คณะทํางานสงเสริมธรรมาภิบาลจัดประชุม และตรวจประเมิน
สหกรณที่เขารวมโครงการ
3. จังหวัดรายงานผลการประเมินใหกรมทราบ
4. สงเสริมสหกรณใหปฏิบัติตามเกณฑสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล
5. จังหวัดจัดประชุมคณะทํางานตรวจประเมินธรรมาภิบาล
6. คณะทํางานตรวจประเมินธรรมาภิบาล เขาประเมินสหกรณ
7. รายงานผลการประเมิน ใหกรมทราบ
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หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

คณะ

156

156

100

จังหวัด

78

78

100

จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด

78
78
78
78
78

78
78
78
76
76

100
100
100
98
98

4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
- ผลการดําเนินงานสงเสริมสหกรณจากการประเมินครั้งที่ 2 โดยคณะทํางานตรวจประเมินธรรมาภิบาล
ระดับจังหวัด จํานวน 408 สหกรณ (จากเปาหมาย 420 สหกรณ มีจังหวัดที่ยังไมสงรายงานผลการประเมิน
ครั้งที่ 2 จํานวน 2 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 12 สหกรณ) ดังนี้
1. สหกรณที่ประเมินครบ 9 หลัก
- ระดับสหกรณสีขาว (85 คะแนนขึ้นไป)
128 สหกรณ
- ระดับดีมาก (80 – 84 คะแนน)
50 สหกรณ
- ระดับดี (70 – 79 คะแนน)
26 สหกรณ
- ระดับพอใช (60 – 69 คะแนน)
34 สหกรณ
- ระดับปรับปรุง (ต่ํากวา 60 คะแนน)
91 สหกรณ
รวมทั้งสิ้น จํานวน
329 สหกรณ
2. สหกรณที่ประเมินบางหลัก
- ระดับสหกรณสีขาว (85 คะแนนขึ้นไป)
18 สหกรณ
- ระดับดีมาก (80 – 84 คะแนน)
4 สหกรณ
- ระดับดี (70 – 79 คะแนน)
6 สหกรณ
- ระดับพอใช (60 – 69 คะแนน)
2 สหกรณ
- ระดับปรับปรุง (ต่ํากวา 60 คะแนน)
49 สหกรณ
รวมทั้งสิ้น จํานวน
79 สหกรณ
สหกรณ ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ก ารประเมิ น สหกรณ สี ข าวด ว ยธรรมาภิ บ าลได พั ฒ นาสหกรณ
มีผลการประเมินพัฒนาที่ดีขึ้น จํานวน 368 สหกรณ และสหกรณที่มีผลการประเมินที่ยังไมพัฒนาใหดีขึ้น
จํ านวน 52 สหกรณ (จั งหวั ดที่ ยั งไม ส งรายงานผลการประเมิน ครั้งที่ 2 จํานวน 2 จังหวัด 12 สหกรณ
อยูในสหกรณที่ยังไมพัฒนาใหดีขึ้น) ดังนี้
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รายการ
- สหกรณพัฒนาที่ดีขึ้น
- สหกรณที่ยังไมพัฒนาใหดีขึ้น
จํานวนสหกรณที่เขารวมโครงการ

ประเมิน
ครบ 9 หลัก
299
34
333
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ประเมิน
บางหลัก
69
18
87

รวมทั้งสิ้น
368
52
420

ผลลัพธเชิงคุณภาพ
สหกรณที่เขารวมโครงการไดนําหลักสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารจัดการ แมกับ
สหกรณบางแหงที่นําไปปฏิบัติไมครบทั้ง 9 หลัก ก็เกิดผลมีการพัฒนาที่ดีขึ้นจากผลการประเมินครั้งที่ 2 ดีขึ้น
จํานวน 368 สหกรณ ทําใหสหกรณมีระบบการบริหารจัดการ การควบคุมภายในที่ดีขึ้นตามหลักธรรมาภิบาล
สรางความเชื่อมั่น กอใหเกิดความนาเชื่อถือจากสมาชิก ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูที่เกี่ยวของตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
1) มีบ างจั งหวั ด ส งผลการตรวจประเมิน ครั้งที่ 2 ไมทัน ตามกําหนด เนื่องจากคณะทํางานตรวจ
ประเมิน ซึ่งประกอบดวยบุคคลภายนอก ติดภารกิจ ไมสามารถเขารวมตรวจประเมินได
2) เจาหนาที่และคณะทํางานที่เกี่ยวของ ยังมีความเขาใจในหลักเกณฑและวิธีการประเมินที่ไมเปน
ไปในทิศทางเดียวกัน
3) สหกรณบางแหงยังไมมีความพรอมในการเขารวมโครงการสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล เนื่องจาก
ขาดความพรอม ดานบุคลากรในการดําเนินงานตามโครงการ
6. แนวทางแกไขหรือขอเสนอแนะ
สงเสริม แนะนําใหความรู ความเขาใจในหลักเกณฑการประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาลใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยการจัดประชุมชี้แจง/ประชุมชี้แจงทางไกล เพื่อกอใหเกิดความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน
และเห็นสมควรใหความสําคัญในการแนะนํา สงเสริมสหกรณตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความสําคัญมาก ที่สหกรณ
ไมคอยปฏิบัติ มากกวาการแสวงหาผลกําไรสูงสุดจากการลงทุน แทนการบริการสมาชิกอยางแทจริง

“การจัดประชุมทางไกลชี้แจงหลักเกณฑและวิธีการประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล”
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 หองประชุม 226 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมสงเสริมสหกรณ
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กิจกรรมตาง ๆ “ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดําเนินงานสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล”
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8. â¤Ã§¡ÒÃÁË¡ÃÃÁÊÔ¹¤ŒÒÊË¡Ã³ »‚ 2561
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธ 1.2 สรางความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายสหกรณทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่ อเผยแพร ประชาสั มพั นธ และเพิ่ มช องทางการจํ าหน ายสิ นค า ผลิ ตภั ณฑ และผลไม คุ ณภาพ
ของขบวนการสหกรณและเครือขายศูนยกระจายสินคาสหกรณใหเปนที่รูจักของผูบริโภคและประชาชนทั่วไป
2) เพื่ อเชื่ อมโยงธุ ร กิ จ ระหว า งสหกรณและกลุมเกษตรกรผูผ ลิต กับ สหกรณน อกภาคการเกษตร
ผูประกอบการภาคเอกชน หอการคาจังหวัด พาณิชยจังหวัด และนักธุรกิจทองถิ่น
3) เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนจากปญหาคาครองชีพสูงขึ้น ใหมีโอกาสซื้อสินคาที่มี
คุณภาพ ไดมาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มบทบาทของสหกรณใหเปนทีพึ่งของชุมชน
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
2.1 กิจกรรมการจําหนายสินคาและผลิตภัณฑของขบวนการสหกรณและเครือขายศูนยกระจายสินคา
สหกรณระดับภาค จํานวน 4 ภาค ดังนี้
1) ภาคเหนือ จัดกิจกรรมที่จังหวัดพิษณุโลก
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมที่จังหวัดมหาสารคาม
3) ภาคกลาง จัดกิจกรรมที่จังหวัดระยอง
4) ภาคใต จัดกิจกรรมที่จังหวัดสุราษฎรธานี
2.2 กิจกรรมการจัดแสดงและจําหนายผลไมคุณภาพของสหกรณและกลุมเกษตรกรตาง ดําเนินการ
ในชวงฤดูกาลผลไม ผานจุดกระจายผลไมคุณภาพที่ผานการคัดเลือก จํานวน 35 แหง
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

-

7,000,000
91,000
6,909,000
7,000,000
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6,983,300
91,000
6,892,300

99.76
100
99.76

6,983,300

99.76

36

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³
Cooperative Promotion Department

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. จัดแสดงและจําหนายสินคา เผยแพรและประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
ของสหกรณ กลุม เกษตรกร และกลุมอาชีพในขบวนการสหกรณ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาสหกรณ
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. คัดเลือกพื้นที่เปาหมายจากมติประชุมผูแทนสหกรณศูนยกระจาย
สินคาสหกรณ/สหกรณผูผลิตสินคาเกษตร/ชุมนุมสหกรณและสหกรณ
เครือขาย ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานสูการพัฒนาตลาดสินคาสหกรณ
2. ประสานงานและติดตามผลการจัดงานมหกรรมสินคาสหกรณในแต
ละภาค ใหเกิดความเรียบรอยและเปนไปตามวัตถุประสงค
3. รวบรวมรายงานและสรุปผลการจัดงานในภาพรวมทั้ง 4 ภาค เพื่อ
นําเสนอตอผูบริหารกรมสงเสริมสหกรณ
สวนภูมิภาค
1. ประสานงาน/จัดประชุม เพื่อคัดเลือกสถานที่จัดงานและกําหนดแนว
ทางการจัดงาน พรอมคัดเลือกสินคาที่นํามาจําหนาย โดยสินคาหลักที่
ควรนํามาจําหนาย ไดแก สินคาจากขบวนการสหกรณ และเครือขาย
ศูนยกระจายสินคาสหกรณ รวมทั้งสินคาที่มีความจําเปนตอการ
ดํารงชีวิต เชน ขาวสาร น้ําดื่ม ไขไก น้ําตาลทราย น้ํามันพืช นม เปนตน
2. ดําเนินการจัดหาผูรับจาง เพื่อดําเนินงานการจัดงานในภาพรวม
โดยตกแตงสถานที่จัดงานโดยมีเต็นท โตะ เกาอี้ ปายชื่องาน กําหนดจัด
งานไมนอยกวา 5 วัน และมีบูธจําหนายสินคาไมนอยกวา 50 บูธ
3. สรุปรายงานผลการจัดงานมหกรรมสินคาสหกรณในระดับภาค ให
กรมสงเสริมสหกรณ ภายหลังจากการจัดงานแลวดังกลาวเสร็จสิ้น
4. จัดกิจกรรมการจําหนายผลไมคุณภาพของสหกรณและกลุมเกษตรกร
ผานจุดกระจายผลไมคุณภาพ
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หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

ครั้ง

4

4

100

ครั้ง

1

1

100

ครั้ง

4

4

100

เรื่อง

1

1

100

ครั้ง

4

4

100

ครั้ง

4

4

100

ครั้ง

4

4

100

แหง

35

35

100
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4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
1) สรางรายไดเพิ่มใหกับเกษตรกรและสรางโอกาสทางการตลาด เพิ่มชองทางการจําหนายสินคา/
ผลิตภัณฑของสหกรณ กลุมเกษตรกร และเครือขายศูนยกระจายสินคาสหกรณ
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
1) สามารถบรรเทาความเดื อดร อนเรื่องคาครองชีพใหกับ ประชาชน รวมไปถึงการบริโ ภคสิน คาดี
มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม
2) เกิดภาพลักษณที่ดีกับขบวนการสหกรณ อีกทั้งยังเปนการประชาสัมพันธสินคาของขบวนการสหกรณ
และเครือขายศูนยกระจายสินคาสหกรณใหเปนที่รูจักมากขึ้น
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
เนื่องจากการจัดงานมหกรรมสินคาสหกรณ ป 2561 ซึ่งกําหนดการจัดงานใกลชวงปลายป
งบประมาณ ทําใหการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางมีความกระชั้นชิด
6. แนวทางแกไขหรือขอเสนอแนะ
ควรมีการกําหนดแนวทางและชวงเวลาการจัดงานมหกรรมสินคาสหกรณใหเปนรูปธรรม

ภาพกิจกรรมการกระจายลําไยคุณภาพจากขบวนการสหกรณถึงผูบริโภค

ภาพกิจกรรมการจัดงานมหกรรมสินคาสหกรณ ระดับภาค
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9. ª´àªÂ¹้ํÒ¹Áâ¤à··Ô้§à¹×่Í§¨Ò¡âÃ§§Ò¹¼ÙŒÃÑº«×้Í»ÃÐÊºÍØ·¡ÀÑÂ»‚ 2554
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ระดับฐานรากของประเทศดวยการเรงพัฒนาบุคลากรของสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐานและจัดอันดับ
ความเชื่อถือของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธที่ 1.2 สรางความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายสหกรณทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
เพื่อชวยเหลือเงินชดเชยคาน้ํานมโคที่เททิ้งเนื่องจากโรงงานผูรับซื้อประสบอุทกภัยปลายป 2554.
ใหกับสหกรณที่ไดรับความเสียหาย
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
สหกรณที่ไดรับความเสียหาย จํานวน 7 แหง ไดแก สหกรณโคนมทามวง จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี
สหกรณโคนมไทย-เดนมารกพัฒนานิคม จํากัด สหกรณโคนมไทย-เดนมารกสวนมะเดื่อ จํากัด จังหวัดลพบุรี
สหกรณโคนมเทพสถิต จํากัด จังหวัดชัยภูมิ สหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด สหกรณผูเลี้ยงโคนมหินซอน จํากัด
จังหวัดสระบุรี และสหกรณโคนมพิมาย จํากัด จังหวัดนครราชสีมา
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

10,101,500.00
10,101,500.00

10,067,999.42
10,067,999.42

99.67
99.67

หมายเหตุ 1) กองแผนงานโอนเงินใหเปาหมาย 5 จังหวัด จํานวน 10,101,451.67 บาท
2) สหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด จังหวัดสระบุรี สงคืนเงินอุดหนุนฯ เนื่องจาก สมาชิกไมมารับเงิน
ชดเชย จํานวน 33,452.25 บาท
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

ตัวชี้วัด
1. ดําเนินการตรวจสอบเอกสารการขอเบิกของสหกรณตามหลักเกณฑ
โครงการ และเบิกจายใหแกสหกรณเปาหมาย

แหง
จังหวัด

7
5

7
5

100
100
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนภูมิภาค
1. ดําเนินการตรวจสอบเอกสารการขอเบิกของสหกรณตามหลักเกณฑ
โครงการ และเบิกจายใหแกสหกรณเปาหมาย

แหง
จังหวัด

7
5

7
5

100
100

4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
สหกรณ ที่ ไ ด รั บ ความเสี ย หายจากน้ํ า นมโคที่ เ ททิ้ ง เนื่ อ งจากโรงงานผู รั บ ซื้ อ ตามบั น ทึ ก ข อ ตกลง
การบริหารจัดการน้ํานมโค (MOU) ป 2553/2554 และป 2554/2555 ไดรับความชวยเหลือเงินชดเชยคา
น้ํานมโคที่เททิ้งเนื่องจากโรงงานผูรับซื้อประสบอุทกภัยปลายป 2554 จํานวน 7 สหกรณ
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
สหกรณที่ไดรับความเสียหายจากน้ํ านมโคที่เ ททิ้ ง เนื่องจากโรงงานผูรับซื้อตามบัน ทึกขอตกลงการ
บริหารจัดการน้ํานมโค (MOU) ป 2553/2554 และป 2554/2555 ประสบอุทกภัยปลายป 2554 ไดรับความ
ชวยเหลือ ทําใหแกไขปญหาการขาดทุน ชวยใหองคกรของสมาชิกที่เลี้ยงโคนมเกิดความเขมแข็ง
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10. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡ÃÊÙ‹´Õà´‹¹
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ.2560 – 2564
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 7.1 สงเสริมการดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรดวยระบบคุณภาพมาตรฐาน
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อใหสํานักงานสหกรณจังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ และ ๒ เขาไป
แนะนํ าส งเสริ มสหกรณ /กลุ มเกษตรกรเป าหมาย ใหผานเกณฑอยูในระดับเกณฑดีเดนแหงชาติ และสงเขา
ประกวดเพื่อคัดเลือกเปนสหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดนระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
2) เพื่อใหการจัดการประกวดคัดเลือกสหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดนแหงชาติ สามารถดําเนินการได
ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
3) เพื่อยกยองประกาศเกียรติคุณและเผยแพรผลงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดนแหงชาติ
ใหปรากฏตอสาธารณชน
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
1) สหกรณ และกลุ มเกษตรกรเป า หมายจํานวน (ป 2562 – 2564) ที่สํานักงานสหกรณจังหวั ด /
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และ 2 จะเขาไปสงเสริมและพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกร
ใหผานเกณฑอยูในระดับเกณฑดีเดนแหงชาติ
2) จัดประกวดสหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดน ระดับจังหวัด จํานวน 78 แหง
3) จัดประกวดสหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดน ระดับภาค จํานวน 19 แหง
4) จัดประกวดสหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดน ระดับชาติ จํานวน 8 แหง
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
583,100.583,100.100
1.2 สวนภูมิภาค
822,995.637,995.77.52
2. เงินอุดหนุน
1,000,000.800,000.- *
80
รวมทั้งสิน้
2,406,095.2,021,095.84
*หมายเหตุ เนื่องจากจํานวนสาขาที่ไดรับรางวัลดีเดนแหงชาติมีจํานวน 8 สาขารางวัล งบประมาณสวนที่
เหลือจํานวน 200,000 บาท ไดดําเนินการสงคืนเงินแลว จํานวน 200,000 บาท
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4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จการประกวดคัดเลือกสหกรณและกลุม
เกษตรกรดีเดน
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. จัดประชุมคัดเลือกสหกรณ/กลุมดีเดนระดับภาค
2. จัดประชุมคัดเลือกสหกรณ/กลุมดีเดนระดับกรม
3. จัดประชุมคัดเลือกสหกรณดีเดนระดับอนุกรรมการ
4. จัดประชุมคัดเลือกสหกรณดีเดนระดับกระทรวง
สวนภูมิภาค
1. กําหนดสหกรณ/กลุมเปาหมายลวงหนาอยางนอย3ป
2. สงเสริมสหกรณ/กลุมเปาหมาย
3. ทดสอบคะแนนตามเกณฑ
4. จัดประชุมคัดเลือกระดับจังหวัด
5. ประกาศผลระดับจังหวัด
6. สงสหกรณ/กลุมเขาประกวดระดับภาค

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³
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หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

ครั้ง

8

8

100

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

4
2
1
1

5
2
1
1

100
100
100
100

จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด

78
78
78
78
78
78

78
78
78
78
78
78

100
100
100
100
100
100

4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
สหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดนแหงชาติ ประจําป 2561 จํานวน 8 แหง ดังนี้
1. สหกรณการเกษตรขามสะแกแสง จํากัด จังหวัดนครราชสีมา
2. สหกรณนิคมคลองสวนหมาก จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร
3. สหกรณโคนมไทย-เดนมารค (ลําพญากลาง) จํากัด จังหวัดสระบุรี
4. สหกรณกองทุนสวนยางบานเสม็ดจวน จํากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลกาฬสินธุ จํากัด จังหวัดกาฬสินธุ
6. รานสหกรณโรงพยาบาลสุราษฎรธานี จํากัด จังหวัดสุราษฎรธานี
7. สหกรณสี่ลอเล็กภูเก็ต จํากัด จังหวัดภูเก็ต
8. กลุมเกษตรกรทําสวนบานควนสามโพธิ์ จังหวัดพัทลุง

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ํÒ»‚ 2561 ( Annual Report 2018 )

42

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³
Cooperative Promotion Department

สหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดนระดับภาค ประจําป 2561 จํานวน 19 แหง ดังนี้
1. สหกรณดีเดนระดับภาค ประจําป 2561
1.1 ประเภท สหกรณการเกษตร
ภาคเหนือ
ไดแก สหกรณการเกษตรรองกวาง จํากัด จังหวัดแพร
ภาคกลาง
ไดแก สหกรณการเกษตรหัวหิน จํากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก สหกรณการเกษตรขามสะแกแสง จํากัด จังหวัดนครราชสีมา
1.2 ประเภท สหกรณนิคม
ภาคเหนือ
ไดแก สหกรณนิคมคลองสวนหมาก จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร
ภาคกลาง
ไดแก สหกรณนิคมวังไทร จํากัด จังหวัดระยอง
1.3 ประเภท สหกรณโคนม
ภาคกลาง
ไดแก สหกรณโคนมไทย-เดนมารค (ลําพญากลาง) จํากัด จังหวัดสระบุรี
1.4 ประเภท สหกรณผูผลิตยางพารา
ภาคใต
ไดแก สหกรณกองทุนสวนยางบานเสม็ดจวนพัฒนา จํากัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.5 ประเภท สหกรณออมทรัพย
ภาคเหนือ
ไดแก สหกรณออมทรัพยครูอุทัยธานี จํากัด จังหวัดอุทัยธานี
ภาคกลาง
ไดแก สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเพชรบุรี จํากัด จังหวัดเพชรบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลกาฬสินธุ จํากัด จังหวัดกาฬสินธุ
ภาคใต
ไดแก สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 42 จํากัด จังหวัด
นครศรีธรรมราช
1.6 ประเภท สหกรณรานคา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก รานสหกรณโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จํากัด จังหวัดนครราชสีมา
ภาคใต
ไดแก รานสหกรณโรงพยาบาลสุราษฎรธานี จํากัด จังหวัดสุราษฎรธานี
1.7 ประเภท สหกรณบริการ
ภาคใต
ไดแก สหกรณสี่ลอเล็กภูเก็ต จํากัด จังหวัดภูเก็ต
1.8 ประเภท สหกรณเครดิตยูเนีย่ น
ภาคกลาง
ไดแก สหกรณเครดิตยูเนี่ยนรวมน้ําใจทายาง จํากัด จังหวัดเพชรบุรี
2. กลุมเกษตรกรดีเดนระดับภาค ประจําป 2561
2.1 ประเภท กลุมเกษตรกรทํานา
ภาคเหนือ
ไดแก กลุมเกษตรกรทํานาเทพนคร จังหวัดกําแพงเพชร
2.2 ประเภท กลุมเกษตรกรทําสวน
ภาคเหนือ
ไดแก กลุมเกษตรกรทําสวนยางพาราบานพี้เหนือ จังหวัดนาน
ภาคกลาง
ไดแก กลุมเกษตรกรทําสวนคมบาง จังหวัดจันทบุรี
ภาคใต
ไดแก กลุมเกษตรกรทําสวนบานควนสามโพธิ์ จังหวัดพัทลุง
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ผลลัพธเชิงคุณภาพ
- สหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดนแหงชาติไดรับการยกยองประกาศเกียรติคุณและเผยแพรผลงาน
ของสหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดนใหปรากฏตอสาธารณชน
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
- การจัดทําเอกสารสงประกวดคัดเลือกสหกรณ/กลุมเกษตรกรดีเดนระดับภาค มีรายละเอียดเอกสาร
ประกอบ/หลักเกณฑมีรายละเอียดมาก โครงการอื่นไมตองสงเอกสาร เอกสารอยูที่สหกรณ/กลุมเกษตรกร
ถาตองตรวจสอบเอกสารสามารถตรวจสอบไดที่สํานักงานสหกรณ/กลุมเกษตรกร และสหกรณ/กลุมเกษตรกร
ตองจัดเจาหนาที่ 2-3 คน ในการจัดทําขอมูล รวมทั้งไมมีแรงจูงใจใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรจัดทําเอกสาร
6. แนวทางแกไขหรือขอเสนอแนะ
- สหกรณ/กลุมเกษตรกร ตองบริหารความเสี่ยง บริหารคนในการจัดทําขอมูลเพื่อสงเขาประกวด
- เจาหนาที่ควรใหความสําคัญตอการกําหนดเปาหมาย โดยกําหนดเปาหมายสหกรณภาคการเกษตร
2 แหง สหกรณนอกภาคการเกษตร 2 แหง และกลุมเกษตรกร 2 แหง ซึ่งตองใกลชิดสหกรณ/กลุมเกษตรกร
เพื่อติดตามความกาวหนา การเจริญเติบโตของสหกรณ/กลุมเกษตรกรดวย
- จัดเจาหนาที่เขาไปสนับสนุนและชักชวนใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่เขาเกณฑฯสงเขาประกวดได
- ควรใหเงินรางวัลแกสหกรณ/กลุมเกษตรกรดีเดนระดับภาค แหงละ 20,000 บาท

การตรวจเยี่ยม และตรวจสอบขอมูล
สหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดน ในพื้นที่

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือก
สหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดน ระดับภาค

พิธีมอบโลรางวัลสหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดนระดับภาค
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11. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊË¡Ã³áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡ÃÊÙ‹ÁÒµÃ°Ò¹
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 7.1 สงเสริมการดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรดวยระบบคุณภาพมาตรฐาน
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อใหหนวยงานในสังกัดสวนกลาง และสวนภูมิภาค มีองคความรู ทราบทิศทางในการแนะนํา
สงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร ในทิศทางเดียวกัน
2) สามารถผลั กดั น ให สหกรณ และกลุมเกษตรกร เปน สื่อกลางในการบริการบรรดาสมาชิกและ
สามารถดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ : สหกรณและกลุมเกษตรกรทุกแหงทั่วประเทศ
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค

309,133
309,133
100
309,133
309,133
100
งบประมาณงานตาม
ตามกิจกรรมการเขา
ภารกิจพื้นฐาน
แนะนําสงเสริม (CPS)
/งานประจํา (Function)
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
309,133
309,133
100
หมายเหตุ : สวนกลาง ใชจายงบประมาณ จากงบอํานวยการ สวนภูมิภาค กองแผนงานไดจัดสรรงบประมาณ
รวมไวกับระบบการสงเสริมสหกรณ (Cooperative Promotion System : CPS)
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1.จํานวนสหกรณที่ผานเกณฑมาตรฐาน
2.จํานวนกลุมเกษตรกรที่ผานเกณฑมาตรฐาน
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. ชี้แจงการดําเนินการพัฒนาสหกรณและกลุม
เกษตรกรสูมาตรฐาน
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แผน

ผล

รอยละ

รอยละ
รอยละ

80
90

68.58
80.57

85.73
89.52

ครั้ง

1

1

100
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

2. จัดทําคําแนะนํา แนวทางสงเสริมสหกรณและ
กลุมเกษตรกร ใหผานเกณฑมาตรฐาน
3. ติดตาม ตรวจสอบผลการประเมินมาตรฐาน
สหกรณและกลุมเกษตรกร และประกาศผลการจัด
มาตรฐานสหกรณและกลุมเกษตรกรประจําป
สวนภูมิภาค
1. วิเคราะห ใหคําแนะนํา สงเสริมสนับสนุน
สหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐาน
2. ติดตามประเมินผลมาตรฐานสหกรณและกลุม
เกษตรกร

ฉบับ

1

1

100

ครั้ง

1

1

100

ครั้ง

12

12

100

ครั้ง

1

1

100

4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
1) สหกรณสามารถพัฒนาสูมาตรฐานได จํานวน 4,233 แหง จากสหกรณที่นํามาจัดมาตรฐาน 6,172 แหง
2) กลุมเกษตรกรสามารถพัฒนาสูมาตรฐานได จํานวน 2,923 แหง จากกลุมเกษตรกรที่นํามาจัดมาตรฐาน
จํานวน 3,628 แหง
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
1) สหกรณ / กลุ มเกษตรกร ได รั บ การพั ฒ นายกระดับ จากไมผ านเกณฑ มาตรฐาน ใหผานเกณฑ
มาตรฐานเปนที่ยอมรับในพัฒนาการที่ดีขึ้น ประกอบดวย สหกรณ 288 แหง (จากเปาหมาย 250 แหง) และ
กลุมเกษตรกร 236 แหง (จากเปาหมาย 100 แหง)
2) สหกรณ / กลุ ม เกษตรกร ที่ ผ า นเกณฑ ม าตรฐานในป ก อ น สามารถรั ก ษาระดั บ มาตรฐานได
ประกอบดวยสหกรณ 3,945 แหง (คิดเปนรอยละ 89.37 ของสหกรณที่ผานมาตรฐานปกอน) และกลุมเกษตรกร
2,687 แหง (คิดเปนรอยละ 88.56 ของกลุมเกษตรกรที่ผานมาตรฐานปกอน)
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
1) สหกรณประสบปญหาการดําเนินธุรกิจขาดทุน โดยพบวาสหกรณขนาดเล็กไมสามารถดําเนินธุรกิจ
ใหมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายได บางสหกรณมีกําไรสลับกับขาดทุน ไมสามารถทํากําไรไดสม่ําเสมอทุ กป
สําหรับสหกรณขนาดใหญพบวามีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนมาก ทําใหสหกรณขาดทุน บางสหกรณ
มีการหักคาเสื่อมราคาสินทรัพยมากกวากําไร จึงทําใหสหกรณขาดทุน
2) สหกรณ ป ระสบป ญ หาเกี่ ย วกั บ การจัดทําบัญ ชี โดยแยกออกเปน สหกรณไมส ามารถปดบัญชี
ไดและสหกรณสามารถป ดบัญชี แตอยูระหวางการตรวจสอบบัญชีของผูส อบบัญชี สหกรณทําไดเพี ย งจัด
ประชุมภายใน 150 วัน โดยไมมีการอนุมัติงบการเงิน
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
1) วิ เคราะห ศักยภาพตั้ งแต แผนงานประจําปของสหกรณ/กลุมเกษตรกร แผนกลยุทธห รือแผน
ยุทธศาสตรของสหกรณ/กลุมเกษตรกร แผนธุรกิจแตละประเภทที่จะตองขยายธุรกิจหรือเพิ่มปริมาณธุรกิจ
ที่ ดํ า เนิ น งานแล วไม ป ระสบผลการขาดทุ น ลดคาใชจายบางสวนถือวาเปน การลดตน ทุนการบริหารของ
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สหกรณ ร วมทั้ งโครงสร า งของสหกรณ / กลุ ม เกษตรกร ควรมีบุคลากรเท า ที่ไ ม เป น ภาระใหแ กส หกรณ /
กลุมเกษตรกร การสรางรายไดของสหกรณ การควบคุมคาใชจาย การปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนงาน
การประเมิ น ความเสี่ ย งที่ ไ ม ส ามารถดํ า เนิ น การใหเ ปน ไปตามเป าหมาย ตลอดจนการวิเ คราะห ก ารลด
คาใชจายสวนเกิน รวมทั้งการสรางการมีสวนรวมของบรรดาสมาชิกและการเชื่อมโยงระหวางสหกรณ
2) สงเสริมการจัดจางผูจัดทําบัญชีในสหกรณ โดยมี Model ตัวอยางรวมกันระวางสหกรณ
ใน
การจัดจางผูจัดทําบัญชี และสงเสริมใหมีการวางแผนและดําเนินธุรกิจใหคุมกับคาใชจายในการดําเนินงาน
3) บู ร ณาการระหว า งหน ว ยงาน ประกอบด ว ย กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ ชุ ม นุ ม สหกรณ องค ก ร
ที่เกี่ยวของแตละประเภทและรูปแบบสหกรณ ตกลงความรวมมือสรางความเขมแข็งใหสหกรณจัดทําบัญชีและ
งบการเงินได มีการจัดอบรมเจาหนาที่/ผูจัดทําบัญชีของสหกรณเพื่อพัฒนาระดับขีดความสามารถในการจัดทําบัญชี

ภาพแสดงผลการจัดมาตรฐานสหกรณ
ประจําป 2561

ภาพแสดงผลการจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกร
ประจําป 2561

ภาพแสดง การประชุมชี้แจงการดําเนินการ
พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐาน
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12. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊË¡Ã³ÃÒŒ ¹¤ŒÒ
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณ
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐาน
รากของประเทศ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
เพื่อติดตามผลการดําเนินงานและพัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณรานคาใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
สหกรณรานคาที่มีสถานะดําเนินธุรกิจและเขาโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ
รานคา ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 20 แหง ในพื้นที่ 19 จังหวัด
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
รวมทั้งสิ้น
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น
2. จํานวนสหกรณที่เขาติดตามผลการดําเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
สหกรณรานคา
3. สหกรณนํา QR Code มาใชในสหกรณรานคา
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. จัดทําคําแนะนําการปฏิบัติงานสหกรณ
เพื่อใหมีศักยภาพ
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

2. ติดตามผลการดําเนินงานของสหกรณเขารวม
ครั้ง
5
5
100
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ
รานคา
สวนภูมิภาค
1. แนะนําสงเสริมสหกรณที่เขารวมโครงการ
แหง
20
20
100
ในการสงเสริมสหกรณรานคา
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
สหกรณที่เขาโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ ป 60 จํานวน 20 แหง ไดดําเนินการ
อยางตอเนื่องทําใหปริมาณธุรกิจของสหกรณยอดรวม 376,278,593 บาท เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 3 เมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาเดียวกับของปกอน (365,319,023 บาท)
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
- บุคลากรของสหกรณไดรับการพัฒนาและมีความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการรานสหกรณ
- สมาชิกมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสหกรณโดยสหกรณมีการกําหนดชองทาง/วิธีการประเมิน
ความพึงพอใจของสมาชิกและประชาชนทั่วไป โดยการใชแบบสอบถามหรือประเมินผานสื่อสังคมออนไลนและ
ไดนําผลการประเมินมาวิเคราะหและมาจัดทําแผนการใหบริการตามความตองการของสมาชิกและประชาชน
ทั่วไป ตัวอยางเชน มีการเพิ่มสินคาใหหลากหลายมากขึ้นตามที่สมาชิกตองการ เปนตน

ติดตามผลการดําเนินงานของสหกรณ
รานคา ณ รานสหกรณสวัสดิการ
รพร. ทาบอ จํากัด จังหวัดหนองคาย
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13. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³à¤Ã´ÔµÂÙà¹ÕÂ่ ¹à»š¹Í§¤¡Ã·Ò§¡ÒÃà§Ô¹áÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃªØÁª¹
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณ
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐาน
รากของประเทศ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนใหมีความพรอมในการบริการทาง
การเงินแกสมาชิก เปนองคกรที่เขมแข็งทางดานการเงินและดานการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกและชุมชน
รวมทั้งสรางความศรัทธาและความเชื่อมั่นในสหกรณใหกับสมาชิก
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนระดับชั้นความเขมแข็ง ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 กลุมเปาหมายจํานวน 10 จังหวัด
ไดแก สงขลา ขอนแกน สุราษฎรธานี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ศรีสะเกษ เชียงใหม เชียงราย จันทบุรี และ
ลําปาง รวมทั้งสิ้นจํานวน 100 สหกรณ เพื่อเขารวมรับการประเมินตามเกณฑการประเมินความเปนองคกร
ทางการเงินและสวัสดิการชุมชน
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
119,600
1.2 สวนภูมิภาค
210,000
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
329,600
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนกลุมเปาหมาย จํานวน 100 สหกรณ
สามารถผานเกณฑการประเมินสหกรณเครดิตยูเนี่ยน สูความ
เขมแข็งทางการเงินชุมชนไมนอยกวารอยละ 70
2. บุคลากรในสหกรณเครดิตยูเนี่ยนมีสวนรวมในการวางแผน
เพื่อรวมกันพัฒนาความเขมแข็งทางการเงินและการจัด
สวัสดิการใหแกสมาชิกและชุมชนใหมีความเขมแข็งอยาง
ยั่งยืน
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หนวยนับ

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. ประชุมรวมกันของ 2 หนวยงานระหวางกรมสงเสริม
จํานวนครั้ง
สหกรณ รวมกับชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย
จํากัด เกี่ยวกับการปรับปรุงเกณฑการประเมินสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยนเปนองคกรทางการเงินและสวัสดิการชุมชนที่เขมแข็ง
เพื่อใชในการประเมินสหกรณเครดิตยูเนี่ยน จํานวน 6 ครั้ง
2. จัดทําคูมือการประเมินสหกรณเครดิตยูเนี่ยนฯ
เลม
3. เขารวมประชุมเพื่อทําความเขาใจและเผยแพรแนวทางการ จังหวัด
สงเสริมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนองคกรทางการเงินและ
สวัสดิการชุมชน ใหสํานักงานสหกรณจังหวัดนํารองเปาหมาย
10 จังหวัด
4. ติดตามผลการดําเนินการตามโครงการฯ
จังหวัด
สวนภูมิภาค
1. จัดประชุมเพื่อทําความเขาใจและเผยแพร แนวทางการ
ครั้ง
สงเสริมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนองคกรทางการเงินและ
สวัสดิการชุมชน ใหสํานักงานสหกรณจังหวัดนํารองเปาหมาย
10 จังหวัด ที่มีสหกรณประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน และ
คัดเลือกสหกรณจํานวน 100 สหกรณ (จาก 10 จังหวัด
เปาหมายนํารอง) เพื่อเขารวมรับการประเมินตามเกณฑการ
ประเมินความเปนองคกรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน
2. สํานักงานสหกรณจังหวัดนํารอง 10 จังหวัด คัดเลือก
สหกรณ
สหกรณเพื่อเขารวมโครงการและแจงรายชื่อสหกรณใหกรม
สงเสริมสหกรณ
3. สํานักงานสหกรณจังหวัดนํารอง 10 จังหวัด เขารวม
สหกรณ
ประเมินสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ตามเกณฑการประเมินฯ
4. รายงานผลการประเมินของแตละสหกรณที่เขารวม
สหกรณ
โครงการฯใหกรมสงเสริมสหกรณทราบ
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4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
สหกรณ เ ครดิ ตยู เ นี่ ย นเป า หมาย 100 สหกรณ ผ านเกณฑ ก ารประเมิ น สหกรณ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นสู
ความเข ม แข็ ง ทางการเงิ น ชุ ม ชน 86 สหกรณ คิ ด เป น ร อ ยละ 86.00 และยั ง มี ส หกรณ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นอี ก
จํ านวน 11 สหกรณ ที่ ไม ได เ ข า ร ว มโครงการแต ข อเขา รับ การประเมิน สหกรณ เครดิ ตยูเนี่ย นเปน องค ก ร
ทางการเงินและสวัสดิการชุมชนที่เขมแข็ง
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่เขารวมโครงการฯ จํานวน 100 สหกรณ ซึ่งประกอบดวย ผูแทน
สมาชิ ก คณะกรรมการสหกรณ ฝ า ยจั ด การสหกรณ และเจ า หน า ที่ ส ง เสริ ม สหกรณ ที่ ดู แ ลมี ส ว นร ว มใน
การวางแผนเพื่อรวมกันพัฒนาความเขมแข็งทางการเงินและการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกและชุมชนใหมีความ
เขมแข็งอยางยั่งยืน
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
1) โครงการฯ ไดรับงบประมาณปลายปงบประมาณรายจาย จึงทําใหการวางแผนปฏิบัติการในการทํา
โครงการฯมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสามารถดําเนินงานตามโครงการฯ ไดบรรลุตามวัตถุประสงค จึงทําให
ระยะเวลาของสหกรณที่เขารวมโครงการฯ และเจาหนาที่สงเสริมสหกรณในจังหวัดเปาหมายมีเวลาประเมิน
ตามหมวดตางๆ ตามเกณฑการประเมินมีเวลาจํากัด ทําใหรับไดขอมูลจากสหกรณไมละเอียดถี่ถวนและไม
ครบถวนเทาที่ควรจะเปน ทําใหความสมบูรณของขอมูลลดนอยลง จึงตองใชเวลาประสานงานกับเจาหน าที่
สงเสริมสหกรณหลายครั้งใหติดตามขอมูลกับสหกรณใหครบถวนตามเกณฑการประเมินฯ
2) เจาหนาที่สงเสริมสหกรณในจังหวัดเปาหมายบางแหงไมไดลงไปประเมินสหกรณรวมกับสหกรณที่
เขารวมโครงการฯ จึงทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนของขอมูลที่เก็บรวบรวม อีกทั้งการประเมินสหกรณ ต าม
เกณฑบางหมวด มีสหกรณบางแหงไมยอมรับผลการประเมินที่เกิดขึ้นเนื่องจากไดคะแนนนอย จึงตองมีการ
ชี้แจงทําความเขาใจอีกครั้ง ในการติดตามผลหลังการประเมินฯ ในบางจังหวัด
3) การใหการศึกษาอบรมตามหัวขอของการประเมินสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนองคกรทางการเงินและ
สวัสดิการชุมชนที่เขมแข็ง เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหบุคลากรของสหกรณรวมทั้งเจาหนาที่สงเสริมสหกรณในสวน
ภูมิภาคที่รับผิดชอบดูแลสหกรณที่เขารวมโครงการฯ รวมทั้งบุคลากรสวนกลางที่รับผิดชอบโครงการฯ ใหมี
ความรูและมีความเขาใจใหตรงกันเปนสิ่งสําคัญที่จะขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการฯ ใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวในโครงการฯ ภายใตระยะเวลาที่จํากัด
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
การใหความรูและความเขาใจกับเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ และบุคลากรของสหกรณใหมีความเขาใจ
เรื่องการประเมินสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนองคกรทางการเงินและสวัสดิการชุมชนที่เขมแข็ง ชี้ใหเห็นผลของ
แตละหมวดในการประเมิน ความแตกตางและวิธีการประเมินตามแบบตาง ๆ ที่มีการประเมินในขบวนการ
สหกรณที่สหกรณไดเคยรับการประเมินมาแลว การทําความเขาใจกับสหกรณและอธิบายผลของแตละหมวดได
และสอดคลองกับการลงมือปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
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การออกพื้นที่ประชุมชี้แจงเกณฑการประเมินจังหวัดที่เขารวมโครงการ

การเขาตรวจเยี่ยมสหกรณหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
14. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊË¡Ã³à¤ËÊ¶Ò¹ºŒÒ¹ÁÑ¹
่ ¤§
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณ
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐาน
รากของประเทศ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อสงเสริมสหกรณเคหสถานบานมั่นคง จัดทําแผนพัฒนา/แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ
2) เพื่อใหสหกรณสามารถจัดทําบัญชี งบทดลองและปดบัญชีไดตามกฎหมายกําหนด
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
สหกรณเคหสถานบานมั่นคง จํานวน 140 แหง จาก 41 จังหวัด 2 พื้นที่ (จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ
ขอนแกน จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย เชียงใหม ตรัง ตาก นครนายก นครพนม นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช นครสวรรค นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร เพชรบุรี แพร ยะลา
ลพบุรี เลย สกลนคร สงขลา สตูล สระแกว สิงหบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรนิ ทร หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ
อุดรธานี อุทัยธานี สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2)

