
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
สนับสนุนด้านเงินทุน ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อพัฒนา
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ในปีงบประมาณ 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรใน 2 ด้าน คือ 1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาล  
โดยส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง  
สร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคสหกรณ์ให้บริหารงานอย่าง 
มืออาชีพ และปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วมและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก รวมทั้งพัฒนาระบบ
ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาและคุม้ครองสหกรณ์ให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 2) ส่งเสรมิและ 
เพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  โดยสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตและการตลาด เพื่อรวบรวม จัดเก็บ แปรรูปผลผลิต  
และถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ฟื้นฟู 
และพัฒนาความเข้มแข็งของธุรกิจ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  
พัฒนานวัตกรรมการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ให้ได้มาตรฐาน และสร้างช่องทางตลาดเชื่อมโยงกับ 
ภาคเอกชนในการรับซื้อผลผลิตของสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ  

จากการด าเนินงานส่งเสริม พัฒนา ก ากับ  
และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ในปี 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีผลการด าเนินงาน 
ส าคัญที่เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร  
และสมาชิก ดังนี้  

 

สารอธิบดี  

ก 



 

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ  

 
 
1. สมาชกิได้รับประโยชน์จากการให้บริการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในด้านสินเชื่อ 

รับฝากเงิน รับซื้อผลผลิตและบริการอื่น ๆ ซึ่งลดต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพลง ส่งผลให้
สมาชิกมีเงินออมเฉลี่ย 178,235 บาทต่อคน รวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของสมาชิก  
โดยสมาชิก 77,844 คน มีแผนจัดการหนี้รายบุคคลกับสหกรณ์แล้ว  

2. ผลการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รวบรวมข้อมูลได้ ณ วันที่ 30 
กันยายน 2562) จ านวน 9,272 แห่ง มีทุนด าเนินงานรวม 3.29 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก  
ปี 2561 จ านวน 154,124.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.91 รายได้รวม 0.33 ล้านล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ านวน 7,172.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.16  

3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งอยูใ่นระดบัชัน้ 1 และชั้น 2 จ านวน 6,394 แห่ง คิดเปน็รอ้ยละ 
94.04 ของสหกรณ์ที่มีสถานะด าเนินการทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ านวน 47 แห่ง 

4. ก ากับ ติดตาม และด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์แล้วเสร็จ จ านวน 128 แห่ง 
มูลค่าความเสียหายที่แก้ไขได้ 5,478.98 ล้านบาท 

6. ออกกฎหมายและเกณฑ์ก ากับ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสหกรณ์ รวมถึง 
วางระบบการตรวจสอบสหกรณ์อย่างเข้มข้น 

ทั้งนี้ ในปี 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์จะขับเคลือ่นอยา่งต่อเนื่องในการพัฒนาสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรภายใต้กรอบการพัฒนาด้านองค์กร โดยก าหนดมาตรการก ากับ ดูแล 
ตรวจสอบที่มปีระสทิธิภาพ พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลทางการเงิน และจัดการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของสมาชิก และด้านการด าเนินธุรกิจ โดยสนับสนุนการบริหารจัดการแปลงใหญ่ของ
สหกรณ์แบบครบวงจร พัฒนาสหกรณ์ระดับอ าเภอ รวบรวม/เก็บชะลอผลผลิต และเพิ่มศักยภาพ
การตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกท่านที่ได้มีความมุ่งมั่น 
ขับเคลื่อนงานในปีที่ผ่ านมา และขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินการและฝ่ายจัดการ 
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ ได้บริหารงานเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดี 

 
 

       อธบิดกีรมสง่เสรมิสหกรณ์   
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แนวทางและผลการขบัเคลือ่นงานปี 2562
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วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ  

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

วิสัยทัศน์ 

“การสหกรณ์มัน่คง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเขม้แขง็ เศรษฐกจิและสังคม 
ของชมุชนยัง่ยนื” 
 

เป้าหมาย 

ระบบสหกรณ์ไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาให้เปน็กลไกการพฒันาเศรษฐกจิ 
และสังคมเพือ่เพิม่ขดีความสามารถของชมุชน 

พันธกิจ 

1. ก ากบัดแูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้อยูใ่นกรอบของกฎหมายและทนัต่อ
สถานการณ์ 

2. เสรมิสรา้งการเรยีนรูแ้ละทกัษะดา้นการสหกรณ์ให้แกบ่คุลากรสหกรณ์และ
ประชาชนทัว่ไป 

3. ส่งเสรมิและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มกีารด าเนนิการอยา่ง 
มปีระสิทธภิาพและเขม้แขง็ ทัง้ทางเศรษฐกจิและสังคมตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

4. สนบัสนนุดา้นเงนิทนุ สารสนเทศ เทคโนโลย ีและนวตักรรมให้แก่สหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกร 
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พฒันาระบบบรหิารจดัการของกรมสง่เสรมิสหกรณ ์
1. การปรบัปรงุกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตวั 
2. สรา้งระบบฐานขอ้มลู พรอ้มระบบแจง้เตอืน ปรบัขอ้มลูใหเ้ชือ่มโยงกบัหนว่ยงานอืน่ และตวัวดัทีใ่ชใ้นการตดิตามได้
รวดเรว็ฉบัไวยิง่ขึน้ และมกีารบรูณาการเทคโนโลยกีารสือ่สารเพือ่ใชส้นบัสนนุการตดัสนิใจ 
3. การพฒันาขดีความสามารถและสมรรถนะของบคุลากร โดยเสรมิสรา้งองคค์วามรูส้มยัใหมแ่ละรปูแบบการพฒันา 
และการท างานตอ้งมคีวามเชือ่มโยงเครอืขา่ยภาครฐัและเอกชนทัง้ในและตา่งประเทศ 
4. เสรมิสรา้งการจงูใจความผกูพนั การเรยีนรูร้ปูแบบใหม ่และความกา้วหนา้ทางอาชพี 
5. การพฒันากระบวนงาน งานวจิยั สรา้งองคค์วามรู ้สรา้งการรบัรูใ้นการพฒันากระบวนการดา้นการสหกรณ ์

ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์ 

ของกรมส่งเสริมสหกรณ ์ 

ยทุธศาสตร ์

1 
 

เสรมิสรา้งการสหกรณใ์หเ้ปน็ตวัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและคณุภาพชวีติของประชาชน 
  1. สรา้งกระบวนการของการสหกรณ ์ ใหเ้กดิความเชือ่มโยง  ตัง้แตต่้นน า้จรดปลายน า้ใหก้บัภาคการเกษตร  
สหกรณ/์กลุม่เกษตรกร (End to End process) 
  2. สรา้งกลไกการเขา้ถงึขอ้มลูการผลติและการตลาดใหก้บัสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร 
  3. การเสรมิสรา้งหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ใหส้หกรณแ์ละสมาชกิมสีภาพความเปน็อยูม่คีณุภาพชวีติ 
ทีด่ขีึน้และลดภาระหนีส้นิ 

 พฒันาและสรา้งศกัยภาพของสถาบนัเกษตรกรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติและการตลาดตลอด 
หว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain) 
1. พฒันาสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรใหรู้เ้ทา่ทนัเทคโนโลยแีละการจดัการสมยัใหม ่
2. การสง่เสรมิและสนบัสนนุความรูท้ีต่รงตามความตอ้งการเฉพาะกลุม่และน าไปใชง้านได ้
3. การสรา้งเครอืขา่ย (Networking Builder) ระหวา่งกลุม่สหกรณ ์ตลอดหว่งโซอ่ปุทาน (Supply chain) 
4. สง่เสรมิการสรา้งนวตักรรมเพือ่ใชใ้นการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและการตลาดในสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร 
5. สง่เสรมิมลูคา่เพิม่สนิคา้ของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรดว้ยการสรา้งตราสนิคา้ (Brand) 

พฒันาการบรหิารจดัการและธรรมาภบิาลในระบบสหกรณ ์เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
และการสรา้งนวตักรรมในการบรหิารจดัการ  
1. ยกระดบั (พฒันา ปรบัปรงุและชว่ยเหลอื) สหกรณไ์มผ่า่นมาตรฐานไปสูม่าตรฐานชัน้ด ี
2. Revisit and reinforce ทบทวน ปรบัแก ้และเสรมิสรา้งกระบวนการสง่เสรมิสหกรณใ์หเ้ขม้แขง็ 
3. ยกระดบั (พฒันา และชว่ยเหลอื) สหกรณท์ีผ่า่นมาตรฐานไปสูม่าตรฐานชัน้ดมีากและดเีลศิ 
4. สรา้งระบบการรายงานทีส่ามารถตรวจสอบและรูเ้ทา่ทนั (Integrity Risk) 
5. สรา้งมาตรฐานระบบการบรหิารจดัการสหกรณช์ัน้ด ีและระบบตรวจสอบ 
6. พฒันาคณะกรรมการสหกรณใ์หม้ปีระสทิธภิาพ ในการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมเ่พือ่การบรหิารจดัการสหกรณ์ 

ยทุธศาสตร ์

2 
 

ยทุธศาสตร ์

3 
 

ยทุธศาสตร ์
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                      ด าเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ ์ 
                        กฎหมายวา่ดว้ยการจดัทีด่นิเพือ่การ 
                 ครองชพีเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบัการนคิม   
 สหกรณแ์ละกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

อ านาจหน้าที่  

                     สง่เสรมิ สนบัสนนุ และด าเนนิการตามที ่   
                   นายทะเบยีนสหกรณม์อบหมายในการรบั
จดทะเบยีน สง่เสรมิ แนะน า ก ากบั และดแูลสหกรณ ์
รวมทัง้ตามอ านาจหนา้ทีอ่ืน่ๆ ทีน่ายทะเบยีนสหกรณส์ัง่
การ ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ ์

ตามกฎหมาย  

    สง่เสรมิ สนบัสนนุ พฒันา และคุม้ครอง  
    ระบบสหกรณ ์

    สง่เสรมิ เผยแพร ่และใหค้วามรู ้  
       เกีย่วกบัอดุมการณ ์หลกัการและ
วธิกีารสหกรณใ์หแ้กบ่คุลากรสหกรณ ์
กลุม่เกษตรกร และประชาชนทัว่ไป 

                     ศกึษา วเิคราะห ์และวจิยั เพือ่พฒันา 
                        ระบบสหกรณ ์การบรหิารจดัการ  
                  องคก์ร และการด าเนนิธรุกจิของสหกรณ์
และกลุม่เกษตรกร ใหม้ปีระสทิธภิาพและเขม้แขง็ทัง้ทาง
เศรษฐกจิและสงัคมกลุม่เกษตรกร และประชาชนทัว่ไป 

                        ศกึษาและวเิคราะห ์เพือ่เสนอแนะแนว 
                     ทางการพฒันาสหกรณใ์หก้บั  
คณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์หง่ชาต ิ

                   ศกึษา วเิคราะห ์ความตอ้งการของ 
                     ตลาดสนิคา้สหกรณแ์ละสรา้งเครอืขา่ย   
                การเชือ่มโยงธรุกจิระหวา่งสหกรณก์บั
สหกรณส์หกรณก์บัเอกชนทัง้ในประเทศและ 
ตา่งประเทศ 

                  สง่เสรมิและสนบัสนนุดา้นเงนิทนุ ขอ้มลู   
                สารสนเทศ เทคโนโลย ีและทรพัยากรอืน่ ๆ  
            ทีเ่หมาะสมในการด าเนนิงานของสหกรณแ์ละ 
กลุม่เกษตรกร 

                    ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก าหนด 
                    ใหเ้ปน็อ านาจหนา้ทีข่องกรมสง่เสรมิ
สหกรณห์รอืตามทีก่ระทรวงหรอืคณะรฐัมนตรี
มอบหมาย 
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ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

การแบ่งส่วนราชการ  

กลุม่ตรวจสอบภายใน   กลุม่พฒันาระบบบริหาร 

ส านักงานเลขานกุารกรม   กองการเจ้าหนา้ที ่

กองคลงั   กองแผนงาน 

       กองพฒันาระบบ  

สนบัสนนุการสหกรณ ์

 กองพฒันาสหกรณ ์

  ดา้นการเงนิและรา้นคา้ 

                กองพฒันาสหกรณ์  

 ภาคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร  

 ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

  และการสือ่สาร 

ส านักงานสง่เสรมิสหกรณ ์ 

 กรงุเทพมหานคร พืน้ที ่1 

 ส านักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 

  กรงุเทพมหานคร พืน้ที ่2 

            ส านกัพฒันาและถา่ยทอด  

               เทคโนโลยกีารสหกรณ ์

ราชการบรหิารส่วนกลาง 

 ส านกังานสหกรณจ์งัหวดั 76 จงัหวัด 

   - กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์320 กลุม่  

       - นคิมสหกรณ ์49 นคิม  

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

ราชการบรหิารส่วนภูมิภาค 
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ข้าราชการ 

3,042 คน 

พนกังานราชการ  ลูกจา้งประจ า 

705 คน 

บุคลากร รวม 5,365 คน 

1,618 คน  

ขอ้มลู ณ 30 กนัยายน 2562  

บุคลากร  

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
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การแบง่สว่นราชการในปจัจบุนั 

อตัราก าลงั 

ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า พนกังาน

ราชการ 

รวม 

ก. ราชการบรหิารสว่นกลาง 675 133 238 1,046 

1. นกับรหิารระดบัสงู 1 

  

1 

2. นกับรหิารระดบัตน้ 3 

  

3 

3. ผูท้รงคณุวฒุิดา้นการสหกรณ์ 1 

  

1 

4. ผูต้รวจราชการกรม 9 

  

9 

5. กลุม่ตรวจสอบภายใน 10 3 

 

13 

6. กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร 5 1 1 7 

7. ส านกังานเลขานกุารกรม 48 3 20 71 

8. กองการเจา้หนา้ที ่ 41 4 12 57 

9. กองคลงั 48 13 9 70 

10. กองแผนงาน 42 1 19 62 

11. กองพฒันาระบบสนบัสนนุการสหกรณ ์ 87 3 28 118 

12.  กองพฒันาสหกรณด์า้นการเงนิและรา้นคา้ 44 3 11 58 

13. กองพฒันาสหกรณภ์าคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 60 4 22 86 

14. ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 25 2 11 38 

15. ส านกังานสง่เสรมิสหกรณก์รงุเทพมหานคร พืน้ที ่1 43 2 19 64 

16. ส านกังานสง่เสรมิสหกรณก์รงุเทพมหานคร พืน้ที ่2 42 3 23 68 

17. ส านกัพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ ์ 166 91 63 320 

ข. ราชการบรหิารสว่นภมูภิาค 2,367 572 1,380 4,319 

1. ส านกังานสหกรณจ์งัหวดั 2,367 572 1,380 4,319 

รวม 3,042 705 1,618 5,365 

กรอบอัตราก าลัง  

ตามการแบ่งส่วนราชการ  

ขอ้มลู ณ 30 กนัยายน 2562  
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ขอ้มลู ณ 30 กนัยายน 2562  

งบประมาณรายจ่าย 

ผลเบิกจา่ยภาพรวมกรมสง่เสรมิสหกรณ ์(แยกตามประเภทงบรายจา่ย) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลเบิกจา่ยภาพรวมกรมสง่เสรมิสหกรณ ์(แยกตามประเภทงบรายจา่ย) 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ส่วนท่ี 2  



 
 

 

 

 

 

ผลการปฏบิติังานและการใชจ่้ายงบประมาณ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการส่งเสริม แนะน าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ด าเนินงาน        

เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิกทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีสหกรณ์ 

จ านวน 8,086 แห่ง สมาชิก 11.636 ล้านคน แบ่งเป็น สหกรณ์ภาคการเกษตร 4,535 แห่ง สมาชิก 6.677 ล้านคน 

สหกรณ์นอกภาคเกษตร 3,551 แห่ง สมาชิก 4.958 ล้านคน ทุนด าเนินงานของสหกรณร์วม 3,287,085.29 ล้านบาท 

ปริมาณธุรกิจรวม 2 ,219,292.38 ล้านบาท และกลุ่มเกษตรกร 4 ,705 แห่ง สมาชิก 0.481 ล้านคน  

ทุนด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรรวม 4,122.13 ล้านบาท ปริมาณธุรกิจรวม 5,775 ล้านบาท 

ในปีงบประมาณ 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่ งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และ 

กลุ่มเกษตรกรใน 2 ด้าน คือ 1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาล  โดยส่งเสริม 

ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง สร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ พัฒนา

ศักยภาพบุคลากรภาคสหกรณ์ให้บริหารงานอย่างมืออาชีพ และปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วมและบทบาทหน้าที่

ของสมาชิก รวมทั้งพัฒนาระบบก ากับ ดูแล ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาและคุ้มครองสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 2) ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยสนับสนุน

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการผลิตและการตลาด เพ่ือรวบรวม จัดเก็บ แปรรูปผลผลิต และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

องค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า ฟ้ืนฟูและพัฒนาความเข้มแข็งของธุรกิจ ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 

พัฒนานวัตกรรมการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และสร้างช่องทางตลาดเชื่อมโยงกับ

ภาคเอกชนในการรับซื้อผลผลิตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ โดยกรมได้รับจัดสรร

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,083.6519 ล้านบาท ด าเนินงานภายใต้ 5 แผนงาน ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 



 
 

 

สรปุผลการปฏบิตังิานและการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ผลการด าเนนิงานสะสมตัง้แต ่วนัที ่1 ตลุาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562) 
 

แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/กจิกรรม 
หนว่ย

นับ 

ผลการปฏบิตังิาน ผลเบกิจา่ยงบประมาณ (ลา้นบาท) 

เปา้หมาย 
ผลงาน

สะสม 

รอ้ยละ

ผลส าเร็จ 

งบประมาณ

ที่ไดร้บั 

ผลเบกิจา่ย

สะสม 
รอ้ยละ 

รวมทัง้สิน้ รอ้ยละ 100.00 93.46 93.46 3,083.6519 3,004.5590 97.64 

แผนงานบรูณาการ 

แผนงาน : แผนงานบรูณาการพัฒนาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 394.4612 368.6079 93.45 

โครงการที ่ 1 : โครงการพฒันาเกษตรกรรมยัง่ยนื 29.7540 27.3815 92.03 

กจิกรรมที ่1 : สง่เสรมิเกษตรอนิทรยีใ์นสหกรณใ์นพืน้ทีน่คิมสหกรณ ์     

   1.1 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ 

ไร ่ 1,000 1,076 107.60 
   

   1.2 สมาชิกเข้าร่วมโครงการมรีายได้เพิ่มขึ้นเฉลีย่ ร้อยละ 3 7 233.00 
   

กจิกรรมที ่2 : สง่เสรมิการเกษตรตามแนวทางทฤษฎใีหมใ่นสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร      

   2.1 จ านวนเกษตรกรไดร้ับการแนะน าส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหมต่ามขั้นตอนและวิธีการ 

ราย 
 

1,500 1,501 100.07    

   2.2 สมาชิกเข้าร่วมโครงการมรีายได้เพิ่มขึ้นเฉลีย่ ร้อยละ 3 29 967    

กจิกรรมที ่3 : สง่เสรมิเกษตรผสมผสานในสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร      

   3.1 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการส่งเสริมเกษตร
ผสมผสาน 

ไร ่
 

7,500 11,494 153.25    

   3.2 สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลีย่ ร้อยละ 3 29 967    

โครงการที ่ 2 : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer) 3.2385 3.0742 94.93 

กจิกรรมที ่1  : พฒันาสมาชกิสหกรณเ์ปน็สมาชกิปราดเปรือ่ง (Smart Member)       

   1.1 จ านวนสมาชิกสหกรณ์ทีเ่ข้าร่วมโครงการ
มีรายไดไ้ม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ป ี

ราย 5,320 5,284 99.32 
   

   1.2 เกษตรกรสมาชิกกลุม่เป้าหมายได้รับการ
ยกระดับเป็น Smart Farmer ไม่น้อยกว่า 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 70 72.56 103.66    
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แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/กจิกรรม 
หนว่ย

นับ 

ผลการปฏบิตังิาน ผลเบกิจา่ยงบประมาณ (ลา้นบาท) 

เปา้หมาย 
ผลงาน

สะสม 

รอ้ยละ

ผลส าเร็จ 

งบประมาณ

ที่ไดร้บั 

ผลเบกิจา่ย

สะสม 
รอ้ยละ 

โครงการที ่3 : โครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร    7.3702 7.3180 99.29 

กจิกรรมที ่1 : สนบัสนนุกจิกรรมสหกรณใ์นศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร       

   1.1 จ านวนศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการ
ผลติสนิค้าเกษตรเปน็แหล่งเรยีนรูด้้านการสหกรณ ์

ศูนย์ 882 882 100    

   1.2 เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่ม
ภายใต้ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ ์ไม่น้อยกว่า 

เครือข่าย 78 78 100    

   1.3 เครือข่ายมีกิจกรรมเชื่อมโยงกันอย่างน้อย 
1 กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40 100 250    

โครงการที ่4 : โครงการสง่เสรมิการใชเ้ครือ่งจกัรกลทางการเกษตร 26.5512 26.4889 99.77 

กจิกรรมที ่1 : สง่เสรมิการใชเ้ครือ่งจกัรกลการเกษตร    

   1.1 จ านวนสหกรณ์ได้รับการส่งเสรมิ 
การบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลการเกษตร
เพื่อบริการสมาชิก 

แห่ง 

 

 14 14 100    

   1.2 เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ไดร้ับประโยชน์
จากการให้บริการด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

ราย 750 1,858 247.73    

   1.3 การให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร
สามารถลดต้นทุนการผลติของสมาชิก 

ร้อยละ 10 10 100    

โครงการที ่5 : โครงการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตร 23.3869 23.1526 99.00 

กจิกรรมที ่1 : สนบัสนนุการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตรในสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร    

   1.1 สหกรณ์/กลุม่เกษตรกรเปน็ช่องทาง
จ าหน่ายสินค้าเกษตรของสมาชิก 

แห่ง 42 42 100    

   1.2 จ านวนเกษตรกรน าสินค้ามาจ าหน่ายใน
ตลาด 

ราย 4300 4,446 103.40    

   1.3 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีช่องทาง
การจ าหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10 36 360    

โครงการที ่6 : โครงการระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 25.2750 24.9627 98.76 

กจิกรรมที ่1 : สนบัสนนุการด าเนนิการบรหิารจดัการเกษตรแบบแปลงใหญใ่นรปูแบบสหกรณ์    

   1.1 จ านวนแปลงเกษตรแปลงใหญ่ม ี
การบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ ์

แปลง 4,000 4,018 100.45    

   1.2 สินค้าเกษตรจากพ้ืนท่ีเกษตรแปลงใหญ ่
มีตลาดรองรับ ไม่น้อยกว่า 
 

ร้อยละ 10 17.24 172.40    
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โครงการที ่7 : โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 42.4543 41.9708 98.86 

กจิกรรมที ่1 : สง่เสรมิการผลติและกระจายเมลด็พนัธุด์ีแกเ่กษตรกรในสถาบนัเกษตรกร    

   1.1 ปริมาณการรวบรวมเมลด็พันธ์ุดีของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ตัน 28,700 26,456.970 92.18    

   1.2 สมาชิกมีต้นทุนการผลิตลดลงจากการใช้
เมลด็พันธ์ุดีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ร้อยละ 3 10 333.33    

โครงการที ่8 : โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร 6.2822 6.2167 98.96 

