สารอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล สหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุด มการณ์ หลัก การ และวิธีการสหกรณ์

สนับสนุนด้านเงินทุน ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อพัฒนา
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในปีงบประมาณ 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกรใน 2 ด้า น คือ 1) พัฒ นาระบบการบริหารจัด การองค์กรและธรรมาภิบาล

โดยส่ ง เสริ ม ให้ ส หกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกรมี ก ารพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
สร้ า งธรรมาภิ บ าลในสหกรณ์ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรภาคสหกรณ์ ใ ห้ บ ริ ห ารงานอย่ า ง
มืออาชีพ และปลูกจิตสานึกการมีส่วนร่วมและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก รวมทั้ง พัฒนาระบบ

กากับ ดูแล ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาและคุม
้ ครองสหกรณ์ ให้มป
ี ระสิทธิภาพยิง
่ ขึน
้ 2) ส่งเสริมและ

เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของสหกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกร โดยสนั บ สนุ น
โครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตและการตลาด เพื่อรวบรวม จัดเก็บ แปรรูปผลผลิต
และถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม สินค้า ฟื้นฟู
และพัฒนาความเข้มแข็งของธุรกิจ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
พัฒนานวัตกรรมการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตร
ให้ได้มาตรฐาน และสร้างช่องทางตลาดเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชนในการรับซื้อผลผลิตของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ
จากการดาเนินงานส่งเสริม พัฒนา กากับ
และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ในปี 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีผลการดาเนินงาน
สาคัญที่เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
และสมาชิก ดังนี้

ก

1. สมาชิกได้รับประโยชน์จากการให้บริการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในด้านสินเชื่อ
รับฝากเงิน รับซื้อผลผลิตและบริการอื่น ๆ ซึ่งลดต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพ ลง ส่งผลให้
สมาชิ ก มี เ งิ น ออมเฉลี่ ย 178,235 บาทต่ อ คน รวมถึ ง แก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ ค้ างช าระของสมาชิ ก
โดยสมาชิก 77,844 คน มีแผนจัดการหนี้รายบุคคลกับสหกรณ์แล้ว
2. ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร (รวบรวมข้อมูล ได้ ณ วันที่ 30
กั น ยายน 2562) จ านวน 9,272 แห่ ง มี ทุ น ด าเนิน งานรวม 3.29 ล้า นล้า นบาท เพิ่ม ขึ้น จาก
ปี 2561 จ านวน 154,124.50 ล้ า นบาท คิ ด เป็น ร้อ ยละ 4.91 รายได้รวม 0.33 ล้า นล้า นบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 7,172.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.16
3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งอยูใ่ นระดับชัน
้ 1 และชั้น 2 จานวน 6,394 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ
94.04 ของสหกรณ์ที่มีสถานะดาเนินการทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 47 แห่ง
4. กากับ ติด ตาม และดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์แล้วเสร็จ จานวน 128 แห่ง
มูลค่าความเสียหายที่แก้ไขได้ 5,478.98 ล้านบาท
6. ออกกฎหมายและเกณฑ์ ก ากั บ เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ร ะบบสหกรณ์ รวมถึ ง
วางระบบการตรวจสอบสหกรณ์อย่างเข้มข้น
ทั้งนี้ ในปี 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์จะขับเคลือ
่ นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสหกรณ์
และกลุ่ ม เกษตรกรภายใต้ ก รอบการพั ฒ นาด้ า นองค์ ก ร โดยก าหนดมาตรการก ากั บ ดู แ ล
ตรวจสอบที่มป
ี ระสิทธิภาพ พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลทางการเงิน และจัดการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของสมาชิก และด้า นการด าเนิน ธุรกิจ โดยสนับสนุนการบริหารจัด การแปลงใหญ่ของ
สหกรณ์แบบครบวงจร พัฒนาสหกรณ์ระดับอาเภอ รวบรวม/เก็บชะลอผลผลิต และเพิ่มศักยภาพ
การตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สุด ท้า ยนี้ ผมขอขอบคุณบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกท่า นที่ได้มีความมุ่งมั่น
ขั บ เคลื่ อ นงานในปี ที่ ผ่ า นมา และขอขอบคุ ณ คณะกรรมการด าเนิ น การและฝ่ า ยจั ด การ
ของสหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกรที่ ไ ด้ บ ริ ห ารงานเพื่ อ ดู แ ลความเป็ น อยู่ ข องสมาชิ ก สหกรณ์ /
กลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ข

แนวทางและผลการขับเคลือ่ นงานปี 2562

ค
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ก

แนวทางและผลการขับเคลือ่ นงานปี 2562

ค
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1
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8
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สารสนเทศสหกรณ์
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•
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ส่วนที่ 1

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
วิสย
ั ทัศน์
“การสหกรณ์มน
ั่ คง สหกรณ์และกลุม
่ เกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนยัง
่ ยืน”

เป้าหมาย

ระบบสหกรณ์ได้รบ
ั การส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมเพือ
่ เพิม
่ ขีดความสามารถของชุมชน

พันธกิจ
1. กากับดูแลสหกรณ์และกลุม
่ เกษตรกรให้อยูใ่ นกรอบของกฎหมายและทันต่อ
สถานการณ์
2. เสริมสร้างการเรียนรูแ้ ละทักษะด้านการสหกรณ์ให้แก่บค
ุ ลากรสหกรณ์และ
ประชาชนทัว
่ ไป
3. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุม
่ เกษตรกรให้มก
ี ารดาเนินการอย่าง
มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง ทัง
้ ทางเศรษฐกิจและสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สนับสนุนด้านเงินทุน สารสนเทศ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แก่สหกรณ์และ
กลุม
่ เกษตรกร
1

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ยุทธศาสตร์

1

เสริมสร้างการสหกรณ์ให้เป็นตัวขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชน
1. สร้างกระบวนการของการสหกรณ์ ให้เกิดความเชือ
่ มโยง ตัง
้ แต่ต้นนา้ จรดปลายนา้ ให้กบ
ั ภาคการเกษตร
สหกรณ์/กลุม
่ เกษตรกร (End to End process)
2. สร้างกลไกการเข้าถึงข้อมูลการผลิตและการตลาดให้กบ
ั สหกรณ์/กลุม
่ เกษตรกร

3. การเสริมสร้างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ
่ ให้สหกรณ์และสมาชิกมีสภาพความเป็นอยูม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพชีวต
ิ
ทีด
่ ข
ี น
ึ้ และลดภาระหนีส
้ น
ิ

ยุทธศาสตร์

2

พัฒนาและสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดตลอด
ห่วงโซ่อป
ุ ทาน (Supply Chain)
1. พัฒนาสหกรณ์และกลุม
่ เกษตรกรให้รเู้ ท่าทันเทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่

2. การส่งเสริมและสนับสนุนความรูท
้ ต
ี่ รงตามความต้องการเฉพาะกลุม
่ และนาไปใช้งานได้
3. การสร้างเครือข่าย (Networking Builder) ระหว่างกลุม
่ สหกรณ์ ตลอดห่วงโซ่อป
ุ ทาน (Supply chain)
4. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพือ
่ ใช้ในการเพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดในสหกรณ์และกลุม
่ เกษตรกร
5. ส่งเสริมมูลค่าเพิม
่ สินค้าของสหกรณ์/กลุม
่ เกษตรกรด้วยการสร้างตราสินค้า (Brand)

พัฒนาการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในระบบสหกรณ์ เพือ
่ เพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์

3

และการสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
1. ยกระดับ (พัฒนา ปรับปรุงและช่วยเหลือ) สหกรณ์ไม่ผา่ นมาตรฐานไปสูม
่ าตรฐานชัน
้ ดี

2. Revisit and reinforce ทบทวน ปรับแก้ และเสริมสร้างกระบวนการส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้มแข็ง
3. ยกระดับ (พัฒนา และช่วยเหลือ) สหกรณ์ทผ
ี่ า่ นมาตรฐานไปสูม
่ าตรฐานชัน
้ ดีมากและดีเลิศ
4. สร้างระบบการรายงานทีส
่ ามารถตรวจสอบและรูเ้ ท่าทัน (Integrity Risk)
5. สร้างมาตรฐานระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ชน
ั้ ดี และระบบตรวจสอบ
6. พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ให้มป
ี ระสิทธิภาพ ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพือ
่ การบริหารจัดการสหกรณ์

พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ยุทธศาสตร์

4

1. การปรับปรุงกฎระเบียบทีเ่ กีย
่ วข้องเพือ
่ ให้เกิดความคล่องตัว
2. สร้างระบบฐานข้อมูล พร้อมระบบแจ้งเตือน ปรับข้อมูลให้เชือ
่ มโยงกับหน่วยงานอืน
่ และตัววัดทีใ่ ช้ในการติดตามได้
รวดเร็วฉับไวยิง
่ ขึน
้ และมีการบูรณาการเทคโนโลยีการสือ
่ สารเพือ
่ ใช้สนับสนุนการตัดสินใจ
3. การพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร โดยเสริมสร้างองค์ความรูส
้ มัยใหม่และรูปแบบการพัฒนา
และการทางานต้องมีความเชือ
่ มโยงเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทัง
้ ในและต่างประเทศ
4. เสริมสร้างการจูงใจความผูกพัน การเรียนรูร
้ ป
ู แบบใหม่ และความก้าวหน้าทางอาชีพ
5. การพัฒนากระบวนงาน งานวิจย
ั สร้างองค์ความรู้ สร้างการรับรูใ้ นการพัฒนากระบวนการด้านการสหกรณ์
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อานาจหน้าที่
ตามกฎหมาย
ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
กฎหมายว่าด้วยการจัดทีด
่ น
ิ เพือ
่ การ
ครองชีพเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย
่ วกับการนิคม

สหกรณ์และกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้อง

ศึกษาและวิเคราะห์ เพือ
่ เสนอแนะแนว

ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการตามที่

ทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กบ
ั

นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายในการรับ

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

จดทะเบียน ส่งเสริม แนะนา กากับ และดูแลสหกรณ์
รวมทัง
้ ตามอานาจหน้าทีอ
่ น
ื่ ๆ ทีน
่ ายทะเบียนสหกรณ์สง
ั่

ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของ

การ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

ตลาดสินค้าสหกรณ์และสร้างเครือข่าย

การเชือ
่ มโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์กบ
ั

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และคุม
้ ครอง

สหกรณ์สหกรณ์กบ
ั เอกชนทัง
้ ในประเทศและ

ระบบสหกรณ์

ต่างประเทศ

ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุน ข้อมูล

เกีย
่ วกับอุดมการณ์ หลักการและ

สารสนเทศ เทคโนโลยี และทรัพยากรอืน
่ ๆ

วิธก
ี ารสหกรณ์ให้แก่บค
ุ ลากรสหกรณ์

ทีเ่ หมาะสมในการดาเนินงานของสหกรณ์และ

กลุม
่ เกษตรกร และประชาชนทัว
่ ไป
ศึกษา วิเคราะห์ และวิจย
ั เพือ
่ พัฒนา

กลุม
่ เกษตรกร

ระบบสหกรณ์ การบริหารจัดการ

ปฏิบต
ั ก
ิ ารอืน
่ ใดตามทีก
่ ฎหมายกาหนด

องค์กร และการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์

ให้เป็นอานาจหน้าทีข
่ องกรมส่งเสริม

และกลุม
่ เกษตรกร ให้มป
ี ระสิทธิภาพและเข้มแข็งทัง
้ ทาง

สหกรณ์หรือตามทีก
่ ระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี

เศรษฐกิจและสังคมกลุม
่ เกษตรกร และประชาชนทัว
่ ไป

มอบหมาย
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การแบ่งส่วนราชการ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กลุม่ ตรวจสอบภายใน 

 กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร

ราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานเลขานุการกรม 
กองคลัง 
กองพัฒนาระบบ 
สนับสนุนการสหกรณ์

 กองการเจ้าหน้าที่
 กองแผนงาน
 กองพัฒนาสหกรณ์
ด้านการเงินและร้านค้า

กองพัฒนาสหกรณ์ 
ภาคการเกษตรและกลุม่ เกษตรกร

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร

สานักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

 สานักงานส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานคร พืน
้ ที่ 1

กรุงเทพมหานคร พืน
้ ที่ 2

สานักพัฒนาและถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการสหกรณ์

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
 สานักงานสหกรณ์จงั หวัด 76 จังหวัด
- กลุม่ ส่งเสริมสหกรณ์ 320 กลุม่
- นิคมสหกรณ์ 49 นิคม
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บุคลากร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
บุคลากร รวม 5,365 คน
ข้าราชการ

ลูกจ้างประจา

พนักงานราชการ

3,042 คน

705 คน

1,618 คน

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562
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กรอบอัตรากาลัง
ตามการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562
อัตรากาลัง
การแบ่งส่วนราชการในปัจจุบน
ั

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจา

พนักงาน

รวม

ราชการ
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง

675

133

238

1,046

1. นักบริหารระดับสูง

1

1

2. นักบริหารระดับต้น

3

3

3. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการสหกรณ์

1

1

4. ผูต้ รวจราชการกรม

9

9

5. กลุม่ ตรวจสอบภายใน

10

3

6. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5

1

1

7

7. สานักงานเลขานุการกรม

48

3

20

71

8. กองการเจ้าหน้าที่

41

4

12

57

9. กองคลัง

48

13

9

70

10. กองแผนงาน

42

1

19

62

11. กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

87

3

28

118

12. กองพัฒนาสหกรณ์ดา้ นการเงินและร้านค้า

44

3

11

58

13. กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

60

4

22

86

14. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

25

2

11

38

15. สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน
้ ที่ 1

43

2

19

64

16. สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน
้ ที่ 2

42

3

23

68

17. สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

166

91

63

320

2,367

572

1,380

4,319

2,367

572

1,380

4,319

3,042

705

1,618

5,365

ข. ราชการบริหารส่วนภูมภ
ิ าค
1. สานักงานสหกรณ์จงั หวัด
รวม

6
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งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
98.09%
100%
88.57%
90%
80.59%
80%
72.99%
70%
64.82%
56.59%
60%
49.67%
50%
39.49%
40%
29.32%
30%
21.09%
20%
12.14%
10% 5.60%
0%
10% 25% 36% 40% 52% 60% 65% 75% 85% 88% 95% 100%
4.51% 10.44% 26.48% 33.00% 38.56% 45.60% 50.88% 56.72% 63.43% 70.17% 78.06% 88.25%
5.60% 12.14% 21.09% 29.32% 39.49% 49.67% 56.59% 64.82% 72.99% 80.59% 88.57% 98.09%

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562
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ส่วนที่ 2
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ผลการปฏิบต
ั ง
ิ านและการใช้จา่ ยงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการส่งเสริม แนะนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ดาเนินงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีสหกรณ์
จานวน 8,086 แห่ง สมาชิก 11.636 ล้านคน แบ่งเป็น สหกรณ์ภาคการเกษตร 4,535 แห่ง สมาชิก 6.677 ล้านคน
สหกรณ์นอกภาคเกษตร 3,551 แห่ง สมาชิก 4.958 ล้านคน ทุนดาเนินงานของสหกรณ์รวม 3,287,085.29 ล้านบาท
ปริ ม าณธุ ร กิ จ รวม 2,219,292.38 ล้ า นบาท และกลุ่ ม เกษตรกร 4,705 แห่ ง สมาชิ ก 0.481 ล้ า นคน
ทุนดาเนินงานของกลุ่มเกษตรกรรวม 4,122.13 ล้านบาท ปริมาณธุรกิจรวม 5,775 ล้านบาท
ในปี ง บประมาณ 2562 กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ มุ่ ง เน้ น ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสหกรณ์ แ ละ
กลุ่ มเกษตรกรใน 2 ด้าน คือ 1) พัฒนาระบบการบริ หารจั ดการองค์กรและธรรมาภิ บาล โดยส่ งเสริม
ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง สร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรภาคสหกรณ์ให้บริหารงานอย่างมืออาชีพ และปลูกจิตสานึกการมีส่วนร่วมและบทบาทหน้าที่
ของสมาชิก รวมทั้งพัฒนาระบบกากับ ดูแล ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาและคุ้มครองสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 2) ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตและการตลาด เพื่อรวบรวม จัดเก็บ แปรรูปผลผลิต และถ่ายทอดเทคโนโลยี
องค์ความรู้ในการสร้างมูล ค่าเพิ่มสิน ค้า ฟื้นฟู และพัฒนาความเข้มแข็งของธุรกิจ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
พัฒนานวัตกรรมการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และสร้างช่องทางตลาดเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชนในการรับซื้อผลผลิตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ โดยกรมได้รับจัดสรร
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,083.6519 ล้านบาท ดาเนินงานภายใต้ 5 แผนงาน ซึ่งมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
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สรุปผลการปฏิบต
ั งิ านและการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ผลการดาเนินงานสะสมตัง้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ผลการปฏิบตั งิ าน

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วย

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
นับ
รวมทัง้ สิน
้

ร้อยละ

ผลงาน

ร้อยละ

งบประมาณ

ผลเบิกจ่าย

สะสม

ผลสาเร็จ

ที่ได้รบั

สะสม

เป้าหมาย

ร้อยละ

100.00

93.46

93.46 3,083.6519 3,004.5590

97.64

แผนงานบูรณาการ
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ ยืน

394.4612

368.6079

93.45

29.7540

27.3815

92.03

3.2385

3.0742

94.93

กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรอินทรียใ์ นสหกรณ์ในพืน
้ ทีน
่ คิ มสหกรณ์

1.1 จานวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์
1.2 สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลีย่

ไร่
ร้อยละ

1,000

1,076

107.60

3

7

233.00

กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร

2.1 จานวนเกษตรกรได้รับการแนะนาส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามขั้นตอนและวิธีการ
2.2 สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลีย่

ราย
ร้อยละ

1,500

1,501

100.07

3

29

967

7,500

11,494

153.25

3

29

967

กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร

3.1 จานวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตร
ผสมผสาน
3.2 สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลีย่

ไร่
ร้อยละ

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ ง (Smart Farmer)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรือ่ ง (Smart Member)

1.1 จานวนสมาชิกสหกรณ์ทเี่ ข้าร่วมโครงการ
มีรายได้ไม่ต่ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
1.2 เกษตรกรสมาชิกกลุม่ เป้าหมายได้รับการ
ยกระดับเป็น Smart Farmer ไม่น้อยกว่า

ราย
ร้อยละ

5,320

5,284

99.32

70

72.56

103.66
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ผลการปฏิบตั งิ าน

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วย

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
นับ

ผลงาน

ร้อยละ

งบประมาณ

ผลเบิกจ่าย

สะสม

ผลสาเร็จ

ที่ได้รบั

สะสม

เป้าหมาย

ร้อยละ

โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

7.3702

7.3180

99.29

26.5512

26.4889

99.77

23.3869

23.1526

99.00

25.2750

24.9627

98.76

กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

1.1 จานวนศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ศูนย์
ผลิตสินค้าเกษตรเป็นแหล่งเรียนรูด้ ้านการสหกรณ์
1.2 เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่ม
เครือข่าย
ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า
1.3 เครือข่ายมีกิจกรรมเชื่อมโยงกันอย่างน้อย ร้อยละ
1 กิจกรรม ไม่น้อยกว่า

882

882

100

78

78

100

40

100

250

โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการใช้เครือ่ งจักรกลทางการเกษตร
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการใช้เครือ่ งจักรกลการเกษตร

1.1 จานวนสหกรณ์ได้รับการส่งเสริม
การบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลการเกษตร
เพื่อบริการสมาชิก
1.2 เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์
จากการให้บริการด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตร
1.3 การให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร
สามารถลดต้นทุนการผลิตของสมาชิก

แห่ง

14

14

100

ราย

750

1,858

247.73

ร้อยละ

10

10

100

โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

1.1 สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรเป็นช่องทาง
จาหน่ายสินค้าเกษตรของสมาชิก
1.2 จานวนเกษตรกรนาสินค้ามาจาหน่ายใน
ตลาด
1.3 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีช่องทาง
การจาหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่า

แห่ง

42

42

100

ราย

4300

4,446

103.40

10

36

360

ร้อยละ

โครงการที่ 6 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการดาเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์

1.1 จานวนแปลงเกษตรแปลงใหญ่มี
การบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์
1.2 สินค้าเกษตรจากพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
มีตลาดรองรับ ไม่น้อยกว่า

แปลง

4,000

4,018

100.45

ร้อยละ

10

17.24

172.40
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ผลการปฏิบตั งิ าน

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วย

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
นับ

ผลงาน

ร้อยละ

งบประมาณ

ผลเบิกจ่าย

สะสม

ผลสาเร็จ

ที่ได้รบั

สะสม

42.4543

41.9708

98.86

6.2822

6.2167

98.96

12.1426

11.8682

97.74

218.0060

196.1739

89.99

เป้าหมาย

ร้อยละ

โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุด
์ ีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร

1.1 ปริมาณการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ดีของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
1.2 สมาชิกมีต้นทุนการผลิตลดลงจากการใช้
เมล็ดพันธุ์ดีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ตัน

28,700 26,456.970

ร้อยละ

3

10

92.18
333.33

โครงการที่ 8 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการดาเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์

1.1 จานวนสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมและ
จัดตั้งเป็นธนาคารสินค้าเกษตร
1.2 ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสมาชิก
สหกรณ์ทเี่ ข้าร่วมโครงการธนาคารสินค้าเกษตรลดลง

แห่ง
ร้อยละ

124

131

105.65

3

13.09

436.33

โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรตามรูปแบบประชารัฐ

1.1 จานวนสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ และ
การบริหารจัดการตามรูปแบบประชารัฐ
1.2 สหกรณ์ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง
ในการให้บริการด้านการเกษตรแก่สมาชิกและ
ชุมชน
1.3 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์เป้าหมาย
โครงการเพิม่ ขึ้นไม่น้อยกว่า

แห่ง

823

824

100.12

แห่ง

330

515

156.06

3

5.78

192.67

ร้อยละ

โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่ เกษตรกร
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุม่ เกษตรกร

1.1 จานวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการผลิต ตลาด บริการ และ
บริหารจัดการ
1.2 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น

แห่ง

ร้อยละ

367

1,162

316.62

3

6.32

210.67
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ผลการปฏิบตั งิ าน

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วย

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
นับ

ผลงาน

ร้อยละ

งบประมาณ

ผลเบิกจ่าย

สะสม

ผลสาเร็จ

ที่ได้รบั

สะสม

5.7200

4.8350 84.53

เป้าหมาย

ร้อยละ

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั

5.7200

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั

4.8350

84.53

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั ในสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร

1.1 มีโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลสมาชิก
ระบบ
สหกรณ์ที่สามารถใช้ได้ทั้งด้านการผลิตและ
การตลาด
1.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีฐานข้อมูลเพื่อแก้ไข ล้านราย
ปัญหาสมาชิกของสถาบันเกษตรกร เมื่อประสบ
ปัญหาภัยพิบตั ิด้านต่าง ๆ
1.3 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีฐานข้อมูล
ร้อยละ
online เพื่อนาไปใช้ในการสนับสนุนการดาเนิน
นโยบายของรัฐ

2

1

50.00

5

6.20

124.00

100

100

100.00

แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมัน
่ คงและลดความเหลือ่ มล้า

128.1068

117.3786 91.63

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง

11.9810

10.8502

90.56

69.6756

60.1623

86.35

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพืน
้ ทีโ่ ครงการหลวง

1.1 จานวนสถาบันเกษตรกรในพื้นที่
โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
1.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
โครงการหลวงมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่า

แห่ง

90

99

110.00

ร้อยละ

3

5.47

182.33

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพืน
้ ทีโ่ ครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ

1.1 จานวนสถาบันเกษตรกร/โรงเรียน/
กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการพระราชดาริได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาด้านการสหกรณ์
1.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
ส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึน้ ไม่ต่ากว่า

แห่ง

ร้อยละ

976

981

100.51

3

5.25

175.00
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ผลการปฏิบตั งิ าน

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วย

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
นับ

ผลงาน

ร้อยละ

งบประมาณ

ผลเบิกจ่าย

สะสม

ผลสาเร็จ

ที่ได้รบั

สะสม

เป้าหมาย

ร้อยละ

โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ไขปัญหาทีด่ นิ ทากินของเกษตรกร

6.7620

6.6796

98.78

39.6882

39.6862

99.00

กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดทีด
่ น
ิ ตามนโยบายรัฐบาล

1.1 จานวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนการรวมกลุ่มและจัดตั้งสถาบัน
เกษตรกร
1.2 ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบ
สหกรณ์ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐ
1.3 สหกรณ์ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทากินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐได้รับการสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐาน
1.4 มีการจัดตั้งกลุ่มเตรียมสหกรณ์ไม่น้อยกว่า

ราย

1,800

1,945

108.06

พื้นที่

20

22

110.00

แห่ง

2

2

100.00

ร้อยละ

80

100

100

โครงการที่ 4 : โครงการช่วยเหลือด้านหนีส้ น
ิ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมที่ 1 : พักชาระหนีต้ น
้ เงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกกลุม่ เกษตรกรทีป่ ลูกมันสาปะหลัง
ปีการผลิต 2560/2561

1.1 จานวนสมาชิกสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรที่
ประกอบอาชีพปลูกมันสาปะหลังได้รับการ
ช่วยเหลือด้านหนีส้ ิน
1.2 ต้นทุนการผลิตมันสาปะหลังของสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามแนวทางการบริหาร
จัดการมันสาปะหลังปีการผลิต 2560/61 ลดลง

ราย

ร้อยละ

9,016

2,226

24.69

3

2.01

67.00

กิจกรรมที่ 2 : โครงการช่วยเหลือหนีส้ น
ิ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทีป่ ระสบภัยจากพายุ
โซนร้อนปาบึก

2.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ย
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรที่มีสญ
ั ญา
เงินกู้เพื่อการผลิตทางการเกษตร ที่ได้รับความ
เสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึกตามมติครม.
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

ราย

6,868

2,691

13

39.18

ผลการปฏิบตั งิ าน

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วย

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
นับ

ผลงาน

ร้อยละ

งบประมาณ

ผลเบิกจ่าย

สะสม

ผลสาเร็จ

ที่ได้รบั

สะสม

เป้าหมาย

ร้อยละ

กิจกรรมที่ 3 : โครงการลดดอกเบีย้ เงินกูใ้ ห้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร

3.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ย
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรที่มีสญ
ั ญา
เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตร (ต้นเงินกู้
300,000 บาทแรก) ตามมติครม. เมื่อวันที่
24 เมษายน 2562

ราย

16,303

15,591

95.63

แผนงานพืน
้ ฐาน
แผนงาน : แผนงานพืน
้ ฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้า และ

688.0760

646.5807

93.97

688.0760

646.5807

93.97

สร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
กิจกรรมที่ 1 : การจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์

1.1 จานวนการจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์
ดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

ครั้ง

1

1

100.00

80

100

125.00

ราย

90,000

153,433

170.48

แห่ง

13,057

13,057

100.00

แห่ง

2,847

2,958

103.90

ร้อยละ

60

59.61

99.35

ร้อยละ

3

-1.17

-39.00

กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

2.1 อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

ร้อยละ

กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร

3.1 จานวนสมาชิกสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรเพิ่มขึ้น
3.2 จานวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต
การตลาด การบริการ และการบริหารจัดการ
3.3 จานวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มี
ส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
3.4 อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สนิ ของสมาชิก
ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีสดั ส่วนที่เพิ่มขึ้น
3.5 อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในงาน/โครงการที่เข้า
ร่วมขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาล ไม่ต่ากว่า
3.6 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระดับดี

แห่ง

8,033

94.92
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ผลการปฏิบตั งิ าน

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วย

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
นับ

ผลงาน

ร้อยละ

งบประมาณ

ผลเบิกจ่าย

สะสม

ผลสาเร็จ

ที่ได้รบั

สะสม

เป้าหมาย

ร้อยละ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,867.2879

1,867.1568 100.00

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้า

1,867.2879

1,867.1568 100.00

และสร้างการเติบโตจากภายใน)
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ฯลฯ
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ จานวน 5,455 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 3,067 คน
ลูกจ้างประจา 775 คน และพนักงานราชการ 1,613 คน)