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ํÒ»‚ 2561 ( Annual Report 2018 )

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³
Cooperative Promotion Department

53

3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
งบประมาณ

งบประมาณที่ไดรับ

ผลเบิกจาย

1. งบดําเนินงาน
3,772,300
1.1 สวนกลาง
132,300
1.2 สวนภูมิภาค
3,640,000
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
3,772,300
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. สหกรณสามารถแกไขปญหาของตนเองได
อยางนอย 1 เรื่อง (ตามแผนแกไขปญหา
ที่สหกรณกําหนด)
2. สหกรณกลุมเปาหมายที่ปดบัญชีไมได สามารถ
จัดทําบัญชีเปนปจจุบันและจัดทํางบทดลอง
หรืองบการเงินได

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. อํานวยการ ประสานงาน แนะนําใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการดําเนินงานแกสํานักงานสหกรณ
จังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2
2. จัดประชุมหารือกําหนดกรอบแนวทางพัฒนา
สหกรณเคหสถานบานมั่นคง
3. จัดทํากรอบแนวทางการปฏิบัติงานโครงการฯ
4. ติดตามรายงานผลฯ
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หนวย : บาท
รอยละ

3,772,300
132,300
3,640,000
3,772,300

100
100
100
100

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

แหง

140

144

102.86

รอยละ
70
52.94
75.62
หมายเหตุ สหกรณที่เขารวมโครงการฯ จํานวน
144 สหกรณ สามารถปดบัญชีได จํานวน 59
สหกรณ ปดบัญชีไมไดจํานวน 85 สหกรณ สหกรณ
ที่ปดบัญชีไมไดสามารถจัดทําบัญชีเปนปจจุบันและ
จัดทํางบทดลองหรืองบการเงินได จํานวน 45
สหกรณ คิดเปนรอยละ 52.94 ของสหกรณที่ปด
บัญชีไมได สาเหตุที่ปดบัญชีไมไดตาม ขอ 5 ปญหา
อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ

แหง

43

43

100

ครั้ง

1

1

100

เรื่อง
แหง

1
43

1
43

100
100
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
สวนภูมิภาค
1. แจงสหกรณเปาหมายเขารวมโครงการ
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกไขปญหา/พัฒนา
สหกรณเคหสถานบานมั่นคง
3. แนะนํา สงเสริม ชวยเหลือและติดตามผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

แหง
แหง

140
140

144
144

102.86
102.86

แหง

140

144

102.86

4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
1) สหกรณที่เขารวมโครงการฯ จัดทําแผนพัฒนา/แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ จํานวน 144 แหง
2) สหกรณที่เขารวมโครงการฯ จํานวน 144 แหง สามารถปดบัญชีได จํานวน 59 แหง ปดบัญชีไมได
จํานวน 40 แหง ปดบัญชีไมไดแตสามารถจัดทําบัญชีเปนปจจุบัน/จัดทํางบทดลองหรืองบการเงินได
จํานวน 45 แหง คิดเปนรอยละ 52.94 ของสหกรณที่ปดบัญชีไมได
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
1) สหกรณที่เขารวมโครงการฯ สามารถแกไขปญหา/พัฒนาการดําเนินงานของสหกรณได
2) สหกรณที่เขารวมโครงการฯ สามารถจัดทําบัญชี งบทดลองและปดบัญชีไดตามกฎหมายกําหนด
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
สหกรณที่ปดบัญชีไมได มีจํานวน 85 แหง สามารถจัดทําบัญชีเปนปจจุบัน และจัดทํางบทดลองหรืองบ
การเงินได จํานวน 45 แหง คิดเปนรอยละ 52.94 ของสหกรณที่ปดบัญชีไมได ซึ่งยังไมเปนไปตามตัวชี้วัด
ที่กําหนด คือ รอยละ 70 ของสหกรณที่ปดบัญชีไมได สามารถจัดทําบัญชีเปนปจจุบันและจัดทํางบทดลองหรือ
งบการเงินได สาเหตุเนื่องจากสหกรณไมมีเจาหนาที่บัญชี สงไมทันรอบการตรวจบัญชีของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ผูจัดทําบัญชีไดเพียงบัญชีเบื้องตน ไมสามารถจัดทํางบการเงินได
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
ในดานการแกไขปญหาดานบัญชีและการเงิน ควรมีการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) เปนตน เพื่อตกลงความ
รวมมือในดานการจัดทําบัญชีและงบการเงินของสหกรณ และจัดอบรมเจาหนาที่/ผูจัดทําบัญชีของสหกรณ
เพื่อใหสหกรณสามารถจัดทําบัญชีและงบการเงินไดอยางเหมาะสมเพื่อพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรอย าง
เหมาะสมเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่
จัดประชุมหารือแนวทางพัฒนาสหกรณเคหสถานบานมั่นคงรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก กรมตรวจบัญชี
สหกรณและสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน เพื่อพิจารณากําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน ในการแกไข
ปญหาและพัฒนาสหกรณเคหสถานบานมั่นคง
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การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกไขปญหา/พัฒนาสหกรณเคหสถานบานมั่นคง (สวนภูมิภาค)

จังหวัดกาฬสินธุ

จังหวัดพังงา

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดพิจิตร

ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณเคหสถานบานมั่นคงให
มีประสิทธิภาพ และใหคําแนะนําในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนแกไขปญหา/พัฒนาสหกรณ
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15. â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃ “¹Ñ¡¡ÒÃà§Ô¹” ÃØ‹¹·Õ่ 3
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพดานการสหกรณ
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพดานการสหกรณและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและมีความผูกพันในเปาหมายของงาน
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจในการบริหารการเงิน สามารถนําไปใชใน
การสงเสริมและกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยได
2) เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และสมรรถนะทั้งในดานการสงเสริมสหกรณออมทรัพยในการบริหาร
การเงินและดานการกํากับแนะนําสหกรณปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสมตามกรอบกฎหมายและหลักเกณฑสากล
3) เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่พึงประสงคในดานการบริหารราชการเพื่อมุง
ผลสัมฤทธิ์
4) เพื่อปูพื้นฐานใหผูอบรมเตรียมความพรอมในการเขาอบรมหลักสูตรขั้นสูงตอไป เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
ขาราชการกรมสงเสริมสหกรณที่ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการและ
มีอายุราชการมากกวา 2 ป มีวุฒิการศึกษาดานการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร หรือที่เกี่ยวของ
อายุไมเกิน 45 ป หรือมีคุณสมบัติที่เห็นวาเหมาะสมที่จะเขารับการอบรม รวม 50 คน
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3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
งบประมาณ

งบประมาณที่ไดรับ

1. งบดําเนินงาน
2,561,000
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2,561,000
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
2,561,000
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

หนวย : บาท
รอยละ

ผลเบิกจาย
2,531,460
2,531,460
2,531,460

หนวยนับ

ตัวชี้วัด
1. ขาราชการที่เขารวมโครงการอบรม จํานวน 50 คน สอบผานตาม รอยละ
เกณฑท่สี ถาบันการศึกษากําหนด
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. จัดทําและและขออนุมัติโครงการ
โครงการ
- ประสานงานกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพื่อจัดทําหลักสูตร
- คัดเลือกขาราชการผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมจํานวน 50 คน
- ทําหนังสือขออนุมัติโอนเงินไปตางจังหวัด
- ทําหนังสือเพื่อขออนุมัติตัวบุคคล
- แจงผูไดรับคัดเลือกเพื่อใหเขารับการอบรม
สวนภูมิภาค
1. ขาราชการผูไดรับการคัดเลือกจํานวน 50 คนเขารวมโครงการ
คน
ฝกอบรม

98.85
98.85
98.85

แผน

ผล

รอยละ

100

100

100

1

1

100

50

50

100

4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
ขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ 50 คน เขารับการอบรม ไมนอยกวารอยละ 80 และมีจํานวนผูที่สอบ
ผานหลักสูตรตามเกณฑไมนอยกวารอยละ 80
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
ขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ ที่ผานเกณฑการอบรม จํานวน 50 คน พรอมที่จะปฏิบัติงานที่ได รับ
มอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลการวิเคราะหสถานการณทางการเงินและขอเสนอของสหกรณ
ออมทรัพยในพื้นที่อยางนอยคนละ 1 แหง รวมทั้งสิ้น 84 แหง
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นายพิ เ ชษฐ วิ ริ ย ะพาหะ อธิ บ ดี ก รมส ง เสริ ม สหกรณ เป น ประธานเป ด การอบรมหลั ก สู ต ร
"นั กการเงิ น " รุ น ที่ 3 ซึ่ งจั ดขึ้ น ระหว า งวั น ที่ 4-24 มิถุน ายน 2561 ณ คณะพาณิช ยศาสตร และการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร เพื่อใหขาราชการผูปฏิบัติงานดานการเงินและการบัญชี ไดมีความรู
ความเขาใจในการบริหารการเงิน เพิ่มพูนความรู ทักษะ และสมรรถนะทั้งในดานการสงเสริมสหกรณออม
ทรัพย ในการบริหารการเงินดานการกํากับแนะนําสหกรณเพื่อปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสมตามกรอบกฎหมาย
และหลักเกณฑสากลและเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีผูเขารวมอบรม จํานวน 50 คน

16. â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃ “¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â”
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพดานการสหกรณ
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพดานการสหกรณและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและมีความผูกพันในเปาหมายของงาน
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อเสริมสรางความรูดานหลักการตรวจสอบสหกรณออมทรัพยแกขาราชการ
2) เพื่อใหขาราชการที่กํากับดูและสหกรณนําความรูที่ไดไปใชในการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพย
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2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ : ขาราชการที่ผานการอบรมหลักสูตรนักการเงินแลว
ประกอบดวย ขาราชการจากสวนกลาง 5 คน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 2
จํานวน 6 คน และสํานักงานสหกรณจังหวัด จํานวน 76 คน รวมทั้งสิ้น 87 คน ผูสังเกตการณ วิทยากร
และเจาหนาที่จํานวน 13 คน เปาหมายรวมทั้งสิ้น 100 คน
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
881,300
1.1 สวนกลาง
881,300
1.2 สวนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
881,300
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. ขาราชการที่ผานการอบรม จํานวน 87 คนสามารถ
นําความรูที่ไดรับไปตรวจสอบสหกรณ ออมทรัพยได
รอยละ 80
2. สหกรณออมทรัพยไดรับการตรวจสอบ วิเคราะห
ความเสี่ยงจํานวน 150 แหง
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. จัดอบรมใหความรูแกขาราชการที่ผานการอบรม
หลักสูตรนักการเงินทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
จํานวน 87 คน ผูสังเกตการณ วิทยากรและเจาหนาที่
รวมทั้งสิ้น 100 คน
สวนภูมิภาค
1. ขาราชการผูผานการอบรมวิเคราะหฐานะและผล
การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย
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678,500
678,500
678,500

76.99
76.99
76.99

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

รอยละ

80

92

92

แหง

150

159

106

คน

100

109

109

แหง

150

159

106
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4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
ขาราชการที่ผานการอบรม จํานวน 87 คน ไดรับความรูดานการตรวจสอบความเสี่ยงสหกรณออมทรัพย
สหกรณออมทรัพย จํานวน 150 แหง ไดรับการวิเคราะหความเสี่ยง แนะนํา สงเสริมใหมีความเสี่ยงลดลง
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
ข า ราชการที่ ผ า นการอบรมนํ า ความรู ที่ ไ ด รั บ ไปใช ใ นการวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย ง แนะนํ า ส ง เสริ ม
สหกรณออมทรัพยโดยแตงตั้งใหเปน “ผูตรวจการสหกรณ” และใหเขารวมในการตรวจสอบสหกรณออมทรัพย
รวมทั้งเปนผูวิเคราะหฐานะและผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย และจัดทําขอมูลที่เกี่ยวกับสหกรณ
ออมทรัพยสหกรณที่ไดรับการตรวจสอบความเสี่ยงมีการบริหารงานภายใตความเสี่ยงที่ลดลง

นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเปนประธานในพิธีเปดโครงการอบรมหลักสูตรการ
ตรวจสอบสหกรณออมทรัพย ระหวางวันที่ 21–25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเบลลาบี ถ.จรัญสนิทวงศ
ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ผูเขารับการอบรมประกอบดวยขาราชการที่ผานการอบรมหลักสูตรนักการ
เงินทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 87 คน ผูสังเกตการณ วิทยากร และเจาหนาที่ รวมทั้งสิ้น 109 คน
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17. â¤Ã§¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢็§ãËŒ¡º
Ñ ¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ãà¾×Í่ à¢ŒÒ¶Ö§áËÅ‹§à§Ô¹·Ø¹ã¹¡ÒÃ¼ÅÔµ
áÅÐ¡ÒÃµÅÒ´
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐานราก
ของประเทศ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเปนเงินกูยืมใหกับกลุมเกษตรกรที่ไดมาตรฐานใชเปนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อสงเสริม
เกษตรกรใหสามารถจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต
สรางรายไดเพิ่มจากการรวบรวมผลผลิตเพื่อจําหนายหรือแปรรูปผลผลิตรวมกัน รวมทั้งสรางโอกาสการเขาถึง
แหลงเงินทุนใหกับเกษตรกร
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
กลุมเกษตรกรที่ไดมาตรฐาน จํานวน 2,000 กลุม ในพื้นที่ 77 จังหวัด
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
4,404,900
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
4,404,900
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
4,404,900
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1.ระดับความสําเร็จของการติดตามการตรวจสอบ
กลุมเกษตรกรใหมีการนําเงินกูไปใชตรงตาม
วัตถุประสงคในการขอกู
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนภูมิภาค
1. ประชุมคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับ
จังหวัดเพื่อคัดเลือกกลุมเกษตรกรเขารวมโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู
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4,404,900
4,404,900
4,404,900

100
100
100

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

ระดับ

5

5

100

ครั้ง

68

68

100

ครั้ง

195

195

100
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

3. เขารวมประชุมกับกลุมเกษตรกรในครั้งที่มีมติขอกู
กลุม
2,000
1,839
91.95
เงิน พรอมทั้งรวบรวมเอกสารในการยื่นขอกูเงิน
4. ติดตามการใชเงินกูใหเปนไปตามวัตถุประสงค
กลุม
2,000
1,839
91.95
5. ติดตาม เรงรัดการสงชําระหนี้ และการรับ
กลุม
2,000
1,839
91.95
ชําระหนี้
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
กลุมเกษตรกรไดรับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเปนเงินกูยืมแลว จํานวน 1,839 กลุม
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
เกษตรกรสามารถจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และชวยใหสามารถลดตนทุน
การผลิตรวมทั้งสรางโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุนใหกับเกษตรกร
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
การอนุมัติ/เบิกจายเงินกูไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจาก กลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการบางกลุม
ไมผานเกณฑมาตรฐานที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนด กลุมมีทุนของตนเอง และความสามารถในการกอหนี้
ของบางกลุมต่ํากวาคาเฉลี่ยของโครงการ (โครงการเฉลี่ยใหกลุมละ 500,000 บาท)
18. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁà¡ÉµÃ¡Ã¼ÊÁ¼ÊÒ¹ã¹ÊË¡Ã³áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã(¢Ñºà¤Å×Í่ ¹»ÃÑªÞÒ
àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ã¹à¢µ¹Ô¤ÁÊË¡Ã³)
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตรที่ 8 การสรางความยั่งยืนดวยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปญญาสหกรณ
กลยุทธที่ 8.1 พัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความยั่งยืนของสหกรณ
1. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหสมาชิกนิคมสหกรณไดนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินงาน
2) ขยายผลไปสูสมาชิกที่ยังไมเคยเขารวมโครงการใหมีความรู ความเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และไดนําไปปฏิบัติกันอยางแพรหลาย
2. เปาหมาย
สมาชิกสหกรณนิคม จํานวน 1,715 ราย
พื้นที่ดําเนินงาน
จํานวน 49 นิคมสหกรณ 29 จังหวัด
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3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
2,597,000
2,596,692
94.76
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2,597,000
2,596,692
94.76
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
2,597,000
2,596,692
94.76
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
หนวยนับ
แผน
ผล
รอยละ
ตัวชี้วัด
1.จํานวนสมาชิกที่เขารวมโครงการ
ราย
1,715
1,902
110.90
2.สมาชิกเขารวมโครงการสามารถผานเกณฑ
ราย
1,715
80
ประเมิน
สวนกลาง
1. จัดทําแผนงานโครงการ
แผน
1
1
100
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ครั้ง
12
12
100
3. สรุปผลการปฏิบัติงาน
ครั้ง
1
1
100
สวนภูมิภาค
1. รับสมัครสมาชิกนิคมสหกรณและคัดเลือกผู
ราย/นิคม
35
35
100
เขามารวมโครงการ
2. อบรมใหความรูแกสมาชิก พรอมทั้ง
ครั้ง
1
1
100
แลกเปลีย่ นประสบการณและการเรียนรูการ
ดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. สรุปและรายงานผลการจัดอบรม
ครั้ง
1
1
100
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
- สมาชิกผานการอบรม จํานวน 1,902 ราย (เปาหมาย 1,715 ราย)
- สมาชิกที่เขารวมโครงการฯ สามารถผานเกณฑการประเมิน รอยละ 80 (สมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้น
ลดรายจายครัวเรือน มีความเปนอยูดีขึ้น) รายไดประมาณ 150 - 300 บาท /สัปดาห/ครัวเรือน
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
- สมาชิกปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติอยางพอประมาณ มีเหตุมีผล
และสรางภูมิคุมกันใหแกตนเองและสังคม
- สมาชิกสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปปรับใช สามารถลดรายจาย เพิ่มรายได
- ไดสมาชิกตนแบบสามารถถายทอดใหแกสมาชิกรายอื่นและประชาชนทั่วไป ขยายเครือขายสูชุมชน
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5. ปญหา อุปสรรค
- สมาชิกที่เขารวมโครงการฯไมทํากิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง
- เจาหนาที่ไมไดติดตามงานอยางตอเนื่อง
6. แนวทางแกไข
- สงเสริมอาชีพสมาชิก ติดตามงาน ในพื้นที่นิคมสหกรณ
- ตองมีการแนะนําทําความเขาใจกับสมาชิกใหเรียนรูการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สงเสริมใหมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง

19. â¤Ã§¡ÒÃÍØ´Ë¹Ø¹à¾×Í่ ª´àªÂ¡ÒÃ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÅํÒäÂ »‚ 2548

.

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ.2560 - 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
.
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ระดับฐานรากของประเทศ
1. วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
เพื่อชดเชยภาระการขาดทุนใหแกสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการบริหารจัดการลําไย
ป 2548 โดยนําเงินดังกลาวหักชําระหนี้ใหแกกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ
สถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ จํานวน 63 สถาบัน ประกอบดวยจังหวัดเชียงใหม เชียงราย
พะเยา ลําพูน
.
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3. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรประจําป 2561
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
58,530,000
รวมทั้งสิ้น
58,530,000
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
หนวยนับ
1. รอยละของเงินชดเชยการขาดทุน จากการบริหาร
จัดการลําไยป 2548 ไดรับการเบิกจายใหสหกรณ
สถาบัน
และกลุมเกษตรกร
1. จัดทํารายละเอียด/แนวทาง/หลักเกณฑ/
มาตรการ หลักฐานประกอบการเบิกจายเงินอุดหนุน
ของสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมาย
หลักเกณฑ
2. สนับสนุนเงินอุดหนุนใหสหกรณ/ กลุมเกษตรกร สถาบัน
เพื่อชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการลําไย
บาท
ป 2548
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
ครั้ง
กองทุนสงเคราะหเกษตรกร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
4. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
ครั้ง

ผลเบิกจาย

หนวย : บาท
รอยละ

58,529,964.03
58,529,964.03

99.99
99.99

แผน

ผล

รอยละ

63

63

100

1
63

58,530,000

1
63

58,529,964.03

100
100
99.99

1

1

100

1

1

100

ผลลัพธเชิงปริมาณ สถาบันเกษตรกรไดรับเงินอุดหนุนชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการลําไย
.ป 2548 แลวจํานวน 63 สถาบัน
..
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18. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐ¢Ñºà¤Å×Í่ ¹ÊË¡Ã³»ÃÐÁ§¼‹Ò¹¡Åä¡ªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³»ÃÐÁ§áË‹§
»ÃÐà·Èä·Â ¨ํÒ¡Ñ´
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 - 2564 :
กลยุทธ 1.2 สรางความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายสหกรณทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
กลยุทธ 4.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และนวัตกรรมมา
ใชในระบบสหกรณ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อพัฒนาบุคลากรของสหกรณใหไดรับความรู ดานการวางแผนพัฒนาธุรกิจ การผลิต
การแปรรูป และการตลาด ที่ถูกตองและสอดคลองกับความตองการของตลาด
2) เพื่อสงเสริมใหสหกรณสามารถสรางตราสินคา สรางมูลคาเพิ่มของสินคา พัฒนาการตลาด และ
เชื่อมโยงเครือขายสินคาสหกรณได
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
ผูแทนสหกรณภาคการเกษตร วิทยากร เจาหนาที่ และผูสังเกตการณ จํานวน 600 คน
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 : 1,608,900 บาท
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1,477,400
1.2 สวนภูมิภาค
131,500
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
1,608,900
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

1,471,693
131,500
1,603,193

หนวยนับ

ตัวชี้วัด
1. บุคลากรของสหกรณไดรับความรู ดานการวางแผนพัฒนาธุรกิจ
แหง
การผลิต แปรรูป และการตลาด ที่ถูกตองและสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดเพิ่มขึ้น
2. สหกรณสามารถสรางตราสินคา
ตรา
3. สหกรณพัฒนาผลิตภัณฑและสรางมูลคาเพิ่มของสินคา
ผลิตภัณฑ
4. สหกรณมีชองทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือขายสินคาเกลือ
คู
ระหวางสหกรณและหนวยงานภาคเอกชน
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99.61
100
99.65

แผน

ผล

รอยละ

80

82

102.50

1
10
3

1
38
3

100
380
100
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพดานการผลิต
และรวบรวมผลผลิตของสหกรณ เพื่อยกระดับใหไดมาตรฐาน (GAP
GMP เกษตรปลอดภัย) สินคาประมง
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพดานการผลิต
และรวบรวมผลผลิตของสหกรณ เพื่อยกระดับใหไดมาตรฐาน (GAP
GMP เกษตรปลอดภัย) สินคาปศุสัตว
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ สรางตรา
สินคา และการตลาด เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มชองทางการตลาด
สินคาประมง
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ สรางตรา
สินคา และการตลาด เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มชองทางการตลาด
สินคาปศุสัตว
5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสื่อสารตราสินคาและ
เชื่อมโยงเครือขายสหกรณ (ภาคเหนือ)
6.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสื่อสารตราสินคาและ
เชื่อมโยงเครือขายสหกรณ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
7.สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
สวนภูมิภาค
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือขายการผลิต การตลาด ของ
ชุมนุมสหกรณเกลือทะเลไทย จํากัด
2. แนะนํา สงเสริมใหชุมนุมสหกรณเกลือทะเลไทย จํากัด
ดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจ
3.แนะนํา สงเสริมใหชุมนุมสหกรณเกลือทะเลไทย จํากัด
ดําเนินการขับเคลื่อนแผนธุรกิจ
4.ติดตามรายงานผลการดําเนินงานใหกรมฯ ทราบ
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หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

รุน
คน

1
150

1
118

100
78.67

รุน
คน

1
100

1
83

100
83.00

รุน
คน

1
150

1
124

100
82.67

รุน
คน

1
100

1
81

100
81

รุน
คน
รุน
คน
ครั้ง

1
50
1
50
2

1
65
1
65
2

100
130
100
130
100

รุน
คน
แผน

5
100
1

5
131
1

100
131
100

ครั้ง

4

4

100

ครั้ง

5

5

100

4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
1) ผูรวมประชุมจํานวนทั้งสิ้น 667 คน คิดเปนรอยละ 111 ของเปาหมายโครงการ
2) ชุมนุมสหกรณประมงมีตราสินคา จํานวน 1 ตราสินคา ชื่อวา E-Fishco
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3) ชุมนุมสหกรณประมงแหงประเทศไทย จํากัด เกิดการเชื่อมโยงเครือขายสินคาประมงกับเครือขาย
สหกรณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ศูนยกระจายสินคาสหกรณ (CDC) รวมทั้ง Modern Trade
มูลคารวมกวา 30 ลานบาท
4) ชุมนุมสหกรณเกลือทะเลไทย จํากัด เกิดชองทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือขายสินคาเกลือกับ
หนวยงานภาคเอกชน จํานวน 3 คู
5) สหกรณนําความรูที่ไดจากการประชุมไปพัฒนาผลิตภัณฑและสรางมูลคาเพิ่มของสินคากวา 38 ผลิตภัณฑ
ทั้งดานการแปรรูปผลผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ การสรางตราสินคา
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
ขับเคลื่อนใหสหกรณมีการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร ทั้งดานการผลิต รวบรวม และแปรรูป การสราง
ตราสินคาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การเพิ่มชองทางการตลาด การเชื่อมโยงเครือขายระหวางชุมนุมหรือสหกรณอื่น
สรางโอกาสในการขยายธุรกิจมากขึ้น ซึ่งทําใหสหกรณสามารถตอบสนองความตองการและชวยเหลือสมาชิกใหมี
ความอยูดี กินดี
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
จํานวนผูเขาอบรมไมครบตามเปาหมาย
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติมภายใตงบประมาณที่มี โดยจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของกลุมเปาเหมาย

ประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือขาย
สหกรณดานสินคาประมงและปศุสัตว

การพัฒนาผลิตภัณฑและสรางมูลคาเพิ่ม
ของสินคา ประมงและปศุสัตว

จัดแสดงสินคาประมง ปศุสัตว และสหกรณเครือขาย
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19. â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³áÅÐ¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ã
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 - 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพดานการสหกรณ
(แผนงานที่ 4 การพัฒนาคน)
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสหกรณใหรูบทบาท หนาที่ และมีความเปนมืออาชีพดานการบริหาร
จัดการสหกรณ ธรรมาภิบาล และการบริการอยางมีประสิทธิภาพ
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
กลุมเปาหมาย: คณะกรรมการ ฝายจัดการ สมาชิก ประธานกลุม เลขานุการกลุม และผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณ
พื้นที่เปาหมายดําเนินงาน: สหกรณภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 76 จังหวัด/ 2 พื้นที่
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
20,801,600
1.1 สวนกลาง
20,801,600
1.2 สวนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
20,801,600
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรสหกรณไดรับการพัฒนาศักยภาพ
2. รอยละ 80 ของผูผานกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรมีความรูเพิ่มขึ้น
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. จัดอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด
- หลักสูตร การพัฒนาความรูบทบาทหนาที่ของผูนําสหกรณเนื่อง
ในวันพืชมงคล
- หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณสูความเขมแข็ง
- หลักสูตร การพัฒนาผูตรวจสอบกิจการสหกรณ (ขั้นกลาง)

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ํÒ»‚ 2561 ( Annual Report 2018 )

19,700,071
19,700,071
19,700,071

หนวยนับ
คน
รอยละ

รอยละ
คน
คน
คน

94.70
94.70
94.70

แผน

ผล

26,750 27,965
80
96.47

100
230

100
230

25,740 26,868
780
867

รอยละ
102.76
120.59

100
100
106.28
111.15
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4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
1) สหกรณ ไ ด รั บ การพั ฒ นายกระดั บ ความเข ม แข็ ง ของสมาชิ ก และการบริ ห ารจั ด การสหกรณ
และสามารถเขียนแผนงานพัฒนาสหกรณได จํานวน 78 สหกรณ
2) ร อยละ 95.55 ของผู เ ข า รั บ การอบรมสามารถเขีย นรายงานการตรวจสอบกิจ การและเขีย น
รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
บุคลากรสหกรณและกลุมเกษตรกรสามารถนํานโยบายของภาครัฐไปใชใหเกิดผลเชิงรูปธรรม สราง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแกสหกรณใหมั่นคงและมีธรรมาภิบาล สหกรณสามารถชวยใหสมาชิกสหกรณ
มีอาชีพ มีรายได มีเงินออม หนี้สินลดลง และสรางความกินดี อยูดี แกสมาชิกและชุมชนอยางยั่งยืน ผูผานการ
อบรมออกแบบแผนงาน/โครงการเพื่อเสริมศักยภาพของสหกรณ จํานวน 149 โครงการ ไดแก ติดตามหนี้สิน
ลดตนทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวบรวมผลผลิต ฝกอบรม/สรางจิตสานึก เพิ่มมูลคาสินคา ระดมทุน สราง
อาชีพเสริมเพิ่มรายได สงเสริมการออม สงเสริมการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย จัดหาปจจัยการผลิตราคา
ถูก สงเสริมสวัสดิการสมาชิก วางแผนแบบมีสวนรวม และเพิ่มชองทางการตลาด/เครือขาย เปนตน
5. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
1) ชวงเวลาในการอบรมไมควรตรงกับชวงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
2) อยากใหเพิ่มกลุมเปาหมายมากขึ้น เพราะสหกรณมสี มาชิกจานวนมาก ไดอบรมเปนสวนนอยเทานั้น
3) ไมควรจัดฝกอบรมพรอม ๆ กัน หลายหนวยงาน ระยะเวลาในการฝกอบรมเดือนธันวาคม
ซ้ําซอนกับหลายหนวยงาน ดังนั้น ควรจัดฝกอบรมในชวงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ
4) ควรอบรมดานทักษะการประกอบอาชีพ อาชีพเสริมเพิ่มรายได
5) อยากใหมาตรวจเยี่ยมความเปนอยูของสมาชิกบอย ๆ มากกวาการจัดฝกอบรมเพียงอยางเดียว
6) มีการสํารวจความตองการของแตละสหกรณวาตองการไดรับความรูเรื่องใด เพื่อใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละแหง
7) หลังจากฝกอบรมวางแผนแลวควรสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณเพื่อทําธุรกิจ
8) ควรจะจัดฝกอบรมในพื้นที่ที่สะดวกตอการเดินทาง
9) ควรจัดทําคูมือประกอบในการฝกอบรมแตละหลักสูตร เพื่อเปนความรูเพิ่มเติมแกผูเขารับการอบรม
10) ควรจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูของบุคลากรสหกรณปละครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
Best Practice นําปญหาของแตละแหงมาแกไข หรือทํา workshop รวมกัน
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20. â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 - 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพดานการสหกรณ
(แผนงานที่ 4 การพัฒนาคน)
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
เพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรของกรมส ง เสริ ม สหกรณ ใ หมี ค วามเป น มื อ อาชี พดาน
การสงเสริมกํากับดูแลและเผยแพรการสหกรณ โดยยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม นําการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวตอ
เทคโนโลยีสมัยใหมและพัฒนากระบวนการทํางานเชิงคุณภาพ
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
กลุมเปาหมาย: บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ
พื้นที่เปาหมายดําเนินงาน: ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ โรงแรมในกรุงเทพหรือตางจังหวัด
หรือสถานที่อื่นๆ ที่เหมาะสม
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

10,450,000
10,450,000
10,450,000

9,021,202
9,021,202
9,021,202

86.33
86.33
86.33

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณไดรับการพัฒนาศักยภาพ
2. รอยละ 80 ของผูผานกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรมี
ความรูเพิ่มขึ้น
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. จัดอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด
- หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง
- หลักสูตร เสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมสหกรณ รุน 11
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หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

คน
รอยละ

590
80

605
100

102.54
125

รอยละ
คน
คน

100
100
100

100
100
91

100
100
91
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หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

- หลักสูตร เสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมสหกรณ รุน 12
คน
80
82
102.50
- หลักสูตร การเปนขาราชการที่ดีสําหรับขาราชการที่อยู
คน
70
75
107.14
ระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ รุน 6
- หลักสูตร การเปนขาราชการที่ดีสําหรับขาราชการที่อยู
คน
70
72
102.86
ระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ รุน 7
- หลักสูตร การเปนขาราชการที่ดีสําหรับขาราชการที่อยู
คน
70
72
102.86
ระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ รุน 8
- หลักสูตร การเปนขาราชการที่ดีสําหรับขาราชการที่อยู
คน
100
113
113
ระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ รุน 9
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
1) บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณไดรับการพัฒนาศักยภาพการเปนผูนําและทักษะการบริหารงาน
เพื่อการเติบโตในสายงาน จํานวน 100 คน
2) บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณไดรับการพัฒนาศักยภาพเสริมสรางสมรรถนะการเปนนักสงเสริม
สหกรณ จํานวน 173 คน
3) บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณไดรับความรูและบมเพาะการเปนขาราชการที่ดี (ขาราชการที่อยู
ระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ) จํานวน 332 คน
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
กรมสงเสริมสหกรณมีบุคลากรที่ศักยภาพสูง มีสมรรถนะและขีดความสามารถทั้งในดานการบริหาร
องคกร และการสงเสริมพัฒนาสหกรณ สามารถที่จะปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดอยางมี
ประสิ ทธิ ภ าพ และเป น กํ า ลั งสํ า คั ญ ในการขับ เคลื่ อนนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการของกรมฯ
ใหบรรลุเปาประสงคที่กําหนด
5. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
1) ชวยเสริมสรางสมรรถนะและทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานราชการ
2) ชวยปลูกฝงปรัชญา สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมการเปนขาราชการที่ดี
3) ชวยพัฒนาการทํางานเปนทีม และเสริมสรางเครือขายในการทํางาน
4) สรางสายสัมพันธที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเนนการเรียนรูจาก ประสบการณ
และการลงมือปฏิบัติจริง
5) ควรจะจัดฝกอบรมเพิ่มพูนความรู และทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในเรื่อง
- ระเบียบงานสารบรรณ
- ภาษาอังกฤษ
- กฎหมายที่เกี่ยวกับงานสงเสริมสหกรณ และพ.ร.บ.สหกรณ
- งานสงเสริมสหกรณ
- การสรางแรงจูงใจ และการจัดทําบัญชีสหกรณ
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21. â¤Ã§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×่Í¹¡ÒÃªํÒÃÐºÑÞªÕÊË¡Ã³áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
เพื่อใหการชําระบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกรตามมาตรา 73 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
ที่กําหนดใหสหกรณใดที่เลิกไปดวยเหตุห นึ่งเหตุ ใดใหจัด การชําระบัญชี ตามบทบัญญัติ ในหมวด 4 วาดวย
การชําระบัญชี ประกอบมาตรา 34 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2547 แลวเสร็จ
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ : สหกรณและกลุมเกษตรกรที่เลิกซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ
สํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุ งเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 รวมทั้งสิ้น
1,816 แหง ประกอบดวย
(1) การชําระบัญชีสหกรณ จํานวน 1,187 แหง
(2) การชําระบัญชีกลุมเกษตรกร จํานวน 629 แหง
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3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
งบประมาณ

งบประมาณที่ไดรับ

1. งบดําเนินงาน
2,467,000
รวมทั้งสิ้น
2,467,000
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

หนวยนับ

หนวย : บาท
รอยละ

ผลเบิกจาย
2,467,000
2,467,000

แผน

100
100

ผล

รอยละ

ตัวชี้วัด
1. มีคําสั่งถอนชื่อสหกรณ/กลุมเกษตรกร
แหง
1,816
164
9.02
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
สหกรณ/กลุมเกษตรกร สามารถดําเนินการชําระบัญชีจนสิ้นสุดกระบวนการถอนชื่อได จํานวน 164 แหง
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
(1) ผูชําระบัญชีไดดําเนินการชําระบัญชีแลวและสงมอบบรรดาสมุดทั้งหลายใหแกนายทะเบียนสหกรณ
(2) การชําระบัญชีมีความเคลื่อนไหว เชน การรับชําระหนี้รายเดือน การติดตามประสานงานหรือ
การหารือแกไขปญหาชําระบัญชีกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
(1) ผูชําระบัญชีไมมีความชํานาญในการดําเนินงาน เวลาในการปฏิบัติงานมีนอย (ใชเวลาราชการ)
(2) งบประมาณในการชําระบัญชีไมเพียงพอ
(3) ปญหาผูชําระบัญชีรับมอบทรัพยสินแตไมพบเอกสาร หลักฐานตาง ๆ เพื่อใชประกอบการชําระบัญชี
(4) ขั้นตอนชําระบัญชีติดขัดการรับรองงบจากผูสอบบัญชี
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
(1) ควรจัดอบรมเพื่อทบทวนองคความรูอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(2) จัดประชุมแกไขปญหารวมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ
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22. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁàªÔ§»¯Ôºµ
Ñ ¡
Ô ÒÃ “¡ÒÃá¹Ð¹ํÒÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¡ํÒ¡ÑºÊË¡Ã³ãËŒ»¯Ôºµ
Ñ µ
Ô ÒÁ
à¡³±¡Òํ ¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹”
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
(1) เพื่อใหผูเขาประชุมมีความรู ความเขาใจ นโยบายดานการแนะนําสงเสริมและกํากับสหกรณ การบริหาร
จัดการงบประมาณในการกํากับและแนะนําสงเสริมสหกรณ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑกํากับดูแล
กิจการทางการเงินที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
(2) เพื่อใหผูเขาประชุมรับทราบและรวมกันอภิปรายปญหาในการใชอํานาจนายทะเบียนสหกรณเพื่อแกไข
ปญหาขอบกพรองของสหกรณ
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ : ประกอบดวย 200 คน
(1) ผูบ ริหารกรมสงเสริมสหกรณ สหกรณจังหวัดทุกจังหวัดและผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-2 และผูรับผิดชอบงานตามภารกิจดังกลาว
(2) วิทยากร เจาหนาที่โครงการ และผูสังเกตการณ จํานวน 27 คน
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
780,000
รวมทั้งสิ้น
780,000
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

722,150
722,150

หนวยนับ

แผน

92.58
92.58

ผล

รอยละ

ตัวชี้วัด
1. จํานวนผูเขารับการอบรมไดรับการพัฒนา
ราย
200
200
100
ศักยภาพ เทากับ รอยละ 100
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
ผูเขารับการอบรมไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
(1) ผูเขาประชุมมีความรู ความเขาใจ นโยบายดานการแนะนําสงเสริมและกํากับสหกรณ การบริหาร
จัดการงบประมาณในการกํากับและแนะนําสงเสริมสหกรณ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑกํากับดูแล
กิจการทางการเงินที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
(2) ผูเขาประชุมรับทราบและรวมกันอภิปรายปญหาในการใชอํานาจนายทะเบียนสหกรณเพื่อแกไข
ปญหาขอบกพรองของสหกรณได
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5. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
ผูเขาอบรมเสนอแนวทางใหจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและการตรวจสอบการปฏิบัติตามเกณฑกํากับฯ

23. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ»¯Ôºµ
Ñ §Ô Ò¹µÒÁÀÒÃ¡Ô¨¢Í§ÃÍ§¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹ÊË¡Ã³
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่ อเพิ่ มทั กษะและความรู ความเขาใจเกี่ย วกับ การปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดว ยสหกรณ แ ละ
กฎหมายวาดวยกลุมเกษตรกร ขอบังคับและระเบียบเพื่ อการดําเนินงานสหกรณ กระบวนการจัดทํ าและ
เพิกถอนคําสั่งทางปกครอง และแนวทางปฏิบัติตามเกณฑกํากับดูแลสหกรณ
2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานตามภารกิจของรองนายทะเบียนสหกรณ และทบทวน ปรับปรุง
คูมือปฏิบัติงานตามภารกิจของรองนายทะเบียนสหกรณ
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
1) เจ า หน า ที่ สั งกั ดกลุมตรวจการสหกรณห รือกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ และไดรับ มอบหมาย
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของรองนายทะเบียนสหกรณ ทั้งนี้ ตองไมเปนผูที่เคยผานการอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิ บั ติงานตามภารกิ จ ของรองนายทะเบียนสหกรณ เมื่อวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2559
ของสํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 2 รวม 141 คน
2) วิทยากร ผูสังเกตการณ และเจาหนาที่โครงการ จํานวน 9 คน
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3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
งบประมาณ

งบประมาณที่ไดรับ

1. งบดําเนินงาน
555,000
รวมทั้งสิ้น
555,000
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

หนวยนับ

ผลเบิกจาย

หนวย : บาท
รอยละ

534,696.50
534,696.50

96.34
96.34

แผน

ผล

รอยละ

ตัวชี้วัด
1. จํานวนผูเขารับการอบรมไดรับการพัฒนา
คน
141
141
100
ศักยภาพ จํานวน 141 คน
2. รอยละ 80 ผูเขาอบรมมีคะแนนผานการทดสอบ
รอยละ
141
121
85.82
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
(1) มีผูเขารวมอบรมจํานวน 141 คน
(2) ผูเขารวมการอบรมมีคะแนนผานการทดสอบมากกวารอยละ 80
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
(1) ผูผานการอบรมมีทักษะและความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
และกฎหมายวาดวยกลุมเกษตรกร ขอบังคับและระเบียบเพื่อการดําเนินงานสหกรณ กระบวนการจัดทําและ
เพิกถอนคําสั่งทางปกครอง และแนวทางปฏิบัติตามเกณฑกํากับดูแลสหกรณ
(2) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานตามภารกิจของรองนายทะเบียนสหกรณ และทบทวน
ปรับปรุงคูมือปฏิบัติงานตามภารกิจของรองนายทะเบียนสหกรณ
5. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
ผู เ ข า อบรมเสนอแนะว า ควรเพิ่ ม ชั่ ว โมงการฝ ก ปฏิ บั ติ ก ลุ ม ให ม ากขึ้ น และมี ก ารจั ด ทํ า กิ จ กรรม
กลุมการทบทวนขอกําหนดคูมือปฏิบัติงานตามภารกิจรองนายทะเบียนสหกรณ เนื่องจากยังไมไดขอสรุปเปน
แนวทางที่ชัดเจน
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24. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³¡ÒÃà¡ÉµÃà¾×Í่ ¡ÒÃµÅÒ´ÅÙ¡¤ŒÒ ¸.¡.Ê.
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ระดับฐานรากของประเทศดวยการเรงพัฒนาบุคลากรของสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐานและจัดอันดับ
ความเชื่อถือของสหกรณและกลุมเกษตรกร
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
เพื่อฟนฟูและพัฒนาศักยภาพของสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ : สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. 77 แหง
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
3,215,880
1.1 สวนกลาง
178,320
1.2 สวนภูมิภาค
3,037,560
รวมทั้งสิ้น
3,215,880
หมายเหตุ * สงคืนระหวางป 121,077.34 บาท
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