กจิกรรมที ่1 : สนบัสนนุการด าเนนิงานในรปูแบบธนาคารสนิคา้เกษตรในสหกรณ ์    

   1.1 จ านวนสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมและ
จัดตั้งเป็นธนาคารสินคา้เกษตร 

แห่ง 124 131 105.65    

   1.2 ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสมาชิก
สหกรณ์ทีเ่ข้าร่วมโครงการธนาคารสนิค้าเกษตรลดลง 

ร้อยละ 3 13.09 436.33    

โครงการที ่9 : โครงการพฒันาสถาบนัเกษตรกรรปูแบบประชารฐั 12.1426 11.8682 97.74 

กจิกรรมที ่1 : สนบัสนนุการพฒันาสถาบนัเกษตรกรตามรปูแบบประชารฐั    

   1.1 จ านวนสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการผลติ การตลาด การบริการ และ
การบริหารจัดการตามรูปแบบประชารัฐ 

แห่ง 823 824 100.12    

   1.2 สหกรณ์ได้รับการพัฒนาเปน็ศูนย์กลาง 
ในการให้บริการด้านการเกษตรแก่สมาชิกและ
ชุมชน 

แห่ง 330 515 156.06    

   1.3 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์เป้าหมาย
โครงการเพิม่ขึ้นไม่น้อยกวา่ 

ร้อยละ 3 5.78 192.67    

โครงการที ่10 : โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนนิธรุกจิของสหกรณภ์าคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร 218.0060 196.1739 89.99 

กจิกรรมที ่1 : พฒันาศกัยภาพการด าเนินธรุกจิของสหกรณภ์าคการเกษตร/กลุม่เกษตรกร    

   1.1 จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการผลติ ตลาด บริการ และ
บริหารจดัการ 

แห่ง 367 1,162 316.62    

   1.2 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น 
 
 
 

ร้อยละ 3 6.32 210.67    
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แผนงาน : แผนงานบรูณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 5.7200 4.8350 84.53 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 5.7200 4.8350 84.53 

กจิกรรมที ่1 : พฒันาเศรษฐกจิดจิทิลัในสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร    

   1.1 มีโปรแกรมจัดการฐานข้อมลูสมาชิก
สหกรณ์ที่สามารถใช้ได้ทั้งด้านการผลิตและ
การตลาด 

ระบบ 2 1 50.00    

   1.2 กรมส่งเสริมสหกรณม์ีฐานขอ้มูลเพื่อแก้ไข
ปัญหาสมาชิกของสถาบันเกษตรกร เมื่อประสบ
ปัญหาภัยพิบตัิด้านต่าง ๆ 

ล้านราย 5 6.20 124.00    

   1.3 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีฐานข้อมูล 
online เพื่อน าไปใช้ในการสนับสนุนการด าเนิน
นโยบายของรัฐ 

ร้อยละ 100 100 100.00    

แผนงานยทุธศาสตร ์    

แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความมัน่คงและลดความเหลือ่มล้ า 

ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 

128.1068 117.3786 91.63 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาพืน้ทีโ่ครงการหลวง 11.9810 10.8502 90.56 

กจิกรรมที ่1 : พฒันาสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการหลวง    

   1.1 จ านวนสถาบันเกษตรกรในพื้นที ่
โครงการหลวงไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนา 

แห่ง 90 99 110.00    

   1.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 
โครงการหลวงมีปรมิาณธรุกิจเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3 5.47 182.33    

โครงการที ่2 : โครงการสง่เสรมิการด าเนินงานอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ 69.6756 60.1623 86.35 

กจิกรรมที ่1 : พฒันาสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ    

   1.1 จ านวนสถาบันเกษตรกร/โรงเรียน/ 
กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการพระราชด ารไิดร้ับ
การส่งเสริมและพัฒนาด้านการสหกรณ ์

แห่ง 976 981 100.51    

   1.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึน้ไม่ต่ ากว่า 
 
 

ร้อยละ 3 5.25 175.00    
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โครงการที ่3 : โครงการสง่เสรมิและพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิท ากนิของเกษตรกร 6.7620 6.6796 98.78 

กจิกรรมที ่1 : สง่เสรมิและพฒันาอาชพีภายใตโ้ครงการจดัทีด่นิตามนโยบายรฐับาล    

   1.1 จ านวนเกษตรกรไดร้ับการส่งเสริมและ
สนับสนุนการรวมกลุ่มและจดัตั้งสถาบัน
เกษตรกร 

ราย 1,800 1,945 108.06    

  1.2 ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบ
สหกรณ์ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐ 

พื้นที ่ 20 22 110.00    

   1.3 สหกรณ์ในพื้นที่โครงการจดัที่ดินท ากินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐได้รับการสนบัสนุน
โครงสร้างพื้นฐาน 

แห่ง 2 2 100.00    

   1.4 มีการจัดตั้งกลุ่มเตรยีมสหกรณไ์ม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 100 100    

โครงการที ่4 : โครงการชว่ยเหลอืด้านหนีส้นิสมาชกิสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 39.6882 39.6862 99.00 

กจิกรรมที ่1 : พกัช าระหนีต้น้เงนิและลดดอกเบี้ยใหส้มาชกิกลุม่เกษตรกรทีป่ลกูมนัส าปะหลงั  

ปกีารผลติ 2560/2561 

   

   1.1 จ านวนสมาชิกสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรที่
ประกอบอาชีพปลูกมันส าปะหลังได้รับการ
ช่วยเหลือด้านหนีส้ิน 

ราย 9,016 2,226 24.69    

   1.2 ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลงัของสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามแนวทางการบริหาร
จัดการมันส าปะหลังปีการผลิต 2560/61 ลดลง 

ร้อยละ 3 2.01 67.00    

กจิกรรมที ่2 : โครงการชว่ยเหลอืหนีส้นิสมาชกิสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรทีป่ระสบภยัจากพายุ 

โซนรอ้นปาบกึ 

   

   2.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ย 
ให้แก่สมาชิกสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรที่มีสญัญา
เงินกู้เพื่อการผลิตทางการเกษตร ที่ได้รับความ
เสียหายจากพายโุซนร้อนปาบึกตามมติครม.  
เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2562   
 
 
 
 
 

ราย 6,868 2,691 39.18    
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กจิกรรมที ่3 : โครงการลดดอกเบีย้เงนิกูใ้หเ้กษตรกรสมาชกิสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร    

   3.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ย 
ให้แก่สมาชิกสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรที่มีสญัญา
เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตร (ต้นเงินกู้ 
300,000 บาทแรก) ตามมติครม. เมื่อวันท่ี  
24 เมษายน 2562   

ราย 16,303 15,591 95.63    

แผนงานพืน้ฐาน    

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล้ า และ

สรา้งการเตบิโตจากภายใน 

688.0760 646.5807 93.97 

ผลผลติที ่ 1 : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาใหเ้ปน็กลไกการพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมในระดบัชมุชน 

688.0760 646.5807 93.97 

กจิกรรมที ่1 : การจดังานแสดงสนิคา้สหกรณ ์     

   1.1 จ านวนการจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์
ด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค ์

ครั้ง 1 1 100.00    

กจิกรรมที ่2 : การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร    

   2.1 อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 
กรมส่งเสรมิสหกรณ ์

ร้อยละ 80 100 125.00    

กจิกรรมที ่3 : สง่เสรมิและพฒันาสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร    

   3.1 จ านวนสมาชิกสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรเพิ่มขึ้น ราย 90,000 153,433 170.48    

   3.2 จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับ 
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต 
การตลาด การบริการ และการบรหิารจัดการ 

แห่ง 13,057 13,057 100.00    

   3.3 จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ม ี
ส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 

แห่ง 2,847 2,958 103.90    

   3.4 อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สนิของสมาชิก 
ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีสดัส่วนท่ีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 60 59.61 99.35    

   3.5 อัตราการขยายตัวปรมิาณธุรกิจของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในงาน/โครงการที่เข้า
ร่วมขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาล ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3 -1.17 -39.00    

   3.6 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระดับด ี

แห่ง 8,033  94.92    
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แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/กจิกรรม 
หนว่ย

นับ 

ผลการปฏบิตังิาน ผลเบกิจา่ยงบประมาณ (ลา้นบาท) 

เปา้หมาย 
ผลงาน

สะสม 

รอ้ยละ

ผลส าเร็จ 

งบประมาณ

ที่ไดร้บั 

ผลเบกิจา่ย

สะสม 
รอ้ยละ 

แผนงานบคุลากรภาครฐั 1,867.2879 1,867.1568 100.00 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล้ า  

และสรา้งการเตบิโตจากภายใน) 

1,867.2879 1,867.1568 100.00 

ผลผลติที ่1 : รายการคา่ใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั พฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเข้มแขง็    

กจิกรรมที ่1 : คา่ใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐักรมสง่เสรมิสหกรณ ์(เงนิเดอืน คา่จา้ง คา่ตอบแทน ฯลฯ 

บคุลากรกรมสง่เสรมิสหกรณ ์จ านวน 5,455 คน ประกอบดว้ย ขา้ราชการ 3,067 คน 

ลกูจา้งประจ า 775 คน และพนกังานราชการ 1,613 คน) 

   

   1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสรมิ
สหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย 
 

ร้อยละ 97.00 100.00 103.09    
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แผนงาน 

พ้ืนฐาน 
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  แผนงานพืน้ฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล้า้ 

และสรา้งการเตบิโตจากภายใน 

ผลผลติที ่ 1 : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาใหเ้ป็นกลไก 

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในระดบัชมุชน 

กิจกรรมที่ 1 : การจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ :  
 1.1 เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์คุณภาพสหกรณ์ 
 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต และเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการและนักธุรกิจ
ภาคเอกชน หอการค้า ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป 
 1.2 เพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต และเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 
กับเครือข่ายสหกรณ์นอกภาคการเกษตร หอการค้า ผู้ประกอบการภาคเอกชน ผู้ประกอบการโรงแรม/
ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า/Modern trade ผู้ส่งออกสินค้าเกษตร ประชาชนและผู้บริโภคท่ัวไป 

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ :  
 2.1 ส่วนกลาง สถานที่จัดงาน กรุงเทพมหานคร จ านวน 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. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2562 :  
หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 7,000,000 6,996,427 99.95 
   1.1 ส่วนกลาง  499,800 496,227 99.29 
   1.2 ส่วนภูมิภาค  6,500,200 6,500,200 100 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมทั้งสิ้น 7,000,000 6,996,427 99.95 
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4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
   4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1.จ านวนการจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ด าเนินการได้
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ครั้ง 1 1 100 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
1.จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ภาคกลาง ปี 2562 
ภายใต้ชื่องาน “Fresh From Farm เนื้อ นม ไข่ ผัก
ผลไม้ พรีเม่ียม By CO-OP”ระหว่างวันที่ 23 - 25 ส.ค. 
2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โถงลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพระราม 3 

ครั้ง 1 1 100 

ส่วนภูมิภาค 
1. การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ภาคใต้ ปี 2562 ณ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ครั้ง - 1 - 

2. การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ระดับจังหวัด 
จ านวน 14 จังหวัด  

ครั้ง - 14 - 

   4.2 ผลลัพธ์  
        ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  มีผู้เข้าร่วมชมงาน จ านวน 66,536 คน ยอดจ าหน่ายสินค้ารวม 16,267,567 บาท 
และยอดมูลค่าการเจรจาธุรกิจรวม 15,553,000 บาท 
        ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 1) สามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์คุณภาพสหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต และเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการและนักธุรกิจ
ภาคเอกชน หอการค้า ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป 
 2) สามารถเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต และเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์ กับเครือข่ายสหกรณ์นอกภาคการเกษตร หอการค้า ผู้ประกอบการภาคเอกชน ผู้ประกอบการโรงแรม/
ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า/Modern trade ผู้ส่งออกสินค้าเกษตร ประชาชนและผู้บริโภคท่ัวไป 
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การจดังาน “Fresh From Farm เนือ้ นม ไข ่ผกัผลไม ้พรเีมีย่ม By CO-OP”  

ระหวา่งวนัที ่23 - 25 ส.ค. 2562 ณ ลานโปรโมชัน่ ชัน้ 1 โถงลฟิทแ์กว้ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพระราม 3 

 

 

 

 

 

 

 

พธิเีปดิงานมหกรรมสนิคา้สหกรณจ์งัหวดัอทุยัธาน ี 

โดยรฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ)์ 
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กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร    

1) งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

งานส่งเสริม สนับสนุนระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ประกอบด้วย งาน/โครงการส าคัญ ซึ่งเป็น
ภารกิจพ้ืนฐานที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนาความสามารถการบริหารการจัดการ การด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  

ในปี 2562 ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ และการบริหาร
จัดการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมถึงแก้ไขปัญหาการด าเนินงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 13,057 แห่ง  
ทั่วประเทศ ตามเป้าหมาย แบ่งเป็น สหกรณ์ จ านวน 8 ,200 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 4 ,857 แห่ง  
และจ านวนสมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ้น จ านวน 153,433 ราย แบ่งเป็น สมาชิกของสหกรณ์ 
จ านวน 148,078 ราย และสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร 5,355 ราย  

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ผลการด าเนินงาน หน่วยนับ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวม 
1. สถานะของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แห่ง 8,086 4,705 12,791 
   1.1 สถานะด าเนินการ 
   1.2 สถานะเลิก/ช าระบัญชี 

แห่ง 
แห่ง 

6,799 
1,287 

3,907 
798 

10,706 
2,085 

2. จ านวนสมาชิก ล้านคน 11.635 0.481 12.116 
3. ทุนด าเนินงาน (ข้อมูลกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 

ล้านบาท 3,287,085.29 4,122.13 3,291,207.42 

4. ปริมาณธุรกิจ (ข้อมูลกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 

ล้านบาท 2,219,292.38 5,775.00 2,225,067.38 

   4.1 ธุรกิจรับฝากเงิน  
   4.2 ธุรกิจสินเชื่อ  
   4.3 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
   4.4 ธุรกิจรวบรวมผลผลิต  
   4.5 ธุรกิจแปรรูป 

ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท 

766,528.30 
1,302,056.91 

59,717 
72,720.05 
16,809.69 

153.87 
2,149.39 
800.03 

2,262.36 
383.88 

766,682.17 
1,304,206.30 

60,517.03 
74,982.41 
17,193.57 

5. ผลการด าเนินงาน (ข้อมูลกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 

แห่ง 
ล้านบาท 

5,728 
95,201.22 

3,544 
96.40 

9,272 
95,297.62 

   5.1 ผลก าไรสุทธิ/มูลค่า 
 

แห่ง 
ล้านบาท 

4,551 
98,513.31 

3,054 
174.71 

7,605 
98,688.02 
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ผลการด าเนินงาน หน่วยนับ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวม 
   5.2 ผลขาดทุนสุทธิ/มูลค่า 
 
   5.3 ไม่มีผลการด าเนินงาน  

แห่ง 
ล้านบาท

แห่ง 

1,139 
3,312.09 

38  

470 
78.32 

20 

1,609 
3,390.41 

58 
6. ผลการจัดประชุมใหญ่สามัญใน
ปีงบประมาณ 2562 ของสหกรณ์ที่มี
วันสิ้นปีทางบัญชี ระหว่างเดือน มี.ค. 
2561 - ก.พ. 2562 (ระบบ E-PROJECT  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 

แห่ง 7,009 3,553 10,562 

   6.1 ประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน 
   6.2 ประชุมใหญ่ได้เกิน 150 วัน 
 

แห่ง 
แห่ง 

6,745 
264 

3,437 
116 

10,182 
380 

 
2) สง่เสรมิพฒันาสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรสูม่าตรฐาน 

ด าเนินการจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรเพ่ือวัดความเป็นสถาบันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
และประเมินศักยภาพในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในเบื้องต้น ในปี 2562 มีเป้าหมาย 
ในการส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีขึ้นไป จ านวน 8,033 แห่ง โดย ณ วันที่  
26 สิงหาคม 2562 ได้ประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว จ านวน 7,279 แห่ง (สหกรณ์ 4,954 แห่ง 
และกลุ่มเกษตรกร 2 ,325 แห่ง) มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐานแล้ว จ านวน 5 ,976 แห่ง  
(คิดเป็นร้อยละ 74.39 ของเป้าหมาย 8,033 แห่ง)  

ผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
หน่วย : แห่ง 

สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

สหกรณ์/
กลุ่ม

เกษตรกร
ทั้งหมด 

น ามาจัด
มาตรฐาน  

ผลการประเมิน 
ผ่าน ผ่าน

มาตรฐานรวม 
ไม่ผ่าน

มาตรฐาน ดีเลิศ ดีมาก ด ี

1. สหกรณ ์ 8,089 6,190 2,347 1,621 762 4,730 1,460 
2. กลุ่มเกษตรกร 4,714 3,576    2,859 672 

รวม 12,803 9,757    7,625 2,132 
 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนายกระดับจากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในพัฒนาการที่ดีข้ึน ประกอบด้วย สหกรณ์ 227 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 288 แห่ง  
 2) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปีก่อน สามารถรักษาระดับมาตรฐานได้ 
ประกอบด้วยสหกรณ์ 3,685 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 87.82 ของสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานปีก่ อน) และ 
กลุ่มเกษตรกร 2,595 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 90.73 ของกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานปีก่อน)  
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ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานของงาน/โครงการ  

5.1 สหกรณ์ประสบปัญหาการด าเนินธุรกิจขาดทุน โดยพบว่าสหกรณ์ขนาดเล็กไม่สามารถด าเนินธุรกิจ
ให้มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายได้ บางสหกรณ์มีก าไรสลับกับขาดทุน ไม่สามารถท าก าไรได้สม่ าเสมอทุกปี 
ส าหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่พบว่ามีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญเป็นจ านวนมาก ท าให้สหกรณ์ขาดทุน บางสหกรณ์      
มีการหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์มากกว่าก าไรจึงท าให้สหกรณ์ขาดทุน 

5.2 สหกรณ์ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี โดยแยกออกเป็น สหกรณ์ไม่สามารถปิดบัญชีได้ 
และสหกรณ์สามารถปิดบัญชี แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี สหกรณ์ท าได้เพียงจัดประชุม
ภายใน 150 วัน โดยไม่มีการอนุมัติงบการเงิน 
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ 
 6.1 วิเคราะห์ศักยภาพตั้งแต่แผนงานประจ าปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แผนกลยุทธ์หรือแผน
ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แผนธุรกิจแต่ละประเภทที่จะต้องขยายธุรกิจหรือเพ่ิมปริมาณธุรกิจ    
ที่ด าเนินงานแล้วไม่ประสบผลการขาดทุน ลดค่าใช้จ่ายบางส่วนถือว่าเป็นการลดต้นทุนการบริหารของสหกรณ์ 
รวมทั้งโครงสร้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ควรมีบุคลากรเท่าที่ไม่เป็นภาระให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   
การสร้างรายได้ของสหกรณ์ การควบคุมค่าใช้จ่าย การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน  การประเมินความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนการวิเคราะห์การลดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน รวมทั้ง
การสร้างการมีส่วนร่วมของบรรดาสมาชิกและการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ 

6.2 ส่งเสริมการจัดจ้างผู้จัดท าบัญชีในสหกรณ์ โดยมี Model ตัวอย่างร่วมกันระว่างสหกรณ์ในการ 
จัดจ้างผู้จัดท าบัญชี และส่งเสริมให้มีการวางแผนและด าเนินธุรกิจให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

6.3 บูรณาการระหว่างหน่วยงาน ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร  
ที่เกี่ยวข้องแต่ละประเภทและรูปแบบสหกรณ์ ตกลงความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดท าบัญชีและ
งบการเงินได้ มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่/ผู้จัดท าบัญชีของสหกรณ์เพ่ือพัฒนาระดับขีดความสามารถในการจัดท าบัญชี 

 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงผลการจดัมาตรฐานสหกรณ ์ประจา้ป ี2562 
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ภาพแสดงผลการจดัระดบัมาตรฐานกลุม่เกษตรกร ประจา้ป ี2562 

 

3) พฒันาและสง่เสรมิสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรสูด่เีดน่ 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ : 
 1.1 เพ่ือให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๑ และ ๒ แนะน า

ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ให้ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ และส่งเข้าประกวด           
เพ่ือคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

1.2 เพ่ือให้การจัดการประกวดคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสามารถด าเนินการ                
ได้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

1.3 เพ่ือยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ         
ให้ปรากฏต่อสาธารณชน 

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ : 
2.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย (ปี 2561 – 2562) ที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริม

สหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และ 2 ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์      
อยู่ในระดับเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ  

2.2 จัดประกวดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด จ านวน 78 แห่ง 
2.3 จัดประกวดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค จ านวน 25 แห่ง   
2.4 จัดประกวดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับชาติ จ านวน 9 แห่ง 
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3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2562 : 
       หนว่ย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 
1. งบด าเนินงาน 754,160 754,160 100.00 
2. เงินอุดหนุน 2,000,000                                                                                                                                                                                                   1,800,000  90.00 
            รวมทั้งสิ้น 2,406,095 2,021,095 84.00 

     * หมายเหตุ เนื่องจากจ านวนสาขาที่ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติมีจ านวน 9 สาขารางวัล งบประมาณส่วนที่เหลือ              
ได้ด าเนินการส่งคืนเงินแล้ว จ านวน 200,000 บาท 

4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 
ตัวช้ีวัด 
ระดับความส าเร็จการประกวดคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรดีเด่น 

ครั้ง 8 8 100 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
1.จัดประชุมคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มดีเด่นระดับภาค ครั้ง 4 4 100 
2.จัดประชุมคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มดีเด่นระดับกรม ครั้ง 2 2 100 
3.จัดประชุมคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นระดับอนุกรรมการ ครั้ง 1 1 100 
4.จัดประชุมคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นระดับกระทรวง ครั้ง 1 1 100 
ส่วนภูมิภาค 
1.ก าหนดสหกรณ์/กลุ่มเป้าหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปี จังหวัด 78 78 100 
2.ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเป้าหมาย จังหวัด 78 78 100 
3.ทดสอบคะแนนตามเกณฑ์ จังหวัด 78 78 100 
4.จัดประชุมคัดเลือกระดับจังหวัด จังหวัด 78 78 100 
5.ประกาศผลระดับจังหวัด จังหวัด 78 78 100 
6.ส่งสหกรณ์/กลุ่มเข้าประกวดระดับภาค จังหวัด 78 78 100 
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4.2 ผลลัพธ์  
      เชิงปริมาณ 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2562 จ านวน 9 แห่ง  ดังนี้ 
1. สหกรณก์ารเกษตรคณฑีพัฒนา จ ากัด จังหวัดก าแพงเพชร     
2. สหกรณ์นิคมวังไทร จ ากัด จังหวัดระยอง  
3. สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด จังหวัดนครปฐม  
4. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จ ากัด จังหวัดพัทลุง 

5. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา 

6. สหกรณ์เดินรถแม่สอด จ ากัด จังหวัดตาก      
7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี  
8. กลุ่มเกษตรกรท านาเทพนคร  จังหวัดก าแพงเพชร 

9. กลุ่มเกษตรกรท าสวนบ้านนาปรังพัฒนา จังหวัดสงขลา   
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจ าปี 2562 จ านวน 25 แห่ง ดังนี้ 
1. สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ประจ าปี 2562 
    1.1 ประเภท สหกรณ์การเกษตร 

 ภาคเหนือ ได้แก่ สหกรณก์ารเกษตรคณฑีพัฒนา จ ากัด  จังหวัดก าแพงเพชร     
 ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณช์มรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากัด จังหวัดสุรินทร์  
 ภาคใต้ ได้แก ่สหกรณ์การเกษตรไชยา จ ากัด  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