1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย

ร้อยละ

97.00

100.00
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103.09

แผนงาน
พื้นฐาน



แผนงานพืน
้ ฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้า้

และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรได้รบ
ั การส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไก
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
กิจกรรมที่ 1 : การจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
1.1 เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์คุณภาพสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต และเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการและนักธุรกิจ
ภาคเอกชน หอการค้า ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป
1.2 เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต และเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
กับ เครื อ ข่ายสหกรณ์น อกภาคการเกษตร หอการค้ า ผู้ ประกอบการภาคเอกชน ผู้ ป ระกอบการโรงแรม/
ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า/Modern trade ผู้ส่งออกสินค้าเกษตร ประชาชนและผู้บริโภคทั่วไป
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
2.1 ส่วนกลาง สถานที่จัดงาน กรุงเทพมหานคร จานวน 1 แห่ง
2.2 ส่วนภูมิภาค สถานที่จัดงาน ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พะเยา พิษณุโลก เชียงราย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี
บุรีรัมย์ หนองคาย มหาสารคาม มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร กาฬสินธุ์ ราชบุรี และยะลา รวม 15 จังหวัด
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2562 :
งบประมาณ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ
7,000,000
499,800
6,500,200
7,000,000
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ผลเบิกจ่าย
6,996,427
496,227
6,500,200
6,996,427

หน่วย : บาท
ร้อยละ
99.95
99.29
100
99.95

4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
1.จานวนการจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ดาเนินการได้
บรรลุวัตถุประสงค์
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1.จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ภาคกลาง ปี 2562
ภายใต้ชื่องาน “Fresh From Farm เนื้อ นม ไข่ ผัก
ผลไม้ พรีเมี่ยม By CO-OP”ระหว่างวันที่ 23 - 25 ส.ค.
2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โถงลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพระราม 3
ส่วนภูมิภาค
1. การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ภาคใต้ ปี 2562 ณ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ระดับจังหวัด
จานวน 14 จังหวัด

แผน

ผล

ร้อยละ

ครั้ง

1

1

100

ครั้ง

1

1

100

ครั้ง

-

1

-

ครั้ง

-
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-

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมชมงาน จานวน 66,536 คน ยอดจาหน่ายสินค้ารวม 16,267,567 บาท
และยอดมูลค่าการเจรจาธุรกิจรวม 15,553,000 บาท
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1) สามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์คุณภาพสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต และเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการและนักธุรกิจ
ภาคเอกชน หอการค้า ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป
2) สามารถเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต และเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์ กับเครือข่ายสหกรณ์นอกภาคการเกษตร หอการค้า ผู้ประกอบการภาคเอกชน ผู้ประกอบการโรงแรม/
ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า/Modern trade ผู้ส่งออกสินค้าเกษตร ประชาชนและผู้บริโภคทั่วไป
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การจัดงาน “Fresh From Farm เนือ้ นม ไข่ ผักผลไม้ พรีเมีย่ ม By CO-OP”
ระหว่างวันที่ 23 - 25 ส.ค. 2562 ณ ลานโปรโมชัน
่ ชัน
้ 1 โถงลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 3

พิธเี ปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จงั หวัดอุทยั ธานี
โดยรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์)
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กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1) งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

งานส่งเสริม สนับสนุนระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ประกอบด้วย งาน/โครงการสาคัญ ซึ่งเป็น
ภารกิจพื้นฐานที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาเนินการเพื่อ พัฒนาความสามารถการบริหารการจัดการ การดาเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ในปี 2562 ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ และการบริหาร
จัดการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมถึงแก้ไขปัญหาการดาเนินงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จานวน 13,057 แห่ง
ทั่วประเทศ ตามเป้าหมาย แบ่งเป็น สหกรณ์ จานวน 8,200 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร จานวน 4,857 แห่ ง
และจานวนสมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น จานวน 153,433 ราย แบ่งเป็น สมาชิกของสหกรณ์
จานวน 148,078 ราย และสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร 5,355 ราย
ผลการดาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
รวม
1. สถานะของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แห่ง
8,086
4,705
12,791
1.1 สถานะดาเนินการ
แห่ง
6,799
3,907
10,706
1.2 สถานะเลิก/ชาระบัญชี
แห่ง
1,287
798
2,085
2. จานวนสมาชิก
ล้านคน
11.635
0.481
12.116
3. ทุนดาเนินงาน (ข้อมูลกรมตรวจบัญชี
ล้านบาท 3,287,085.29
4,122.13 3,291,207.42
สหกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
4. ปริมาณธุรกิจ (ข้อมูลกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

4.1 ธุรกิจรับฝากเงิน
4.2 ธุรกิจสินเชื่อ
4.3 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
4.4 ธุรกิจรวบรวมผลผลิต
4.5 ธุรกิจแปรรูป
5. ผลการดาเนินงาน (ข้อมูลกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

5.1 ผลกาไรสุทธิ/มูลค่า

ล้านบาท

2,219,292.38

5,775.00

2,225,067.38

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
แห่ง
ล้านบาท
แห่ง
ล้านบาท

766,528.30
1,302,056.91
59,717
72,720.05
16,809.69
5,728
95,201.22
4,551
98,513.31

153.87
2,149.39
800.03
2,262.36
383.88
3,544
96.40
3,054
174.71

766,682.17
1,304,206.30
60,517.03
74,982.41
17,193.57
9,272
95,297.62
7,605
98,688.02
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ผลการดาเนินงาน
5.2 ผลขาดทุนสุทธิ/มูลค่า
5.3 ไม่มีผลการดาเนินงาน
6. ผลการจัดประชุมใหญ่สามัญใน
ปีงบประมาณ 2562 ของสหกรณ์ที่มี
วันสิ้นปีทางบัญชี ระหว่างเดือน มี.ค.
2561 - ก.พ. 2562 (ระบบ E-PROJECT

หน่วยนับ
แห่ง
ล้านบาท
แห่ง
แห่ง

สหกรณ์
1,139
3,312.09
38
7,009

กลุ่มเกษตรกร
470
78.32
20
3,553

รวม
1,609
3,390.41
58
10,562

แห่ง
แห่ง

6,745
264

3,437
116

10,182
380

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

6.1 ประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน
6.2 ประชุมใหญ่ได้เกิน 150 วัน

2) ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรสูม่ าตรฐาน

ด าเนิ น การจั ด มาตรฐานสหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรเพื่ อ วั ด ความเป็ น สถาบั น สหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกร
และประเมิ น ศั กยภาพในการดาเนิ น งานของสหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกรในเบื้ องต้ น ในปี 2562 มีเ ป้ าหมาย
ในการส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีขึ้นไป จานวน 8,033 แห่ง โดย ณ วันที่
26 สิงหาคม 2562 ได้ประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว จานวน 7,279 แห่ง (สหกรณ์ 4,954 แห่ง
และกลุ่ ม เกษตรกร 2,325 แห่ ง ) มี ส หกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกรผ่ า นมาตรฐานแล้ ว จ านวน 5,976 แห่ ง
(คิดเป็นร้อยละ 74.39 ของเป้าหมาย 8,033 แห่ง)
ผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
หน่วย : แห่ง
สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
1. สหกรณ์
2. กลุ่มเกษตรกร
รวม

สหกรณ์/
กลุม่
เกษตรกร
ทั้งหมด
8,089
4,714
12,803

นามาจัด
มาตรฐาน
ดีเลิศ
6,190 2,347
3,576
9,757

ผ่าน
ดีมาก

ผลการประเมิน
ผ่าน
ดี มาตรฐานรวม

1,621

762

4,730
2,859
7,625

ไม่ผ่าน
มาตรฐาน
1,460
672
2,132

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1) สหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกร ได้ รั บ การพั ฒ นายกระดั บ จากไม่ ผ่ า นเกณฑ์ม าตรฐาน ให้ ผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในพัฒนาการที่ดีขึ้น ประกอบด้วย สหกรณ์ 227 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 288 แห่ง
2) สหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกร ที่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานในปี ก่ อ น สามารถรั ก ษาระดั บ มาตรฐานได้
ประกอบด้ ว ยสหกรณ์ 3,685 แห่ ง (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 87.82 ของสหกรณ์ ที่ ผ่ า นมาตรฐานปี ก่ อน) และ
กลุ่มเกษตรกร 2,595 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 90.73 ของกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานปีก่อน)
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ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานของงาน/โครงการ
5.1 สหกรณ์ประสบปัญหาการดาเนินธุรกิจขาดทุน โดยพบว่าสหกรณ์ขนาดเล็กไม่สามารถดาเนินธุรกิจ
ให้มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายได้ บางสหกรณ์มีกาไรสลับกับขาดทุน ไม่สามารถทากาไรได้สม่าเสมอทุกปี
สาหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่พบว่ามีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญเป็นจานวนมาก ทาให้สหกรณ์ขาดทุน บางสหกรณ์
มีการหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์มากกว่ากาไรจึงทาให้สหกรณ์ขาดทุน
5.2 สหกรณ์ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดทาบัญชี โดยแยกออกเป็น สหกรณ์ไม่สามารถปิดบัญชีได้
และสหกรณ์สามารถปิดบัญชี แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี สหกรณ์ทาได้เพียงจัดประชุม
ภายใน 150 วัน โดยไม่มีการอนุมัติงบการเงิน
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
6.1 วิเคราะห์ ศักยภาพตั้งแต่แผนงานประจาปีของสหกรณ์/กลุ่ มเกษตรกร แผนกลยุทธ์ห รือแผน
ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แผนธุรกิจแต่ละประเภทที่จะต้องขยายธุรกิจหรือเพิ่มปริมาณธุรกิจ
ที่ดาเนินงานแล้วไม่ประสบผลการขาดทุน ลดค่าใช้จ่ายบางส่วนถือว่าเป็นการลดต้นทุนการบริหารของสหกรณ์
รวมทั้งโครงสร้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ควรมีบุคลากรเท่าที่ไม่เป็นภาระให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
การสร้างรายได้ของสหกรณ์ การควบคุมค่าใช้จ่าย การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน การประเมินความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนการวิเคราะห์การลดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน รวมทั้ง
การสร้างการมีส่วนร่วมของบรรดาสมาชิกและการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์
6.2 ส่งเสริมการจัดจ้างผู้จัดทาบัญชีในสหกรณ์ โดยมี Model ตัวอย่างร่วมกันระว่างสหกรณ์ในการ
จัดจ้างผู้จัดทาบัญชี และส่งเสริมให้มีการวางแผนและดาเนินธุรกิจให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
6.3 บู ร ณาการระหว่ างหน่ ว ยงาน ประกอบด้ว ย กรมตรวจบั ญชี ส หกรณ์ ชุม นุม สหกรณ์ องค์ก ร
ที่เกี่ยวข้องแต่ละประเภทและรูปแบบสหกรณ์ ตกลงความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทาบัญชีและ
งบการเงินได้ มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่/ผู้จัดทาบัญชีของสหกรณ์เพื่อพัฒนาระดับขีดความสามารถในการจัดทาบัญชี
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ภาพแสดงผลการจัดระดับมาตรฐานกลุม่ เกษตรกร ประจ้าปี 2562

3) พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรสูด
่ เี ด่น
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
1.1 เพื่อให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด/สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ และ ๒ แนะนา
ส่งเสริ มสหกรณ์/กลุ่ มเกษตรกรเป้ าหมาย ให้ ผ่ านเกณฑ์อยู่ในระดับเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ และส่ งเข้าประกวด
เพื่อคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
1.2 เพื่ อให้ การจั ดการประกวดคั ดเลื อกสหกรณ์ และกลุ่ มเกษตรกรดี เด่ นแห่ ง ชาติ สามารถด าเนิ นการ
ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
1.3 เพื่อ ยกย่ องประกาศเกีย รติคุณ และเผยแพร่ผ ลงานของสหกรณ์แ ละกลุ่ ม เกษตรกรดีเ ด่นแห่ งชาติ
ให้ปรากฏต่อสาธารณชน
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
2.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย (ปี 2561 – 2562) ที่สานักงานสหกรณ์จังหวัด/สานักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และ 2 ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์
อยู่ในระดับเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ
2.2 จัดประกวดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด จานวน 78 แห่ง
2.3 จัดประกวดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค จานวน 25 แห่ง
2.4 จัดประกวดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับชาติ จานวน 9 แห่ง
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3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2562 :
งบประมาณ
1. งบดาเนินงาน
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ
754,160
2,000,000
2,406,095

หน่วย : บาท
ร้อยละ
100.00
90.00
84.00

ผลเบิกจ่าย
754,160
1,800,000
2,021,095

* หมายเหตุ เนื่ อ งจากจ านวนสาขาที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ดี เ ด่ น แห่ งชาติ มี จ านวน 9 สาขารางวั ล งบประมาณส่ ว นที่ เ หลื อ
ได้ดาเนินการส่งคืนเงินแล้ว จานวน 200,000 บาท

4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จการประกวดคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรดีเด่น
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1.จัดประชุมคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มดีเด่นระดับภาค
2.จัดประชุมคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มดีเด่นระดับกรม
3.จัดประชุมคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นระดับอนุกรรมการ
4.จัดประชุมคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นระดับกระทรวง
ส่วนภูมิภาค
1.กาหนดสหกรณ์/กลุ่มเป้าหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปี
2.ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเป้าหมาย
3.ทดสอบคะแนนตามเกณฑ์
4.จัดประชุมคัดเลือกระดับจังหวัด
5.ประกาศผลระดับจังหวัด
6.ส่งสหกรณ์/กลุ่มเข้าประกวดระดับภาค
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แผน

ผล

ร้อยละ

ครั้ง

8

8

100

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

4
2
1
1

4
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 ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2562 จานวน 9 แห่ง ดังนี้
1. สหกรณ์การเกษตรคณฑีพัฒนา จากัด จังหวัดกาแพงเพชร
2. สหกรณ์นิคมวังไทร จากัด จังหวัดระยอง
3. สหกรณ์โคนมนครปฐม จากัด จังหวัดนครปฐม
4. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จากัด จังหวัดพัทลุง
5. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จากัด จังหวัดนครราชสีมา
6. สหกรณ์เดินรถแม่สอด จากัด จังหวัดตาก
7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา จากัด จังหวัดเพชรบุรี
8. กลุ่มเกษตรกรทานาเทพนคร จังหวัดกาแพงเพชร
9. กลุ่มเกษตรกรทาสวนบ้านนาปรังพัฒนา จังหวัดสงขลา
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจาปี 2562 จานวน 25 แห่ง ดังนี้
1. สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ประจาปี 2562
1.1 ประเภท สหกรณ์การเกษตร
ภาคเหนือ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรคณฑีพัฒนา จากัด จังหวัดกาแพงเพชร
ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรสาโรงทาบ จากัด จังหวัดสุรินทร์
ภาคใต้ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรไชยา จากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.2 ประเภท สหกรณ์นิคม
ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์นิคมวังไทร จากัด จังหวัดระยอง
ภาคใต้ ได้แก่ สหกรณ์นิคมพนม จากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.3 ประเภท สหกรณ์โคนม
ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์โคนมนครปฐม จากัด จังหวัดนครปฐม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จากัด จังหวัดนครราชสีมา
1.4 ประเภท สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา
ภาคใต้ ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางควนหมากพัฒนา จากัด จังหวัดสงขลา
1.5 ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคเหนือ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาปาง จากัด จังหวัดลาปาง
ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด จังหวัดชลบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขบุรีรัมย์ จากัด จังหวัดบุรีรัมย์
ภาคใต้ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จากัด จังหวัดพัทลุง
1.6 ประเภท สหกรณ์ร้านค้า
ภาคกลาง ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลตราด จากัด จังหวัดตราด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จากัด จังหวัดนครราชสีมา
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1.7 ประเภท สหกรณ์บริการ
ภาคเหนือ ได้แก่ สหกรณ์เดินรถแม่สอด จากัด จังหวัดตาก
ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์บริการไออาร์พีซี จากัด จังหวัดระยอง
ภาคใต้ ได้แก่ สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต จากัด จังหวัดภูเก็ต
1.8 ประเภท สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ภาคเหนือ ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จากัด จังหวัดเชียงใหม่
ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา จากัด จังหวัดเพชรบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองปลาซิว จากัด จังหวัดมุกดาหาร
ภาคใต้ ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านตะกรบ จากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจาปี 2562
2.1 ประเภท กลุ่มเกษตรกรทานา
ภาคเหนือ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทานาเทพนคร จังหวัดกาแพงเพชร
2.2 ประเภท กลุ่มเกษตรกรทาสวน
ภาคกลาง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทาสวนคมบาง จังหวัดจันทบุรี
ภาคใต้ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทาสวนบ้านนาปรังพัฒนา จังหวัดสงขลา
เชิงคุณภาพ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นให้ปรากฏต่อสาธารณชน รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการดาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานของงาน/โครงการ
การจัดทาเอกสารส่งประกวดคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค มีรายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประกวดคัดเลือกมาก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต้องจัดเจ้าหน้าที่ 2-3 คน ในการจัดทาข้อมูล รวมทั้ง
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่มีแรงจูงใจในการจัดทาเอกสารส่งเข้าประกวดคัดเลือก
6. แนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ
6.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรควรวางแผนและมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจัดทาข้อมูลเพื่อส่งเข้าประกวด
รวมถึง เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคควรให้ความสาคัญต่อการกาหนดเป้าหมาย โดยการกาหนดเป้าหมายสหกรณ์
ภาคการเกษตร 2 แห่ง สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 2 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วย
6.2 จั ด เจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ไปส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส หกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกรที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม
ตามหลักเกณฑ์เห็นความสาคัญและเข้าร่วมประกวดคัดเลือก
6.3 ควรมีการให้เงินรางวัลแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ
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การตรวจเยีย่ ม และตรวจสอบข้อมูลสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรดีเด่น ในพื้นที่

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรดีเด่น ระดับภาค
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พิธมี อบโล่รางวัลสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

4) โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงิน
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
1.1 เพื่อให้ความรู้ ด้านการวางแผนการเงินด้านบุคคลแก่บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ออมทรัพย์
1.2 เพื่อพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นองค์กรที่สามารถวางแผนทางการเงินแก่สมาชิกได้
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
2.1 กรรมการและฝ่ายจัดการจากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี NPL ในระดับสูง จานวน 25 แห่ง (แห่งละ 4 ราย)
รวม 100 ราย
2.2 สมาชิกที่มีปัญหาหนี้สินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี NPL ในระดับสูง
2.3 ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่กากับดูแลสหกรณ์เป้าหมาย 25 แห่ง (25 ราย)
2.4 ผู้สังเกตการณ์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่โครงการ (20 ราย)
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2562 :
งบประมาณ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ
1,548,000
348,000
1,200,000
1,548,000
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ผลเบิกจ่าย
1,548,000
348,000
1,200,000
1,548,000

หน่วย : บาท
ร้อยละ
100
100
100
100

4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
1. ข้าราชการ กรรมการดาเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ราย
ออมทรัพย์ ผู้สังเกตการณ์ วิทยากรและเจ้าหน้าที่โครงการ
จานวน 145 คน
2. สานักงานสหกรณ์จังหวัดและสานักงานส่งเสริมสหกรณ์
ราย
กรุงเทพมหานคร พี้นที่ 1 และพื้นที่ 2 จานวน 25 สหกรณ์
ที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. จัดทาและขออนุมัติโครงการ
โครงการ
- รับสมัครสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสมาชิกประสบปัญหา
หนี้สิน จานวน 25 แห่ง
- พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ NPL สูง และมี
คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ
- ประชุ ม ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ก าหนด
หลักสูตรวิธีการเป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก
- จั ดประชุมเชิง ปฏิบั ติการพัฒ นาสหกรณ์ออมทรัพ ย์
เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก
- ท าหนั ง สื อ ชี้ แ จงเพื่ อ ให้ แ นวทางการส่ ง เสริ ม และ
ผลั ก ดั น ให้ ส หกรณ์ เ ป็ น องค์ ก รวางแผนทางการเงิ น
แก่สมาชิก (พร้อมโอนเงินงบประมาณ)
- จั ด ท าเอกสารเผยแพร่ ค วามรู้ ด้ า นการวางแผน
ทางการเงิน และเครื่องมือการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
เผยแพร่ทางเว็บไซด์
- ติดตามประเมินผลโครงการ
ส่วนภูมิภาค
1. สานักงานสหกรณ์จังหวัดและสานักงานส่งเสริมสหกรณ์
แห่ง
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ที่กากับดูแล
จานวน 25 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ
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แผน

ผล

ร้อยละ

145

142

97.93

1,500

1,931

128.73

1

1

100

25

25

100

4.2 ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กรรมการ ฝ่ายจัดการ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี NPL ในระดับสูง ข้าราชการ
เจ้ าหน้ าที่ ก ากั บ ดู แ ลสหกรณ์ จ านวน 2,073 ราย ได้ รั บ การแนะน าส่ ง เสริ ม และท าความเข้ า ใจร่ ว มกั น
ในการผลักดันสหกรณ์ให้เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
เชิงคุณภาพ
สหกรณ์ออมทรั พย์ ได้ รั บ ส่ งเสริ มแนะน าและผลั กดั นให้ เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่ สมาชิ ก
จานวน 25 แห่ง

โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก ระหว่างวันที่ 4 – 5
เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส ริเวอร์ไซต์ ถนนพิบลู สงคราม อ้าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

5) ประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารการรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การประเมินสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนเป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ
1.1 เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การประเมินความเป็นองค์กรที่เข้มแข็งด้านการเงินและสวัสดิการ
ชุมชนที่เข้มแข็ง
1.2 เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ความเป็ น องค์ ก รที่ เ ข้ ม แข็ ง
ด้ า นการเงิ น และสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนที่ เ ข้ ม แข็ ง ในแต่ ล ะหมวด และสามารถน า ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาที ม งาน
พัฒนาสหกรณ์
1.3 เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ป ฏิ บั ติ ใ นองค์ ก ร
พร้อมเป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน เพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิก
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 240 คน จัดประชุมฯ จานวน 2 รุ่น ๆ ละ 120 คน ประกอบด้วย
2.1 ผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2561
2.2 ข้าราชการสานักงานสหกรณ์จังหวัด
2.3 เจ้าหน้าที่โครงการ วิทยากร และผู้สังเกตการณ์
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3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2562 :
หน่วย : บาท

งบประมาณ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

489,200
489,200

ร้อยละ

489,200
489,200

100
100

4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าใจในเกณฑ์
การประเมิ น ความเป็ น องค์ ก รที่ เ ข้ ม แข็ ง ด้ า นการเงิ น
และสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง
- รุ่นที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจเกณฑ์ฯ
- รุ่นที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจเกณฑ์
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
จัดประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่เคยเข้าร่วมโครงการในปี 2561

แผน

ผล

ร้อยละ

ร้อยละ

80

80

100

ราย
ราย

120
120

120
112

100
93.33

ครั้ง

2

2

100

4.2 ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การประเมิน
สหกรณ์เครดิตยูเนียนเป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง จานวน 232 ราย
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาเกณฑ์การประเมินไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้สามารถ
บริหารจัดการธุรกิจการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชนอย่างแท้จริง
5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานของงาน/โครงการ
การทาความเข้าใจในการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการประเมินตามเกณฑ์ และพิจารณาความเหมาะสม
ของผลที่ได้จากการคานวณค่าคะแนนตามเกณฑ์
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ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การประเมิน
สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นเป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง
รุน
่ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2562

ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การประเมิน
สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นเป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง
รุน
่ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562
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6) โครงการสัมมนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาเป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการ
ชุมชนที่เข้มแข็ง
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
1.1 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินฯ และเห็นความสาคัญของการเป็น
องค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน
1.2 เพื่อวางแผนพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่สหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ
1.3 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเชื่อมโยงธุรกิจและประสบการณ์ในการดาเนินงาน
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ : 240 คน จัดจานวน 2 รุ่น ๆ ละ 120 คน ประกอบด้วย
2.1 ผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ
2.2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากสานักงานสหกรณ์จังหวัด สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
และพื้นที่ 2
2.3 เจ้าหน้าที่โครงการ วิทยากร และผู้สังเกตการณ์
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2562 :
หน่วย : บาท

งบประมาณ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

489,200
489,200

ร้อยละ

489,200
489,200

100
100

4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
หน่วย : บาท
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีค่าคะแนนผ่าน
การทดสอบ
รุ่นที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ
รุ่นที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ
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แผน

ผล

ร้อยละ

ร้อยละ

80

83

103.75

ราย
ราย

120
120

116
114

96.67
95

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
หน่วยนับ
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
จั ดประชุ มโครงการ “สั มมนาสหกรณ์ เครดิ ตยู เนี่ ยนเพื่ อ
ครัง้
พั ฒ นาเป็ น องค์ ก รทางการเงิ น และสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนที่
เข้มแข็ง” จานวน 2 รุ่น

แผน

2

ผล

ร้อยละ

2

100

4.2 ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 230 ราย สามารถนาเกณฑ์การประเมินไปใช้ในการวางแผน เพื่อพัฒนา
สหกรณ์ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และเข้าใจในเกณฑ์การประเมินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ สามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานของงาน/โครงการ
รายละเอียดเอกสารประกอบ/หลักเกณฑ์มีรายละเอียดมาก
6. แนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ
เจ้ า หน้ า ที่ ค วรให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การก าหนดเป้ า หมาย ซึ่ ง ต้ อ งใกล้ ชิ ด สหกรณ์ เพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าการพัฒนาของสหกรณ์

โครงการสัมมนาสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นเพือ่ พัฒนาเป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง
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7) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการหนี้และการส่งช้าระหนีข้ องสมาชิกสหกรณ์เคหสถาน
บ้านมั่นคง
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
เพื่อให้สหกรณ์มีแผนและแนวทางการจัดการหนี้ของสมาชิกสหกรณ์
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
สหกรณ์เคหสถานบ้ านมั่น คง จ านวน 62 แห่ ง จาก 60 จังหวัด 2 พื้นที่ (จั งหวัดกระบี่ กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก
นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสี มา นครศรีธ รรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิ วาส ปทุมธานี
ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม ยโสธร ยะลา
ร้อยเอ็ด ระยอง ราชบุรี ลพบุรี เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
สระแก้ว สระบุรี สุ โขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุ รินทร์ หนองบัวล าภู อ่างทอง อานาจเจริญ อุดรธานี
อุทัยธานี อุบลราชธานี สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2)
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2562 :
งบประมาณ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ
423,680
235,200
188,480
423,680

ผลเบิกจ่าย
423,680
235,200
188,480
423,680

หน่วย : บาท
ร้อยละ
100
100
100
100

4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
1. แนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์
เคหสถานบ้านมั่นคง
2. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงมีแผนในการ
บริหารจัดการชาระหนี้ของสมาชิก

เล่ม
ร้อยละ

34

แผน

ผล

ร้อยละ

1

1

100

100

100

100

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. อานวยการ ประสานงาน แนะนาให้
คาปรึกษาและสนับสนุนการดาเนินงานแก่
สานักงานสหกรณ์จังหวัด สานักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
สานักงานสหกรณ์จังหวัด/สานักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2
3. จัดทาคู่มือปฏิบัติงานตามโครงการฯ
4. ติดตามรายงานผลฯ
ส่วนภูมิภาค
1. แจ้งสหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
2. จัดประชุมถอดบทเรียนสหกรณ์เคหสถาน
บ้านมั่นคงเป้าหมาย
3. แนะนา ส่งเสริม ช่วยเหลือและติดตาม
ผลการดาเนินงานตามโครงการ