หนวยนับ

3,094,802.66
57,242.66*
3,037,560
3,094,802.66

แผน

ผล

96.24
32.10
100
96.24

รอยละ

ตัวชี้วัด
1. สกต. ไดรับการฟนฟูและพัฒนา
แหง
77
77
100
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. จัดทําคูมือ ติดตามโครงการ
แหง
77
77
100
สวนภูมิภาค
1. จัดประชุมชี้แจง วิเคราะหปญหา
แหง
77
77
100
2. ประชุม อบรม สัมมนา
แหง
77
77
100
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. 77 แหง ไดรับองคความรูดานการจัดทําแผนธุรกิจ
การสรางเครือขาย การตลาด และการบริหารจัดการหนี้
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ผลลัพธเชิงคุณภาพ
สหกรณการเกษตรเพื่ อการตลาดลู กคา ธ.ก.ส. ทําหนาที่เปนองคกรด านการตลาดสํ าหรับสมาชิ กสหกรณ
และไดรับการฟนฟูองคกรและธุรกิจใหมีศักยภาพมากขึ้น

จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิก
25. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁàªÔ§»¯Ôºµ
Ñ ¡
Ô ÒÃ¾Ñ²¹Òà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ãà¢ŒÁá¢็§
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ระดับฐานรากของประเทศดวยการเรงพัฒนาบุคลากรของสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐานและจัดอันดับ
ความเชื่อถือของสหกรณและกลุมเกษตรกร
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อใหกลุมเกษตรกรไดเรียนรูการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดจากกลุมเกษตรกรเขมแข็ง2
2) เพื่อใหกลุมเกษตรกรพัฒนาเครือขายการผลิตและเครือขายการตลาด
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ : ดําเนินการในจังหวัดขอนแกนและกรุงเทพมหานคร
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3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
งบประมาณ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ไดรับ

ผลเบิกจาย

1,774,400
1,774,400
1,774,400

1,316,165.35
1,316,165.35
1,316,165.35

หนวย : บาท
รอยละ
74.18
74.18
74.18

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

ตัวชี้วัด
1. ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการรอยละ 80 ไดเรียนรูจาก รอยละ
80
89
89
กลุมเกษตรกรเขมแข็ง และมีความรูความเขาใจเรื่องการ
พัฒนาเครือขายสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง
ครั้ง/คน 2/400 2/407 100
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
ผูเขารวมโครงการ จํานวน 400 คน ไดรับการพัฒนาดานการสรางเครือขายและการพัฒนาอาชีพ
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
บุคลากรกลุมเกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพเกษตร มีเครือขายการประกอบอาชีพและเครือขาย
กิจกรรมของกลุม มีโอกาสขยายปริมาณธุรกิจ
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แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
1. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพืน
้ ทีโ่ ครงการหลวง
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2560 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 8.1 พัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
เพื่ อ สนองพระราชด าริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
ในการยกระดับคุณภาพชีวิ ตของราษฎรชาวไทยบนพื้ นที่สูงให้ดีขึ้น และเพื่ อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการครองชีพ มุ่งเน้นให้พออยู่ พอกิน และพัฒนาไปสู่การอยู่ดี กินดี ให้แก่
ประชาชนในชนบท โดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรม
1) ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์แก่ประชาชนในพื้นที่ โครงการหลวง
เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม
2) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ตามความพร้อมของชุมชน
3) ส่งเสริม แนะนา การดาเนินกิจกรรมของสหกรณ์ตามความต้องการของสมาชิก
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ :
ดาเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา
จานวน 50 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 5 กลุ่มอาชีพ
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2561 :
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
ผลเบิกจ่าย
ร้อยละ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

7,199,200
345,700
6,853,500
233,900
7,433,100
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4. สรุปผลการดาเนินงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมี
ร้อยละ
ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ ส่วนกลาง
1. จัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
แผน
2. ร่วมประชุม ประสานงาน วางแผน และบูรณาการงาน
ครั้ง
สหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
ครั้ง
โครงการหลวง
4. สารวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาด
จังหวัด
ให้แก่สหกรณ์ เช่น อุปกรณ์การผลิต/การตลาด อาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรือนพลาสติก การจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์
5.จัดประกวดสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง
ดังนี้
5.1) จั ด ท าโครงการคั ด เลื อ กสหกรณ์ แ ละบุ ค คลดี เ ด่ น โครงการ
ในพื้นที่โครงการหลวงเสนออธิบดี ฯ เพื่ออนุมัติโ ครงการ
และงบประมาณ
5.2) ประชุ ม คณะกรรมการ ฯ เพื่ อ ก าหนดเกณฑ์
ครั้ง
การคั ด เลื อ ก และลงพื้ น ที่ ต รวจสอบสหกรณ์ ที่ ไ ด้ รั บ
การคัดเลือก
5.3) ดาเนินการจัดจ้างทาโล่รางวัลและกรอบเกียรติบัตร
ครั้ง
เพื่ อ มอบในงานสั ม มนาเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านส่ ง เสริ ม
สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง
ครั้ง
5.4) จั ดพิธีมอบรางวัล สหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้ น ที่
โครงการหลวง
6. ช่วยเหลือ แนะนาการจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ครั้ง
การส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง (จัดที่จังหวัด
เชียงใหม่)
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ผล

ร้อยละ

5

5.86

117.2
0

1
6

1
6
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2

2

100

5

5

100

1

1

100

2

2

100

1

1
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1

1

100

1

1

100
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หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ส่วนภูมิภาค
แผน/จังหวัด
1. จัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
5/5
5/5
100
2. ร่วมประชุมและบูรณาการงานสหกรณ์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้ง/จังหวัด 20/5
30/5
150
3. แนะนา ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่ม แห่ง/ครั้ง 59/229 59/229 100
อาชีพ ในพื้นที่โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่
กิจกรรม
59
59
100
โครงการฯ โดยการประยุกต์และสอดแทรกวิธีการสหกรณ์
ในการดาเนินกิจกรรม
5. จัดประชุมคณะทางานด้านสหกรณ์ มูลนิธโิ ครงการหลวง/ประชุม
ครั้ง
4
4
100
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง
6. พิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตและ
แห่ง/
1/1
1/1
100
การตลาดให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง โดยปฏิบัติ
จังหวัด
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
7. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกรณ์ด้านบัญชี/
ราย
35
35
100
และหรือการตลาด
8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สหกรณ์
6
6
100
ศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสหกรณ์
4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มเตรียมสหกรณ์ ในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการแนะนาส่งเสริม
ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ จานวน 50 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร
2 กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 5 กลุ่มอาชีพ รวมทั้งสิ้น 59 แห่ง
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1) สหกรณ์มีคุณภาพการให้บริการแก่สมาชิกดีขึ้น และมีศักยภาพในการดาเนินงานมากขึ้น
จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ต่อไปในอนาคต ผลการดาเนินงานผ่านระดับมาตรฐานสหกรณ์ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
- ระดับดีเลิศ (A) จานวน 11 สหกรณ์
- ระดับดีมาก (B) จานวน 20 สหกรณ์
- ระดับดี (C) จานวน 4 สหกรณ์
(ข้อมูลจากกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
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2) ผลการดาเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ (รับฝากเงิน สินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
รวบรวมผลผลิต ธุรกิจน้ามัน และธุรกิจบริการ) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 5.86
ผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์/สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง บางส่วนใช้สาหรับบริโภคใน
ครัวเรือน และจาหน่ายในตลาดท้องถิ่น ผลผลิตส่วนหนึ่งจาหน่ายผ่านระบบตลาดของโครงการหลวง แต่
เนื่องจากการผลิตและการตลาดมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ไม่สามารถแยกเป็นอิสระจากกันได้ สหกรณ์จึงมี
การวางแผนการผลิตและการตลาดให้สอดคล้องกันกับโครงการหลวง และมีการตัดสินใจร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ทั้งสหกรณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมของโครงการหลวงที่อยู่ตามดอยต่างๆ และฝ่ายผู้ปลูก คือ สมาชิก
สหกรณ์ สินค้าส่วนใหญ่ของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง จึง เป็นผลผลิตที่มาจากสมาชิกสหกรณ์ที่อาศัยอยู่
ตามพื้นที่สูงของจังหวัดต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ สมุนไพร ชา กาแฟอาราบิก้า เห็ด พืชไร่ชนิด
ต่างๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึงสินค้าหัตถกรรมที่เกิดจากฝีมือของแม่บ้านชาวเขาชนเผ่าต่างๆ
5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงาน/โครงการ
1) เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก มีทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานสหกรณ์น้อย
2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีไม่เพียงพอ ไม่มีความรู้เรื่องการบันทึกบัญชีเท่าที่ควร ส่งผลทาให้
ไม่ ส ามารถบั น ทึ ก บั ญ ชี ใ ห้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ได้ ต้ อ งอาศั ย พนั ก งานราชการของส านั ก งานสหกรณ์ จั ง หวั ด
ช่วยดาเนินการให้
3) กลุ่มเป้าหมายที่ส่งเสริมการดาเนินงานระยะทางห่างไกลทาให้ไม่สามารถดูแล ติดตาม ส่งเสริม
กิจกรรมได้อย่างสม่าเสมอ
4) ความแตกต่างทางด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
5) สมาชิกสหกรณ์บางส่วนยังไม่เข้าใจหลักการและวิธีการสหกรณ์ มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมกับ
สหกรณ์น้อย
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
1) ควรประสานงานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์/สานักตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการเข้าไปสอน แนะนา
ให้ความรู้ ในการบันทึกบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีของสหกรณ์
2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ควรเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
อย่างสม่าเสมอ

การประชุมคณะทางานด้านสหกรณ์ มูลนิธิโครงการหลวง
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การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาดให้แก่สหกรณ์

การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาดให้แก่สหกรณ์
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2. โครงการพัฒนาทีส่ งู แบบโครงการหลวง
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2560 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 8.1 พัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง มีการประกอบอาชีพโดยอาศัย
ฐานความรู้จากโครงการหลวงที่มีการปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและภูมิปัญญาเดิมของท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงมีความเข้มแข็ง โดยกระบวนการรวมกลุ่ม
และการจัดการกลุ่มเพื่อการพึ่งพาตนเอง
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ :
ดาเนินการในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน กาแพงเพชร แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี
ตาก ลาปาง และจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 8 สหกรณ์ 4 กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 2 กลุ่มอาชีพ 9 หมู่บ้าน
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2561 :
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
ผลเบิกจ่าย
ร้อยละ
1. งบดาเนินงาน
1,352,100
1,352,100
100
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
1,352,100
1,352,100
100
2. เงินอุดหนุน
690,000
690,000
100
รวมทั้งสิ้น
2,312,100
2,312,100
100
4. สรุปผลการดาเนินงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. จัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
2. ร่วมประชุม ประสานงาน วางแผน และบูรณาการ งานสหกรณ์ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการหลวง
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หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ร้อยละ

5

5.86

117.20

แผน
ครั้ง

1
6

1
6

100
100

ครั้ง

2

2

100
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

4. สารวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาดให้แก่สหกรณ์
เช่น อุปกรณ์การผลิต/การตลาด อาคารอเนกประสงค์ โรงเรือนพลาสติก
การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์
ส่วนภูมิภาค
1. จัดทาแผนปฎิบัติงาน (Action Plan)

จังหวัด

9

9

100

แผน/จังหวัด

9/9

9/9

100

2. ร่วมประชุมและบูรณาการงานสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ครั้ง/จังหวัด

4/9

6/9

150

3. แนะนา ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ
ในพื้นที่โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
4.จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่โครงการฯ โดยการ
ประยุกต์และสอดแทรกวิธีการสหกรณ์ในการดาเนินกิจกรรม
5. ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่
โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
6. พิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตและการตลาดให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่
โครงการหลวง โดยปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
7. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกรณ์ด้านบัญชี/และหรือตลาด
8. ร่วมประชุมคณะทางานด้านสหกรณ์ มูลนิธิโครงการหลวง/ประชุม
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง

แห่ง/ครั้ง

23/7 23/83 107.79
7
23
23
100

กิจกรรม
ครั้ง

2

2

100

แห่ง/
จังหวัด
ราย
ครั้ง

3/3

3/3

100

5
4

5
4

100
100

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
สหกรณ์/กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/หมู่บ้าน ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ได้รับการแนะนาส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ จานวน 8 สหกรณ์ 4 กลุ่มเตรียม
สหกรณ์ 2 กลุ่มอาชีพ 9 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 23 แห่ง
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1) สหกรณ์มีคุณภาพการให้บริการแก่สมาชิกดีขึ้น และมีศักยภาพในการดาเนินงานมากขึ้น
จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ต่อไปในอนาคต ผลการดาเนินงานผ่านระดับมาตรฐานสหกรณ์ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ข้อมูลจากกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
- ระดับดีเลิศ (A) จานวน 2 สหกรณ์
- ระดับดีมาก (B) จานวน 3 สหกรณ์
2) ผลการดาเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ (รับฝากเงิน สินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
รวบรวมผลผลิต ธุรกิจน้ามัน และธุรกิจบริการ) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 5.86
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5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงาน/โครงการ
1) เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก มีทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานสหกรณ์น้อย
2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีไม่เพียงพอ ไม่มีความรู้เรื่องการบันทึกบัญชีเท่าที่ควร ส่งผลทาให้
ไม่ ส ามารถบั น ทึ ก บั ญ ชี ใ ห้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ได้ ต้ อ งอาศั ย พนั ก งานราชการของส านั ก งานสหกรณ์ จั ง หวั ด
ช่วยดาเนินการให้
3) กลุ่มเป้าหมายที่ส่งเสริมการดาเนินงานระยะทางห่างไกลทาให้ไม่สามารถดูแล ติดตาม ส่งเสริม
กิจกรรมได้อย่างสม่าเสมอ
4) ความแตกต่างทางด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
5) สมาชิกสหกรณ์บางส่วนยังไม่เข้าใจหลักการและวิธีการสหกรณ์ มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
กับสหกรณ์น้อย
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
1) ควรประสานงานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์/สานักตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการเข้าไปสอน แนะนา
ให้ความรู้ ในการบันทึกบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีของสหกรณ์
2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ควรเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
อย่างสม่าเสมอ

การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาดให้แก่สหกรณ์

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ประยุกต์ใช้รูปแบบของการสหกรณ์
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3. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แก้ปัญหาพืน
้ ที่
ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2560 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 8.1 พัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
1) เพื่อขยายผลความสาเร็จของโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงและลดปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
ไปยังพื้นที่ที่มีปัญหาการปลูกฝิ่นซ้าซากในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2) เพื่อพัฒนาพื้ นที่ ที่มี ปั ญหาการปลู กฝิ่ นซ้าซาก โดยใช้แนวทางของโครงการหลวงและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเสริมสร้างอาชีพและรายได้บนฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม
3) เพื่อเสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้ สั งคมและชุมชน รวมทั้งส่ งเสริมกระบวนการมีส่ วนร่วมของชุ มชน
และหน่วยงานในพื้นที่ในการพัฒนาที่นาไปสู่การพึ่งตนเอง และเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
4) เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อมบนพื้ น ที่ สู ง อย่ า งยั่ ง ยื น
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ :
ดาเนินการในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก จานวน 10 หมู่บ้าน
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2561 :
งบประมาณ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ
179,000
179,000
179,000
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หน่วย : บาท
ร้อยละ
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100
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4. สรุปผลการดาเนินงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
มีกิจกรรมเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมกับชุมชนโดยประยุกต์และ กิจกรรม
สอดแทรกวิธีการสหกรณ์ในการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการส่วนกลาง
1. จัดทาแผนปฎิบัติงาน (Action Plan)
แผน
2. ร่วมประชุม ประสานงาน วางแผน และบูรณาการ
ครั้ง
งานสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ครั้ง
ในพื้นที่โครงการหลวง
ส่วนภูมิภาค
1. จัดทาแผนปฎิบัติงาน (Action Plan)
แผน/จังหวัด
2. ร่วมประชุมและบูรณาการงานสหกรณ์ร่วมกับ
ครั้ง/จังหวัด
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนใน
กิจกรรม
พื้นที่โครงการฯ โดยการประยุกต์และสอดแทรก
วิธีการสหกรณ์ในการดาเนินกิจกรรม
4. ร่วมประชุมคณะทางานด้านสหกรณ์ มูลนิธิ
ครั้ง
โครงการหลวง/ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริม
สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง

แผน

ผล

ร้อยละ

10

10

100

1
3

1
3

100
100

2

2

100

3/3
6/3

3/3
6/3

100
100

10

10

100

4

4

100

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
มีการแนะนา ส่งเสริม ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์แก่เกษตรกร
10 หมู่บ้าน แบ่งเป็น จังหวัดเชียงใหม่ 5 หมู่บ้าน แม่ฮ่องสอน 2 หมู่บ้าน และจังหวัดตาก 3 หมู่บ้าน
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทาง
การเกษตรด้านผลไม้เมืองหนาวและไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูง ทาให้ลดพื้นที่การปลูกฝิ่น และเกษตรกรมีอาชีพหลัก
ในการดารงชีวิต และมีรายได้เพิ่มขึ้น
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5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงาน/โครงการ
1) พื้นที่ส่วนใหญ่ โดยทั่วไปเป็นหมู่บ้านในพื้นที่ทุรกันดารมาก การเข้าถึ งพื้นที่กระทาได้ค่อนข้างยาก
ถึงยากมาก และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเป้าหมายจะต้องเดินทางข้ามจากสันเขาสู่สันเขาเป็นส่วนใหญ่
2) ระบบการปลูกพืชที่แตกต่างกันบ้างในแต่ละกลุ่มพื้นที่ อาจแตกต่างกันบ้างในเรื่องชนิดพืช ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ความถนัดของเกษตรกรผู้ปลูก หรือแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
1) ผลผลิตของสมาชิก/เกษตรกรในพื้นที่ ห่างไกลตลาดและแหล่งจาหน่าย หน่วยงานที่รับผิดชอบควร
หาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของสมาชิกให้สามารถมีตลาดรองรับอย่างถาวรและต่อเนื่อง
2) เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม ฯ ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรเข้ า ไปแนะน า ส่ ง เสริ ม ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยสอดแทรกหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์

การประชุมกลุ่มและร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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กิจกรรมหลัก : การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. โครงการส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2560–2564
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 8.1 พัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ:
เพื่อแนะนาส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ให้สามารถดาเนินกิจกรรม
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม มีความเป็นอยู่ที่ดีในพื้นที่โครงการ
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการสหกรณ์ฝ่ายจัดการ สมาชิกสหกรณ์ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
78 แห่ง กลุ่มชาวบ้าน 30 แห่ง พื้นที่เป้าหมาย คือ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ 65 โครงการ ในพื้นที่ 37 จังหวัด 1 พื้นที่
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2561
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
ผลเบิกจ่าย
ร้อยละ
1. งบดาเนินงาน
1.1ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

4,676,700
203,500
4,473,200
11,867,800
16,544,500

4,676,700
203,500
4,473,200
11,867,800
16,544,500

100
100
100
100
100

4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม(ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพืน้ ที่มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. แนะนา ส่งเสริมงาน/กิจกรรมสหกรณ์ ให้คาปรึกษาเพื่อพัฒนางานสหกรณ์
ประชุม ประสานงาน วางแผน แก้ไขปัญหาร่วมกับจังหวัดที่มีการส่งเสริม
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แผน

ผล

ร้อยละ

ร้อยละ

5

5.32

106.40

แห่ง

108

108

100
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
สหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดาริรวมถึงการบรูณาการงานร่วมกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรจุผลตามวัตถุประสงค์
ส่วนภูมิภาค
1. แนะนาส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2. จัดเวทีชุมชน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับผู้แทนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ผู้นาชุมชนเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ เพื่อร่วมพูดคุย
เรื่องการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์/แก้ไขปัญหาหรือข้อจากัดของสหกรณ์
ในพื้นที่/กิจกรรมของชุมชนที่จะร่วมกันดาเนินการในรูปแบบของ
สหกรณ์ หรือเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องที่ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วย
วิธีการของสหกรณ์
3. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

แห่ง

50

50

100

แห่ง
ราย

108
3,240

108
3,240

100

แห่ง

41

41

100

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
สหกรณ์ 78 แห่ง กลุ่มราษฎรพื้นที่เป้าหมาย 30 กลุ่ม ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความรู้
ด้านการสหกรณ์ และมีปริมาณธุรกิจรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
สหกรณ์/ กลุ่ ม ในพื้น ที่โ ครงการ ได้รับการแนะนาส่ งเสริมให้ส ามารถดาเนินกิจกรรมด้านอาชีพใน
รูปแบบสหกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานของงาน/โครงการ
1) สหกรณ์ในพื้นที่โครงการฯ ประสบปัญหาทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการดาเนินธุรกิจ
2) สหกรณ์มีต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้ค้างที่สมาชิกเป็นจานวนมาก เนื่องจากสมาชิกไม่ยอมส่งชาระหนี้
3) สมาชิกยังขาดความร่วมมือและขาดจิตสานักในการเป็นเจ้าของสหกรณ์ เนื่องจากบางสหกรณ์มีผลการดาเนินงาน
ขาดทุนสะสมมานานหลายปีทาให้การดาเนินธุรกิจสหกรณ์ไม่สามารถตอบแสนองความต้องการของสมาชิกได้
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
1) ใช้ทุนภายในของสหกรณ์ที่มีอยู่บางส่วนเป็นทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจกับสมาชิก (เฉพาะสมาชิกที่ไม่
ผิดสัญญาเงินกู้ เมื่อส่งชาระหนี้แล้ว สหกรณ์พิจารณาให้สมาชิกรายนั้นสามารถกู้เงินเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้อีก
ในจานวนต้นเงินกู้ที่เท่าเดิมหรือมากขึ้นโดยพิจารณาถึงความจาเป็นและต้องไม่ขัดกับข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์) ซึ่งทา
ให้สหกรณ์พอมีส่วนต่างจากดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อนามาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจต่อไป
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2) สหกรณ์ดาเนินการติดตาม ทาความเข้าใจกับสมาชิกที่ค้างชาระหนี้ ซึ่งอาจจัดทาโครงการฟื้นฟู/
ปรับลดยอดหนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการนั้นๆ
3) แนะนาให้สมาชิกจัดทาบัญชีค รัวเรือน เพื่อรับรู้รายรับ – รายจ่าย และนามาวิเคราะห์เพื่อลดต้นทุน
และควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น
4) คณะกรรมการสหกรณ์ดาเนินการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจกับสมาชิกในเรื่องต่าง ๆ
ที่สมาชิกมีข้อสงสัยอยากสอบถามพร้อมขอความร่วมมือจากสมาชิกในการส่งชาระหนี้ให้กับสหกรณ์

การจัดทาเวทีชาวบ้าน โครงการ ส่งเสริมสมาชิกมีส่วนร่วมในการดาเนิน

ธุรกิจสหกรณ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันจัดทา/ทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์
5. โครงการคลินก
ิ เกษตรเคลือ่ นที่

ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2560–2564 :
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 8.1 พัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ: เพื่อให้การดาเนินการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ รวดเร็ว และสอดคล้องตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกร ในพื้นที่ได้รับความรู้ด้านการสหกรณ์ สามารถ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
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2. กลุ่ ม เป้ า หมาย/พื้ น ที่ เ ป้ า หมายด าเนิน การ : กลุ่ มเป้าหมาย คือ เกษตรกร ราษฎรในพื้นที่เ ป้า หมาย
77 จังหวัด 79 แห่ง (กทม. 2 แห่ง)
พื้นที่เป้าหมาย คือ 77 จังหวัด จานวน 78 แห่ง (กทม. 2 แห่ง) ที่เป็นหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่แต่ละจังหวัด
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2561 :
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
ผลเบิกจ่าย
ร้อยละ
1. งบดาเนินงาน
2,128,900
2,128,900
100
1.1 ส่วนกลาง
15,100
15,100
100
1.2 ส่วนภูมิภาค
2,113,800
2,113,800
100
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
2,128,900
2,128,900
100
4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม(ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ตัวชี้วัด
1. ผู้ใช้บริการคลินิกสหกรณ์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
ราย
19,604 30,587 156
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. ส่งเสริม แนะนา ประสานงาน สนับสนุนและติดตามผลการ
แห่ง
79
79
100
ดาเนินงานโครงการฯ รวมถึงบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เพื่อให้โครงการฯบรรลุผล ตามวัตถุประสงค์
เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการฯ
ส่วนภูมิภาค
1. ประสานงานและบูรณาการกับส่วนราชการจังหวัด/อาเภอหรืออื่น
ครั้ง
312
312
100
ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย 76 จังหวัด 2 พื้นที่ รวมจานวนได้รับคาปรึกษา ปัญหาและข้อแนะนาใน
เรื่องของการสหกรณ์ จานวน 30,587 ราย
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
เกษตรกร ในพื้นที่ ได้รับการแนะนาส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพและกิจกรรมอื่น เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
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กิจกรรมคลินิกสหกรณ์ มอบพันธุ์ไม้ให้แก่เกษตรกรที่มารับบริการ

กิจกรรมคลินิกสหกรณ์ สหกรณ์สอนอาชีพเสริม แก่ผู้สนใจภายในงาน
6. อนุรก
ั ษ์พน
ั ธุกรรมพืชตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2560–2564
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 8.1 พัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ:
1) เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชที่สารวจเก็บรวมและปลูกรักษาไว้ทั้งไม้ดอก ไม้ใบ
พืชสมุนไพร ฯลฯ และประชุมให้ความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและให้เกิดการใช้ประโยชน์
หรือเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้เสริมโดยจัดการในรูปแบบสหกรณ์ให้แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
2) เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป
3) เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนองพระราชดาริฯ
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกสหกรณ์ นักเรียน ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ 49
นิคมสหกรณ์ 1 ศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพง และจังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่เป้าหมาย คือ นิคมสหกรณ์ 49 แห่ง ที่
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง ศูนย์สาธิตตามพระราชประสงค์หุบกะพง รวม 51 แห่ง 30 จังหวัด
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3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2561 :
งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

หน่วย : บาท
ร้อยละ

3,574,400
43,600
3,530,800
3,574,400

3,574,400
43,600
3,530,800
3,574,400

100
100
100
100

1. งบดาเนินงาน
1.1ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม(ผลผลิต)

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
1. กลุ่มสมาชิกได้รับการส่งเสริมการสหกรณ์ การอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. ส่งเสริม แนะนา ประสานงาน สนับสนุนและติดตาม
ผลการดาเนินงานโครงการฯ รวมถึงบูรณาการ ร่วมกับ อพ.สธ.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการฯ
ส่วนภูมิภาค
1. แนะนา ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. จัดเวทีเสวนาในชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร/ประโยชน์ของพืชและทรัพยากร/ภาพถ่าย/
รายละเอียดอื่นๆ/รวมถึงการให้ความรู้ในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและทรัพยากรในท้องถิ่น
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หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

แห่ง
ราย

50
4,500

50
4,530

100

แห่ง

51

51

100

แห่ง

50

50

100

แห่ง
ราย

50
4,500

50
4,530

100
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4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
กลุ่มราษฎรพื้นที่เป้าหมาย 50 แห่ง 30 จังหวัด ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรู้
ด้านการสหกรณ์ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช รวมกลุ่มดาเนินกิจกรรมในรูปแบบสหกรณ์
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
กลุ่มในพื้นที่โครงการ ได้รับการแนะนาส่งเสริมความรู้การสหกรณ์ และการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มพันธุกรรมพืช เช่น สมุนไพรต่างๆ เป็นอาชีพเสริม เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตสมาชิกให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดี

ประชุมคณะทางานส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และฝึกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช และการบริหารจัดการกลุ่มในรูปสหกรณ์

การเตรียมแปลงสาธิต
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7. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2560–2564 :
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 8.1 พัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ:
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชนมี โ อกาสเข้ า ถึ ง ความมั่ น คงทางอาหารและโภชนาการมี สุ ข ภาพแข็ ง แรง
ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีควบคู่กับการรู้จักช่วยตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันได้ ตลอดจนการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างเสมอภาค โดยอยู่บนความสมดุล
ทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ความรู้และทักษะ และการมีสุขภาพที่ดี
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ : พื้นที่ดาเนินงาน จานวน 51 จังหวัด 2 พื้นที่ สถานศึกษา
ทั้งหมด 505 แห่ง
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2561 :
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
ผลเบิกจ่าย
ร้อยละ
1. งบดาเนินงาน
7,062,400
1.1 ส่วนกลาง
113,400
1.2 ส่วนภูมิภาค
6,949,000
2. เงินอุดหนุน
10,129,500
รวมทั้งสิ้น
17,191,900
4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
1. ระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาสหกรณ์นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนภูมิภาค
1. จัดให้มีกิจกรรมการประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการจัด
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
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7,062,400
113,400
6,949,000
10,129,500
17,191,900

100
100
100
100
100

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ราย

5,468

5,093

93.14

แห่ง

267

247

92.51

กรมส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Department

100

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

2. จัดให้มีการประกวดกิจกรรมการออมของสมาชิกกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน (เฉพาะจังหวัดที่มีโรงเรียนเป้าหมาย)
3. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการ
กิจกรรมสหกรณ์ นักเรียน ครูผู้รับผิดชอบ และผู้สังเกตการณ์
4. จัดให้มีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน เช่น กิจกรรม
สหกรณ์ร้านค้า กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์
5. แนะนา ส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มและการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

ราย

346

345

99.71

ราย

5,997

6,189 103.20

แห่ง

467

459

98.29

กลุ่ม

71

71

100

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลประเมินระดับ
คะแนนเฉลี่ยวิชาสหกรณ์ จานวน 5,093 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.14 ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
นักเรี ย นมีพฤติกรรมที่ส ะท้ อนให้ เห็ นว่า นัก เรียนได้ ใช้วิธีการรวมกลุ่ มในการจัด การปัญหาต่าง ๆ
ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานของงาน/โครงการ
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ยังมีความแตกต่างกัน
ซึ่งครูผู้สอนจะเป็นผู้บอกให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ โดยไม่ได้เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเอง
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
จัดการให้ความรู้ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยยึดนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้

นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมงานสหกรณ์ ในการจัด
นิทรรศการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร”
รายงานประจาปี 2561 ( Annual Report 2018 )
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8. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นก
ั เรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2560–2564 :
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 8.1 พัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ:
เพื่อ เสริม สร้า งความรู้ ทัก ษะด้า นการสหกรณ์ และสร้า งลัก ษณะนิสัยที่ส อดคล้อ งกับ อุดมการณ์
สหกรณ์ สร้า งจิต ส านึก ในการท างานร่ว มกัน ให้เ ด็ก นัก เรีย นและประชาชน จนสามารถน าไปใช้ใ น
ชีวิตประจาวันได้ และเพื่อเผยแพร่ขยายกิจการสหกรณ์ไปสู่ประชาชน
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ : พื้นที่ดาเนินงาน จานวน 18 จังหวัด สถานศึกษาทั้งหมด 18 แห่ง
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2561 :
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
ผลเบิกจ่าย
ร้อยละ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

111,600
111,600
111,600

111,600
111,600
111,600

100
100
100

4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม(ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนภูมิภาค
1. โรงเรียนที่จัดให้มีกิจกรรมสหกรณ์ในภาคปฏิบัติ เช่น กิจกรรม
ร้านค้าสหกรณ์ กิจกรรมออมทรัพย์
2. โรงเรียนที่มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นปัจจุบัน และบันทึก
บัญชีเป็นปัจจุบันอย่างเป็นระบบ
3. โรงเรียนที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีทุกสิ้นปีการศึกษา
การปันผลและการเฉลี่ยคืนกับนักเรียน
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หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

กิจกรรม

26

41

157.69

แห่ง

18

18

100

แห่ง

18

18

100

102

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Department

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

4. โรงเรียนที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ภายในเดือนที่ 2 ของเทอมที่ 1
แห่ง
18
18
100
5. แนะนา/ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง
แห่ง
18
18
100
4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
โรงเรี ยนที่ เข้ าร่ วมโครงการทั้ ง 18 แห่ ง ได้ รั บการแนะน าส่ งเสริ ม ความรู้ /ทั กษะด้ านการสหกรณ์
และสร้างลักษณะนิสัย ที่ส อดคล้องกับ อุดมการณ์สหกรณ์ คือ การช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
สร้างจิตสานึกในการทางานร่วมกันให้เด็กนักเรียน ร้อยละ 100 โดยใช้ กระบวนการกลุ่มในการทากิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
นั ก เรี ย นได้ น าความรู้ ด้ า นการสหกรณ์ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น เช่ น เรื่ อ งการรวมกลุ่ ม
การทางานแบบกลุ่ม ความซื่อสัตย์ การเสียสละ ประชาธิปไตย การบันทึกบัญชี การออม เป็นต้น
5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานของงาน/โครงการ
1) พื้นที่โรงเรียนห่างไกลทุรกันดารตามแนวชายแดนจากทั่วทุกภาคของประเทศ ทาให้การเข้าไป
ส่งเสริมค่อนข้างลาบาก
2) การจัดการเรียนการสอนยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
1) ควรจัดระบบการให้ความรู้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2) เมื่อโรงเรียนมีความพร้อมที่จะจัดตั้งสหกรณ์นักเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์
นักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
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9. โครงการประกวดผลงานการขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และ
กลุม่ เกษตรกร
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2560–2564 :
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 8.1 พัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ:
1) เพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่นาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารสหกรณ์ได้อย่างโดดเด่น ให้ได้รับรางวัล และสามารถเป็นแบบอย่างให้สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรอื่นนาไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้
2) เพื่อเป็นการเผยแพร่ สนับสนุน ส่งเสริม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้นาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในการดาเนินงาน ส่งเสริมและสนับสนุ น ให้
สมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการดาเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ใน 76 จังหวัด และ 2 พื้นที่
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2561 :
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
ผลเบิกจ่าย
ร้อยละ
1. งบดาเนินงาน
872,600
862,368.50
98.83
1.1 ส่วนกลาง
576,200
1.2 ส่วนภูมิภาค
296,400
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
872,600
862,368.50
98.83
4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม(ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้ และผ่านการคัดเลือก จากระดับจังหวัด
2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้ และผ่านการคัดเลือกจากระดับเขต
3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สหกรณ์อื่น

แห่ง

234

189

80.77

แห่ง

27

27

100

แห่ง

15

15

100
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4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสมัครเข้ารับการคัดเลื อก จานวนทั้งสิ้น 189 แห่ง มีสหกรณ์และกลุ่ ม
เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่นาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสหกรณ์ได้อย่างโดดเด่นและได้รับรางวัลจานวน 15 แห่ง
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
- สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินงานและสมาชิกได้นาไปปรับใช้ในการดารงชีวิต
- เกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทุกระดับตั้งแต่
สมาชิก คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ
5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานของงาน/โครงการ
บางสหกรณ์มีการดาเนินงานที่มุ่งการเจริญเติบโตด้านธุรกิจตามกระแสทุนนิยม ขาดความพอดีในการ
ดาเนินงาน ละเลยถึงพื้นฐานความเป็นสหกรณ์ ทาให้ประสบปัญหาการขาดทุน หนีส้ ินมาก สหกรณ์ขาดความมั่นคง
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
ให้การสนับสนุนงบประมาณสาหรับเจ้าหน้าที่ในการแนะนา ส่งเสริม จัดอบรมให้ความรู้แก่สหกรณ์/
กลุ่มเกษตร/สมาชิก ในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินงานและการดาเนินชีวิต
รวมถึงสนับสนุนงบเงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิก ที่มีความตั้งใจในการดาเนินกิจกรรมอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องคณะทางานตรวจประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินข้อมูลฯ ของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตและใน
ชีวิตประจาวัน

จากการเข้าแนะนา ส่งเสริม ให้ความรู้แก่สหกรณ์และสมาชิก เกษตรกรสามารถนามาปรับใช้กับ
การดารงชีวิตได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน เช่น การทาปุ๋ย การทาแก๊สชีวภาพ เป็นต้น
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á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ
á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×Í่ ¹¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒã¹¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãµŒ
¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : Ê‹§àÊÃÔÁÍÒªÕ¾´ŒÒ¹¡ÒÃà¡ÉµÃã¹¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãµŒ
สงเสริมและพั ฒนาอาชี พด านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใตดว ยวิธีการสหกรณ และสราง
เครือขายใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต (ปตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา) โดยการอบรมอาชีพ สนับสนุน
เครื่องมืออุปกรณการผลิตและการตลาด และใหความรูดานการสหกรณแกสมาชิกสหกรณและผูนําชุมชน
อิ ส ลาม เพื่ อเสริ มสร า งความมั่ น คงของหมู บานดว ยวิธีการสหกรณ และแกปญ หาความรุน แรงดว ยระบบ
สหกรณ ผานงาน/โครงการ ดังนี้
¡Ô¨¡ÃÃÁÃÍ§ (§Ò¹/â¤Ã§¡ÒÃ) :
1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐ¡ÒÃá»ÃÃÙ»ÂÒ§¾ÒÃÒ¢Í§ÊË¡Ã³/¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ã
ã¹¨Ñ§ËÇÑ´ÂÐÅÒ
2. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒ¹Òํ ªØÁª¹áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§Í§¤¡Ãµ‹Ò§ æ ã¹ªØÁª¹
3. â¤Ã§¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¼ÅÔµ¼Å·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃã¹¾×¹
้ ·Õ¨่ §Ñ ËÇÑ´»˜µµÒ¹Õ
4. â¤Ã§¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÁÑ¹
่ ¤§¢Í§ËÁÙº
‹ ÒŒ ¹´ŒÇÂÇÔ¸¡
Õ ÒÃÊË¡Ã³ 162 ËÁÙº
‹ ÒŒ ¹
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐาน
รากของประเทศดวยการเรงพัฒนาบุคลากรของสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐานและจัดอันดับความ
เชื่อถือของสหกรณและกลุมเกษตรกร
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) สงเสริมและพัฒนาอาชีพ สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
2) สนับสนุนเงินอุดหนุนแกสหกรณเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
1) สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 3,986 ราย
2) สหกรณไดรับการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ จํานวน 4 สหกรณ
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3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
งบประมาณ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³
Cooperative Promotion Department

งบประมาณที่ไดรับ

ผลเบิกจาย

8,823,400
8,823,400
6,897,800
15,721,200

8,782,900
8,782,900
3,875,600
12,658,500

หนวย : บาท
รอยละ
99.54
99.54
56.19
80.52

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

ตัวชี้วัด
1. สมาชิกสหกรณไดรับการถายทอดความรูดานการสหกรณ
คน
3,986
5,237 131.38
และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ
2. สหกรณไดรับการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ
สหกรณ
4
4
100
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. แนะนํา สงเสริม ติดตามการดําเนินงานตามโครงการฯ
จังหวัด
4
4
100
2. ประสานงานหนวยงานดําเนินการตามโครงการ
จังหวัด
4
4
100
3. ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลโครงการ
จังหวัด
4
4
100
สวนภูมิภาค
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปยางพาราของสหกรณ/กลุมเกษตรกรในจังหวัดยะลา
1.1 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑการเบิกจาย
ครั้ง/ราย
2/40
2/40
100
เงินอุดหนุน และติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ
2,312,300 2,312,300
1.2 เบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนิน
บาท
100
ธุรกิจของสหกรณกองทุนสวนยางมงคลยะรม จํากัด
2. โครงการพัฒนาผูนําชุมชนและบุคลากรขององคกรตาง ๆ ในชุมชน
2.1 อบรมถายทอดความรู หลักสูตร "เผยแพรความรูเรื่อง
ราย
182
187 102.75
ประชารัฐกับสหกรณสูชุมชน" ใหกับผูนําชุมชน ผูนําศาสนา
ในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา
2.2 อบรมถายทอดความรู หลักสูตร "สงเสริมพัฒนาผูนํา
ราย
280
308
110
สหกรณในจังหวัดชายแดนภาคใต" ใหกับกรรมการฝายจัดการ
และสมาชิก ในจังหวัดนราธิวาส ปตตานี และยะลา
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
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หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