    1.2 ประเภท สหกรณ์นิคม 

 ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์นิคมวังไทร จ ากัด จังหวัดระยอง  
 ภาคใต้ ได้แก ่สหกรณ์นิคมพนม จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

    1.3 ประเภท สหกรณ์โคนม 
 ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด  จังหวัดนครปฐม  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จ ากัด  จังหวัดนครราชสีมา    

    1.4 ประเภท สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา 
 ภาคใต้ ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางควนหมากพัฒนา จ ากัด จังหวัดสงขลา 

    1.5 ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ภาคเหนือ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าปาง จ ากัด  จังหวัดล าปาง 
 ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด  จังหวัดชลบุร ี

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขบุรีรัมย์ จ ากัด จังหวัดบุรีรัมย์ 
ภาคใต้ ได้แก ่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จ ากัด จังหวัดพัทลุง 

              1.6 ประเภท สหกรณ์ร้านค้า 

 ภาคกลาง ได้แก่  ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลตราด จ ากัด  จังหวัดตราด    
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา 
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1.7 ประเภท สหกรณ์บริการ 
 ภาคเหนือ ได้แก่ สหกรณ์เดินรถแม่สอด จ ากัด จังหวัดตาก      
 ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณบ์ริการไออาร์พีซี จ ากัด จังหวัดระยอง   
 ภาคใต้ ได้แก ่สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต จ ากัด จังหวัดภูเก็ต 

    1.8 ประเภท สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  
 ภาคเหนือ ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ 
 ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี   
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองปลาซิว จ ากัด จังหวัดมุกดาหาร     
ภาคใต้ ได้แก ่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านตะกรบ จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจ าปี 2562 
    2.1 ประเภท กลุ่มเกษตรกรท านา 

 ภาคเหนือ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรท านาเทพนคร จังหวัดก าแพงเพชร 
    2.2 ประเภท กลุ่มเกษตรกรท าสวน 

 ภาคกลาง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรท าสวนคมบาง จังหวัดจันทบุรี   
 ภาคใต้ ได้แก ่กลุ่มเกษตรกรท าสวนบ้านนาปรังพัฒนา จังหวัดสงขลา   

เชิงคุณภาพ 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานของ

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นให้ปรากฏต่อสาธารณชน รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
การจัดท าเอกสารส่งประกวดคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค มีรายละเอียดเอกสาร

ประกอบการประกวดคัดเลือกมาก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต้องจัดเจ้าหน้าที่ 2-3 คน ในการจัดท าข้อมูล รวมทั้ง 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่มีแรงจูงใจในการจัดท าเอกสารส่งเข้าประกวดคัดเลือก 

6. แนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ  
 6.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรควรวางแผนและมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจัดท าข้อมูลเพ่ือส่งเข้าประกวด 
รวมถึง เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคควรให้ความส าคัญต่อการก าหนดเป้าหมาย โดยการก าหนดเป้าหมายสหกรณ์
ภาคการเกษตร 2 แห่ง สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 2 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วย 
 6.2 จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม           
ตามหลักเกณฑ์เห็นความส าคัญและเข้าร่วมประกวดคัดเลือก 
     6.3 ควรมีการให้เงินรางวัลแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ 
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การตรวจเยีย่ม และตรวจสอบขอ้มลูสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรดเีดน่ ในพื้นที ่

 

การจดัประชมุคณะอนกุรรมการคดัเลือกสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรดเีดน่ ระดบัภาค 
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4) โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงิน 
 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ :   
  1.1 เพ่ือให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินด้านบุคคลแก่บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ 
  1.2 เพ่ือพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นองค์กรที่สามารถวางแผนทางการเงินแก่สมาชิกได้  

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ :   
 2.1 กรรมการและฝ่ายจัดการจากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี NPL ในระดับสูง จ านวน 25 แห่ง (แหง่ละ 4 ราย) 
รวม 100 ราย 
  2.2 สมาชิกท่ีมีปัญหาหนี้สินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี NPL ในระดับสูง 
  2.3 ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ก ากับดูแลสหกรณ์เป้าหมาย 25 แห่ง (25 ราย) 
  2.4 ผู้สังเกตการณ์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่โครงการ (20 ราย) 
 

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2562 :  
      หนว่ย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 1,548,000 1,548,000 100 
   1.1 ส่วนกลาง     348,000    348,000 100 
   1.2 ส่วนภูมิภาค  1,200,000 1,200,000 100 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมทั้งสิ้น 1,548,000 1,548,000 100 

 

พธิมีอบโลร่างวลัสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรดเีดน่แหง่ชาติ 
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4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
   4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 
 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1. ข้าราชการ กรรมการด าเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ ผู้สังเกตการณ์ วิทยากรและเจ้าหน้าที่โครงการ 
จ านวน 145 คน  

ราย 
 
 

145 
 
 

142 
 
 

97.93 
 
 

2. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ีนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 จ านวน 25 สหกรณ์       
ที่เข้าร่วมโครงการ  

ราย 1,500 1,931 128.73 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
1. จัดท าและขออนุมัติโครงการ  
   - รับสมัครสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสมาชิกประสบปัญหา
หนี้สิน จ านวน 25 แห่ง 
   - พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ NPL สูง และมี
คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ 
   - ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนด
หลักสูตรวิธีการเป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก  
   - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก  
   - ท าหนังสือชี้แจงเพ่ือให้แนวทางการส่งเสริมและ
ผลักดันให้สหกรณ์ เป็นองค์กรวางแผนทางการเงิน 
แก่สมาชิก (พร้อมโอนเงินงบประมาณ) 
   - จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผน 
ทางการเงิน และเครื่องมือการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
เผยแพร่ทางเว็บไซด ์
   - ติดตามประเมินผลโครงการ 

โครงการ 1 1 100 

ส่วนภูมิภาค 
1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 ที่ก ากับดูแล 
จ านวน 25 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ   

แห่ง 25 25 100 
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4.2 ผลลัพธ์  

          เชิงปริมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กรรมการ ฝ่ายจัดการ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี NPL ในระดับสูง  ข้าราชการ

เจ้าหน้าที่ก ากับดูแลสหกรณ์ จ านวน 2,073 ราย ได้รับการแนะน าส่งเสริม และท าความเข้าใจร่วมกัน              
ในการผลักดันสหกรณใ์ห้เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก 

เชิงคุณภาพ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับส่งเสริมแนะน าและผลักดันให้เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก 

จ านวน 25 แห่ง  
 

 

 

 

 

 

 

โครงการพฒันาสหกรณอ์อมทรพัยเ์ปน็องคก์รวางแผนทางการเงนิของสมาชกิ ระหวา่งวนัที ่4 – 5 

เมษายน 2562 ณ โรงแรมรเิวอรไ์รน ์เพลส รเิวอรไ์ซต ์ ถนนพบิลูสงคราม อา้เภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี

 

5) ประชมุเชงิปฏบิตักิารการรบัฟงัความคดิเหน็เกณฑก์ารประเมนิสหกรณเ์ครดติ 

ยเูนี่ยนเปน็องคก์รทางการเงนิและสวสัดกิารชมุชนที่เขม้แขง็  

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ  
1.1 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การประเมินความเป็นองค์กรที่เข้มแข็งด้านการเงินและสวัสดิการ

ชุมชนที่เข้มแข็ง  
1.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินความเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง  

ด้านการเงินและสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็งในแต่ละหมวด และสามารถน า ไปใช้ในการพัฒนาทีมงาน  
พัฒนาสหกรณ ์

1.3 เพ่ือให้ผู้ เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการด าเนินธุรกิจ ปรับเปลี่ยนวิถีปฏิบัติในองค์กร  
พร้อมเป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิก 

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ  
    กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 240 คน จัดประชุมฯ จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 120 คน ประกอบด้วย 

2.1 ผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2561  
 2.2 ข้าราชการส านักงานสหกรณ์จังหวัด  

2.3 เจ้าหน้าที่โครงการ วิทยากร และผู้สังเกตการณ์  
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3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2562 : 
       หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 
1. งบด าเนินงาน    
    1.1 ส่วนกลาง 489,200 489,200 100 
    1.2 ส่วนภูมิภาค - - - 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมทั้งสิ้น 489,200 489,200 100 

4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
     4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าใจในเกณฑ์  
การประเมินความเป็นองค์กรที่ เข้มแข็งด้านการเงิน       
และสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง 

ร้อยละ 80 80 100 

       - รุ่นที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจเกณฑ์ฯ  ราย 120 120 100 
       - รุ่นที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจเกณฑ์ ราย 120 112 93.33 
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
จัดประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่เคยเข้าร่วมโครงการในปี 2561 

ครั้ง 2 2 100 

 

4.2 ผลลัพธ์  
 เชิงปริมาณ 
          ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การประเมิน
สหกรณ์เครดิตยูเนียนเป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง จ านวน 232 ราย 

          เชิงคุณภาพ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าเกณฑ์การประเมินไปใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้สามารถ  
บริหารจัดการธุรกิจการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชนอย่างแท้จริง 

5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
      การท าความเข้าใจในการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการประเมินตามเกณฑ์ และพิจารณาความเหมาะสม    

ของผลที่ได้จากการค านวณค่าคะแนนตามเกณฑ์ 
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ประชมุเชงิปฏบิตักิารการรบัฟงัความคดิเหน็เกณฑก์ารประเมนิ 

สหกรณเ์ครดติยเูนีย่นเปน็องคก์รทางการเงนิและสวสัดกิารชมุชนทีเ่ขม้แขง็ 

 รุน่ที่ 1 ระหวา่งวนัที่ 26 – 27 มนีาคม 2562 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชมุเชงิปฏบิตักิารการรบัฟงัความคดิเหน็เกณฑก์ารประเมนิ 

สหกรณเ์ครดติยเูนีย่นเปน็องคก์รทางการเงนิและสวสัดกิารชมุชนทีเ่ขม้แขง็ 

รุน่ที ่2 ระหวา่งวนัที ่28 –  29 มนีาคม 2562 
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6) โครงการสัมมนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาเป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการ

ชุมชนที่เข้มแข็ง 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ : 
1.1 เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินฯ และเห็นความส าคัญของการเป็น

องค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน 
1.2 เพ่ือวางแผนพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่สหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ 
1.3 เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเชื่อมโยงธุรกิจและประสบการณ์ในการด าเนินงาน 

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ : 240 คน จัดจ านวน 2 รุ่น ๆ ละ  120 คน ประกอบด้วย 
2.1 ผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ 
2.2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1  

และพ้ืนที่ 2 
 2.3 เจ้าหน้าที่โครงการ วิทยากร และผู้สังเกตการณ์ 

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2562 :  
       หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 
1. งบด าเนินงาน    
    1.1 ส่วนกลาง 489,200 489,200 100 
    1.2 ส่วนภูมิภาค - - - 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมทั้งสิ้น 489,200 489,200 100 

4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

หน่วย : บาท 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีค่าคะแนนผ่าน
การทดสอบ 
รุ่นที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ 
รุ่นที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ 
 
 

ร้อยละ 
 

ราย 
ราย 

 
 
 

80 
 

120 
120 

83 
 

116 
114 

103.75 
 

96.67 
95 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ     
ส่วนกลาง 
จัดประชุมโครงการ “สัมมนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพ่ือ
พัฒนาเป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชนที่
เข้มแข็ง” จ านวน 2 รุ่น 

ครั้ง 2 2 100 

4.2 ผลลัพธ์  
 เชิงปริมาณ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 230 ราย สามารถน าเกณฑ์การประเมินไปใช้ในการวางแผน เพ่ือพัฒนา
สหกรณ์ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          เชิงคุณภาพ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และเข้าใจในเกณฑ์การประเมินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ สามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
       รายละเอียดเอกสารประกอบ/หลักเกณฑ์มีรายละเอียดมาก  

6. แนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ  
       เจ้าหน้าที่ควรให้ความส าคัญต่อการก าหนดเป้าหมาย ซึ่งต้องใกล้ชิด สหกรณ์ เ พ่ือติดตาม

ความก้าวหน้าการพัฒนาของสหกรณ์ 
 

  
           

   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสมัมนาสหกรณเ์ครดติยเูนีย่นเพือ่พฒันาเปน็องคก์รทางการเงนิและสวสัดกิารชมุชนทีเ่ขม้แขง็ 
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7) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจัดการหนี้และการสง่ชา้ระหนีข้องสมาชิกสหกรณเ์คหสถาน

บา้นมั่นคง 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ :  
เพ่ือให้สหกรณ์มีแผนและแนวทางการจัดการหนี้ของสมาชิกสหกรณ์  

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ :  
สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง จ านวน 62 แห่ง จาก 60 จังหวัด 2 พ้ืนที่ (จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี 

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก 
นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช 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 สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองบัวล าภู อ่างทอง อ านาจเจริญ อุดรธานี 
อุทัยธานี อุบลราชธานี ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2) 

 
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2562 :  

หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 423,680 423,680 100 
   1.1 ส่วนกลาง  235,200 235,200 100 
   1.2 ส่วนภูมิภาค  188,480 188,480 100 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมทั้งสิ้น 423,680 423,680 100 

4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
    4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1. แนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์

เคหสถานบ้านมั่นคง 
เล่ม 1 1 100 

2. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงมีแผนในการ
บริหารจัดการช าระหนี้ของสมาชิก 

 
 
 

ร้อยละ 100 100 100 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
1. อ านวยการ ประสานงาน แนะน าให้

ค าปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินงานแก่
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 

แห่ง 62 62 100 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 

ครั้ง 1 1 100 

3. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามโครงการฯ เรื่อง 1 1 100 
4. ติดตามรายงานผลฯ แห่ง 62 62 100 
ส่วนภูมิภาค 
1. แจ้งสหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ แห่ง 62 62 100 
2. จัดประชุมถอดบทเรียนสหกรณ์เคหสถาน                

บ้านมั่นคงเป้าหมาย 
แห่ง 62 62 100 

3. แนะน า ส่งเสริม ช่วยเหลือและติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

แห่ง 62 62 100 

4.2 ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงที่เข้าร่วมโครงการฯ มีแผนในการบริหารจัดการช าระหนี้ของสมาชิก  

จ านวน 62 แห่ง 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงที่ เข้าร่วมโครงการฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการระดม 

ความคิดเห็นในการจัดท าแผนและแนวทางการบริหารจัดการช าระหนี้ของสมาชิก และสามารถน าแผนและแนวทาง 
การบริหารจัดการช าระหนี้ของสมาชิกไปสู่การปฏิบัติ  
5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานของงาน/โครงการ  

5.1 ในการประชุมถอดบทเรียนแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกสหกรณ์มีเพียงส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดกับคณะกรรมการสหกรณ์ซึ่งอาจมองเห็นปัญหาและแนวทางแก้ไขได้ไม่ครอบคลุม 

5.2 บุคคลากรของสหกรณ์ ทั้งคณะกรรมการด าเนินการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกส่วนใหญ่ยังมีความรู้
เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ และความเข้าใจทางกฎหมาย ไม่เพียงพอ 

6. แนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ  
6.1 การประชุมถอดบทเรียนควรมีองค์ประกอบของผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น สถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน(องค์การมหาชน) พอช., ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์, เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ คณะกรรมการ 
เจ้าหน้าที่ตัวแทนสมาชิก เพ่ือจะได้สะท้อนปัญหาที่ชัดเจน 

6.2 ควรจัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการ
หนี้อย่างเป็นระบบให้แก่สหกรณ์ 
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โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารแนวทางการบรหิารจดัการหนีข้องสมาชกิสหกรณเ์คหสถานบา้นมัน่คง เมือ่

วนัที่ 2 - 3 เมษายน 2562 ณ รเิวอรไ์รน ์เพลส รเิวอรไ์ซด ์จงัหวดันนทบรุี 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

      
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การจดัประชมุถอดบทเรยีนสหกรณเ์ปา้หมาย (สว่นภมูภิาค) 
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8) โครงการบรณูาการบรหิารจดัการเพือ่พฒันาศกัยภาพรา้นสหกรณ์ไทย 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ :  
      1.1 เพ่ือให้สหกรณ์ร้านค้ามีการยกระดับการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานคุณภาพ มีการแลกเปลี่ ยน
ความรู้ ประสบการณ์ และเชื่อมโยงธุรกิจซึ่งกันและกัน 
      1.2 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ให้ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ : 
     สหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์ประเภทอ่ืนที่มีร้านค้า จ านวน 136 แห่ง ในพ้ืนที่ 75 จังหวัด 1 พื้นที่ 
 
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2562 :  

หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 470,799 470,799 100 
   1.1 ส่วนกลาง  470,799 470,799 100 
   1.2 ส่วนภูมิภาค  - - - 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมทั้งสิ้น 470,799 470,799 100 

4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- สหกรณ์มีการท าธุรกิจระหว่างกันท าให้ปริมาณธุรกิจ
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ 3 

ร้อยละ 3 3 100 
 

 - สหกรณ์ที่ เข้าร่วมโครงการได้เข้ารับการประเมิน
สถานภาพสหกรณ์และก าหนดแนวทางการพัฒนา 
ตามกรอบท่ีก าหนด ร้อยละ 60 จ านวน 82 แห่ง 
 

แห่ง 
(136) 

136 
 

107 
 

78.67 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 - สหกรณ์ได้รับการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ แห่ง 

(136) 
136 107 78.67 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
1. จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานโครงการบูรณาการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพร้านสหกรณ์ไทย 

เล่ม 1 1 100 

2. ติดตามประเมินผลโครงการสหกรณ์ที่เข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการภายหลังจากสิ้นสุดการประชุม 

ครั้ง 5 5 100 

3. สรุปผลการด าเนินโครงการเสนอผู้บริหาร ครั้ง 1 1 100 
ส่วนภูมิภาค 
1. สนับสนุนช่วยเหลือ แนะน า ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ
ร้านสหกรณ์ให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร 
ร่วมกันหรือท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือน าไปสู่การสร้าง
เครือข่ายที่เข้มแข็ง 

แห่ง 136 107 78.67 

2. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานต่อกองพัฒนา
สหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าตามแบบรายงานที่
ก าหนด 

แห่ง 136 107 78.67 

4.2 ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการบรูณาการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาศักยภาพร้านสหกรณ์ไทย จ านวน 

107 แห่ง มีการท าธุรกิจระหว่างกันท าให้ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ยอดรวม 778.01 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย
ร้อยละ 3.10 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกับของปีก่อน (754.62 ล้านบาท) 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
          1. บุคลากรของสหกรณ์ได้รับการพัฒนาและมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านสหกรณ์           
          2. สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์โดยสหกรณ์มีการก าหนดช่องทาง/วิธีการ
ประเมินความพึงพอใจของสมาชิกและประชาชนทั่วไป โดยการใช้แบบสอบถามหรือประเมินผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์และได้น าผลการประเมินมาวิเคราะห์และมาจัดท าแผนการให้บริการตามความต้องการของสมาชิก
และประชาชนทั่วไป ตัวอย่างเช่น มีการเพิ่มสินค้าให้หลากหลายมากขึ้นตามท่ีสมาชิกต้องการ เป็นต้น 

5. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ  
             กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรก าหนดนโยบายให้ร้านค้าสหกรณ์/สหกรณ์ที่มีร้านค้าได้มาตรฐาน 
การบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่สรา้งความเขม้แขง็และสรา้งความสมัพนัธก์ารทา้ธรุกจิระหวา่งสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตดิตามประเมนิผลสมัฤทธิโ์ครงการสหกรณท์ีเ่ขา้รว่มการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 

ภายหลงัจากสิน้สดุการประชมุ  
 

9) โครงการสง่เสรมิการออมเพือ่สรา้งหลกัประกนัความมัน่คงในชีวติของสมาชกิสหกรณ์ 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ :  
 1.1 เพ่ือให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช .) เพ่ือ
สมาชิกได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้แล้วสมาชิกสหกรณ์
และประชาชนต้องได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงงานในการประกอบอาชีพตามถนัดและการได้รับสวัสดิการ 
ทางสังคมจากรัฐผ่านกองทุนเงินออมแห่งชาติ 

1.2 เพ่ือลดความเสี่ยงของสมาชิกสหกรณ์ท่ีตกอยู่ในความยากจนในวัยสูงอายุ เนื่องจากไม่มีโอกาสเข้าถึง
ช่องทางการออมระยะยาวในขณะที่อยู่ในวัยท างาน  
        1.3 เพ่ือให้ความรู้และสนับสนุนการออมของสมาชิกสหกรณ์อย่างทั่วถึงรวมทั้งสร้างวินัยในการออมของ
สมาชิกสหกรณ์ไทยในขณะที่อยู่ในวัยท างาน 
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2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ :  
2.1 สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว (ท่ีไม่มีรายได้ประจ า) 
2.2 สหกรณ์ท่ีมีความพร้อมในการบริหารจัดการ สมัครเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกและส่งเงินสะสม กอช. 

หรือเครือข่ายประสัมพันธ์ กอช. 
 