แผน

ผล

ร้อยละ

แห่ง

62

62

100

ครั้ง

1

1

100

เรื่อง
แห่ง

1
62

1
62

100
100

แห่ง
แห่ง

62
62

62
62

100
100

แห่ง

62

62

100

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
สหกรณ์ เคหสถานบ้ า นมั่น คงที่เข้า ร่ว มโครงการฯ มี แผนในการบริห ารจั ดการช าระหนี้ของสมาชิ ก
จานวน 62 แห่ง
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
สหกรณ์ เคหสถานบ้ านมั่ นคงที่ เข้ าร่ วมโครงการฯ ได้ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และมี ส่ วนร่ ว มในการระดม
ความคิดเห็นในการจัดทาแผนและแนวทางการบริหารจัดการชาระหนี้ของสมาชิก และสามารถนาแผนและแนวทาง
การบริหารจัดการชาระหนี้ของสมาชิกไปสู่การปฏิบัติ
5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานของงาน/โครงการ
5.1 ในการประชุมถอดบทเรียนแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกสหกรณ์มีเพียงสานักงาน
สหกรณ์จังหวัดกับคณะกรรมการสหกรณ์ซึ่งอาจมองเห็นปัญหาและแนวทางแก้ไขได้ไม่ครอบคลุม
5.2 บุคคลากรของสหกรณ์ ทั้งคณะกรรมการดาเนินการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกส่วนใหญ่ยังมีความรู้
เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ และความเข้าใจทางกฎหมาย ไม่เพียงพอ
6. แนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ
6.1 การประชุมถอดบทเรียนควรมีองค์ประกอบของผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น สถาบันพั ฒนาองค์กร
ชุมชน(องค์การมหาชน) พอช., ส านั กงานตรวจบัญชีส หกรณ์ , เจ้าหน้าที่ส่ งเสริมสหกรณ์ คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่ตัวแทนสมาชิก เพื่อจะได้สะท้อนปัญหาที่ชัดเจน
6.2 ควรจัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการ
หนี้อย่างเป็นระบบให้แก่สหกรณ์
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โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแนวทางการบริหารจัดการหนีข้ องสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมัน
่ คง เมือ่
วันที่ 2 - 3 เมษายน 2562 ณ ริเวอร์ไรน์ เพลส ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

การจัดประชุมถอดบทเรียนสหกรณ์เป้าหมาย (ส่วนภูมภ
ิ าค)
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8) โครงการบรูณาการบริหารจัดการเพือ่ พัฒนาศักยภาพร้านสหกรณ์ไทย
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
1.1 เพื่อให้สหกรณ์ร้านค้ามีการยกระดับการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานคุณภาพ มีการแลกเปลี่ ยน
ความรู้ ประสบการณ์ และเชื่อมโยงธุรกิจซึ่งกันและกัน
1.2 เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสหกรณ์ แ ละสร้ า งความเข้ ม แข็ ง แก่ ส หกรณ์ ใ ห้ ต อบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงได้
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
สหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์ ป ระเภทอื่ น ที่ มี ร้ า นค้ า จานวน 136 แห่ง ในพื้นที่ 75 จังหวัด 1 พื้นที่
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2562 :
งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

470,799
470,799
470,799

1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

หน่วย : บาท
ร้อยละ

470,799
470,799
470,799

100
100
100

4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- สหกรณ์มีการทาธุรกิจระหว่างกันทาให้ปริมาณธุรกิจ
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3
- สหกรณ์ ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการได้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น
สถานภาพสหกรณ์ แ ละก าหนดแนวทางการพั ฒ นา
ตามกรอบที่กาหนด ร้อยละ 60 จานวน 82 แห่ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- สหกรณ์ได้รับการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
37

แผน

ผล

ร้อยละ

ร้อยละ

3

3

100

แห่ง
(136)

136

107

78.67

แห่ง
(136)

136

107

78.67

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. จั ด ท าแนวทางการปฏิ บั ติ ง านโครงการบู ร ณาการ
เล่ม
1
1
100
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพร้านสหกรณ์ไทย
2. ติด ตามประเมิ น ผลโครงการสหกรณ์ ที่เ ข้า ร่ว มการ
ครั้ง
5
5
100
ประชุมเชิงปฏิบัติการภายหลังจากสิ้นสุดการประชุม
3. สรุปผลการดาเนินโครงการเสนอผู้บริหาร
ครั้ง
1
1
100
ส่วนภูมิภาค
แห่ง
136
107
78.67
1. สนับสนุนช่วยเหลือ แนะนา ส่งเสริมการดาเนินธุรกิจ
ร้านสหกรณ์ให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร
ร่ ว มกั น หรื อ ท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารสร้ า ง
เครือข่ายที่เข้มแข็ง
แห่ง
136
107
78.67
2. ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานต่อกองพัฒนา
สหกรณ์ ด้ า นการเงิ น และร้ า นค้ า ตามแบบรายงานที่
กาหนด
4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการบรูณาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพร้านสหกรณ์ไทย จานวน
107 แห่ง มีการทาธุรกิจระหว่างกันทาให้ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ยอดรวม 778.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 3.10 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกับของปีก่อน (754.62 ล้านบาท)
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรของสหกรณ์ได้รับการพัฒนาและมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านสหกรณ์
2. สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการให้ บริการของสหกรณ์โ ดยสหกรณ์มีการกาหนดช่องทาง/วิธีการ
ประเมินความพึงพอใจของสมาชิกและประชาชนทั่วไป โดยการใช้แบบสอบถามหรือประเมินผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์และได้นาผลการประเมินมาวิเคราะห์และมาจัดทาแผนการให้บริการตามความต้องการของสมาชิก
และประชาชนทั่วไป ตัวอย่างเช่น มีการเพิ่มสินค้าให้หลากหลายมากขึ้นตามที่สมาชิกต้องการ เป็นต้น
5. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ค วรก าหนดนโยบายให้ ร้ า นค้ า สหกรณ์ / สหกรณ์ ที่ มี ร้ า นค้ า ได้ ม าตรฐาน
การบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สร้างความเข้มแข็งและสร้างความสัมพันธ์การท้าธุรกิจระหว่างสหกรณ์

ติดตามประเมินผลสัมฤทธิโ์ ครงการสหกรณ์ทเี่ ข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั ก
ิ าร
ภายหลังจากสิน้ สุดการประชุม

9) โครงการส่งเสริมการออมเพือ่ สร้างหลักประกันความมัน
่ คงในชีวต
ิ ของสมาชิกสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
1.1 เพื่อให้ส หกรณ์ส่ งเสริมให้ส มาชิกมีการออมทรัพย์ร่ว มกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อ
สมาชิกได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้แล้วสมาชิกสหกรณ์
และประชาชนต้ องได้รั บ การพั ฒ นาฝี มื อแรงงงานในการประกอบอาชีพตามถนัด และการได้รับสวัส ดิการ
ทางสังคมจากรัฐผ่านกองทุนเงินออมแห่งชาติ
1.2 เพื่อลดความเสี่ยงของสมาชิกสหกรณ์ที่ตกอยู่ในความยากจนในวัยสูงอายุ เนื่องจากไม่มีโอกาสเข้าถึง
ช่องทางการออมระยะยาวในขณะที่อยู่ในวัยทางาน
1.3 เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนการออมของสมาชิกสหกรณ์อย่างทั่วถึงรวมทั้งสร้างวินัยในการออมของ
สมาชิกสหกรณ์ไทยในขณะที่อยู่ในวัยทางาน
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2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
2.1 สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว (ที่ไม่มีรายได้ประจา)
2.2 สหกรณ์ที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ สมัครเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกและส่งเงินสะสม กอช.
หรือเครือข่ายประสัมพันธ์ กอช.
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2562 :
งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ

1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

592,700
202,700
390,000
592,700

ผลเบิกจ่าย
592,700
202,700
390,000
592,700

หน่วย : บาท
ร้อยละ
100
100
100
100

4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ปี 2562 – 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : เป็นการเตรียมความพร้อมโครงการฯ
4.1 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ร่ว มกับกองทุนการออมแห่ งชาติ จัดประชุมทางไกล
(Video Conference) ประชาสัมพัน ธ์กองทุนการออมแห่ งชาติ ไปยังส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 โดยมีสหกรณ์หนึ่งอาเภอหนี่งสหกรณ์การเกษตร และ
สหกรณ์ที่สนใจ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมรับฟัง
4.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งรูปแบบแนวทางการดาเนินโครงการฯ ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ
ให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 สารวจสหกรณ์
เข้าร่วมกิจกรรม
4.3 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ร่ว มกับกองทุนการออมแห่ งชาติ จัดประชุมทางไกล
(Video Conference) ชี้แจงรูปแบบแนวทางการดาเนินโครงการฯ ไปยังสานักงานสหกรณ์จังหวัด สานักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 โดยมีสหกรณ์ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมและสหกรณ์
ที่สนใจ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมรับฟัง สอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จานวน 513 แห่ง
4.4 กรมส่งเสริมสหกรณ์บูรณาการร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยเชิญผู้แทนสหกรณ์
ที่สนใจและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้ารับฟังการประชุมขับเคลื่ อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.
ในระดับพื้นที่ (จังหวัด)
4.5 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ตามความเหมาะสม
กับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์

40

4.6 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า บูรณาการร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ จัดประชุม
สัญจรชี้แจงโครงการฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีผู้แทนสหกรณ์
ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์ที่สนใจ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมรับฟัง สอบถามแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
4.7 กองทุนการออมแห่งชาติ บูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสหกรณ์เข้าเป็นหน่วย
รับสมัครสมาชิกและส่งเงินสะสม กอช. และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กอช. โดยมีสานักงานสหกรณ์จังหวัด
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ดาเนินการประชาสัมพันธ์
4.2 ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง และสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง จานวน 513 แห่ง
โดยมีสหกรณ์สมัครเป็นหน่วยรับสมาชิกและส่งเงินสะสม กอช. จานวน 54 สหกรณ์ และสมัครเป็นเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ กอช. จานวน 26 สหกรณ์
เชิงคุณภาพ
สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการออมทรัพย์กับกองทุนการออมแห่งชาติ
และสวัสดิการทางสังคมจากรัฐผ่านกองทุนเงินออมแห่งชาติ เพื่อลดความเสี่ยงของสมาชิกสหกรณ์ และให้มี
โอกาสเข้าถึงช่องทางการออมระยะยาวในขณะที่อยู่ในวัยทางาน สร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม
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10) ส่งเสริมสหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาล
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
1.1 เพื่อให้ข้าราชการที่ เกี่ยวข้องและสหกรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจในสาระของเกณฑ์สหกรณ์สีขาว
ด้วยธรรมาภิบาล
1.2 ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลอย่างสม่าเสมอ
1.3 ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการพัฒนาเป็นสหกรณ์สีขาวด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่เข้มข้นขึ้น
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
กลุ่มเป้าหมาย : ส่งเสริมสหกรณ์ที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นเป็นสหกรณ์สีขาว
ด าเนิ น การกั บ สหกรณ์ ที่ เ ข้ า โครงการในปี ที่ ผ่ า นมา เป็ น สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ที่ มี ทุ น ด าเนิ น งานตั้ ง แต่
1,000 ล้ านบาทขึ้ นไป และสหกรณ์ ที่ สมั ครใจเน้ นที่ สหกรณ์ การเกษตรประจ าอ าเภอที่ มี ศั กยภาพ จ านวน
831 สหกรณ์ พื้นที่ดาเนินการ 78 จังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้
ประเภทสหกรณ์

จานวนสหกรณ์ (สหกรณ์)
652
20
3
134
14
6
2
831

สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ประมง
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สหกรณ์บริการ
สหกรณ์ร้านค้า
รวมทั้งสิ้น
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2562 :
งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

187,724
827,168
1,014,892

187,724
827,168
1,014,892

หมายเหตุ : งบประมาณดาเนินงาน ส่วนภูมิภาค งบประมาณที่ได้รับ อยู่ในแผนงานพื้นฐาน สสจ./สสพ.
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100
100
100

4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
หน่วยนับ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 50 ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการดาเนิน
สหกรณ์
กิจการตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
ประเมิน 9 หลัก ตามหลักที่สหกรณ์ปฏิบัติจากการ
ประเมินครั้งที่ 2 ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. จัดทาคาแนะนาแนวทางการดาเนินงานส่งเสริม
ครัง้
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
2. แต่งตั้งคณะทางานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม คณะ
3. จัดประชุมชี้แจง/ประชุมชี้แจงทางไกล เกณฑ์สหกรณ์
ครัง้
สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
4. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ครัง้
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล สาหรับคณะทางานตรวจ
ประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ธรรมาภิบาล
ครัง้
สหกรณ์ที่ดี (Good Corporate Governance)
6. แต่งตั้งและจัดประชุมคณะทางานพิจารณาระเบียบ
คณะ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาว
ด้วยธรรมาภิบาล
7. กาหนดระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยเกียรติ
ครัง้
บัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2562
8. ติดตามการประเมินผลการดาเนินงาน/ให้คาปรึกษา
จังหวัด
แนะนา/ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบข้อมูลสหกรณ์สีขาว
9. รวบรวมและรายงานผลการประเมิน
จังหวัด
10. จัดทา “เกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
ฉบับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนภูมิภาค
1. จังหวัดแต่งตั้ง/จัดให้มีคณะทางาน 2 คณะ ได้แก่
คณะ
คณะทางานส่งเสริมธรรมาภิบาล และ คณะทางานตรวจ
ประเมินธรรมาภิบาล
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แผน

ผล

ร้อยละ

416

214

51.44

1

1

100

11
1

11
1

100
100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

78

78

100

78
68

76
68

98
100

156

156

100

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ
หน่วยนับ
2. คณะทางานส่งเสริมธรรมาภิบาลจัดประชุม และ
จังหวัด
ตรวจประเมินสหกรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ
3. จังหวัดรายงานผลการประเมินให้กรมทราบ
จังหวัด
4. ส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วย จังหวัด
ธรรมาภิบาล
5. จังหวัดจัดประชุมคณะทางานตรวจประเมินธรรมาภิบาล จังหวัด
6. คณะทางานตรวจประเมินธรรมาภิบาล เข้าประเมิน
จังหวัด
สหกรณ์
7. รายงานผลการประเมิน ให้กรมทราบ
จังหวัด

แผน
78

ผล

ร้อยละ
78
100

78
78

78
78

100
100

78
78

78
76

100
98

78

76

98

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
1. ผลการด าเนิ น งานส่ งเสริ มสหกรณ์ จากการประเมิ นครั้ งที่ 2 ประจ าปี งบประมาณ 2562 โดย
คณะทางานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัด จานวน 831 สหกรณ์ ดังนี้
1.1 สหกรณ์ที่ประเมินครบ 9 หลัก มีสหกรณ์ที่ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จานวน 214 สหกรณ์
คิดเป็นร้อยละ 51.45 จาก 416 สหกรณ์
- ระดับสหกรณ์สีขาว (85 คะแนนขึ้นไป)
45 สหกรณ์
- ระดับดีมาก (80 – 84 คะแนน)
43 สหกรณ์
- ระดับดี (70 – 79 คะแนน)
54 สหกรณ์
- ระดับพอใช้ (60 – 69 คะแนน)
72 สหกรณ์
- ระดับปรับปรุง (ต่ากว่า 60 คะแนน)
202 สหกรณ์
รวมทั้งสิ้น จานวน
416 สหกรณ์
1.2 สหกรณ์ที่ประเมินบางหลัก ตามความพร้อม มีสหกรณ์ที่ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จานวน
122 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 29.40 จาก 415 สหกรณ์
- ระดับสหกรณ์สีขาว (85 คะแนนขึ้นไป)
26 สหกรณ์
- ระดับดีมาก (80 – 84 คะแนน)
13 สหกรณ์
- ระดับดี (70 – 79 คะแนน)
34 สหกรณ์
- ระดับพอใช้ (60 – 69 คะแนน)
49 สหกรณ์
- ระดับปรับปรุง (ต่ากว่า 60 คะแนน)
293 สหกรณ์
รวมทั้งสิ้น จานวน
415 สหกรณ์
สหกรณ์ ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น สหกรณ์ สี ข าวด้ ว ยธรรมาภิ บ าลได้ พั ฒ นา
ในการด าเนิ น กิจการด้ วยการบริ หารจั ดการตามหลั กเกณฑ์ โดยมีสหกรณ์รั บการประเมิน 9 หลั ก จ านวน
214 แห่ ง ที่ได้คะแนนร้ อยละ 60 ขึ้นไป จากจานวน 416 แห่ ง คิดเป็นร้ อยละ 51.45 และสหกรณ์ประเมิน
บางหลักตามความพร้อม จานวน 122 แห่ง ที่ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จานวน 415 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.40
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รายการ
- สหกรณ์ประเมิน 9 หลัก
- สหกรณ์ประเมินบางหลัก ตามความพร้อม

สหกรณ์ที่เข้า
ร่วมโครงการ
416
415

คะแนนผ่าน
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
214
122

คิดเป็น
ร้อยละ
51.45
29.40

2. คณะทางานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม ได้ตรวจประเมินสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์สหกรณ์
สี ข าวจากคณะท างานตรวจประเมิ น ธรรมาภิ บ าลระดั บ จั ง หวั ด ในปี 2561 จ านวน 128 แห่ ง แล้ ว ผ่ า น
การกลั่นกรองตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ.2562
และได้เสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 จานวน 68 แห่ง
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้นาหลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการทาให้
สหกรณ์มีระบบการบริหารจัดการ การควบคุมภายในที่ดีขึ้นตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่น ก่อให้เกิด
ความน่าเชื่อถือจากสมาชิก ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นแล้ว แม้ว่า
สหกรณ์ บ างแห่ ง ที่ น าไปปฏิ บั ติ บ างหลั ก ตามความพร้ อ มของสหกรณ์ ยั ง มี ก ารพั ฒ นาที่ ดี ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น
การยกระดับการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป
5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานของงาน/โครงการ
5.1 บางจังหวัดส่งผลการตรวจประเมินครั้งที่ 2 ไม่ทันตามกาหนด เนื่องจากคณะทางานตรวจประเมิน
ซึ่งประกอบด้วยบุคคลภายนอก ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมตรวจประเมินได้
5.2 เจ้าหน้าที่และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง ยังมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่ไม่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
5.3 สหกรณ์บางแห่งยังไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เนื่องจาก
ขาดความพร้อม ด้านบุคลากรในการดาเนินงานตามโครงการ
5.4 โดยกระบวนการ ขั้นตอนของการส่ งเสริม ประเมินธรรมาภิบาลตามหลั กสหกรณ์สี ขาวด้วยธรรมาภิบาล
ต้องใช้บุคลากรสหกรณ์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในการเข้าไปแนะนา ส่งเสริม
สหกรณ์ และยังต้องมีคณะทางานฯ ในการตรวจประเมินสหกรณ์ โดยต้องใช้งบประมาณ และมีขั้นตอนจานวนมาก
ในการดาเนินการ ซึ่งอาจทาให้สหกรณ์ขาดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการ บริหารจัดการที่ดีมีธรรมาภิบาลตามหลัก
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลได้
6. แนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ
ส่งเสริม แนะนาให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยการจัดประชุมชี้แจง/ประชุมชี้แจงทางไกล เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและ
เห็นสมควรให้ความสาคัญ ในการแนะนา ส่งเสริมสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความสาคัญมากที่สหกรณ์
ไม่ค่อยปฏิบัติ มากกว่าการแสวงหาผลกาไรสูงสุดจากการลงทุน แทนการบริการสมาชิกอย่างแท้จริง
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“การจัดประชุมทางไกลชีแ้ จงหลักเกณฑ์และการประเมินสหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาล”
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“โครงการประชุมชีแ้ จงหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารประเมินสหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาล
ส้าหรับคณะท้างานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม”
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แผนงาน

ยุทธศาสตร์



แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมัน
่ คงและลดความเหลือ่ มล้ำ

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพืน
้ ทีโ่ ครงการหลวง
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรในพืน
้ ทีโ่ ครงการหลวง
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ
เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยบนพื้นที่สูง ให้ดีขึ้น และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้ อน
ของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการครองชีพ มุ่งเน้นให้พออยู่ พอกิน และพัฒนาไปสู่การอยู่ดี กินดี
ให้แก่ประชาชนในชนบท โดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรมซึง่ ดำเนินการ ดังนี้
1) ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการหลวง
เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม
2) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ตามความพร้อมของชุมชน
3) ส่งเสริม แนะนำ การดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ตามความต้องการของสมาชิก
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ : ดำเนินการในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา และตาก จำนวน 47 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 10 กลุ่มอาชีพ
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2562 :
งบประมาณ
1. งบดำเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ
8,318,200
2,327,700
5,990,500
1,852,700
10,170,900
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ผลเบิกจ่าย
7,761,657
2,030,977
5,730,680
1,627,700
9,389,357

หน่วย : บาท
ร้อยละ
93.31
87.25
95.66
87.86
92.31

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

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มเตรียมสหกรณ์/
กลุ่มอาชีพในพื้นที่โครงการฯ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง
มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดำเนินการ
ส่วนกลาง
1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
2. ร่ ว มประชุ ม ประสานงาน วางแผน และบู ร ณาการ
งานสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่
โครงการหลวง
4. สำรวจข้ อ มู ล เพื ่ อ สนั บ สนุ น ปั จ จั ย การผลิ ต และ
การตลาดให้แก่สหกรณ์ เช่น อุปกรณ์การผลิต/การตลาด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรือนพลาสติก การจ้างเหมา
บริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์
5. จั ด ทำโครงการประกวดสหกรณ์ แ ละบุ ค คลดี เ ด่ น
ในพื้นที่โครงการหลวง
6. จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ใน
พื้นที่โครงการหลวงให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์
7. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์/
สิ น ค้ าสหกรณ์ ใ นพื ้ น ที ่ โ ครงการหลวงด้ ว ยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง
ส่วนภูมิภาค
1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
2. ร่ ว มประชุ ม ประสานงาน วางแผน และบู ร ณาการ
งานสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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แผน

ผล

ร้อยละ

แห่ง

60

60

100.00

ร้อยละ

5

5.47

109.40

แผน
ครั้ง

1
6

1
6

100.00
100.00

ครั้ง

2

1

50.00

ครั้ง

1

1

100.00

โครงการ

1

1

100.00

โครงการ

1

1

100.00

โครงการ

1

1

100.00

โครงการ

1

1

100.00

แผน/
จังหวัด
ครั้ง/
จังหวัด

5/5

5/5

100.00

30/6

32/6

106.67

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

3. แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มเตรียม
สหกรณ์ / กลุ ่ ม อาชี พ ในพื ้ น ที ่ โ ครงการให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่
โครงการฯ โดยการประยุกต์และสอดแทรกวิธีการสหกรณ์
ในการดำเนินกิจกรรม
5. ร่ ว มประชุ ม คณะทำงานส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมสหกรณ์
ในพื้นที่โครงการหลวง/คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์
และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง/ประชุมเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง
6. พิ จ ารณาเบิ ก จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ปั จ จั ย การผลิ ต
และการตลาดให้ แ ก่ ส หกรณ์ ใ นพื ้ น ที ่ โ ครงการหลวง
โดยปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
7. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกรณ์ด้าน
บัญชี/และหรือการตลาด

แห่ง/ครั้ง

60/229

60/229

100.00

กิจกรรม

60

60

100.00

ครั้ง/
จังหวัด

4/6

3/6

75.00

แห่ง/
จังหวัด

6/2

5/2

83.33

ราย

35

35

100.00

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มเตรียมสหกรณ์ ในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการแนะนำส่งเสริม
ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ จำนวน 47 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่มเตรียม
สหกรณ์ 10 กลุ่มอาชีพ รวมทั้งสิ้น 60 แห่ง
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1) สหกรณ์มีคุณภาพการให้บริการแก่สมาชิกดีขึ้น และมีศักยภาพในการดำเนินงานมากขึ้น
จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ต่อไปในอนาคต ผลการดำเนิ น งานผ่ า นระดั บ มาตรฐานสหกรณ์ ข องกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
- ระดับดีเลิศ (A) จำนวน 9 สหกรณ์
- ระดับดีมาก (B) จำนวน 15 สหกรณ์
- ระดับดี (C) จำนวน 7 สหกรณ์
(ข้อมูลจากกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
2) ผลการดำเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ (รับฝากเงิน สินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
รวบรวมผลผลิต ธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจบริการ) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 5.47
ผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์/สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง บางส่วนใช้สำหรับ
การบริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น ผลผลิตส่วนหนึ่งจำหน่ายผ่านระบบตลาดของโครงการ
หลวง แต่เนื่องจากการผลิตและการตลาดมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ไม่สามารถแยกเป็นอิสระจากกันได้
สหกรณ์จึงมีการวางแผนการผลิตและการตลาดให้สอดคล้องกันกับโครงการหลวง และมีการตัดสินใจร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ ทั้งสหกรณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนา และส่งเสริมของโครงการหลวงที่อยู่ตามดอยต่าง ๆ และฝ่าย
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ผู้ปลูก คือ สมาชิกสหกรณ์ สินค้าส่วนใหญ่ของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง จึงเป็นผลผลิตที่มาจากสมาชิก
สหกรณ์ที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่สูงของจังหวัดต่าง ๆ เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ สมุนไพร ชา กาแฟอาราบิก้า
เห็ด พืชไร่ชนิดต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึงสินค้าหัตถกรรมที่เกิดจากฝีมือของแม่บ้านชาวเขาชนเผ่าต่าง ๆ
5. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานของงาน/โครงการ
5.1 การเข้าไปแนะนำส่งเสริมการรวมกลุ่ม หรือให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
ส่วนใหญ่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร
5.2 โรงเรือนพลาสติกถูกภัยธรรมชาติเสียหาย ทำให้สมาชิกที่ได้รับโรงเรือนพลาสติก ได้รับแผนการ
ผลิตจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (บางศูนย์ฯ) ส่งผลให้เกิดหนี้ค้างจากสมาชิกเป็นระยะเวลานาน
5.3 พนักงานปฏิบัติงานในสหกรณ์ ยังมีความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีสหกรณ์ไม่เพียงพอ ส่งผลทำให้ไม่สามารถ
บันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันได้
5.4 เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก มีทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานสหกรณ์น้อย
5.5 ความแตกต่างทางด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
6.1 เจ้าหน้าที่ส ่งเสริมฯ ควรเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธ ีการสหกรณ์
อย่างสม่ำเสมอ
6.2 ควรประสานงานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์/สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการเข้าไปสอน แนะนำ
ให้ความรู้ในการบันทึกบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีของสหกรณ์

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง
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กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ประยุกต์ใช้รูปแบบของการสหกรณ์
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรในพืน
้ ทีโ่ ครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ :
1.1 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
ในการทำเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งระบบตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)
1.2 สร้างแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในเขตนิคมสหกรณ์ เพื่อรองรับความต้องการ
ของผู้บริโภคที่นิยมบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น
1.3 เพื่อสร้างความเข้ มแข็ง ในกลุ่มผู้ผ ลิ ตเกษตรอินทรี ย์ ให้มีการพัฒ นาเครื อ ข่ายความร่ว มมื อ
ด้านปัจจัยการผลิต การตลาด และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ :
2.1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น ให้กับสมาชิกสหกรณ์ (กลุ่มเป้าหมายใหม่ ปี 62)
จำนวน 1,000 ราย จำนวน 49 นิคม พื้นที่ 1,000 ไร่
2.2 อบรมให้ความรู้หลักสูตรการปรับเปลี่ยนการผลิตสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ 2 (GAP/PGS) ให้กับ
สมาชิกสหกรณ์ (กลุ่มเป้าหมายเดิม ปี 60 - 61) จำนวน 1,500 ราย ในนิคมสหกรณ์ 49 นิคม
2.3 อบรมให้ความรู้การขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กลุ่มแบบมีส่ว นร่วม (PGS) ให้กับ
กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ (ยโสธรโมเดล) จังหวัดยโสธร จำนวน 125 ราย จำนวน 3 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร
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3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2562
งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ

1. งบดำเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

: หน่วย : บาท
ร้อยละ

ผลเบิกจ่าย

9,976,500
2,146,100
7,830,400
6,000,000
15,976,500

9,667,986.67
1,899,880
7,768,106.67
3,518,800
13,186,786.67

96.91
88.53
99.20
58.65
82.54

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

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
1. พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (รายละ 1 ไร่)
2. เกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและอบรมหลักสูตร
ปรับเปลี่ยนการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ 2