2.3 อบรมถายทอดความรู หลักสูตร “เผยแพรความรู
ราย
120
132
110
เรื่องการสหกรณสูศูนยเรียนรูการสหกรณ”
3. โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดปตตานี
3.1 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑการเบิกจาย
ครั้ง/ราย 2/100 2/100 100
เงินอุดหนุน และติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
4,585,500 1,5633,000 34.09
3.2 เบิกจายเงินอุดหนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนิน
บาท
ธุรกิจ จํานวน 3 สหกรณ
4. โครงการเสริมสรางความมั่นคงของหมูบานดวยวิธีการสหกรณ 162 หมูบาน
4.1 อบรมถายทอดความรูดานอุดมการณ หลักการ วิธีการ
ราย
1,135
2,477 218.23
สหกรณ และการจัดตั้งกลุมเตรียมการสหกรณ
4.2 ถายทอดความรูการบมเพาะความรูด านการสหกรณเยาวชน
ราย
486
486
100
4.3 พัฒนาเครือขายหมูบานจัดตั้งดวยวิธีการสหกรณ
ราย
1,319
1,283 97.27
4.4 ศึกษาดูงานการดําเนินงานของสหกรณที่ประสบความสําเร็จ
ราย
324
324
100
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
1. สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรไดรับการอบรมและนําความรูที่ไดไปปรับใชเพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
จํานวน 5,237 คน
2. สหกรณไดรับการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ จํานวน 4 สหกรณ
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
1. สหกรณมีการวางแผนพัฒนาธุรกิจและการใชประโยชนจากอุปกรณการตลาดที่ไดรับการสนับสนุน
สามารถรองรับผลผลิตของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น
2. ผูนําสหกรณ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต มีความรูความเขาใจในเรื่องของอุดมการณ
หลักการ และวิธีการสหกรณที่ถูกตอง และสงผลใหเกิดการรวมกลุมเปนสหกรณ/กลุมเกษตรกรในอนาคต
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
1. สถานการณความไมสงบสงผลกระทบตอการลงไปปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
2. การบูรณาการของหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ไมมีความเชื่อมโยงขอมูลระหวางกัน กอใหเกิดความ
ซ้ําซอนของกลุมเปาหมายและการดําเนินงาน เชน การจัดหาปจจัยการผลิต การฝกอบรม สงผลใหการแนะนํา
และสงเสริมเพื่อใหเกิดกระบวนการในลักษณะสหกรณเปนไปไดยาก เปนตน
3. หนวยงานตาง ๆ ที่รวมบูรณาการในพื้นที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณไมเพียงพอ จึงทําใหการ
บริหารจัดการแผนงาน/โครงการตาง ๆ ไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร
4. สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร เกษตรกรและเยาวชนในพื้นที่ไมมีความสนใจเขารวมกิจกรรม
5. ราคายางพาราผันผวนและตกต่ํา สงผลใหการดําเนินธุรกิจของสหกรณและสมาชิกมีรายไดลดลง
6. กลุมเกษตรกรมีอุปกรณการตลาด และทุนดําเนินงานไมเพียงพอ
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6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
1. ควรจัดใหมีการฝกอบรมหรือซักซอมแนวทางการจัดการแผนงานโครงการตาง ๆ ที่จะขอรับการสนับสนุน
จากภาครัฐทุกหนวยงาน เชน แผนงานงบปกติ งบโครงการกลุมจังหวัด งบจังหวัด เปนตน เพื่อใหการจัดทํา
แผนงานโครงการถูกตอง และสามารถถือใชไดทันทีโดยไมตองปรับปรุงแกไข
2. กลุ มเป า หมายที่ ได รับ ป จจั ยการผลิตควรไดรับ การสงเสริม พัฒ นา และบริห ารจัดการอยางเต็ม
รูปแบบเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมตามโครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. การจัดทําแผนงานโครงการตาง ๆ สหกรณ/กลุมเกษตรกรจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากสมาชิก
ที่มีความสมัครใจเขารวมโครงการซึ่งเปนจุดแข็งในการรวมกลุมของสหกรณ/กลุมเกษตร การแนะนําสมาชิกให
เขาใจถึงกระบวน/ขั้นตอนในการทํางาน โดยอาศัยหนวยงานหรือองคกรที่มีความรูความชํานาญมาใหความรู
และคําแนะนําในเรื่องตาง ๆ จึงเปนสิ่งที่จําเปนและมีความสําคัญมากในการขับเคลื่อนเครือขายเพื่อสรางความ
เขมแข็งของเครือขาย
4. ควรจัดสรรงบประมาณในวงเงินที่สูงขึ้น เพื่อที่จะไดจัดโครงการศึกษาดูงาน สหกรณ/กลุมเกษตรกร
ที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน นอกเหนือจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อที่ผูเขารับการอบรมจะ
ไดศึกษาจากประสบการณจริงมากขึ้น
5. การใหความรูแกสหกรณ/กลุมเกษตรกรในการพัฒนาแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพื่อกอใหเกิดการสราง
มูลคาเพิ่มแกสินคาเกษตร อาทิเชน สหกรณ/กลุมเกษตรกร ที่ยังแปรรูปเปนวัตถุดิบเบื้องตน (ยางแผนรมควัน,
ยางคอมปาวด ) ควรที่ จ ะมี ก ารส ง เสริ ม ให ไ ด ม าตรฐาน GMP เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นให ส ามารถส ง ออกได
และการเชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่เพื่อเพิ่มชองทางการกระจายสินคา เปนตน

รถเกี่ยวขาวสหกรณ

เครื่องสีขาวการเกษตรยะรัง จํากัด

เรือประมงสหกรณประมงปตตานี จํากัด

อาคารคัดแยก เก็บยางสกย.มงคลยะรม จํากัด
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¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : â¤Ã§¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¼ÅÔµ¼Å·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃã¹à¢µ¾Ñ²¹Ò
àÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉ
1. â¤Ã§¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¼Å¼ÅÔµ·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃã¹à¢µ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉ
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธที่ 1.2 สรางความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายสหกรณทั้งภายในและตางประเทศ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อใชวิธีการสหกรณในการแกไขปญหาและบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ใหมีเสถียรภาพดานราคาและเพิ่มมูลคาแกสินคาเกษตร
2) เพื่อพัฒนาสหกรณในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยสนับสนุนอุปกรณการตลาด โครงสรางพื้นฐาน
3) เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือขายการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรรองรับการคาขายตามแนวชายแดน
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ : สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ 10 จังหวัด จํานวน 40 สหกรณ
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
352,000
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
352,000
2. เงินอุดหนุน
20,524,000
รวมทั้งสิ้น
20,876,000
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)

351,888.17
351,888.17
13,412,651.80
13,764,539.97

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

หนวยนับ

แผน

ผล

ตัวชี้วัด
1. สหกรณที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาศักยภาพ
2. สหกรณมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ไมนอยกวา

แหง
รอยละ

40
4

40
4.35

3. สินคาเกษตรมีมูลคาเพิ่มขึ้นไมนอยกวา

รอยละ

2.5
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99.97
99.97
65.35
65.93

รอยละ
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

หนวยนับ

แผน

ผล

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินงานโครงการบริหาร
เรื่อง
1
1
จัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. บูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ประสานกับ จังหวัด
10
10
จังหวัดที่มีพื้นที่อยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ใหคําแนะนํา สงเสริม รวมถึงการแกไขปญหา
3. ติดตาม เรงรัด การเบิกจายเงินอุดหนุนในการ
สหกรณ
2
1
กอสรางปจจัยพื้นฐานใหเปนไปตามวัตถุประสงค
4. ติดตาม และประเมินผล จัดทํารายงานผล
ครั้ง
10
10
สวนภูมิภาค
1. จัดทําแผนปฏิบัติงานในการแนะนํา สงเสริมสหกรณ
ครั้ง
10
10
ตามโครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. รวมกับสหกรณในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน/แผนการ
ครั้ง
10
10
บริหารจัดการผลผลิต/แผนการใชประโยชนจากอุปกรณ
การตลาดที่ไดรับใหเกิดประโยชน และประสานงาน
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. ปฏิบัติงาน กํากับ ดูแล แนะนํา สงเสริมสหกรณใน
สหกรณ
40
40
การดําเนินงานตามโครงการฯ พรอมทั้งแกไขปญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้น
4. ติดตาม เรงรัดการเบิกจายเงินอุดหนุนใหแลวเสร็จ
สหกรณ
2
1
ตามแผนการดําเนินงาน
5. รายงานผลการดําเนินงานในการขับเคลื่อนสหกรณ
ครั้ง
10
10
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทุกวันที่ 5
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
สหกรณในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน 40 แหง
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
สหกรณในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น รอยละ 4.35
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รอยละ

100
100
50
100
100
100

100
50
100
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5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
1) สหกรณการเกษตรแมระมาด จํากัด จังหวัดตาก สงคืนเงินอุดหนุน 7 ลบ. เนื่องจากที่ดินของสหกรณ
เปนพื้นที่อยูในเขตหามกอสรางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับปญหาผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว
ในพื้นที่ลดลง จึงไมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ คณะกรรมการสหกรณฯ จึงมีมติขอสงคืน
เงินงบประมาณในการกอสรางโรงลดความชื้นขนาด 250 ตัน/วัน
2) สหกรณ การเกษตรพบพระ จํ า กั ด จังหวัดตาก ไดรับ งบประมาณสําหรับ การกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน ดานการผลิต รวบรวม การตลาดและการแปรรูป (โกดังเอนกประสงค ลานตาก โรงคลุมพรอมเครื่อง
ชั่ง โรงอบลดความชื้น) เพื่อพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มแกสินคาเกษตรในพื้นที่ ปจจุบันอยูระหวางการกอสราง
สาเหตุที่ลาชาเนื่องติดขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ที่หามมิใหใชบังคับแกการกอสรางอาคารหรื อ
ดัดแปลงฯ ในบริเวณที่ 1 : พื้นที่บริเวณเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งไดรับการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวาเลย ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่องกําหนดบริเวณห าม
กอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในทองที่เขตองคการบริหารสวน
ตําบลวาเลย อําเภอพบพระ จังหวัดตาก และทางองคการบริหารสวนตําบลวาเลย ไดพิจารณาอนุญาตให
สหกรณฯ ดําเนินการกอสรางตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ซึ่งทางหางหุนสวน
จํากัด อุบลเทควิศวกรรม ไดเริ่มเขาพื้นที่ดําเนินการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 กําหนดการแลวเสร็จภายใน
180 วัน สิ้นสุดสัญญาในเดือนเมษายน 2562
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
ควรมี ก ารศึ ก ษาในหลั ก การปฏิ บั ติ ร ว มกั น หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งควรบู ร ณาการ เพื่ อ สนั บ สนุ น
การดํ าเนิ นงานพั ฒนาศักยภาพสหกรณ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ เนื่ องจากต องปฏิ บั ติ ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายผังเมือง

สกก. พบพระ จํากัด อยูระหวางการปรับ พื้นที่กอสรางโกดังเอนกประสงค

โรงคลุมพรอมเครื่องชั่ง
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á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ
¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ
1. â¤Ã§¡ÒÃºÙ Ã ³Ò¡ÒÃ¢Œ Í ÁÙ Å ÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ ÃÐËÇ‹ Ò §¡ÃÁÊ‹ § àÊÃÔ Á ÊË¡Ã³ á ÅÐ
¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃ
จัดทําระบบขอมูลบูรณาการรวมกันระหวางกรมสงเสริมสหกรณและกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน
1 ระบบ เพื่อเปนโปรแกรมในการบริหารขอมูลเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ โดยจัดเก็บขอมูลทะเบียนสมาชิก
สหกรณ ร ายคน ซึ่ ง ข อ มู ล ในระบบที่ ไ ด จ ะนํ า มาบู ร ณาการข อ มู ล ร ว มกั น เพื่ อ ลดความซ้ํ า ซ อ นและทํ า ให
มีฐานขอมูลที่ถูกตอง สามารถเชื่อมโยงขอมูลเกษตรกรระหวางหนวยงานตาง ๆ โดยที่ระบบงานสามารถรองรับ
ข อมู ล ได ไม น อยกว า ร อยละ 50 ของฐานข อมู ล สมาชิ กสหกรณ ทั้งหมด และสามารถประมวลผลได อ ย า ง
มีประสิทธิภาพ
á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨°Ò¹ÃÒ¡áÅÐªØÁª¹à¢ŒÁá¢็§
¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ¾Ñ²¹Ò¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾ÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Òà¾Ô่Áã¹ÊÑ§¡Ñ´Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã
1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾ã¹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ãà¾×่ÍÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Òà¾Ô่Á
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณ
กลยุทธ 1.2 สรางความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายสหกรณทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของสหกรณ
กลยุทธ 4.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และนวัตกรรม
มาใชในระบบสหกรณ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนากลุมอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกรอยางมีทิศทาง
2) เพื่อสนับสนุนปจจัยพื้นฐานใหกลุมอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกรในการพัฒนาผลิตภัณฑใหได
คุณภาพและมาตรฐานที่สอดคลองกับความตองการของตลาด
3) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มสินคาของกลุมอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกร
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
กลุมอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกร จํานวน 150 กลุม พื้นที่ดําเนินการทั่วประเทศ
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3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
งบประมาณ

งบประมาณที่ไดรับ

1. งบดําเนินงาน
1,018,800 บาท
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
1,018,800 บาท
2. เงินอุดหนุน
9,000,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
10,018,800 บาท
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

ผลเบิกจาย
809,196 บาท
809,196 บาท
8,714,624 บาท
9,523,820 บาท

หนวยนับ

แผน

ตัวชี้วัด
1. กลุมอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกรมีแผนพัฒนา
แหง
150
อยางมีทิศทาง
2. กลุมอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกรไดรับการพัฒนา ผลิตภัณฑ
75
ผลิตภัณฑ
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
สงเสริม แนะนํา ติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน
สวนภูมิภาค
กิจกรรมการพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาของกลุม
1. การจัดเวทีประชุมเพื่อวิเคราะหสถานการณกลุม
แหง
150
จัดทําแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
2. การสนับสนุนปจจัยพื้นฐานพัฒนาใหกลุมอาชีพใน
แหง
150
สังกัดสถาบันเกษตรกรในการพัฒนาผลิตภัณฑใหได
คุณภาพและมาตรฐานที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาด
3. ประสานงาน สงเสริม แนะนํา ติดตาม รายงานผล
แหง
150
การดําเนินงาน
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
มูลคาของผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น 24,006,103 บาท
(ขอมูลจากแบบรายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด : จํานวนกลุมอาชีพ 74 แหง)
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หนวย : บาท
รอยละ
79.43
79.43
96.83
95.06

ผล

รอยละ

150

100

158

210.67

150

100

147

98

150

100
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ผลลัพธเชิงคุณภาพ
ครั ว เรื อนสมาชิ กกลุ มอาชี พมี ร ายไดเฉลี่ย 117,153 บาท/ป ( ขอมูล จากแบบรายงานสํานักงาน
สหกรณจังหวัด : จํานวนกลุมอาชีพ 77 แหง ) ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่ 85,000 บาท/ป ระดับรายไดที่สูงนี้สงผล
ใหสมาชิกกลุมอาชีพและสมาชิกในครัวเรือนของสมาชิกกลุมอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
1) กลุมอาชีพ/สหกรณ/กลุมเกษตรกร มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณหลายชองทาง หากไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่นทําใหเกิดปญหาขอยกเลิก และปรับเปลี่ยนกลุมเปาหมาย ทําให
การดําเนินงานลาชา
2) เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการภายในของ กลุมอาชีพ / สหกรณ สงผลใหขาดความ
พรอม ทําใหการดําเนินการลาชาและอาจตองปรับเปลี่ยนเปาหมายหรือขอยกเลิก

เครื่องปดฉลากพรอมพิมพวันที่ผลิตและหมดอายุ
กลุมรุงรดาสมุนไพร สังกัด
สหกรณการเกษตรแมสรวย จํากัด จ.เชียงราย

เครื่องซีลสไลดหมู รุน Auto ใบมีดขนาด 12 นิ้ว
กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรพัฒนาภูกามยาว สังกัด สหกรณโคขุนดอกคําใต จํากัด จ.พะเยา

เครื่อง CNC แกะสลักไม กลุมเฟอรนิเจอรไมไผ สังกัด สหกรณการเกษตรเมืองอํานาจเจริญ จํากัด
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1. â¤Ã§¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í´ŒÒ¹Ë¹Õ้ÊÔ¹ÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³/¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã
1.1 ª‹ÇÂàËÅ×Í´ŒÒ¹Ë¹Õ้ÊÔ¹ÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³/¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·Õ่»ÃÐÊºÍØ·¡ÀÑÂ »‚ 2559/60
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐาน
รากของประเทศ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ : พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลาง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐานรากของประเทศดวยการเรงพัฒนาบุคคลของสหกรณและ
กลุมเกษตรกรสูมาตรฐานและจัดอันดับความนาเชื่อถือของสหกรณและกลุมเกษตรกร
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ : สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่อยูในพื้นที่ตามประกาศเขต
การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ป 2559/60 ตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
ไปจนกวาจะสิ้นสุดฤดูฝนของภาคใต (ประมาณเดือนกุมภาพันธ 2560) จํานวน 86,926 ราย
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

766,300
77,200
689,100
110,000,000
110,766,300

766,300
77,200
689,100
15,418,814.82
16,185,114.82

100
100
100
14.02
14.61

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

ราย

86,926

12,781

14.70

ระดับ

5

5

100

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร
ที่ประสบอุทกภัย ป 2559/60 ไดรับความชวยเหลือเงิน
อุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ย
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. กําหนดแนวทางในการดําเนินงานโครงการชวยเหลือ
ดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ประสบ
อุทกภัย ป 2559/60 เพื่อสนับสนุนกลุมเปาหมาย
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

2. ประมวลผลและสรุปความกาวหนาการดําเนินงาน
ระดับ
5
5
100
ตามโครงการชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุม
เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ป 2559/60
3. ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ติดตามผลการดําเนินการ
ครั้ง
250
250
100
โครงการชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุม
เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ป 2559/60
สวนภูมิภาค
1.ตรวจสอบ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ครั้ง
5
5
100
วัตถุประสงคของโครงการกําหนด
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
เบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร จํานวน 12,781 ราย
จํานวนชดเชยดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 15,418,814.82 บาท
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
1) สมาชิกสหกรณ/ กลุ มเกษตรกร ไดรับความชวยเหลื อบรรเทาความเดือดร อนด านภาระหนี้สิ น
ที่ไดรับผลกระทบอุทกภัย
2) สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร มีเงินเหลือไวใชจายในครัวเรือน รวมถึงสหกรณ/กลุมเกษตรกร
ไมขาดสภาพคลองทางการเงิน
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
งบประมาณที่ไดรับเพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือไมทันตอสถานการณอุทกภัยที่เกิดขึ้นไดทันทวงที
การชวยเหลือชดเชยดอกเบี้ยลาชา ทําใหสมาชิกบางรายชําระหนี้เสร็จสิ้นกอนไดรับงบประมาณ
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
1) จัดทําระบบฐานขอมูลสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ถูกตอง เพื่อใหไดรับการชวยเหลือไดทันทวงที
2) จัดทําระบบที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ

ชี้แจงการใหความชวยเหลือและมอบถุงยังชีพใหกับสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูประสบอุทกภัย จ.รอยเอ็ด
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1.2 ÁÒµÃ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×ÍÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³/¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ã·Õ»่ ÃÐÊºÍØ·¡ÀÑÂ »‚ 2560
(¾ÒÂØµÒÅÑÊáÅÐ¾ÒÂØà«Ô¹¡Ò)
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับ
ฐานรากของประเทศ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ : เพื่อเปนการชวยเหลือบรรเทาภาระหนี้สิน
และลดตนทุนของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่อยูในพื้นที่ตามประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (อุทกภัย) ป 2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา ชวยภัยตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 จํานวน 40,483 ราย
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

51,261,628.73
51,261,628.73

28,173,733.55
28,173,733.55

54.96
54.96

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา ไดรับความชวยเหลือเงิน
อุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ย
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. กําหนดแนวทางในการดําเนินงานมาตรการใหความ
ชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา)
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หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

ราย

40,483

21,204

52.38

ระดับ

5

5

100
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
เพื่อสนับสนุนกลุมเปาหมาย
2. ประมวลผลและสรุปความกาวหนาการดําเนินงานตาม
มาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่
ประสบอุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา)
3. ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ติดตามผลการดําเนินการ
มาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่
ประสบอุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา)
สวนภูมิภาค
1. ตรวจสอบ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการกําหนด

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³
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หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

ระดับ

5

5

100

ครั้ง

250

250

100

ครั้ง

5

5

100

4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
เบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร จํานวน 21,204 ราย
จํานวนชดเชยดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 28,173,733.55 บาท
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
1) สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร ไดรับความชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนดานภาระหนี้สินที่ไดรับ
ผลกระทบอุทกภัย
2) สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร มีเงินเหลือไวใชจายในครัวเรือน รวมถึงสหกรณ/กลุมเกษตรกร
ไมขาดสภาพคลองทางการเงิน
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
งบประมาณที่ไดรับเพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือไมทันตอสถานการณอุทกภัยที่เกิดขึ้นไดทันทวงที
การชวยเหลือชดเชยดอกเบี้ยลาชา ทําใหสมาชิกบางรายชําระหนี้เสร็จสิน้ กอนไดรับงบประมาณ
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
1) จัดทําระบบฐานขอมูลสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ถูกตอง เพื่อใหไดรับการชวยเหลือไดทันทวงที
2) จัดทําระบบที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ
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การประชุมชี้แจงการมาตรการใหความชวยเหลือ กับสหกรณ/กลุมเกษตรกร จ.อุบลราชธานี
1.3 ÁÒµÃ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×ÍÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³/¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·Õ่»ÃÐÊºÍØ·¡ÀÑÂÀÒ¤ãµŒ
»‚ 2560 (ÁÃÊØÁµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í)
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับ
ฐานรากของประเทศ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ : เพื่อเปนการชวยเหลือบรรเทาภาระหนี้สิน
และลดตนทุนของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ : สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่อยูในพื้นที่ตามประกาศเขต
การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ป 2560 จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ชวงภัยตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 10,408 ราย
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

17,105,039.36
17,105,039.36
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2,100,267.95
2,100,267.95

12.28
12.28
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4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
ภาคใต ป 2560 (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) ไดรับความ
ชวยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ย
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. กําหนดแนวทางในการดําเนินงานมาตรการใหความชวยเหลือ
สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต ป 2560
(มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อสนับสนุนกลุมเปาหมาย
2. ประมวลผลและสรุ ป ความก า วหน า การดํ า เนิ น งานตาม
มาตรการให ค วามช ว ยเหลื อ สมาชิ ก สหกรณ / กลุ ม เกษตรกรที่
ประสบอุทกภัยภาคใต ป 2560 (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ)
3. ให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า นิ เ ทศ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การ
มาตรการให ค วามช ว ยเหลื อ สมาชิ ก สหกรณ / กลุ ม เกษตรกรที่
ประสบอุทกภัยภาคใต ป 2560 (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ)
สวนภูมิภาค
1. ตรวจสอบติดตามการใชเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
โครงการกําหนด
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หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

ราย

10,408

1,772

17.02

ระดับ

5

5

100

ระดับ

5

5

100

ครั้ง

250

250

100

ครั้ง

5

5

100

4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
เบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร จํานวน 1,772 ราย
จํานวนชดเชยดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 2,100,267.95 บาท
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
1) สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร ไดรับความชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนดานภาระหนี้สินที่ไดรับ
ผลกระทบอุทกภัย
2) สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร มีเงินเหลือไวใชจายในครัวเรือน รวมถึงสหกรณ/กลุมเกษตรกร ไม
ขาดสภาพคลองทางการเงิน
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ : งบประมาณที่ไดรับเพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือ
ไมทันตอเหตุการณการณ บางรายชําระหนี้เสร็จสิ้นกอนไดรับงบประมาณ
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6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
1) จัดทําระบบฐานขอมูลสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ถูกตอง เพื่อใหไดรับการชวยเหลือไดทันทวงที
2) จัดทําระบบที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ

การประชุมชี้แจงการมาตรการใหความชวยเหลือกับสหกรณ/กลุมเกษตรกร จ.สงขลา
2. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ¡ªํÒÃÐË¹Õµ
้ ¹
Œ à§Ô¹áÅÐÅ´´Í¡àºÕÂ้ ãËŒÊÁÒªÔ¡¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ã·Õ»่ ÅÙ¡¢ŒÒÇ
»‚ 2559/60
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐาน
รากของประเทศ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดตนทุนในการประกอบอาชีพทํานาของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร
2) เพื่อใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทํานามีโอกาสนําเงินที่ตองสงชําระหนี้ไป
ฟนฟูตนเองในการ ประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไวเปนคาใชจายในครัวเรือน
3) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร สามารถพึ่งพาตนเอง
มีรายไดเพียงพอในการชําระหนี้ไดภายหลังไดรับการพักชําระหนี้
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรในพื้นที่ 45 จังหวัด จํานวน 104,525 ราย
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3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
งบประมาณ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ไดรับ

ผลเบิกจาย

390,000,000.00
390,000,000.00

90,919,000.00
90,919,000.00

หนวย : บาท
รอยละ

23.31
23.31

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

ตัวชี้วัด
1.รอยละของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ไดรับการชดเชยดอกเบี้ย
ราย
104,525 28,922 27.67
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. กําหนดแนวทางในการดําเนินโครงการฯ เพื่อสนับสนุน
ครั้ง
1
1
100
กลุมเปาหมาย
2. ประมวลผลและสรุปความกาวหนาการดําเนินตามโครงการฯ
ครั้ง
3
3
100
3. ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ติดตามผลการดําเนินการตาม
ครั้ง
120
120
100
โครงการฯ
สวนภูมิภาค
1. ตรวจสอบ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคตาม
ครั้ง
5
5
100
โครงการกําหนด
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
เบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการฯ ใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร จํานวน 28,922 ราย
จํานวนเงินทั้งสิ้น 63,477,000 บาท
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมใหสามารถพึ่งพาตนเอง มีรายไดเพียงพอ ในการชําระหนี้ในภายหลัง
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
งบประมาณที่ไดรับมาเพื่อดําเนินการโครงการไมทันตอเหตุการณ สมาชิกบางรายชําระหนี้เสร็จสิ้น
กอนไดรับงบประมาณ
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6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
จัดทําระบบฐานขอมูลสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหมีความถูกตอง และขอมูลเปนปจจุบัน
เพื่อใหไดรับการชวยเหลือที่ทันทวงที

á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»˜ÞËÒ·Õ่´Ô¹·ํÒ¡Ô¹
¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÍÒªÕ¾à¾×่Íá¡Œä¢»˜ÞËÒ·Õ่´Ô¹·ํÒ¡Ô¹¢Í§à¡ÉµÃ¡Ã
1. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÍÒªÕ¾ ÀÒÂãµŒâ¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´·Õ่´Ô¹µÒÁ¹âÂºÒÂÃÑ°ºÒÅ
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจยั และพัฒนา จัดเก็บองคความรูที่สําคัญใหเกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู
และนําไปใชในการสราง นวัตกรรมดานสหกรณใหครอบคลุมทุกพื้นที่
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อสงเสริมการรวมกลุมประชาชนภายในพื้นที่เปาหมายการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนในรูปแบบสหกรณ
2) สงเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต
การใชระบบอนุรักษดินและน้ําอยางยั่งยืน
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความกินดี อยูดี มีสันติสุข และสรางความเขมแข็งในชุมชน
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
- พื้นที่เปาหมายจากมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) ที่กรมสงเสริมสหกรณ ในฐานะฝาย
เลขานุการ คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ไดรับขอมูลการอนุญาตใหใชประโยชนในพื้นที่ จากกรม
ปาไม ในฐานะเลขานุการ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน และรายชื่อผูไดรับสิทธิ์เขารวมโครงการฯ จากกรม
ที่ดิน ในฐานะเลขานุการ คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน โดยมีพื้นที่เปาหมายทั้งหมด 82 พื้นที่ แยกเปนพื้นที่เดิม
จํานวน 62 พื้นที่ และพื้นที่ใหม 20 พื้นที่
- เกษตรกรในพื้นที่เปาหมายตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) จํานวน 20 พื้นที่
- เกษตรกร 1,800 ราย (พื้นที่เปาหมายใหม)
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3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :

หนวย : บาท
รอยละ
91.42
111.60
91.42

งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
1. งบดําเนินงาน
2,062,000
1,885,068
1.1 สวนกลาง
372,800
1.2 สวนภูมิภาค
1,689,200
1,885,068
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
2,062,000
1,885,068
*** งบประมาณสวนกลางจัดสรรเพิ่มเติมใหสวนภูมิภาค จํานวน 195,868 บาท
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. เกษตรกรไดรับการสงเสริมและสนับสนุน
การรวมกลุมหรือจัดตั้งสหกรณ/กลุมเกษตรกร
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา ใหคําปรึกษา
และสนับสนุนการดําเนินงานแกพื้นที่เปาหมาย
2. จัดประชุมหารือเจาหนาที่/หนวยงานใน
คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ หรือ
เจาหนาที่ระดับจังหวัด
สวนภูมิภาค
1. ดําเนินการจัดประชุม ชี้แจงเกษตรกรในพื้นที่
เปาหมาย (พื้นที่ใหม) ในพื้นที่การจัดที่ดินใหชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล
2. จัดประชุมเจาหนาที่/หนวยงานในพื้นที่
ที่เกี่ยวของในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
(ระดับจังหวัด) จํานวน 44 จังหวัด
3. สงเสริม สนับสนุนการรวมกลุม ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน ในพื้นที่เปาหมาย
82 พื้นที่
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หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

ราย

1,800

3,320

184.44

ครั้ง

12

14

116.66

ครั้ง

4

5

125

พื้นที่/ราย 20/1,800 19/3,320 95/184.44
ครั้ง

44

77

175

พื้นที่

82

77

94

125
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4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
- เกษตรกรไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมหรือจัดตั้งสหกรณ/กลุมเกษตรกร 3,320 ราย
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
- มีการจัดตั้งสถาบันเกษตรกร จํานวน 4 แหง ไดแก
- ปาควนหมี จ.ชุมพร จัดตั้งสหกรณ 1 แหง (สหกรณการเกษตรปาควนหมีพัฒนา จํากัด)
- ปาดงหมู จ.มุกดาหาร จัดตั้งกลุมเกษตรกร 1 แหง (กลุมเกษตรกรจัดที่ดินคําปาหลาย)
- แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ปจ. 259 จ.ปราจีนบุรี จัดตั้งสหกรณ 1 แหง (สหกรณบานโนนฝาวพัฒนา
เกษตรอินทรีย (คทช.) จํากัด)
- ปาแมปายฝงซาย จัดตั้งสหกรณ 1 แหง (สหกรณการเกษตร คทช. แมปายฝงซาย จํากัด)
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
1) เกษตรกรที่ไดรับการจัดที่ดินทํากิน ไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ไมสามารถเขารวมการอบรมได
2) เกษตรกรที่ไดรับจัดสรรที่ดินทํากินในพื้นที่ ไมเลือกประกอบอาชีพที่หนวยงานเขาไปสงเสริม
3) กําหนดการใชงบประมาณมีระยะเวลาจํากัด ไมสอดคลองกับขอเท็จจริงในการทํางานในพื้นที่
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
1) ควรสํารวจขอมูลความตองการในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อใชในการวางแผน
การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ใหสอดคลองกับพื้นที่และความตองการของเกษตรกร
2) ควรจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานตามกรอบระยะเวลาการทํางานใหเหมาะสมกับพื้นที่

สงเสริมการรวมกลุมของผูที่ไดรับการจัดที่ดินทํากิน และประชุมชี้แจงแนวทางในการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
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สงเสริมและพัฒนาอาชีพ เชน การปลูกพืชผักอินทรีย, แปรรูปผลิตภัณฑจาก, โครงการธนาคาร
โค-กระบือ ตามพระราชดําริ ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ต.นาจําปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ
á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔµÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ
¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : Å´µŒ¹·Ø¹áÅÐà¾Ô่ÁâÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ
1. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐ¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂàÁÅ็´¾Ñ¹¸Ø´Õá¡‹à¡ÉµÃ¡Ãã¹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธที่ 4.2 สงเสริมการนาเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน
และนวัตกรรมมาใชในระบบสหกรณ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อผลิตเมล็ดพันธุดีใหเพียงพอและสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร
2) เพื่อกระจายเมล็ดพันธุดีและเรงรัดเกษตรกรสมาชิกใชเมล็ดพันธุดีของสหกรณอยางทั่วถึง
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
สงเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุดี 35,000 ตัน ในพื้นที่ 32 จังหวัด 75 สหกรณ
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
งบประมาณ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ไดรับ
4,126,200
2,031,450
2,094,750
52,500,000
56,626,200
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ผลเบิกจาย
2,991,799
1,049,299
1,942,500
34,939,420.60
37,931,319.60

หนวย : บาท
รอยละ
72.51
92.73
51.65
66.55
66.99
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4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

ตัวชี้วัด
1. จํานวนเมล็ดพันธุที่สหกรณรวบรวมจากสมาชิก
ตัน
35,0000
23,292.95
66.55
ที่ผลิตได
2. รอยละของผลการรวบรวมเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพ
รอยละ
80
66.55
83.19
ของสหกรณเมื่อเทียบกับแผน
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
52,500,000
34,939,425.60
1. สนับสนุนเงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุดี
บาท
66.55
150,000,000
123,000,000
2. สนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ํา
บาท
82.45
75/181.03
3. จัดอบรมถายทอดความรูใหแกสหกรณ
ครั้ง/คน
4/680
3/1,231
4. ติดตาม ประเมินผล
สหกรณ
75
75
100
สวนภูมิภาค
100/92.70
1. จัดกิจกรรมสรางเครือขายการผลิตและการตลาด ครั้ง/คน 1/2,700
1/2,503
เมล็ดพันธุ
2. ติดตาม แนะนําสงเสริม
สหกรณ
75
75
100
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
จํานวนเมล็ดพันธุที่สหกรณรวบรวมจากสมาชิกที่ผลิตได 23,292.95 ตัน
เปนเมล็ดพันธุขาว 22,414.52 ตัน เมล็ดพันธุถั่วเหลือง 878.43 ตัน
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
เมล็ดพันธุขาว 22,414.52 ตัน นําไปเพาะปลูกได 1.12 ลานไร เมล็ดพันธุถั่วเหลือง 878.43 ตัน นําไป
เพาะปลูกได 0.048 ลานไร เกษตรกรไมนอยกวา 50,000 ครัวเรือน ประหยัดราคาเมล็ดพันธุไดรวมไมนอยกวา
30 ลานบาท เกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุ 6,633 ครัวเรือน มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการผลิตเมล็ดพันธุ รวมไมนอยกวา 45
ลานบาท
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
1) พื้ น ที่ ผ ลิ ต เมล็ ด พั น ธุ เ สี ย หายจากภั ย ธรรมชาติ เช น แล ง น้ํ า ท ว ม เป น ต น ทํ า ให เ กษตรกรผลิ ต
เมล็ดพันธุไมไดตามแผน
2) ตลาดเมล็ดพันธุ เป นตลาดต อเนื่ องจากตลาดขาวเปลือก อุปสงคและราคาของขาวเปลือกส งผล
ทางออมตออุปสงคของเมล็ดพันธุ เชน ขาวเปลือกพันธุใดราคาดีเกษตรกรจะนิยมปลูกมาก ฤดูการผลิตถัดไป
ความตองการเมล็ดพันธุขาวพันธุนั้นจะสูงตามไปดวย แตการผลิตเมล็ดพันธุตองผลิตลวงหนา 1 ฤดูการผลิต
หากการพยากรณ/คาดการณตลาดไมดี จะทําใหเกิดเมล็ดพันธุเหลือหรือไมพอขาย
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6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
1) การเลือกพื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุในพื้นที่ชลประทาน หรือมีแหลงน้ําที่เพียงพอชวยลดความเสี่ยง
2) สหกรณตองเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และการบริหารจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ เชน
ขยายฐานผูใชเมล็ดพันธุในกลุมสมาชิกใหมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณสถานการณตลาดขาวเปลือก
ในฤดูกาลถัดไป และเชื่อมโยงเครือขายการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน
ของตลาด

ผูเขาอบรม ฝกปฏิบัติการสัมภาษณเกษตรกร
ตามแบบตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ
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¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒà¤Ã×่Í§¨Ñ¡Ã¡Å¡ÒÃà¡ÉµÃ
1. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒà¤Ã×่Í§¨Ñ¡Ã¡Å¡ÒÃà¡ÉµÃ
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถ ทางการแขงขันของสหกรณ
กลยุทธที่ 4.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และนวัตกรรม
มาใชในระบบสหกรณ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) ลดตนทุนการผลิตและแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่เกษตร ปศุสัตวและประมง
2) สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหสหกรณ กลุมเกษตรกร เพื่อใหบริการและอํานวย
ความสะดวกเครื่องจักรกลทางการเกษตร
3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรในการจัดการและอํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ : สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร และปจจัยพื้นฐาน
ในการดําเนินธุรกิจของสหกรณในพื้นที่ 27 จังหวัดจํานวน 58 แหง
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

147,465,200
147,465,200

145,863,534
145,863,534

98.91
98.91

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนสหกรณที่ไดรับการสงเสริมการบริหารจัดการดาน
เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อบริการสมาชิก
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. แนะนํา ประสานจังหวัด ในการดําเนินการเบิกจายโครงการ
สงเสริมการใหบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
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หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

แหง

58

53

91.38

จังหวัด

27

25

92.59
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หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

2. กํากับและติดตามและรายงานผลในภาพรวมโครงการสงเสริมการ
แหง
58
53 91.38
ใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
สวนภูมิภาค
1. แนะนํา ประสานสหกรณ ในการดําเนินการเบิกจายโครงการ
แหง
58
53 91.38
สงเสริมการใหบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
2. ติดตาม และรายงานผลการดําเนินการโครงการสงเสริมการ
แหง
58
53 91.38
ใหบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
สหกรณที่ไดรับการสงเสริมการบริหารจัดการดานเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อบริการสมาชิก จํานวน 53 แหง
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
สถาบันเกษตรกรใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรแกสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปแลว จํานวน 6,183 ราย
สามารถลดตนทุนการผลิต/การเก็บเกี่ยวลง คิดเปนมูลคา 8,764,100 บาท เฉลี่ย 1,420 บาท/ราย
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
บุคลากรไมมีความรูเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารจัดการ และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
อบรมใหความรูบุคลากรสหกรณเกีย่ วกับการวางแผนการบริหารจัดการ และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล

ใหบริการคัดไขไกของสมาชิกเพื่อจําหนาย

ใหบริการผสมอาหารสัตว
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¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : â¤Ã§¡ÒÃµÅÒ´à¡ÉµÃ¡Ã
1. â¤Ã§¡ÒÃµÅÒ´à¡ÉµÃ¡Ã¢Í§¹Ô¤ÁÊË¡Ã³ (Co – op Market) ã¹¾×้¹·Õ่¹Ô¤ÁÊË¡Ã³
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณ
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับ
ฐานรากของประเทศ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อใหสหกรณจัดตั้งตลาดเกษตรกรในการแกไขปญหาดานการผลิตและการตลาด รวมทั้งการจัดการ
ดานอื่น ๆ รวมกับเกษตรกรที่เปนสมาชิกของสหกรณ
2) เพื่อใหสหกรณสามารถบริหารการดําเนินกิจกรรมในการจัดหาสินคามาจําหนายผานตลาดเกษตรกร
3) เพื่อสงเสริมใหสมาชิกในสหกรณทั้งกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพไดรับรูความตองการของตลาด
เพื่อนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุงสินคาและบริการของตนใหไดคุณภาพและมาตรฐาน
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
เกษตรกรสมาชิกสังกัดสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณจํานวน 30 แหง ในพื้นที่ 22 จังหวัด
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
2,611,600
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2,611,600
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
2,611,600
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. สหกรณที่เขารวมโครงการฯ ไดรับการสงเสริมและ
มีการจัดตั้งตลาดเกษตรกร จํานวน 1 แหง 1
จํานวน 1 แหง ตอ 1 สถาบัน
2. เกษตรกรสมาชิกเขารวมการจัดตลาดเกษตรกร ไมนอยกวา
20 ราย/แหง รวมตัวเปนกลุมผูผลิต
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2,611,600
2,611,600
2,611,600

100
100
100

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

แหง

40

40

100

ราย

1,050

1,050

100

132

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. อํานวยการ ติดตาม ประเมินผล แกไข ปญหา อุปสรรค
2. จัดหางบประมาณสนับสนุน
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หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

นิคม
สหกรณ
นิคม
สหกรณ
ฉบับ

40

40

100

40

40

100

3. ประชุมชี้แจงนโยบาย ออกคูมือการขับเคลื่อน
1
1
100
สวนภูมิภาค
1. อบรมการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย
ราย
1,050 1,050
100
2. ประชุมชี้แจงสถาบันเกษตรกร และจัดหาตลาดหรือคูคา
แหง
2
3
150
สินคาเกษตรปลอดภัย (เสวนา)
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
อบรมการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรปลอดภัยหรือการตรวจสอบยอนกลับ 1,050 ราย
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
มี ย อดขายสิ น ค า เกษตรปลอดภั ย ผ า นแล ว จํ า หน า ย จํ า นวน 9.6367 ล า นบาท ใน 40 สหกรณ
ในทองที่ 28 จังหวัด ประเภทสินคา คือ พืชผักสวนครัว และมีเกษตรกรผานรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย
( GAP) 300 ราย
5. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
1) เกษตรกรสมาชิก ขาดโรงเรือนพรอมระบบน้ํา อันจะทําใหมีการผลิตตอเนื่อง ในทุกฤดูกาล
2) ภาครัฐ ควรอุดหนุนโรงเรือนพรอมระบบน้ําแกเกษตรกรสมาชิกที่ผานการปรับเปลี่ยนการผลิตไดรับ
รองมาตรฐาน GAP เพื่อผลักดันใหสามารถไดรับการรับรองเกษตรอินทรีย (เกษตรอินทรียขั้นที่ 3) ไดภาครัฐ
ควรสนับสนุนใหเกษตรกรที่ผานเกษตรอินทรียขั้นที่ 2 ไดรับการสนับสนุนการลงทุนในการลงทุน ในลักษณะ
Green Credit (ดอกเบี้ยต่ํา)
3) ควรสนั บ สนุ น งบประมาณการจั ดตั้ งตลาด/แหล งจํ าหน ายสิน คา เกษตรปลอดภัย อย างต อ เนื่ อ ง
เพื่อเพิ่มชองทาง การจําหนาย (ป 2561 ไมไดรับการสนับสนุน)
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ตลาดนัดชุมชุนวิธีคนสหกรณ โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ/กลุมเกษตรกร (Co-op Market)
ในพื้นที่นิคมสหกรณ) ของนิคมสหกรณหวยขมิ้น
2. â¤Ã§¡ÒÃµÅÒ´à¡ÉµÃ¡Ã (µÅÒ´¡ÅÒ§ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ)
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณ
กลยุทธ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐานราก
ของประเทศ ดวยการเรงพัฒนาบุคลากรของสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐานและจัดอันดับความเชื่อถือ
ของสหกรณและกลุมเกษตรกร
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
เพื่อสงเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินคาเกษตรของสหกรณและกลุมเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพ
การดําเนินงานของตลาดกลางสินคาเกษตรของสหกรณและกลุมเกษตรกร
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ จํานวน 6 แหง
1. สหกรณประมงแมกลอง จํากัด จังหวัด สมุทรสงคราม
2. สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด จังหวัด รอยเอ็ด
3. สหกรณการเกษตรเมืองลับแล จํากัด จังหวัด อุตรดิตถ
4. สหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด จังหวัด สุราษฎรธานี
5. สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด จังหวัด เพชรบุรี
6. สหกรณการเกษตรประตูปา จํากัด จังหวัด ลําพูน
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3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
งบประมาณ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ไดรับ