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2562 :  
หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 592,700 592,700 100 
   1.1 ส่วนกลาง  202,700 202,700 100 
   1.2 ส่วนภูมิภาค  390,000 390,000 100 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมทั้งสิ้น 592,700 592,700 100 

4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
ระยะเวลาด าเนินงาน ปี 2562 – 2565  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : เป็นการเตรียมความพร้อมโครงการฯ 
 4.1 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติจัดประชุมทางไกล 
(Video Conference) ประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ ไปยังส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 โดยมีสหกรณ์หนึ่งอ าเภอหนี่งสหกรณ์การเกษตร และ
สหกรณ์ท่ีสนใจ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมรับฟัง 
 4.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งรูปแบบแนวทางการด าเนินโครงการฯ ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ  
ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่  2 ส ารวจสหกรณ์
เข้าร่วมกิจกรรม 
 4.3 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติจัดประชุมทางไกล 
(Video Conference) ชี้แจงรูปแบบแนวทางการด าเนินโครงการฯ ไปยังส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 โดยมีสหกรณ์ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมและสหกรณ์ 
ที่สนใจ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมรับฟัง สอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จ านวน 513 แห่ง 
 4.4 กรมส่งเสริมสหกรณ์บูรณาการร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยเชิญผู้แทนสหกรณ์ 
ที่สนใจและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้ารับฟังการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.  
ในระดับพ้ืนที่ (จังหวัด) 
 4.5 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 ตามความเหมาะสม 
กับพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ 
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 4.6 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าบูรณาการร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ จัดประชุม
สัญจรชี้แจงโครงการฯ ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีผู้แทนสหกรณ์
ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์ที่สนใจ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมรับฟัง สอบถามแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
 4.7 กองทุนการออมแห่งชาติ บูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสหกรณ์เข้าเป็นหน่วย
รับสมัครสมาชิกและส่งเงินสะสม กอช. และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กอช. โดยมีส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
 
 4.2 ผลลัพธ์  
        เชิงปริมาณ 

สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง และสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง จ านวน 513 แห่ง 
โดยมีสหกรณ์สมัครเป็นหน่วยรับสมาชิกและส่งเงินสะสม กอช. จ านวน 54 สหกรณ์ และสมัครเป็นเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ กอช. จ านวน 26 สหกรณ ์  
 เชิงคุณภาพ 

สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ได้รับ ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการออมทรัพย์กับกองทุนการออมแห่งชาติ
และสวัสดิการทางสังคมจากรัฐผ่านกองทุนเงินออมแห่งชาติ เพ่ือลดความเสี่ยงของสมาชิกสหกรณ์ และให้มี
โอกาสเข้าถึงช่องทางการออมระยะยาวในขณะที่อยู่ในวัยท างาน สร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  
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10) สง่เสรมิสหกรณส์ขีาวดว้ยธรรมาภบิาล                                                 
 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ : 
1.1  เพ่ือให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องและสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในสาระของเกณฑ์สหกรณ์สีขาว 

ด้วยธรรมาภิบาล 
1.2  ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลอย่างสม่ าเสมอ 
1.3  ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการพัฒนาเป็นสหกรณ์สีขาวด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่เข้มข้นขึ้น 

 
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ : 

กลุ่มเป้าหมาย : ส่งเสริมสหกรณ์ที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นเป็นสหกรณ์สีขาว 
ด าเนินการกับสหกรณ์ที่ เข้าโครงการในปีที่ผ่านมา เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนด าเนินงานตั้ งแต่   
1,000 ล้านบาทขึ้นไป และสหกรณ์ที่สมัครใจเน้นที่สหกรณ์การเกษตรประจ าอ าเภอที่มีศักยภาพ จ านวน  
831 สหกรณ์ พ้ืนที่ด าเนินการ 78 จังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้ 

 

ประเภทสหกรณ์ จ านวนสหกรณ์ (สหกรณ์) 
สหกรณ์การเกษตร 652 

สหกรณ์นิคม 20 

สหกรณ์ประมง 3 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 134 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 14 

สหกรณ์บริการ 6 

สหกรณ์ร้านค้า 2 

รวมทั้งสิ้น 831 
 

 
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2562 : 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 
1. งบด าเนินงาน    

    1.1 ส่วนกลาง 187,724 187,724 100 
    1.2 ส่วนภูมิภาค 827,168 827,168 100 
2. เงินอุดหนุน - - - 
            รวมท้ังสิ้น 1,014,892 1,014,892 100 

           หมายเหตุ : งบประมาณด าเนินงาน ส่วนภูมิภาค งบประมาณที่ได้รับ อยู่ในแผนงานพ้ืนฐาน สสจ./สสพ. 
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4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
    4.1 ผลส าเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 
ตัวช้ีวัด     
1. ร้อยละ 50 ของสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการด าเนิน
กิจการตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
ประเมิน 9 หลัก ตามหลักที่สหกรณ์ปฏิบัติจากการ
ประเมินครั้งที่ 2 ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป 

สหกรณ์ 416 214 51.44 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ     
ส่วนกลาง     
1. จัดท าค าแนะน าแนวทางการด าเนินงานส่งเสริม
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

ครั้ง 1 1 100 

2. แต่งตั้งคณะท างานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม  คณะ 11 11 100 
3. จัดประชุมชี้แจง/ประชุมชี้แจงทางไกล เกณฑ์สหกรณ์  
สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

ครั้ง 1 1 100 

4. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ส าหรับคณะท างานตรวจ
ประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม 

ครั้ง 1 1 100 

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ธรรมาภิบาล
สหกรณ์ท่ีดี (Good Corporate Governance) 

ครั้ง 1 1 100 

6. แต่งตั้งและจัดประชุมคณะท างานพิจารณาระเบียบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาว 
ด้วยธรรมาภิบาล 

คณะ 1 1 100 

7. ก าหนดระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยเกียรติ
บัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2562 

ครั้ง 1 1 100 

8. ติดตามการประเมินผลการด าเนินงาน/ให้ค าปรึกษา 
แนะน า/ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบข้อมูลสหกรณ์สีขาว 

จังหวัด 78 78 100 

9. รวบรวมและรายงานผลการประเมิน จังหวัด 78 76 98 
10. จัดท า “เกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ฉบับ 68 68 100 

ส่วนภูมิภาค     
1. จังหวัดแต่งตั้ง/จัดให้มีคณะท างาน 2 คณะ ได้แก่ 
คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาล และ คณะท างานตรวจ
ประเมินธรรมาภิบาล 

คณะ 156 156 100 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 
2. คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาลจัดประชุม และ
ตรวจประเมินสหกรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ   

จังหวัด 78 78 100 

3. จังหวัดรายงานผลการประเมินให้กรมทราบ จังหวัด 78 78 100 
4. ส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาล 

จังหวัด 78 78 100 

5. จงัหวัดจัดประชุมคณะท างานตรวจประเมินธรรมาภิบาล จังหวัด 78 78 100 
6. คณะท างานตรวจประเมินธรรมาภิบาล เข้าประเมิน
สหกรณ์ 

จังหวัด 78 76 98 

7. รายงานผลการประเมิน ให้กรมทราบ จังหวัด 78  76 98 
     

 
 

4.2 ผลลัพธ์  
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
 1. ผลการด าเนินงานส่งเสริมสหกรณ์จากการประเมินครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดย
คณะท างานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัด จ านวน 831 สหกรณ์ ดังนี้ 
    1.1 สหกรณ์ที่ประเมินครบ 9 หลัก มีสหกรณ์ที่ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จ านวน 214 สหกรณ์ 
คิดเป็นร้อยละ 51.45 จาก 416 สหกรณ์ 
   - ระดับสหกรณ์สีขาว (85 คะแนนขึ้นไป)     45 สหกรณ ์  

- ระดับดีมาก (80 – 84 คะแนน)      43 สหกรณ ์  
- ระดับดี (70 – 79 คะแนน)      54 สหกรณ ์  
- ระดับพอใช้ (60 – 69 คะแนน)      72 สหกรณ ์  
- ระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 60 คะแนน)   202 สหกรณ์  

   รวมทั้งสิ้น จ านวน    416 สหกรณ์ 

   1.2 สหกรณ์ท่ีประเมินบางหลัก ตามความพร้อม มีสหกรณ์ท่ีได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จ านวน  
122 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 29.40 จาก 415 สหกรณ์ 
   - ระดับสหกรณ์สีขาว (85 คะแนนขึ้นไป)     26 สหกรณ ์  

- ระดับดีมาก (80 – 84 คะแนน)      13 สหกรณ ์  
- ระดับดี (70 – 79 คะแนน)      34 สหกรณ ์  
- ระดับพอใช้ (60 – 69 คะแนน)      49 สหกรณ ์  
- ระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 60 คะแนน)   293 สหกรณ์  

   รวมทั้งสิ้น จ านวน    415 สหกรณ์ 
 

  สหกรณ์ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลได้พัฒนา 
ในการด าเนินกิจการด้วยการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์ โดยมีสหกรณ์รับการประเมิน 9 หลัก จ านวน  
214 แห่ง ที่ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จากจ านวน 416 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.45  และสหกรณ์ประเมิน 
บางหลักตามความพร้อม จ านวน 122 แห่ง ที่ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จ านวน 415 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.40
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รายการ สหกรณ์ที่เข้า

ร่วมโครงการ 
คะแนนผ่าน 

ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

- สหกรณ์ประเมิน 9 หลัก 416 214 51.45 
- สหกรณ์ประเมินบางหลัก ตามความพร้อม 415 122 29.40 

 2. คณะท างานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม ได้ตรวจประเมินสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์สหกรณ์     
สีขาวจากคณะท างานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัดในปี 2561 จ านวน 128 แห่ง แล้วผ่าน  
การกลั่นกรองตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ.2562 
และได้เสนอผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 จ านวน 68 แห่ง   

 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้น าหลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการท าให้
สหกรณ์มีระบบการบริหารจัดการ การควบคุมภายในที่ดีขึ้นตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่น ก่อให้เกิด
ความน่าเชื่อถือจากสมาชิก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้นแล้ว แม้ว่า
สหกรณ์บางแห่งที่น าไปปฏิบัติบางหลักตามความพร้อมของสหกรณ์ ยังมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ซึ่งเป็น 
การยกระดับการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
5.1 บางจังหวัดส่งผลการตรวจประเมินครั้งที่ 2 ไม่ทันตามก าหนด เนื่องจากคณะท างานตรวจประเมิน       

ซึ่งประกอบด้วยบุคคลภายนอก ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมตรวจประเมินได้ 
5.2 เจ้าหน้าที่และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง ยังมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่ไม่เป็นไป       

ในทิศทางเดียวกัน 
5.3 สหกรณ์บางแห่งยังไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เนื่องจาก 

ขาดความพร้อม ด้านบุคลากรในการด าเนินงานตามโครงการ 
5.4 โดยกระบวนการ ขั้นตอนของการส่งเสริม ประเมินธรรมาภิบาลตามหลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

ต้องใช้บุคลากรสหกรณ์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในการเข้าไปแนะน า ส่งเสริม
สหกรณ์ และยังต้องมีคณะท างานฯ ในการตรวจประเมินสหกรณ์ โดยต้องใช้งบประมาณ และมีขั้นตอนจ านวนมาก 
ในการด าเนินการ ซึ่งอาจท าให้สหกรณ์ขาดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการ บริหารจัดการที่ดีมีธรรมาภิบาลตามหลัก
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลได้ 

6. แนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ  
 ส่งเสริม แนะน าให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยการจัดประชุมชี้แจง/ประชุมชี้แจงทางไกล เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและ
เห็นสมควรให้ความส าคัญในการแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความส าคัญมากที่สหกรณ์ 
ไม่ค่อยปฏิบัติ มากกว่าการแสวงหาผลก าไรสูงสุดจากการลงทุน แทนการบริการสมาชิกอย่างแท้จริง 
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“การจดัประชมุทางไกลชีแ้จงหลกัเกณฑแ์ละการประเมนิสหกรณส์ขีาวดว้ยธรรมาภบิาล” 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

47 

 

 
            
                            

                                        
 
 
 
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“โครงการประชมุชีแ้จงหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิสหกรณส์ขีาวดว้ยธรรมาภบิาล 

สา้หรบัคณะทา้งานตรวจประเมนิธรรมาภบิาลระดบักรม” 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ 
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  แผนงานยทุธศาสตร์สรา้งความมัน่คงและลดความเหลือ่มลำ้ 

ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาพืน้ทีโ่ครงการหลวง 

กจิกรรมที ่1 : พฒันาสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการหลวง 

1. วัตถุประสงค/์เป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ 
เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยบนพื้นที่สูงให้ดีขึ ้น และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการครองชีพ มุ่งเน้นให้พออยู่ พอกิน และพัฒนาไปสู่การอยู่ดี กินดี 
ให้แก่ประชาชนในชนบท โดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรมซ่ึงดำเนนิการ ดังน้ี 
 1) ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการหลวง 
เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่ม 
 2) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ตามความพร้อมของชุมชน 

3) ส่งเสริม แนะนำ การดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ตามความต้องการของสมาชิก 

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ : ดำเนินการในพ้ืนที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา และตาก จำนวน 47 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 10 กลุ่มอาชีพ  

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2562 :  
หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบดำเนินงาน 8,318,200 7,761,657 93.31 
   1.1 ส่วนกลาง  2,327,700 2,030,977 87.25 
   1.2 ส่วนภูมิภาค  5,990,500 5,730,680 95.66 
2. เงินอุดหนุน 1,852,700 1,627,700 87.86 

รวมทั้งสิ้น 10,170,900 9,389,357 92.31 
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4. สรุปผลการดำเนินงานของงาน/โครงการ  
   4.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มเตรียมสหกรณ์/
กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่โครงการฯ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

แห่ง 60 60 100.00 

2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวง                   
มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้นไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 5 5.47 109.40 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดำเนินการ 
ส่วนกลาง 
1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน  (Action Plan) แผน 1 1 100.00 

2. ร่วมประชุม ประสานงาน วางแผน และบูรณาการ          
งานสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

ครั้ง 6 6 100.00 

3. จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในพ้ืนที่
โครงการหลวง 

ครั้ง 2 1 50.00 

4. สำรวจข ้อม ูลเพ ื ่อสน ับสน ุนป ัจจ ัยการผลิตและ
การตลาดให้แก่สหกรณ์ เช่น อุปกรณ์การผลิต/การตลาด 
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรือนพลาสติก การจ้างเหมา
บริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ 

ครั้ง 1 1 100.00 

5. จ ัดทำโครงการประกวดสหกรณ์และบุคคลดี เด่น           
ในพ้ืนที่โครงการหลวง  

โครงการ 1 1 100.00 

6. จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ใน
พ้ืนที่โครงการหลวงให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 

โครงการ 1 1 100.00 

7. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์/
ส ินค้าสหกรณ์ในพื ้นที ่ โครงการหลวงด้วยเทคโนโลยี              
และนวัตกรรม 

โครงการ 1 1 100.00 

8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานด้าน
สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง 
 
 

โครงการ 1 1 100.00 

ส่วนภูมิภาค 
1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน  (Action Plan) แผน/

จังหวัด 
5/5 5/5 100.00 

2. ร่วมประชุม ประสานงาน วางแผน และบูรณาการ         
งานสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

ครั้ง/
จังหวัด 

30/6 32/6 106.67 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

3. แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มเตรียม
สหกรณ ์/กล ุ ่ มอาช ีพ ในพ ื ้นท ี ่ โ ครงการให ้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

แห่ง/ครั้ง 60/229 60/229 100.00 

4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่
โครงการฯ โดยการประยุกต์และสอดแทรกวิธีการสหกรณ์
ในการดำเนินกิจกรรม 

กิจกรรม 60 60 100.00 

5. ร ่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์              
ในพื้นที่โครงการหลวง/คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์
และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง/ประชุมเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง 

ครั้ง/
จังหวัด 

4/6 3/6 75.00 

6. พ ิจารณาเบ ิกจ ่ าย เง ินอ ุดหน ุนป ัจจ ั ยการผลิต           
และการตลาดให้แก่สหกรณ์ในพื ้นที ่ โครงการหลวง           
โดยปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 

แห่ง/
จังหวัด 

6/2 5/2 83.33 

7. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกรณ์ด้าน
บัญชี/และหรือการตลาด 

ราย 35 35 100.00 

   4.2 ผลลัพธ์  
        ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มเตรียมสหกรณ์ ในพ้ืนที่โครงการหลวงได้รับการแนะนำส่งเสริม     
ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ จำนวน 47 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่มเตรียม
สหกรณ์ 10 กลุ่มอาชีพ  รวมทั้งสิ้น 60 แห่ง   

        ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
1) สหกรณ์มีคุณภาพการให้บริการแก่สมาชิกดีข้ึน และมีศักยภาพในการดำเนินงานมากขึ้น 

จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ต่อไปในอนาคต ผลการดำเนินงานผ่านระดับมาตรฐานสหกรณ์ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์    

      - ระดับดีเลิศ (A) จำนวน 9 สหกรณ ์ 
     - ระดับดีมาก (B) จำนวน 15 สหกรณ์  
     - ระดับดี (C) จำนวน 7 สหกรณ์  

(ข้อมูลจากกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 
2) ผลการดำเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ (รับฝากเงิน สินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย  

รวบรวมผลผลิต ธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจบริการ) เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว 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 ความแตกต่างทางด้านภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร 

6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ  
6.1 เจ้าหน้าที ่ส่งเสริมฯ ควรเข้าไปให้ความรู ้เกี ่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์           

อย่างสม่ำเสมอ 
6.2 ควรประสานงานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์/สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการเข้าไปสอน แนะนำ 

ให้ความรู้ในการบันทึกบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีของสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง  
 
 
 



 

52 

 

 
          
 

         
 

         
 
 
 
 

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ประยุกต์ใช้รูปแบบของการสหกรณ์         

โครงการที ่2 : โครงการสง่เสรมิการดำเนนิงานอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ 

กจิกรรมที ่1 : พฒันาสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ  

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ :  
 1.1 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ  
ในการทำเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งระบบตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) 
 1.2 สร้างแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในเขตนิคมสหกรณ์ เพื่อรองรับความต้องการ
ของผู้บริโภคท่ีนิยมบริโภคสินค้าเพ่ือสุขภาพมากขึ้น 
 1.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ให้มีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ  
ด้านปัจจัยการผลิต การตลาด และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน 

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ :  
 2.1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น ให้กับสมาชิกสหกรณ์ (กลุ่มเป้าหมายใหม่ ปี 62) 
จำนวน 1,000 ราย จำนวน 49 นิคม พ้ืนที่ 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 อบรมให้ความรู้การขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กลุ่มแบบมีส่วนร่วม (PGS) ให้กับ     
กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ (ยโสธรโมเดล) จังหวัดยโสธร จำนวน 125 ราย จำนวน 3 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร 
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3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2562                                       
                                                                                              : หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบดำเนินงาน                   9,976,500 9,667,986.67 96.91 
   1.1 ส่วนกลาง  2,146,100 1,899,880 88.53 
   1.2 ส่วนภูมิภาค  7,830,400 7,768,106.67 99.20 
2. เงินอุดหนุน 6,000,000 3,518,800 58.65 

รวมทั้งสิ้น 15,976,500 13,186,786.67 82.54 

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

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1. พ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (รายละ 1 ไร่)                                                                                                                           ไร่ 1,000 1,076 107.60 
2. เกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและอบรมหลักสูตร
ปรับเปลี่ยนการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ 2 

ราย 1,500 1,535 102.33 

3. จัดทำฐานข้อมูลสมาชิก (รายได้ก่อน-หลัง ทะเบียน
ข้อมูลสมาชิก ทะเบียนแปลงที่ดินและพ้ืนที่ทำการเกษตร) 

ราย 1,000 1,000 100 

4. สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย ร้อยละ 3 7 233 
5. ควบคุมการใช ้จ ่ายงบประมาณตามงบรายจ ่าย         
และกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย     
ที่กรมกำหนด 

ร้อยละ 100 82.54 82.54 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดำเนินการ 
ส่วนกลาง 
1. จัดทำแผนงานโครงการพร้อมแนวทางการปฏิบัติงาน แผน 1 1 100 
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

ครั้ง 12 12 100 

3. จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร 

ครั้ง 1 1 100 

4. สรุปผลการดำเนินงาน 
 
 

ครั้ง 1 1 100 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ส่วนภูมิภาค 
1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น ขั้นที่ 1           
จำนวน 3 หลักสูตร ให้กับสมาชิกสหกรณ์ (กลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ ปี 62)   

ราย 1,000 1,000 100 

2.อบรมให้ความรู ้หลักสูตรการปรับเปลี ่ยนการผลิต 
สู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ 2 (GAP/PGS) ให้กับสมาชิก
สหกรณ์ (กลุ่มเป้าหมายเดิม ปี 60 - 61)  

ราย 1,500 1,535 102.33 

3.อบรมให้ความรู ้การขอการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์กลุ่มแบบมีส่วนร่วม (PGS) ให้กับกลุ่มผู้ผลิตเกษตร
อินทรีย์ (ยโสธรโมเดล) จังหวัดยโสธร 

ราย 125 125 100 

4.อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ ดิน/น้ำ เพื ่อใช้ประกอบ               
การยื่นขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์แก่สมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร  

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/กลุ่มเกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจในการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตร          
ได้อย่างถูกต้อง สามารถทำการผลิตสินค้าทางการเกษตรในเขตนิคมสหกรณ์เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่
สินค้าและรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมบริโภคสินค้าสุขภาพมากขึ้น 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 การขอใบรับรองเกษตรอินทรีย์จากภาครัฐไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงเบิกจ่ายเงินอุดหนุนไม่ตรง 
ตามเป้าหมาย 

6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ  
           6.1 คัดเลือกสมาชิกกลุ ่มเป้าหมายที่ชัดเจนที่สามารถเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด            
และมีความพร้อมที่จะทำเกษตรอินทรีย์  
           6.2 จัดทำแนวทางเงื ่อนไขให้แก่เจ้าหน้าที ่ที ่ร ับผิดชอบโครงการ เพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไป          
ในทิศทางเดียวกัน 
           6.3 ก่อนโอนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนให้หน่วยงานสำรวจความต้องการที่ชัดเจนในการใช้เงิน
งบประมาณกำหนดเงื่อนไขเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ 
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กจิกรรมที ่2 : โครงการคลนิกิเกษตรเคลือ่นที่ 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ:  
           เพ่ือให้การดำเนินการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ ์ รวดเร็ว และสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                
และเกษตรกรในพื ้นที ่ได้ร ับความรู ้ด ้านการสหกรณ์ สามารถประยุกต์ใช ้ประโยชน์ในชีว ิตประจำวัน  
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ :  

กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร ราษฎรในพ้ืนที่เป้าหมาย  77 จังหวัด 79 แห่ง (กทม. 2 แห่ง)  
พ้ืนที่เป้าหมาย คือ  77 จังหวัด จำนวน 78 แห่ง (กทม. 2 แห่ง) ที่เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด 
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2561 :  

หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบดำเนินงาน    
1.1ส่วนกลาง - - - 
1.2 ส่วนภูมิภาค 2,059,200 2,059,200 100 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมทั้งสิ้น 2,059,200 2,059,200 100 

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

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1. ผู้ใช้บริการคลินิกสหกรณ์ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 ราย 20,584 31,616 154 
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดำเนินการ 
ส่วนกลาง 
1. ส่งเสริม แนะนำ ประสานงาน สนับสนุนและติดตามผล
การดำเน ินงานโครงการฯ รวมถึงบ ูรณาการ ร ่วมกับ
หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้โครงการฯ
บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี ้ว ัดของ
โครงการฯ 

แห่ง 79 79 100 

ส่วนภูมิภาค 
1. ประสานงานและบูรณาการร่วมกับสำนักงานจังหวัด 
สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จ ังหว ัดและหน่วยงาน           
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือดำเนินกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที ่

แห่ง 79 79 100 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

2.จัดกิจกรรมคลินิกสหกรณ์เพื ่อให้บริการแก่เกษตรกร            
ในเวท ีก ิจกรรมคล ินิ ก เกษตรเคล ื ่ อนท ี ่ ของจ ั งหวัด 
ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การให้คำปรึกษา การตอบ
ปัญหาชิงรางวัลฯ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ครั้ง 312 312 100 

     4.2 ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย 76 จังหวัด 2 พื้นที่  ได้รับคำปรึกษา ปัญหาและข้อแนะนำในเรื่องของ 

การสหกรณ์ จำนวน 31,616 ราย  
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
เกษตรกร ในพื ้นที่ ได้ร ับการแนะนำส่งเสริมความรู ้ด ้านการสหกรณ์ สามารถนำไปประยุกต์              

ใช้ในการประกอบอาชีพและกิจกรรมอ่ืน เพ่ือพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ด ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมคลินิกสหกรณ์ สหกรณส์อนอาชีพเสริม แก่ผูส้นใจภายในงาน 
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โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร   

กจิกรรมที ่1 : สง่เสรมิและพฒันาอาชพีภายใตโ้ครงการจดัทีด่ินตามนโยบายรฐับาล 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ :  
     1.1 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ในรูปแบบ
สหกรณ ์
    1.2 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน 
     1.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ :  
    พื้นที ่เป้าหมายตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที ่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะ  
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ได้รับข้อมูลการอนุญาต ให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 
จากกรมป่าไม้ ในฐานะเลขานุการ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน โดยมีพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด 129 พื้นที่  
และกำหนดพื้นที่ให้ความรู้ในการรวมกลุ่มรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม จำนวน 22 พ้ืนที่ 

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2562 :  
หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบดำเนินงาน 2,062,000 1,906,066.86 92.44 
   1.1 ส่วนกลาง  64,000 25,882 40.44 
   1.2 ส่วนภูมิภาค  1,998,000 1,880,184.86 94.10 
2. เงินอุดหนุน 4,700,000 4,655,666.67 68.85 