ไร่
ราย

3. จัดทำฐานข้อมูล สมาชิ ก (รายได้ ก่อน-หลัง ทะเบียน
ข้อมูลสมาชิก ทะเบียนแปลงที่ดินและพื้นที่ทำการเกษตร)
4. สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
5. ควบคุ ม การใช้ จ ่ า ยงบประมาณตามงบรายจ่ า ย
และกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กรมกำหนด
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดำเนินการ
ส่วนกลาง
1. จัดทำแผนงานโครงการพร้อมแนวทางการปฏิบัติงาน
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน
3. จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร
4. สรุปผลการดำเนินงาน
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แผน

ผล

ร้อยละ

1,000
1,500

1,076
1,535

107.60
102.33

ราย

1,000

1,000

100

ร้อยละ
ร้อยละ

3
100

7
82.54

233
82.54

แผน
ครั้ง

1
12

1
12

100
100

ครั้ง

1

1

100

ครั้ง

1

1

100

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ

หน่วยนับ

ส่วนภูมิภาค
1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น ขั้นที่ 1
จำนวน 3 หลักสูตร ให้กับสมาชิกสหกรณ์ (กลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ ปี 62)
2.อบรมให้ ค วามรู ้ ห ลั ก สู ต รการปรั บ เปลี ่ ย นการผลิ ต
สู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ 2 (GAP/PGS) ให้กับสมาชิก
สหกรณ์ (กลุ่มเป้าหมายเดิม ปี 60 - 61)
3.อบรมให้ ค วามรู ้ ก ารขอการรั บ รองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์กลุ่มแบบมีส่วนร่วม (PGS) ให้กับกลุ่มผู้ผลิตเกษตร
อินทรีย์ (ยโสธรโมเดล) จังหวัดยโสธร
4.อบรมหลั กสู ตรการวิ เคราะห์ ดิ น/น้ ำ เพื ่ อใช้ ประกอบ
การยื่นขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์แก่ส มาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แผน

ผล

ร้อยละ

ราย

1,000

1,000

100

ราย

1,500

1,535

102.33

ราย

125

125

100

ราย

300

370

123.33

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
1) สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมายใหม่ ปี 62 จำนวน 1,000 ราย ได้รับความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
เบื้องต้น ขั้นที่ 1
2) สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมายเดิม ปี 60 – 61 จำนวน 1,535 ราย ได้รับความรู้การปรับเปลี่ยน
การผลิตสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ 2 (GAP/PGS)
3) สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ (ยโสธรโมเดล) จังหวัดยโสธร จำนวน 125 ราย
ได้รับความรู้เรื่องการขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กลุ่มแบบมีส่วนร่วม (PGS) มาตรเกษตรอินทรีย์
และการเชื่อมโยงธุรกิจอินทรีย์
4) สมาชิกสหกรณ์ จำนวน 370 ราย ได้รับความรู้เรื่องการวิเคราะห์ ดิน/น้ำ เพื่อใช้ประกอบการยื่น
ขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์และได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนกระบวนการขอใบรับรองมาตรฐาน รายละ
10,000 บาท จำนวน 62 ราย
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเกิด ความรู้ความเข้าใจในการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตร
ได้อย่างถูกต้อง สามารถทำการผลิตสิน ค้าทางการเกษตรในเขตนิคมสหกรณ์เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่
สิน ค้าและรองรับ ความต้องการของผู้บ ริโ ภคที่นิยมบริโ ภคสินค้าสุขภาพมากขึ้น เช่น ข้าวอินทรีย์ พืชผัก
อินทรีย์ เห็ดอินทรีย์ กุ้งอินทรีย์ เป็นต้น
5. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานของงาน/โครงการ
5.1 สมาชิกสหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด จังหวัดสุโขทัย ลาออกจากการเป็นสมาชิก จำนวน 1 ราย จึงทำให้
ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้ตามเป้าหมาย
5.2 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบางรายขาดความพร้อม/มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่โครงการ
กำหนดจึงไม่สามารถยื่นขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้และไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้
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5.3 การขอใบรับรองเกษตรอิน ทรีย์จากภาครัฐไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงเบิกจ่ายเงินอุดหนุนไม่ตรง
ตามเป้าหมาย
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
6.1 คัดเลือกสมาชิกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนที่สามารถเข้าร่ว มโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
และมีความพร้อมที่จะทำเกษตรอินทรีย์
6.2 จัดทำแนวทางเงื่อนไขให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
6.3 ก่อนโอนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนให้หน่วยงานสำรวจความต้องการที่ชัดเจนในการใช้เงิน
งบประมาณกำหนดเงื่อนไขเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์
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กิจกรรมที่ 2 : โครงการคลินก
ิ เกษตรเคลือ่ นที่
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ:
เพื่อให้การดำเนินการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ ์ รวดเร็ ว และสอดคล้ อ งตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และเกษตรกรในพื ้ น ที ่ ไ ด้ ร ั บ ความรู ้ ด ้ า นการสหกรณ์ สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นชี ว ิ ต ประจำวั น
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ :
กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร ราษฎรในพื้นที่เป้าหมาย 77 จังหวัด 79 แห่ง (กทม. 2 แห่ง)
พื้นที่เป้าหมาย คือ 77 จังหวัด จำนวน 78 แห่ง (กทม. 2 แห่ง) ที่เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่แต่ละจังหวัด
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2561 :
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
ผลเบิกจ่าย
ร้อยละ
1. งบดำเนินงาน
1.1ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

2,059,200
2,059,200

2,059,200
2,059,200

100
100

4. สรุปผลการดำเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม(ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัด
1. ผู้ใช้บริการคลินิกสหกรณ์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดำเนินการ
ส่วนกลาง
1. ส่งเสริม แนะนำ ประสานงาน สนับสนุนและติดตามผล
การดำเนิ น งานโครงการฯ รวมถึ ง บู ร ณาการ ร่ ว มกั บ
หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้โ ครงการฯ
บรรลุ ผ ล ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมายและตั ว ชี ้ ว ั ด ของ
โครงการฯ
ส่วนภูมิภาค
1. ประสานงานและบู ร ณาการร่ว มกั บสำนั ก งานจังหวัด
สำนั ก งานเกษตร และสหกรณ์ จ ั ง หวั ด และหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
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หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ราย

20,584

31,616

154

แห่ง

79

79

100

แห่ง

79

79

100

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ

หน่วยนับ

2.จัดกิจ กรรมคลิน ิ กสหกรณ์เ พื่ อ ให้บ ริ ก ารแก่ เ กษตรกร
ในเวที ก ิ จ กรรมคลิ นิ กเกษตรเคลื ่ อ นที ่ ข องจั ง หวั ด
ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การให้คำปรึกษา การตอบ
ปัญหาชิงรางวัลฯ หรือกิจกรรมอื่น ๆ

ครั้ง

แผน
312

ผล
312

ร้อยละ
100

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย 76 จังหวัด 2 พื้นที่ ได้รับคำปรึกษา ปัญหาและข้อแนะนำในเรื่องของ
การสหกรณ์ จำนวน 31,616 ราย
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
เกษตรกร ในพื ้ น ที่ ได้ ร ั บ การแนะนำส่ ง เสริ ม ความรู ้ ด ้ า นการสหกรณ์ สามารถนำไปประยุ ก ต์
ใช้ในการประกอบอาชีพและกิจกรรมอื่น เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

กิจกรรมคลินิกสหกรณ์ สหกรณ์สอนอาชีพเสริม แก่ผสู้ นใจภายในงาน
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โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดทีด
่ ินตามนโยบายรัฐบาล
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ :
1.1 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ในรูปแบบ
สหกรณ์
1.2 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน
1.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ :
พื้น ที่เป้าหมายตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ได้รับข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่
จากกรมป่าไม้ ในฐานะเลขานุการ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน โดยมีพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด 129 พื้นที่
และกำหนดพื้นที่ให้ความรู้ในการรวมกลุ่มรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม จำนวน 22 พื้นที่
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2562 :
งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ

1. งบดำเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

หน่วย : บาท
ร้อยละ

ผลเบิกจ่าย

2,062,000
64,000
1,998,000
4,700,000
6,762,000

1,906,066.86
25,882
1,880,184.86
4,655,666.67
6,561,733.53

92.44
40.44
94.10
68.85
97.04

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

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
1. จำนวนเกษตรกรได้ร ับ การส่งเสริม และสนับสนุน
การรวมกลุ่มหรือจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ในพื้นที่
โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
3. สหกรณ์ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาลได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
4. มีการจัดตั้งกลุ่มเตรียมสหกรณ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
58

แผน

ผล

ร้อยละ

ราย

1,936

2,005 103.56

พื้นที่

20

22

110

แห่ง

2

2

100

ร้อยละ

80

100

125

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ

หน่วยนับ

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดำเนินการ
ส่วนกลาง
1. จัดทำแนวทางการปฏิบ ัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง
/หนังสือหรือข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงาน และให้คำแนะนำสำนักงานสหกรณ์ จังหวัด/
จังหวัดในการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงาน พื้นที่
โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
3. ตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูล เกษตรกรที่ได้รับ พื้นที่
การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การรวมกลุ ่ ม และจั ด ตั้ ง
สถาบันเกษตรกร
4. ติดตามผลการดำเนิน โครงการฯ ผลตามตัว ชี้วั ด จังหวัด/
โครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงตาม พื้นที่
วัตถุประสงค์
ส่วนภูมิภาค
1. ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหน่วยงานภายใต้ ครั้ง/ราย
คณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ ระดั บ
จังหวัดเพื่อร่ว มกัน วางแผนการส่งเสริม และพั ฒ นา
อาชีพ ตามกรอบภารกิจ 6 ด้าน
(58 จังหวัด ๆ ละ 4 ครั้ง ๆ ละ 30 ราย)
2. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม พืน้ ที่
และพั ฒ นาอาชีพ ภายใต้โ ครงการจั ดที ่ด ิ นทำกินให้
ชุ ม ชนในพื ้ น ที ่ โ ครงการ ตามนโยบายรั ฐ บาล
3. มีการจัดตั้งกลุ่มเตรียมสหกรณ์
4. สหกรณ์ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาลได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
(จังหวัดมุกดาหารและบุรีรัมย์)
5. ติ ด ตามผลการดำเนิน งานโครงการและเบิก จ่าย
งบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์

59

แผน

ผล

ร้อยละ

1

1

100

58/129

58/129

100

22

22

100

58/129

58/129

100

232/6,960 198/5,837 85.34/
83.86

129

129

100

กลุ่ม
แห่ง

22
2

22
2

100
100

พื้นที่

129

129

100

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มหรือจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 2,005 ราย
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
มีการจัดตั้งสถาบันเกษตรกร จำนวน 9 แห่ง ได้แก่
1) สหกรณ์การเกษตร คทช.ฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง จำกัด จ.ตาก
2) กลุ่มเกษตรกรทำไร่ คทช.แม่หละ จ.จาก
3) สหกรณ์การเกษตร คทช.จังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด จ.เพชรบูรณ์
4) สหกรณ์การเกษตรประดู่สะโนพัฒนา จำกัด จ.สุรินทร์
5) สหกรณ์การเกษตรป่าบางเบาบ้านควนทัง จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี
6) สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงส์เจริญ จำกัด จ.ชุมพร
7) สหกรณ์การเกษตรบ้านท่ายาง จำกัด จ.กระบี่
8) สหกรณ์การเกษตรบ้านในสระ จำกัด จ.กระบี่
9) กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางในเขตจัดที่ดิน (คทช.) นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จ.อุบลราชธานี
5. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานของงาน/โครงการ
5.1 ผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าทำประโยชน์ไม่อยู่ในพื้นที่ โดยไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่
5.2 ผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าทำประโยชน์ไม่ต้องการเข้าร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ต้องการเพียง
สิทธิ์เข้าทำประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
5.3 การรวมกลุ ่ ม ของผู ้ ไ ด้ ร ั บ สิ ท ธิ ์ ใ ห้ เ ข้ า ทำประโยชน์ ใ นพื ้ น ที ่ เ ป็ น สหกรณ์ ย ั ง ไม่ ม ี ค วามพร้ อ ม
ในการรวมกลุ่มแต่ต้องจัดตั้งเป็นสหกรณ์ตามข้อกำหนดของหน่วยงานในแต่ละประเภท
5.4 พื้นที่โครงการบางแห่งมีพื้นที่มาก คาบเกี่ยวสองจังหวัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการรวมกลุ่มได้
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
6.1 ควรให้ คทช.จังหวัด ชี้แจงหลักเกณฑ์ของโครงการ ฯ ติดตาม ตรวจสอบการเข้าร่วมโครงการ ฯ
ของผู้ได้รับสิทธิ์เข้าทำประโยชน์
6.2 ควรทำความเข้าใจผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าทำประโยชน์ให้ทราบถึงแนวทางการรวมกลุ่มจัดตั้งสถาบัน
เกษตรกร

ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินและประชุมชี้แจงแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่
ป่าชายเลนบ้านปากคลอง จ.จันทบุรี
60 60

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ แปรรูปกระบก
ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ตะกาดหนองเหี่ยง จ.ตราด

การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่ได้รบั อุดหนุน
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา จ.เชียงใหม่

โครงการที่ 4 : โครงการช่วยเหลือด้านหนีส้ น
ิ สมาชิกสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร
กิจกรรมที่ 1 : พักชำระหนีต
้ น
้ เงินและลดดอกเบีย้ ให้สมาชิกกลุม่ เกษตรกรที่ปลูก
มันสำปะหลัง ปีการผลิต 2560/2561
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ :
เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพผลิตมันสำปะหลังให้กับสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์ เพื่อการผลิตมันสำปะหลังกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31
สิงหาคม 2559 ต้นเงินกู้คงเหลือ จำนวนรายละไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 9,016 ราย ต้นเงินกู้รวม
664.356 ล้านบาท
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ :
พื้นที่ดำเนิน 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี อุตรดิตถ์ เชียงราย ตาก แพร่ ลพบุรี ลำปาง เลย
นครราชสีมา อุทัยธานี พิษณุโลก ชัยนาท ขอนแก่น อำนาจเจริญ และหนองบัวลำภู
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3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2562 :
งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ

1. งบดำเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

หน่วย : บาท
ร้อยละ

ผลเบิกจ่าย

39,688,200
39,688,200

3,422,061.57
3,422,061.57

8.62
8.62

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

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
1. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านหนี้สินลดลงร้อยละ 3
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดำเนินการ
ส่วนกลาง
1. สำรวจข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้ผลกระทบ
จากการประกอบอาชีพมันสำปะหลัง
2. จัดทำโครงการคู่มือการปฏิบัติงาน
3. จัดสรร/โอนเงินงบประมาณโครงการให้กลุ่มเป้าหมาย
4. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายในการดำเนินโครงการ
ส่วนภูมิภาค
1. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายในการดำเนินโครงการ
2. แนะนำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตรวจสอบ ยืนยัน
รายละเอียด/คุณสมบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่กำหนด
3. เบิ ก จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น เพื ่ อ ชดเชยดอกเบี ้ ย ให้ แ ก่
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบ
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว รายงานผล และติ ด ตามและควบคุ ม
การเบิกจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
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ร้อยละ

แผน

ผล

ร้อยละ

169.941
3.422
(ล้านบาท) (ล้านบาท)

2.01

จังหวัด

77

77

100

เล่ม
จังหวัด
จังหวัด

1
15
15

1
15
15

100
100
100

แห่ง

50

50

100

แห่ง

50

50

100

แห่ง

50

30
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4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือจากการประกอบอาชีพผลิตมันสำปะหลัง จำนวน
30 แห่ง 2,226 ราย มูลหนี้ต้นเงิน 169.941 ล้านบาท (ร้อยละ 24.68 ของเป้าหมาย 9,016 ราย) เป็นเงิน
3.4220 ล้านบาท (ร้อยละ 8.6222 ของเป้าหมาย 39.6882 ล้านบาท)
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังได้ร้อยละ 2.01 เฉลี่ย 1,537 บาท/ราย
5. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานของงาน/โครงการ
5.1 สมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ (1 สัญญา
1 ครัวเรือน)
5.2 สมาชิกที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ผู้ปลูกมันสำปะหลัง) ปี 2559 ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร
หรือขึ้นทะเบียน ฯ แต่ไม่มีการแจ้งปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกประจำปีให้เป็นปัจจุบัน
5.3 ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบางรายได้
เข้าร่วมโครงการอื่นที่รัฐให้การช่วยเหลือแล้ว รวมถึง สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบางรายที่แจ้งความประสงค์เข้า
ร่วมโครงการได้ชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนที่โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร ให้คำแนะนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วในการนำข้อมูลมาใช้

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้
ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2560/61
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กิจกรรมที่ 2 : โครงการช่วยเหลือหนีส้ น
ิ สมาชิกสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรที่ประสบภัยจาก
พายุโซนร้อนปาบึก
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ :
เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบ
ภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึกที่มีพื้นที่ทำกินอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินจากพายุโซนร้อนปาบึก (ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 เป็นต้นมา) สมาชิกจำนวน 6,868 ราย
มูลหนี้ต้นเงินกู้รวม 974.8028 ล้านบาท
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ :
พื้นที่ดำเนินการ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง
ยะลา สงขลาและสุราษฎร์ธานี
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2562 :
งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ

1. งบดำเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

หน่วย : บาท
ร้อยละ

ผลเบิกจ่าย

14,620,000
14,620,000

6,542,891.79
6,542,891.79

44.75
44.75

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

หน่วยนับ

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดำเนินการ
ส่วนกลาง
1. สำรวจข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากพายุโซนร้อนปาบึก

แผน

ผล

ร้อยละ

จังหวัด

23

23

100

เล่ม

1

1

100

3. จัดสรร/โอนเงินงบประมาณโครงการให้กลุ่มเป้าหมาย

จังหวัด

9

9

100

4. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายในการดำเนินโครงการ

จังหวัด

9

9

100

2. จัดทำโครงการคู่มือการปฏิบัติงาน
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ

หน่วยนับ

ส่วนภูมิภาค
1. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายในการดำเนินโครงการ
รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ
2. แนะนำให้ส หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตรวจสอบ ยืนยัน
รายละเอียด/คุณสมบัติตามเงื่อนไข/หลักเกณฑ์การชดเชย
ดอกเบี ้ ย ให้ ก ั บ เกษตรกรสมาชิ ก ที ่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
พร้อมจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกรายคนที่ได้รับการชดเชย
ดอกเบี้ยตามรูปแบบและวิธีการที่กรมกำหนด
3. เบิ ก จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น เพื ่ อ ชดเชยดอกเบี ้ ย ให้ แ ก่
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งติดตามและควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ของสหกรณ์ / กลุ ่ ม เกษตรกรให้ ถ ู ก ต้ อ งเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์

แผน

ผล

ร้อยละ

แห่ง

50

50

100

แห่ง

50

50

100

แห่ง

50

30

60

4.2 ผลลัพธ์
จำนวนสหกรณ์ / กลุ ่ ม เกษตรกรได้ ร ั บ การช่ ว ยเหลื อ ที ่ ป ระสบภั ย จากพายุ โ ซนร้ อ นปาบึ ก
จำนวน 2,691 ราย (ร้อยละ 39.18 ของเป้าหมาย 6,868 ราย) เป็นเงินจำนวน 6.542 ล้านบาท (ร้อยละ 44.75 ของ
เป้าหมาย 14.481 ล้านบาท)
5. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานของงาน/โครงการ
5.1 การสำรวจข้ อ มู ล เพื ่ อ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก จะดำเนิ น การก่ อ นที ่ จ ะมี ก ารประกาศ
เป็นเขตประกาศภัยพิบัติ จึงทำให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน (บางพื้นที่มีน้ำท่วม น้ำไหลผ่าน แต่ไม่ทำให้เกิด
ความเสียหาย จึงไม่ประกาศเป็นเขตประกาศภัยพิบัติ)
5.2 ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการบางรายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ
กำหนด ได้แก่ ไม่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแต่ไม่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจ จุบ ัน สัญญาเงิน กู้ที่น ำมาขอรับ การช่วยเหลือเป็นสัญญาเงินกู้ที่ค้างชำระนาน ไม่ใช่ส ัญญาที่เกิดขึ้น
เพื่อการผลิตทางการเกษตร ปี 2561 และพื้นที่สมาชิกทำการเกษตรไม่ได้อยู่ในเขตประกาศภัยพิบัติ
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6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องควรให้คำแนะนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วในการนำข้อมูลมาใช้

ภาพถ่าย

ภาพถ่าย

สหกรณ์จังหวัดพร้อมเจ้าพร้
หน้อามคำอธิ
ที่สำนักบงานสหกรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลัพร้
งใจสมาชิ
กสหกรณ์
ในพื้นที่
ายประกอบ
อมคำอธิ
บายประกอบ
ภาพถ่
า
ย
จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก และได้สำรวจความเสียหาย พร้อมทั้งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม
พร้อมคำอธิบายประกอบ โดยได้รับการสนับสนุนมาจากขบวนการสหกรณ์ไทยเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์

ภาพถ่าย
กิจกรรมที่ 3 : โครงการลดดอกเบีย้ เงินกูใ้ ห้เกษตรกรสมาชิ
กสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร
พร้อมคำอธิบายประกอบ

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ :
1.1 เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
1.2 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับการ
ช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ :
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ต้น
เงินกู้ขอรับการชดเชยไม่เกิน 300,000 บาทแรก จำนวน 34 จังหวัด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 264 แห่ง สมาชิก
16,303 ราย ต้นเงินกู้รวม 1,531.7510 ล้านบาท
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2562 :
งบประมาณ
1. งบดำเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ
29,739,342.22
29,739,342.22
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ผลเบิกจ่าย
29,739,342.22
29,739,342.22

หน่วย : บาท
ร้อยละ
100
100

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

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
1. จำนวนสมาชิ ก สหกรณ์ / กลุ ่ ม เกษตรกรที ่ ไ ด้ ร ั บ การ
ชดเชยดอกเบี้ย
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดำเนินการ
ส่วนกลาง
1. สำรวจข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วม
โครงการ
2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
3. ประสานงานแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายในการดำเนินโครงการ
ส่วนภูมิภาค
1. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป้ า หมายในการดำเนิ น โครงการ รวมทั ้ ง ปฏิ บั ติ
ตามแนวทาง
2. แนะนำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตรวจสอบ ยืนยัน
รายละเอียด/คุณสมบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่กำหนด
3. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้แก่
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว รายงานผล และติดตาม ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

แผน

ผล

16,303

15,591

95.63

จังหวัด

34

34

100

เล่ม
จังหวัด

1
34

1
34

100
100

แห่ง

264

260

98.48

แห่ง

264

260

98.48

แห่ง

264

260

98.48

ราย

ร้อยละ

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับชดเชยดอกเบี้ย จำนวน 260 แห่ง สมาชิก จำนวน 15,591 ราย ดอกเบี้ย
ชดเชย 29.7393 ล้านบาท สมาชิกได้รับการลดภาระดอกเบี้ยและลดต้นทุนเฉลี่ยรายละ 1,908 บาท
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถพัฒ นาคุณภาพชีวิต และพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เพียงพอ
ในการชำระหนี้
5. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานของงาน/โครงการ
5.1 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ขอเบิกชดเชยดอกเบี้ยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์โครงการ
กำหนด เช่น ไม่มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรรายย่อยตามประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิกที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ/เป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมากกว่า 1 แห่ง แต่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้เพียง
1 แห่ง และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนซ้ำกันหลายชื่อ
67

5.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรคำนวณดอกเบี้ยที่ขอชดเชยคลาดเคลื่อน เนื่องจากสมาชิกมีการชำระหนี้
ระหว่างรองบประมาณชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐ
5.3 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบางแห่งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร ให้คำแนะนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนำข้อมูลมาใช้

ภา พถ่าย
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย
้แจงโครงการลดดอกเบี
้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิ
/กลุ่มเกษตรกร
พร้อมคำอธิบายประกอบ ประชุมชีพร้
พร้อมคำอกสหกรณ์
ธิบายประกอบ
อมคำอธิบ ายประกอบ
ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ์ อุดรธานีและจังหวัดชัยภูมิ
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ภาพถ่าย
พร้อมคำอธิบายป ระ
กอบ

แผนงาน
บูรณาการ
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แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ ยืน
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพืน
้ ทีน
่ ิคมสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
1.1 เพื่อ ให้ ส มาชิกสหกรณ์และกลุ่ มเกษตรกรที่เข้าร่ว มโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
ในการทาเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งระบบตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)
1.2 สร้างแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในเขตนิคมสหกรณ์ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค
ที่นิยมบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น
1.3 เพื่อ สร้า งความเข้ม แข็ง ในกลุ่ม ผู ้ผ ลิต เกษตรอิน ทรีย์ ให้มีก ารพัฒ นาเครือ ข่า ยความร่ว มมือ
ด้านปัจจัยการผลิต การตลาด และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
2.1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น ให้กับสมาชิ กสหกรณ์ (กลุ่มเป้าหมายใหม่ ปี 62)
จานวน 1,000 ราย จานวน 49 นิคม พื้นที่ 1,000 ไร่
2.2 อบรมให้ ค วามรู้ ห ลั ก สู ต รการปรั บ เปลี่ ย นการผลิ ต สู่ ร ะบบเกษตรอิ นทรี ย์ ขั้ นที่ 2 (GAP/PGS)
ให้กับสมาชิกสหกรณ์ (กลุ่มเป้าหมายเดิม ปี 60 - 61) จานวน 1,500 ราย ในนิคมสหกรณ์ 49 นิคม
2.3 อบรมให้ ค วามรู้ ก ารขอการรั บ รองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ กลุ่ มแบบมี ส่ วนร่วม (PGS) ให้ กั บ
กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ (ยโสธรโมเดล) จังหวัดยโสธร จานวน 125 ราย จานวน 3 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2562
งบประมาณ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ
9,976,500
2,146,100
7,830,400
6,000,000
15,976,500
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ผลเบิกจ่าย
9,667,986.67
1,899,880.00
7,768,106.67
3,518,800.00
13,186,786.67

หน่วย : บาท
ร้อยละ
96.91
88.53
99.20
58.65
82.54

4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
1. พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (รายละ 1 ไร่)
2. เกษตรกรได้รับการแนะนาส่งเสริมและอบรมหลักสูตร
ปรับเปลี่ยนการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ 2
3. จั ดทาฐานข้อมูล สมาชิก (รายได้ ก่อน-หลัง ทะเบียน
ข้อมูลสมาชิก ทะเบียนแปลงที่ดินและพื้นที่ทาการเกษตร)
4. สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. จัดทาแผนงานโครงการพร้อมแนวทางการปฏิบัติงาน
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน
3. จัดอบรมประชุมเชิง ปฏิบัติการการขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร
4. สรุปผลการดาเนินงาน
ส่วนภูมิภาค
1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น
ขั้ น ที่ 1 จ านวน 3 หลั ก สู ต ร ให้ กั บ สมาชิ กสหกรณ์
(กลุ่มเป้าหมายใหม่ ปี 62)
2. อบรมให้ ค วามรู้ ห ลั ก สู ตรการปรั บ เปลี่ ย นการผลิ ต
สู่ ร ะบบเกษตรอินทรี ย์ ขั้ นที่ 2 (GAP/PGS) ให้ กั บสมาชิ ก
สหกรณ์ (กลุ่มเป้าหมายเดิม ปี 60 - 61)
3. อบรมให้ ความรู้การขอการรับ รองมาตรฐานเกษตร
อิ น ทรี ย์ ก ลุ่ ม แบบมี ส่ ว นร่ ว ม (PGS) ให้ กั บ กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต
เกษตรอินทรีย์ (ยโสธรโมเดล) จังหวัดยโสธร
4. อบรมหลั กสู ตรการวิ เคราะห์ ดิน/น้ า เพื่ อใช้ประกอบ
การยื่นขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์แก่สมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
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แผน