ผลเบิกจาย

หนวย : บาท
รอยละ

41,138,900
41,138,900

34,440,400
34,440,400

83.72
83.72

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. สหกรณภาคการเกษตรไดรับการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและอุปกรณการตลาด
2. สหกรณที่ไดรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และอุปกรณการตลาดมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น
3. สมาชิกสหกรณและเกษตรกรทั่วไปไดรับประโยชน
ไมนอยกวา
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินโครงการฯ
2. บูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ประสานกับ
สํานักงานสหกรณจังหวัดในการชี้แจงรายละเอียดโครงการ
ใหสหกรณการเกษตรเปาหมาย
1. ใหคําแนะนํา สงเสริมในการดําเนินการ รวมถึงการแกไข
ปญหา และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการขับเคลื่อน
บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
2. ติดตาม เรงรัด การเบิกจายเงินอุดหนุนในการกอสราง
ปจจัยพื้นฐานใหเปนไปตามวัตถุประสงค
3. ติดตาม และประเมินผล ในทุกระยะของการดําเนิน
โครงการฯ เพื่อจัดทํารายงานเสนอผูบริหารและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
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หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

แหง

6

7

116.66

รอยละ

3

8.99

299.60

ราย

6,000 13,250 220.83

ฉบับ
แหง

1
6

1
7

100
116.66

แหง

6

7

116.66

แหง

6

7

116.66

แหง

6

7

116.66
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

สวนภูมิภาค
1. จัดทําแผนปฏิบัติงานในการแนะนํา สงเสริม สหกรณตาม
โครงการฯ

แหง

6

7

116.66

แหง

6

6

100

2. รวมกับสหกรณในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน/แผนการ
ดําเนินงาน รวมถึงการใชประโยชนจากอุปกรณการตลาดที่
ไดรับใหเกิดประโยชนสูงสุด

3. ประสานงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
แหง
6
7
116.66
ผูประกอบการ เพื่อหาแนวทางในการดําเนินงาน
รวมกันอยางเปนระบบ
4. ปฏิบัติงาน กํากับ ดูแล แนะนํา สงเสริมสหกรณในการ
แหง
6
7
116.66
ดําเนินงานตามโครงการฯ พรอมทั้งแกไขปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินโครงการ ประสานและ
หารือรวมกันกับเจาหนาที่สวนกลาง
5. ติดตาม เรงรัดการเบิกจายเงินอุดหนุนใหแลวเสร็จตาม
แหง
6
7
116.66
แผนการดําเนินงาน (รายละเอียดตาม
แนวทางการปฏิบัติในการใชจายเงินอุดหนุน
6. รายงานผลการดําเนินงาน ใหกรมสงเสริมสหกรณ
ฉบับ
6
6
100
ทราบทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
สมาชิก/เกษตรกรไดรับประโยชนจากการจัดตั้งตลาดกลางมีสถานที่จําหนายสินคาเกษตร เปนศูนยกลาง
รวบรวมและกระจายผลผลิตในพื้นที่ จํานวน 7 แหง ไดแก
1. สหกรณประมงแมกลอง จํากัด จังหวัด สมุทรสงคราม
2. สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด จังหวัด รอยเอ็ด
3. สหกรณการเกษตรเมืองลับแล จํากัด จังหวัด อุตรดิตถ
4. สหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด จังหวัด สุราษฎรธานี
5. สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด จังหวัด เพชรบุรี
6. สหกรณนิคมแคนดง จํากัด จังหวัดบุรีรัมย
7. สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด จังหวัด พิษณุโลก
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
สมาชิ ก เกษตรกรมี ร ายได เ พิ่ ม จากการนํ า สิ น ค า มาจํ า หน า ยในตลาด โดยไม ผ า นคนกลาง รวม
35,046,083.33 บาท/ป เฉลี่ย 2,645 บาท/ราย/ป (การกอสรางเพิ่งแลวเสร็จ/ใชงานโครงสรางพื้นฐานตาม
ฤดูกาล)
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5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
1) สหกรณการเกษตรประตูปา จํากัด จังหวัดลําพูน ขอยกเลิกรายการงบอุดหนุน เนื่องจากสหกรณ
มีพื้นที่ไมเพียงพอสําหรับการกอสราง
2) สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด จังหวัดเพชรบุรี ขอยกเลิกรายการกอสรางไซโลขนาด 3,000 ตัน
เนื่องจากสถานที่กอสรางเปนพื้นที่ตองหามการกอสราง ตามกฎหมายผังเมือง
3) สํานักงบประมาณอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายงบประจําป 2561 จาก รายการอาคาร
เอนกประสงคของ สหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด จังหวัดสุราษฎรธานี เปน รายการกอสรางตลาด
สิ นค าเกษตรของ 1. สหกรณ การเกษตรพรหมพิ ราม จํากัด จังหวัดพิษณุโลก 2. สหกรณนิคมแคนดง จํากั ด
จังหวัดบุรีรัมย
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
1) สํานักงานสหกรณจังหวัดรวมกับสหกรณ
- ตรวจสอบสถานที่กอสรางวามีพื้นที่เพียงพอสําหรับกอสรางหรือไม
- ตรวจสอบสถานที่กอสรางวาเปนพื้นที่ตองหามการกอสราง ตามกฎหมายผังเมืองหรือไม
2) สํานักงานสหกรณจังหวัดควรตรวจสอบแบบแปลนการกอสรางวาเปนแบบที่จะกอสรางแนนนอน

ตลาดสินคาเกษตร ขนาด 17.4 ม x 17.6 ม.สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด จังหวัดพิษณุโลก

อาคารอเนกประสงค ขนาด 400 ตารางเมตร สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด จังหวัดเพชรบุรี

ตลาดสินคาเกษตร ขนาด 17.4 ม x 17.6 ม.สหกรณนิคมแคนดง จํากัด จังหวัดบุรีรัมย
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¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ÃÐººÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃáººá»Å§ãËÞ‹
1. â¤Ã§¡ÒÃÃÐººÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃáººá»Å§ãËÞ‹
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธ 1.2 : สรางความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายสหกรณทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมการผลิต การจําหนาย และการบริหารจัดการรวมกัน
โดยวิธีการสหกรณ
2) เพื่อสงเสริมการเกษตรแปลงใหญใหมีตลาดรองรับ โดยการเชื่อมโยงการตลาดรวมกันระหวางผูผลิต
แปลงใหญ สหกรณ และภาคเอกชน
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ : พื้นที่สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ใน 77 จังหวัด จํานวน 3,000 แปลง
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
28,365,000
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
28,365,000
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
28,365,000
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. แปลงใหญมีการบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ
2. แปลงใหญมีแผนการตลาดและเชื่อมโยงการตลาด
โดยมีตลาดรองรับที่แนนอน
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
2. แนะนํา สนับสนุน และประสานงานกับสํานักงานสหกรณ
จังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร
3. ติดตาม และสรุปผลการดําเนินงาน
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28,358,751.48
28,358,751.48
28,358,751.48

99.97
99.97
99.97

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

แปลง
แปลง

2,000
2,000

3,317
3,220

165.85
161

งาน
จังหวัด

1
77

1
77

100
100

ครั้ง

12

12

100
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หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

สวนภูมิภาค
1. สงเสริมการบริหารจัดการกลุมเพื่อใหเกิดความเขมแข็ง
แปลง
2,403 3,317
100
2. จัดประชุมเพื่อจัดทําแผนการตลาด/แผนธุรกิจ และ
แปลง
2,000 3,220
100
เชื่อมโยงการตลาดรวมกันระหวางผูผลิตแปลงใหญ สหกรณ
และภาคเอกชน
3. รายงานผลการดําเนินงาน
ครั้ง
12
12
100
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
1) เกิดการบริหารจัดการกลุมรวมกัน รวมกันผลิต รวมกันจําหนาย จํานวน 3,317 แปลง
2) เกิดการเชื่อมโยงเครือขายรวมกันระหวางผูผลิตแปลงใหญ สหกรณ และภาคเอกชน 3,220 แปลง
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
1) ตนทุนการผลิตลดลงเฉลี่ย 660 ตอไร ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
2) มีตลาดรองรับที่แนนอนและมีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้นมากกวาหนึ่งชองทาง
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
1) แผนการดําเนินงานเปนแผนเฉพาะหนวยงาน ทําใหเกษตรตองมาประชุมบอยครั้ง
2) ผลผลิตไมสามารถขายไดราคาตามบันทึกขอตกลง (MOU) เนื่องจากคุณภาพไมตรงกับความ
ตองการของผูซื้อ เชน ความชื้น สิ่งเจือปน และรูปลักษณภายนอก เปนตน
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
6.1 ระดับปฏิบัติ
1) หนวยงานในพื้นที่ควรบูรณาการรวมกันในการจัดทําแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกัน
2) ควรทําความเขาใจกับเกษตรกรใหเห็นถึงประโยชนของการลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตในการ
ทําเกษตรแบบแปลงใหญ เพื่อใหเกิดการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน รวมทั้งสรางความเขาใจกับเกษตรกรกอนทํา
บันทึกขอตกลง
6.2 ระดับนโยบาย
1) ควรกําหนดแนวทางหรือมาตรฐานการรับซื้อผลผลิตแตละชนิดใหชัดเจน

โครงการฝกอบรมการบริหารจัดการกลุม
การจัดทําแผนธุรกิจ และเชื่อมโยงเครือขาย
การตลาด สินคาเกษตรแปลงใหญ แปลงใหญ
ไผตง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ํÒ»‚ 2561 ( Annual Report 2018 )

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตลาดนําการผลิต
ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จ.ราชบุรี
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โครงการสงเสริมและการบริหารจัดการ
ดานการรวมกลุม แปลงใหญขาวโพด
เลี้ยงสัตว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
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การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)
แปลงใหญขาว ระหวาง สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาด
ลูกคา ธ.ก.ส. กาฬสินธุ จํากัด กับ สหกรณการเกษตรปลา
เคานอย-หาดทอง จํากัด จ.กาฬสินธุ

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà¢µà¡ÉµÃàÈÃÉ°¡Ô¨ÊํÒËÃÑºÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ·Õ่ÊํÒ¤ÑÞ
1. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕÂ่ ¹¡ÒÃà¡ÉµÃµÒÁá¼¹·Õ่ Agri – Map ã¹¹Ô¤ÁÊË¡Ã³
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐาน
รากของประเทศ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพิ่มพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตวคุณภาพ การทําประมง การปลูกพืชชนิดอื่น ๆ
2) เพื่อใหสหกรณมีแหลงเงินทุนสําหรับปรับเปลี่ยนอาชีพทางการเกษตรตามแผนที่ Agri – Map
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ : สถาบันเกษตรกร 67 แหง ใน 49 นิคมสหกรณ 29 จังหวัด
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
งบประมาณ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ไดรับ

ผลเบิกจาย

หนวย : บาท
รอยละ

1,410,200
37,900
1,372,300
5,000,000
6,410,200

1,383,535
11,235
1,372,300
4,990,000
6,373,535

98.11
29.64
100.00
99.80
99.43
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4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ
ไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการ
2. ติดตามผลการดําเนินงาน/โครงการ
สวนภูมิภาค
1. จัดอบรม ถายทอดความรูตามโครงการฯ
2. จายเงินอุดหนุนเพื่อดําเนินกิจกรรมการผลิต

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³
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หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

ราย

2,500

2,495

99.80

เรื่อง
ครั้ง

1
1

1
1

100
100

ราย
ราย

2,500
2,500

2,495
2,495

99.80
99.80

4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
สมาชิกในสถาบันเกษตรไดรับถายทอดความรู จํานวน 67 แหง สมาชิก 2,495 ราย ในเขตนิคมสหกรณ
และไดรับเงินอุดหนุนเพื่อใชเปนปจจัยในการปรับเปลี่ยนอาชีพ จํานวน 2,495 ราย
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
สมาชิกในสถาบันเกษตรไดรับความรูในการปรับเปลี่ยนอาชีพ สงผลใหใหมีรายไดตอครอบครัว
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 3
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¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ÈÙ¹Â¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃà¾Ô่Á»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ
1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÙ¹Â¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃà¾Ô่Á»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตามภารกิจของกรม
สงเสริมสหกรณ
2) เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรไดเรียนรูการดําเนินกิจกรรมรวมกลุมรูปแบบสหกรณและนําไปสูการปฏิบัติ
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 882 แหง
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
9,267,100
รวมทั้งสิ้น
9,267,100
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรไดรับการ
พัฒนาศักยภาพในการถายทอดองคความรูดานการรวมกลุมและ
การดําเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. พัฒนาศักยภาพศูนยเรียนรูการสหกรณ ใหมีความพรอมเปน
ศูนยเครือขายดานสหกรณของ ศพก.
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทําเว็บไซตศูนยเรียนรู
การสหกรณยุคดิจิทัล"
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสรางเครือขายความรวมมือ"
ระหวางสหกรณ และ ศพก. ในระดับจังหวัด
1.3 ถอดบทเรียนความเชื่อมโยงศูนยเรียนรูการสหกรณและ ศพก.
สวนภูมิภาค
1. สนับสนุนวิทยากรถายทอดความรูเรื่องการสหกรณ
การรวมกลุม การบริหารจัดการกลุมในรูปแบบสหกรณ
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9,082,075.75
9,082,075.75

98.00
98.00

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

แหง
(ศพก.)

882

882

100

แหง
(สหกรณ)

288

288

100

แหง

78

78

100

แหง
(สหกรณ)

288

288

100

แหง
(ศพก.)

882

858

97.28

(จังหวัด/พื้นที่)
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
2. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมกลุมของเกษตรกร
3. บริการขอมูลขาวสาร (สนับสนุนสื่อเรียนรูดานการสหกรณ)
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หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

แหง
(ศพก.)
แหง
(ศพก.)

353

502

142.21

882

882

100

4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมกลุมของเกษตรกรใน ศพก. สรางเครือขายปจจัยการผลิต การแปรรูป
การตลาด และองคความรูดานสหกรณ 384 กลุม
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
เกิดความรวมมือระหวางสหกรณและ ศพก. ใหการสนับสนุนองคความรู การสหกรณ การตลาด
สอนอาชีพ ฯลฯ ศพก. 329 แหง สหกรณ 254 แหง 12,532 คน
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
การดําเนินการเพื่อใหการสนับสนุนเปนวิทยากรถายทอดความรูเรื่องการสหกรณ การรวมกลุม
การบริหารจัดการกลุมในรูปแบบสหกรณ เปนไปตามหลักสูตรที่ ศพก.กําหนด ซึ่งบาง ศพก. ไมไดกําหนด
หลักสูตรเรื่องการสหกรณฯ
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
ประสานงานบูรณาการในระดับพื้นที่ในการจัดทํา Action Plan เพื่อผลักดันงาน/กิจกรรมในภารกิจกรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมกลุมของเกษตรกรในพื้นที่ ศพก. ณ ศูนยจัดการ
กินปุยชุมชนโคกตะเคียนงามหมูที่ 3 ตําบลทุงพระยา
อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางสหกรณ และ ศพก. สรางความรวมมือ
ณ หองประชุมศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 10
จังหวัดลําปาง ตําบลพิชัย บานตนมื่น อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง
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การจัดอบรมสมาชิกของ ศพก.อําเภออุทัย เกี่ยวกับการใช
หลักการบริหารจัดการกลุมดวยระบบสหกรณ และวิธีการ
สหกรณ ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร ตําบลบานหีบ อําเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

การจัดสงเอกสารประชาสัมพันธสนับสนุนสื่อการเรียนรู
ดานการสหกรณ ใหกับศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ในจังหวัดอุทัยธานี

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ¾Ñ²¹Òà¡ÉµÃ¡Ã»ÃÒ´à»Ã×่Í§ (Smart Farmer)
1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà¡ÉµÃ¡ÃÊÙà‹ ¡ÉµÃ¡Ã»ÃÒ´à»Ã×Í่ §
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพดานการสหกรณ
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพดานการสหกรณ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมภิบาลและมีความผูกพันในเปาหมายของงาน
กลยุทธที่ 2.2 พัฒนาระบบการจัดการความรู โดยการถายโอนองคความรูของผูมีประสบการณและภูมิปญญา
สูบุคลากรรุนใหม
กลยุทธที่ 2.3 พัฒนาระบบงานและกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร เยาวชนสหกรณ ทายาทของเกษตรกรสมาชิกไดรับ
การพัฒนาไปสูเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และสมาชิกเขารวมโครงการมีรายไดเพิ่มขึ้น
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ : สมาชิกสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรที่เปนคนรุนใหม
อยูในวัยทํางาน และสามารถพัฒนาเปน Smart Farmer ได จํานวน 5,320 ราย
- กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Young Smart Farmer) 4,940 ราย
- กิจกรรมปรับแนวคิดเพื่อกาวเขาสูการเปน Smart Farmer จํานวน 380 ราย
พื้นที่ดําเนินการ : พื้นที่ในแดนดําเนินงานของสหกรณในภาคการเกษตร และกลุมเกษตรกร ที่สมัครใจเขารวม
โครงการฯ ทั่วประเทศ 76 จังหวัด (ยกเวน กทม.)
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3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 : หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
1. งบดําเนินงาน
3,428,300
1.1 สวนกลาง
12,400
1.2 สวนภูมิภาค
3,415,900
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
3,428,300
หมายเหตุ สงคืนระหวางป 71,386 บาท
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
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ผลเบิกจาย

รอยละ

3,356,914
8,500
3,348,414

97.91
68.54
98.02

3,356,914

97.91

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

ตัวชี้วัด
1. เกษตรกรมีรายไดไมต่ํากวา 180,000 บาท/ครัวเรือน/ป
ราย
5,320 4,062 76.35
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. จัดทําคูมือ ประสานงานศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ
แหง
77
77
100
สํานักงาสหกรณจังหวัด ติดตามโครงการฯ
สวนภูมิภาค
1. จัดกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
คน
4,940 4,948 100.16
2. จัดกิจกรรมปรับแนวคิดเพื่อกาวสูการเปน Smart Farmer
คน
400
376
94
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
1) เกษตรกรรุนใหมไดรับการพัฒนาใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Existjng Smart Farmer) 4,948 ราย
2) เกษตรกรไดรับการปรับแนวคิดเพื่อกาวเขาสูการเปน Smart Farmer จํานวน 376 ราย
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
หลังการเขารวมโครงการฯ เกษตรกรสมาชิกมีแผนการพัฒนาอาชีพของตนและขยายผลไปสูเกษตรกร
รายอื่นๆ ในพื้นที่ ทําใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขาย ผลิตและการตลาดสงผลใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้น
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
1) เกษตรกรไมเขาใจในประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมโครงการฯ จึงหาเกษตรกรที่สมัครใจเขา
รวมโครงการยาก
2) เกษตรกรที่เปนเยาวชน/ทายาท ที่อยูในวัยทํางาน ไมมีความสนใจอาชีพเกษตรกรรม
3) เกษตรกรที่ผานคุณสมบัติพื้นฐานของ Smart Farmer แลว และมีความสามารถเปนวิทยากรได
ตองการเวทีในการแสดงความสามารถถายทอดความรู โดยไมเขาใจวาการที่เกษตรกรรายอื่นๆ มาศึกษาดูงาน
ในแปลงนา หรือฟารมของตน และตนเองไดถายทอดความรูในสาขาอาชีพนั้นๆ นั่นคือเวทีที่แสดงความสามารถ
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4) เกษตรกรที่ผานคุณสมบัติพื้นฐานของ Smart Farmer แลว และมีความสามารถเปนวิทยากรได
แตยังขาดความเชื่อมั่นในการถายทอดความรู เพราะมักคิดวาตนเองมรความสามารถนอยกวาเจาหนาที่ของ
อสค. หรือ กรมปศุสัตว
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
1) สรางความตระหนัก รักและหวงแหนที่ดินและอาชีพเกษตรกรรมใหเยาวชน/ทายาทสมาชิกคนรุนตอไป
2) จัดการเชื่อมโยงเครือขายเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็นตาง ๆ โดยแยกเปนรายสาขาอาชีพ
3) สรางความมั่นใจใหเกษตรกรที่มีความสามารถเปนวิทยากรได
4) ควรมีรางวัลใหสําหรับเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ แลวมีการเปลี่ยนแปลงในดานการประกอบ
อาชีพที่ทําใหมีรายไดเพิ่ม มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น แบบชัดเจน เพื่อเปนแรงจูงใจและเปนตัวอยางใหกับ
เกษตรกรรายอื่น ๆ

เจาหนาที่จากสํานักงานสหกรณจังหวัด
ใหความรูดานการสหกรณ

เจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของใหความรู
ดานการเกษตรที่เหมาะสม

สมาชิกผูเขารวมโครงการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง

ผูเขารวมโครงการรวมกันจัดทําแผนพัฒนาอาชีพ
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¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ¸¹Ò¤ÒÃÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ
1. â¤Ã§¡ÒÃ¸¹Ò¤ÒÃÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ
¸¹Ò¤ÒÃ¢ŒÒÇã¹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธ 1.2 : สรางความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายสหกรณทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ : เพื่อสงเสริมและจัดตั้งธนาคารสินคาเกษตร
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ : พื้นที่ 35 จังหวัด 68 สหกรณ
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
2,635,500.00
1.1 สวนกลาง
453,000.00
1.2 สวนภูมิภาค
2,182,500.00
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
2,635,500.00
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

หนวยนับ

แผน

450,413.00
2,182,345.61

99.43
99.99

2,632,758.61

99.89

ผล

รอยละ

ตัวชี้วัด
1. จํานวนสหกรณที่ไดรับการสงเสริมและจัดตั้ง
แหง
68
88
154.05
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. ติดตาม แนะนํา สงเสริม
ครั้ง
4
1
25
สวนภูมิภาค
1. อบรมใหความรูการจัดตั้งธนาคารขาวใน
แหง/ราย 37/600 57/2,019 154.05/336.50
สถาบันเกษตรกร
2. ประชาสัมพันธ
ครั้ง
68
88
129.41
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
1) จัดตั้งธนาคารขาวในสถาบันเกษตรกร จํานวน 57 แหง
2) สนับสนุนการดําเนินงานธนาคารขาวในสถาบันเกษตรกรเดิม จํานวน 31 แหง
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ผลลัพธเชิงคุณภาพ
1) สมาชิกยืมขาวสารเพื่อบริโภค 22,154 กิโลกรัม
2) สมาชิกยืมเมล็ดพันธุเพื่อเพาะปลูก 552,000 กิโลกรัม
3) สมาชิกฝากขาวเปลือกไวกับธนาคาร 1,357,481 กิโลกรัม
4) เกษตรกรไดรับประโยชน 4,054 ราย
5) ลดตนทุนการผลิต 3,680,000 บาท
6) ลดรายจาย ได 419,400 บาท
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
1) ธนาคารขาวบางแหงไมไดดําเนินการเนื่องจากไมตอบสนองความตองการของสมาชิกและบริบทของพื้นที่
2) ไมมีรูปแบบการบันทึกบัญชีของธนาคารขาวในสถาบันเกษตรกรที่แยกจากธุรกิจปกติของสหกรณไดชัดเจน
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
1) การกําหนดพื้นที่ดําเนินการควรเกิดจากสวนภูมิภาค เพื่อใหตรงความตองการสมาชิกและบริบทของพื้นที่
2) เรงรัดกรมตรวจบัญชีสหกรณใหกําหนดรูปแบบการบันทึกบัญชีธนาคารขาวที่ชัดเจน

ขาวเปลือกของสมาชิกที่นํามาฝากไวกับธนาคาร
สหกรณการเกษตรมวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

การบริจาคขาวเปลือกเขาธนาคาร ของธนาคารขาว
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนนาดูนสามัคคี จํากัด จ.อํานาจเจริญ
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ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐานราก
ของประเทศ ดวยการเรงพัฒนา บุคลากรของสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐานและจัดอันดับความเชื่อถือ
ของสหกรณและกลุมเกษตรกร
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) รับฝากลูกโคเพศเมีย ถอนคืนเปนโคสาวทองเพื่อใหเกษตรกรสมาชิกลดภาระการเลี้ยงลูกโคฟารม
2) เพื่อใหเกษตรกรสมาชิกมีแมโคที่มีคุณภาพไปทดแทนโคนมปลดระวาง
3) เพื่อลดตนทุนการผลิต สมาชิกสหกรณมีรายไดเพิ่มขึ้น
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
2.1 เพิ่มขีดความสามารถธนาคารโคนมทดแทนฝูง (กลุมจัดตั้งเมื่อป 2559 และ 2560) 8 แหง
1. สหกรณโคนมผาตั้ง จํากัด จังหวัดเชียงใหม
2. สหกรณโคนมพัทลุง จํากัด จังหวัดพัทลุง
3. สหกรณโคนมพิมาย จํากัด จังหวัดนครราชสีมา
4. ชุมนุมสหกรณโคนมภาคใตและภาคตะวันตก จํากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ
5. สหกรณโคนมบานบึง จํากัด จังหวัดชลบุรี
6. สหกรณโคนมการเกษตรไชยปราการ จํากัด จังหวัดเชียงใหม
7. สหกรณโคนมลําพูน จํากัด จังหวัดลําพูน
8. สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด จังหวัด ขอนแกน
2.2 จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง จํานวน 3 แหง ประกอบดวย
1. สหกรณโคนมปากชอง จํากัด จังหวัดนครราชสีมา
2. สหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด จังหวัดสระบุรี
3. สหกรณโคนมไทยเดนมารค – สวนมะเดื่อ จํากัด จังหวัดลพบุรี

* หมายเหตุ
1) “เพิ่มขีดความสามารถ” หมายถึง สหกรณเปาหมายที่ไดจดั ตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูงตั้งแตป 2559 - 2560 โดยได
ดําเนินการรับฝาก (ลูกโค) – ถอน (โคสาวทอง) สามารถสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคใหมีคณ
ุ ภาพใหกับสมาชิก
2) “จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง” คือ สหกรณเปาหมายที่อยูระหวางขั้นตอนการเตรียมความพรอมเพื่อจัดตั้งเปนธนาคาร
โคนมทดแทนฝูงตอไป
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3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
งบประมาณ

งบประมาณที่ไดรับ

หนวย : บาท
รอยละ

ผลเบิกจาย

1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
190,300
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
190,300
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

ตัวชี้วัด
1. เพิ่มขีดความสามารถธนาคารโคนมทดแทนฝูง
แหง
8
7
87.50
2. จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง
แหง
3
3
100
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนภูมิภาค
1. แนะนําสงเสริมและประสานงานการดําเนินงาน
แหง
8
7
87.50
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการดําเนินการรูปแบบ
ธนาคารโคนมทดแทนฝูง
2. แนะนําสงเสริมและประสานงานการดําเนินงาน
แหง
3
3
100
เพื่อจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง
3. ประชาสัมพันธกิจการของธนาคารโคนมทดแทนฝูง
แหง
11
11
100
(เพิ่มขีดความสามารถ+จัดตั้ง)
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
- เกษตรกรที่ไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการรวม 647 ราย
- สหกรณมีการรับซื้อลูกโคเพศเมียจากเกษตรกรสมาชิกเขาสูฟารมกลางของสหกรณ รวม 1,495 ตัว
สมาชิกที่นําลูกโคมาฝาก จํานวน 485 ราย มูลคาการรับฝากรวม 23,635,114 บาท มูลคาการรับฝากเฉลี่ย
ตัวละ 15,809.44 บาท
- เกษตรกรสมาชิ กถอน (ซื้ อ) คื น โคสาวท องจากธนาคารสู ฟาร ม รวมทั้ งสิ้ น 617 ตั ว มู ลค าทั้ งสิ้ น
28,923,980 บาท จํานวนสมาชิก 273 ราย และเกษตรกรอื่นที่ไมไดสมัครเขารวมโครงการฯ จํานวน 4 ตัว
1 ราย
- เกษตรกรสมาชิกสามารถลดตนทุนการเลี้ยงลูกโคไดเฉลี่ยตัวละ 10,140.69 บาท (1)
- มีรายไดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตัวละ 5,490 บาท(2) และรายไดการใหผลผลิตที่เร็วขึ้น เฉลี่ย 1,620 บาท/ตัว (3)
- สามารถลดตนทุน คิดเปนมูลคารวม 6,256,805.73 บาท(4) และเพิ่มรายได 4,386,870 บาท(5)
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ผลลัพธเชิงคุณภาพ
1. เกษตรกรสามารถลดค า ใชจา ยในการรับ ภาระการเลี้ย งดูลูกโค ซึ่งทางเมื่อเขาสูฟารมกลางของ
สหกรณ ลูกโคของเกษตรกรสมาชิกจะได รับ การดูแลตามหลั กวิช าการ ทําใหมีอัตราการเจริญเติ บโตและ
สมบูรณพันธ สงผลใหเพิ่มโอกาสในการผสมเทียมติดเร็วขึ้น เฉลี่ย 3 เดือน รายละเอียด
รายการ
ในโครงการฯ ฟารมเกษตรกร
ผลตาง
1. ระยะเวลาการเลี้ยงลูกโค ผสมติด จนได
ลูกตัวแรกเฉลี่ย (เดือน)
2. ตนทุนการเลี้ยงโคเฉลี่ยตอเดือน (บาท)

27

30

ลดลง 3 เดือน

1,735.53

1,900.00

ลดลง 164.47 บาท

3. ตนทุนการเลี้ยงตอตัวเฉลี่ย (บาท)

46,859.31

57,000.00

ลดลง 10,140.69

12.9

11.9

เพิ่มขึ้น 1

4. อัตราการใหน้ํานมเฉลี่ย (กก./ตัว/วัน)

* คํานวณจากขอมูลที่สํานักงานสหกรณจังหวัดที่รับผิดชอบ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
* ผลตาง คํานวณจากโครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง - ฟารมเกษตรกร
2. เมื่อเกษตรกรนําลูกโคที่ยังไมใหผลผลิตเขาสูธนาคาร สมาชิกจะมีเวลาในการดูแลโคในฟารมของ
ตนเองไดอยางเต็มที่และทั่วถึง สงผลตอคุณภาพน้ํานมโคที่ดีขึ้น
(1) คํานวณจาก (ตนทุนการเลี้ยงโคเฉลี่ยตอตัวในธนาคาร – ตนทุนการเลี้ยงโคเฉลี่ยตอตัวในฟารมเกษตรกร) X
จํานวนโคที่ถอนคืน
(2) คํานวณจาก น้ํานมดิบที่เพิ่มขึ้น X ราคาน้ํานมดิบเฉลี่ยที่เกษตรกรจําหนายได 18 บาท/กก. X ชวงการใหนม
305 วัน
(3) คํ า นวณจาก น้ํ า นมดิ บ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น X ระยะเวลาในการผสมติ ด เร็ ว ขึ้ น X ราคาน้ํ า นมดิ บ เฉลี่ ย ที่ เ กษตรกร
จําหนายได 18 บาท/กก.
(4) คํานวณจาก ผลลัพธ(1) X จํานวนโคที่เกษตรกรถอน (ซื้อ) คืน
(5) คํานวณจาก (ผลลัพธ (2) + ผลลัพธ(3) )X จํานวนโคเกษตรกรถอน (ซือ
้ ) คืน
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
สหกรณโคนมพัทลุง จํากัด จังหวัดพัทลุง ไดรับการอนุมัติใหยกเลิกเขารวมโครงการ ซึ่งสหกรณได
ดําเนินตามขั้นตอนมีการจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง มีการกําหนดระเบียบสหกรณฯ วาดวยการจัดตั้งและ
บริหารจัดการธนาคารโคนมทดแทนฝูง เรียบรอยแลว พรอมดําเนินการแตสมาชิกไมประสงคเขารวมโครงการ
เนื่ องจากสมาชิ กสามารถเลี้ ยงดู โคในฟาร มของตนเองได จึงทําใหส หกรณฯ ไมส ามารถขับ เคลื่อนไดตาม
วัตถุประสงคของโครงการ
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
- ควรมีการติดตามและประเมินผลของโครงการอยางตอเนื่อง หลังไดถอน (ซื้อ) คืนโคสาวทองสูฟารม
เกษตรกร
- ใหคําแนะนําการดูแลแกเกษตรกรสมาชิก หลังการถอน (ซื้อ) คืนโค จากโครงการฯ เพื่อใหสามารถ
ดูแลสุขภาพของโคอยางถูกตองและเหมาะสม เพื่อความยั่งยืนตอไป
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สมาชิกมาถอน (ซื้อ) คืน โคสาวทอง คืนสูฟารมของตน

เจาหนาที่ของสหกรณฯ ตั้งโตะ เพือ่ บริการแกสมาชิก
ในการถอน (ซื้อ) คืน โคสาวทอง

โครุน ในธนาคารโคนมทดแทนฝูง

ใหอาหารโคในธนาคารฯ

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢็§ÊË¡Ã³áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ
1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊË¡Ã³ÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃà»š¹Í§¤¡ÃËÅÑ¡ÃÐ´ÑºÍํÒàÀÍ
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐาน
รากของประเทศดวยการเรงพัฒนาบุคลากรของสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐานและจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของสหกรณและกลุมเกษตรกร
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อพัฒนาความศักยภาพสหกรณภาคการเกษตรระดับอําเภอใหมีความเขมแข็งเปนที่พึ่งของสมาชิก
สหกรณ เกษตรกร และชุมชนในอําเภอ
2) เพื่อเสริมสรางสหกรณภาคการเกษตรระดับอําเภอใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ : พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสหกรณภาคการเกษตร
ระดั บ อํ า เภอให มี ค วามเข ม แข็ ง และมี ค วามพร อ มที่ จ ะเป น ศู น ย ก ลางในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานราก
จํานวน 820 สหกรณ
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3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
งบประมาณ

งบประมาณที่ไดรับ

1. งบดําเนินงาน
4,924,800
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
4,924,800
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
4,924,800
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนสหกรณการเกษตรที่ไดรับการเสริมสรางความ
เขมแข็งในระดับอําเภอ
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
2. แนะนํา สนับสนุน และประสานงานกับสํานักงานสหกรณ
จังหวัด
3. ติดตาม และสรุปผลการดําเนินงาน
สวนภูมิภาค
1. แนะนําสงเสริมและดําเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ศักยภาพสหกรณ
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรมใหความรูคณะกรรมการ
ฝายจัดการสหกรณ
3. จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ

ผลเบิกจาย

หนวย : บาท
รอยละ

4,924,800
4,924,800
4,924,800

100
100
4,924,800

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

แหง

300

320

100

งาน
จังหวัด

1
76

1
76

100
100

จังหวัด

76

76

100

แหง

820

820

100

คน

1,756 11,407

100

แหง

300

100

314

4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
สหกรณการเกษตรระดับอําเภอไดรับการพัฒนาใหมีความเขมแข็งเปนที่พึ่งของสมาชิก
สหกรณ เกษตรกร ชุมชน จํานวน 320 แหง
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
สหกรณภาคการเกษตรระดับอําเภอจํานวน 820 แหงทั่วประเทศ ไดรับการพัฒนาใหมีความเขมแข็ง
และมีความพรอมในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหบริการสมาชิก เกษตรกร และคนในชุมชน กระบวนการพัฒนา
สหกรณ ภ าคการเกษตรระดั บ อํ า เภอให บ รรลุเ ปาหมาย โดยสํานักงานสหกรณจั งหวัด ไดศึ ก ษาวิ เคราะห
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สภาพแวดล อ มโดยรวมของสหกรณ เพื่ อ นํ า เข า สู ก ระบวนการพั ฒ นาศั ก ยภาพสหกรณ ในด า นต า ง ๆ
จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานการใหบริการขายปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ดานการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
จากสมาชิก ดานการพัฒนาเปนศูนยเรียนรูดานการสหกรณ และดานการพัฒนาสหกรณใหเปนศูนยกลางใน
การเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ทางการเกษตรและสหกรณ มี ค วามพร อ มให บ ริ ก ารสมาชิ ก สหกรณ
เกษตรกร ชุมชนในอําเภอ
ผลการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยรวมสูกระบวนการพัฒนาศักยภาพสหกรณ 4 ดาน พบวา
1) สหกรณไดรับการแนะนํา สงเสริม และดําเนินการขับเคลื่อนแผน เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณในดาน
การใหบริการขายปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ดานการรวบรวมผลผลิตเกษตรจากสมาชิก เปนศูนยเรียนรูดาน
การสหกรณ และเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือทางการเกษตรและสหกรณ ดําเนินการแลว
820 แหง
2) สหกรณไดรับการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณใหเปนสหกรณภาคการเกษตรระดับอําเภอซึ่งมี
การพัฒนาในดานตาง ๆ และมีผลการดําเนินการดังนี้
1) การใหบริการขายปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ จํานวน 702 แหง
2) การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิก จํานนวน 450 แหง
3) การพัฒนาสหกรณเปนศูนยเรียนรูดานการสหกรณ จํานวน 335 แหง
4) การพัฒนาเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือทางการเกษตรและสหกรณ
จํานวน 394 แหง
จากผลการพั ฒ นาสหกรณ สู ก ระบวนการพั ฒ นาศั ก ยภาพสหกรณ ทั้ ง 4 ด า น มี ส หกรณ ที่ ไ ด รั บ
การพัฒนาสูกระบวนการพัฒนาศักยภาพสหกรณครบทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการใหบริการขายปจจัยการผลิตที่
มีคุณภาพ การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิก การพัฒนาเปนศูนยเรียนรูดานการสหกรณ และ
สหกรณเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือทางการเกษตรและสหกรณมีความพรอมใหบริการ
สมาชิกสหกรณ เกษตรกร ชุมชนในอําเภอ แลวจํานวน 320 แหง
3) คณะกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการและสมาชิกสหกรณ ไดรับการพัฒนาความรู บทบาทหนาที่
และการพัฒนาศักยภาพสหกรณ ระดับ อําเภอใหเขมแข็ ง จํานวน 11,407 คน ดําเนินการแลว 76 จังหวัด
จํานวน 820 สหกรณ
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
ไมสามารถคัดเลือกสหกรณหลักไดครบทุกอําเภอ เนื่องจากบางอําเภอเปนสังคมเมือง ไมมีการทํา
อาชีพเกษตรกรรม หรือมีแตสหกรณมีขนาดเล็ก ไมมีศักยภาพหรือแดนดําเนินงานไมครอบคลุมทั้งอําเภอ หรือ
เปนสหกรณรูปแบบเฉพาะ เชน สหกรณนิคม สหกรณประมง สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดิน สหกรณผูใชน้ํา
สหกรณกองทุนสวนยาง สกต. สหกรณโคนม และสหกรณผูเลี้ยงสัตว เปนตน
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6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
1) กรณีที่มีสหกรณในระดับอําเภอ แตไมมีศักยภาพหรือสหกรณออนแอ ควรพัฒนาสหกรณที่มีอยูใน
อําเภอตามแผนพัฒนาความเขมแข็ง หรือเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการสหกรณ ควบคูไปกับการดําเนินงาน
และพัฒนาสหกรณตามแนวทางของโครงการพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรเปนองคกรหลักระดับอําเภอ
2) กรณีมีสหกรณการเกษตรระดับอําเภอ แตเปนสหกรณที่มีรูปแบบเฉพาะ มีขนาดเล็ก ควรมีแนวทาง
ในการพัฒนาสหกรณที่เปนสหกรณการเกษตรในรูปแบบเฉพาะ เนื่องจากสหกรณบางแหงมีศักยภาพในการ
ดําเนินธุรกิจสหกรณ หรือดานการใหบริการสมาชิก เกษตรกร ชุมชน สวนใหญในอําเภอนั้นได
ตัวอยางการดําเนินงาน สํานักงานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ มีสหกรณการเกษตรระดับอําเภอจํานวน
9 สหกรณ โดยสํานักงานสหกรณจังหวัดไดศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยรวมของสหกรณ เพื่อนําเขาสู
กระบวนการพัฒนาศักยภาพสหกรณในดานตาง ๆ จํานวน 4 ดาน ตามแนวทางการดําเนินงานกิจกรรมการ
พัฒนาสหกรณภาคการเกษตรเปนองคกรหลักระดับอําเภอ ไดแก ดานการใหบริการขายปจจัยการผลิต ที่มี
คุณภาพ ดานการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิก ดานการพัฒนาเปนศูนยเรียนรูดานการสหกรณ
และดานการพัฒนาสหกรณใหเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือทางการเกษตรและสหกรณ
เพื่อใหมีความพรอมใหบริการสมาชิกสหกรณ เกษตรกร ชุมชนในอําเภอ โดยไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้
1) ถอดบทเรียนสหกรณตนแบบ
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ
3) ตั้งคณะทํางานระดับอําเภอเพื่อขับเคลื่อนและติดตามงาน
4) แนะนํา สงเสริมสหกรณ เพื่อขับเคลื่อนแผนและติดตามงาน