รวมทั้งสิ้น 6,762,000 6,561,733.53 97.04 

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

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน 
การรวมกลุ่มหรือจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ราย 1,936 2,005 103.56 

2. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ในพ้ืนที่ 
โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

พ้ืนที่ 20 22 110 

3. สหกรณ์ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาลได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน 

แห่ง 2 2 100 

4. มีการจัดตั้งกลุ่มเตรียมสหกรณ์ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 100 125  
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดำเนินการ 
ส่วนกลาง 
1. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน/คู ่มือการปฏิบัติงาน 
/หนังสือหรือข้อสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เรื่อง 1 1 100 

2. ประสานงาน และให้คำแนะนำสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดในการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงาน 
โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

จังหวัด/
พ้ืนที่ 

58/129 58/129 100 

3. ตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับ 
การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ ่มและจัดตั้ง 
สถาบันเกษตรกร 

พ้ืนที่ 22 22 100 

4. ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ผลตามตัวชี ้วัด
โครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงตาม 
วัตถุประสงค์ 

จังหวัด/
พ้ืนที่ 

58/129 58/129 100 

ส่วนภูมิภาค 
1. ประชุมเจ้าหน้าที่ผู ้ประสานงานหน่วยงานภายใต้
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับ
จังหวัดเพื ่อร่วมกันวางแผนการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ ตามกรอบภารกิจ 6 ด้าน  
(58 จังหวัด ๆ ละ 4 ครั้ง ๆ ละ 30 ราย) 

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

2. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการส่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที ่ด ินทำกินให้
ช ุ มชน ในพ ื ้ นท ี ่ โ คร งการ ตามนโยบายร ั ฐบาล 
 

พ้ืนที่ 129 129 100 

3. มีการจัดตั้งกลุ่มเตรียมสหกรณ์  กลุ่ม 22 22 100 
4. สหกรณ์ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาลได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน 
(จังหวัดมุกดาหารและบุรีรัมย์) 

แห่ง 2 2 100 

5. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการและเบิกจ่าย
งบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

พ้ืนที่  129 129 100 
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   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 ผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าทำประโยชน์ไม่อยู่ในพื้นท่ี โดยไปประกอบอาชีพนอกพ้ืนที่ 
 5.2 ผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าทำประโยชน์ไม่ต้องการเข้าร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ต้องการเพียง
สิทธิ์เข้าทำประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 
 5.3 การรวมกลุ ่มของผู ้ได้ร ับสิทธิ ์ให้เข้าทำประโยชน์ในพื ้นที ่เป็นสหกรณ์ยังไม่มีความพร้อม  
ในการรวมกลุ่มแต่ต้องจัดตั้งเป็นสหกรณ์ตามข้อกำหนดของหน่วยงานในแต่ละประเภท  
 5.4 พ้ืนที่โครงการบางแห่งมีพ้ืนที่มาก คาบเก่ียวสองจังหวัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการรวมกลุ่มได้ 

6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ  
 6.1 ควรให้ คทช.จังหวัด ชี้แจงหลักเกณฑ์ของโครงการ ฯ ติดตาม ตรวจสอบการเข้าร่วมโครงการ ฯ 
ของผู้ได้รับสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ 
 6.2 ควรทำความเข้าใจผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าทำประโยชน์ให้ทราบถึงแนวทางการรวมกลุ่มจัดตั้งสถาบัน
เกษตรกร  
 
 
 
 

 

 

 

 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินและประชุมชี้แจงแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพ้ืนท่ี
ป่าชายเลนบ้านปากคลอง จ.จันทบุรี 
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โครงการที ่4 : โครงการช่วยเหลอืดา้นหนีส้นิสมาชกิสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร 

กจิกรรมที ่1 : พกัชำระหนีต้น้เงนิและลดดอกเบีย้ใหส้มาชกิกลุม่เกษตรกรที่ปลกู 

มนัสำปะหลงั ปกีารผลติ 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 :  
 พ้ืนที่ดำเนิน 15 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี อุตรดิตถ์ เชียงราย ตาก แพร่ ลพบุรี ลำปาง เลย 
นครราชสีมา อุทัยธานี พิษณุโลก ชัยนาท ขอนแก่น อำนาจเจริญ และหนองบัวลำภู 
 
 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ แปรรูปกระบก 
ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ตะกาดหนองเหี่ยง จ.ตราด       

การดำเนินธรุกิจของสหกรณ์ที่ได้รบัอุดหนุน  
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา จ.เชียงใหม ่
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3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2562 :  
หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบดำเนินงาน - - - 
   1.1 ส่วนกลาง  - - - 
   1.2 ส่วนภูมิภาค  - - - 
2. เงินอุดหนุน 39,688,200 3,422,061.57 8.62 

รวมทั้งสิ้น 39,688,200 3,422,061.57 8.62 

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

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   
ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านหนี้สินลดลงร้อยละ 3 

ร้อยละ 169.941 
(ล้านบาท) 

3.422 
(ล้านบาท) 

2.01 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดำเนินการ 
ส่วนกลาง 
1. สำรวจข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้ผลกระทบ            
จากการประกอบอาชีพมันสำปะหลัง  

จังหวัด 77 77 100 

2. จัดทำโครงการคู่มือการปฏิบัติงาน เล่ม 1 1 100 
3. จัดสรร/โอนเงินงบประมาณโครงการให้กลุ่มเป้าหมาย จังหวัด 15 15 100 
4. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายในการดำเนินโครงการ 

จังหวัด 15 15 100 

ส่วนภูมิภาค 
1. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายในการดำเนินโครงการ 

แห่ง 50 50 100 

2. แนะนำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตรวจสอบ ยืนยัน
รายละเอียด/คุณสมบัติตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ที่กำหนด 

แห่ง 50 50 100 

3. เบ ิกจ ่ายเง ินอุดหนุนเพื ่อชดเชยดอกเบี ้ยให ้แก่
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว รายงานผล และติดตามและควบคุม      
การเบิกจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

แห่ง 50 30 60 
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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/กลุ ่มเกษตรกรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื ่อนไขของโครงการ (1 สัญญา           
1 ครัวเรือน)  
          5.2 สมาชิกที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ผู้ปลูกมันสำปะหลัง) ปี 2559 ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร                        
หรือขึ้นทะเบียน ฯ แต่ไม่มีการแจ้งปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกประจำปีให้เป็นปัจจุบัน  
    5.3 ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบางรายได้
เข้าร่วมโครงการอ่ืนที่รัฐให้การช่วยเหลือแล้ว รวมถึง สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบางรายที่แจ้งความประสงค์เข้า
ร่วมโครงการได้ชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนที่โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ  
  หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควร ให้คำแนะนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/           
กลุ่มเกษตรกร และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วในการนำข้อมูลมาใช้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิลงพื้นที่ประชาสมัพันธ์โครงการให้กับสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรที่มีความประสงค์จะเขา้ร่วมโครงการพักชำระหนี้
ต้นเงินและลดดอกเบี้ยใหส้มาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2560/61 
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กจิกรรมที ่2 : โครงการช่วยเหลอืหนีส้นิสมาชกิสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรที่ประสบภยัจาก

พายโุซนรอ้นปาบกึ 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ :  
เพ่ือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนของสมาชิกสหกรณ์/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 :  
หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบดำเนินงาน - - - 
   1.1 ส่วนกลาง  - - - 
   1.2 ส่วนภูมิภาค  - - - 
2. เงินอุดหนุน 14,620,000 6,542,891.79 44.75 

รวมทั้งสิ้น 14,620,000 6,542,891.79 44.75 

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

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

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

จังหวัด 23 23 100 

2. จัดทำโครงการคู่มือการปฏิบัติงาน 
 

เล่ม 1 1 100 

3. จัดสรร/โอนเงินงบประมาณโครงการให้กลุ่มเป้าหมาย 
 

จังหวัด 9 9 100 

4. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายในการดำเนินโครงการ 
 

จังหวัด 9 9 100 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ส่วนภูมิภาค 
1. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายในการดำเนินโครงการ  
รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ 

แห่ง 50 50 100 

2. แนะนำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตรวจสอบ ยืนยัน
รายละเอียด/คุณสมบัติตามเงื่อนไข/หลักเกณฑ์การชดเชย
ดอกเบี ้ยให ้ก ับเกษตรกรสมาชิกที ่ เข ้าร ่วมโครงการ           
พร้อมจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกรายคนที่ได้รับการชดเชย
ดอกเบี้ยตามรูปแบบและวิธีการที่กรมกำหนด 

แห่ง 50 50 100 

3. เบ ิกจ ่ายเง ินอ ุดหน ุนเพ ื ่อชดเชยดอกเบ ี ้ยให ้แก่
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งติดตามและควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ของสหกรณ์/กล ุ ่มเกษตรกรให้ถ ูกต ้องเป ็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

แห่ง 50 30 60 

   4.2 ผลลัพธ์  
 จำนวนสหกรณ์/กล ุ ่มเกษตรกรได ้ร ับการช ่วยเหล ือท ี ่ประสบภ ัยจากพาย ุโซนร ้อนปาบึก               
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 การสำรวจข้อมูลเพื ่อให ้การช ่วยเหล ือสมาช ิกจะดำเน ินการก่อนที ่จะมีการประกาศ                      
เป็นเขตประกาศภัยพิบัติ  จึงทำให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน (บางพื้นที่มีน้ำท่วม น้ำไหลผ่าน แต่ไม่ทำให้เกิด
ความเสียหาย จึงไม่ประกาศเป็นเขตประกาศภัยพิบัติ) 
   5.2 ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการบางรายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ
กำหนด ได้แก่ ไม่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแต่ไม่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน สัญญาเงินกู ้ที ่นำมาขอรับการช่วยเหลือเป็นสัญญาเงินกู ้ที ่ค้างชำระนาน ไม่ใช่สัญญาที่เกิดขึ้น  
เพ่ือการผลิตทางการเกษตร ปี 2561 และพ้ืนที่สมาชิกทำการเกษตรไม่ได้อยู่ในเขตประกาศภัยพิบัติ  
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6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ  
 หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควรให้คำแนะนำสหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกรจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/  
กลุ่มเกษตรกร และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วในการนำข้อมูลมาใช้ 

 

 

 

 

สหกรณ์จังหวัดพร้อมเจ้าหน้าท่ีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกสหกรณ์ในพื้นท่ี
จังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก และได้สำรวจความเสียหาย พร้อมท้ังมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำด่ืม  

โดยได้รับการสนับสนุนมาจากขบวนการสหกรณ์ไทยเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ 

กจิกรรมที ่3 : โครงการลดดอกเบีย้เงนิกูใ้หเ้กษตรกรสมาชกิสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ :  
1.1 เพ่ือลดภาระดอกเบี้ยและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1.2 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับการ

ช่วยเหลือไปฟ้ืนฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน 

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ :  
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพ่ือการเกษตร 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 :  
หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบดำเนินงาน - - - 
   1.1 ส่วนกลาง  - - - 
   1.2 ส่วนภูมิภาค  - - - 
2. เงินอุดหนุน 29,739,342.22 29,739,342.22 100 

รวมทั้งสิ้น 29,739,342.22 29,739,342.22 100 

 

 

 

 
ภาพถ่าย 

พร้อมคำอธิบายประกอบ 

 
ภาพถ่าย 

พร้อมคำอธิบายประกอบ 

 
ภาพถ่าย 

พร้อมคำอธิบายประกอบ 

 
ภาพถ่าย 

พร้อมคำอธิบายประกอบ 
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4. สรุปผลการดำเนินงานของงาน/โครงการ  
   4.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกรที ่ได้ร ับการ
ชดเชยดอกเบี้ย 

ราย 16,303 15,591 95.63 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดำเนินการ 
ส่วนกลาง 
1. สำรวจข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วม
โครงการ 

จังหวัด 34 34 100 

2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เล่ม 1 1 100 
3. ประสานงานแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
เป้าหมายในการดำเนินโครงการ 

จังหวัด 34 34 100 

ส่วนภูมิภาค 
1. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
เป ้ าหมายในการดำเน ินโครงการ รวมท ั ้ งปฏ ิบั ติ            
ตามแนวทาง 

 
แห่ง 

 
264 

 
260 

 
98.48 

2. แนะนำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตรวจสอบ ยืนยัน
รายละเอียด/คุณสมบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 

แห่ง 264 260 98.48 

3. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบี้ยให้แก่
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว รายงานผล และติดตาม ควบคุม 
การเบิกจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 
แห่ง 

 
264 

 
260 

 
98.48 

   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/กลุ ่มเกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เพียงพอ  
ในการชำระหนี้ 

5. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานของงาน/โครงการ  
5.1 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ขอเบิกชดเชยดอกเบี้ยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์โครงการ

กำหนด เช่น ไม่มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรรายย่อยตามประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิกที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ/เป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมากกว่า 1 แห่ง แต่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้เพียง  
1 แห่ง และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนซ้ำกันหลายชื่อ  
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5.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรคำนวณดอกเบี้ยที่ขอชดเชยคลาดเคลื่อน เนื่องจากสมาชิกมีการชำระหนี้
ระหว่างรองบประมาณชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐ  

5.3 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบางแห่งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ  

6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ 
 หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควร ให้คำแนะนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/  
กลุ่มเกษตรกร เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนำข้อมูลมาใช้ 
 
 
 
 
 
  

 
ประชุมชี้แจงโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ์ อุดรธานีและจังหวัดชัยภูมิ 

 

 
ภา  พถ่าย 

พร้อมคำอธิบายประกอบ 

 
ภาพถ่าย 

พร้อมคำอธิบ  ายประกอบ 

 
ภาพถ่าย 

พร้อมคำอ  ธิบายประกอบ 

 
ภาพถ่าย 

พร้อมคำอธิบายป  ระ
กอบ 
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แผนงาน 

บูรณาการ 
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  แผนงานบรูณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 

โครงการที ่ 1 : โครงการพฒันาเกษตรกรรมยัง่ยนื 

กจิกรรมที ่1 : สง่เสรมิเกษตรอนิทรยี์ในสหกรณ์ในพืน้ทีน่ิคมสหกรณ ์  

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ :  
 1.1 เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ 
ในการท าเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งระบบตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)
 1.2 สร้างแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในเขตนิคมสหกรณ์ เพ่ือรองรับความต้องการของผู้บริโภค              
ที่นิยมบริโภคสินค้าเพ่ือสุขภาพมากขึ้น 
 1.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มผู ้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ให้มีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ  
ด้านปัจจัยการผลิต การตลาด และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน 

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ :  
 2.1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น ให้กับสมาชิกสหกรณ์ (กลุ่มเป้าหมายใหม่ ปี 62)  
จ านวน 1,000 ราย จ านวน 49 นิคม พ้ืนที่ 1,000 ไร่ 
 2.2 อบรมให้ความรู้หลักสูตรการปรับเปลี่ยนการผลิตสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ 2 (GAP/PGS)  
ให้กับสมาชิกสหกรณ์ (กลุ่มเป้าหมายเดิม ปี 60 - 61) จ านวน 1,500 ราย ในนิคมสหกรณ์ 49 นิคม 

2.3 อบรมให้ความรู้การขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กลุ่มแบบมีส่วนร่วม (PGS) ให้กับ 
กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ (ยโสธรโมเดล) จังหวัดยโสธร จ านวน 125 ราย จ านวน 3 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร 

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2562                                       
                                                                                              หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 9,976,500 9,667,986.67 96.91 
   1.1 ส่วนกลาง  2,146,100 1,899,880.00 88.53 
   1.2 ส่วนภูมิภาค  7,830,400 7,768,106.67 99.20 
2. เงินอุดหนุน 6,000,000 3,518,800.00 58.65 

รวมทั้งสิ้น 15,976,500 13,186,786.67 82.54 
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4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
   4.1 ผลส าเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 
 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1. พ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (รายละ 1 ไร่)                                                                                                                           ไร่ 1,000 1,076 107.60 
2. เกษตรกรได้รับการแนะน าส่งเสริมและอบรมหลักสูตร
ปรับเปลี่ยนการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ 2 

ราย 1,500 1,535 102.33 

3. จัดท าฐานข้อมูลสมาชิก (รายได้ก่อน-หลัง ทะเบียน
ข้อมูลสมาชิก ทะเบียนแปลงที่ดินและพ้ืนที่ท าการเกษตร) 

ราย 1,000 1,000 100 

4. สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย ร้อยละ 3 7 233 
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
1. จัดท าแผนงานโครงการพร้อมแนวทางการปฏิบัติงาน แผน 1 1 100 
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้ง 12 12 100 
3. จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร 

ครั้ง 1 1 100 

4. สรุปผลการด าเนินงาน ครั้ง 1 1 100 
ส่วนภูมิภาค 
1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น  
ขั้นที่  1 จ านวน 3 หลักสูตร ให้กับสมาชิกสหกรณ์ 
(กลุ่มเป้าหมายใหม่ ปี 62)   

ราย 1,000 1,000 100 

2. อบรมให้ความรู้หลักสูตรการปรับเปลี่ยนการผลิต       
สู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ 2 (GAP/PGS) ให้กับสมาชิก
สหกรณ์ (กลุ่มเป้าหมายเดิม ปี 60 - 61)  

ราย 1,500 1,535 102.33 

3. อบรมให้ความรู้การขอการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์กลุ่มแบบมีส่วนร่วม (PGS) ให้กับกลุ่มผู้ผลิต
เกษตรอินทรีย์ (ยโสธรโมเดล) จังหวัดยโสธร 

ราย 125 125 100 

4. อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ ดิน/น้ า เพ่ือใช้ประกอบ               
การยื่นขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์แก่สมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร  

ราย 300 370 123.33 
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 4.2 ผลลัพธ์  
        ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

- สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมายใหม่ ปี 62 จ านวน 1,000 ราย ได้รับความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น 
ขั้นที่ 1  

- สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมายเดิม ปี 60 – 61 จ านวน 1,535 ราย ได้รับความรู้การปรับเปลี่ยน 
การผลิตสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ 2 (GAP/PGS)      

- สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ (ยโสธรโมเดล) จังหวัดยโสธร จ านวน 125 ราย  
ได้รับความรู้เรื่อง การขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กลุ่มแบบมีส่วนร่วม (PGS) มาตรเกษตรอินทรีย์และ 
การเชื่อมโยงธุรกิจอินทรีย์            

- สมาชิกสหกรณ์ จ านวน 370 ราย ได้รับความรู้เรื่องการวิเคราะห์ ดิน/น้ า เพ่ือใช้ประกอบการยื่น 
ขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนกระบวนการขอใบรับรองมาตรฐานเกษตร 
รายละ 10,000 บาท จ านวน   62 ราย   

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
        สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจในการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตร 
ได้อย่างถูกต้อง สามารถท าการผลิตสินค้าทางการเกษตรในเขตนิคมสหกรณ์เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่
สินค้าและรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมบริโภคสินค้าสุขภาพมากขึ้น เช่น ข้าวอินทรีย์ พืชผัก
อินทรีย์ เห็ดอินทรีย์ กุ้งอินทรีย์ เป็นต้น 

5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
 5.1 สมาชิกสหกรณ์นิคมศรีส าโรง จ ากัด จังหวัดสุโขทัย ลาออกจากการเป็นสมาชิก จ านวน 1 ราย  
จึงท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้ตามเป้าหมาย 

5.2 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบางรายขาดความพร้อมและมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่โครงการ
ก าหนดจึงไม่สามารถยื่นขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้และไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้ 

5.3 การขอใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากภาครัฐไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
ไม่ตรงตามเป้าหมาย 

6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ  
 6.1 คัดเลือกสมาชิกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนที่สามารถเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและ  
มีความพร้อมที่จะท าเกษตรอินทรีย์  
 6.2 จัดท าแนวทางเงื่อนไขให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

6.3 ก่อนโอนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนให้หน่วยงานส ารวจความต้องการที่ชัดเจนในการใช้เงิน
งบประมาณ ก าหนดเงื่อนไขเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์     
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กจิกรรมที ่2 : สง่เสรมิการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหมใ่นสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร  

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ :  

 1.1 เพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 1.2  เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 
และสามารถน าไปปรับใช้เพ่ือการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 1.3 เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตร    
ตามแนวทฤษฎีใหม่ข้ันที่ 1 และสามารถน าไปสู่ขั้นที่ 2 และข้ันที่ 3 ต่อไป 

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ :  
 ส่งเสริมให้ความรู้เข้าใจในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับเกษตรกร ปี 2562 จ านวน 5,537 ราย และส่งเสริม 
ให้ความรู้เข้าใจให้กับเกษตรกรรายเดิม ปี 2560 - 2561 จ านวน 10,943 ราย รวมทั้งสิ้น 16,480 ราย ในพื้นที่  
73 จังหวัด 

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2562  
                                                                                              หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 4,070,600 3,987,400 97.96 
   1.1 ส่วนกลาง  - - - 
   1.2 ส่วนภูมิภาค  4,070,600 3,987,400 97.96 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมทั้งสิ้น 4,070,600 3,987,400 97.96 

  4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
    4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 
 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการแนะน า 
ส่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ราย 5,537 5,537 100 

2. เกษตรกรที่ร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต
เป็นแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ร้อยละ 80 78.38 97.98 

3. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีการปรับเปลี่ยน
วิธีการผลิตเป็นแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถ 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน ร้อยละ 30 จากรายจ่ายเดิม 

ร้อยละ 30 36.22 120.73 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

4. สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย ร้อยละ 3 7 233 
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
ส่วนภูมิภาค 
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการแนะน า 
ส่งเสริม ให้ด าเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ราย 5,537 5,537 100 

2. อบรมหลักสตูรกลาง การปรบัแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม ่ ราย 5,537 5,598 101.10 
3. แนะน า ส่งเสริม ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร  
รายเดิม (ปี 2560 – 2561) 

ราย 10,946 10,698 97.76 

4.2 ผลลัพธ์  
        ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดในพ้ืนที่ 73 จังหวัดสามารถด าเนินการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ แนะน าส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรเป้าหมายตามขั้นตอนและวิธีการที่รับผิดชอบ
ครบตามเป้าหมาย จ านวน 5,537 ราย เกษตรกรได้รับการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ 
จ านวน 5,598 ราย  

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
        เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดชมีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 4,340 ราย และเกษตรกร
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ จ านวน 1,722 ราย 

5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
5.1 การก าหนดเป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีจ านวนมาก ท าให้เกษตรกรบางส่วนไม่สนใจ        

เข้าร่วมโครงการ 
5.2 การด าเนินงานควรค านึงถึงการปรับพ้ืนที่ โดยยึดแหล่งน้ า เนื่องจากเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น  

ต่อการท าเกษตรกรรม 
5.3 ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรได้รับมอบจากโครงการฯ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีปริมาณน้อย  

อาจท าให้ไม่สามารถน าไปต่อยอดได้ หากเกิดสภาวะแล้งหรือสภาวะอ่ืน ๆ ตามฤดูกาล เป็นต้น 

6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ  
6.1 การก าหนดเป้าหมายเกษตรกรควรด าเนินงานเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ โดยให้หน่วยงาน      

ในพ้ืนที่เป็นผู้ก าหนดเป้าหมายว่าสามารถด าเนินการได้จ านวนเท่าไรและเป็นไปตามความสมัครใจของเกษตรกร 
6.2 หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ทุกหน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจต่อการร่วมโครงการฯ   