ผล

ร้อยละ

ไร่
ราย

1,000
1,500

1,076
1,535

107.60
102.33

ราย

1,000

1,000

100

ร้อยละ

3

7

233

แผน
ครั้ง
ครั้ง

1
12
1

1
12
1

100
100
100

ครั้ง

1

1

100

ราย

1,000

1,000

100

ราย

1,500

1,535

102.33

ราย

125

125

100

ราย

300

370

123.33

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
- สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมายใหม่ ปี 62 จานวน 1,000 ราย ได้รับความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น
ขั้นที่ 1
- สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมายเดิม ปี 60 – 61 จานวน 1,535 ราย ได้รับ ความรู้การปรับเปลี่ยน
การผลิตสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ 2 (GAP/PGS)
- สมาชิ กสหกรณ์ /กลุ่ มเกษตรกรผู้ ผลิ ตเกษตรอิ นทรี ย์ (ยโสธรโมเดล) จั งหวั ดยโสธร จ านวน 125 ราย
ได้รับความรู้เรื่อง การขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กลุ่มแบบมีส่วนร่วม (PGS) มาตรเกษตรอินทรีย์และ
การเชื่อมโยงธุรกิจอินทรีย์
- สมาชิกสหกรณ์ จานวน 370 ราย ได้รับความรู้เรื่องการวิเคราะห์ ดิน/น้า เพื่อใช้ประกอบการยื่น
ขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนกระบวนการขอใบรับรองมาตรฐานเกษตร
รายละ 10,000 บาท จานวน 62 ราย
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเกิด ความรู้ความเข้ าใจในการผลิ ตระบบเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตร
ได้อย่างถูกต้อง สามารถทาการผลิต สิน ค้าทางการเกษตรในเขตนิคมสหกรณ์เพื่อเป็นการเพิ่มมูล ค่าให้แ ก่
สิน ค้าและรองรับ ความต้องการของผู้บ ริโ ภคที่นิย มบริโ ภคสิน ค้า สุขภาพมากขึ้น เช่น ข้าวอินทรีย์ พืชผัก
อินทรีย์ เห็ดอินทรีย์ กุ้งอินทรีย์ เป็นต้น
5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานของงาน/โครงการ
5.1 สมาชิกสหกรณ์นิคมศรีสาโรง จากัด จังหวัดสุ โขทัย ลาออกจากการเป็นสมาชิก จานวน 1 ราย
จึงทาให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้ตามเป้าหมาย
5.2 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบางรายขาดความพร้อมและมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่โครงการ
กาหนดจึงไม่สามารถยื่นขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้และไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้
5.3 การขอใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากภาครัฐไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ไม่ตรงตามเป้าหมาย
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
6.1 คัดเลือกสมาชิกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนที่สามารถเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดและ
มีความพร้อมที่จะทาเกษตรอินทรีย์
6.2 จัดทาแนวทางเงื่อนไขให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
6.3 ก่ อ นโอนเงิ น งบประมาณเงิน อุ ดหนุ น ให้ ห น่ว ยงานส ารวจความต้ องการที่ ชั ดเจนในการใช้ เ งิ น
งบประมาณ กาหนดเงื่อนไขเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์
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กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
1.1 เพื่อราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1.2 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่
และสามารถนาไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
1.3 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดาเนินกิจกรรมทางการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และสามารถนาไปสู่ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ต่อไป
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
ส่งเสริมให้ความรู้เข้าใจในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับเกษตรกร ปี 2562 จานวน 5,537 ราย และส่งเสริม
ให้ความรู้เข้าใจให้กับเกษตรกรรายเดิม ปี 2560 - 2561 จานวน 10,943 ราย รวมทั้งสิ้น 16,480 ราย ในพื้นที่
73 จังหวัด
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2562
งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ

1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

ผลเบิกจ่าย

4,070,600
4,070,600
4,070,600

หน่วย : บาท
ร้อยละ

3,987,400
3,987,400
3,987,400

97.96
97.96
97.96

4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการแนะนา
ส่งเสริมการทาเกษตรทฤษฎีใหม่
2. เกษตรกรที่ร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต
เป็นแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
3. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีการปรับเปลี่ยน
วิธีการผลิตเป็นแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน ร้อยละ 30 จากรายจ่ายเดิม
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ราย

แผน

ผล

ร้อยละ

5,537

5,537

100

ร้อยละ

80

78.38

97.98

ร้อยละ

30

36.22

120.73

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

4. สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนภูมิภาค
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการแนะนา
ส่งเสริม ให้ดาเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่
2. อบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
3. แนะนา ส่งเสริม ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร
รายเดิม (ปี 2560 – 2561)

ร้อยละ

แผน

ผล

ร้อยละ

3

7

233

ราย

5,537

5,537

100

ราย
ราย

5,537
10,946

5,598
10,698

101.10
97.76

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ 73 จังหวัดสามารถดาเนินการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ แนะนาส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรเป้าหมายตามขั้นตอนและวิธีการที่รับผิดชอบ
ครบตามเป้าหมาย จานวน 5,537 ราย เกษตรกรได้รับการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
จานวน 5,598 ราย
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ จานวน 4,340 ราย และเกษตรกร
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิตประจาวันได้ จานวน 1,722 ราย
5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานของงาน/โครงการ
5.1 การกาหนดเป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีจานวนมาก ทาให้เกษตรกรบางส่วนไม่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ
5.2 การดาเนิ น งานควรคานึ งถึงการปรับพื้นที่ โดยยึดแหล่ งน้า เนื่องจากเป็น สิ่ งส าคัญและจาเป็ น
ต่อการทาเกษตรกรรม
5.3 ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรได้รับมอบจากโครงการฯ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีปริมาณน้อย
อาจทาให้ไม่สามารถนาไปต่อยอดได้ หากเกิดสภาวะแล้งหรือสภาวะอื่น ๆ ตามฤดูกาล เป็นต้น
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
6.1 การกาหนดเป้าหมายเกษตรกรควรดาเนินงานเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ โดยให้หน่วยงาน
ในพื้นที่เป็นผู้กาหนดเป้าหมายว่าสามารถดาเนินการได้จานวนเท่าไรและเป็นไปตามความสมัครใจของเกษตรกร
6.2 หน่วยงานในระดับพื้นที่ทุกหน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจต่อการร่วมโครงการฯ
ให้ แก่เกษตรกร ประชาชน ล่ ว งหน้ า เพื่อให้ เกษตรกรได้รับรู้อย่างทั่ว ถึงและเกิดความเข้าใจก่อนเข้าร่ว ม
โครงการ
6.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตควรตรงกับความต้องการของเกษตรกร สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
และฤดูกาล
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เกษตรกรเข้ารับการอบรม การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเรือ่ ง ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทัง้ ได้รบั การแจกปัจจัยการผลิต เช่น ปลา ไก่ ไม้ยน
ื ต้น พืชผัก
สวนครัว เป็นต้น

กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
การเกษตรแบบผสมผสานเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกรในการดารงชีพตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพีย ง ในการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ตทางการเกษตรให้ สมาชิกมีรายได้เพิ่ม ขึ้น รวมทั้ง
เชื่อมโยงธุรกิจ ในสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง โดยการเพิ่มปริมาณการดาเนินธุรกิจ รวมกันซื้อรวมกันขาย เงินฝาก
และบริการ โดยมีพื้นที่ดาเนินการกระจายทุกภูมิภาคในเขตชลประทานทั่วประเทศและเป็นสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อสร้างระบบน้าในไร่นาของสมาชิก ระยะเวลา
โครงการ 4 ปี ตั้งแต่ ปี 2561 - 2564 สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ใน 25 จังหวัด
จานวน 1,500 ราย งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 14,259,800 บาท แบ่งเป็นกิจกรรม ดังนี้
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1.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกษตรผสมผสานแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
สถาบันเกษตรกร ปีละ 107 แห่ง จานวน 1,500 ราย ในพื้นที่ 7,500 ไร่ เป็นเงิน 4,947,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ เช่น เมล็ดพันธุ์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ปุ๋ย เป็นต้น รายละ 6,000 บาท จานวน 1,500 ราย เป็นเงิน 9,000,000 บาท
1.3 การติดตามผลการดาเนินงานในส่วนภูมิภาค จานวน 171,200 บาท
1.4 การติดตามผลการดาเนินงานของส่วนกลาง จานวน 141,600 บาท
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
สมาชิก สหกรณ์ / กลุ่ มเกษตรกรที่ได้ รับอนุมั ติเงินกู้ จากกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกรเพื่อสร้างระบบน้า
ในไร่นาของสมาชิก ระยะเวลาโครงการ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2561 - 2564 สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สมาชิก
ที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 1,500 คน จานวน 107 แห่ง แบ่งเป็น สมาชิกสหกรณ์ จานวน 1,357 ราย สมาชิก
กลุ่มเกษตรกร จานวน 143 ราย ใน 25 จังหวัด พื้นที่ 7,500 ไร่
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2562
งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ

1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

หน่วย : บาท
ร้อยละ

ผลเบิกจ่าย

5,259,800
141,600
5,118,200
9,000,000
14,259,800

4,933,502.93
113,369.00
4,820,133.93
8,982,000.00
13,915,502.93

93.79
80.07
94.18
99.80
97.59

4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
1. เกษตรกรได้รับการแนะนาส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามขั้นตอนและวิธีการ
2. จานวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน
3. สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1.จัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการเกษตร
ผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
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แผน

ผล

ร้อยละ

ราย

1,500

1,501

100.06

ไร่
ร้อยละ

7,500
3

11,494
29.92

153.26
997.33

จังหวัด

25

25

100

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

2.รวบรวม และประมวลผลข้อมูลของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ส่วนภูมิภาค
1.จัดอบรมโครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์
/กลุ่มเกษตรกร
2.สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกร
3.ติดตามแผนการผลิต/จาหน่ายของสถาบันเกษตรกร

แผน

ผล

ร้อยละ

แห่ง

107

114

106.55

ราย

1,500

1,501

100.06

ราย
แห่ง

1,500
107

1,497
114

99.80
106.54

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 1,501 ราย ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตรผสมผสานและความรู้
จากการศึกษาดูงานการจัดทาแปลงเกษตรผสมผสาน แบ่งเป็น สมาชิกสหกรณ์ จานวน 1,302 ราย สมาชิก
กลุ่มเกษตรกร จานวน 199 ราย ใน 25 จังหวัด พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน จานวน 11,494 ไร่
และได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเป็นปัจจัยการผลิต จานวน 1,497 ราย โดยสมาชิกนาความรู้ที่ได้รับ การอบรมและ
เงินสนับสนุนปัจจัยการผลิตนาไปปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ สาหรับบริโภคในครัวเรือนและจาหน่าย เช่น ตลาด
สหกรณ์ เป็นต้น และสมาชิกมีรายได้จากการนาผลผลิตไปจาหน่ายได้ รวมทั้งสิ้น จานวน 35,352,299 บาท แยกเป็น
- ด้านพืช ที่ผลิตและจาหน่าย ได้แก่ ผักสวนครัว ผลไม้ จานวน 12,476,537 บาท
- ด้านปศุสัตว์ ที่ผลิตและจาหน่าย ได้แก่ สุกร ไก่ เป็ด วัว จานวน 19,403,604 บาท
- ด้านประมง ที่ผลิตและจาหน่าย ได้แก่ ปลา จานวน 3,472,158 บาท
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
สมาชิ กได้ รั บความรู้ และการศึ กษาดู งานจากการอบรมเกษตรผสมผสาน โดยน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปท า
การผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองมากกว่า 1 ชนิด และนาผลผลิตที่ได้ไปจาหน่าย เช่น ตลาด พ่อค้าคนกลาง
สหกรณ์ และสถานศึกษา เป็นต้น โดยสมาชิกมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.92
5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานของงาน/โครงการ
กิ จ กรรมการสนั บ สนุ น เงิ น อุ ด หนุ น ในการจั ด หาปั จ จั ย การผลิ ต ให้ กั บ สมาชิ ก ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ
ดาเนินการไม่เป็นตามเป้าหมาย เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบางรายที่ได้รับฟังการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเกษตรผสมผสาน แต่ยังไม่มีความพร้อมในการดาเนินการด้านการเกษตรผสมผสานจึง ขอถอนตัว
ออกจากโครงการหรือบางรายเสียชีวิตจึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ได้ครบตามเป้าหมาย
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โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ ง (Smart Farmer)
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรือ่ ง (Smart Member)
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
1.1 เพื่ อ พั ฒ นาให้ เ กษตรกรสมาชิ ก มี ศั ก ยภาพทั้ ง ทางด้ า นการผลิ ต การแปรรู ป และการตลาด
ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมที่จะพัฒนา
ให้มีคุณสมบัติของสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member)
1.2 เพื่ อเสริ มสร้ างประสบการณ์ พั ฒนาต่อยอดศั กยภาพของเกษตรกรในด้ านการเกษตรอย่ างครบวงจร
ทั้งด้านการผลิตสินค้าเกษตร ประมง ปศุสัตว์
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
สมาชิกของสหกรณ์ที่เป็นองค์กรหลักระดับอาเภอ จานวน 5,320 ราย ดาเนินการในพื้ นที่ 76 จังหวัด
(ยกเว้น กทม.)
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2562
งบประมาณ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ
3,238,500
1,246,700
1,991,800
3,238,500
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ผลเบิกจ่าย
3,074,210.20
1,089,981.22
1,984,228.98
3,074,210.20

หน่วย : บาท
ร้อยละ
94.93
87.43
99.62
94.93

4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
1. จานวนสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
ไม่ต่ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
2. เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายได้รับการยกระดับเป็น
Smart Farmer
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. จัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการดาเนิน
โครงการและแจ้งแก่ส่วนภูมิภาค
2. ประสานงาน ชี้แจงทาความเข้าใจ สรุปผลการดาเนิน
กิจกรรมตามแผนงาน
3. ติดตามการดาเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
ส่วนภูมิภาค
1. กิจกรรมพัฒนาสมาชิก/ทายาทให้เป็น Smart
Farmer
2. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสมาชิกให้เป็น (Smart
Farmer) ที่มีประสิทธิภาพของสหกรณ์

ราย

แผน

ผล

ร้อยละ

5,320

5,284

99.32

ร้อยละ

70

72.56

103.66

จังหวัด

76

76

100

จังหวัด

76

76

100

จังหวัด

76

76

100

ราย

5,320

5,284

99.32

ราย

380

341

89.74

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
1. เกษตรกรสมาชิกได้รับการพัฒนายกระดับให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จานวน 3,860 ราย (ร้อยละ
72.56 ของเป้าหมาย 5,320 ราย)
2. เกษตรกรสมาชิกได้รับการปรับเปลี่ยนแนวคิดต่อยอดก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกปราดเปรื่องที่มีประสิทธิภาพ
ของสหกรณ์ จานวน 341 ราย
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
เกษตรกรสมาชิกมีแผนการพัฒนาอาชีพของตนและขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่น ๆ ในพื้นที่ ทาให้เกิด
การเชื่อมโยงเครือข่าย ผลิตและขายสินค้าเกษตรได้มากขึ้น ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
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5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานของงาน/โครงการ
5.1 เกษตรกรไม่เข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และมีภารกิจต้องทางานในไร่นาและ
เก็บเกี่ยวผลผลิตทาให้เข้าร่วมโครงการได้ไม่เต็มที่
5.2 คนรุ่นใหม่อายุต่ากว่า 45 ปี ที่เป็นทายาทของสมาชิกสหกรณ์ ทาการเกษตรกรและประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมีน้อยมาก
5.3 สมาชิกและทายาทสมาชิกสหกรณ์ เป็น Smart Farmer ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
ควรสร้ า งแรงจู งใจ ความตระหนั กรัก ในอาชีพเกษตรกรรมให้เยาวชน/ทายาทสมาชิก รุ่นใหม่หั นมา
ประกอบอาชีพการเกษตรและสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์สหกรณ์ และส่งเสริม
ให้สหกรณ์พัฒนาอาชีพของเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าทีจ่ ากสานักงานสหกรณ์ ให้ความรูด
้ า้ นสหกรณ์ และการบริหารจัดการ
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โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์เรียนรูก
้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรูก
้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
1.1 เกษตรกรสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ ในการพัฒนาการบริ หารจั ดการกลุ่ม
ให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
1.2 เกิดเครือข่ายการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
สินค้าเกษตร
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 แห่ง
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2562
งบประมาณ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

หน่วย : บาท
ร้อยละ

7,370,200

7,318,035.77

99.29

7,370,200

7,318,035.77

99.29
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4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
1. เกษตรกรเป้าหมายเข้ารับการอบรมมีการรวมกลุ่ม
เป็นสมาชิกในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มรูปแบบ
สหกรณ์ในพื้นที่
2. เกษตรกรที่เข้ารับการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้/ลด
รายจ่ายจากการนาความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปปรับใช้
3. สมาชิกที่ได้รับการพัฒนาอาชีพมีกิจกรรมกลุ่มร่วมกับ
สหกรณ์ต้นสังกัด
4. จานวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสหกรณ์
5. เกิดกิจกรรมความร่วมมือภายใต้เครือข่าย

แผน

ผล

ร้อยละ

ร้อยละ

30

9.07

30.23

ร้อยละ

50

67.21

134.42

ร้อยละ

50

34.80

69.60

ศพก.

882

882

100.00

กิจกรรม

78

80

102.56

6. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มภายใต้ศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) และศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์
เรียนรู้การสหกรณ์เครือข่าย โดยการดาเนินกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลแนวทางพัฒนาศูนย์
เครือข่ายด้านสหกรณ์และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

เครือข่าย

78

88

112.82

จังหวัด/
พื้นที่
คน

78
2,916

88
2,849

112.82
97.70

2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์
เรียนรู้การสหกรณ์เครือข่าย โดยการดาเนินกิจกรรม
สนับสนุนการขยายผลแนวทางพัฒนาศูนย์เครือข่ายด้าน
การสหกรณ์ และ ศพก.

จังหวัด/
พื้นที่
คน

78
1,018

80
1,316

102.56
129.27
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ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

3. กิจกรรมการสนับสนุนการให้บริการของศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ
ศูนย์เครือข่าย โดยการดาเนินกิจกรรมสนับสนุนสื่อการ
เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ประจา ศพก.

ศพก.

882

882

100.00

รุ่น

353

353

100.00

คน

3,883

3,916

100.85

2. กิจกรรมการสนับสนุนการให้บริการของศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์
เครือข่าย โดยการดาเนินกิจกรรมสนับสนุนแผนการจัด
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
(Field Day)

ศพก.

882

584

66.21

3. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรผู้นา โดยการดาเนิน
กิจกรรมสนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
สหกรณ์และการรวมกลุ่มแบบสหกรณ์

ศพก.

882

811

91.95

คน

26,460

26,283

99.33

ส่วนภูมิภาค
1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่าย
โดยการดาเนินกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้กับ
เกษตรกรใน ศพก.

แผน

ผล

ร้อยละ

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกรใน ศพก. สร้างเครือข่ายปัจจัยการผลิต การแปรรูป
การตลาด และองค์ความรู้ด้านสหกรณ์ เกิดเครือข่ายทั้งสิ้น 88 เครือข่าย
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
เกิดความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และ ศพก. ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ การสหกรณ์ การตลาด สอนอาชีพ ฯลฯ
เกษตรกรสามารถนาความรู้ไปใช้เพื่อลดต้นทุน ลดรายจ่ายในครัวเรือน อาชีพเสริมเพิ่มรายได้
5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานของงาน/โครงการ
การด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น เป็ น วิ ท ยากรถ่ า ยทอดความรู้ เ รื่ อ งการสหกรณ์ การรวมกลุ่ ม
การบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ จะเป็นไปตามหลักสูตรที่ ศพก.กาหนด ซึ่ง บาง ศพก. ไม่ได้กาหนด
หลักสูตรเรื่องการสหกรณ์ฯ การรวมกลุ่ม และการบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ไว้ ความสมัครใจและ
ความพร้อมของเกษตรกรเป็นปัจจัยสาคัญของการรวมกลุ่มเป็นสมาชิกในสหกรณ์/กลุ่ มเกษตรกร และการร่วม
กิจกรรมกลุ่มกับสหกรณ์ต้นสังกัด
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6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
การประสานงานเพื่อบูรณาการในระดับพื้นที่มีความสาคัญ เพื่อให้การจัดทา Action Plan และผลักดัน
งาน/กิจกรรมในภารกิจของกรมฯ รวมทั้งการปฏิบัติงานตามแผนสามารถดาเนินการได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ
เกษตรกรต้นแบบมีภาระหน้าที่อื่น ๆ ทาให้ไม่มีเวลาเพียงพอ และเกษตรกรมีอาชีพเกษตรกรรมเมื่อมีการจัด
อบรมในช่วงเพาะปลูกทาให้ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ การเชื่อมโยงเครือข่ายขาดการดาเนินการที่ต่อเนื่อง

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร โครงการ “สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมกลุม่ ของเกษตรกร
ในพืน
้ ที่ ศพก.
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โครงการที่ 5 : โครงส่งเสริมการใช้เครือ่ งจักรกลทางการเกษตร
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการใช้เครือ่ งจักรกลการเกษตร
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
1.1 เพื่อสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อให้บริการแก่สมาชิก
1.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรในการบริหารจัดการและอานวย
ความสะดวกในการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สมาชิก
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
สนั บสนุ นเครื่ องจักรกลทางการเกษตร และปัจจัยพื้นฐานในการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ จานวน 10 แห่ ง
10 จังหวัด
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2562
งบประมาณ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ
1,898,400
1,898,400
24,938,100
26,836,500
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ผลเบิกจ่าย
1,694,232.26
1,694,232.26
24,794,670.00
26,488,902.26

หน่วย : บาท
ร้อยละ
89.25
89.25
99.44
98.70

4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
1.จานวนสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อบริการสมาชิก
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. แนะนา ประสานจังหวัด ในการดาเนินการ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล
ทางการเกษตร
2. กากับและติดตามและรายงานผลในภาพรวมในการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการ
เกษตรในสถาบันเกษตรกร
ส่วนภูมิภาค
1. แนะนา ประสานสหกรณ์ ในการดาเนินการเบิกจ่าย
ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
2. ติดตาม และรายงานผลการดาเนินการส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวางแผนการบริหาร
จัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันระหว่าง
สหกรณ์ ภาคเอกชน และการจัดทาแผนธุรกิจของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบารุงดูแลรักษา
เครื่องจักรกลทางการเกษตร

แผน

ผล

ร้อยละ

แห่ง

14

14

100

จังหวัด

10

10

100

แห่ง

14

14

100

แห่ง

65

65

100

ราย

2,415

2,415

100

แห่ง

14

14

100

แห่ง

14

14

100

แห่ง

65

65

100

ราย

2,275

2,275

100

แห่ง
ราย

14
140

14
140

100
140

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
- สหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อบริการสมาชิก
จานวน 14 แห่ง
- พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสถาบันเกษตรกร จานวน 2,415 ราย
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ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
สถาบันเกษตรกรให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปแล้ว จานวน 11,676 ราย
สามารถลดต้นทุนการผลิต/การเก็บเกี่ยวลง คิดเป็นมูลค่า 9,000,400 บาท เฉลี่ย 1,480 บาท/ราย
5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานของงาน/โครงการ
เครื่องจักรกลการเกษตรบางประเภทจะใช้ได้บางฤดูกาลเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี เนื่องจาก
ผลผลิตไม่ได้มีตลอดทั้งปี
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการนาเครื่องจักรกลมาใช้ประโยชน์ให้เต็มศักยภาพในช่วงฤดูกาลนั้น ๆ

อบรม หลักสูตร การบารุงดูแลรักษาเครือ่ งจักรกลทางการเกษตร

87

โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
1.1 เพื่อจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์
1.2 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตร
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
ดาเนินการในพื้นที่ 42 แห่ง 26 จังหวัด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาด
สินค้าเกษตรในสหกรณ์ จานวน 12 แห่ง 12 จังหวัด และกลุ่มที่ 2 การพัฒนาตลาดเกษตรกร (Co - op Market
ในนิคมสหกรณ์) จานวน 30 แห่ง ใน 18 จังหวัด
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2562
งบประมาณ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ
3,085,000
314,800
2,770,200
21,265,000
24,350,000
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ผลเบิกจ่าย
2,756,079.38
114,079.82
2,641,999.56
20,396,585.00
23,152,664.38

หน่วย : บาท
ร้อยละ
89.34
36.24
95.37
95.92
95.08

4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
1. สหกรณ์การเกษตรได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ตลาดสินค้าเกษตร จานวน 42 แห่ง

แห่ง

42

42

100

2. สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปได้รับประโยชน์
ไม่น้อยกว่า 4,300 คน

ราย

4,300

4,446

103.40

3. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีช่องทางการจาหน่าย
สินค้าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

ราย

10

36

360

ฉบับ

1

1

100

แห่ง

42

42

100

แห่ง

42

42

100

ราย

100

100

100

จังหวัด

26

26

100

จังหวัด

26

26

100

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1.จัดทาคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือปฏิบัติงาน/
กาหนดรูปแบบ/วิธีการ และหนังสือข้อส่งการอื่นๆ
2. กาหนดนิยามตัวชี้วัด (KPI Template) แยกตาม
ตัวชี้วัด พร้อมกาหนดรูปแบบและวิธีการรายงาน
ผลสาเร็จ
3. ประสานงานให้คาแนะนาและบริหารจัดการแผน/
ผลของโครงการร่วมกับสานักงานสหกรณ์จังหวัดใน
การดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ
4. ประสานงาน จัดประชุมการพัฒนาตลาดสินค้า
ปลอดภัย (Co-op market ในนิคมสหกรณ์) ให้แก่
กรรมการสหกรณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์การประชุม
5. รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผลข้อมูลและสรุป
รายงานผลการดาเนินโครงการจากสานักงานสหกรณ์
จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
6. ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ประโยชน์ การ
ดาเนินโครงการ การแก้ไขปัญหา/อุปสรรค และ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ

89

แผน

ผล

ร้อยละ

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

7. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ หากมีงบประมาณ
เหลือจ่ายของจังหวัด ให้รวบรวมและแจ้งกองคลังเพื่อ
นาส่งกลับคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งสาเนาให้
กองแผนทราบ
8. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินโครงการ (ภาพรวม)
และจัดทาเล่มสรุปผลสาเร็จแยกเป็นรายปีตามระยะเวลา
ประเมินผลการดาเนินโครงการ พร้อมจัดทาข้อมูลและ
เอกสารรับรองการติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนภูมิภาค
1. ประสานงาน แนะนา ส่งเสริมสหกรณ์เป้าหมายใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
2. จัดทาฐานข้อมูลรายการโครงสร้างพื้นฐานตลาด
สินค้าเกษตร การทาทะเบียนผู้ขายในตลาด/ฐานข้อมูล
การใช้ประโยชน์
3. จัดอบรมการวางแผนบริหารจัดการตลาดสินค้า
เกษตร
4. สหกรณ์ที่ดาเนินการจัดอบรมการพัฒนาสินค้า
ปลอดภัยให้มี QR code
5. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ co-op market ในนิคม
สหกรณ์
6. การสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนโครงสร้าง
พื้นฐานตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์
7. การสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อดาเนินกิจกรรมทาง
การตลาดแก่สถาบันเกษตรกร co-op market ในนิคม
สหกรณ์

จังหวัด

26

26

100

จังหวัด

26

26

100

แห่ง

42

42

100

แห่ง

42

42

100

แห่ง

12

11

91.67

แห่ง

30

30

100

แห่ง

30

30

100

แห่ง

12

12

100

แห่ง

30

30

100

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
- สหกรณ์เป็นช่องทางจาหน่ายสินค้าเกษตรของสมาชิก 42 แห่ง
- มีสมาชิกสหกรณ์/เกษตรกรทั่วไปมาซื้อ-ขายสินค้าในตลาดจานวน 4,446 ราย
- สมาชิกสหกรณ์ที่นาสินค้ามาจาหน่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 36 ของผู้ขายทั้งหมด จานวน 1,600 ราย
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
สมาชิกเกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการนาสินค้ามาจาหน่ายในตลาด โดยไม่ผ่านคนกลาง 16,201,906 บาท
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การก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตร