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
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2. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊË¡Ã³ÀÒÂãµŒ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í 1 ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒ 1 ÊË¡Ã³
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐาน
รากของประเทศ ดวยการเรงพัฒนาบุคลากรของสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐานและจัดอันดับ
ความเชื่อถือของสหกรณและกลุมเกษตร
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อเสริมสรางศักยภาพการดําเนินธุรกิจสหกรณในรูปแบบบประชารัฐ ภายใตความรวมมือระหวางกรม
สงเสริมสหกรณ หอการคาไทย และสหกรณ
2) เพื่อสงเสริมชองทางทางการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาสหกรณ
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
สหกรณภาคการเกษตร ใน 76 จังหวัด (ยกเวนกรุงเทพฯ) อยางนอยจังหวัดละ 1 สหกรณ รวม 94 แหง
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
6,079,900
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
6,079,900
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
6,079,900
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. สหกรณไดรับการสงเสริมพัฒนาศักยภาพภายใตความ
รวมมือแบบประชารัฐ
2. ผลิตภัณฑของสหกรณที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนา
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. จัดทําแนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาสหกรณ
ภายใตความรวมมือ 1 หอการคา 1 สหกรณ
2. ประสาน แนะนํา สนับสนุนการดําเนินงานโครงการให
บรรลุผลสําเร็จ
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6,079,900
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6,079,900

100
100
100
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แผน

ผล

รอยละ

แหง

76

94

123.68

ผลิตภัณฑ

94

94

100

เลม

1

1

100

ตลอดทั้งป

1

1

100
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หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

3. เก็บรวบรวมรายงานเพื่อประเมินผลความสําเร็จและศึกษา
ครั้ง
4
4
100
วิเคราะหเพื่อใชประโยชนตอไป
สวนภูมิภาค
1. สํานักงานสหกรณจังหวัดคัดเลือกสหกรณเปาหมายที่เขา
แหง
76
94 123.68
รวมโครงการอยางนอยจังหวัดละ 1 แหง
2. สํานักงานสหกรณจังหวัดจัดการประชุมจัดทําแผนการ
ครั้ง
76
94 123.68
ดําเนินการ รวมกับ หอการคาจังหวัด และสหกรณเปาหมายที่
เขารวมโครงการ
3. สํานักงานสหกรณจังหวัดจัดการประชุมขับเคลื่อนแผนการ
ครั้ง
76
94 123.68
ดําเนินงานที่กําหนดไวตามกิจกรรมที่ไดกําหนด
4. สํานักงานสหกรณจังหวัดจัดประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
ครั้ง
76
94 123.68
ปญหาอุปสรรค และปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินงาน
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. รายงานผลการดําเนินใหกรมสงเสริมสหกรณผานระบบ
ครั้ง
4
4
100
e-project และรายงานรายละเอียดความกาวหนาในรายไตร
มาสตามที่กองฯกําหนดให
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
สหกรณที่เขารวมโครงการไดรับการสงเสริมหรือพัฒนาดานการตลาด จํานวน 94 แหง
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
สหกรณที่เขารวมโครงการไดรับการสงเสริมหรือพัฒนาดานการตลาด โดยวิธีการขยายชองทางการจัด
จําหนายไปยังรานคาที่เปนพันธมิตรในเครือขายของหอการคา เชน หางสรรพสินคา หรือศูนยการคาในพื้นที่
รวมถึงชองทางการจัดหนายผานรานคาออนไลน เปนตน และการสรางมูลคาเพิ่มของสินคา โดยการพัฒนา
วิธีการผลิตและแปรรูปตัวผลิตภัณฑใหมีคุณภาพสูงขึ้น ตลอดจนการพัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความทันสมัย
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
5.1 ระดับกรม :
- การชี้ แจงแนวทางการดํ า เนิ น งานและงบประมาณสํา หรับ ทํา กิจ กรรมไมชัดเจน รวมไปถึ ง
การเรงรัดเบิกจายงบประมาณในชวงครึ่งปแรกของปงบประมาณ 2561 ทําใหบางสํานักงานสหกรณจังหวัด
จําเปนตองเรงดําเนินงาน และผลการดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพ
5.2 ระดับจังหวัด :
- พื้นที่เปาหมายบางแหงไมสามารถคัดเลือกสหกรณเปาหมายเพื่อพัฒนาได เนื่องจากสหกรณ
การเกษตรไมมีสินคาหรือผลิตภัณฑของตนเอง
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- บางสํ า นั ก งานสหกรณ จั ง หวั ด ไม ไ ด ต รวจสอบแผนการดํ า เนิ น งานและกิ จ กรรมที่ ต อ งทํ า
ในปงบประมาณ 2561 ทําใหละเลยการดําเนินงานสวนของกิจกรรม 1 หอการคา 1 สหกรณการเกษตร และ
ไมรายงานผลหรือประเด็นปญหาที่พบมายังสวนกลางเพื่อหาแนวทางแกไข
- การดําเนินกิจกรรมรวมกับหอการคาเปนในบางจังหวัดไมบรรลุตามวัตถุประสงค โดยสาเหตุ
หลักมาจากการเปลี่ยนแปลงคณะทํางานของหอการคาจังหวัด และคณะทํางานของหอการคาจังหวัดไมมีความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาสินคาเกษตร ทําใหผลการดําเนินงานมีเพียงการประชุมรวมกันเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
หรือการลงนามขอตกลงเพื่อทําการพัฒนา แตไมมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดผลงานที่เปนรูปธรรม
5.3 สหกรณ :
- สหกรณที่เขารวมบางแหงยังไมมีศักยภาพในการพัฒนา ทําใหเมื่อดําเนินการไปแลวตองหยุด
กิ จ กรรม เช น หน ว ยงานภาคี ทํา การหาชองการตลาดที่สหกรณสามารถสงสินคาไดประจํา แตส หกรณไม
สามารถผลิตสินคาไดเพียงพอ หรือไมสามารถผลิตสินคาไดตรงตามมาตรฐานที่กําหนด เปนตน
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
1) ระดับกรม :
- วางแผนและชี้แจงการดําเนินกิจกรรม 1 หอการคา 1 สหกรณการเกษตร โดยจัดทําคูมือชี้แจง
ทั้งรายละเอียดและงบประมาณที่ไดรับสงไปยังสํานักงานสหกรณจังหวัดในชวงตนปงบประมาณใหม โดยเนน
ย้ําการรายงานผลการดําเนินงานตามกําหนดและลงพื้นที่เปาหมายที่มีปญหาเพื่อหาทางแกไข
2) ระดับจังหวัด :
- วางแผนการดํ า เนิ น งานจากคู มื อ โครงการและแผนงบประมาณที่ ไ ด รั บ โดยเริ่ ม จากการ
ประสานงานกับหนวยงานภาคีตั้งแตชวงเริ่มตนปงบประมาณ
- การคัดเลือกสหกรณภาคการเกษตรที่เขารวม ควรเลือกจากสหกรณการเกษตรที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาและผลิตสินคาในระยะยาว รวมถึงมีความสนใจที่จะเขารวมโครงการอยางแทจริง

กิจกรรมการลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือ โครงการ 1 หอการคา 1 สหกรณ ณ
จังหวัดมหาสารคาม
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¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººà¡ÉµÃ¡ÃÃÁÂÑ่§Â×¹ã¹ÊË¡Ã³áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã
1. â¤Ã§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×Í่ ¹à¡ÉµÃÍÔ¹·ÃÕÂã ¹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ãã¹¾×¹้ ·Õ่¹¤Ô ÁÊË¡Ã³ »‚§º»ÃÐÁÒ³ 2561
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐานราก
ของประเทศ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อสงเสริมและพัฒนาองคความรู และการผลิตของสมาชิกสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร
ที่ไดรับการคัดเลือก ไปสูการตรวจรับรองการผลิตมาตรฐานกลุมเกษตรอินทรีย ตลอดจนสรางโอกาสทาง
การตลาดใหสามารถมีชองทางการจําหนายไดทั้งในประเทศและตางประเทศ
2) เพื่อเสริมสรางกลุมผูผลิตเกษตรอินทรียและสรางความเขมแข็งในกลุมเกษตรอินทรีย ที่ไดดําเนินการไป
แล ว ในป ง บประมาณ 2560 ให มี ก ารพั ฒ นาเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ด า นป จ จั ย การผลิ ต การตลาด
และการแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางกัน
3) สรางแหลงผลิตเกษตรอินทรียขั้นที่ 1 ในกลุมผูผลิตสังกัดสถาบันในเขตนิคมสหกรณทุกนิคมสหกรณ
เพื่อรองรับความตองการของผูบริโภคที่นิยมบริโภคสินคาเพื่อสุขภาพมากขึ้น
4) สรางเกษตรกรผูผลิตอินทรียใหเกิดขึ้นอยางแทจริง และสามารถนําความรูไปขยายตอได (เกษตรกร
ที่ผลิตอินทรีย ตองมีใจรัก (รักสุขภาพตนเอง รักสุขภาพผูอื่น) อดทน (เพราะใชเวลาในการยอมและกวาจะผาน
การรับรอง) ขยัน (ตองมั่นดูแล อยางสม่ําเสมอ ระมัดระวังในการใสปุยอินทรีย หามใชสารเคมี และ ในชวงแรก
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การยอมรับยังมีนอย)และตองทําเปนอาชีพหลัก (เพราะใชเวลาทุมเทกับการผลิต และตองมีพื้นที่กันชน จึงเปน
การเกษตรแบบประณีต)
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
1) อบรมใหความรูเกี่ยวกับเกษตรอินทรียเบื้องตน ใหกับสมาชิกสหกรณ (กลุมเปาหมายใหม ป 61)
จํานวน 1,000 ราย จํานวน 49 นิคม พื้นที่ 5,000 ไร
2) อบรมขั้นตอนการยื่นการรับรอง GAP หรือ PGS ใหกับสมาชิกสหกรณ (กลุมเปาหมายเดิม ป60)
จํานวน 1,000 ราย จํานวน 49 นิคม พื้นที่ 4,500 ไร
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
5,558,400
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
5,558,400
2. เงินอุดหนุน
3,000,000
รวมทั้งสิ้น
8,558,400
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. เกษตรกรสมาชิกไดรับการอบรมเกษตรอินทรียเบื้องตน
2. เกษตรกรสมาชิกไดรับการอบรมเกษตรอินทรียขั้นที่ 2
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. อํานวยการ ติดตาม ประเมินผล แกไข ปญหา อุปสรรค
2. จัดหางบประมาณสนับสนุน
3. ประชุมชี้แจงนโยบาย ออกคูมือการขับเคลื่อน
สวนภูมิภาค
1.อบรม นําเกษตรกรศึกษาดูงาน (อินทรียขั้นที่ 1)
2.อุดหนุนปจจัยการผลิตเบื้องตน (อินทรียขั้นที่ 1)
3.อบรมเกษตรอินทรียขั้นที่ 2
หมายเหตุ : การอบรมขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 รวมจํานวน 2,000 ราย
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5,557,865
5,557,865
2,997,000
8,554,865

99.99
99.99
99.90
99.96

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

ราย
ราย

1,000
1,000

1,000
1,000

100
100

นิคมสหกรณ
นิคมสหกรณ
ฉบับ

49
49
1

49
49
1

100
100
100

ราย
ราย
ราย

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

100
100
100
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4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
อบรมเกษตรกรสมาชิก รวมถึงนําไปศึกษาดูงาน จํานวน 1,000 ราย (เกษตรอินทรียขั้นที่ 1) และอบรม
เกษตรกรสมาชิกในวิธีการยื่นขอรับรองสินคาเกษตรปลอดภัย เพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิต จํานวน 1,000 ราย
(เกษตรอินทรียขั้นที่ 2)
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
เกษตรสมาชิก สามารถผานการปรับเปลี่ยนการผลิตเปนสินคาเกษตรปลอดภัย ไดรับรองมาตรฐาน
GAP จํานวน 300 ราย
5. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
- เกษตรกรสมาชิก ขาดโรงเรือนพรอมระบบน้ํา อันจะทําใหมีการผลิตตอเนื่อง ในทุกฤดูกาล
- ภาครัฐ ควรอุดหนุนโรงเรือนพรอมระบบน้ําแกเกษตรกรสมาชิกที่ผานการปรับเปลี่ยนการผลิตได
รับรองมาตรฐาน GAP เพื่อผลักดันใหสามารถไดรับการรับรองเกษตรอินทรีย (เกษตรอินทรียขั้นที่ 3) ได
- ภาครัฐ ควรสนับสนุนใหสมาชิกเกษตรกรที่ผานเกษตรอินทรียขั้นที่ 2 ไดรับการสนับสนุนการลงทุน
ในลักษณะ Green Credit (ดอกเบี้ยต่ํา) ผานสถาบันเกษตรกร

ผลผลิตตามแนวเกษตรอินทรีย ของเกษตรกรสมาชิก นิคมสหกรณชะอํา เพชรบุรี
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มอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ใหเกษตรกรสมาชิก นิคมสหกรณทาฉาง สุราษฎรธานี

กิจกรรมศึกษาอบรมความรูเกษตรอินทรียเบื้องตน และเกษตรอินทรียเฉพาะชนิด
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กิจกรรมศึกษาเรียนรูนอกพื้นที่เชื่อมโยงการตลาด การผลิต
ของเกษตรกรสมาชิกนิคมสหกรณทาฉาง สุราษฎรธานี
2. â¤Ã§¡ÒÃà¡ÉµÃ¼ÊÁ¼ÊÒ¹ã¹ÊË¡Ã³áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระดับ
ฐานรากของประเทศ ดวยการเรงรัดพัฒนาบุคลากรของสหกรณ
.
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ : เพื่อใชรูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน เปน
ทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกรในการดํารงชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ใหสมาชิกมีรายไดเพิ่ม รวมทั้งเชื่อมโยงธุรกิจในสถาบันเกษตรกร ให
เขมแข็งโดยการเพิ่มปริมาณการดําเนินธุรกิจ รวมกันซื้อรวมกันขาย เงินฝาก และบริการ โดยมีพื้นที่ดําเนินการ
กระจายทุกภูมิภาคในเขตชลประทานทั่วประเทศ โดยเปนสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ไดรับอนุมัติเงินกู
จากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรเพื่อสรางระบบน้ําในไรนาของสมาชิก ระยะเวลาโครงการ 4 ป ตั้งแตป 2561 2564 สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีสมาชิกที่เขารวมโครงการใน 23 จังหวัด ไดรับงบประมาณ รวม
ทั้งสิ้น 14,899,400 บาท แบงเปนกิจกรรม ดังนี้
1. อบรมใหความรูเกษตรผสมผสานแกสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ สถาบัน
เกษตรกรปละ 100 แหง จํานวน 1,500 ราย แบงเปน สมาชิกสหกรณ 1,365 ราย สมาชิกกลุมเกษตรกร 135
ราย ในพื้นที่ 7,500 ไร เปนเงิน 4,469,400 บาท
2. เงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปจจัยการผลิตใหกับสมาชิกที่เขารวมโครงการเชน เมล็ดพันธุ พันธุพืช พันธุ
สัตว ปุย รายละ 6,660 บาท จํานวน 1,500 ราย เปนเงิน 9,990,000 บาท
3. การติดตามผลการดําเนินงานในสวนภูมิภาค จํานวน 440,000 บาท
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2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร ที่ไดรับอนุมัติเงินกูจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรเพื่อสรางระบบน้ํ า
ในไรนาของสมาชิก ระยะเวลาโครงการ 4 ป ตั้งแตป 2561 - 2564 สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สมาชิก
ที่เขารวมโครงการ จํานวน 1,500 คน จํานวน 100 แหง ใน 23 จังหวัด จํานวน 7,500 ไร
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
4,909,400
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
4,909,400
2. เงินอุดหนุน
9,990,000
รวมทั้งสิ้น
14,899,400
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. อบรมใหความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานแปลงตนแบบการทําเกษตรผสมผสาน
ใหกับสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร
2. จํานวนพื้นที่ดําเนินการของเกษตรกร
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการเกษตรผสมผสาน
ในสหกรณและกลุมเกษตรกร
2. รวบรวม และประมวลผลขอมูลของสหกรณและกลุมเกษตรกร
ที่เขารวมโครงการ
สวนภูมิภาค
1. จัดอบรมโครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ/กลุมเกษตรกร
2. จายเงินอุดหนุนใหสถาบันเกษตรกร
3. ติดตามแผนการผลิต/จําหนาย ของสถาบันเกษตรกร
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4,718,532
4,718,532
9,930,060
14,648,592

96.11
96.11
99.40
98.32

หนวย
นับ

แผน

ผล

รอยละ

คน

1,500

1,499

99.93

ไร

7,500

27,486 366.48

จังหวัด

23

23

100

แหง

100

100

100

คน
คน
แหง

1,500
1,500
100

1,499
1,491
100

99.93
99.40
100
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4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
1. อบรมใหความรูเกษตรผสมผสานแกสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ สถาบัน
เกษตรกรปละ 100 แหง ใน 23 จังหวัด จํานวน 1,499 ราย แบงเปน สมาชิกสหกรณ 1,357 ราย สมาชิก
กลุมเกษตรกร 142 ราย ในพื้นที่ 27,4860 ไร เปนเงิน 4,396,608 บาท
2. เงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ จั ด หาป จ จั ย การผลิ ต ให กั บ สมาชิ ก ที่ เ ข า ร ว มโครงการเช น เมล็ ด พั น ธุ พั น ธุ พื ช
พันธุสัตว ปุย รายละ 6,660 บาท จํานวน 1,491 ราย เปนเงิน 9,930,060 บาท
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
สมาชิกที่เขารวมโครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณและกลุมเกษตรกร ไดมีเลือกอีกทางหนึ่งในการ
ดํ า รงชี พ ตามแนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ทางการเกษตร
ทําใหสมาชิกมีรายไดเพิ่ม

สมาชิกทําโรงเพาะเห็ด เพื่อบริโภคและ
จําหนายเพิ่มรายไดแกครอบครัว

สมาชิกปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อบริโภค
และจําหนายเพิ่มรายไดแกครอบครัว

สมาชิกทํานาขาว เพื่อบริโภคและ
จําหนายเพื่อเพิ่มรายไดแกครอบครัว

สมาชิกปลูกผลไม เพื่อบริโภคและ
จําหนายเพื่อเพิ่มรายไดแกครอบครัว
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3. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃµÒÁá¹Ç·Ò§·ÄÉ®ÕãËÁ‹ã¹ÊË¡Ã³áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560–2564 :
ยุทธศาสตรที่ 8 การสรางความยั่งยืนดวยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปญญาสหกรณ
กลยุทธที่ 8.1 พัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ:
1) เพื่อรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ที่ทรงมีตอปวงชนชาวไทย
2) เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม
และสามารถนําไปปรับใชเพื่อการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
3) เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ มีศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 และสามารถนําไปสูขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ตอไป
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ : ใน 76 จังหวัด และ 2 พื้นที่
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
งบดําเนินงาน
4,117,820
3,908,070.04
- แนะนํา สงเสริม
413,400
- อบรมใหความรู (เบิกจาย
3,654,420
แทนกัน โอนให กษ.)
50,000
- ประชาสัมพันธ
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม(ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
หนวยนับ แผน
ตัวชี้วัด
รอยละของเกษตรกรที่เขารวมโครงการเกษตร
รอยละ
50
ทฤษฎีใหมขั้นที่ 2 สมัครเปนสมาชิกสหกรณ/
กลุมเกษตรกร
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
1. เกษตรกรมีความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของ
ราย
5,537
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม
2. เกษตรกรมีความมุงมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเองตามแนว
ราย
5,537
ทางการสงเสริม
3. เกษตรกรปรับเปลี่ยนแนวคิดทําเกษตรทฤษฎีใหมไดอยาง
ราย
5,537
ถูกตองและเหมาะสม
4. เกษตรกรมีแผนการผลิตตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม
ราย
5,537
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94.91

ผล

รอยละ

58.97

117.94

5,331

96.28

4,684

84.59

4,167

75.26

4,314

77.91
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
หนวยนับ แผน
ผล
รอยละ
5. เกษตรกรสามารถนําแผนการผลิตไปสูการปฏิบัติ
ราย
5,537 3,918 70.76
*มีพื้นที่รวม จํานวน 64,390 ไร
พื้นที่ทําเกษตรทฤษฎีใหม 31,796 ไร
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
เกษตรกรไดรับการแนะนํา สงเสริมใหดําเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม 5,537 ราย
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
เกษตรกรไดรับความรู และปรับเปลี่ยนแนวความคิดและรูปแบบในการทําการเกษตร สามารถลด
คาใชจายในการดํารงชีวิตประจําวันได
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
- ขาดความชัดเจนในการดําเนินกิจกรรม
- เกษตรกรบางสวนขาดความรู ความเขาใจในการทําเกษตรทฤษฎีใหม ขาดทุนทรัพยที่จะดําเนินการ
- ขอมูลการรายงานผล/การติดตามการดําเนินกิจกรรมยังไมครอบคลุมกับสิ่งที่ตองการเทาที่ควร
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
- ใหการสนับสนุนในการแนะนํา สงเสริม ติดตามเกษตรกรใหเปนไปอยางตอเนื่อง
- บูรณาการกับหนวยงานอื่น/เอกชนใหมากขึ้น เพื่อสนับสนุนองคความรู เทคโนโลยีการผลิตใหมๆ
- ปรับปรุงแบบการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมใหครอบคลุมมากขึ้น

ปจจัยการผลิตที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมปศุสัตวสนับสนุนไก เปนตน
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การอบรมใหความรูเกษตรกรเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทําการเกษตร หัวขอวิชาประกอบดวย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม การลดตนทุนการผลิต/ลดรายจาย การสรางผลผลิต/
รายได การจัดทําบัญชีครัวเรือน/บัญชีตนทุน การผลิต
¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃã¹ÊË¡Ã³áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã
1. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃã¹ÊË¡Ã³áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณ
กลยุทธ 1.2 สรางความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายสหกรณทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของสหกรณ
กลยุทธ 4.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และนวัตกรรมมา
ใชในระบบสหกรณ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจสินคาเกษตรในสหกรณและกลุมเกษตรกร
2) เพื่อสนับสนุนอุปกรณการตลาดแกสหกรณ กลุมเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรและสรางมูลคาเพิ่ม
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ : สนับสนุนปจจัยโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณการตลาดใหแก
สหกรณ/กลุมเกษตรกร จํานวน 47 แหง ในพื้นที่ 22 จังหวัด
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

9,670,800
9,670,800

8,332,366
8,332,366

86.16
86.16

69,944,000
79,614,800

69,033,534
77,365,900

98.70
97.18
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4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
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หนวย
นับ

แผน

ผล

รอยละ

ตัวชี้วัด
1. สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพการดําเนิน
แหง
47 52 110.638
ธุรกิจสินคาเกษตร
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. ใหคําปรึกษา แนะนํา และติดตามผล การดําเนินงานโครงการ
จังหวัด 22 30 136.36
2. สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
ครั้ง
12 12
100
สวนภูมิภาค
1. สนับสนุนปจจัยโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณ การตลาดใหแก
แหง
47 52 110.638
สหกรณ /กลุมเกษตรกร
2. แนะนํา ควบคุม และติดตามการดําเนินงานการกอสรางให
แหง
47 52 110.638
เปนไปตามสัญญาและเงื่อนไข
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
1) สนับสนุนเงินอุดหนุนสําหรับโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณการตลาด อาทิเชน รถโฟลคลิฟท รถหองเย็น
สายพานลําเลียงเพื่อคัดแยกผลผลิต โกดัง เก็บขาวเปลือก เปนตน ใหกับสหกรณและกลุมเกษตรกรในพื้นที่ 30 จังหวัด 52
แหง โดยแบงเปนสหกรณ 51 แหง และกลุมเกษตรกร 1 แหง สูงกวาเปาหมาย 5 แหง คิดเปน รอยละ 110.64
2) ผลิตภัณฑสินคาเกษตรได รับการพัฒนา จํานวน 41 ผลิตภัณฑ อาทิเชน กาแฟคั่วเมล็ด, กาแฟคั่วบด,
ปลานิลแดดเดียว ยางแผนรมควัน
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
สหกรณ/กลุมเกษตร นําอุปกรณการตลาดที่ไดรับการสนับสนุนไปใชเพื่อลดตนทุนการผลิตสินคา 4.43 ลานบาท
และสมาชิ กไดรั บประโยชน จากอุ ปกรณ การตลาดที่ ได รับการสนั บสนุ น จํานวน 5,453 ราย สงผลใหสหกรณ /
กลุมเกษตรกรมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นและมีศักยภาพในการผลิตสินคาเกษตรเพิ่มมากขึ้น
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
1) สหกรณขอยกเลิกการสนับสนุนเงินอุดหนุนสําหรับโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณการตลาดในบางสวน
เนื่องจาก 1) สหกรณขาดสภาพคลองไมมีเงินสมทบตามหลักเกณฑ 2) การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ ไม
เปนไปตามแผนการตลาด 3) สหกรณไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดแลว
4) คณะกรรมการสหกรณชุดใหมมีมติไมขอรับการสนับสนุน
2) สหกรณ บ างแห งยั งไม ได ใช ป ระโยชนในอุป กรณที่ไดรับ การสนับ สนุน เนื่องจากอยูร ะหวางการ
กอสราง/จัดซื้อจัดจาง/อยูในชวงที่ยังไมใชฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต
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6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
1) สํานักงานสหกรณจังหวัดสํารวจ ตรวจสอบศักยภาพการดําเนินงาน และความพรอมของสหกรณที่
ขอรับ การสนับสนุนอุปกรณการตลาด โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กรมกําหนด
2) สํานักงานสหกรณจังหวัดควบคุมติดตามการดําเนินงานการกอสรางใหเปนไปตามสัญญาและเงื่อนไข
เพื่อใหสามารถใชประโยชนในสิ่งกอสราง/วัสดุอุปกรณไดทันที และรายงานผลการดําเนินงานใหทราบ

อุปกรณตัดแตงและบรรจุหีบหอสหกรณผลิตผัก
น้ําดุกใต จํากัด จังหวัดเพชรบูรณ

จักรรีดยางพรอมมอเตอร
สหกรณการเกษตรตันหยงโป จํากัด จังหวัดสตูล
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รถโฟลคลิฟท
กลุมเกษตรกรทําไรโปงน้ํารอน จ.เชียงใหม

รถบรรทุกหองเย็น ขนาด 6 ลอ
สหกรณนิคมบานสรางพัฒนา จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี
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á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÇÔÊÒË¡Ô¨¢¹Ò´¡ÅÒ§áÅÐ¢¹Ò´Â‹ÍÁ
¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÃÇÁ¼ÙŒ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃã¹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã
1. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØÁ‹ ¼ÙŒ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃã¹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560–2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมระดับ
ฐานรากของประเทศ ดวยการเรงพัฒนา บุคลากรของสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐานและจัดอันดับ
ความเชื่อถือของสหกรณและกลุมเกษตรกร
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ:
1) สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปแบบสถาบันเกษตรกร
2) พัฒนาและเชื่อมโยงเครือข ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการทํ าธุ รกิ จ
ในลักษณะ Cluster ใหมีศักยภาพ สามารถบริหารจัดการสินคาเกษตรไดครบวงจรตลอดโซการผลิต
3) ยกระดับความสามารถในการดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร รวมทั้งการเขาถึงแหลงเงินทุน
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
1) สหกรณและกลุมเกษตรกรที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินคาโคเนื้อ สุกร กุง ปลานิล ขาว มันสําปะหลัง
และขาวโพดเลี้ยงสัตว รวมจํานวน 125 แหง พื้นที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
2) สราง Cluster 7 กลุมสินคาเกษตร ไดแก โคเนื้อ สุกร กุง ปลานิล ขาว มันสําปะหลังและขาวโพด
เลี้ยงสัตว
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
4,400,000
1.1สวนกลาง
2,024,270
1.2 สวนภูมิภาค
2,375,730
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
4,400,000
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม(ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนสถาบันเกษตรกรไดรับการสงเสริมใหเกิดการ
รวมกลุมเปนเครือขายตามชนิดสินคา จํานวนสหกรณที่เขารวม
โครงการ นับซ้ํา
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2,375,268
0.00
2,375,268
2,375,268

53.98
0.00
99.98
53.98

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

แหง

125

125

100
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หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

2. สหกรณเกิดการรวมกลุมในลักษณะCluster ระดับภาค หรือ Cluster
12
12
100
ระดับจังหวัด
3. สหกรณมีแผนการดําเนินธุรกิจในรูปแบบ Cluster
แผน
12
12
100
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. การพิจารณาคัดเลือกสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมาย
แหง
125
125
100
2. จัดสรร โอนเงินงบประมาณ ตามประเภทสินคา
แหง
125
125
100
3. สงเสริม แนะนํา ติดตามผลการดําเนินงาน
จังหวัด
46
46
100
สวนภูมิภาค
1. แนะนําสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมเปนเครือขาย
แหง
125
125
100
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนและขับเคลื่อน
จังหวัด
46
46
100
Clusterระดับจังหวัด
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนและขับเคลื่อน
แหง
12
12
100
Cluster ระดับภาค
4. ประชุมสรุปผลการดําเนินงานในCluster ระดับภาค
แหง
12
12
100
4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
สหกรณเกิดการรวมกลุมในลักษณะ Cluster ระดับจังหวัด 46 Cluster และระดับภาค 12 Cluster
สหกรณมีแผนการดําเนินธุรกิจในรูปแบบ Cluster 58 แผน
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
- สินคาของแตละ Cluster ไดรับการพัฒนาคุณภาพสินคา ทําใหสินคามีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
- กลุมเกษตรกร สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาของตนเองได และมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น
- กลุมเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตและเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาได
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
1) แผนปฏิบัติงานของโครงการขาดรายละเอียดของกิจกรรม และกลุมเปาหมาย ประกอบกับเปน
โครงการใหม แตมิไดมีการประชุมผูเกี่ยวของเพื่อชี้แจงแนวทาง และรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมอย าง
ชัดเจน ทําใหสํานักงานสหกรณจังหวัดดําเนินกิจกรรมไมสอดคลองกับโครงการ บางจังหวัดเขาใจผิดนําเงิน
งบประมาณโครงการไปใชในกิจกรรมหรือสินคาอื่นมิใชกิจกรรม/สินคา ตามโครงการ
2) กลุ มเป า หมายเดิ มตามโครงการมีส ถานภาพเปลี่ ย นแปลงไป ไมส ามารถดําเนิ น กิจ กรรมตาม
โครงการได ตองมีการปรับเปลี่ยนกลุมเปาหมาย ทําใหลาชา
3) ขาดการดํ า เนิ น กิ จ กรรมซั ก ซ อ มความเข า ใจแนวทางการดํ าเนิ น โครงการและใหค วามรูเรื่อง
Cluster การจั ด ทํ า แผนธุ ร กิ จ แนวทางการสร า งและขั บ เคลื่ อ น Cluster และกิ จ กรรมการประชุ ม สรุ ป
ผลการสรางและพัฒนา Cluster 7 กลุมสินคาเกษตร เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการงบประมาณ
ทําใหการใชจายงบประมาณไมบรรลุเปาหมาย
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6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
1) ควรมีการประชุมทุกฝายที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อใหรับทราบทิศทางการดําเนิน
โครงการ รายละเอียดกิจกรรม และควรมีคูมือการปฏิบัติงาน
2) แผนปฏิบัติงานของโครงการควรระบุรายละเอียดของกิจกรรม และกลุมเปาหมาย
3) ผูปฏิบัติหากขาดความชัดเจนแนวทางการดําเนินงาน/กลุมเปาหมาย หรือมีขอสงสัย ควรสอบถาม
มายังกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรกอน
4) ควรมีการจัดกิจกรรมตามที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ เพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ และการ
ใชจา ยงบประมาณบรรลุเปาหมาย

สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคลัสเตอรสินคาปลานิล ระดับภาค
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ผูเขารวม จํานวน 30 คน

สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคลัสเตอรสินคาปลานิล ระดับภาค
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ผูเขารวม จํานวน 30 คน
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สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิ จัดประชุม
คลัสเตอรสินคาขาวโพดเลี้ยงสัตว ระดับจังหวัดในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ผูเขารวมจํานวน 60 คน

สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคลัสเตอรสินคาขาวโพดเลี้ยงสัตว ระดับจังหวัด
ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ผูเขารวมจํานวน 60 คน
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â¤Ã§¡ÒÃä·Â¹ÔÂÁ ÂÑ่§Â×¹ ¢Í§¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³
á¼¹§Ò¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ»¯ÔÃÙ»â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¼ÅÔµÀÒ¤à¡ÉµÃ
1. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÍÒªÕ¾à¾×Í่ á¡Œä¢»˜ÞËÒ·Õ่´¹
Ô ·ํÒ¡Ô¹¢Í§à¡ÉµÃ¡Ã
§º¡ÅÒ§»‚ ÀÒÂãµŒâ¤Ã§¡ÒÃä·Â¹ÔÂÁ ÂÑ§่ Â×¹
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560–2564 :
พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนา จัดเก็บองคความรูที่สําคัญใหเกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู และนําไปใช
ในการสราง นวัตกรรมดานสหกรณใหครอบคลุมทุกพื้นที่
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อสงเสริมการรวมกลุมประชาชนภายในพื้นที่เปาหมายการจัดที่ดินทํากินใหชุมชน ภายใตโครงการ
จัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในรูปแบบสหกรณหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
2) เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใตการอนุรักษดินและน้ําอยางยั่งยืน มีความรูสํานึกรักในแผนดิน
ตามศาสตรพระราชา
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความกินดี อยูดี มีสันติสุข และสรางความเขมแข็งในชุมชน
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ : (งบเพิ่มเติมกลางป 2561)
2.1 จัดอบรมใหความรูเกษตรกรที่ไดรับการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
จํานวน 12,910 ราย ในพื้นที่ 50 พื้นที่ 36 จังหวัด
2.2 สนับสนุนงบประมาณกอสรางอาคารอเนกประสงคใหสหกรณ จํานวน 6 แหง 4 จังหวัด
1) สหกรณการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตําบลสิงห จํากัด
จ.กาญจนบุรี
2) สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินอําเภอบอทอง (คทช.) จํากัด
จ.ชลบุรี
3) สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินอําเภอหนองใหญ (คทช.) จํากัด จ.ชลบุรี
4) สหกรณการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากชอง (คทช.) จํากัด
จ.นครราชสีมา
5) สหกรณการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินครบุรี (คทช.) จํากัด
จ.นครราชสีมา
6) สหกรณการเกษตรขุขันธ จํากัด
จ.ศรีสะเกษ
2.3 สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงอาคารอเนกประสงค จํานวน 1 แหง
(สหกรณการเกษตรยั่งยืนแมทา จํากัด) จังหวัดเชียงใหม
2.4 สนับสนุนงบประมาณกอสรางโรงเรือนผลิตอาหารพรอมหองน้ํา จํานวน 1 แหง
(สหกรณปฏิรูปที่ดินระบํา จํากัด) จังหวัดอุทัยธานี
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3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
งบประมาณ

ผลเบิกจาย

หนวย : บาท
รอยละ

3,609,200
3,609,200
12,361,900
15,971,100

91.98
91.98
67.35
71.69

งบประมาณที่ไดรับ

1. งบดําเนินงาน
3,923,900
1.1สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
3,923,900
2. เงินอุดหนุน
18,355,000
รวมทั้งสิ้น
22,278,900
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม(ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

ตัวชี้วัด
1. เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีทักษะในการประกอบอาชีพไมนอยกวา
รอยละ 80 (10,320 ราย)
2. สหกรณที่เขารวมโครงการมีแผนการใชประโยชนอาคารและอุปกรณ
ที่ไดรับ เพื่อดําเนินธุรกิจจัดหาสินคาและแปรรูปผลผลิตรวมทั้งจัดเก็บ
ผลผลิตจากสมาชิก
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. ประสานสํานักงานสหกรณจังหวัดดําเนินการตาม “แนวทางปฏิบัติการ
ดําเนินโครงการที่ไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลางป) ฉบับปรับปรุง”
และหนังสือ ขอสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. ประสาน แนะนํา สํานักงานสหกรณจังหวัดในการดําเนินการโครงการ
สงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกรให
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
3. รวบรวม และประมวลผลขอมูลของสหกรณ ขอมูลเกษตรกรที่เขารวม
โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
4. ติดตาม รายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ ผลตามตัวชี้วัดโครงการฯ
และการเบิกจายงบประมาณ ใหตรงตามวัตถุประสงค ใหกองแผนงาน
5. ติดตามผลการใชจายงบประมาณ หากมีงบประมาณของจังหวัดเหลือ
จายใหแจงจังหวัดนําสงกลับคืนกรมสงเสริมสหกรณโดยเร็ว เพื่อ
กรมฯ จะไดนําไปใชประโยชนตอไป
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ราย
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รอยละ
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
สวนภูมิภาค
กิจกรรมการอบรม
1. สํารวจเปาหมายเกษตรกรที่ไดรับการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายของ คทช.
2. จัดทําขอมูลรายละเอียดเกษตรกรเปาหมายรายคน
3. จัดอบรมเกษตรกรเปาหมายในพื้นที่
- การบริหารจัดการที่ดินที่ไดรับในรูปแบบสหกรณ
- เรียนรูศาสตรพระราชา และการสรางจิตสํานึกใหหวงแหนและรักในแผนดิน
- ใหความรูในเมนูอาชีพเพื่อเปนทางเลือกในการประกอบอาชีพ
เชน พืช ปศุสัตว ประมง เกษตรผสมผสาน
4. ติดตามและประเมินผลความรูของเกษตรกรที่เขารับการอบรมใหมี
ทักษะในการประกอบอาชีพ
กิจกรรมการสนับสนุนเงินอุดหนุน
1. ประสานสหกรณเปาหมาย ดําเนินการตาม “แนวทางปฏิบัติการดําเนิน
โครงการที่ไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลางป) ฉบับปรับปรุง” และหนังสือ
ขอสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. แนะนํา ควบคุม และติดตามการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางของสหกรณใหเปนดวยความโปรงใส ไรทุจริต คุมคา
มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได
3. เบิกจายเงินอุดหนุนใหแกสหกรณเปาหมาย ติดตามและควบคุมการ
เบิกจายของสหกรณใหเปนไปดวยความถูกตอง และเปนไปตามงวดงาน
ในสัญญา โดยลงพื้นที่ตรวจสอบรับงานกอนลงนามเห็นชอบใหสหกรณ
เบิกจายเงินทุกครั้ง
4. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ และติดตามการเบิกจายงบประมาณ
ใหตรงตามวัตถุประสงค ตามที่ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจและติดตาม
โครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน กรมสงเสริมสหกรณ กําหนด
5. จัดทําแผนการใชประโยชน ตามแบบรายงานที่กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณกําหนด
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4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
- เกษตรกรไดรับความรูในเรื่อง การบริหารจัดการที่ดินที่ไดรับในรูปแบบสหกรณ /เรียนรูศาสตร
พระราชา และการสรางจิตสํานึกใหหวงแหนและรักในแผนดิน/ความรูในเมนูอาชีพเพื่อเปนทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ เชน พืช ปศุสัตว ประมง เกษตรผสมผสาน จํานวนไมนอยกวา 10,320 ราย
- สหกรณที่ไดรับการสนับสนุนอาคาร โรงเรือน และอุปกรณ สามารถดําเนินกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพสมาชิกไดทั้ง ๘ แหง
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
- เกษตรกรสามารถนําแนวคิดในศาสตรพระราชา ไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพใหมีรายได
ลดรายจาย มีความเปนอยูที่ดีขึ้นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- สหกรณเปนศูนยกลางในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับเกษตรกรสมาชิก สามารถชวยเหลือ
ใหชุมชนมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
- เกษตรกรในพื้นที่เปาหมายบางรายไมสามารถเขารับการอบรมไดเนื่องจาก เปนชวงฤดูกาล
เพาะปลูกไมสะดวกในการเดินทาง ไปรับจางไมอยูในพื้นที่
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
- ควรมีกําหนดระยะเวลาดําเนินการที่จะสามารถประชาสัมพันธใหเกษตรกรรับทราบกอน
เพื่อประสานกําหนดการอบรมใหมีความพรอมตามที่โครงการกําหนด

สนับสนุนงบอุดหนุนในการกอสรางอาคารอเนกประสงคใหสหกรณ(งบประมาณกอสรางอาคารอเนกประสงคใหสหกรณ
การเกษตรปฏิรูปที่ดินอําเภอหนองใหญ (คทช.) จํากัด) ในพื้นทีป่ ฏิรูปที่ดินหมายเลขที่ 378 ต.เขาซก อ.หนองใหญ