ให้แก่เกษตรกร ประชาชน ล่วงหน้า เพ่ือให้เกษตรกรได้รับรู้อย่างทั่วถึงและเกิดความเข้าใจก่อนเข้าร่วม
โครงการ 

6.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตควรตรงกับความต้องการของเกษตรกร สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
และฤดูกาล 
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กจิกรรมที ่3 : สง่เสรมิเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ :  
 การเกษตรแบบผสมผสานเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกรในการด ารงชีพตามแนวคิดปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมทั้ง 
เชื่อมโยงธุรกิจ ในสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง โดยการเพ่ิมปริมาณการด าเนินธุรกิจ รวมกันซื้อรวมกันขาย เงินฝาก 
และบริการ โดยมีพ้ืนที่ด าเนินการกระจายทุกภูมิภาคในเขตชลประทานทั่วประเทศและเป็นสมาชิกสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิก ระยะเวลา
โครงการ 4 ปี ตั้งแต ่ปี 2561 - 2564 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ใน 25 จังหวัด 
จ านวน 1,500 ราย งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 14,259,800 บาท แบ่งเป็นกิจกรรม ดังนี้ 
  
 
 
 
 

เกษตรกรเขา้รบัการอบรม การปรบัแนวคดิเกษตรทฤษฎใีหม ่ในเรือ่ง ปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง พรอ้มทัง้ไดร้บัการแจกปจัจยัการผลติ เชน่ ปลา ไก ่ไมย้นืตน้ พชืผกั

สวนครวั เปน็ตน้ 
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 1.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกษตรผสมผสานแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
สถาบันเกษตรกร ปีละ 107 แห่ง จ านวน 1,500 ราย ในพ้ืนที่ 7,500 ไร่ เป็นเงิน 4,947,000 บาท 
 1.2 เงินอุดหนุนเพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ เช่น เมล็ดพันธุ์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
ปุ๋ย เป็นต้น รายละ 6,000 บาท จ านวน 1,500 ราย เป็นเงิน 9,000,000 บาท 

1.3 การติดตามผลการด าเนินงานในส่วนภูมิภาค จ านวน 171,200 บาท 
1.4 การติดตามผลการด าเนินงานของส่วนกลาง จ านวน 141,600 บาท 

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ :  
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพ่ือสร้างระบบน้ า 

ในไร่นาของสมาชิก ระยะเวลาโครงการ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2561 - 2564 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สมาชิก 
ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,500 คน จ านวน 107 แห่ง แบ่งเป็น สมาชิกสหกรณ์ จ านวน 1,357 ราย สมาชิก 
กลุ่มเกษตรกร จ านวน 143 ราย ใน 25 จังหวัด พ้ืนที ่7,500 ไร ่ 

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2562 

 หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 5,259,800 4,933,502.93 93.79 
   1.1 ส่วนกลาง  141,600 113,369.00 80.07 
   1.2 ส่วนภูมิภาค  5,118,200 4,820,133.93 94.18 
2. เงินอุดหนุน 9,000,000 8,982,000.00 99.80 

รวมทั้งสิ้น 14,259,800 13,915,502.93 97.59 

4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
    4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 
 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1. เกษตรกรได้รับการแนะน าส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามข้ันตอนและวิธีการ 

ราย 1,500 1,501 100.06 

2. จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ไร่ 7,500 11,494 153.26 
3. สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย  ร้อยละ 3 29.92 997.33 
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
1.จัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการเกษตร
ผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 

จังหวัด 25 25 100 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

2.รวบรวม และประมวลผลข้อมูลของสหกรณ์  
และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

แห่ง 107 114 106.55 

ส่วนภูมิภาค 
1.จัดอบรมโครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์ 
/กลุ่มเกษตรกร 

ราย 1,500 1,501 100.06 

2.สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกร ราย 1,500 1,497 99.80 
3.ติดตามแผนการผลิต/จ าหน่ายของสถาบันเกษตรกร แห่ง 107 114 106.54 

  

 4.2 ผลลัพธ์  
        ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
  สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 1,501 ราย ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตรผสมผสานและความรู้
จากการศึกษาดูงานการจัดท าแปลงเกษตรผสมผสาน แบ่งเป็น สมาชิกสหกรณ์ จ านวน 1 ,302 ราย สมาชิก 
กลุ่มเกษตรกร จ านวน 199 ราย ใน 25 จังหวัด พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน จ านวน 11,494 ไร่ 
และได้รับเงินสนับสนุนเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิต จ านวน 1,497 ราย โดยสมาชิกน าความรู้ที่ได้รับการอบรมและ
เงินสนับสนุนปัจจัยการผลิตน าไปปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ส าหรับบริโภคในครัวเรือนและจ าหน่าย เช่น ตลาด 
สหกรณ์ เป็นต้น และสมาชิกมีรายได้จากการน าผลผลิตไปจ าหน่ายได้ รวมทั้งสิ้น จ านวน 35,352,299 บาท แยกเปน็  
  - ด้านพืช ที่ผลิตและจ าหน่าย ได้แก่ ผักสวนครัว ผลไม้ จ านวน 12,476,537 บาท 
  - ด้านปศุสัตว์ ที่ผลิตและจ าหน่าย ได้แก่ สุกร ไก่ เป็ด วัว จ านวน 19,403,604 บาท 
  - ด้านประมง ที่ผลิตและจ าหน่าย ได้แก่ ปลา จ านวน 3,472,158 บาท 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
        สมาชิกได้รับความรู้และการศึกษาดูงานจากการอบรมเกษตรผสมผสาน โดยน าความรู้ ที่ได้รับไปท า 
การผลิตผลทางการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเองมากกว่า 1 ชนิด และน าผลผลิตที่ได้ไปจ าหน่าย เช่น ตลาด พ่อค้าคนกลาง 
สหกรณ์ และสถานศึกษา เป็นต้น โดยสมาชิกมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 29.92 

5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
        กิจกรรมการสนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ด าเนินการไม่เป็นตามเป้าหมาย เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบางรายที่ได้รับฟังการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเกษตรผสมผสาน แต่ยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินการด้านการเกษตรผสมผสานจึงขอถอนตัว
ออกจากโครงการหรือบางรายเสียชีวิตจึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ได้ครบตามเป้าหมาย  
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โครงการที ่2 : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมที ่1 : พฒันาสมาชกิสหกรณเ์ป็นสมาชกิปราดเปรือ่ง (Smart Member)  

1. วัตถุประสงค์/เปา้หมายของการด าเนินงานโครงการ :  
 1.1 เพ่ือพัฒนาให้เกษตรกรสมาชิกมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด  
ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมขึ้น พร้อมที่จะพัฒนา
ให้มีคุณสมบัติของสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member) 

1.2 เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์พัฒนาต่อยอดศักยภาพของเกษตรกรในด้านการเกษตรอย่างครบวงจร            
ทั้งด้านการผลิตสินค้าเกษตร ประมง ปศุสัตว์ 

 2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ :  
สมาชิกของสหกรณ์ที่เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ จ านวน 5,320 ราย ด าเนินการในพ้ืนที่ 76 จังหวัด 

(ยกเว้น กทม.) 

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2562 

หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 3,238,500 3,074,210.20 94.93 
   1.1 ส่วนกลาง  1,246,700 1,089,981.22 87.43 
   1.2 ส่วนภูมิภาค  1,991,800 1,984,228.98 99.62 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมทั้งสิ้น 3,238,500 3,074,210.20 94.93 
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4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
    4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 
 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้      
ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 

ราย 5,320 5,284 99.32 

2. เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายได้รับการยกระดับเป็น 
Smart Farmer 

ร้อยละ 70 72.56 103.66 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
1. จัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการด าเนิน
โครงการและแจ้งแก่ส่วนภูมิภาค 

จังหวัด 76 76 100 

2. ประสานงาน ชี้แจงท าความเข้าใจ สรุปผลการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนงาน 

จังหวัด 76 76 100 

3. ติดตามการด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ จังหวัด 76 76 100 
ส่วนภูมิภาค 
1. กิจกรรมพัฒนาสมาชิก/ทายาทให้เป็น Smart 
Farmer 

ราย 5,320 5,284 99.32 

2. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสมาชิกให้เป็น (Smart 
Farmer) ที่มีประสิทธิภาพของสหกรณ์ 

ราย 380 341 89.74 

 4.2 ผลลัพธ์  
        ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

1. เกษตรกรสมาชิกได้รับการพัฒนายกระดับให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จ านวน 3,860 ราย (ร้อยละ 
72.56  ของเป้าหมาย 5,320 ราย) 

2. เกษตรกรสมาชิกได้รับการปรับเปลี่ยนแนวคิดต่อยอดก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกปราดเปรื่องที่มีประสิทธิภาพ
ของสหกรณ ์จ านวน 341 ราย 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
เกษตรกรสมาชิกมีแผนการพัฒนาอาชีพของตนและขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ ท าให้เกิด

การเชื่อมโยงเครือข่าย ผลิตและขายสินค้าเกษตรได้มากขึ้น ท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน ชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน 
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5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
5.1 เกษตรกรไม่เข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และมีภารกิจต้องท างานในไร่นาและ

เก็บเกี่ยวผลผลิตท าให้เข้าร่วมโครงการได้ไม่เต็มที่ 
 5.2 คนรุ่นใหม่อายุต่ ากว่า 45 ปี ที่เป็นทายาทของสมาชิกสหกรณ์ ท าการเกษตรกรและประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมีน้อยมาก 
 5.3 สมาชิกและทายาทสมาชิกสหกรณ์ เป็น Smart Farmer ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น  

6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ  
 ควรสร้างแรงจูงใจ ความตระหนักรักในอาชีพเกษตรกรรมให้เยาวชน/ทายาทสมาชิกรุ่นใหม่หันมา
ประกอบอาชีพการเกษตรและสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เพ่ือปลูกฝังอุดมการณ์สหกรณ์ และส่งเสริม
ให้สหกรณพั์ฒนาอาชีพของเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจา้หนา้ทีจ่ากส านกังานสหกรณ์ ใหค้วามรูด้า้นสหกรณ ์และการบรหิารจดัการ 
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กจิกรรมที ่1 : สนบัสนนุกจิกรรมสหกรณ์ในศนูยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลติ 

                 สนิคา้เกษตร  

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ :  
1.1 เกษตรกรสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่ม 

ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

1.2 เกิดเครือข่ายการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
สินค้าเกษตร  

 2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ :  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 แห่ง 

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2562 

หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 7,370,200 7,318,035.77 99.29 
   1.1 ส่วนกลาง     
   1.2 ส่วนภูมิภาค     
2. เงินอุดหนุน    

รวมทั้งสิ้น 7,370,200 7,318,035.77 99.29 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการที ่4 : โครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 
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4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
    4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 
 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1. เกษตรกรเป้าหมายเข้ารับการอบรมมีการรวมกลุ่ม
เป็นสมาชิกในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มรูปแบบ
สหกรณ์ในพื้นที่ 

ร้อยละ 30     9.07  30.23 

2. เกษตรกรที่เข้ารับการพัฒนาอาชีพเพ่ิมรายได้/ลด
รายจ่ายจากการน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปปรับใช้ 

ร้อยละ 50  67.21 134.42 

3. สมาชิกท่ีได้รับการพัฒนาอาชีพมีกิจกรรมกลุ่มร่วมกับ
สหกรณ์ต้นสังกัด 

ร้อยละ 50  34.80 69.60 

4. จ านวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ 

ศพก. 882 882 100.00 

5. เกิดกิจกรรมความร่วมมือภายใต้เครือข่าย กิจกรรม 78 80 102.56 

6. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มภายใต้ศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) และศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ 

เครือข่าย 78 88 112.82 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์
เรียนรู้การสหกรณ์เครือข่าย โดยการด าเนินกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลแนวทางพัฒนาศูนย์
เครือข่ายด้านสหกรณ์และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

จังหวัด/
พ้ืนที่ 
คน 
 

78 
2,916 

88 
2,849 

112.82 
97.70 

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

จังหวัด/
พ้ืนที่ 
คน 

78 
1,018 

80 
1,316 

102.56 
129.27 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

3. กิจกรรมการสนับสนุนการให้บริการของศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ
ศูนย์เครือข่าย โดยการด าเนินกิจกรรมสนับสนุนสื่อการ
เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ประจ า ศพก. 

ศพก. 882 882 100.00 

ส่วนภูมิภาค 
1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่าย 
โดยการด าเนินกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้กับ
เกษตรกรใน ศพก.  

รุ่น 

คน 

 

353 

3,883 

353 

3,916 

 

100.00 

100.85 

2. กิจกรรมการสนับสนุนการให้บริการของศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์
เครือข่าย โดยการด าเนินกิจกรรมสนับสนุนแผนการจัด
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 
(Field Day) 

ศพก. 882 584 66.21 

3. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรผู้น า โดยการด าเนิน
กิจกรรมสนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
สหกรณ์และการรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ 

ศพก. 

คน 

882 

26,460 

811 

26,283 

91.95 

99.33 

4.2 ผลลัพธ์  
        ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกรใน ศพก. สร้างเครือข่ายปัจจัยการผลิต การแปรรูป 
การตลาด และองค์ความรู้ด้านสหกรณ์ เกิดเครือข่ายทั้งสิ้น 88 เครือข่าย 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
เกิดความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และ ศพก. ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ การสหกรณ์ การตลาด สอนอาชีพ ฯลฯ 

เกษตรกรสามารถน าความรู้ไปใช้เพื่อลดต้นทุน ลดรายจ่ายในครัวเรือน อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 

5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
การด าเนินการเพ่ือให้การสนับสนุนเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ การรวมกลุ่ม  

การบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ จะเป็นไปตามหลักสูตรที่ ศพก.ก าหนด ซึ่งบาง ศพก. ไม่ได้ก าหนด
หลักสูตรเรื่องการสหกรณ์ฯ การรวมกลุ่ม และการบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ไว้  ความสมัครใจและ
ความพร้อมของเกษตรกรเป็นปัจจัยส าคัญของการรวมกลุ่มเป็นสมาชิกในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และการร่วม
กิจกรรมกลุ่มกับสหกรณ์ต้นสังกัด 
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6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ 

การประสานงานเพ่ือบูรณาการในระดับพ้ืนที่มีความส าคัญ เพ่ือให้การจัดท า Action Plan และผลักดัน
งาน/กิจกรรมในภารกิจของกรมฯ รวมทั้งการปฏิบัติงานตามแผนสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เกษตรกรต้นแบบมีภาระหน้าที่อ่ืน ๆ ท าให้ไม่มีเวลาเพียงพอ และเกษตรกรมีอาชีพเกษตรกรรมเมื่อมีการจัด
อบรมในช่วงเพาะปลูกท าให้ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้  การเชื่อมโยงเครือข่ายขาดการด าเนินการที่ต่อเนื่อง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชมุเชงิปฏบิตักิาร โครงการ “สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมกลุม่ของเกษตรกร 

ในพืน้ที ่ศพก. 
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โครงการที ่5 : โครงสง่เสริมการใชเ้ครือ่งจกัรกลทางการเกษตร 

 

 

 

 

กจิกรรมที ่1 : สง่เสรมิการใชเ้ครือ่งจกัรกลการเกษตร 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ : 
 1.1 เพ่ือสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับสถาบันเกษตรกรเพ่ือให้บริการแก่สมาชิก  
 1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรในการบริหารจัดการและอ านวย  
ความสะดวกในการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สมาชิก 

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ : 
 สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร และปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ จ านวน 10 แห่ง  
10 จังหวัด    

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2562 

หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 1,898,400 1,694,232.26 89.25 
   1.1 ส่วนกลาง  - - - 
   1.2 ส่วนภูมิภาค  1,898,400 1,694,232.26 89.25 
2. เงินอุดหนุน 24,938,100 24,794,670.00 99.44 

รวมทั้งสิ้น 26,836,500 26,488,902.26 98.70 
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4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
    4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 
 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1.จ านวนสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อบริการสมาชิก 

แห่ง 14 14 100 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
1. แนะน า ประสานจังหวัด ในการด าเนินการ 
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล
ทางการเกษตร 

จังหวัด 10 10 100 

แห่ง 14 14 100 

2. ก ากับและติดตามและรายงานผลในภาพรวมในการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการ
เกษตรในสถาบันเกษตรกร 

แห่ง 65 65 100 

ราย 2,415 2,415 100 

ส่วนภูมิภาค 
1. แนะน า ประสานสหกรณ์ ในการด าเนินการเบิกจ่าย
ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 

แห่ง 14 14 100 

2. ติดตาม และรายงานผลการด าเนินการส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร 

แห่ง 14 14 100 

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวางแผนการบริหาร
จัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันระหว่าง
สหกรณ์ ภาคเอกชน และการจัดท าแผนธุรกิจของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

แห่ง 65 65 100 

ราย 2,275 2,275 100 

4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบ ารุงดูแลรักษา
เครื่องจักรกลทางการเกษตร 

แห่ง 14 14 100 
ราย 140 140 140 

4.2 ผลลัพธ์  
        ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
         - สหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือบริการสมาชิก  
จ านวน 14 แห่ง  

- พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสถาบันเกษตรกร จ านวน 2,415 ราย 
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ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

        สถาบันเกษตรกรให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปแล้ว จ านวน 11,676 ราย 
สามารถลดต้นทนุการผลิต/การเก็บเกี่ยวลง คิดเป็นมูลค่า 9,000,400 บาท เฉลี่ย 1,480 บาท/ราย 

5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
เครื่องจักรกลการเกษตรบางประเภทจะใช้ได้บางฤดูกาลเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี เนื่องจาก

ผลผลิตไม่ได้มีตลอดท้ังปี   

6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ 
 ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการน าเครื่องจักรกลมาใช้ประโยชน์ให้เต็มศักยภาพในช่วงฤดูกาลนั้น ๆ 

 

 

 

 

 

 

อบรม หลกัสตูร การบ ารงุดแูลรกัษาเครือ่งจกัรกลทางการเกษตร  
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โครงการที ่6 : โครงการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตร 

 

 

กจิกรรมที ่1 : สนบัสนนุการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตรในสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ : 
1.1 เพ่ือจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์ 
1.2 เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตร  

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ : 

 ด าเนินการในพ้ืนที่ 42 แห่ง 26 จังหวัด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตลาด
สินค้าเกษตรในสหกรณ์ จ านวน 12 แห่ง 12 จังหวัด และกลุ่มที่ 2 การพัฒนาตลาดเกษตรกร (Co - op Market  
ในนิคมสหกรณ)์ จ านวน 30 แห่ง ใน 18 จังหวัด 

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2562 
หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 3,085,000 2,756,079.38 89.34 
   1.1 ส่วนกลาง  314,800 114,079.82 36.24 
   1.2 ส่วนภูมิภาค  2,770,200 2,641,999.56 95.37 
2. เงินอุดหนุน 21,265,000 20,396,585.00 95.92 

รวมทั้งสิ้น 24,350,000 23,152,664.38 95.08 
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4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
    4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 
 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1. สหกรณ์การเกษตรได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ตลาดสินค้าเกษตร จ านวน 42 แห่ง 

แห่ง 42 42 100 

2. สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปได้รับประโยชน์  
ไม่น้อยกว่า 4,300 คน 

ราย  4,300 4,446 103.40 

3. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 

ราย 10 36 360 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
1.จัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือปฏิบัติงาน/
ก าหนดรูปแบบ/วิธีการ และหนังสือข้อส่งการอ่ืนๆ  

ฉบับ  1 1 100 

2. ก าหนดนิยามตัวชี้วัด (KPI Template) แยกตาม
ตัวชี้วัด พร้อมก าหนดรูปแบบและวิธีการรายงาน
ผลส าเร็จ 

แห่ง 42 42 100 

3.  ประสานงานให้ค าแนะน าและบริหารจัดการแผน/ 
ผลของโครงการร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัดใน 
การด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ  

แห่ง 42 42 100 

4.  ประสานงาน จัดประชุมการพัฒนาตลาดสินค้า
ปลอดภัย (Co-op market ในนิคมสหกรณ์) ให้แก่
กรรมการสหกรณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ 
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์การประชุม  

ราย 100 100 100 

5.  รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผลข้อมูลและสรุป
รายงานผลการด าเนินโครงการจากส านักงานสหกรณ์
จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร  

จังหวัด 26 26 100 

6.  ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ประโยชน์ การ
ด าเนินโครงการ การแก้ไขปัญหา/อุปสรรค และ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ  

จังหวัด 26 26 100 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

7. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ หากมีงบประมาณ
เหลือจ่ายของจังหวัด ให้รวบรวมและแจ้งกองคลังเพ่ือ
น าส่งกลับคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งส าเนาให้ 
กองแผนทราบ  

จังหวัด 26 26 100 

8. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ (ภาพรวม) 
และจัดท าเล่มสรุปผลส าเร็จแยกเป็นรายปีตามระยะเวลา
ประเมินผลการด าเนินโครงการ พร้อมจัดท าข้อมูลและ
เอกสารรับรองการติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จังหวัด 26 26 100 

ส่วนภูมิภาค 
1. ประสานงาน แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์เป้าหมายใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

แห่ง 42 42 100 

2.  จัดท าฐานข้อมูลรายการโครงสร้างพ้ืนฐานตลาด
สินค้าเกษตร การท าทะเบียนผู้ขายในตลาด/ฐานข้อมูล
การใช้ประโยชน์ 

แห่ง 42 42 100 

3. จัดอบรมการวางแผนบริหารจัดการตลาดสินค้า
เกษตร 

แห่ง 12 11 91.67 

4. สหกรณ์ท่ีด าเนินการจัดอบรมการพัฒนาสินค้า
ปลอดภัยให้มี QR code 

แห่ง 30 30 100 

5. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ co-op market ในนิคม
สหกรณ์ 

แห่ง 30 30 100 

6. การสนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์ 

แห่ง 12 12 100 

7. การสนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดแก่สถาบันเกษตรกร co-op market ในนิคม
สหกรณ์ 

แห่ง 30 30 100 

4.2 ผลลัพธ์  
        ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

- สหกรณ์เป็นช่องทางจ าหน่ายสินค้าเกษตรของสมาชิก 42 แห่ง  
- มีสมาชิกสหกรณ์/เกษตรกรทั่วไปมาซื้อ-ขายสินค้าในตลาดจ านวน 4,446 ราย 
- สมาชิกสหกรณ์ที่น าสินค้ามาจ าหน่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 36 ของผู้ขายทั้งหมด จ านวน 1,600 ราย 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
สมาชิกเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมจากการน าสินค้ามาจ าหน่ายในตลาด โดยไม่ผ่านคนกลาง 16,201,906 บาท    
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โครงการที ่7 : โครงการระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมที ่1 : สนบัสนนุการด าเนนิการบรหิารจดัการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรปูแบบ

สหกรณ ์

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ : 
1.1 เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิต การจ าหน่าย และการบริหารจัดการร่วมกัน     

โดยวิธีการสหกรณ์ 
1.2 เพ่ือส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ให้มีตลาดรองรับ โดยการเชื่อมโยงการตลาดร่วมกันระหว่าง

ผู้ผลิตแปลงใหญ่ สหกรณ์ และภาคเอกชน  

 

การกอ่สรา้งตลาดสนิคา้เกษตร 

การอบรมวางแผนบรหิารจดัการตลาดสนิคา้

เกษตร 
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2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ : 