การอบรมวางแผนบริหารจัดการตลาดสินค้า
เกษตร

โครงการที่ 7 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการดาเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบ
สหกรณ์
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
1.1 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิต การจาหน่าย และการบริหารจัดการร่วมกัน
โดยวิธีการสหกรณ์
1.2 เพื่อส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ให้มีตลาดรองรับ โดยการเชื่อมโยงการตลาดร่วมกันระหว่าง
ผู้ผลิตแปลงใหญ่ สหกรณ์ และภาคเอกชน
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2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
แปลงใหญ่กระทรวงฯ จานวน 4,007 แปลง พื้นที่ดาเนินการ 77 จังหวัด
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2562
งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ

1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

ผลเบิกจ่าย

25,275,000.00
3,895,201.90
21,379,798.10
25,275,000.00

หน่วย : บาท
ร้อยละ

24,962,734.67
3,580,430.57
21,382,304.10
24,965,731.67

98.76
91.90
100
98.76

4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
1. แปลงใหญ่มีการบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์
2. สินค้าเกษตรจากพื้นที่แปลงใหญ่มีตลาดรองรับ
3. สหกรณ์มีบทบาทการตลาดให้กับแปลงใหญ่
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. กาหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
2. แนะนา สนับสนุน และประสานงานกับสานักงาน
สหกรณ์จังหวัด/สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
3. ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน
ส่วนภูมิภาค
1. จัดประชุมส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการรวมกลุ่ม
แปลงใหญ่ปี 2561
2. จัดทาและทบทวนแผนการตลาด แผนธุรกิจ และ
เชื่อมโยงการตลาดร่วมกันระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่
สหกรณ์ และภาคเอกชน แปลงใหญ่ปี 2559-2562
3. รายงานผลการดาเนินงาน
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แผน

ผล

ร้อยละ

แปลง
ร้อยละ
ร้อยละ

4,007
10
10

4,018
17.24
11.13

100.27
172.40
111.30

งาน
จังหวัด

1
77

1
77

100
100

ครั้ง

12

12

100

แปลง

1,692

1,696

100.24

แปลง

4,007

4,018

100.27

ครั้ง

12

12

100

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
- แปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการด้านการรวมกลุ่ม รวมกันผลิต รวมกันจาหน่าย
จานวน 1,696 แปลง (ร้อยละ 100.23 ของเป้าหมาย 1,692 แปลง) เกษตรกร 51,927 ราย (ร้อยละ 102.29 ของ
เป้าหมาย 50,760 ราย)
- แปลงใหญ่มีการจัดทาแผนการตลาด แผนธุรกิจ และเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกันระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่
สหกรณ์ และภาคเอกชน จานวน 4,018 แปลงเกษตรกร 93,089 ราย ดังนี้
- แปลงใหญ่ ปี 2561 จ านวน 1,696 แปลง (ร้ อยละ 100.23 ของเป้ าหมาย 1,692 แปลง)
เกษตรกร 51,512 ราย (ร้อยละ 101.48 ของเป้าหมาย 50,760 ราย)
- แปลงใหญ่ ปี 2560 จ านวน 1,726 แปลง (ร้ อยละ 100.29 ของเป้ าหมาย 1,721 แปลง)
เกษตรกร 35,496 ราย (ร้อยละ 103.12 ของเป้าหมาย 34,420 ราย)
- แปลงใหญ่ ปี 2559 จ านวน 596 แปลง (ร้ อ ยละ 100.34 ของเป้ าหมาย 594 แปลง)
เกษตรกร 6,081 ราย (ร้อยละ 102.37 ของเป้าหมาย 5,940 ราย)
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
- ต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ย 1,240 บาทต่อไร่ ทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
- มีตลาดรองรับที่แน่นอนและมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานของงาน/โครงการ
5.1 กิจกรรมการดาเนินงานหลายหน่วยงานมีความซ้าซ้อนกัน
5.2 การรวมกลุ่มแปลงใหญ่ของเกษตรกรบางแปลงขาดอานาจการต่อรองการซื้อขาย เนื่องจากจานวน
ของเกษตรกรน้อยและผลผลิตที่ผลิตได้มีปริมาณน้อยกว่าที่ภาคเอกชนต้องการ
5.3 การท าข้ อ ตกลงซื้ อ ขายผลผลิ ต (MOU) ยั ง ไม่ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไข เนื่ อ งจากคุ ณ ภาพผลผลิ ต ที่
เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน รวมทั้งเกษตรกรไม่นาผลผลิตไปขายกับภาคเอกชนที่
ทาข้อตกลงไว้ เนื่องจากราคาที่ ขายได้เท่ากับ ราคาตลาดทั่วไป และเกษตรกร บางรายขายผลผลิ ตให้ กับ
ภาคเอกชนที่ซื้อขายกันเป็นประจาอยู่ก่อนแล้ว
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
6.1 ระดับปฏิบัติการ
1) หน่วยงานในพื้นที่ควรบูรณาการร่วมกันในการจัดทาแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกัน
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรประสานหรือสารวจความต้องการระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ
ให้ เ กิด ความชั ด เจนก่ อนการผลิ ต รวมทั้ ง ให้ ค วามรู้ แ ละสร้ างเข้ าใจกั บเกษตรกรก่ อ นทาข้ อ ตกลงร่ว มกั น
เพื่อสามารถผลิตและควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามที่ผู้ประกอบการต้องการ
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6.2 ระดับนโยบาย
1) ควรกาหนดข้อตกลงให้ชัดเจนในการรับซื้อผลผลิตของผู้ประกอบการ

ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการรวมกลุม่

โครงการบริหารจัดการกลุม่ การจัดทาแผน

แปลงใหญ่ยางพารา แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน

ธุรกิจ และเชือ่ มโยงการตลาดสินค้าเกษตร

จังหวัดสตูล

แปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตร

โครงการเชือ่ มโยงตลาดสินค้าเกษตร

การจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

แปลงใหญ่และโครงการประชุมเชิง

(MOU) การซือ้ ขายผลผลิตสินค้าเกษตร

ปฏิบตั กิ ารเพือ่ วางแผนช่องทางการตลาด

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ

สินค้าเกษตรแปลงใหญ่

แปลงใหญ่
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โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดแี ก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
1.1 เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร
1.2 เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ดีและเร่งรัดเกษตรกรสมาชิกใช้เมล็ดพันธุ์ดีของสหกรณ์อย่างทั่วถึง
1.3 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ (ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)
ของสหกรณ์
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
2.1 เป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพพร้อมที่จะจาหน่ายรวม 28,700 ตัน (เมล็ดพันธุ์ข้าว 28,200 ตัน
และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 500 ตัน)
2.2 พื้นที่ดาเนินการ 29 จังหวัด จานวน 75 สหกรณ์
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2562
หน่วย : บาท
งบประมาณ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ
2,419,600.00
709,600.00
1,710,000.00
43,050,000.00
45,469,600.00

95

ผลเบิกจ่าย
2,227,992.15
665,626.15
1,562,366.00
40,078,456.00
42,306,448.15

ร้อยละ
92.08
93.80
91.36
93.10
93.04

4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
1. ปริมาณการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ดีของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร
2. สมาชิกมีต้นทุนการผลิตลดลงจากการใช้เมล็ดพันธุ์ดี
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. ประสานงาน แนะนา ส่งเสริมการดาเนินงานโครงการ
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการผลิตและ
การตลาดเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์
ส่วนภูมิภาค
1. จัดประชุมการจัดทาแผนธุรกิจเมล็ดพันธุ์
2. จัดประชุมสร้างเครือข่ายการตลาดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์
3. แนะนา ส่งเสริม ประสานงานการดาเนินงานของ
สหกรณ์

ตัน
ร้อยละ

แผน

ผล

ร้อยละ

28,700 26,456.97

92.18

3

10

333.33

ครั้ง
ราย

8
120

8
120

100
100

ราย
ราย
แห่ง

760
760
76

760
760
76

100
100
100

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
- ปริมาณเมล็ดพันธุ์สหกรณ์รวบรวมและนามาปรับปรุงคุณภาพพร้อมจาหน่าย ปริมาณ 26,718.97 ตัน
คิดเป็นร้อยละ 93.09 เมื่อเทียบกับแผนปริมาณ 28,700 ตัน
- เกษตรกรประหยัด ต้นทุนการผลิต จากราคาเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อจากสหกรณ์ ต่ากว่าราคาทั่วไปประมาณ
ร้อยละ 10 หรือ 2 บาท/กิโลกรัม เกิดการประหยัดต้นทุนของเกษตรกรรวม 52.91 ล้านบาท
- มูลค่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับจากโครงการ ปี 2562 จานวน 661.42 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่างบประมาณ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในปี 2562
- เกษตรกรและสหกรณ์ผู้ ผ ลิ ต เมล็ ดพัน ธุ์มีส ภาพคล่ อ งด้า นเงิ นทุน หมุน เวีย นในการผลิ ต เมล็ ดพัน ธุ์
มากยิ่งขึ้น
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ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
- ลดการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี เกษตรกรสามารถจัดหาเมล็ดพันธุ์คุณภาพได้สะดวกขึ้น
- ก่อให้เกิดการภาพลักษณ์ที่ดีและเกิดยอมรับการใช้เมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์มากยิ่งขึ้น
- สมาชิกสหกรณ์มีแหล่งขายผลผลิตที่แน่นอน สร้างความศรัทธาแก่สมาชิกมากยิ่งขึ้น
- สหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ปัจจัยพื้นฐาน และทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น โรงงานปรับปรุง
สภาพเมล็ ดพั น ธุ์ ห้ องตรวจสอบคุณภาพเมล็ ดพันธุ์ รวมทั้งอุปกรณ์การตลาดข้ าวให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ด
สร้างความเข้มแข็งแก่ขบวนการและสหกรณ์ รวมทั้งมีการบูรณาการทางานร่วมกันในระดับพื้นที่
- เพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวคุณภาพแก่ประเทศ
5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานของงาน/โครงการ
ผลการดาเนินงานรวบรวมเมล็ดพันธุ์ดีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต่ากว่าเป้าหมายเมื่อเทีย บกับแผน
เนื่องจากพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ของสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการประสบภัยธรรมชาติ ได้รับความเสียหาย
ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพได้ตามแผนรวบรวมที่กาหนดไว้
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
6.1 สหกรณ์ชี้แจงทาความเข้าใจกับสมาชิกผลเสียที่ได้รับและผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้ รวมทั้ง
สหกรณ์ควรให้เตรียมเงินทุนและให้ราคารับซื้อเมล็ดพันธุ์ที่เป็นธรรมกับสมาชิกกรณีเป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพ และ
สหกรณ์ต้องดาเนินการตรวจสอบแปลงพันธุ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมร่วมกับสมาชิกในการวางแผนการเก็บเกี่ยว
6.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่า เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดาเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายและความสาเร็จของโครงการฯ และให้สหกรณ์กาหนดช่ว ง
ระยะเวลาการใช้เงินกู้และการเบิกจ่า ยเงินกู้ การกาหนดชาระคืนเงินกู้ ให้ชัดเจนตามความจาเป็นตามช่ว ง
ระยะเวลาของสหกรณ์นั้นๆ เพื่อเป็นข้อมูลการการบริหารเงินกู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6.3 ควรปรั บ เปลี่ ย นระบบการผลิ ต ข้ าวของเกษตรกรจากเดิ ม ที่ มุ่ง เน้ น ปริ มาณไม่ ส นใจคุ ณ ภาพ
เปลี่ยนเป็นการผลิตตามหลักการปฏิบัติที่ดี มุ่งเน้นคุณภาพมากขึ้นและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
6.4 เพิ่ มปริ มาณข้า วคุณ ภาพดี ของประเทศ สร้ างความแตกต่า งจากประเทศเพื่ อ นบ้ า น เพิ่ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
6.5 การดาเนินการในเขตพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตร จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและบุคลากรของภาครัฐใน
การส่งเสริมและการขยายผลให้เกษตรกร รวมทั้งสหกรณ์การเกษตรอื่นๆ ปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นการผลิตข้าว
ให้มีคุณภาพมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น
6.5 ควรจัดสรรเงินอุดหนุนให้สหกรณ์เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์และสมาชิก
สหกรณ์จะได้ประโยชน์
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นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ ผูอ้ านวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่ เกษตรกร
กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม พร้อมการบรรยายพิเศษและให้แนวคิด “การส่งเสริมศักยภาพการผลิตและ
การตลาดเมล็ดพันธุข์ องสหกรณ์”

ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์ นางสาวปรานอม จันทร์ใหม่
บรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์และแนวทางพัฒนาเครือข่าย Co-op Seed”
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โครงการที่ 9 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการดาเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
1.1 เพื่อส่งเสริมและจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร
1.2 เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดาเนินการบริหารจัดการในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตร
1.3 เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิก
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
2.1 โครงการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร จานวน 93 แห่ง ใน 38 จังหวัด
2.2 โครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง จานวน 11 แห่ง ใน 9 จังหวัด
2.3 โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร 20 แห่ง ใน 7 จังหวัด
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2562
หน่วย : บาท
งบประมาณ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ
2,729,300
185,300
2,544,000
3,792,700
6,522,000
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ผลเบิกจ่าย
2,617,590.99
107,618.50
2,509,972.49
3,599,130.00
6,216,720.99.00

ร้อยละ
95.91
58.08
98.66
94.90
95.32

4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
1.จานวนสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมและจัดตั้งเป็น
ธนาคารสินค้าเกษตร
2. ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วม
โครงการธนาคารสินค้าเกษตรลดลง
2.1 ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร
2.2 ธนาคารโคนมทดแทนฝูง
3. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและ
กิจกรรมและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมฯ
กาหนด
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1.จัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/
หนังสือหรือข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและกาหนดนิยาม
ตัวชี้วัด (KPI Template) ของแต่ละธนาคาร พร้อม
กาหนดรูปแบบและวิธีการรายงานผลสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการตามตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ
2.ประสานงาน ให้คาแนะนา และบริหารจัดการแผน/ผล
โครงการร่วมกับสานักงานสหกรณ์จังหวัดในการ
ดาเนินการ
ส่วนภูมิภาค
1. แนะนาส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมในรูปแบบธนาคารสินค้า
เกษตร
2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจ
การดาเนินกิจกรรมธนาคารสินค้าเกษตรให้กับสมาชิก
(ปี 61 -62)
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แห่ง

แผน

ผล
124

ร้อยละ

131

105.65

ร้อยละ

3

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

3
3
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16.67
9.52
95.32

555.67
317.33
98.27

ธนาคาร

3

3

100

จังหวัด

42

42

100

แห่ง

124

131

105.65

แห่ง

86

99

115.12

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร
1) ประเมินผลการดาเนินงานของธนาคารข้าวในสถาบัน
เกษตรกรธนาคาร ที่จัดตั้งปี 59 - 60
2) จัดทาแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนใน
รูปแบบของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรตามผลการ
ประเมินธนาคารที่จัดตั้งปี 59 - 60
3) จัดทาแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนใน
รูปแบบของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ธนาคารที่
จัดตั้งปี 61
4) คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายที่จะส่งเสริมจัดตั้งธนาคาร
ข้าวในสถาบันเกษตรกร (ตั้งใหม่ปี 62)
5) ชี้แจงทาความเข้าใจกับสหกรณ์เป้าหมายที่จะเข้าร่วม
โครงการ (ตั้งใหม่ปี 62)
6) กาหนดรูปแบบธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรที่
เหมาะกับสหกรณ์รวมถึงการกาหนดระเบียบ และวิธี
ปฏิบัติ (ตั้งใหม่ ปี 62)
ธนาคารโคนมทดแทนฝูง
1) ติดตาม แนะนา ประเมินผลการดาเนินงาน
(จัดตั้งปี 59-61)
2) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการดาเนินงานโครงการฯ
เพื่อให้สมาชิกเห็นถึงประโยชน์และเข้าร่วม
(จัดตั้งปี 59-61)
3) ชี้แจงทาความเข้าใจแก่สหกรณ์และสมาชิกเป้าหมาย
เกี่ยวกับการดาเนินการธนาคารโคนมทดแทนฝูง
(จัดตั้งปี 62)
4) กาหนดรูปแบบและวิธีการดาเนินการของธนาคารฯ
พร้อมทั้ง จัดทาระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งธนาคารฯ
(จัดตั้งปี 62)
5) สนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคนมทดแทนฝูง
พร้อมอุปกรณ์ (จัดตั้งปี 62)
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร
1) ชี้แจงโครงการกับสหกรณ์เป้าหมาย
2) กาหนดรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในสถาบัน
เกษตรกรให้เหมาะสมกับพื้นที่
3) สนับสนุนเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์
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แผน

ผล

ร้อยละ

แห่ง

31

31

100.00

แห่ง

31

29

93.55

(ยกเลิก
2แห่ง)

แห่ง

57

56

98.25

(ยกเลิก
1แห่ง)

แห่ง

5

10

200

แห่ง

5

10

200

แห่ง

5

8

160

แห่ง

10

10

100

แห่ง

10

10

100

แห่ง

1

1

100

แห่ง

1

-

0

แห่ง

1

1

100

แห่ง
แห่ง

20
20

25
21

125
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แห่ง

20

25

25

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
- ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร
ส่งเสริมธนาคารข้าวในสถาบั นเกษตรกร 85 แห่ง จัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบันเกษตกรแห่งใหม่
10 แห่ง มีสมาชิกเข้าร่ว มโครงการ 4,334 ราย สมาชิกใช้บริการ 800 ราย ยืมข้าวสารบริโ ภค 7,189.50
กิโลกรัม มูลค่า 63,775.50 บาท ยืมเมล็ดพันธุ์เพื่อเพาะปลูก 24,605 กิโลกรัม มูลค่า 307,490 บาท และ
ยืมสินค้าอื่นๆ ได้แก่ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และน้ามัน สมาชิกชาระคืนเป็นข้าวเปลือก จานวน 799,897.55 กิโลกรัม
มูลค่า 10,579,923.03 บาท
- ธนาคารโคนมทดแทนฝูง
ส่งเสริมธนาคารโคนมทดแทนฝูง 10 แห่ง จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูงแห่งใหม่ 1 แห่ง มีเกษตรกร
ได้รับประโยชน์จากโครงการรวม 582 ราย (สมาชิกฝาก-ถอน 548 ราย และ เกษตรกรอื่น 34 ราย)
สหกรณ์มีการรับซื้อลูกโคเพศเมียจากเกษตรกรสมาชิกเข้าสู่ฟาร์มกลางของสหกรณ์ รวม 1,025 ตัว
สมาชิกที่นาลูกโคมาฝาก จานวน 275 ราย มูลค่าการรับฝากรวม 17,159,625 บาท มูลค่าการรับฝากเฉลี่ยตัวละ
16,741 บาท
เกษตรกรสมาชิกถอน (ซื้อ) คืน โคสาวท้องจากธนาคารสู่ฟาร์ม รวมทั้งสิ้น 877 ตัว คิดเป็นมูลค่า
45,823,620 บาท แบ่งเป็น สมาชิกโครงการฯ 273 ราย ถอนคืน 655 ตัว มูลค่าทั้งสิ้น 29,783,988 บาท และ
เกษตรกรอื่นที่ไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 34 ราย จานวน 222 ตัว มูลค่า 16,039,632 บาท
- ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร
จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร 25 แห่ง
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
- ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร
- ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวลง (ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว) ร้อยละ 16.67
- ลดรายจ่ายในครัวเรือนรวม 63,775.50 บาท
- ธนาคารโคนมทดแทนฝูง
- ภาพรวมโครงการ ลดค่าอาหาร ต้นทุนการเลี้ยงเฉลี่ย เท่ากับ 5,569.75 บาท
- เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการเลี้ยงโค จากระยะเวลาการผสมติดที่ลดลงเฉลี่ย 2 เดือน เท่ากับ
ตัวละ 3,972 บาท
- รายได้เพิ่มขึ้นจากแม่โคที่เข้าร่วมโครงการมี ระยะเวลาการผสมติดลดลง 2 เดือน คิดเป็น 60 วัน
ค่าน้านมเฉลี่ยต่อตัว 18.50 บาท ปริมาณน้านมในโครงการฯ 15.02 กก./ตัว/วัน คิดเป็นมูลค่า
16,672.20 บาท/ตัว ภาพรวมจากปริมาณแม่โคที่ถอนออกจากโครงการ 877 ตัว คิดเป็นมูลค่า
3,483,444 บาท
- รายได้เพิ่มขึ้น จากปริ มาณน้านมที่แม่โ คให้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากแม่โ คในโครงการให้ผ ลผลิ ต
มากกว่าแม่โคที่เกษตรกรเลี้ยงเองในฟาร์ม เฉลี่ย 1.34 กก./ตัว/วัน ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากน้านม
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ที่เพิ่มขึ้นคิดจาก 1.34 กก.X 305 วัน (รอบการให้ผลผลิต) Xราคาน้านมเฉลี่ย 18.50 บาท คิดเป็น
มูลค่า 7,560.95 บาท/ตัว/รอบการให้ผลผลิต ภาพรวมจากปริมาณแม่โคที่ถอนออกจากโครงการ
877 ตัว คิดเป็นมูลค่า 6,630,953.15 บาท
- ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร
5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานของงาน/โครงการ
5.1 โครงการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร
- สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการในบางพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ทาให้สหกรณ์ไม่สามารถดาเนินโครงการได้
- สหกรณ์ขาดแคลนเงินทุนในการดาเนินโครงการ
5.2 โครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง
- ปีที่ผ่านมาสหกรณ์บางแห่ง ประสบปัญหา โคเป็นโรคระบาดปากและเท้าเปื่อย ทาให้มีโคตาย
โคคัดทิ้ง ขาดทุนจากการเลี้ยง ทาให้ต้นทุนการเลี้ยงสูงขึ้น และต้องหยุดรับ (ฝาก) ลูกโคชั่วคราว
5.3 โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร
- การเข้าร่วมโครงการไม่ได้เกิดจากความสมัครใจของสหกรณ์
- สหกรณ์ต้องการได้รับเงินอุดหนุนโดยไม่พิจารณาว่าสหกรณ์มีความพร้อมที่จะดาเนินโครงการ
หรือไม่ ทาให้สหกรณ์มีปัญหาในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
6.1 โครงการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร
- การเข้าร่วมโครงการควรเกิดจากความสมัครใจของสหกรณ์
- ควรให้สหกรณ์เป็นผู้กาหนดรูปแบบการดาเนินโครงการที่เหมาะสมกับสหกรณ์ เหมาะสมกับ
สมาชิก ไม่ควรกาหนดรูปแบบให้สหกรณ์ทาตาม
6.2 โครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง
- โรคระบาด การป้องกัน โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดตามโปรแกรมอย่างเคร่งครัด
6.3 โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร
- ควรให้สหกรณ์ทาความเข้าใจกับรูปแบบโครงการก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ

การชีแ้ จงแนวทางการดาเนินงานธนาคารข้าว
ในสถาบันเกษตรกร
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โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรตามรูปแบบประชารัฐ
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร และเพื่อเสริมสร้างสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอาเภอให้
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
กิจกรรม : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ : พื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ 76 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร)
เป้าหมาย : 823 แห่ง ประกอบด้วย
1) สหกรณ์ระดับอาเภอ
จานวน 763 แห่ง
2) สหกรณ์รูปพิเศษ
จานวน 60 แห่ง
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์การเกษตรโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหอการค้า
พื้นที่ดาเนินการ : พื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ 75 จังหวัด (ยกเว้น นนทบุรีและระยอง)
เป้าหมาย : สหกรณ์การเกษตร 82 แห่ง
กิจกรรม : พัฒนาการดาเนินธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
พื้นที่ดาเนินการ : พื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ 78 หน่วยงาน
เป้าหมาย : 122 แห่ง
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2562
หน่วย : บาท
งบประมาณ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ
12,270,000
1,887,000
10,383,000
12,270,000
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ผลเบิกจ่าย
12,069,691.67
1,762,698.94
10,306,992.73
12,069,691.67

ร้อยละ
98.36
93.41
99.27
98.36

4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
1.จานวนสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการ
ดาเนินงานด้านการผลิต การตลาด การให้บริการ
การบริหารจัดการตามรูปแบบประชารัฐ
2.จานวนสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการ
ให้บริการแก่สมาชิกและชุมชน
3.ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์เป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. จัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน
พร้อมกาหนดรูปแบบและวิธีการรายงานผลสาเร็จของ
โครงการ
2. ประสานงาน ให้คาแนะนา และบริหารจัดการแผน/ผล
ร่วมกับสานักงานสหกรณ์จังหวัดในการดาเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติงานโครงการ 3 กิจกรรม
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสินค้าสหกรณ์
สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือด้าน
การตลาดและพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
5. รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผลข้อมูล และสรุป
รายงานโครงการจากสานักงานสหกรณ์จังหวัด
6. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม/โครงการ พร้อมทั้ง
จัดทาเล่มสรุปผลการดาเนินโครงการ
ส่วนภูมิภาค
1. ประสาน แนะนา ส่งเสริมสหกรณ์เป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางการ
ดาเนินโครงการที่กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและ
กลุ่มเกษตรกรกาหนด
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แผน

ผล

ร้อยละ

แห่ง

823

824

100.12

แห่ง

330

515

156.06

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3

5.78

192.66

เล่ม

1

1

100

หน่วยงาน

78

78

100

ครั้ง/ราย

2/240

2/240

100

ครัง้ /ราย

1/180

1/184

100

จังหวัด

77

77

100

เล่ม

1

1

100

แห่ง

898

898

100

ร้อยละ

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความ
เข้มแข็งและแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
3. จัดประชุมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
สหกรณ์รูปแบบประชารัฐ (1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร)

แห่ง
ราย
แห่ง

823
16,460
82

823
16,732
82

100
101.65
100

ราย

2,050

2,089

101.90

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
สหกรณ์ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านการเกษตรแก่สมาชิกและชุมชนในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
1. ศูนย์กลางการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ทาหน้าที่รวบรวม รับซื้อ หรือแปรรูปสินค้าเกษตรจาก
สมาชิกและเกษตรกรในชุมชน จานวน 542 แห่ง
2. เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐสู่ชุมชน จานวน 538 แห่ง
3. แม่ข่ายสหกรณ์ในระดับอาเภอ ทาหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ จานวน 484 แห่ง
4. เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรและสหกรณ์ จานวน 375 แห่ง
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1. สหกรณ์มีการดาเนินธุรกิจดาเนินธุรกิจที่หลากหลายขึ้น ส่งผลให้มีมูลค่าธุรกิจรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 5.78
2. สินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ ได้รับการส่งเสริมด้านช่องทางการตลาด หรือการสร้างมูลค่าเพิ่ม
3. สหกรณ์มกี ารพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์

พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอาเภอ
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โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
1.1 เพื่อส่ งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพด้านการผลิต การ
รวบรวม การแปรรูป การบริหารจัดการ และการตลาด
1.2 เพื่อสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม
1.3 เพื่อยกระดับศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในการเป็นที่พึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรใน
ชุมชน
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ดาเนินการผลิต รวบรวม และแปรรูป สินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง กาแฟ ผัก ผลไม้ ยางพารา ปาล์มน้ามัน โคนม โคเนื้อ ประมง ปศุสัตว์ เกลือ และสหกรณ์
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่ 77 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,151 แห่ง (สหกรณ์ 1,132 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 19 แห่ง)
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2562
หน่วย : บาท
งบประมาณ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ
97,845,800
25,595,845
72,249,955
107,421,100
205,266.900.00
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ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

89,961,892.30

91.94

106,212,007.75
196,173,900.05

98.87
95.57

4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
1. จานวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ และการบริหาร
จัดการ
2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
ส่วนภูมิภาค
1. ส่งเสริมการและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต รวบรวม
แปรรูป การบริหารจัดการและการตลาดให้แก่สถาบัน
เกษตรกรในพื้นที่
2. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
3. สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการดาเนิน
ธุรกิจให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