อบรมเกษตรกรในเรื่องสงเสริมเมนูอาชีพทางเลือกในพื้นที่ คทช. ซึ่งไดจัดกิจกรรมตอยอดกลุมผูผลิต
และการวางแผนการผลิตและแผนการตลาดตามเมนูอาชีพ (กลุมผูเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก ในพื้นที่ คทช.)
ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ปาน้ํายาวและปาน้ําสวด ต.ตาลชุม อ.ทาวังผา จ.นาน
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2. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊ¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã¨Ñ´à¡็º¾×ª¼Å·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ (á¡ŒÁÅÔ§)
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธ 4.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และนวัตกรรม
มาใชในระบบสหกรณ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการกอสราง จัดซื้อจัดหา ปจจัยโครงสรางพื้นฐานดานจัดเก็บ
ผลผลิตสินคาเกษตร รวมถึงปจจัยโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณอื่นที่จําเปน
2) เพื่อใหสถาบันเกษตรกรเปนแหลงรวบรวมผลผลิตรายใหญของเกษตรกรสมาชิกในการสรางระบบ
กลไกผลผลิตเกินความตองการของตลาดในสินคาขาว มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
สหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร 146 แหง ในพื้นที่ 41 จังหวัด
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561:
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
1,074,980,533.20
1,044,894,333.20
97.20
รวมทั้งสิ้น
1,074,980,533.20
1,044,894,333.20
97.20
หมายเหตุ : - ไดรับงบประมาณตาม พรบ. 1,017,917,200 บาท
- รายการที่ยกเลิก 34 รายการ เปนเงิน 159,629,300 บาท
- พิจารณารายการเพิ่มเติม 40 รายการ เปนเงิน 247,063,500 บาท
- กอหนี้ผูกพันไมทันภายในวันที่ 11 พ.ย. 61 จึงถูกพับไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1,409,200 บาท
- ยกเลิกรับการสนับสนุนเนื่องจากไมสามารถดําเนินการกอสรางไดตามแบบแปลน
จํานวน 18,423,000 บาท
- สงคืนเปนรายไดแผนดิน 10,254,00 บาท

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ํÒ»‚ 2561 ( Annual Report 2018 )

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³
Cooperative Promotion Department

180

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

หนวยนับ

ตัวชี้วัด
1. สหกรณ/กลุมเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิต
ตัน
และจัดเก็บผลผลิตไมนอยกวา 700,000 ตัน
ในป 2562
2. สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
รอยละ
รอยละ 5 หรือไมนอยกวา 200-500 บาท/ตัน ในป 2562
(คิดเปนรอยละ 30 ของจํานวนสมาชิก)
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. แจงสํานักงานสหกรณจังหวัดคัดเลือกสถาบัน
ครั้ง
เกษตรกรเขารวมโครงการ
2. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุน
ครั้ง
งบประมาณอุดหนุน
3. แนะนํา สงเสริมและติดตามผลการดําเนินโครงการ
จังหวัด
สวนภูมิภาค
1. สงเสริม กํากับ แนะนํา ติดตามใหสถาบันเกษตรกร
แหง
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนด
2. กํากับ ติดตาม รายงานผล สถาบันเกษตรกรใช
แหง
ประโยชนจากปจจัยพื้นฐาน อุปกรณการตลาดที่ไดรับ
การสนับสนุน
3. สถาบันเกษตรกรดําเนินจัดชื้อจัดจาง /กอสราง
รายการ
ปจจัยพื้นฐาน /อุปกรณการตลาดที่ไดรับการสนับสนุน

แผน

ผล

700,000 618,010.52

รอยละ
88.29

5

ยังไมสามารถ
ประเมินผล

1

1

100

1

1

100

41

40

97.56

146

146

100

146

146

100

273

268

98.17

4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
สหกรณ/กลุมเกษตรกร ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ จํานวน 40 จังหวัด 146 สหกรณ
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
ยั งไม ส ามารถประเมิ น ผล เนื่ อ งจากสหกรณ /กลุ ม เกษตรกร อยู ร ะหว างการดํ าเนิ น การก อ สรา ง
ป จ จั ย พื้ น ฐาน และเพิ่ งเริ่ ม ใช ป ระโยชน ในอุ ป กรณ ที่ ได รั บ การสนั บ สนุ น รวมถึ งยั งไม ถึ งฤดู ก ารรวบรวม
เก็บเกี่ยวผลผลิต
- สหกรณใชประโยชนแลว จํานวน 129 แหง เกษตรกรไดรับประโยชน 659,068 ราย
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5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
เนื่องจากการดําเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เปนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กลางป 2561 เพื่อเปนเงินอุดหนุนในการกอสรางปจจัยโครงสรางพื้นฐาน จึงมีความเรงดวนและมีกระบวนการ
ในการขอรับการสนับสนุน สถาบันเกษตรกรยังขาดความเขาใจในกระบวนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
บางแหงไมเคยของบประมาณมากอน ขาดประสบการณและเกิดความคาดเคลื่อนในการจัดทําเอกสารตาง ๆ
ทําใหเกิดการแกไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิก จึงทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดและโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน เปนการดําเนินงานที่รัฐบาลมีห นวยงานติดตามการดําเนินงานหลายหน วยงาน จึงมีความ
แตกตางดานแบบรายงานขอมูล ทําใหการรายงานและสรุปผลตองใชเวลาในการทําความเขาใจทั้งสวนงาน
ราชการที่เกี่ยวของและสวนภูมิภาค
- อุปกรณการตลาดที่ไดรับการอุดหนุนนั้นยังไมเพียงพอตอการจัดเก็บผลผลิตทั้งระบบ ทําใหผลการ
ดําเนินงานอาจไมถึงเปาหมายที่ตั้งไว
- พอคาเอกชนเขามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่มากขึ้น ทําใหสหกรณมีคูแขงเพิ่ม, ราคาผลผลิตในชวงตนฤดู
ต่ํา ทําใหสหกรณรวบรวมผลผลิตไดนอยลง
- การยกเลิกการเก็บผลผลิตตามโครงการชะลอการระบายขาวเปลือกโดยสถาบันเกษตรกรสงผลใหการ
รวบรวมผลผลิตไมเปนไปตามแผนงาน
- ขาดความรู ประสบการณในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
- การยกเลิกการเก็บผลผลิตตามโครงการชะลอการระบายขาวเปลือกโดยสถาบันเกษตรกรสงผลใหการ
รวบรวมผลผลิตไมเปนไปตามแผน
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
กรมสงเสริมสหกรณไดดําเนินการเตรียมการซักซอมความเขาใจกับหนวยงานในภูมิภาคและสถาบัน
เกษตรกรที่เขารวมโครงการ โดยการประชุมชี้แจงโครงการผานการประชุมทางไกล มีแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ เพื่อนําไปสงเสริม แนะนํา ติดตามการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรใหเขาใจรวมกันในการ
ดําเนินการตามโครงการ ดังนี้
- ควรใหมีการการดําเนินการของโครงการตอเนื่องเพื่อใหสถาบันเกษตรกรสามารถขอรับการสนับสนุน
ในสวนอื่น ๆ ตอไป และใหมีการจัดกรอบแนวทางปฏิบัติใหมีความชัดเจนใหมากขึ้น
- ชี้แจงทําความเขาใจกับเกษตรกรถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคารับซื้อของกลไกตลาด, ปรับเพิ่ม
อัตราหักความชื้นใหอยูในระดับที่สูงขึ้นตามขอเท็จจริงของความชื้น
- ควรส ง เสริ ม สนั บ สนุ น สหกรณ ที่ ยั ง ขาดอุ ป กรณ ด า นการตลาดที่ จํ า เป น จริ ง ๆ ส งเสริ ม ความรู
ขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจนั้น ๆ

โกดัง / ฉาง
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ลานตาก

3. â¤Ã§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÍØ»¡Ã³á»ÃÃÙ»¼Å¼ÅÔµ·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณ
กลยุทธ 1.2 สรางความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายสหกรณทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของสหกรณ
กลยุทธ 4.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และนวัตกรรม
มาใชในระบบสหกรณ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต การแปรรู ป สิ น ค า เกษตรของสหกรณ ภาคการเกษตรและ
กลุมเกษตรกรใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
2) เพื่ อสนับ สนุน ปจจั ยโครงสรางพื้ นฐานและอุ ปกรณ ที่เกี่ยวเนื่องกั บการแปรรูปการตลาดแกส หกรณ
ภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร เพื่อพัฒนาการแปรรูปสินคาเกษตรใหมีคุณภาพ มาตรฐานสินคาและสราง
มูลคาเพิ่มแกสินคาเกษตร
3) เพื่อสรางความเขมแข็งใหสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร ใหเปนกลไกขับเคลื่อนนโยบายรัฐ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
สหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร 99 แหง ในพื้นที่ 42 จังหวัด
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

287,500 บาท
415,441,111 บาท
415,728,611 บาท
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หมายเหตุ : - ไดรับงบประมาณ ตาม พรบ. 410,908,100 บาท
- รายการที่ยกเลิก 17 รายการ เปนเงิน 36,982,800 บาท
- พิจารณารายการเพิ่มเติม 16 รายการ เปนเงิน 36,147578.14 บาท
- กอหนี้ผูกพันไมทันภายในวันที่ 11 พ.ย. 61 จึงถูกพับไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 5,544,000 บาท
- สงคืนเปนรายไดแผนดิน 17,178,130 บาท
4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
1. สหกรณ/กลุมเกษตรกรไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานแปรรูปสินคาเกษตร 99 แหง
2. สหกรณ/กลุมเกษตรกรมีมูลคาการแปรรูปสินคา
เกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 5
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. ประสานงาน สงเสริมแนะนํา ติดตามงาน
รายงานผล
สวนภูมิภาค
1. สนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
2.ประสานงาน สงเสริมแนะนํา กํากับ ติดตามงาน
รายงานผล
3. สถาบันเกษตรกรดําเนินจัดชื้อจัดจาง /กอสราง
ปจจัยพื้นฐาน /อุปกรณการตลาดที่ไดรับการ
สนับสนุน

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

แหง

99

101

102.02

รอยละ

5

แหง

99

101

102.02

แหง
แหง

99
99

101
101

102.02
102.02

รายการ

241

235

97.51

ยังไมสามารถประเมินผล

4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
สหกรณ/กลุมเกษตรกรไดรับการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 101 แหง
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
ยั งไม ส ามารถประเมิ น ผล เนื่ อ งจากสหกรณ / กลุ ม เกษตรกรเพิ่ งเริ่ ม ใช ป ระโยชน ในอุ ป กรณ ที่ ได
รับการสนับสนุน
- สหกรณ ใช ป ระโยชน แ ล ว จํ านวน 78 แห ง รวบรวมผลผลิ ต ได 216,132.15 ตั น คิ ด เป น มู ล ค า
3,771.7384 ลานบาท แปรรูปผลผลิต 55,461.996 ตัน คิดเปนมูลคา 999.3525 ลานบาท
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5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
1) สหกรณ / กลุ ม เกษตรกรมี ก ารขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณหลายช อ งทาง หากได รั บ
การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่นทําใหเกิดปญหาขอยกเลิก และปรับเปลี่ยนกลุมเปาหมาย ทําให
การดําเนินงานไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
2) เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการภายในของสหกรณ สงผลใหทางสหกรณขาดความพรอม
ทําใหการดําเนินการลาชาและอาจตองปรับเปลี่ยนเปาหมายหรือขอยกเลิก
3) รู ป แบบแบบรายงานผลการดํ า เนิ น งานมี ค วามหลากหลาย มาจากหลายหน ว ยงาน ทํ า ให
การรวบรวมและสรุปขอมูลเพื่อรายงานผลใชเวลาคอนขางมาก
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
ควรตรวจสอบขอมู ลของสถาบั น เกษตรกรใหถูกตองเปน ป จจุบั น และเตรีย มการพิ จารณาสถาบั น
เกษตรกรที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามหลั ก เกณฑ ที่ โครงการกํ า หนด รวมทั้ งรายการทดแทนไว ในกรณี ที่ ต อ ง
เปลี่ยนแปลงเปาหมาย

อาคารรวบรวมกุงและคัดแยก 2 ชั้น ขนาด
192 ตารางเมตร (อยูระหวางการกอสราง)

เครื่องตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํานมดิบ
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อุปกรณแปรรูปที่ไดรับการสนับสนุน
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รถหองเย็น 4 ลอ สําหรับขนสงผลิตภัณฑนม
สหกรณโคนมเชียงราย จํากัด จ.เชียงราย
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เครื่องสับมันสําปะหลัง สหกรณ
การเกษตรเมืองชัยภูมิ จํากัด จ.ชัยภูมิ

4. â¤Ã§¡ÒÃà¾Ô่ÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃÃÇºÃÇÁáÅÐ¡ÒÃá»ÃÃÙ»ÂÒ§¾ÒÃÒã¹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã
ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตรที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถ ทางการแขงขันของสหกรณ
กลยุทธที่ 4.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และนวัตกรรม
มาใชในระบบสหกรณ
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :
1) เพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรดําเนินธุรกิจยางพารา กอสราง จัดซื้อ จัดหาปจจัยโครงการพื้นฐานใน
การจัดเก็บ รวบรวม แปรรูป ยางพารา
2) เพื่อพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ และเพิ่มมูลคาสินคายางพาราของสถาบันเกษตรกร ชวยยกรับราคา
ยางพาราในประเทศ
2. กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมายดําเนินการ :
สถาบันเกษตรกรไดรับการสนับสนุน จํานวน 62 แหง ในพื้นที่ 24 จังหวัด
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2561 :
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลเบิกจาย
รอยละ
1. งบดําเนินงาน
1.1 สวนกลาง
1.2 สวนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ :

340,429,900
340,429,900

270,086,678.20
270,086,678.20

- รายการที่ยกเลิก จํานวน 17 รายการ เปนเงิน 63,481,600 บาท
- พิจารณารายการเพิ่มเติม จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 5,251,500 บาท
- สงคืนเปนรายไดแผนดิน 13,911,300 บาท
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4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดําเนินการ

ตัวชี้วัด
1. สถาบันเกษตรกร ไดรับการสนับสนุนปจจัยพื้นฐาน
อุปกรณการตลาด อุปกรณการแปรรูป
2. เปนแหลงจัดเก็บ รวบรวมยางพาราเพิ่มขึ้น
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดําเนินการ
สวนกลาง
1. ประชุมชี้แจง สรางความเขาใจ ประชาสัมพันธ
โครงการ
2. กําหนดคุณสมบัติสถาบันเกษตรกร
3. แจงสํานักงานสหกรณจังหวัดคัดเลือกสถาบันเขารวม
โครงการ
4. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุน
งบประมาณอุดหนุน
5. แนะนํา สงเสริมและติดตามผลการดําเนินโครงการ
สวนภูมิภาค
1. สงเสริม แนะนํา และติดตามผลการดําเนินโครงการ
ใหสถาบันเกษตรกรดําเนินการ
จัดซื้อ
จัดหาปจจัยโครงสรางพื้นฐานใหเปนไปตามแนวทางที่
กําหนด
2. สงเสริม ใหสถาบันเกษตรกรใชประโยชนจาก
ปจจัยพื้นฐาน อุปกรณการตลาดที่ไดรับการสนับสนุน
3. สถาบันเกษตรกรดําเนินจัดชื้อจัดจาง /กอสราง
ปจจัยพื้นฐาน /อุปกรณการตลาดที่ไดรับการสนับสนุน

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

แหง

62

58

93.54

ตัน

150,000

51,128

34.09

แหง

62

58

93.54

แหง

62

58

93.54

แหง

62

58

93.54

แหง

62

58

93.54

แหง

62

58

93.54

แหง

62

58

93.54

แหง

62

58

93.54

รายการ

149

127

85.23

4.2 ผลลัพธ
ผลลัพธเชิงปริมาณ
สหกรณไดรับการสนับสนุนตามโครงการ จํานวน 23 จังหวัด 58 สหกรณ
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
เกษตรกร สมาชิก ของสถาบันเกษตรกร ไดรับการสงเสริมคุณภาพ 2,754 ราย ชวยใหเกษตรกรและ
สมาชิกมีศักยภาพในการผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น รวมถึงสถาบันเกษตรกรมีแหลงจัดเก็บ รวบรวมผลผลิต
ยางพาราเพิ่มขึ้น สามารถนําไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาได สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
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- สหกรณใชประโยชนแลว จํานวน 52 แหง รวบรวมผลผลิตได 51,128 ตัน แปรรูป 30 แหง คิดเปน
มูลคา 918.906 ลานบาท
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ
เนื่องจากการดําเนินงานโครงการไทยนิยม เปนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกลางป
2561 ซึ่งมีความเรงดวน และสถาบันเกษตรกรบางแหงไมมีประสบการณและขาดความเขาใจในกระบวนขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการติดตอประสานงาน รวมถึงการจัดสงเอกสาร
หลักฐานในการขอรับการสนับสนุน
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ
กรมสงเสริมสหกรณไดดําเนินการเพื่อซักซอมโดยการ ชี้แจงโครงการผานการประชุมทางไกลผานระบบ
วีดิโอ รวมทั้งการจัดทําคําแนะนําแนวทางการดําเนินงานใหแกสํานักงานสวนภูมิภาคเพื่อไปแนะนําและให
คําปรึกษาแกสถาบันเกษตรกรเพื่อใหเกิดความเขาใจ

การลงพื้นที่สํารวจการดําเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมสงเสริมสหกรณ
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ผลการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบต
ั ริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์
◼ สรุปผลการประเมิน
Functional

Agenda

base

base

สูงกว่า

สูงกว่า

เป้าหมาย

เป้าหมาย

⚫

⚫

Area base

-

-

Innovation

Potential

base

base

สูงกว่า

สูงกว่า

เป้าหมาย

เป้าหมาย

⚫

⚫

สรุปผลประเมิน
ระดับคุณภาพ

◼ ประเด็นการประเมิน
องค์ประกอบ
ประเด็นการประเมิน
การประเมิน
1. Function
base

เป้าหมาย

ผล

สรุปผล

ประเมิน

ประเมิน

ผลการดาเนินงาน

1.1 GDP ภาคการเกษตร
เติบโตร้อยละ 3 เติบโตร้อยละ 6.2
สูงกว่า
⚫
(ผ่าน) เป้าหมาย
ขยายตัวไม่ต่ากว่าร้อยละ 3
จากปีก่อน
(ตัวชี้วัดร่วม กษ.)
1.2 รายได้เงินสดสุทธิทาง
57,565 บาท
58,975 บาท
⚫
(ผ่าน)
การเกษตรของเกษตรกรเฉลียต่อ
ครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ปี)
(ตัวชี้วัดร่วม กษ.)
1.3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร
1.3.1 อัตราส่วนเงินออมต่อ
ร้อยละ 59
ร้อยละ 64.53
⚫
(ผ่าน)
หนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร มีสดั ส่วนที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
1.3.2 จานวนของสหกรณ์ที่ยกระดับชั้นดีขึ้น (แห่ง)
- ยกระดับชั้น 2
664
570

(ไม่ผ่าน)
เป็น ชั้น 1
- ยกระดับชั้น 3
27
435
เป็น ชั้น 2
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องค์ประกอบ
ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

การประเมิน

2. Agenda
base

3. Area

4. ประสิทธิภาพการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
1.4.1 ผลการดาเนินการตาม
แนวทางการส่งเสริมการเกษตร
แปลงใหญ่ (ตัวชี้วัดร่วม กษ.)
1.4.2 จานวนเกษตรกรที่เป็น
Smart Farmer (ราย)
1. การสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน
1.1 ร้อยละการดาเนินการตาม
แผนการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน
1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็น
สาคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)
2. ความส่าเร็จของการจัดท่า
บัญชีสมดุล Demand &
Supply สินค้าเกษตรทีส่าคัญ
(ตัวชี้วัดร่วม กษ.)
ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3

ผล

สรุปผล

ประเมิน

ประเมิน

ผลการดาเนินงาน

ต้นทุนลดลง
ร้อยละ 5

ต้นทุนลดลง
ร้อยละ 12.79

⚫
(ผ่าน)

5,320

5,324

⚫
(ผ่าน)
⚫
(ผ่าน)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

-ไม่ม-ี

สูงกว่า
เป้าหมาย

⚫
(ผ่าน)

รายงานการจัดทา
ข้อมูลบัญชี
สมดุลฯ 73
จังหวัด
-

⚫
(ผ่าน)

-

-

50 คะแนน

ร้อยละ 100

⚫
(ผ่าน)

สูงกว่า
เป้าหมาย

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

⚫
(ผ่าน)

รายงานการ
จัดทาบัญชี
สมดุลฯ
73 จังหวัด
-

base
4. Innovation 1. การพัฒนานวัตกรรม :
base

การพัฒนาระบบ MIS ส่าหรับ
การก่ากับตรวจสอบสหกรณ์ทาง
การเงิน
2. การพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
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องค์ประกอบ
ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

การประเมิน
5. Potential
base

1. การจัดท่าและด่าเนินการ
ตามแผนการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์ชาติ

2. การด่าเนินการจัดท่าแผน
ปฏิรูปองค์การ

ผล

สรุปผล

ประเมิน

ประเมิน

ผลการดาเนินงาน

วัดผลการ
เป็นไปตามเป้าหมาย ⚫
ดาเนินงานและ ผลการดาเนินงาน (ผ่าน)
การใช้จ่าย
ร้อยละ 98.10
งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
6 เดือนหลัง
งบประมาณ
ร้อยละ 94.74
กรณี มีสังเกตจาก กรมรายงานผลการ
⚫
(ผ่าน)
คณะกรรมการฯ จัดทาข้อเสนอการ
จัดส่งข้อเสนอการ เปลี่ยนแปลงในระยะ
เปลี่ยนแปลงใน 3 ปี (ปีงบประมาณ
ระยะ 3 ปี
พ.ศ. 2562 - 2564)
(ปีงบประมาณ ใน 3 ประเด็น
พ.ศ. 2562 ตามข้อสังเกตของ
2564)
คณะกรรมการฯ
ภายในวันที่
ผ่านระบบ e-sar
26 ต.ค. 2561 เมื่อวันที่
26 ต. ค. 2561

สูงกว่า
เป้าหมาย

สรุปผลประเมิน
 ระดับคุณภาพ หมายถึง เป็นส่วนราชการที่มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ

ที่ประเมิน
 ระดั บมาตรฐาน หมายถึ ง เป็ นส่ วนราชการที่ มี ผลการด าเนิ นงานอยู่ ในระดั บสู งกว่ าเป้ าหมายไม่ ครบ

ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ากว่าเป้าหมาย
 ระดับต้องปรับปรุง หมายถึง เป็นส่วนราชการที่มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับต่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใด

องค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)
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• การจัดงานแสดงสินค้าเกษตรในงานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก
การจั ดงานแสดงสิน ค้าเกษตรในงานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประเทศรัส เซีย ประจาปี 2561
ระหว่างวันที่ 16 - 21 สิงหาคม 2561 โดย นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะฯ
พาผู้ แ ทนสหกรณ์ ก ารเกษตร
บ้านรางสีหมอก จากัด จังหวัด
ร า ช บุ รี แ ล ะ ส ห ก ร ณ์
การเกษตรน าปาด จ ากั ด
จั ง ห วั ด อุ ต ร ดิ ต ถ์ จ า กั ด
ร่ ว ม แ ส ด ง สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร
( ม ะ พ ร้ า ว น า ห อ ม แ ล ะ
สั บ ปะรดห้ ว ยมุ่ น และผลไม้
แปรรูป) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ สร้างภาพลักษณ์สินค้าของสถาบันเกษตรกรไทย
สร้ างโอกาสทางการค้า และความสั มพัน ธ์เครือข่ายผู้ นาเข้า รวมทั งขยายตลาดการนาเข้าผลิ ตภัณฑ์ของ
ภาคสหกรณ์ในประเทศสหพันธ์รัสเซียให้เพิ่มขึน ซึ่งการจัดการแสดงดังกล่าวได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดี
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การประชุมคณะกรรมการ ACEDAC ครัง้ ที่ 25 และการประชุมคณะทางาน
ด้านสหกรณ์การเกษตร ASWGAC ครัง้ ที่ 20

น า ย ภ า นุ วั ฒ น์
ณ นครพนม รักษาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะ
ได้เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการ
ACEDAC ค รั ง ที่ 25
(THE ASEAN CENTRE
FOR THE
DEVELOPMENT OF
AGRICULTURAL
COOPERATIVES :
25th ACEDAC)
และการประชุ ม คณะท างานอาเซี ย นด้ า นการสหกรณ์ ก ารเกษตร ASWGAC ครั งที่ 20 (THE ASEAN
SECTORAL WORKING GROUP ON AGRICULTURAL COOPERATIVES : 20th ASWGAC) ณ ลั ง ก า วี
สหพัน ธรั ฐ มาเลเซีย ระหว่างวัน ที่ 22 - 27 กรกฎาคม
2561 โดย Mr. Sim Tze Tzin รั ฐ มนตรี ช่ว ยกระทรวง
เกษตรและอุ ต สาหกรรมการเกษตรมาเลเซี ย เป็ น
ประธานในพิ ธิ เ ปิ ด มี ป ระเทศสมาชิ ก เข้ า ร่ ว มประชุม
จานวน 7 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา อินโดนีเชีย
มาเลเซีย เมีย นมา ฟิลิ ป ปิ น ส์ ประเทศไทย เวียดนาม
และองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาสหกรณ์ ภ าค
การเกษตร ซึ่ ง การประชุ ม ดั ง กล่ า วได้ มี ก ารประชุ ม
แ น ว ท า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร พั ฒ น า ส ห ก ร ณ์
ภาคการเกษตร การแลกเปลี่ ย นแนวทางการส่ งเสริม
สหกรณ์ภาคการเกษตรที่ประสบความสาเร็จในแต่ล ะ
ประเทศ พร้ อ มทั งการรายงานความก้ า วหน้ า ภายใต้
ความร่ ว มมื อ ในโครงการต่ า ง ๆ ที่ แ ต่ ล ะประเทศ
รับผิดชอบ ตลอดจนร่วมกันให้ค วามเห็นและเห็นชอบต่อร่าง ASEAN ROADMAP FOR ENHANCING THE
ROLE OF AGRICULTURAL COOPERATIVES IN THE GLOBAL VALUE CHAIN 2018 - 2025
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• การส่ ง เสริมการจัด ตั้ง สหกรณ์ก ารเกษตรในสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว ณ เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว
กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมส่งเสริมกสิกรรม
และสหกรณ์ของ สปป.ลาว ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบโครงการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้ มแข็ งให้ แก่ กลุ่ มเกษตรกรและสหกรณ์
การเกษตรของ สปป.ลาว ซึ่งมีสานักงานสหกรณ์
จังหวัดน่านเป็นหน่วยงานดาเนินการขั บเคลื่ อน
ในระดับพืนที่ในเมืองหงสา แขวงไชยบุรี สปป.ลาว
โดยนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และท้าวคาอ้วน คาภูแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมกสิกรรมและปรุงแต่ง
กสิกรรมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่าย สปป.ลาว ซึง่ ทางฝ่ายไทยได้เสนอแนวทางให้คาแนะนาและถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการสหกรณ์ในลักษณะเมืองคู่แฝด ได้แก่ จังหวัดน่าน คู่กับแขวงไชยบุรี จังหวัดหนองคายคู่กับ
แขวงเวียงจันทร์ และจังหวัดอุบลราชธานีคู่กับแขวงจาปาศักดิ์ เป็นต้น และการประชุมครังนี ได้กาหนดให้มี
การจั ด ท าแผนความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น คื อ
(1) กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและขันตอนการ
จดทะเบียนจัดตังสหกรณ์ใน สปป. ลาว ให้ สปป.ลาว
ดาเนินการ (2) การจัดกลุ่มอาชีพให้แก่ราษฎรที่
ได้ รั บผลกระทบและการก ากั บ ดู แลกลุ่ ม คนใน
พืนที่หงสา ให้เจ้าเมืองหงสาและบริษัทไฟฟ้าหง
สา จากัด ดาเนินการ (3) การถ่ายทอดองค์ความรู้
การศึกษาดูงาน การจัดทาร่างข้อบังคับ ระเบียบ
กฎเกณฑ์ การจั ดตั ง การดาเนิ นกิจกรรมต่ าง ๆ
กาหนดให้ สหกรณ์จั งหวัดน่ านเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบ
และ สทส. รั บ ผิ ด ชอบในการให้ ค วามรู้ แ ก่
เจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้ น ากลุ่ ม ทั งนี ในที่ ป ระชุ ม ได้
ร่ ว มกั น ทบทวนแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ตั งสหกรณ์
หงสา สปป.ลาว ระยะ 2 ปี ตังแต่เดือนมกราคม
2560 - เดือนธันวาคม 2561 ด้วย
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• การประชุม The 7 ASEAN Cooperative Business Forum
th

(ACBF) ณ สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
The Cooperative Development Authority (CDA) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ราชการที่กากับดูแลสหกรณ์ของประเทศฟิลิปปินส์ กับขบวนการสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร องค์การพัฒนา
เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ ภายใต้แนวคิดหลักของงาน คือ Cooperative; Member's Owned,
Value-Based, Sustainable and Advancing Prosperity for all through Coop to Coop Partnerships
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการและขบวนการสหกรณ์จากกลุ่มประเทศอาเซียน
ผู้แทนสมาพันธ์สหกรณ์ระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ICA-AP) นักวิชาการจากเอเชียและยุโรป
ประมาณ 200 คน กิจกรรมในการประชุมประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาสหกรณ์
การอภิปรายกลุ่มเพื่อร่วมกันพิจารณา ASEAN Roadmap for Agricultural Cooperative Development
Towards 2025 การประกาศเจตนารมณ์ และการแสดงสิ น ค้ า สหกรณ์ คณะจากกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. การนาเสนอ (Country Presentation) เกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใน
ส่วนของประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้นาเสนอเรื่องบทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตลอดจนโอกาสและความท้าทายในการพั ฒนาสหกรณ์ไทย พร้อมทังยกตัวอย่างความสาเร็จของโครงการ 1
หอการค้า 1 สหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จากัด จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีการแก้ไข
ปั ญ หาราคาเกลื อ ตกต่ า ด้ ว ยการน าเกลื อ ทะเลมาสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม เป็ น เกลื อ สปา ภายใต้ ชื่ อ แบรนด์
"Samutsakhon Sea Salt"
2. ร่วมกิจกรรมอภิป รายกลุ่ม (Consultation with Government Sector on ASEAN Roadmap for
Agricultural Cooperative Development Towards 2025) เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล เบื องต้ น และข้ อ เสนอแนะ
ส าหรั บ The ASEAN Working Group on Agricultural Cooperative (ASWGAC) เพื่อใช้กาหนดแผนงาน
ทางด้านสหกรณ์การเกษตรของสมาชิกอาเซียน ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการสหกรณ์ในแต่ละ
ประเทศ ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย และแผนกลยุทธ์
3. ที่ประชุมได้จัดทาประกาศเจตนารมณ์
The 7th ACBF Declaration โ ด ย มี
สาระสาคัญเกี่ยวกับความร่วมมือในการสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ อ งค์ ก รเกษตรกรและ
สหกรณ์การเกษตรในภูมิภาคอาเซียน
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• การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย - ภูฏาน ณ ราชอาณาจักรภูฏาน
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและป่ าไม้ และอธิบ ดีกรมการ
ตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ ราชอาณาจักร
ภูฏาน เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านงาน
สหกรณ์ของทังสองประเทศ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในราชอาณาจักร
ภูฏ านเริ่ มก่อตังเมื่อปี พ.ศ. 2553 ตาม พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ. 2552 ปัจจุบันมีสหกรณ์จานวน 66 แห่ง กลุ่มเกษตรกร จานวน 414 แห่ง และชุมนุมสหกรณ์
1 แห่ง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยังมีขนาดเล็ก ความท้าทายของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประกอบด้ วย
แนวคิดสหกรณ์เป็นเรื่องใหม่ของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์
สหกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกรไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ได้ ขาดเทคโนโลยี ก ารแปรรู ป สิ น ค้ า เกษตร
มีความต้องการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์โดยการเรียนรู้การส่งเสริมสหกรณ์ในประเทศไทย
และพัฒนาผู้นากลุ่มในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ทังนี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะได้ศึกษาดูงานสหกรณ์ปศุสัตว์ที่พาโรและทิมพู ซึง่ การดาเนินงาน
ของสหกรณ์จะแบ่งกลุ่มสมาชิกกลุ่ม ละ 8 คน เพื่อการบริหารจัดการ สหกรณ์จะทาหน้าที่รวบรวมนมโคจาก
สมาชิกเพื่อแปรรูปเป็นโยเกิร์ต และนมพร้อมดื่ม เป็นศูนย์รวบรวมนมและโรงงานแปรรูปขนาดเล็ก มีผลิตภัณฑ์
โยเกิร์ตในตราสินค้าของตนเองเพื่อจาหน่ายในพืนที่ ซึ่งทางรัฐบาลราชอาณาจักรภูฏานประสงค์ที่จะมาศึกษาดูงาน
ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นมให้มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่
ให้มากขึน พร้อมนีได้เยี่ยมและติดตามผลจากการที่นักศึกษาจากราชอาณาจักรภูฏานมาเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอือง จังหวัดชลบุรี และนาผลจากการเรียนรู้มาพัฒนาการเกษตร ซึง่ พบว่า นักศึกษา
ได้นาความรู้ที่ได้รับ เช่น การปลูกพืชผสมผสาน การหมักปุ๋ยอินทรีย์ และการทานาหมักชีวภาพซึ่งได้ประยุกต์ให้
เหมาะสมกับพืชในท้องถิ่น และนาแนวคิดในการจัดตังศูนย์เรียนรู้ เพื่อสอนเยาวชนในพืนที่ตามแนวทางที่ได้รับการ
ถ่ายทอดจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอือง ซึ่งขณะนีอยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างอาคารใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
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หารือความร่วมมือส่งเสริมการค้ากับสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นางสาวปรานอม จันทร์ใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์ ให้การ
ต้อนรับ Mr.Zhang Lubiao ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตร (Agricultural Trade Promotion
Center) และคณะกรมความร่ ว มมือระหว่างประเทศ กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทแห่ งสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น (Ministry of Agriculture and Rural Affaires, P.R.China : MARA) พร้ อ มด้ ว ยนายอดิ ศ ร
จันทรประภาเลิศ ผอ.สนง.ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ใน
โอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไทย เพื่อเจรจาถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนร่วมกัน และ
เพื่อพิจารณาขอความร่วมมือตอบรับเข้าร่วมการจัดนิทรรศการ งานมันฝรั่ง ที่กรุงปักกิ่งในเดือนมิถุนายน
2562 และนิทรรศการเครื่องเทศ ที่เมืองหนานจิงในเดือนพฤศจิกายน 2562 นอกจากนี ยังมีผู้แทนจากกรม
ส่งเสริมการเกษตรและองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) เข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุม 129 ชัน 1
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
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• มอบเงินบริจาคผ่าน JA-ZENCHU ไปยังประชาชนชาวญีป
่ น
ุ่ ทีป่ ระสบเหตุ

อุทกภัยและดินถล่มในภาคตะวันตกของญีป่ น
ุ่ และหารือสหกรณ์
การเกษตรญีป่ น
ุ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง

เพือ่ ดูแลชีวต
ิ เกษตรกร
นายพิ เ ชษฐ์ วิ ริ ย ะพาหะ อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริม สหกรณ์
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริมสหกรณ์ ได้เดิ น ทาง
เยื อ นประเทศญี่ ปุ่ น เพื่ อ พบกั บ Mr.Toru Nakaya
ประธานสหภาพสหกรณ์ ก ารเกษตรประเทศญี่ ปุ่ น
(JA-ZENCHU) โดยเป็ น ตั ว แทนขบวนการสหกรณ์
การเกษตรของประเทศไทยมอบเงิ น บริ จ าคส่ ง ผ่ า น
JA-ZENCHU ไปยั ง ประชาชนชาวญี่ ปุ่ น ที่ ป ระสบเหตุ
อุทกภัยและดินถล่มในภาคตะวันตกของญี่ปุ่น ซึ่งทาง
JA-ZENCHU จะน าเงิ น ดั ง กล่ า วไปฟื้ น ฟู พื นที่ ค วาม
เสียหายและมอบให้กับผู้ที่ประสบภัย พร้อมฝากความขอบคุณในมิตรไมตรีที่สหกรณ์ไทยมีต่อประเทศญี่ปุ่น
ด้วยดีเสมอมา
พร้ อ มนี อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ แ ละคณะได้ ป ระชุ ม หารื อ กั บ ผู้ บ ริ ห ารของ JA-ZENCHU
ถึงประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่นในการควบรวมสหกรณ์ขนาดเล็กให้เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ เพื่อเกิดความ
เข้มแข็งและประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้วย
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¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³
§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹
³ ÇÑ¹·Õ่ 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561
(Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·)
ËÁÒÂàËµØ

2561

2560

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น

5

31,813,508.17

30,385,719.64

6

107,763,089.54

19,464,538.41

7,516,074.21

5,248,563.76

47,092,671.92

55,098,821.81

วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

7

607,392,247.75

16,885,735.34

สินทรัพยไมมีตัวตน

8

10,207,556.26

12,239,896.16

17,599,804.01

529,125,631.50

764,692,475.93

584,224,453.31

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น

9

118,853,914.68

30,483,355.81

เงินรับฝากระยะสั้น

10

23,428,134.72

18,442,181.96

142,282,049.40

48,925,537.77

รวมหนี้สินหมุนเวียน
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¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³
§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ (µ‹Í)
³ ÇÑ¹·Õ่ 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561
ËÁÒÂàËµØ

2561

2560

หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

2,728,189.41
5,400,000.00
8,128,189.41
150,410,238.81

2,351,932.97
5,400,000.00
7,751,932.97
56,677,470.74

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

614,282,237.12

527,546,982.57

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
ทุน
รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม

344,796,051.81
269,486,185.31

344,796,051.81
182,750,930.76

รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

614,282,237.12

527,546,982.57
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¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³
§ºáÊ´§¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
ÊํÒËÃÑº»‚Ê¹
Ô้ ÊØ´ÇÑ¹·Õ่ 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561
(Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·)
ËÁÒÂàËµØ

2561

2560

รายได
รายไดจากงบประมาณ

11

รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
รายไดอื่น
รวมรายได

6,323,897,324.58

4,308,420,818.74

4,400.00

-

898,393.56

844,235.97

-

3,721,544.84

6,324,800,118.14

4,312,986,599.55

คาใชจาย
คาใชจายบุคลากร

12

2,032,630,974.98

2,001,370,849.07

คาบําเหน็จบํานาญ

13

949,156,186.27

887,518,511.56

คาตอบแทน

14

999,513.00

967,794.19

คาใชสอย

15

555,938,958.89

653,327,773.51

คาวัสดุ

16

94,949,440.07

93,544,498.04

คาสาธารณูปโภค

17

46,955,722.67

46,971,351.98

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

18

104,944,043.90

88,594,478.14

คาใชจายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

19

2,452,288,513.82

478,122,128.12

คาใชจายอื่น

20

206,618.03

25,508,878.79

6,238,069,971.63

4,275,926,263.40

86,730,146.51

37,060,336.15

รวมคาใชจาย
รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ
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¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³
ÃÒÂ§Ò¹ÃÒÂä´Œá¼‹¹´Ô¹
ÊํÒËÃÑº»‚Ê¹
Ô้ ÊØ´ÇÑ¹·Õ่ 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561
(หนวย : บาท)
หมายเหตุ

2561

2560

16,964,877.46

16,476,038.97

16,964,877.46

16,476,038.97

9,000.00

3,300.00

16,955,877.46

16,472,738.97

(16,950,762.42)

(16,472,738.97)

5,115.04

-

51,315.04

-

(46,200.00)

-

รายไดแผนดินที่จัดเก็บ
รายไดแผนดิน - นอกจากภาษี
รวมรายไดแผนดินที่จัดเก็บ
หัก

รายไดแผนดินถอนคืนจากคลัง

รายไดแผนดินที่จัดเก็บสุทธิ
รายไดแผนดินนําสงคลัง
รายไดแผนดินรอนําสงคลัง
ปรับ รายไดแผนดินรอนําสงคลัง
รายการรายไดแผนดินสุทธิ