แปลงใหญ่กระทรวงฯ จ านวน 4,007 แปลง พ้ืนที่ด าเนินการ 77 จังหวัด 

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2562 

หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 25,275,000.00 24,962,734.67 98.76 
   1.1 ส่วนกลาง  3,895,201.90 3,580,430.57 91.90 
   1.2 ส่วนภูมิภาค  21,379,798.10 21,382,304.10 100 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมทั้งสิ้น 25,275,000.00 24,965,731.67 98.76 

4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
    4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 
 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด  
1. แปลงใหญ่มีการบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์ แปลง 4,007 4,018 100.27 
2. สินค้าเกษตรจากพ้ืนที่แปลงใหญ่มีตลาดรองรับ ร้อยละ 10 17.24 172.40 
3. สหกรณ์มีบทบาทการตลาดให้กับแปลงใหญ่ ร้อยละ 10 11.13 111.30 
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
1. ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน งาน 1 1 100 
2. แนะน า สนับสนุน และประสานงานกับส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 

จังหวัด 77 77 100 

3. ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน ครั้ง 12 12 100 
ส่วนภูมิภาค 
1. จัดประชุมส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการรวมกลุ่ม
แปลงใหญ่ปี 2561 

แปลง 1,692 1,696 100.24 

2. จัดท าและทบทวนแผนการตลาด แผนธุรกิจ และ
เชื่อมโยงการตลาดร่วมกันระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่ 
สหกรณ์ และภาคเอกชน แปลงใหญ่ปี 2559-2562 

แปลง 4,007 4,018 100.27 

3. รายงานผลการด าเนินงาน ครั้ง 12 12 100 
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4.2 ผลลัพธ์  
        ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
 - แปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการด้านการรวมกลุ่ม รวมกันผลิต รวมกันจ าหน่าย 
จ านวน 1,696 แปลง (ร้อยละ 100.23 ของเป้าหมาย 1,692 แปลง) เกษตรกร 51,927 ราย (ร้อยละ 102.29 ของ
เป้าหมาย 50,760 ราย)  
 - แปลงใหญ่มีการจัดท าแผนการตลาด แผนธุรกิจ และเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกันระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่ 
สหกรณ์ และภาคเอกชน จ านวน 4,018 แปลงเกษตรกร 93,089 ราย ดังนี้ 

- แปลงใหญ่ ปี 2561 จ านวน 1,696 แปลง (ร้อยละ 100.23 ของเป้าหมาย 1,692 แปลง)                      
เกษตรกร 51,512 ราย (ร้อยละ 101.48 ของเป้าหมาย 50,760 ราย) 
- แปลงใหญ่  ปี  2560 จ านวน 1,726 แปลง (ร้อยละ 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 (ร้อยละ 100.34 ของเป้าหมาย 594 แปลง )                     
เกษตรกร 6,081 ราย (ร้อยละ 102.37 ของเป้าหมาย 5,940 ราย) 

 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 - ต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ย 1,240 บาทต่อไร่ ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 - มีตลาดรองรับที่แน่นอนและมีช่องทางการตลาดเพ่ิมข้ึน 

5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
5.1 กิจกรรมการด าเนินงานหลายหน่วยงานมีความซ้ าซ้อนกัน 
5.2 การรวมกลุ่มแปลงใหญ่ของเกษตรกรบางแปลงขาดอ านาจการต่อรองการซื้อขาย เนื่องจากจ านวน

ของเกษตรกรน้อยและผลผลิตที่ผลิตได้มีปริมาณน้อยกว่าที่ภาคเอกชนต้องการ 
5.3 การท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิต (MOU) ยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เนื่องจากคุณภาพผลผลิตที่

เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน รวมทั้งเกษตรกรไม่น าผลผลิตไปขายกับภาคเอกชนที่
ท าข้อตกลงไว้ เนื่องจากราคาที่ขายได้เท่ากับราคาตลาดทั่วไป และเกษตรกร  บางรายขายผลผลิตให้กับ
ภาคเอกชนที่ซื้อขายกันเป็นประจ าอยู่ก่อนแล้ว 

6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ  
 6.1 ระดับปฏิบัติการ 

 1) หน่วยงานในพื้นท่ีควรบูรณาการร่วมกันในการจัดท าแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกัน 
                2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรประสานหรือส ารวจความต้องการระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ 
ให้เกิดความชัดเจนก่อนการผลิต รวมทั้งให้ความรู้และสร้างเข้าใจกับเกษตรกรก่อนท าข้อตกลงร่วมกัน        
เพ่ือสามารถผลิตและควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามที่ผู้ประกอบการต้องการ 
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         6.2 ระดับนโยบาย 
 1) ควรก าหนดข้อตกลงให้ชัดเจนในการรับซื้อผลผลิตของผู้ประกอบการ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สง่เสรมิการบรหิารจดัการดา้นการรวมกลุม่ 

แปลงใหญย่างพารา แปลงใหญป่าลม์น้ ามนั 

จงัหวดัสตลู 

โครงการบรหิารจดัการกลุม่ การจดัท าแผน

ธรุกจิ และเชือ่มโยงการตลาดสนิคา้เกษตร

แปลงใหญส่หกรณก์ารเกษตร 

 

โครงการเชือ่มโยงตลาดสนิคา้เกษตร

แปลงใหญแ่ละโครงการประชมุเชงิ

ปฏบิตักิารเพือ่วางแผนชอ่งทางการตลาด

สนิคา้เกษตรแปลงใหญ ่

 

การจดัท าบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื 

(MOU) การซือ้ขายผลผลติสนิคา้เกษตร 

โครงการระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบ

แปลงใหญ ่
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โครงการที ่8 : โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 

 

 

 

กจิกรรมที ่1 : สง่เสรมิการผลติและกระจายเมล็ดพนัธุ์ดแีกเ่กษตรกรในสถาบนัเกษตรกร 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ : 
1.1 เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร 
1.2 เพ่ือกระจายเมล็ดพันธุ์ดีและเร่งรัดเกษตรกรสมาชิกใช้เมล็ดพันธุ์ดีของสหกรณ์อย่างทั่วถึง 
1.3 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ (ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)  

ของสหกรณ์ 

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ : 
2.1 เป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพพร้อมที่จะจ าหน่ายรวม 28,700 ตัน (เมล็ดพันธุ์ข้าว 28,200 ตัน 

และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 500 ตัน)  
2.2 พ้ืนที่ด าเนินการ 29 จังหวัด จ านวน 75 สหกรณ ์

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2562 

หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 2,419,600.00 2,227,992.15 92.08 
   1.1 ส่วนกลาง  709,600.00 665,626.15 93.80 
   1.2 ส่วนภูมิภาค  1,710,000.00 1,562,366.00 91.36 
2. เงินอุดหนุน 43,050,000.00 40,078,456.00 93.10 

รวมทั้งสิ้น 45,469,600.00 42,306,448.15 93.04 
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4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
    4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 
 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1. ปริมาณการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ดีของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

ตัน 28,700 26,456.97 92.18 

2. สมาชิกมีต้นทุนการผลิตลดลงจากการใช้เมล็ดพันธุ์ดี
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ร้อยละ 3 10 333.33 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
1. ประสานงาน แนะน า ส่งเสริมการด าเนินงานโครงการ  ครั้ง 8 8 100 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการผลิตและ
การตลาดเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์ 

ราย 120 120 100 

ส่วนภูมิภาค 
1. จัดประชุมการจัดท าแผนธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ราย 760 760 100 
2. จัดประชุมสร้างเครือข่ายการตลาดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์ ราย 760 760 100 
3. แนะน า ส่งเสริม ประสานงานการด าเนินงานของ
สหกรณ์ 

แห่ง 76 76 100 

4.2 ผลลัพธ์  
        ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

- ปริมาณเมล็ดพันธุ์สหกรณ์รวบรวมและน ามาปรับปรุงคุณภาพพร้อมจ าหน่าย ปริมาณ 26,718.97 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 93.09 เมื่อเทียบกับแผนปริมาณ 28,700 ตัน 

- เกษตรกรประหยัดต้นทุนการผลิตจากราคาเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อจากสหกรณ์ต่ ากว่าราคาทั่วไปประมาณ  
รอ้ยละ 10 หรือ 2 บาท/กิโลกรัม เกิดการประหยัดต้นทุนของเกษตรกรรวม 52.91 ล้านบาท 

- มูลค่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับจากโครงการ ปี 2562 จ านวน 661.42 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่างบประมาณ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในปี 2562 

- เกษตรกรและสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มีสภาพคล่องด้านเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
มากยิ่งขึ้น 
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  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
   - ลดการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี เกษตรกรสามารถจัดหาเมล็ดพันธุ์คุณภาพได้สะดวกข้ึน 
   - ก่อให้เกิดการภาพลักษณ์ที่ดีและเกิดยอมรับการใช้เมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์มากยิ่งขึ้น 

  - สมาชิกสหกรณ์มีแหล่งขายผลผลิตที่แน่นอน สร้างความศรัทธาแก่สมาชิกมากยิ่งขึ้น 
  - สหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ปัจจัยพ้ืนฐาน และทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น โรงงานปรับปรุง

สภาพเมล็ดพันธุ์  ห้องตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งอุปกรณ์การตลาดข้าวให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด  
สร้างความเข้มแข็งแก่ขบวนการและสหกรณ์ รวมทั้งมีการบูรณาการท างานร่วมกันในระดับพ้ืนที่ 
   - เพ่ิมปริมาณผลผลิตข้าวคุณภาพแก่ประเทศ 
5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานของงาน/โครงการ  

ผลการด าเนินงานรวบรวมเมล็ดพันธุ์ดีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต่ ากว่าเป้าหมายเมื่อเทียบกับแผน 
เนื่องจากพ้ืนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ของสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการประสบภัยธรรมชาติ ได้รับความเสียหาย 
ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพได้ตามแผนรวบรวมที่ก าหนดไว้ 
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ  

6.1 สหกรณ์ชี้แจงท าความเข้าใจกับสมาชิกผลเสียที่ได้รับและผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้ รวมทั้ง
สหกรณ์ควรให้เตรียมเงินทุนและให้ราคารับซื้อเมล็ดพันธุ์ที่เป็นธรรมกับสมาชิกกรณีเป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพ และ
สหกรณ์ต้องด าเนินการตรวจสอบแปลงพันธุ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมร่วมกับสมาชิกในการวางแผนการเก็บเก่ียว 

6.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ า เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องในการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและความส าเร็จของโครงการฯ และให้สหกรณ์ก าหนดช่วง
ระยะเวลาการใช้เงินกู้และการเบิกจ่ายเงินกู้ การก าหนดช าระคืนเงินกู้ให้ชัดเจนตามความจ าเป็นตามช่วง
ระยะเวลาของสหกรณ์นั้นๆ เพ่ือเป็นข้อมูลการการบริหารเงินกู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 6.3 ควรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวของเกษตรกรจากเดิมที่มุ่งเน้นปริมาณไม่สนใจคุณภาพ 
เปลี่ยนเป็นการผลิตตามหลักการปฏิบัติที่ดี มุ่งเน้นคุณภาพมากขึ้นและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
 6.4 เพ่ิมปริมาณข้าวคุณภาพดีของประเทศ สร้างความแตกต่างจากประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 
 6.5 การด าเนินการในเขตพ้ืนที่ของสหกรณ์การเกษตร จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและบุคลากรของภาครัฐใน
การส่งเสริมและการขยายผลให้เกษตรกร รวมทั้งสหกรณ์การเกษตรอ่ืนๆ ปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นการผลิตข้าว
ให้มีคุณภาพมากข้ึนและรวดเร็วขึ้น 
 6.5 ควรจัดสรรเงินอุดหนุนให้สหกรณ์เพ่ือลดความเสี่ยงในการผลิตเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์และสมาชิก
สหกรณ์จะได้ประโยชน์  
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นายอชัฌา สวุรรณนติย ์ผูอ้ านวยการกองพฒันาสหกรณภ์าคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร  

กลา่วตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุ พรอ้มการบรรยายพเิศษและใหแ้นวคดิ “การสง่เสรมิศกัยภาพการผลติและ

การตลาดเมลด็พนัธุข์องสหกรณ์” 

 

 

  

 

 

 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นธรุกจิขา้วของสหกรณ ์นางสาวปรานอม จนัทรใ์หม่ 

บรรยายในหวัขอ้ “สถานการณแ์ละแนวทางพฒันาเครอืขา่ย Co-op Seed” 
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โครงการที ่9 : โครงการธนาคารสินคา้เกษตร 

 
 
 
 

กจิกรรมที ่1 : สนบัสนนุการด าเนนิงานในรูปแบบธนาคารสินคา้เกษตรในสหกรณ์ 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ : 
1.1 เพ่ือส่งเสริมและจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร      

     1.2 เพ่ือส่งเสริมให้สหกรณ์มีการด าเนินการบริหารจัดการในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตร    
        1.3 เพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิก 

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ : 
2.1 โครงการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร จ านวน 93 แห่ง ใน 38 จังหวัด 

     2.2 โครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง จ านวน 11 แห่ง ใน 9 จังหวัด 
     2.3 โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร 20 แห่ง ใน 7 จังหวัด 

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2562 

หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 2,729,300 2,617,590.99 95.91 
   1.1 ส่วนกลาง  185,300 107,618.50 58.08 
   1.2 ส่วนภูมิภาค  2,544,000 2,509,972.49 98.66 
2. เงินอุดหนุน 3,792,700 3,599,130.00 94.90 

รวมทั้งสิ้น 6,522,000 6,216,720.99.00 95.32 
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4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
    4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1.จ านวนสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมและจัดตั้งเป็น
ธนาคารสินค้าเกษตร  

แห่ง 124 131 105.65 

 2. ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วม
โครงการธนาคารสินค้าเกษตรลดลง 

ร้อยละ 3   

       2.1 ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ร้อยละ 3 16.67 555.67 
       2.2 ธนาคารโคนมทดแทนฝูง ร้อยละ 3 9.52 317.33 
3. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและ
กิจกรรมและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมฯ 
ก าหนด 

ร้อยละ 97 95.32 98.27 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
1.จัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/
หนงัสือหรือข้อสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและก าหนดนิยาม
ตัวชี้วัด (KPI Template) ของแต่ละธนาคาร พร้อม
ก าหนดรูปแบบและวิธีการรายงานผลส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการตามตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

ธนาคาร 3 3 100 

2.ประสานงาน ให้ค าแนะน า และบริหารจัดการแผน/ผล
โครงการร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัดในการ
ด าเนินการ 

จังหวัด 42 42 100 

ส่วนภูมิภาค 
1. แนะน าส่งเสรมิการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบธนาคารสินค้า
เกษตร 

แห่ง 124 131 105.65 

2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจ                
การด าเนินกิจกรรมธนาคารสินค้าเกษตรให้กับสมาชิก            
(ปี 61 -62) 
 
 
 

แห่ง 86 99 115.12 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

 ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร     
1) ประเมินผลการด าเนินงานของธนาคารข้าวในสถาบัน
เกษตรกรธนาคาร ที่จัดตั้งปี 59 - 60 

แห่ง 31 31 100.00 

2) จัดท าแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนใน
รูปแบบของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรตามผลการ
ประเมินธนาคารที่จัดตั้งปี 59 - 60 

แห่ง 31 29 
(ยกเลิก 
2แห่ง) 

93.55 

3) จัดท าแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนใน
รูปแบบของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ธนาคารที่
จัดตั้งปี 61   

แห่ง 57 56 
(ยกเลิก 
1แห่ง) 

98.25 

4) คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายที่จะส่งเสริมจัดตั้งธนาคาร
ข้าวในสถาบันเกษตรกร (ตั้งใหม่ปี 62) 

แห่ง 5 10 200 

5) ชี้แจงท าความเข้าใจกับสหกรณ์เป้าหมายที่จะเข้าร่วม
โครงการ (ตั้งใหม่ปี 62) 

แห่ง 5 10 200 

6) ก าหนดรูปแบบธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรที่
เหมาะกับสหกรณ์รวมถึงการก าหนดระเบียบ และวิธี
ปฏิบัติ (ตั้งใหม่ ปี 62) 

แห่ง 5 8 160 

ธนาคารโคนมทดแทนฝูง     
1) ติดตาม แนะน า ประเมินผลการด าเนินงาน        
(จัดตั้งปี 59-61) 

แห่ง 10 10 100 

2) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการด าเนินงานโครงการฯ 
เพ่ือให้สมาชิกเห็นถึงประโยชน์และเข้าร่วม           
(จัดตั้งปี 59-61) 

แห่ง 10 10 100 

3) ชี้แจงท าความเข้าใจแก่สหกรณ์และสมาชิกเป้าหมาย
เกี่ยวกับการด าเนินการธนาคารโคนมทดแทนฝูง      
(จัดตั้งปี 62) 

แห่ง 1 1 100 

4) ก าหนดรูปแบบและวิธีการด าเนินการของธนาคารฯ 
พร้อมทั้ง จัดท าระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งธนาคารฯ  
(จัดตั้งปี 62) 

แห่ง 1 - 0 

5) สนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคนมทดแทนฝูง
พร้อมอุปกรณ์ (จัดตั้งปี 62) 

แห่ง 1 1 100 

ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร     
1) ชี้แจงโครงการกับสหกรณ์เป้าหมาย แห่ง 20 25 125 
2) ก าหนดรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในสถาบัน
เกษตรกรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

แห่ง 
 

20 
 

21 
 

105 
 

3) สนับสนุนเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ แห่ง 20 25 25 
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4.2 ผลลัพธ์  
        ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
        - ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 
            ส่งเสริมธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 85 แห่ง จัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบันเกษตกรแห่งใหม่  
10 แห่ง มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 4,334 ราย สมาชิกใช้บริการ 800 ราย ยืมข้าวสารบริโภค 7 ,189.50 
กิโลกรัม มูลค่า 63,775.50 บาท ยืมเมล็ดพันธุ์เพ่ือเพาะปลูก 24 ,605 กิโลกรัม มูลค่า 307,490 บาท และ 
ยืมสินค้าอ่ืนๆ ได้แก่ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และน้ ามัน สมาชิกช าระคืนเป็นข้าวเปลือก จ านวน 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 เกษตรกรอ่ืน 34 ราย) 

  สหกรณ์มีการรับซื้อลูกโคเพศเมียจากเกษตรกรสมาชิกเข้าสู่ฟาร์มกลางของสหกรณ์ รวม 1,025 ตัว 
สมาชิกท่ีน าลูกโคมาฝาก จ านวน 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
เกษตรกรอ่ืนที่ไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 34 ราย จ านวน 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 
- รายได้เพ่ิมขึ้นจากแม่โคที่เข้าร่วมโครงการมีระยะเวลาการผสมติดลดลง 2 เดือน คิดเป็น 60 วัน 
ค่าน้ านมเฉลี่ยต่อตัว 18.50 บาท ปริมาณน้ านมในโครงการฯ 15.02 กก./ตัว/วัน คิดเป็นมูลค่า 
16,672.20 บาท/ตัว ภาพรวมจากปริมาณแม่โคที่ถอนออกจากโครงการ 877 ตัว คิดเป็นมูลค่า 
3,483,444 บาท 
- รายได้เพ่ิมขึ้น จากปริมาณน้ านมที่แม่โคให้เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบจากแม่โคในโครงการให้ผลผลิต
มากกว่าแม่โคท่ีเกษตรกรเลี้ยงเองในฟาร์ม เฉลี่ย 1.34 กก./ตัว/วัน ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากน้ านม
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ที่เพ่ิมข้ึนคิดจาก 1.34 กก.X 305 วัน (รอบการให้ผลผลิต) Xราคาน้ านมเฉลี่ย 18.50 บาท คิดเป็น
มูลค่า 7,560.95 บาท/ตัว/รอบการให้ผลผลิต ภาพรวมจากปริมาณแม่โคที่ถอนออกจากโครงการ 
877 ตัว คิดเป็นมูลค่า 6,630,953.15 บาท 

          - ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร  

5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
     5.1 โครงการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 

             - สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการในบางพ้ืนที่ประสบปัญหาภยัแล้ง ท าให้สหกรณ์ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 
     - สหกรณ์ขาดแคลนเงินทุนในการด าเนินโครงการ 

     5.2 โครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
             - ปีที่ผ่านมาสหกรณ์บางแห่ง ประสบปัญหา โคเป็นโรคระบาดปากและเท้าเปื่อย ท าให้มีโคตาย  
โคคัดทิ้ง ขาดทุนจากการเลี้ยง ท าให้ต้นทุนการเลี้ยงสูงขึ้น และต้องหยุดรับ (ฝาก) ลูกโคชั่วคราว 
     5.3 โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร 
          - การเข้าร่วมโครงการไม่ได้เกิดจากความสมัครใจของสหกรณ์ 
          - สหกรณ์ต้องการได้รับเงินอุดหนุนโดยไม่พิจารณาว่าสหกรณ์มีความพร้อมที่จะด าเนินโครงการ
หรือไม่ ท าให้สหกรณ์มีปัญหาในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 

6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ  
     6.1 โครงการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 
           - การเข้าร่วมโครงการควรเกิดจากความสมัครใจของสหกรณ์  
           - ควรให้สหกรณ์เป็นผู้ก าหนดรูปแบบการด าเนินโครงการที่เหมาะสมกับสหกรณ์ เหมาะสมกับ
สมาชิก ไม่ควรก าหนดรูปแบบให้สหกรณ์ท าตาม 
     6.2 โครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
            - โรคระบาด การป้องกัน โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดตามโปรแกรมอย่างเคร่งครัด 
      6.3 โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร 
             - ควรให้สหกรณ์ท าความเข้าใจกับรูปแบบโครงการก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

การชีแ้จงแนวทางการด าเนนิงานธนาคารขา้ว

ในสถาบนัเกษตรกร 
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โครงการที ่10 : โครงการพฒันาสถาบนัเกษตรกรรปูแบบประชารฐั 

 

 

 

กจิกรรมที ่1 : สนบัสนนุการพฒันาสถาบนัเกษตรกรตามรูปแบบประชารฐั 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ : 
เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร  และเพ่ือเสริมสร้างสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอให้

เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ : 
กิจกรรม : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 

   พื้นที่ด าเนินการ : พ้ืนที่เป้าหมายทั่วประเทศ 76 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร) 
   เป้าหมาย : 823 แห่ง ประกอบด้วย 

1) สหกรณ์ระดับอ าเภอ    จ านวน  763 แห่ง 
2) สหกรณ์รูปพิเศษ   จ านวน   60 แห่ง 

กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์การเกษตรโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหอการค้า 
   พื้นที่ด าเนินการ : พ้ืนที่เป้าหมายทั่วประเทศ 75 จังหวัด (ยกเว้น นนทบุรีและระยอง) 
   เป้าหมาย : สหกรณ์การเกษตร 82 แห่ง  

กิจกรรม : พัฒนาการด าเนินธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 
   พื้นที่ด าเนินการ : พ้ืนที่เป้าหมายทั่วประเทศ 78 หน่วยงาน 

        เป้าหมาย : 122 แห่ง 

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2562 

หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 12,270,000 12,069,691.67 98.36 
   1.1 ส่วนกลาง  1,887,000 1,762,698.94 93.41 
   1.2 ส่วนภูมิภาค  10,383,000 10,306,992.73 99.27 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมทั้งสิ้น 12,270,000 12,069,691.67 98.36 
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4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
    4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 
 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1.จ านวนสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงานด้านการผลิต การตลาด  การให้บริการ 
การบริหารจัดการตามรูปแบบประชารัฐ   

แห่ง 823 824 100.12 

2.จ านวนสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการ
ให้บริการแก่สมาชิกและชุมชน       