แห่ง

แผน

ผล

ร้อยละ

367

1,162

316.62

ร้อยละ

3

6.32

210.67

โครงการ

16

16

100

แห่ง

1,151

1,162

100.96

โครงการ
ราย
แห่ง
รายการ

33
16,660
57
66

33
19,159
69
84

100
115
121.05
127.27

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมการและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต รวบรวม แปรรูป
การบริ ห ารจั ดการและการตลาดให้ แ ก่ ส ถาบัน เกษตรกรในพื้ นที่ 77 จั ง หวั ด จ านวน 1,162 แห่ ง (1,143
สหกรณ์ 19 กลุ่มเกษตรกร ) คิดเป็นร้อยละ 100.96 ของเป้าหมาย 1,151 แห่ง
2. บุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตรวบรวม แปรรูป
เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด การบริหารจัดการและการตลาดให้แก่สถาบันเกษตรกร จานวน
19,159 ราย คิดเป็นร้อยละ 115 ของเป้าหมาย 16,660 ราย
3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจให้กับ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จานวน 69 แห่ง ( 68 สหกรณ์ 1 กลุ่มเกษตรกร) คิดเป็นร้อยละ 121.05 ของ
เป้าหมาย 57 แห่ง
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ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1. สหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโครงสร้างคลัสเตอร์ การจัดทาแผนขับเคลื่อนและพัฒ นาคลัสเตอร์
และเกิดการรวมกลุ่มและขับเคลื่อนคลัสเตอร์ ใน 7 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ , มันสาปะหลัง,
ประมง, ปศุสัตว์ (สุกร, ไก่ไข่, ไหม และเกลือ) โคนม และโคเนื้อ ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
ในการพัฒนาศักยภาพ ด้านการผลิต รวบรวม แปรรูป การบริหารจัดการและการตลาดให้มีมาตรฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือของสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการพัฒนาการผลิต การตลาด
ทั้งภายในประเทศและการส่ ง ออก เพื่อ ยกระดั บการดาเนิ นธุร กิจ ของสหกรณ์ ที่ ด าเนิ น ธุ รกิจ ปาล์ มน้ ามั น
ยางพารา กาแฟ ผักและผลไม้
3. สหกรณ์มีแผนพัฒนาการดาเนินธุรกิจ ของสหกรณ์ แผนการบริหารจัดการองค์กร แผนการส่งเสริม
ด้านการผลิตให้แก่สมาชิก และแผนขับเคลื่อนและพัฒนาคลัสเตอร์
4. ปริมาณธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการปี 2562 จานวน 55,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2561 จานวน 3,270 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.32 (ปี 2561 จานวน 51,780 ล้านบาท)
5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานของงาน/โครงการ
5.1 สานักงานสหกรณ์จังหวัดบางจังหวัดดาเนินกิจกรรมไม่สอดคล้องกับโครงการ เนื่องจากมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในเป้าหมายและกิจกรรมที่ต้องดาเนินการ
5.2 กลุ่มเป้าหมายบางแห่ง ขาดความเข้าใจแนวทางการดาเนินโครงการ อาทิ การจัดทาแผนธุรกิจ
แนวทางการสร้างและขับเคลื่อน Cluster และกิจกรรมการประชุม/อบรม ทาให้การจัดกิจกรรมล่าช้า ไม่เป็นไป
ตามแผนที่กาหนดไว้
5.3 การดาเนินงานที่เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยเร็วไม่สอดคล้องกับฤดูกาลผลิต บางครั้ง
ทาให้สหกรณ์ไม่ให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ หรือ บางครั้งการจัดกิจกรรม/โครงการตรง
กับช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต กลุ่มเป้าหมายอาจต้องหยุดการดาเนินธุรกิจมาดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
ส่งผลให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการส่งมอบเสียหายและเกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้า
5.4 การที่ส ถานการณ์ ในสหกรณ์/ กลุ่ มเกษตรกรเปลี่ ยนแปลงไป อาทิ การเปลี่ ย นแปลงผู้ บริ ห าร ,
พนักงาน ทาให้สหกรณ์บางแห่งยกเลิกการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจ
ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เนื่องจากไม่มีความพร้อม ทาให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าและหากเกิด
ในช่วงปลายปีงบประมาณ จะยิ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดสรรงบอุดหนุนให้กับสหกรณ์อื่นที่มีความประสงค์ขอรับ
แทนได้ทันในปีงบประมาณ
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6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
6.1 สานักงานสหกรณ์จังหวัด ควรมีการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการขั บเคลื่อนโครงการ เพื่อให้
รับทราบทิศทางการดาเนินโครงการ รายละเอียดกิจกรรม และมีคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน
6.2 เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานสหกรณ์ จั ง หวั ด หากไม่ เ ข้ า ใจแนวทางการด าเนิ น งาน/
กลุ่มเป้าหมาย หรือ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานของโครงการ ควรสอบถามมายัง หน่วยงานส่วนกลาง
เจ้าของโครงการก่อนการดาเนินงานโครงการ
6.3 สานักงานสหกรณ์จังหวัดควรเพิ่มการตรวจสอบความพร้อมของสหกรณ์และชี้แจงทาความเข้าใจแก่
สหกรณ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพการดาเนิน
ธุรกิจ รวมทั้งคัดเลือกสหกรณ์ที่มีความพร้อมและมีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกาหนด

โครงการประชุมเชิงปฏิบต
ั กิ ารพัฒนาคลัสเตอร์ สินค้าประมง ระดับประเทศ

โครงการประชุมเชิงปฏิบต
ั กิ ารพัฒนาคลัสเตอร์ สินค้าไก่ไข่ ระดับประเทศ
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แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ัล

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั ในสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
1.1 เพื่อเพิ่มช่องทางการขายและการตลาดในกลุ่มสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศผ่าน
เว็ บ ไซต์ ต ลาดกลางเกษตรออนไลน์ coop-mart.com และเว็ บ ไซต์ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า เกษตรออนไลน์
coopshopth.com
1.2 เพื่อเกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวง
พาณิชย์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานราก
1.3 เพื่อสร้างโอกาสการค้าขายในกลุ่มสินค้าเกษตรไปยังตลาดต่างประเทศโดยเว็บไซต์ Thaitrade.com
(ไทยเทรดดอทคอม) ของกระทรวงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
สหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกรมีสิ น ค้า ที่ มีม าตรฐาน และศั กยภาพในการบริ ห ารการจั ด การด้า นพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2562 :
งบประมาณ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

หน่วย : บาท
ร้อยละ

2,195,000

2,195,000

100

2,195,000

2,195,000

100
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4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ (สรุปกิจกรรมและผลสาเร็จจากการดาเนินงานโครงการ)
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
1. มีระบบเชื่อมข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
กรมส่งเสริมสหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบฯ
2. เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบฯ
3. รวบรวมข้อมูลสินค้าจากสหกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

แผน

ผล

ร้อยละ

ระบบ

1

1

100

ระบบ
ระบบ
รายการ

1
1
200

1
1
210

100
100
100

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
มีข้อมูลสินค้าเกษตร จานวน 210 รายการ ในเว็บไซต์ COOPSHOPTH.com และมีฐานข้อมูลเชื่อมโยง
กับตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Thaitrade.com ของกระทรวงพาณิชย์
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
เว็ บ ไซต์ COOP-MART.com เว็ บ ไซต์ COOPSHOPTH.com มี สิ น ค้ า เกษตรของสมาชิ ก สหกรณ์
โดยการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์
5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานของงาน/โครงการ
การขึ้นทะเบียนผู้ค้าให้ตาม พรบ.การประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
และจดทะเบียนถูกต้องมีการดาเนินการน้อยและสินค้าและคุณภาพที่ ไม่สม่าเสมอ ประกอบกับสินค้าเกษตร
ส่วนใหญ่มีวันหมดอายุค่อนข้างเร็ว การกาหนดมาตรฐานต่างๆ ต้องให้ความรู้ ปรับปรุง และต่อยอดเรื่อง
การตรวจสอบย้อนกลับ (Test Ability)
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เว็บไซต์จาหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์

การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

COOPSHOPTH.com

ภาครัฐของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์กบั กระทรวงพาณิชย์
และสร้างโอกาสการค้าขายในกลุม่
สินค้าเกษตร ให้อยูใ่ นหน้าเว็บไซต์
Thaitradeshop.com

113

โครงการ

สาคัญ

ปี 2562
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โครงการสานพลังประชารัฐเพือ่ สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานา
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
1.1 เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1.2 เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืนจากกิจกรรมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรัง
1.3 เพื่อให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้า ลดการพึ่งพาจาก
ภายนอกประเทศ
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ : 37 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี เลย หนองคาย
หนองบัวลาภู อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร
ศรีสะเกษ อานาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ลาปาง ลาพูน เชียงราย น่าน พะเยา
แพร่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี
3. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
3.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
1. จานวนจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครอบคลุม ทุกพื้นที่
ที่มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการ ฯ
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1. ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานโครงการแก่สหกรณ์จังหวัด
เจ้าหน้าที่ และสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ
2. ประสานงาน ให้คาแนะนา ติดตามความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการ
3. สรุปผลโครงการ
ส่วนภูมิภาค
1. ประสานงานเชื่อมโยงสหกรณ์กับผู้จาหน่ายเมล็ดพันธุ์
2. ประสานงานด้านการตลาด กาหนดจุดรับซื้อ
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อาเภอ

แผน

ผล

ร้อยละ

386

386

100

ครั้ง

1

1

100

จังหวัด

37

37

100

เล่ม

1

1

100

37
386

37
386

100
100

จังหวัด
อาเภอ

3.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
1) เกษตรกรสมัครเข้าร่ ว มโครงการ 87,563 ราย พื้นที่ 740,947 ไร่ พื้นที่ 37 จังหวัด ในจานวนนี้
เป็นสมาชิกสหกรณ์ 312 แห่ง จานวน 21,260 ราย พื้นที่ 193,851 ไร่
2) เกษตรกรประสงค์ขอรับสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต 61,285 ราย แบ่งเป็น สินเชื่อผ่านสหกรณ์
9,489 ราย และสินเชื่อผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 51,796 ราย โดยเกษตรกรได้รับ
อนุมัติสินเชื่อ 10,545 ราย คิดเป็น 17.21 % ของผู้ขอรับสินเชื่อ
3) สหกรณ์ยนื่ กู้สินเชื่อเพื่อรวบรวมผลผลิต จานวน 42 แห่ง วงเงิน 279.17 ล้านบาท
4) มีจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโครงการทั้งหมด 295 จุด แบ่งเป็น จุดรับซื้อของสหกรณ์ 251 จุด
และจุดรับซื้อของเอกชน 44 จุด
5) ปริมาณรวบรวม ณ จุดรับซื้อในโครงการทั้งหมด 159,886.518 ตัน มูลค่า 1,022 ล้านบาท แบ่งเป็น
จุดรวบรวมของสหกรณ์ 101,870.897 ตัน มูลค่า 648.61 ล้านบาท และจุดรวบรวมของเอกชน 58,016.02 ตัน
มูลค่า 373.39 ล้านบาท
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1) ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 252.64 กิโลกรัมต่อไร่
คิดเป็นร้อยละ 24.99 ของผลผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการ
2) รายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 654.55 บาทต่อไร่ คิดเป็น ร้อยละ 10.55 ของรายได้
ก่อนเข้าร่วมโครงการ
5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานของงาน/โครงการ
5.1 บริษัทเอกชนในสังกัดสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยหยุดรับซื้อในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจานวนมาก
5.2 สหกรณ์ที่รวบรวมผลผลิตยังขาดอุปกรณ์ที่จาเป็นในการปรับปรุงคุณภาพ ทาให้ขายให้โรงงานผลิต
อาหารสัตว์ได้ราคาต่ากว่าแผนที่วางไว้ และบางสหกรณ์ประสบปัญหาขาดทุนจากการดาเนินโครงการ
5.3 เกษตรกรขาดความรู้ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
5.4 ปัญหาโรคระบาดและแมลงศรัตรูพืช
5.5 เกษตรเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกาหนด
5.6 ฝักข้าวโพดไม่สมบูรณ์เนื่องจากน้าไม่เพียงพอ
5.7 เกษตรกรขายผลผลิตให้พ่อค้าที่เข้าไปในพื้นที่ เพราะสะดวกกว่า
5.8 สหกรณ์ขาดทุนจากการเก็บสารองข้าวโพดเพื่อลดความชื้นก่อนขายให้กับบริษัทผู้รับซื้อ เนื่องจาก
ราคาลดลง
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6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
ควรมีการเสนอให้ มี ก ารติด ตามการด าเนิน งานโครงการของแต่ล ะหน่ ว ยงานให้ ดาเนิ น การอย่ า ง
เคร่งครัดตลอดระยะเวลาดาเนินงานโครงการ

ประชุมหารือแนวทางการดาเนินโครงการร่วมกับสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย/สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานโครงการแก่สหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่ และสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ

ชี้แจงโครงการแก่สหกรณ์ และเกษตรกร

ลงนาม MOU กับบริษัทผู้จาหน่ายและผู้รับซื้อเมล็ดพันธุ์
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โครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ :
เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการผสมปุ๋ยใช้เองให้แก่สมาชิกสถาบันเกษตรกรให้สามารถ
ลดต้นทุนการผลิตของตนเองได้
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดาเนินการ :
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร สมาชิกจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วม
- รุ่นที่ 1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 118 แห่ง สมาชิกเข้าร่วม จานวน 8,151 ราย ในพื้นที่ 41 จังหวัด
(สหกรณ์ 113 แห่ง สมาชิกเข้าร่วม 8,001 ราย /กลุ่มเกษตรกร 5 แห่ง สมาชิกเข้าร่วม 150 ราย)
- รุ่นที่ 2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 119 แห่ง สมาชิกเข้าร่วม จานวน 6,000 ราย ในพื้นที่ 30 จังหวัด
(สหกรณ์ 116 แห่ง สมาชิกเข้าร่วม 5,949 ราย/กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง สมาชิกเข้าร่วม 51 ราย)
รวมกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรม ทั้ง 2 รุ่น จานวน 49 จังหวัด สถาบันเกษตรกร 215 แห่ง สมาชิก
เข้าร่วมทั้งสิ้นจานวน 14,151 ราย (สหกรณ์ 208 แห่ง : สหกรณ์ซ้าแห่ง สมาชิกเข้าร่วม จานวน 13,950 ราย /
กลุ่มเกษตรกร 7 แห่ง สมาชิกเข้าร่วม จานวน 201 ราย)
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี 2562 :
หน่วย : บาท
งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ

1. งบดาเนินงาน
1.1 ส่วนกลาง
1.2 ส่วนภูมิภาค
2. เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

ผลเบิกจ่าย

2,837,200
2,837,200
2,837,200

ร้อยละ

2,731,600
2,731,600
2,731,600

96.28
96.28
96.28

4. สรุปผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ
4.1 ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต)
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยผสมใช้เองเพิ่มขึ้น

ร้อยละ
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แผน
80

ผล
80

ร้อยละ
100

ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยนับ

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
1) กาหนดแบบฟอร์มรายงานติดตามผลการอบรม
การผสมปุย๋ ใช้เองของสมาชิกและสถาบันเกษตรกร
เพื่อเป็นฐานข้อมูลและติดตามผลการดาเนินงานโครงการ
2) รายงานผลการติดตามผลการผสมปุ๋ยใช้เองของสมาชิก
ส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส่วนภูมิภาค
1) จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก พร้อมให้คาแนะนา
การทาปุ๋ยผสมใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร
2) ติดตามผลการอบรมของสมาชิกและรายงาน
ผลการอบรมเสนอกรมเสริมสหกรณ์

กิจกรรม
/งานที่
ดาเนินการ
ครั้ง

ราย
ครั้ง

แผน

ผล

ร้อยละ

2

2

100

5

5

100

14,004 14,151 101.05
2

2

100

4.2 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
1) สมาชิกได้รับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ปุ๋ย จานวน 14,151 ราย โดยมีการบูรณาการร่วมกัน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้ง คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2) สมาชิ ก น าความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการอบรมไปซื้ อ ปุ๋ ย เพื่ อ ผสมใช้ เ อง จ านวน 297 ราย และสหกรณ์
จานวน 72 แห่ง ได้ให้บริการผสมปุ๋ยแก่สมาชิก จานวน 526 ราย
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1) สมาชิกมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุน
การผลิตและขยายผลให้แก่สมาชิกอื่น ๆ นาไปสู่การเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย โดยสมาชิกที่ซื้อแม่ปุ๋ยไปผสม
ใช้เองสามารถลดค่าใช้จ่ายลงเฉลี่ยรายละ 88.1 บาท/ไร่ และลดค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,884.50 บาท/ราย
2) การให้บริการผ่านกลไกของสถาบันเกษตรกรในแต่ล ะพื้นที่ รวมถึงการใช้ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ ดิน
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของปุ๋ยผสมใช้เองให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยสหกรณ์ได้บริการผสมปุ๋ย
ให้แก่สมาชิก ทาให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงเฉลี่ยรายละ 116.10 บาท/ไร่ และลดค่าใช้จ่ายได้เฉลี่ย 2,507.80 บาท/ราย
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5. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานของงาน/โครงการ
สมาชิกบางส่ ว นที่ยั งไม่ใช้ปุ๋ ย ผสมเอง เนื่องจากยังเคยชินกับการใช้ปุ๋ยเคมีแบบเดิม ขั้นตอนการใช้
ปุ๋ยผสมใช้เองยุ่งยากกว่าใช้ปุ๋ยเคมีสูตรสาเร็จและแม่ปุ๋ยมีราคาแพง
6. แนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ
ปีงบประมาณ 2563 ควรดาเนินการจัดทาโครงการที่มุ่งเน้นให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ดิน
ให้คาแนะนาการใช้ปุ๋ยแก่สมาชิกและติดตามการใช้ปุ๋ยของสมาชิกให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้

สหกรณ์นิคมพนม จากัด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สหกรณ์การเกษตรสามชุก จากัด
จังหวัดสุพรรณบุรี

สหกรณ์การเกษตรเมืองพัทลุง จากัด
จังหวัดพัทลุง

สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองใหม่ จากัด
จังหวัดอุบลราชธานี

การฝึกอบรมเกี่ยวกับประโยชน์ของการผสมปุ๋ยใช้เองให้แก่สมาชิกสถาบันเกษตรกร
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ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐาน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบต
ั ร
ิ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8

ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์
************************************************************************************************

 สรุปผลการประเมิน
Functional

Agenda

Area

Innovation

Potential

base

base

base

base

base

สรุปผลประเมิน
คะแนนเฉลีย่

86.12

100

-

100

99.39

96.38
ระดับคุณภาพ

 ผลการประเมินตามองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
การประเมิน

ตัวชีว้ ด
ั

เป้าหมาย (ร้อยละ)
ขัน
้ ต่า

มาตรฐาน

ขัน
้ สูง

(50)

(75)

(100)

59,965
บาท

60,921
บาท

58,975
1. Functional 1.1 รายได้เงินสดสุทธิทาง
การเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ย
บาท
Base
ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น
1.2 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์
1.2.1 จำนวนสหกรณ์ที่
6,222 แห่ง
ได้รับกำรพัฒนำสหกรณ์ให้
เข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 และ
ระดับชั้น 2 เพิ่มขึ้น
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6,404
แห่ง

6,585
แห่ง

ผลงาน

คะแนน

74,483
บาท

100

6,347
แห่ง

72.24
67.17

องค์ประกอบ

ตัวชีว้ ด
ั

การประเมิน

1.2.2 ร้อยละของสหกรณ์
กำรเกษตรระดับอำเภอที่
ดำเนินกำรธุรกิจรวบรวมผลผลิต
และ/หรือแปรรูปผลผลิตที่มี
ปริมำณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

2. Agenda
Base

2.1 ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาฐานข้อมูลกลางของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(Big Data)
(มิติการดาเนินงานในระดับ
กรม)

เป้าหมาย (ร้อยละ)
ขัน
้ ต่า

มาตรฐาน

ขัน
้ สูง

(50)

(75)

(100)

• ร้อยละ 50
ของสหกรณ์
กำรเกษตร
ระดับอำเภอที่
ดำเนินกำร
ธุรกิจรวบรวม
ผลผลิต
ที่มีปริมำณ
ธุรกิจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3
และ
• ร้อยละ 50
ของสหกรณ์
กำรเกษตร
ระดับอำเภอที่
ดำเนินกำร
ธุรกิจ
แปรรูปผลผลิต
ที่มีปริมำณ
ธุรกิจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3
ดาเนินการตาม
ขั้นตอนที่ 1 – 6
ของมิติการ
ดาเนินงานใน
ระดับกรม
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• ร้อยละ 75 • ร้อยละ 100
ของสหกรณ์ ของสหกรณ์
กำรเกษตร
กำรเกษตร
ระดับอำเภอที่ ระดับอำเภอที่
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
ธุรกิจรวบรวม ธุรกิจรวบรวม
ผลผลิตที่มี
ผลผลิต
ปริมำณธุรกิจ ที่มีปริมำณ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ธุรกิจเพิ่มขึ้น
3
ร้อยละ
และ
3
และ
• ร้อยละ 75 • ร้อยละ 100
ของสหกรณ์ ของสหกรณ์
กำรเกษตร
กำรเกษตร
ระดับอำเภอที่ ระดับอำเภอที่
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
ธุรกิจแปรรูป ธุรกิจแปรรูป
ผลผลิต ที่มี
ผลผลิต
ปริมำณธุรกิจ ที่มีปริมำณ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ธุรกิจเพิ่มขึ้น
3
ร้อยละ 3
ดาเนินการตาม - ดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 - ตามขั้นตอนที่
7 ของมิติการ 1 - 7 ของมิติ
ดาเนินงานใน การดาเนินงาน
ระดับกรม
ในระดับกรม
และมีการนา
ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลกลาง
ของ กษ. ไปใช้
ในการบริหาร
ราชการของ
หน่วยงาน

ผลงาน

คะแนน

77.30
คะแนน

77.30

(ร้อยละ
77.30
(327 แห่ง
/423 แห่ง)

80.57
คะแนน
(ร้อยละ
80.57
(141 แห่ง
/175แห่ง)
ดาเนินการ 100
ตามขั้นตอน
ที่ 1 - 7 ของ
มิติการ
ดาเนินงาน
ในระดับกรม

องค์ประกอบ

ตัวชีว้ ด
ั

เป้าหมาย (ร้อยละ)

การประเมิน

2.2 การชี้แจงประเด็นสาคัญ
ที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)

ผลงาน

คะแนน

ไม่มี

-

ร้อยละ 100
(100 คะแนน)

ร้อยละ
100

100

100 คะแนน

99.39

99.39

ขัน
้ ต่า

มาตรฐาน

ขัน
้ สูง

(50)

(75)

(100)

คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ไม่มีประเมินในองค์ประกอบนี้ -

3. Area Base
4. Innovation 4. ร้อยละของคู่มือสาหรับ
ประชาชนตาม พ.ร.บ.
Base
การอานวยความสะดวกฯ
ที่ส่วนราชการสามารถ
ลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30
5. Potential 5. การดาเนินการตามแผน
ปฏิรูปองค์การของ
Base
ส่วนราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุ :
1. สรุปผลการประเมิน
 ระดับคุณภาพ

ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ร้อยละ 90.00 - 100.00

 ระดับมาตรฐานขัน
้ สูง

ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ร้อยละ 75.00 - 89.99
ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ร้อยละ 60.00 - 74.99
ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต่ากว่าร้อยละ 60.00

 ระดับมาตรฐานขัน
้ ต่า
 ระดับต้องปรับปรุง

2. ทัง้ นี้ สานักงาน ก.พ.ร. อาจปรับลดค่าคะแนนลงได้
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รางวัลที่ได้รับ

จากหน่วยงาน
ภายนอก

รางวัลบริการภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2562
“อาราบิ ก้ า ตกเขี ย ว สู่ แ บรนด์ ปางม่ ว ง โคอ๊ อ ฟคอฟฟี่ ” ผลงานของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสานักงานสหกรณ์จังหวัดลาปางคว้า รางวัล บริการภาครัฐ ประเภทรางวัล
พัฒนาการบริการ ระดับดี ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจาปี พ.ศ. 2562 “Shift to
the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สานักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐที่มีผลการให้บริการที่สร้างสรรค์ เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชน
ผลจากการสร้างสรรค์ พยายาม อดทน และทุ่มเท ในการให้บริการอย่างเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัดลาปาง ที่เข้าส่งเสริมและสนับสนุน การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ ในชุมชน
พื้นที่สูง บ้านปางม่วง ตาบลแจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง เพื่อให้เป็นองค์กรหลักของชุมชน
ในการรวมคน ก่อนต่อยอดไปสู่การร่วมคิดร่วมกันพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ด้วยการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าที่เป็นผลิตผลทางการเกษตร
ที่สร้างรายได้หลักแก่คนในชุมชน สามารถเปลี่ยนจากการขายเมล็ดกาแฟ
ในแบบตกเขียว ที่ถูกกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
จนกลายมาเป็นชุมชนที่สามารถมีแบรนด์สินค้าของตัวเองได้อย่าง
ภาคภูมิ ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์คนชุมชนบ้านปางม่วง
มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น
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ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่น ประจาปี 2562
กรมส่ง เสริม สหกรณ์ รับ มอบโล่ประกาศเกีย รติคุณสถานประกอบการ
ดีเด่น ประจาปี 2562 จากสานักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์
(ชั้น 4) สานักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี ในฐานะหน่วยงานที่ ดาเนินการตามกฎหมายประกันสังคม
ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และเป็ น สถานประกอบการต้ น แบบในการช าระเงิ นสมทบกองทุ น ประกั น สั ง คมดีเด่น
โดยมีนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสานักงานประกันสังคม
เป็นประธานในพิธีและมอบโล่
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ส่วนที่ 3

1

กรมส่งเสริมสหกรณ์
รายงานรายได้แผ่นดิน
สำหรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(หน่วย : บาท)
2562

2561

74,958,940.87

16,964,877.46

74,958,940.87

16,964,877.46

-

(9,000.00)

74,958,940.87

16,955,877.46

(75,010,250.30)

(16,950,762.42)

5.61

5,115.04

(5.61)

(5,115.04)

(51,315.04)

-

11,919,671.26

5,563,048.00

1,464,055.22

363,353.53

61,465,214.39

10,946,475.93

110,000.00

92,000.00

74,958,940.87

16,964,877.46

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก

รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
ปรับ รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รายได้จากการขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
รวม รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
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กรมส่งเสริมสหกรณ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2562

2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

27,008,845.19

31,813,508.17

ลูกหนี้ระยะสั้น

6

21,450,283.92

107,763,089.54

วัสดุคงเหลือ

7

6,386,285.52

7,516,074.21

5,162.76

-

54,850,577.39

147,092,671.92

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

8

695,220,815.12

607,392,247.75

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

9

30,450,921.80

10,207,556.26

725,671,736.92

617,599,804.01

780,522,314.31

764,692,475.93

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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กรมส่งเสริมสหกรณ์
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2562

2561

รายได้
รายได้จากงบประมาณ

14

4,467,437,054.47

6,323,897,324.58

รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการอุดหนุนและ
บริจาค

13,100.00
1,159,259.97

4,400.00
898,393.56

รายได้อื่น

4,802,133.42

-

4,473,411,547.86

6,324,800,118.14

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

15

2,065,107,818.36

2,032,630,974.98

ค่าบำเหน็จบำนาญ

16

1,008,337,829.96

949,156,186.27

ค่าตอบแทน

17

752,802.00

999,513.00

ค่าใช้สอย

18

617,650,113.29

555,938,958.89

ค่าวัสดุ

19

95,892,755.65

94,949,440.07

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จำหน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน
และบริจาค

20
21

53,191,249.39
130,850,811.30

46,955,722.67
104,944,050.90

22

391,080,951.01

2,452,288,513.82

ค่าใช้จ่ายอื่น

23

474,267.39

206,618.03

4,363,338,598.35

6,238,069,978.63

110,072,949.51

86,730,139.51

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย
สุทธิ
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กรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

2562

2561

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

969,797,345.58

941,528,121.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

679,954,191.27

647,988,108.68

อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)

289,843,154.31

293,540,012.32

ครุภัณฑ์

1,429,861,544.67

1,276,207,170.50

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

1,030,322,383.86

979,482,025.07

399,539,160.81

296,725,145.43

5,838,500.00

17,127,090.00

695,220,815.12

607,392,247.75

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

49,127,350.00

23,363,000.00

หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์

18,676,428.20

13,155,443.74

รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

30,450,921.80

10,207,556.26

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก

15,865,822.69

27,627,882.34

เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ

1,042,237.97

2,156,937.28

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

2,273,456.47

2,392,677.91

ใบสำคัญค้างจ่าย

5,480,822.96

80,045,361.17

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก

4,369,202.45

6,631,055.98

ครุภัณฑ์ (สุทธิ)
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้ระยะสั้น

รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น

29,031,542.54
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118,853,914.68

กรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(หน่วย : บาท)
2562

หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

2561
5.61

5,115.04

5.61

5,115.04

เงินรับฝากอื่น

4,392,693.71

4,705,876.66

เงินประกันอื่น

14,834,826.16

18,722,258.06

รวม เงินรับฝากระยะสั้น

19,227,519.87

23,428,134.72

2,349,226.62

2,728,189.41

2,349,226.62

2,728,189.41

รายได้จากงบบุคลากร

1,772,185,330.66

1,762,151,937.70

รายได้จากงบดำเนินงาน

828,974,713.69

765,832,955.52

รายได้จากงบลงทุน

116,508,382.00

132,731,365.97

รายได้จากงบอุดหนุน

291,899,281.52

2,251,122,648.17

1,208,446,761.73

1,139,254,051.59

6,184,975.50

57,152,122.67

(31,579,394.55)

(76,467,037.45)

4,192,620,050.55

6,031,778,044.17

รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน
ระยะสั้น
หมายเหตุ 12 เงินรับฝากระยะสั้น

หมายเหตุ 13 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน
ระยะยาว
รายได้รอการรับรู้
รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน
ระยะยาว
หมายเหตุ 14 รายได้จากงบประมาณ

รายได้จากงบกลาง
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รวม รายได้จากงบประมาณปี
ปัจจุบัน-สุทธิ
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กรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายปีปัจจุบนั )

รายได้จากงบดำเนินงาน

(หน่วย : บาท)

32,600,796.07

29,795,466.61

รายได้จากงบลงทุน

131,043,912.55

53,731,256.55

รายได้จากงบอุดหนุน

109,338,766.00

-

1,786,483.52

207,074,445.57

47,045.78

1,518,111.68

274,817,003.92
4,467,437,054.47

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

1,176,655,366.34

1,166,312,152.70

4,771,970.04
227,527,971.15

5,079,589.01
234,499,878.70

376,570,705.83

365,240,785.74

853,427.84

896,513.80

121,821,367.25

114,434,717.08

13,585,068.14

14,159,402.63

1,141,607.40

1,751,583.72

เงินชดเชย กบข.