*

1. จังหวัดนครราชสีมา รับเงินเหลือจาย 51,315.04 บาท นําสงคลังปงบประมาณ 2562
นําสงวันที่ 4 ตุลาคม 2561
2. จังหวัดยโสธร รายการนําสงเงิน จํานวน 37,200 บาท ธนาคารกรุงไทยแกไขขอมูลใหม โดยไมยกเลิก
รายการเดิม จึงมีขอมูลซ้ํา และธนาคารกรุงไทยขอแกไขกับกรมบัญชีกลาง อยูระหวางการพิจารณา
3. สวนกลาง รายการถอนคืนเงินคาปรับ 9,000 บาท บันทึกรายการบัญชีผิดพลาด
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¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³
ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹
ÊํÒËÃÑº»‚ ÊÔ¹
้ ÊØ´ÇÑ¹·Õ่ 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561
หมายเหตุ 1 ขอมูลทั่วไป
กรมสงเสริมสหกรณ เปนหนวยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดตั้งขึ้นตาม
คําสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่ 217 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2515 ใหโอนอํานาจ
หนาที่ในสวนที่เกี่ยวกับการสงเสริมการสหกรณของ สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ กรมสหกรณ
ที่ดิน กรมสหกรณพาณิชยและธนกิจ เปนกรมสงเสริมสหกรณ มีภารกิจตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรม
สงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2557 เกี่ยวกับการสงเสริม เผยแพร และใหความรูเกี่ยวกับ
อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป สงเสริม
สนับสนุน คุมครอง และพัฒนาระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรูในการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการ การดําเนิน
ธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณสูระดับสากล เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานครและมี
สํานักงานภูมิภาคตั้งอยูในจังหวัดตาง ๆ ทั้ง 76 จังหวัด
กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกรมสงเสริมสหกรณ ไดแกพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ในป ง บประมาณ พ.ศ.2561 กรมฯ ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป จํ า นวน
5,484,732,630.06 บาท (ปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 3,238,934,048.51 บาท) ประกอบดวย งบ
บุคลากร 1,766,818,660.16 บาท งบดําเนินงาน 835,767,669.90 บาท งบลงทุน 323,100,800 บาท งบเงิน
อุดหนุน 2,549,705,700 บาท งบรายจายอื่น 9,339,800 บาท เพื่อใชจายในแผนงานคาใชจายบุคลากรภาครัฐ
แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเปนสวนใหญ และแผนงานอื่น ๆ อีก รวมทั้งสิ้น 11
แผนงาน สําหรับผลผลิต สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการแนะนําสงเสริมและกํากับ รายการคาใชจาย
บุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง และโครงการตาง ๆ อีก 24 โครงการ
กรมส งเสริ มสหกรณ มี ห น ว ยงานระดับ หนว ยเบิกจายทั้ ง สิ้น จํานวน 97 หนว ยเบิกจาย ไดแ ก
สํานักงานสหกรณจังหวัด 76 หนวยเบิกจาย ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 20 หนวยเบิกจาย และ
หนวยเบิกจายสวนกลาง 1 หนวยเบิกจาย ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรรในสวนของแตละแหง หนวยเบิกจายดังกลาวไมเปนหนวยงานที่เสนอรายงาน และไมมีการ
จัดทํา งบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหนวยเบิกจายทุกแหงจึงไดนํามาแสดงรวมไวในงบการเงินฉบับนี้
นอกจากนี้ หนวยงานมีเงินทุนหมุนเวียนภายใตความรับผิดชอบ จํานวน 1 ทุน คือ กองทุนพัฒนาสหกรณ ซึ่งมี
การจั ด ทํ างบการเงิ น แยกต า งหาก รายการบัญ ชีของทุน หมุน เวีย นดัง กลาวจึง ไม ได นํามาแสดงรวมอยู ใ น
งบการเงินของกรมฉบับนี้
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หมายเหตุ 2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช
ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ จัดทําตามหลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงานการเงินประจําป ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด
ที่ กค 0410.2/ว 67 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 และรูปแบบรายงานการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวน
ที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ที่ปรับปรุงใหม
กระทรวงการคลังไดประกาศใชมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และฉบับปรับปรุง
ใหม ดังนี้
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2559
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ตนทุนการกูยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
- มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2560
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
- มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินคาคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินทดรองราชการ เปนเงินที่หนวยงานไดรับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจายเปนคาใชจายปลีกยอยใน
การดําเนินงานของหนวยงานตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ และตองคืนใหรัฐบาลเมื่อหมดความจําเปนในการใชเงิน
แสดงไวเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ซึ่งมียอดตรงกันขามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลัง
ภายใตหัวขอหนี้สินไมหมุนเวียน
4.2 ลูกหนี้
ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหนวยงานกรณีใหขาราชการ พนักงาน หรือเจาหนาที่ ยืมเงิน
ไปใชจายในการปฏิบัติงานโดยไมมีดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ หนวยงาน
จะรับรูลูกหนี้ตามมูลคาที่จะไดรับ โดยไมตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
4.3 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใชสิ้นเปลืองที่หนวยงานมีไวเพื่อใชในการดําเนินงานตามปกติ โดยทั่วไป
มีมูลคาไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร ไดแก วัสดุสํานักงาน แสดงตามราคาทุน
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4.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
- อาคารและสิ่งปลูกสราง รวมทั้งสวนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสรางที่หนวยงานมี
กรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ์แตหนวยงานไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการดําเนินงาน แสดงมูลคา
สุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยูระหวางการกอสรางแสดงตามราคาทุน
- อุปกรณ ไดแก ครุภัณฑประเภทตาง ๆ รับรูเปนสินทรัพยเฉพาะรายการที่มีมูลคา ตอหนวย
ตั้งแต 5,000 บาท ขึ้นไป แสดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
- ราคาทุนของอาคาร และอุปกรณ รวมถึงรายจายที่เกี่ยวของโดยตรง เพื่อใหสินทรัพยอยูใน
สถานที่และสภาพที่พรอมใชงาน ตนทุนในการตอเติมหรือปรับปรุงซึ่งทําใหหนวยงานไดรับประโยชนตลอดอายุ
การใชงานของสินทรัพยเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย คาใชจายในการซอมแซมถือ
เปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
- คาเสื่อมราคา บันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธี
เสนตรงตามอายุการใชงานที่กําหนดไวในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แกไขเพิ่มเติมโดย
กรมบัญชีกลาง ดังนี้
อาคารสํานักงานและอาคารเพื่อประโยชนอื่นที่มีโครงสรางเปนคอนกรีต
40 ป
อาคารและบานพักอาศัยและอาคารเพื่อประโยชนอื่นที่มีโครงสรางเปนไม
30 ป
สิ่งปลูกสรางถาวร
15 ป
สิ่งปลูกสรางชั่วคราว
5 ป
ครุภัณฑสํานักงาน
5 ป
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
5 ป
ครุภัณฑยานพาหนะ
8 ป
ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร
5 ป
ครุภัณฑกอสราง
2 – 5 ป
- ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยระหวางกอสราง
4.5 สินทรัพยไมมีตัวตน
- สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงมูลคาดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี
- คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร
5 ป
4.6 รายไดรอการรับรูร ะยะยาว
รายไดรอการรับรูระยะยาว เปนสินทรัพยที่หนวยงานไดรับบริจาคโดยมีผูมอบใหหนวยงานไวใช
ในการดํ า เนิ น งาน รายได ร อการรั บ รู จ ะถู ก ทยอยตั ด บั ญ ชี เ พื่ อ รั บ รู ร ายได ต ามเกณฑ ที่ เ ป น ระบบและ
สมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จําเปนเพื่อจับคูรายไดกับคาใชจายที่เกี่ยวของ เชน ทยอยรับรูรายไดตามเกณฑ
สัดสวนของคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ไดรับความชวยเหลือหรือบริจาค
4.7 รายไดจากเงินงบประมาณ รายไดจากเงินงบประมาณรับรูตามเกณฑ ดังนี้
1) เมื่อยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการขอรับเงินเขาบัญชีหนวยงาน
2) เมื่ออนุมัติจายเงินใหกับผูมีสิทธิไดรับเงินแลวในกรณีเปนการจายตรงใหกับผูมีสิทธิรับเงิน
3) เมื่อยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการเบิกหักผลักสงไมรับตัวเงิน
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หนวยงานแสดงรายไดจากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินตามจํานวน
เงินงบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินสงคืน โดยงบประมาณเบิกแทนกันจะแสดงเปนรายได
จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหนวยงานผูเบิกแทน
4.8 รายไดแผนดิน
รายไดแผนดินเปนรายไดที่หนวยงานไมสามารถนํามาใชจายในการดําเนินงาน โดยจะรับรูเมื่อเกิด
รายไดดวยยอดสุทธิหลังจากหักสวนที่จัดสรรเปนเงินนอกงบประมาณตามที่ไดรับการยกเวน ซึ่งรายไดแผนดิน
และรายไดแผนดินนําสงคลัง ไมตองแสดงเปนรายไดและคาใชจายของหนวยงาน แตจะแสดงไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเปนรายการแยกตางหาก
4.9 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
รายไดจากการอุดหนุนและบริจาคเปนรายไดที่ไดรับความชวยเหลือและบริจาคเปนสินทรัพยที่ให
ประโยชนแกหนวยงานเกินหนึ่งป จึงจะทยอยรับรูเปนรายไดตามสัดสวนของคาใชจายเพื่อการนั้นเกิดขึ้นหรือ
เกณฑการคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพยที่ไดรับตลอดอายุของสินทรัพยนั้น
หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดในมือ

(หนวย:บาท)
2561

2560

2,319.43
5,400,000.00
266,750.00
303,950.003,031,283.45

31,475.96
5,400,000.00
7,052,531.68

เงินฝากคลัง

23,417,105.29

17,901,712.00

รวม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

31,813,508.17

30,385,719.64

เงินทดรองราชการ
พักเงินนําสง
พักรอ Clearing
เงินฝากสถาบันการเงิน

เงินสดในมือ เปนเงินสดและเช็คธนาคารที่หนวยงานถือไวเพื่อใชจายสําหรับการดําเนินงานปกติ และ
รวมถึงสวนที่หนวยงานไดรับไวเพื่อรอนําสงหรือนําฝากคลัง
เงินทดรองราชการ เปนเงินสดที่หนวยงานมีไวเพื่อใชจายเปนคาใชจายปลีกยอยในสํานักงานตาม
วงเงินที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547
ซึ่ ง จะต อ งส ง คื น คลั ง เมื่ อ หมดความจํ า เป น ในการใช จ า ย ยอดคงเหลื อ สิ้ น ป ป ระกอบด ว ย เงิ น สด
เงินฝากธนาคาร และใบสําคัญที่เบิกจากเงินทดรองราชการแลวรอเบิกชดเชย
พักเงินนําสง ผลตางไมเทากับบัญชีพักรอ Clearing เนื่องจากสํานักงานสหกรณจังหวัดยโสธรแจงให
ธนาคารกรุงไทย แกไขขอผิดพลาดรายการนําเงินสง จํานวน 37,200 บาท ธนาคารฯ แกไขแลว แตไมยกเลิก
รายการเดิมจึงมียอดคางอยู ธนาคารฯ แจงใหกรมบัญชีกลางแกไขแลวอยูระหวางการพิจารณา
พั ก รอ Clearing สํ า นั กงานสหกรณจังหวัดเพชรบุรีนําเช็คฝากธนาคาร อยูร ะหวางรอ Clearing
ผลตางเนื่องมาจากรายการของสํานักงานสหกรณจังหวัดยโสธร
เงินฝากคลัง เปนเงินที่หนวยงานฝากไวกับกระทรวงการคลังภายใตขอกําหนดตามกฎหมายโดยไมมี
ดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนไดเมื่อตองการใชจายตามรายการที่กําหนดไวในระเบียบที่ระบุขอจํากัดในการใช
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จาย สําหรับเงินฝากคลัง จํานวน 23,417,105.29 บาท (ป 2560 จํานวน 17,901,712.00 บาท) เปนเงินนอก
งบประมาณที่มีขอจํากัดในการใชจายเพื่อจายตอไปใหบุคคลหรือหนวยงานอื่นตามวัตถุประสงคที่ระบุ ไวใน
กฎหมาย อั น เป น ที่ ม าของเงิ น ฝากคลั ง นั้ น โดยที่ ห น ว ยงานไม ส ามารถนํ า ไปใช จ า ยเพื่ อประโยชน ในการ
ดําเนินงานของหนวยงานตามปกติได แตมีหนาที่ถือไวเพื่อจายตามวัตถุประสงคของเงินฝากคลัง ดังนี้
(หนวย:บาท)
2561
2560
เงินประกันสัญญา
18,709,208.06
14,902,108.21
เงินฝากคลังอื่น ๆ
4,707,897.23
2,999,603.79
23,417,105.29
17,901,712.00
เงินฝากคลังอื่น ๆ ไดแก
1. เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยสิน จํานวน 161,699.16 บาท เปนเงินที่หนวยงานไดรับชดใช
ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองของทรัพยสินที่เกิดจากการกระทําละเมิดที่ไดรับไวในระหวางป และเปนเงินบํารุง
หรือเงินสมทบคาน้ําและคาไฟฟา ในอัตรารอยละ 50 ของเงินที่ไดรับจากการใหหนวยงานภาครัฐใชสถานที่ ซึ่ง
สามารถนํ า ไปใช จ า ยได ตามหลั ก เกณฑ ก ารขยายเวลาการเบิ ก จ า ยเงิ น ฝากเพื่ อ บู ร ณะทรั พ ย สิ น ของ
กรมบัญชีกลาง
2. เงินรับฝากผูชําระบัญชีและเงินรับฝากอื่น ๆ จํานวน 4,546,198.07 บาท เปนเงินที่ผูชําระ
บัญชีวางเงินไวตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อประโยชนแกเจาหนี้ และถาเจาหนี้ไมรับเงินไปจนพนกําหนดสองป
นับแตวันที่ผูชําระบัญชีวางเงินไวตอนายทะเบียนสหกรณ เจาหนี้ยอมหมดสิทธิในเงินจํานวนนั้น และให
นายทะเบียนสหกรณจัดสงเปนรายไดของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
(หนวย:บาท)
หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น

2561

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

28,884,416.11

15,205,150.10

78,878,673.43

4,259,388.31

107,763,089.54

19,464,538.41

รายไดคางรับ
รวมลูกหนี้ระยะสั้น

2560

ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นป แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
ลูกหนี้เงินยืม

2561
2560

ยังไมถึงกําหนดชําระ

(หนวย:บาท)
รวม

ถึงกําหนดชําระ
และ
การสงใชใบสําคัญ

เกินกําหนดชําระ
และ
การสงใชใบสําคัญ

26,636,838.21

168,910.90

2,078,667.00

28,884,416.11

13,866,605.10

305,924.00

1,032,621.00

15,205,150.10

และการสงใช
ใบสําคัญ
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(หนวย:บาท)
หมายเหตุ 7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
อาคารและสิ่งปลูกสราง
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อาคาร และสิ่งปลูกสราง (สุทธิ)
ครุภณ
ั ฑ
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ (สุทธิ)
งานระหวางกอสราง
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
หมายเหตุ 8 สินทรัพยไมมีตัวตน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
รวม สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
หมายเหตุ 9 เจาหนี้ระยะสั้น
เจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก
เจาหนี้อื่น-หนวยงานภาครัฐ
คาสาธารณูปโภคคางจาย
ใบสําคัญคางจาย
คาใชจายคางจายอื่น-บุคคลภายนอก
รวม เจาหนี้ระยะสั้น

2561

2560

941,528,121.00

889,408,789.98

647,988,108.68

615,477,432.00

293,540,012.32

273,931,357.98

1,276,207,170.50

1,158,310,373.23

979,482,025.07

920,807,055.87

296,725,145.43

237,503,317.36

17,127,090.00

5,451,060.00

607,392,247.75

516,885,735.34

13,155,443.74

10,472,203.84

10,207,556.26

12,239,896.16

27,627,882.34

16,322,271.74

2,156,937.28

862,431.57

2,392,677.91

1,970,966.93

80,045,361.17

8,078,168.27

6,631,055.98

3,249,517.30

118,853,914.68

30,483,355.81

(หนวย:บาท)

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ํÒ»‚ 2561 ( Annual Report 2018 )

208

หมายเหตุ 10 เงินรับฝากระยะสั้น
เงินรับฝากอื่น
เงินประกันผลงาน
เงินประกันอื่น
รวม เงินรับฝากระยะสั้น
หมายเหตุ 11 รายไดจากงบประมาณ
รายไดจากงบบุคลากร
รายไดจากงบดําเนินงาน
รายไดจากงบลงทุน
รายไดจากงบอุดหนุน
รายไดจากงบกลาง
รายไดจากงบรายจายอื่น
หัก เบิกเกินสงคืนเงินงบประมาณ
รวม รายไดจากงบประมาณปปจจุบัน-สุทธิ
รายไดจากงบประมาณปกอน ๆ
(เงินกันไวเบิกเหลื่อมป เบิกจายปปจจุบัน)
รายไดจากงบดําเนินงาน
รายไดจากงบลงทุน
รายไดจากงบอุดหนุน
รายไดจากงบกลาง
รายไดจากงบรายจายอื่น
รวม รายไดจากงบประมาณปกอน ๆ
รวม รายไดจากงบประมาณ

หมายเหตุ 12 คาใชจายบุคลากร
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2561

2560

4,705,876.66

3,498,823.75

-

31,250.00

18,722,258.06

14,912,108.21

23,428,134.72

18,442,181.96

1,762,151,937.70

1,722,721,262.38

765,832,955.52

848,462,828.25

132,731,365.97

101,120,114.75

2,251,122,648.17

399,456,937.93

1,139,254,051.59

1,106,266,134.65

57,152,122.67

69,616,529.58

(76,467,037.45)

(41,104,000.99)

6,031,778,044.17

4,206,539,806.55

29,795,466.61

35,204,020.67

53,731,256.55

22,789,656.52

-

18,000,000.00

207,074,445.57

22,206,725.00

1,518,111.68

3,680,610.00

292,119,280.41
6,323,897,324.58

101,881,012.19
4,308,420,818.74

(หนวย:บาท)
2561

2560
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เงินเดือน
คาลวงเวลา
คาจาง
คาตอบแทนพนักงานราชการ
เงินชวยคาครองชีพ
คารักษาพยาบาล
เงินชวยการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชย กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
คาเชาบาน
คาใชจายบุคคลากร
อื่น
รวม คาใชจายบุคลากร
หมายเหตุ 13 คาบําเหน็จบํานาญ
บํานาญ
เงินชวยคาครองชีพ
บําเหน็จ
บําเหน็จตกทอด
บําเหน็จดํารงชีพ
คารักษาพยาบาล
เงินชวยการศึกษาบุตร
บําเหน็จบํานาญอื่น
รวม คาบําเหน็จบํานาญ

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³
Cooperative Promotion Department

1,166,312,152.70

1,151,627,109.37

5,079,589.01

5,297,236.67

234,499,878.70

241,004,907.13

365,240,785.74

336,691,430.55

896,513.80

783,110.36

114,434,717.08

118,106,377.02

14,159,402.63

15,637,334.97

1,751,583.72

2,025,684.13

19,517,202.03

19,093,338.44

29,274,770.86

28,635,991.44

6,663,557.62

6,829,157.01

14,040,592.68

13,128,204.34

57,396,730.00

57,928,089.76

3,363,498.41

4,582,877.88

2,032,630,974.98

2,001,370,849.07

595,988,148.72

552,819,631.13

66,801,454.16

68,055,901.99

9,858,491.80

11,256,831.80

37,984,034.75

30,188,755.67

38,456,150.70

39,731,514.05

105,728,425.37

101,722,368.79

2,104,290.50

2,490,576.75

92,235,190.27

81,252,931.38

949,156,186.27

887,518,511.56

(หนวย:บาท)
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หมายเหตุ 14 คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
คาตอบแทนอื่น
รวม คาตอบแทน
หมายเหตุ 15 คาใชสอย
คาใชจายฝกอบรม
คาใชจายเดินทาง
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
คาจางเหมาบริการ
คาธรรมเนียม
คาจางที่ปรึกษา
คาใชจายในการประชุม
คาเชา
คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน
คาประชาสัมพันธ
คาใชสอยอื่น
รวม คาใชสอย
หมายเหตุ 16 คาวัสดุ
คาวัสดุ
คาแกสและน้ํามันเชื้อเพลิง
คาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ
รวม คาวัสดุ
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2561

2560

999,513.00

824,764.19

-

143,030.00

999,513.00

967,794.19

189,448,653.09

215,072,873.59

105,201,761.76

129,410,487.91

19,734,545.47

25,154,809.85

162,715,819.87

176,810,346.49

1,323,303.70

1,106,116.76

-

625,000.00

32,858,749.78

31,921,112.86

19,687,628.22

19,334,646.85

323,285.42

881,271.77

22,031,881.44

35,398,179.64

2,613,330.14

17,612,927.79

555,938,958.89

653,327,773.51

59,240,842.70

56,620,227.79

34,081,515.42

31,618,414.52

1,627,081.95

5,305,855.73

94,949,440.07

93,544,498.04
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(หนวย:บาท)
2561

2560

27,146,246.22

26,530,817.11

2,231,747.06

2,175,952.90

7,966,339.95

8,155,295.65

4,631,025.68

4,797,928.34

4,980,363.76

5,311,357.98

46,955,722.67

46,971,351.98

33,415,169.68

31,642,305.44

68,845,634.32

56,325,273.06

2,683,239.90

626,899.64

104,944,043.90

88,594,478.14

คาใชจายอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน-องคกรไมหวัง
ผลกําไร
คาใชจายอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน-หนวยธุรกิจอื่น

314,172,880.34

49,782,839.78

คาใชจายอุดหนุนเพื่อการดําเนินงานอื่น

508,130,416.34

220,235,454.23

539,303,595.46

200,279,834.11

1,361,606,892.14

470,298,128.12

1,090,681,621.68

7,824,000.00

1,090,681,621.68

7,824,000.00

2,452,288,513.82

478,122,128.12

75,867.71

175,498.79

130,750.32

25,333,380.00

206,618.03

25,508,878.79

คาไฟฟา
คาน้ําประปา
คาโทรศัพท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
คาบริการไปรษณียโทรเลขและขนสง
รวม คาสาธารณูปโภค
หมายเหตุ 18 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
อาคารและสิ่งปลูกสราง
ครุภณ
ั ฑ
สินทรัพยไมมีตัวตน
รวม คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
หมายเหตุ 19 คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค
คาใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน

รวม คาใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน
คาใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน
คาใชจายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น
รวม คาใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน
รวม คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค
หมายเหตุ 20 คาใชจายอื่น
กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย
คาใชจายอื่น
รวม คาใชจายอื่น
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วันสถาปนากรมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 46 ปี

วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์
ครบรอบ

46 ปี

วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2561

นายกฤษฎา บุ ญ ราช รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานใน
การเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริม
สหกรณ์ ครบรอบ 46 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร
ข้ า ราชการ พนั ก งาน ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ส ห ก ร ณ์ อ ดี ต ผู้ บ ริ ห า ร
ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ส ห ก ร ณ์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ในขบว นการสหกรณ์ เ ข้ า ร่ ว มใน งาน
ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงค์เธอ
กรมหมื่ น พิ ท ยาลงกรณ์ พระบิ ด าแห่ ง
การสหกรณ์ ไ ทย กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
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กรมส่งเสริมสหกรณ์
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กิจกรรมจิตอาสา "เราทาความดี ด้วยหัวใจ"

นายพิเชษฐ์ วิริ ย ะพาหะ อธิบ ดีกรมส่ งเสริมสหกรณ์ นาคณะผู้ บริห าร กรมส่ งเสริมสหกรณ์ ร่ว ม
กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” ณ ทาเนียบรัฐบาล และร่วมเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”
“ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทาความดี” ตามเส้นทางเลียบคลองเปรมประชากร
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โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ดว้ ยสินค้าสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัด “โครงการส่งความสุข
ในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ” ภายใต้
แนวคิด “กระเช้าสหกรณ์ แทนความห่วงใย ใส่ใจ
สุ ข ภาพ” จ าหน่ า ยกระเช้ า สิ น ค้ า สหกรณ์ เ พื่ อ เป็ น
ของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ สร้างความสุข
ใจทั้งผู้ ให้ และผู้ รับ โดยคัดสรรสิ นค้าคุณภาพที่ดูแล
สุ ข ภาพ อาทิ ข้ า วหอมมะลิ ข้ า วหอมกระดั ง งา
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องงอก ข้าวสังข์หยด ข้าวทับทิม
ชุมแพ ข้าวกข 43 สิ นค้าประเภทผลไม้ และอาหาร
แปรรูป น้าพริกประเภทต่าง ๆ และสิ นค้าประเภท
สมุ น ไพรและธั ญ พื ช ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารจากดอยค า
โครงการหลวง ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย โดย
จั ด จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ณ ศู น ย์ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า สหกรณ์
อาคาร 3 ชั้น 1 ภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 12 มกราคม 2561
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กรมส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Department

งาน “ไมซ์เพือ่ ชุมชน มิตใิ หม่อต
ุ สาหกรรมไมซ์”

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่ว มมือกับสานักงานส่ง เสริ ม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ
ดาเนินโครงการ “ไมซ์เพื่อชุมชน มิติใหม่อุตสาหกรรม
ไมซ์ ” โดยคัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพ 35 แห่ง นาร่อง
เพื่อสนั บ สนุ น ให้ เกิดการจั ดกิจ กรรมไมซ์อย่างสร้างสรรค์
สร้ างเพิ่มมูล ค่า และเกิดเครื อข่ายความร่ ว มมือ ส่ งผลต่อ
การขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่สหกรณ์ได้ทาหน้าที่เป็น
กลไกในการยกระดับความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน
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ÊÒÃÊ¹à·ÈÊË¡Ã³
1. ¢ŒÍÁÙÅ¨ํÒ¹Ç¹ÊË¡Ã³¨Òํ á¹¡µÒÁ»ÃÐàÀ· 10 »‚ (¾.È. 2552 – 2561)
Ë¹‹ÇÂ : áË‹§
»ÃÐàÀ·ÊË¡Ã³/»‚

2552

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

2561

3,854

3,850

3,777

3,768

3,812

3,810

3,711

3,686

4,426

4,376

ÊË¡Ã³»ÃÐÁ§

80

86

83

83

80

81

79

81

108

108

ÊË¡Ã³¹¤Ô Á

92

91

92

92

91

90

90

89

95

92

1,379

1,366

1,373

1,383

1,393

1,405

1,425

1,432

1,488

1,474

ÊË¡Ã³ÃÒŒ ¹¤ŒÒ

223

206

198

190

181

177

164

155

208

199

ÊË¡Ã³ºÃÔ¡ÒÃ

918

943

1,000

1,036

1,081

1,139

1,125

1,129

1,282

1,277

ÊË¡Ã³à¤Ã´ÔµÂÙà¹ÕÂ¹

382

420

440

466

496

512

547

557

587

603

6,928 6,962 6,963 7,018 7,134 7,214 7,141 7,129 8,194

8,129

ÊË¡Ã³¡ÒÃà¡ÉµÃ

ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â

ÃÇÁ

ÊË¡Ã³à¤Ã´ÔµÂÙà¹ÕÂ¹ ,
ÊË¡Ã³ºÃÔ¡ÒÃ ,

603 áË‹§ (7%)

1,277 áË‹§ (16%)

ã¹»‚ ¾.È. 2561 ¨ํÒá¹¡µÒÁ»ÃÐàÀ·

ÊË¡Ã³ÃÒŒ ¹¤ŒÒ ,
199 áË‹§ (3%)

ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â ,

ÊË¡Ã³¡ÒÃà¡ÉµÃ ,

1,474 áË‹§ (18%)

4,376 áË‹§ (54%)

ÊË¡Ã³¹¤Ô Á ,
92 áË‹§ (1%)

 á¼¹ÀÙÁáÔ Ê´§¨ํÒ¹Ç¹áÅÐÃŒÍÂÅÐ¢Í§ÊË¡Ã³·§Ñ้ ËÁ´

ÊË¡Ã³»ÃÐÁ§ , 108 áË‹§ (1%)

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ํÒ»‚ 2560 ( Annual Report 2018 )
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ÊÒÃÊ¹à·ÈÊË¡Ã³
2. ¢ŒÍÁÙÅ¨ํÒ¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³ 10 »‚ (¾.È. 2552 – 2561)

Ë¹‹ÇÂ : ¤¹
»ÃÐàÀ·ÊË¡Ã³

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

ÊË¡Ã³ÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ

6,172,845

6,314,902

6,430,608

6,541,102

6,601,495

6,666,437

6,604,980

6,593,605

6,556,005

6,677,500

ÊË¡Ã³¡ÒÃà¡ÉµÃ

5,968,358

6,116,121

6,224,230

6,338,691

6,397,751

6,460,543

6,403,733

6,393,812

6,347,762

6,472,591

15,018

15,379

15,420

15,279

15,317

16,044

15,500

15,148

14,932

15,128

189,469

183,402

190,958

187,132

188,427

189,850

185,747

184,645

193,311

189,781

ÊË¡Ã³¹Í¡ÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ

4,156,191

4,248,473

4,396,882

4,570,015

4,674,309

4,803,576

4,882,247

4,853,800

5,018,266

4,958,666

ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â

2,618,501

2,638,641

2,640,664

2,727,637

2,771,351

2,859,905

2,889,496

2,935,517

3,107,188

3,020,182

ÊË¡Ã³ÃÒŒ ¹¤ŒÒ

756,092

766,153

793,304

746,110

731,042

735,664

704,185

642,782

641,399

645,544

ÊË¡Ã³ºÃÔ¡ÒÃ

350,273

349,612

377,307

448,630

461,104

473,218

482,114

482,806

484,943

489,829

ÊË¡Ã³à¤Ã´ÔµÂÙà¹ÕÂ่ ¹

431,325

494,067

585,607

647,638

710,812

734,789

806,452

792,695

784,736

803,111

10,329,036

10,563,375

10,827,490

11,111,117

11,275,804

11,470,013

11,487,227

11,447,405

11,574,271

11,636,166

ÊË¡Ã³»ÃÐÁ§
ÊË¡Ã³¹¤Ô Á

ÃÇÁ·Ñ§้ »ÃÐà·È

·ÕÁ่ Ò : ÈÙ¹Âà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×Í่ ÊÒÃ ¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³
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ÊÒÃÊ¹à·ÈÊË¡Ã³
3. ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ¨Ñ´ÁÒµÃ°Ò¹ÊË¡Ã³ 5 »‚ (»ÃÐ¨ํÒ»‚ 2557 - 2561 )

Ë¹‹ÇÂ : áË‹§
»ÃÐàÀ·ÊË¡Ã³
ÊË¡Ã³

ÊË¡Ã³·§Ñ้ ËÁ´
2557

2558

2560

¼‹Ò¹ÁÒµÃ°Ò¹

2560

2559

äÁ‹¼Ò‹ ¹ÁÒµÃ°Ò¹

2561

2557

2558

2559

2561

2557

2558

2560

2561

2557

2558

4,697 4,648 4,606

3,321

3,301

3,314 3,258 3,287

2,488

2,776 2,695 2,540

2,426

833

525

619

718

861

4,436 4,464 4,493 4,448 4,408

3,179

3,156

3,168

3,117

3,145

2,387 2,665

4,638 4,669

2559

¹ํÒÁÒ¨Ñ´ÁÒµÃ°Ò¹

2559 2560

2561

ÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ
ÊË¡Ã³

2,583

2,441

2,334

792

491

585

676

811

¡ÒÃà¡ÉµÃ
ÊË¡Ã³»ÃÐÁ§

107

109

108

108

108

57

57

57

56

59

36

39

39

36

34

21

18

18

20

25

ÊË¡Ã³¹¤Ô Á

95

96

96

92

90

85

88

89

85

83

65

72

73

63

58

20

16

16

22

25

3,536

3,561

3,569

3,573

3,548 2,792 2,820 2,863 2,843 2,887

2,365

2,507

2,436

2,401

2,328

427

313

427

442

559

1,481

1,496

1,494

1,492

1,477

1,339

1,360

1,366

1,374

1,371

1,305

1,337

1,328

1,331

1,311

34

23

38

43

60

ÊË¡Ã³ÃÒŒ ¹¤ŒÒ

249

242

232

211

202

144

138

138

131

132

106

119

110

100

102

38

19

28

31

30

ÊË¡Ã³ºÃÔ¡ÒÃ

1,270

1,270

1,278

1,287

1,268

828

828

857

828

847

546

601

551

533

473

282

227

306

295

374

ÊË¡Ã³à¤Ã´Ôµ

536

553

565

583

601

481

494

502

510

537

408

450

447

437

442

73

44

55

73

95

8,174

8,230

8,266

8,221

8,154

6,113

6,121

6,177

6,101

6,174 4,853

5,283

5,131

ÊË¡Ã³¹Í¡ÀÒ¤
¡ÒÃà¡ÉµÃ
ÊË¡Ã³
ÍÍÁ·ÃÑ¾Â

ÂÙà¹ÕÂ่ ¹
ÃÇÁ·Ñ§้ »ÃÐà·È

4,941 4,754 1,260

838 1,046

1,160 1,420
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ÊÒÃÊ¹à·ÈÊË¡Ã³
4. ÊÃØ»»ÃÔÁÒ³¸ØÃ¡Ô¨¢Í§ÊË¡Ã³ »ÃÐ¨ํÒ»‚ 2561 (¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2560 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2561)

Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·
»ÃÐàÀ·¸ØÃ¡Ô¨

ÃÇÁ

ÃŒÍÂÅÐ

ÃÑº½Ò¡à§Ô¹
¨ํÒ¹Ç¹

ãËŒà§Ô¹¡ÙŒ

ÃŒÍÂÅÐ

¨ํÒ¹Ç¹

¨Ñ´ËÒÊÔ¹¤ŒÒÁÒ¨ํÒË¹‹ÒÂ
ÃŒÍÂÅÐ

¨ํÒ¹Ç¹

ÃŒÍÂÅÐ

ÃÇºÃÇÁ¼Å¼ÅÔµ

á»ÃÃÙ»¼Å¼ÅÔµ

¨ํÒ¹Ç¹

¨ํÒ¹Ç¹

ÃŒÍÂÅÐ

¸ØÃ¡Ô¨ºÃÔ¡ÒÃ

ÃŒÍÂÅÐ

¨ํÒ¹Ç¹

ÃŒÍÂÅÐ

ÊË¡Ã³ÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ

379,679.53

15.04

74,784.33

8.92

139,566.85

9.29

60,429.74

89.43

68,763.98

90.85 32,269.79

99.27

3,864.83

53.11

ÊË¡Ã³¡ÒÃà¡ÉµÃ

364,098.01

14.42

71,821.65

8.56

135,266.56

9.00

57,305.80

84.80

65,107.77

86.02

30,928.28

95.14 3,667.96

50.41

ÊË¡Ã³»ÃÐÁ§

1,493.31

0.06

59.96

0.01

235.74

0.02

512.32

0.76

608.76

0.80

22.17

0.07

54.36

0.75

ÊË¡Ã³¹¤Ô Á

14,088.20

0.56

2,902.72

0.35

4,064.54

0.27

2,611.62

3.86

3,047.46

4.03

1,319.35

4.06

142.52

1.96

ÊË¡Ã³¹Í¡ÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ

2,144,648.28

84.96

763,805.23

91.08

1,363,126.65

90.71

7,145.78

10.57

6,921.74

9.15

237.07

0.73

3,411.81

46.89

ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â

2,087,641.68

82.70

746,090.47

88.97

1,338,739.49

89.09

138.26

0.20

5.00

0.01

0.05

0.00

2,668.41

36.67

ÊË¡Ã³ÃÒŒ ¹¤ŒÒ

5,183.44

0.21

71.70

0.01

267.87

0.02

4,740.58

7.02

11.58

0.02

11.01

0.03

80.71

1.11

ÊË¡Ã³ºÃÔ¡ÒÃ

16,188.62

0.64

2,725.47

0.33

4,656.97

0.31

1,532.24

2.27

6,475.27

8.56

220.08

0.68

578.59

7.95

35,634.53

1.41

14,917.58

1.78

19,462.31

1.30

734.70

1.09

429.90

0.57

5.94

0.02

84.09

1.16

2,524,327.80

100.00

838,589.55

33.22

1,502,693.50

59.53

67,575.52

2.68

75,685.72

3.00

32,506.87

1.29

7,276.64

0.28

ÊË¡Ã³à¤Ã´ÔµÂÙà¹ÕÂ่ ¹
ÃÇÁ

·ÕÁ่ Ò : ÈÙ¹Âà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×Í่ ÊÒÃ ¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ํÒ»‚ 2560 ( Annual Report 2018 )

ÊÒÃÊ¹à·È
¡ÅØÁ
‹ à¡ÉµÃ¡Ã

221

1. ¢ŒÍÁÙÅ¨ํÒ¹Ç¹¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ã¨ํÒá¹¡µÒÁ»ÃÐàÀ· 10 »‚ (¾.È. 2552 – 2561)
Ë¹‹ÇÂ : áË‹§
»ÃÐàÀ·¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ã/»‚ 2552 2553 2554 2555 2556 2557

2558 2559 2560

2561

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·ํÒ¹Ò

3,164

3,156

3,117

3,071

3,086

2,613

2,434

2,367

2,295

2,275

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·ํÒäÃ‹

889

882

878

886

878

744

655

636

626

614

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·ํÒÊÇ¹

1,052

1,056

1,049

1,048

1,078

991

945

957

995

1,078

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã»ÃÐÁ§

66

66

62

61

60

55

57

54

50

56

976

983

968

955

957

827

782

773

750

751

50

52

55

56

53

52

51

47

49

55

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡ÃàÅÕÂ้ §ÊÑµÇ
¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡ÃÍ×¹
่ æ

ÃÇÁ

6,197 6,195 6,129 6,077 6,112 5,282 4,924 4,834 4,765 4,829
àÅÕ้Â§ÊÑµÇ

751 áË‹§ (16%)

»ÃÐÁ§

Í×่¹ æ
55 áË‹§ (1%)

 á¼¹ÀÙÁáÔ Ê´§¨ํÒ¹Ç¹áÅÐÃŒÍÂÅÐ¢Í§

56 áË‹§ (1%)
·ํÒ¹Ò
2,275 áË‹§ (47%)

·ํÒÊÇ¹

¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ã·Ñ§้ ËÁ´ ã¹»‚ ¾.È. 2561
¨ํÒá¹¡µÒÁ»ÃÐàÀ·

1,078 áË‹§ (22%)
·ํÒäÃ‹
614 áË‹§ (13%)

·ÕÁ่ Ò : ÈÙ¹Âà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×Í่ ÊÒÃ ¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³
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ÊÒÃÊ¹à·È¡ÅØÁ
‹ à¡ÉµÃ¡Ã
2. ¢ŒÍÁÙÅ¨ํÒ¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ã 10 »‚ (¾.È. 2552 – 2561)

Ë¹‹ÇÂ : ¤¹
»ÃÐàÀ·ÊË¡Ã³

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·ํÒ¹Ò

381,640

370,707

367,688

353,916

346,165

324,748

305,931

286,944

272,759

257,111

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·ํÒäÃ‹

97,528

93,086

88,456

81,827

80,254

75,491

71,079

70,542

66,500

61,277

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·ํÒÊÇ¹

114,614

116,531

114,549

115,731

117,014

114,347

107,819

110,206

106,702

105,382

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã»ÃÐÁ§

3,554

3,120

2,806

2,984

3,111

3,309

3,299

3,301

3,227

3,078

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡ÃàÅÕÂ้ §ÊÑµÇ

64,170

65,110

64,625

63,076

62,459

60,725

57,855

56,564

54,428

51,582

4,160

3,655

3,972

4,155

3,795

3,926

3,962

3,288

3,350

3,044

665,666

652,209

642,096

621,689

612,798

582,546

549,945

530,845

506,966

481,474

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡ÃÍ×¹
่ æ

ÃÇÁ·Ñ§้ »ÃÐà·È
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ÊÒÃÊ¹à·È¡ÅØÁ
‹ à¡ÉµÃ¡Ã
3. ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ¨Ñ´ÁÒµÃ°Ò¹¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ã 5 »‚ (»ÃÐ¨ํÒ»‚ 2557 - 2561 )

Ë¹‹ÇÂ : áË‹§
»ÃÐàÀ·ÊË¡Ã³

¹ํÒÁÒ¨Ñ´ÁÒµÃ°Ò¹

¼‹Ò¹ÁÒµÃ°Ò¹

äÁ‹¼Ò‹ ¹ÁÒµÃ°Ò¹

2557 2558 2559 2560

2561

2557

¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ã·ํÒ¹Ò

1,879

1,841

1,810

1,772

1,728

1,631 1,584

1,531

¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ã·ํÒäÃ‹

542

536

527

517

496

475

479

448

433

¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ã·ํÒÊÇ¹

709

690

703

717

732

583

584

580

¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ã»ÃÐÁ§

33

51

44

33

40

26

43

645

614

623

611

596

578

40

35

26

36

36

36

¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡ÃàÅÕÂ้ §ÊÑµÇ
¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡ÃÍ×¹
่ æ
ÃÇÁ·Ñ§้ »ÃÐà·È

2558 2559 2560

2561

1,475 1,389

2557 2558 2559 2560

2561

248

257

279

297

339

397

67

57

79

84

99

600

578

126

106

123

117

154

37

27

32

7

8

7

6

8

552

530

525

493

67

62

93

86

103

30

24

32

34

4

5

2

4

2

3,848 3,767 3,733 3,686 3,628 3,329 3,272 3,150 3,092 2,923

519

495

583

594

705
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ÊÒÃÊ¹à·È¡ÅØÁ
‹ à¡ÉµÃ¡Ã
4. ÊÃØ»»ÃÔÁÒ³¸ØÃ¡Ô¨¢Í§¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ã »ÃÐ¨ํÒ»‚ 2561 (¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2560 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2561)

Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·
»ÃÐàÀ·¸ØÃ¡Ô¨

ÃÇÁ

ÃŒÍÂÅÐ

ÃÑº½Ò¡à§Ô¹
¨ํÒ¹Ç¹

¨Ñ´ËÒÊÔ¹¤ŒÒÁÒ

ãËŒà§Ô¹¡ÙŒ

ÃŒÍÂÅÐ

¨ํÒË¹‹ÒÂ

¨ํÒ¹Ç¹

ÃŒÍÂÅÐ

¨ํÒ¹Ç¹

ÃŒÍÂÅÐ

ÃÇºÃÇÁ¼Å¼ÅÔµ
¨ํÒ¹Ç¹

á»ÃÃÙ»¼Å¼ÅÔµ

ÃŒÍÂÅÐ

¨ํÒ¹Ç¹

ÃŒÍÂÅÐ

¸ØÃ¡Ô¨ºÃÔ¡ÒÃ
¨ํÒ¹Ç¹

ÃŒÍÂÅÐ

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·ํÒ¹Ò

1,425.25

22.33

97.02

48.21

813.50

40.97

273.04

33.45

188.89

7.06

40.59

6.85

12.23

11.04

¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ã·ํÒäÃ‹

485.77

7.61

3.08

1.53

270.48

13.62

101.30

12.41

107.30

4.01

1. 00

0.17

2.61

2.36

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·ํÒÊÇ¹

3,819.18

59.84

93.66

46.54

489.33

24.64

292.95

35.88

2,305.32

86.16

550.02

92.85

87.90

79.40

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã»ÃÐÁ§

58.14

0.91

0.27

0.13

15.12

0.76

39.11

4.79

0.00

0.00

0.52

0.09

3.13

2.82

583.09

9.14

7.07

3.51

389.07

19.59

108.40

13.28

73.67

2.75

0.10

0.02

4.78

4.32

10.53

0.17

0.17

0.08

8.30

0.42

1.57

0.19

0.31

0.01

0.12

0.02

0.06

0.06

6,381.97

100.00

201.26

3.15 1,985.79

31.12

816.37

12.79

2,675.49

41.92

592.35

9.28

110.70

1.74

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡ÃàÅÕÂ้ §ÊÑµÇ
¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡ÃÍ×¹
่ æ
ÃÇÁ
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