20,028,368.81

19,517,202.03

เงินสมทบ กบข.

30,062,188.20

29,274,770.86

เงินสมทบ กสจ.

6,502,016.65

6,663,557.62

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

14,179,715.63

14,040,592.68

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

608,226.72
67,421,081.45

57,396,730.00

3,378,736.91
2,065,107,818.36

3,363,498.41
2,032,630,974.98

รายได้จากงบกลาง
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ
รวม รายได้จากงบประมาณ
หมายเหตุ 15 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เงินช่วยค่าครองชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต

ค่าเช่าบ้าน
ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร
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กรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
2562
642,792,724.53

(หน่วย : บาท)
2561
595,988,148.72

เงินช่วยค่าครองชีพ

64,586,132.57

66,801,454.16

บำเหน็จ

10,939,562.20

9,858,491.80

บำเหน็จตกทอด

26,163,705.54

37,984,034.75

บำเหน็จดำรงชีพ

52,118,604.95

38,456,150.70

ค่ารักษาพยาบาล

107,607,457.85

105,728,425.37

2,251,193.75

2,104,290.50

101,878,448.57

92,235,190.27

1,008,337,829.96

949,156,186.27

752,802.00

999,513.00

752,802.00

999,513.00

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

232,430,761.43

189,448,653.09

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

108,648,101.31

105,201,761.76

18,359,357.87

19,734,545.47

171,429,724.83

162,715,819.87

716,583.99

1,323,303.70

ค่าใช้จ่ายในการประชุม

44,000,245.83

32,858,749.78

ค่าเช่า

19,168,472.18

19,687,628.22

1,346,210.42

323,285.42

19,161,669.15

22,031,881.44

2,388,986.28

2,613,330.14

617,650,113.29

555,938,958.89

หมายเหตุ 16 ค่าบำเหน็จบำนาญ
บำนาญ

เงินช่วยการศึกษาบุตร
บำเหน็จบำนาญอื่น
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ
หมายเหตุ 17 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
รวม ค่าตอบแทน
หมายเหตุ 18 ค่าใช้สอย

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอื่น
รวม ค่าใช้สอย

131

กรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 19 ค่าวัสดุ

2562

2561

ค่าวัสดุ

58,511,125.07

59,240,842.70

ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง

32,645,964.26

34,081,515.42

4,735,666.32

1,627,081.95

95,892,755.65

94,949,440.07

28,785,657.85

27,146,246.22

ค่าน้ำประปา

2,461,864.90

2,231,747.06

ค่าโทรศัพท์

9,864,154.75

7,966,339.95

7,107,753.79

4,631,025.68

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
รวม ค่าวัสดุ
หมายเหตุ 20 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข
และขนส่ง
รวม ค่าสาธารณูปโภค

4,971,818.10

4,980,363.76

53,191,249.39

46,955,722.67

หมายเหตุ 21 ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจำหน่าย
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

32,171,934.70

33,415,169.68

93,157,892.14

68,845,641.32

5,520,984.46

2,683,239.90

130,850,811.30

104,944,050.90

ครุภัณฑ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จำหน่าย
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กรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 23 ค่าใช้จ่ายอื่น
กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์

2562
175,939.62

2561
75,867.71

247,012.73

130,750.32

51,315.04

-

474,267.39

206,618.03

ค่าใช้จ่ายอื่น
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้
กรมบัญชีกลาง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น
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ส่วนที่ 4

กิจกรรมเด่นในรอบปี


โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิง่ แวดล้อม น้อมนา

พระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธบ
ี รมราชาภิเษก”
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ขับ เคลื่ อนโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒ นาสิ่ งแวดล้ อม น้อมนาพระราช
ปณิ ธ านความดี เฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก โดยด าเนิ น การ
จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมนาพระราชปณิธานความดี และกิจกรรมปณิธ าน
ความดีด้วยหัวใจ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 – กรกฎาคม 2563

พฤษภาคม 2562
Kick Off โครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนาพระราชปณิธานความดี
เฉลิมพระเกีย รติ เ นื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเ ษก ณ ศูนย์ส าธิตสหกรณ์โ ครงการ
หุ บ กะพง อ าเภอชะอ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี เมื่ อ วั น ที่
24 พ ฤ ษ ภ า ค ม 2562 โ ด ย มี ผู้ แ ท น จ า ก ส ห ก ร ณ์
ในจั ง หวั ด เพชรบุ รี บุ ค ลากรกรม บุ ค ลากรของ
ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ และประชาชนทั่ ว ไป เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมจานวนกว่า 600 คน
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มิถน
ุ ายน 2562
“ปลู ก ปั่ น ปั ก อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 บุคลากรกรม ผู้ แทน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สมาชิก และประชาชน
ทั่ ว ไปในจั ง หวั ด สมุ ท รสาครกว่ า 200 คน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน
ณ โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา
บนพื้ น ที่ ป่ า ชายเลนบางขุนเทียน พิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่ นกรุ งเทพมหานคร เขตบางขุ น เที ย น
และปล่ อยพันธุ์สั ตว์น้า ณ พื้นที่นิคมสหกรณ์
บ้านไร่ จังหวัดสมุทรสาคร
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กรกฎาคม 2562
“รวมแรงใจ รักษานาใสให้คูคลอง” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหารและบุคลากร
กรมกว่า 100 คน ร่ ว มกัน ปั้ น และนาลูกบอล Effective Microorganisms Ball (EM Ball) โยนในล าคลอง
สามเสนบริ เ วณด้ า นหลั ง ส านั ก พั ฒ นาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เพื่อช่วยฟื้นฟู
ระบบนิเวศ ย่อยตะกอนให้กลายเป็นอาหารของ
สัตว์เล็ก ๆ ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีในน้า ทาให้
เกิ ด การย่ อ ยสลายที่ ม ากขึ้ น และเพิ่ ม ปริ ม าณ
ออกซิเจนในน้า ทาให้สภาพของน้าสมดุล
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สิงหาคม 2562
“ปลูกป่า รักษ์ต้นไม้ ถวายแม่ของแผ่นดิน ” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 บุคลากรกรม
ผู้ แ ทนสหกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกร
ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป ใ น จั ง ห วั ด
สมุทรปราการกว่า 200 คน ร่วมปลูก
ป่ า ชายเลน ณ สถานตากอากาศ
บางปู จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้พื้นถิ่น
ณ โครงการลู ก พระดาบส จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
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กันยายน 2562
“CPD ร่ วมท าความดี บริ จ าคโลหิ ต ด้ ว ยหั ว ใจ หนึ่ ง คนให้ หลายคนรั บ ”
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 บุคลากร
กรมกว่า 200 คน เข้าร่วมบริจาคโลหิ ต
เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม การส ารองโลหิ ต ให้ แ ก่
ศูนย์บริการโลหิต และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจั ด หาโลหิ ต เพื่ อ ทางสภากาชาด
ไทยจะนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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โครงการ “ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์ ”

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทาโครงการ
“ส่ ง ความสุ ข ส่ ง ความห่ ว งใย จากใจสิ น ค้ า
สหกรณ์ ” ซึ่งได้คั ดสรรสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์
ที่ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ทั่ว ประเทศ อาทิ อาหารแปรรูป ผลิ ตภัณฑ์
จากผ้า เครื่องจักสานและหัตถกรรม เป็นต้น
มาจัดเป็นกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เพื่อจาหน่าย
ให้ผู้ที่สนใจเลือกซื้อไปเป็นของขวัญ ของฝาก
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยเปิดจาหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 – 12 มกราคม 2562 ณ ศูนย์จาหน่ายสินค้าสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
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งานวันผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2562

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุเนื่องใน
เทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2562
โดยมีกิจกรรมสรงน้าพระพุทธรูป
รดน้าขอพรจากอธิบดี รองอธิบดี
และอดี ต อธิ บ ดี อดี ต รองอธิ บ ดี
เพื่ อ เป็ น การยกย่ อ งเชิ ด ชู คุ ณ ค่ า
ของผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ ป ระกอบ
คุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ ก รมส่ ง เสริ ม
สหกรณ์ และเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรใน
สังกัดได้แสดงความกตัญญูกตเวที รวมถึงได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของผู้สูงอายุที่เคยปฏิบัติหน้าที่
ราชการในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสหกรณ์ อั น ส่ ง ผลให้ ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ แ ละขบวนการสหกรณ์ ไ ด้
เจริญก้าวหน้ามาจวบจนปัจจุบัน และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป ณ ห้องประชุม
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ

140



พิธถ
ี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการทีด
่ แี ละพลังของแผ่นดิน

ประจาปี 2562 เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสน
ิ มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เมื่ อ วั น ที่ 25 กรกฎาคม 2562
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริ หาร ข้าราชการ
และเจ้ า หน้ า ที่ ร่ ว มในพิ ธี ถ วายสั ต ย์
ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลั ง
ของแผ่นดิน ประจาปี 2562 เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศรี สิ น มหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี สานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท
ในฐานะข้ า ราชการของแผ่ น ดิ น ให้ เ กิ ด ประโยชน์สุ ข แก่ ประชาชนและประเทศชาติ ณ ห้ อ งประชุ ม 126
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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งานไมซ์เพือ่ ชุมชน ปีที่ 2 "เปิดมิตใิ หม่สก
ู่ า้ วต่อไป อุตสาหกรรมไมซ์

เพือ่ ชุมชน"
เมื่ อวั นที่ 22 สิ งหาคม 2562 นายพิ เชษฐ์
วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย
นายจิ รุ ต ถ์ อิ ศ รางกู ร ณ อยุ ธ ยา ผู้ อ านวยการ
ส านั กงานส่ งเสริมการจั ดประชุมและนิ ทรรศการ
(องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เป็นประธานเปิดงาน
ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 21 - 23 สิ ง หาคม 2562
โดยแสดงสิ น ค้ า คุ ณ ภาพจากสหกรณ์ ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการไมซ์เ พื่ อชุมชน ปี ที่ 2 จ านวน 27 แห่ ง
ภายในงานมีการแสดงสินค้าของดีในพื้นที่สหกรณ์
ที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก
จ ากั ด สหกรณ์ เ ครื อ ข่ า ยโคเนื้ อ (Max Beef)
สหกรณ์ ป ระมงคุ้ ง กระเบน จ ากั ด สหกรณ์
การเกษตรนิ ค มชุ ม แสงจั น ทร์ จ ากั ด สหกรณ์
การเกษตรบ้านลาด จากัด เป็นต้น
ส าหรั บโครงการไมซ์ เพื่ อชุ มชนเป็ น
ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และทีเส็บ
โ ด ย คั ด เ ลื อ ก ชุ ม ช น ส ห ก ร ณ์ ที่ มี ศั ก ย ภ า พ
ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ เ ป็ น จุ ด หมายใหม่
สามารถรองรับการจัดงานไมซ์ เป็นแหล่งฝึกอบรม
ศึ ก ษาดู ง าน การจั ด กิ จ กรรมเรี ย นรู้ น อกสถานที่
ตลอดจนกิ จ กรรมพิ เ ศษผ่ า นการสร้ า งสรรค์
ที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการกว่า 85 แห่ง
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งานมหกรรมสิ น ค้ า สหกรณ์ ปี 2562 งาน “Fresh From Farm

เนือ นม ไข่ ผัก ผลไม้พรีเมี่ยม By CO-OP”
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายพิเชษฐ์
วิ ริ ย ะพาหะ อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ เป็ น
ประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2562
ภายใต้งาน “Fresh From Farm เนื้อ นม ไข่ ผัก
ผลไม้พรีเมี่ยม By CO-OP” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
23 - 25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล
พลาซ่า พระราม 3 กรุงเทพมหานคร ส าหรับงาน
มหกรรมสิ น ค้ า สหกรณ์ จั ด ขึ้ น เพื่ อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและประชาชน
ทั่วไป รวมทั้งมีการเจรจาธุรกิจเพื่อให้สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรมีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
ทั้ ง ทางด้ า นการค้ า และธุ ร กิ จ ผู้ ป ระกอบการ
นั ก ธุ ร กิ จ ภาคเอกชน ผู้ ส่ ง ออกสิ น ค้ า เกษตร
ท าให้ ส ามารถผลิ ต สิ น ค้ า ได้ ต รงตามความ
ต้องการของผู้บริโภคเป็นการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชนได้อย่างยั่งยืน
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สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

ครบรอบ 47 ปี
เ มื่ อ วั น ที่ 29 กั น ย า ย น 2562
นางสาวมนั ญ ญา ไทยเศรษฐ์ รั ฐ มนตรี
ช่ ว ยว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็ น ประธานในการเปิ ด สั ม มนาวิ ช าการ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่ งเสริม
สหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี พร้ อ มบรรยาย
พิ เ ศษ “นโยบายด้ า นการเกษตรภายใต้
ภ า ร กิ จ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ ก ากั บ ดู แ ล”
โดยมี นายพิ เชษฐ์ วิ ริ ยะพาหะ อธิ บดี ก รม
ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหาร ฯ และข้าราชการ
ให้ การต้ อนรั บ ณ ห้ อ ง ป ริ๊ น ซ์ บ อ ล รู ม
โรงแรมปริ้ น พาเลซ กรุ ง เทพมหานคร
ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 29 – 30 กั น ยายน
2562 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย
ผู้ บ ริ ห ารกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ สหกรณ์
จังหวัด ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
เจ้ า หน้ า ที่ จ ากส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิภ าค
รวมทั้งสิ้น 600 คน เพื่อรับทราบนโยบาย รวมถึง
แนวทางปฏิบั ติงาน ในปี งบประมาณ พ.ศ.2563
และเพิ่ ม พู น ความรู้ ศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง านให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

144



งานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี

เ มื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล า ค ม 2562
นางสาวมนัญ ญา ไทยเศรษฐ์ รัฐ มนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี
โดยมี พิ ธี สั ก การะสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ป ระจ า
กรมส่งเสริมสหกรณ์ การทาบุญเลี้ยงพระ
การอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ แ ล ะ พิ ธี ม อ บ
เครื่องราชอิส ริยาภรณ์ให้กับข้าราชการ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเชิดชูเกียรติ โดยมีอดีตผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ บุคลากรในขบวนการสหกรณ์
และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมในพิธี ในการนี้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย
นายประยูร อินสกุล และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมฯ ร่วมให้
การต้อนรับ
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ส่วนที่ 5

สารสนเทศสหกรณ์
1. จานวนสหกรณ์ทงั้ หมดจาแนกตามประเภท 10 ปี (ธ.ค. 2553 – ธ.ค. 2562)
หน่วย : แห่ง
ประเภทสหกรณ์
ภาคการเกษตร
สหกรณ์การเกษตร

2553

2554

4,558 4,599

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

4,641 4,638

4,631 4,706 4,684 4,629 4,576 4,509

4,361

4,401

4,444

4,439

4,428

4,500

4,480

4,426

4,376

4,314

สหกรณ์ประมง

101

102

101

104

107

110

110

108

108

104

สหกรณ์นคิ ม

96

96

96

95

96

96

94

95

92

91

นอกภาคการเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์

3,279 3,365 3,446

3,523 3,542 3,564

3,579 3,565 3,553 3,564

1,452

1,471

1,478

1,487

1,485

1,496

1,499

1,488

1,474

1,485

สหกรณ์รา้ นค้า

275

271

264

257

246

241

225

208

199

196

สหกรณ์บริการ

1,111

1,153

1,202

1,261

1,272

1,269

1,284

1,282

1,277

1,276

สหกรณ์เครดิตยูเนีย
่ น

441

470

502

518

539

558

571

587

603

607

7,837 7,964

8,087

8,161

8,173

8,270

8,263

8,194

8,129

8,073

รวม

ทีม่ า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
8500

8000

7500
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

2561

2562

แผนภูมจิ านวนสหกรณ์ทงั้ หมด ณ ธ.ค. 2553 – ธ.ค. 2562
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สารสนเทศสหกรณ์
2. ข้อมูลจานวนสมาชิกสหกรณ์ 10 ปี (ธ.ค. 2553 – ธ.ค. 2562)
หน่วย : คน
ประเภทสหกรณ์
สหกรณ์ภาคการเกษตร

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

6,314,902

6,430,608

6,541,102

6,601,495

6,666,437

6,604,980

6,593,605

6,556,005

6,677,500

6,449,078

6,116,121

6,224,230

6,338,691

6,397,751

6,460,543

6,403,733

6,393,812

6,347,762

6,472,591

6,244,197

สหกรณ์ประมง

15,379

15,420

15,279

15,317

16,044

15,500

15,148

14,932

15,128

14,418

สหกรณ์นคิ ม

183,402

190,958

187,132

188,427

189,850

185,747

184,645

193,311

189,781

190,463

สหกรณ์นอกภาคการเกษตร

4,248,473

4,396,882

4,570,015

4,674,309

4,803,576

4,882,247

4,853,800

5,018,266

4,958,666

5,007,993

สหกรณ์ออมทรัพย์

2,638,641

2,640,664

2,727,637

2,771,351

2,859,905

2,889,496

2,935,517

3,107,188

3,020,182

3,080,486

สหกรณ์รา้ นค้า

766,153

793,304

746,110

731,042

735,664

704,185

642,782

641,399

645,544

643,391

สหกรณ์บริการ

349,612

377,307

448,630

461,104

473,218

482,114

482,806

484,943

489,829

486,163

สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น

494,067

585,607

647,638

710,812

734,789

806,452

792,695

784,736

803,111

797,953

10,563,375

10,827,490

11,111,117

11,275,804

11,470,013

11,487,227

11,447,405

11,574,271

11,636,166

11,457,071

สหกรณ์การเกษตร

รวมทัง้ ประเทศ

ทีม่ า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
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สารสนเทศสหกรณ์
3. สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 5 ปี (ประจาปี 2558 - 2562 )
หน่วย : แห่ง
สหกรณ์ทงั้ หมด

นามาจัดมาตรฐาน

ผ่านมาตรฐาน

ไม่ผา่ นมาตรฐาน

ประเภทสหกรณ์
สหกรณ์

2558

2559

2560

2561

2562

2558

2559

2560

2561

2562

2558

2559

2560

2561

2562

2558

2559

2560

2561

2562

4,669

4,697

4,648 4,606 4,539

3,301

3,314 3,258

3,287

3,246

2,776 2,695 2,540

2,426

2,356

525

619

718

861

890

4,464

4,493 4,448 4,408 4,346

3,156

3,168

3,117

3,145 3,099 2,665

ภาคการเกษตร
สหกรณ์

2,583

2,441

2,334

2,257

491

585

676

811

842

การเกษตร
สหกรณ์ประมง

109

108

108

108

104

57

57

56

59

64

39

39

36

34

42

18

18

20

25

22

สหกรณ์นคิ ม

96

96

92

90

89

88

89

85

83

83

72

73

63

58

57

16

16

22

25

26

3,561

3,569

3,573

3,548

3,550 2,820 2,863 2,843

2,887 2,944

2,507

2,436

2,401

2,328

2,374

313

427

442

559

570

1,496

1,494

1,492

1,477

1,478

1,360

1,366

1,374

1,371

1,376

1,337

1,328

1,331

1,311

1,321

23

38

43

60

55

สหกรณ์รา้ นค้า

242

232

211

202

196

138

138

131

132

128

119

110

100

102

89

19

28

31

30

39

สหกรณ์บริการ

1,270

1,278

1,287

1,268

1,272

828

857

828

847

893

601

551

533

473

505

227

306

295

374

388

สหกรณ์เครดิต

553

565

583

601

604

494

502

510

537

547

450

447

437

442

459

44

55

73

95

88

8,230

8,266

8,221

8,154

8,089

6,121

6,177

6,101

6,174

6,190

5,283

5,131

4,941 4,754

4,730

838

1,046

สหกรณ์นอกภาค
การเกษตร
สหกรณ์
ออมทรัพย์

ยูเนีย่ น
รวมทัง้ ประเทศ

1,160 1,420 1,460

ทีม่ า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
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สารสนเทศสหกรณ์
4. ผลการจัดระดับชัน
้ สหกรณ์ ประจาปี 2560 - 2562
หน่วย : แห่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 30 กันยายน

2560

2561

2562

ชัน
้ 1

1,917 (24.57%)

1,901 (23.38%)

2,154 (26.64%)

ชัน
้ 2

4,305 (55.19%)

4,446 (54.69%)

4,240 (52.44%)

ชัน
้ 3

363 (4.65%)

531 (6.53%)

405 (5.01%)

ชัน
้ 4

1,216 (15.59%)

1,252 (15.40%)

1,287 (15.92%)

รวม

7,801 (100%)

8,130 (100%)

8,086 (100%)

ระดับชัน
้

จานวนสหกรณ์ทมี่ ีความเข้มแข็งอยู่ในระดับชัน
้ 1 และระดับชัน
้ 2
หน่วย : แห่ง

ผลการดาเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

จานวนสหกรณ์ชน
ั้ 1 และชัน้ 2

6,222

6,347

6,394

จานวนสหกรณ์ทมี่ สี ถานะดาเนินการ

6,585

6,878

6,799

94.49%

92.28%

94.04%

(สหกรณ์ชน
ั้ 1 ชัน
้ 2 และชัน้ 3)
ร้อยละของสหกรณ์ชนั้ 1 และชัน
้ 2
เทียบกับสหกรณ์ทมี่ สี ถานะดาเนินการ
ทีม่ า : กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

150

สารสนเทศกลุม่ เกษตรกร
1. จานวนกลุม่ เกษตรกรจาแนกตามประเภท 10 ปี (ธ.ค. 2553 – ธ.ค. 2562)
หน่วย : แห่ง
ประเภทกลุม่ เกษตรกร

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

2561 2562

กลุ่มเกษตรกรทานา

3,156

3,117

3,071

3,086

2,613

2,434

2,367

2,295

2,275

2,174

กลุ่มเกษตรกรทาไร่

882

878

886

878

744

655

636

626

614

599

กลุ่มเกษตรกรทาสวน

1,056

1,049

1,048

1,078

991

945

957

995

1,078

1,059

กลุ่มเกษตรกรประมง

66

62

61

60

55

57

54

50

56

54

983

968

955

957

827

782

773

750

751

725

52

55

56

53

52

51

47

49

55

50

กลุ่มเกษตรกรเลีย้ งสัตว์
กลุ่มเกษตรกรอืน
่ ๆ

รวม

6,195 6,129 6,077 6,112 5,282 4,924 4,834 4,765 4,829 4,661
ทีม่ า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมส่งเสริมสหกรณ์

8000
6000
4000
2000
0
2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

แผนภูมจิ านวนกลุม่ เกษตรกรทัง้ หมด ณ ธ.ค. 2553 – ธ.ค. 2562
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สารสนเทศกลุม่ เกษตรกร
2. ข้อมูลจานวนสมาชิกกลุม่ เกษตรกร 10 ปี (ธ.ค. 2553 – ธ.ค. 2562)
หน่วย : คน
ประเภทสหกรณ์

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

กลุ่มเกษตรกรทานา

370,707

367,688

353,916

346,165

324,748

305,931

286,944

272,759

257,111

232,710

กลุ่มเกษตรกรทาไร่

93,086

88,456

81,827

80,254

75,491

71,079

70,542

66,500

61,277

56,771

กลุ่มเกษตรกรทาสวน

116,531

114,549

115,731

117,014

114,347

107,819

110,206

106,702

105,382

103,100

กลุ่มเกษตรกรประมง

3,120

2,806

2,984

3,111

3,309

3,299

3,301

3,227

3,078

3,161

กลุ่มเกษตรกรเลีย้ งสัตว์

65,110

64,625

63,076

62,459

60,725

57,855

56,564

54,428

51,582

49,395

กลุ่มเกษตรกรอืน
่ ๆ

3,655

3,972

4,155

3,795

3,926

3,962

3,288

3,350

3,044

3,232

652,209

642,096

621,689

612,798

582,546

549,945

530,845

506,966

481,474

448,369

รวมทัง้ ประเทศ

ทีม่ า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
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สารสนเทศกลุม่ เกษตรกร
3. สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 5 ปี (ประจาปี 2558 - 2562 )
หน่วย : แห่ง
นามาจัดมาตรฐาน

ผ่านมาตรฐาน

ไม่ผา่ นมาตรฐาน

ประเภทกลุม่ เกษตรกร
2558

2559

2560

2561

2562

2558

2559

2560

2561

2562

2558

2559

2560

2561

2562

กลุม่ เกษตรกรทานา

1,841

1,810

1,772

1,728 1,659

1,584

1,531

1,475

1,389

1,367

257

279

297

339

292

กลุม่ เกษตรกรทาไร่

536

527

517

496

482

479

448

433

397

397

57

79

84

99

85

กลุม่ เกษตรกรทาสวน

690

703

717

732

761

584

580

600

578

593

106

123

117

154

168

กลุม่ เกษตรกรประมง

51

44

33

40

36

43

37

27

32

25

8

7

6

8

11

614

623

611

596

587

552

530

525

493

477

62

93

86

103

110

35

26

36

36

38

30

24

32

34

33

5

2

4

2

5

3,150 3,092 2,923 2,892

495

583

594

705

671

กลุม่ เกษตรกรเลีย้ งสัตว์
กลุม่ เกษตรกรอืน
่ ๆ
รวมทัง้ ประเทศ

3,767 3,733 3,686 3,628 3,563 3,272

ทีม่ า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
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