แห่ง 330 515 156.06 

3.ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์เป้าหมายเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 

ร้อยละ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 

5.78 192.66 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
1. จัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน 
พร้อมก าหนดรูปแบบและวิธีการรายงานผลส าเร็จของ
โครงการ 

เล่ม 1 1 100 

2. ประสานงาน ให้ค าแนะน า และบริหารจัดการแผน/ผล
ร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัดในการด าเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติงานโครงการ 3 กิจกรรม 

หน่วยงาน 78 78 100 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสินค้าสหกรณ์
สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ครั้ง/ราย 2/240 2/240 100 

4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือด้าน
การตลาดและพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 

ครัง้/ราย 1/180 1/184 100 

5. รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผลข้อมูล และสรุป
รายงานโครงการจากส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

จังหวัด 77 77 100 

6. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม/โครงการ พร้อมทั้ง
จัดท าเล่มสรุปผลการด าเนินโครงการ 

เล่ม 1 1 100 

ส่วนภูมิภาค 
1. ประสาน แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์เป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางการ
ด าเนินโครงการที่กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและ
กลุ่มเกษตรกรก าหนด  
 
 

แห่ง 898 898 100 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความ
เข้มแข็งและแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

แห่ง 823 823 100 
ราย 16,460 16,732 101.65 

3. จัดประชุมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
สหกรณ์รูปแบบประชารัฐ (1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร) 

แห่ง 82 82 100 
 

ราย 2,050 2,089 101.90 

4.2 ผลลัพธ์  
        ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
        สหกรณ์ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านการเกษตรแก่สมาชิกและชุมชนในด้าน
ต่างๆ ดังนี้   

    1. ศูนย์กลางการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ท าหน้าที่รวบรวม รับซื้อ หรือแปรรูปสินค้าเกษตรจาก
สมาชิกและเกษตรกรในชุมชน จ านวน 542 แห่ง 

    2. เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐสู่ชุมชน จ านวน 538 แห่ง 
    3. แม่ข่ายสหกรณ์ในระดับอ าเภอ ท าหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ จ านวน 484 แห่ง 
    4. เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 375 แห่ง 

        ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
          1. สหกรณม์ีการด าเนินธุรกิจด าเนินธุรกิจที่หลากหลายขึ้น ส่งผลให้มีมูลค่าธุรกิจรวมเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 
ร้อยละ 5.78   
          2. สินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ ได้รับการส่งเสริมด้านช่องทางการตลาด หรือการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

          3. สหกรณมี์การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

พฒันาความเขม้แขง็สหกรณภ์าคการเกษตรเปน็องค์กรหลกัระดบัอ าเภอ 
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โครงการที ่11 : โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนนิธรุกจิของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 

 

 

 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ : 
1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพด้านการผลิต การ

รวบรวม การแปรรูป การบริหารจัดการ และการตลาด 
     1.2 เพ่ือสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิม  
     1.3 เพ่ือยกระดับศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในการเป็นที่พ่ึงเพ่ือแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรใน
ชุมชน 

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ : 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ด าเนินการผลิต รวบรวม และแปรรูป สินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง กาแฟ ผัก ผลไม้ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน โคนม  โคเนื้อ ประมง ปศุสัตว์ เกลือ และสหกรณ์
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,151 แห่ง (สหกรณ์ 1,132 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 19 แห่ง) 

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2562 

หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 97,845,800 89,961,892.30 91.94 
   1.1 ส่วนกลาง  25,595,845   
   1.2 ส่วนภูมิภาค  72,249,955   
2. เงินอุดหนุน 107,421,100 106,212,007.75 98.87 

รวมทั้งสิ้น 205,266.900.00 196,173,900.05 95.57 
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4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  

    4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 
 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ และการบริหาร
จัดการ 

แห่ง 367 1,162 316.62 

2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 6.32 210.67 
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร 

โครงการ 16 16 100 

ส่วนภูมิภาค 
1. ส่งเสริมการและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต รวบรวม 
แปรรูป การบริหารจัดการและการตลาดให้แก่สถาบัน
เกษตรกรในพ้ืนที่ 

แห่ง 1,151 1,162 100.96 

2. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของ
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ 

โครงการ 33 33 100 
ราย 16,660 19,159 115 

3. สนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการด าเนิน
ธุรกิจให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

แห่ง 57 69 121.05 

รายการ 66 84 127.27 

   4.2 ผลลัพธ์  
        ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
        1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมการและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต รวบรวม แปรรูป 
การบริหารจัดการและการตลาดให้แก่สถาบันเกษตรกรในพ้ืนที่  77 จังหวัด จ านวน 1,162 แห่ง (1,143 
สหกรณ์ 19 กลุ่มเกษตรกร ) คิดเป็นร้อยละ 100.96 ของเป้าหมาย 1,151 แห่ง 
        2. บุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตรวบรวม แปรรูป           
เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด การบริหารจัดการและการตลาดให้แก่สถาบันเกษตรกร จ านวน 
19,159 ราย คิดเป็นร้อยละ 115 ของเป้าหมาย 16,660 ราย       
        3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจให้กับ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 69 แห่ง ( 68 สหกรณ์ 1 กลุ่มเกษตรกร) คิดเป็นร้อยละ 121.05 ของ
เป้าหมาย 57 แห่ง   
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        ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
        1. สหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโครงสร้างคลัสเตอร์ การจัดท าแผนขับเคลื่อนและพัฒนาคลัสเตอร์  
และเกิดการรวมกลุ่มและขับเคลื่อนคลัสเตอร์ ใน 7 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันส าปะหลัง, 
ประมง, ปศุสัตว์ (สุกร, ไก่ไข่, ไหม และเกลือ) โคนม และโคเนื้อ ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
ในการพัฒนาศักยภาพ ด้านการผลิต รวบรวม แปรรูป การบริหารจัดการและการตลาดให้มีมาตรฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
         2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือของสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการพัฒนาการผลิต การตลาด
ทั้งภายในประเทศและการส่งออก เพ่ือยกระดับการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่ด าเนินธุรกิจปาล์มน้ ามัน 
ยางพารา กาแฟ ผักและผลไม้  
         3. สหกรณ์มีแผนพัฒนาการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ แผนการบริหารจัดการองค์กร แผนการส่งเสริม
ด้านการผลิตให้แก่สมาชิก และแผนขับเคลื่อนและพัฒนาคลัสเตอร์   

 4. ปริมาณธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการปี 2562 จ านวน 55,050 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ปี 2561 จ านวน 3,270 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.32 (ปี 2561 จ านวน 51,780 ล้านบาท)  
 
5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานของงาน/โครงการ  

5.1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบางจังหวัดด าเนินกิจกรรมไม่สอดคล้องกับโครงการ เนื่องจากมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในเป้าหมายและกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ  

5.2 กลุ่มเป้าหมายบางแห่ง ขาดความเข้าใจแนวทางการด าเนินโครงการ อาทิ การจัดท าแผนธุรกิจ  
แนวทางการสร้างและขับเคลื่อน Cluster และกิจกรรมการประชุม/อบรม ท าให้การจัดกิจกรรมล่าช้า ไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้  
        5.3 การด าเนินงานที่เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยเร็วไม่สอดคล้องกับฤดูกาลผลิต บางครั้ง
ท าให้สหกรณ์ไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ หรือ บางครั้งการจัดกิจกรรม/โครงการตรง
กับช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต กลุ่มเป้าหมายอาจต้องหยุดการด าเนินธุรกิจมาด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ส่งผลให้การเก็บเก่ียวผลผลิตและการส่งมอบเสียหายและเกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้า 
       5.4 การที่สถานการณ์ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไป อาทิ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร , 
พนักงาน ท าให้สหกรณ์บางแห่งยกเลิกการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจ
ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เนื่องจากไม่มีความพร้อม ท าให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าและหากเกิด
ในช่วงปลายปีงบประมาณ จะยิ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดสรรงบอุดหนุนให้กับสหกรณ์อ่ืนที่มีความประสงค์ขอรับ
แทนได้ทันในปีงบประมาณ 
 
 
 
 



 

110 

 

 
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ  

6.1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดควรมีการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการ เพ่ือให้
รับทราบทิศทางการด าเนินโครงการ รายละเอียดกิจกรรม และมีคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน 

6.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดหากไม่เข้าใจแนวทางการด าเนินงาน/
กลุ่มเป้าหมาย หรือ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานของโครงการ ควรสอบถามมายังหน่วยงานส่วนกลาง
เจ้าของโครงการก่อนการด าเนินงานโครงการ 

         6.3 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดควรเพิ่มการตรวจสอบความพร้อมของสหกรณ์และชี้แจงท าความเข้าใจแก่
สหกรณ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการด าเนิน
ธุรกิจ รวมทั้งคัดเลือกสหกรณ์ที่มีความพร้อมและมีคุณสมบัติตรงตามท่ีโครงการก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารพัฒนาคลสัเตอร ์  สนิคา้ประมง ระดบัประเทศ                                      

 

โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารพฒันาคลสัเตอร ์  สนิคา้ไกไ่ข ่ระดบัประเทศ  
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  แผนงานบรูณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 

    โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิัล 

กจิกรรมที ่1 : พฒันาเศรษฐกจิดจิิทลัในสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร   

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ : 
1.1 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการขายและการตลาดในกลุ่มสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศผ่าน

เว็บไซต์ตลาดกลางเกษตรออนไลน์ coop-mart.com และเว็บไซต์จ าหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์  
coopshopth.com 

1.2 เพ่ือเกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวง
พาณิชย์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานราก 

1.3 เพ่ือสร้างโอกาสการค้าขายในกลุ่มสินค้าเกษตรไปยังตลาดต่างประเทศโดยเว็บไซต์ Thaitrade.com  
(ไทยเทรดดอทคอม) ของกระทรวงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ : 
 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีสินค้าที่มีมาตรฐาน และศักยภาพในการบริหารการจัดการด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2562 : 

หน่วย : บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 2,195,000 2,195,000 100 
   1.1 ส่วนกลาง     
   1.2 ส่วนภูมิภาค     
2. เงินอุดหนุน    

รวมทั้งสิ้น 2,195,000 2,195,000 100 
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4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ (สรุปกิจกรรมและผลส าเร็จจากการด าเนินงานโครงการ) 
    4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 
 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1. มีระบบเชื่อมข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง  
กรมส่งเสริมสหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์ 

ระบบ 1 1 100 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักที่ด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบฯ ระบบ 1 1 100 
2. เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบฯ ระบบ 1 1 100 
3. รวบรวมข้อมูลสินค้าจากสหกรณ์ที่ได้มาตรฐาน รายการ 200 210 100 

 4.2 ผลลัพธ์  
        ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

มีข้อมูลสินค้าเกษตร จ านวน 210 รายการ ในเว็บไซต์ COOPSHOPTH.com และมีฐานข้อมูลเชื่อมโยง
กับตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Thaitrade.com ของกระทรวงพาณิชย์ 
        ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

เว็บไซต์ COOP-MART.com เว็บไซต์  COOPSHOPTH.com มีสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์  
โดยการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณชิย์ 

5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
การขึ้นทะเบียนผู้ค้าให้ตาม พรบ.การประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

และจดทะเบียนถูกต้องมีการด าเนินการน้อยและสินค้าและคุณภาพที่ ไม่สม่ าเสมอ ประกอบกับสินค้าเกษตร
ส่วนใหญ่มีวันหมดอายุค่อนข้างเร็ว การก าหนดมาตรฐานต่างๆ ต้องให้ความรู้ ปรับปรุง และต่อยอดเรื่อง  
การตรวจสอบย้อนกลับ (Test Ability) 
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 เวบ็ไซตจ์ าหนา่ยสนิคา้เกษตรออนไลน ์

COOPSHOPTH.com 

การบรูณาการขอ้มลูระหวา่งหนว่ยงาน

ภาครฐัของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณก์บักระทรวงพาณชิย ์

และสรา้งโอกาสการคา้ขายในกลุม่

สนิคา้เกษตร ใหอ้ยูใ่นหนา้เวบ็ไซต์ 

Thaitradeshop.com 
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ปี 2562 

โครงการ 

ส าคัญ 



 

 

โครงการสานพลงัประชารฐัเพือ่สนบัสนนุการปลกูขา้วโพดหลงัฤดทู านา 
 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ :  
     1.1 เพ่ือปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
     1.2 เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้ และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืนจากกิจกรรมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรัง 

     1.3 เพ่ือให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้า ลดการพ่ึงพาจาก
ภายนอกประเทศ    
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ : 37 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี เลย หนองคาย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร  
ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ล าปาง ล าพูน เชียงราย น่าน พะเยา 
แพร่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ ์ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี 

3. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
    3.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครอบคลุม ทุกพ้ืนที่ 
ที่มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการ ฯ  

อ าเภอ 386 386 100 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
1. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการแก่สหกรณ์จังหวัด 
เจ้าหน้าที่ และสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ครั้ง 1 1 100 

2. ประสานงาน ให้ค าแนะน า ติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินโครงการ 

จังหวัด 37 37 
 

100 

3. สรุปผลโครงการ เล่ม 1 1 100 
ส่วนภูมิภาค 
1. ประสานงานเชื่อมโยงสหกรณ์กับผู้จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ จังหวัด 37 37 100 
2. ประสานงานด้านการตลาด ก าหนดจุดรับซื้อ อ าเภอ 386 386 100 
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    3.2 ผลลัพธ์  

         ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
         1) เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 87,563 ราย พ้ืนที่ 740,947 ไร่ พ้ืนที่ 37 จังหวัด ในจ านวนนี้ 
เป็นสมาชิกสหกรณ์ 312 แห่ง จ านวน 21,260 ราย พ้ืนที่ 193,851 ไร่ 

 2) เกษตรกรประสงค์ขอรับสินเชื่อเพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิต 61,285 ราย แบ่งเป็น สินเชื่อผ่านสหกรณ์ 
9,489 ราย และสินเชื่อผ่านธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 51,796 ราย โดยเกษตรกรได้รับ
อนุมัติสินเชื่อ 10,545 ราย คิดเป็น 17.21 % ของผู้ขอรับสินเชื่อ 

 3) สหกรณ์ยืน่กู้สินเชื่อเพ่ือรวบรวมผลผลิต จ านวน 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) ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 252.64 กิโลกรัมต่อไร่       
คิดเป็นร้อยละ 24.99 ของผลผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการ 

 2) รายไดข้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น 654.55 บาทต่อไร่ คิดเป็น ร้อยละ 10.55 ของรายได้
ก่อนเข้าร่วมโครงการ 

5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานของงาน/โครงการ  

5.1 บริษัทเอกชนในสังกัดสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยหยุดรับซื้อในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจ านวนมาก 

5.2 สหกรณ์ที่รวบรวมผลผลิตยังขาดอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปรับปรุงคุณภาพ ท าให้ขายให้โรงงานผลิต

อาหารสัตว์ได้ราคาต่ ากว่าแผนที่วางไว้ และบางสหกรณ์ประสบปัญหาขาดทุนจากการด าเนินโครงการ 

5.3 เกษตรกรขาดความรู้ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

5.4 ปัญหาโรคระบาดและแมลงศรัตรูพืช 

5.5 เกษตรเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนก าหนด 

5.6 ฝักข้าวโพดไม่สมบูรณ์เนื่องจากน้ าไม่เพียงพอ 

5.7 เกษตรกรขายผลผลิตให้พ่อค้าท่ีเข้าไปในพ้ืนที่ เพราะสะดวกกว่า 

5.8 สหกรณ์ขาดทุนจากการเก็บส ารองข้าวโพดเพ่ือลดความชื้นก่อนขายให้กับบริษัทผู้รับซื้อ เนื่องจาก 

ราคาลดลง 
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6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ  

     ควรมีการเสนอให้มีการติดตามการด าเนินงานโครงการของแต่ละหน่วยงานให้ด าเนินการอย่าง

เคร่งครัดตลอดระยะเวลาด าเนินงานโครงการ 

 

 

 

 

ประชุมหารือแนวทางการด าเนินโครงการร่วมกับสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย/สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 

 

ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการแก่สหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่ และสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

ชี้แจงโครงการแก่สหกรณ์ และเกษตรกร 

 

                                             
 

 

ลงนาม MOU กับบริษัทผู้จ าหนา่ยและผู้รับซ้ือเมล็ดพันธุ์ 
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โครงการสง่เสริมปุ๋ยผสมใช้เองผา่นสหกรณก์ารเกษตรเพือ่ลดต้นทุนการผลติให้แกเ่กษตรกร 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ :  
 เพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการผสมปุ๋ยใช้เองให้แก่สมาชิกสถาบันเกษตรกรให้สามารถ
ลดต้นทุนการผลิตของตนเองได้ 

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ :  
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร สมาชิกจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วม  
- รุ่นที่ 1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 118 แห่ง สมาชิกเข้าร่วม จ านวน 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 จ านวน 6,000 ราย ในพื้นที่ 30 จังหวัด  
(สหกรณ์ 116 แห่ง สมาชิกเข้าร่วม 5,949 ราย/กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง สมาชิกเข้าร่วม 51 ราย) 
รวมกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรม ทั้ง 2 รุ่น จ านวน 49 จังหวัด สถาบันเกษตรกร 215 แห่ง สมาชิก    

เข้าร่วมทั้งสิ้นจ านวน 14,151 ราย (สหกรณ์ 208 แห่ง : สหกรณ์ซ้ าแห่ง สมาชิกเข้าร่วม จ านวน 13,950 ราย /
กลุ่มเกษตรกร 7 แห่ง สมาชิกเข้าร่วม จ านวน 201 ราย) 

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2562 :  
หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 2,837,200 2,731,600 96.28 

   1.1 ส่วนกลาง  - - - 

   1.2 ส่วนภูมิภาค  2,837,200 2,731,600 96.28 

2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมทั้งสิ้น 2,837,200 2,731,600 96.28 

4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยผสมใช้เองเพ่ิมข้ึน 
 

ร้อยละ 80 80 100 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
1) ก าหนดแบบฟอร์มรายงานติดตามผลการอบรม           
การผสมปุย๋ใช้เองของสมาชิกและสถาบันเกษตรกร           
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 

กิจกรรม 
/งานที่

ด าเนินการ 

2 2 100 

2) รายงานผลการติดตามผลการผสมปุ๋ยใช้เองของสมาชิก   
ส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ครั้ง 5 5 100 

ส่วนภูมิภาค 
1) จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก พร้อมให้ค าแนะน า   
การท าปุ๋ยผสมใช้เอง เพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร 

ราย 14,004 14,151 101.05 

2) ติดตามผลการอบรมของสมาชิกและรายงาน 
ผลการอบรมเสนอกรมเสริมสหกรณ์ 

ครั้ง 2 2 100 

   4.2 ผลลัพธ์  

        ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
1) สมาชิกได้รับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ปุ๋ย จ านวน 14,151 ราย โดยมีการบูรณาการร่วมกัน

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม

การเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้ง คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด

ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

2) สมาชิกน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปซื้อปุ๋ยเพ่ือผสมใช้เอง จ านวน 297 ราย และสหกรณ์          

จ านวน 72 แห่ง ได้ให้บริการผสมปุ๋ยแก่สมาชิก จ านวน 526 ราย  

        ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

        1) สมาชิกมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุน

การผลิตและขยายผลให้แก่สมาชิกอ่ืน ๆ น าไปสู่การเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย โดยสมาชิกที่ซื้อแม่ปุ๋ยไปผสม 

ใช้เองสามารถลดค่าใช้จ่ายลงเฉลี่ยรายละ 88.1 บาท/ไร่ และลดค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,884.50 บาท/ราย 

        2) การให้บริการผ่านกลไกของสถาบันเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่  รวมถึงการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของปุ๋ยผสมใช้เองให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยสหกรณ์ได้บริการผสมปุ๋ย

ให้แก่สมาชิก ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงเฉลี่ยรายละ 116.10 บาท/ไร่ และลดค่าใช้จ่ายได้เฉลี่ย 2,507.80 บาท/ราย  
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5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
สมาชิกบางส่วนที่ยังไม่ใช้ปุ๋ยผสมเอง เนื่องจากยังเคยชินกับการใช้ปุ๋ยเคมีแบบเดิม ขั้นตอนการใช้ 

ปุ๋ยผสมใช้เองยุ่งยากกว่าใช้ปุ๋ยเคมีสูตรส าเร็จและแม่ปุ๋ยมีราคาแพง 

6. แนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ  

ปีงบประมาณ 2563 ควรด าเนินการจัดท าโครงการที่มุ่งเน้นให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ดิน       
ให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยแก่สมาชิกและติดตามการใช้ปุ๋ยของสมาชิกให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 

สหกรณ์นิคมพนม จ ากัด 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สหกรณ์การเกษตรสามชุก จ ากัด 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพัทลุง จ ากัด 
จังหวัดพัทลุง 

สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองใหม่ จ ากัด 
จังหวัดอุบลราชธานี 

การฝึกอบรมเกี่ยวกับประโยชน์ของการผสมปุ๋ยใช้เองให้แก่สมาชกิสถาบนัเกษตรกร 
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ผลการประเมนิส่วนราชการตามมาตรฐาน 
การปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิติัราชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  



 

 
 
 
 

ผลการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรับปรงุประสิทธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมสง่เสรมิสหกรณ์  

************************************************************************************************ 

  สรปุผลการประเมนิ 

Functional  

base 

Agenda  

base 

Area  

base 

Innovation  

base 

Potential  

base 
สรปุผลประเมนิ 

86.12 100 - 100 99.39 

คะแนนเฉลีย่  

96.38 

ระดับคณุภาพ 

  ผลการประเมนิตามองคป์ระกอบ  

 

 

องคป์ระกอบ

การประเมนิ 

ตวัชีว้ดั เปา้หมาย (รอ้ยละ) ผลงาน คะแนน 

ขัน้ต่ า 

(50) 

มาตรฐาน 

(75) 

ขัน้สงู 

(100) 

1. Functional 

Base 

1.1 รายได้เงินสดสุทธิทาง
การเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ย
ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น 

58,975 
บาท 

59,965 
บาท 

60,921 
บาท 

74,483 
บาท 

100 

1.2 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ 72.24 
      1.2.1 จ ำนวนสหกรณ์ที่
ได้รับกำรพัฒนำสหกรณ์ให้
เข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 และ
ระดับชั้น 2 เพ่ิมขึ้น 
 
 
 

6,222 แห่ง 
 

6,404 
แห่ง 

6,585  
แห่ง 

6,347  
แห่ง 

67.17 
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องคป์ระกอบ

การประเมนิ 

ตวัชีว้ดั เปา้หมาย (รอ้ยละ) ผลงาน คะแนน 

ขัน้ต่ า 

(50) 

มาตรฐาน 

(75) 

ขัน้สงู 

(100) 

        1.2.2 ร้อยละของสหกรณ์
กำรเกษตรระดับอ ำเภอที่
ด ำเนินกำรธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
และ/หรือแปรรูปผลผลิตที่มี
ปริมำณธุรกิจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 

• ร้อยละ 50 
ของสหกรณ์
กำรเกษตร

ระดับอ ำเภอที ่
ด ำเนินกำร

ธุรกิจรวบรวม
ผลผลิต 

ที่มีปริมำณ
ธุรกิจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3  

และ 

• ร้อยละ 75 
ของสหกรณ์
กำรเกษตร

ระดับอ ำเภอที่
ด ำเนินกำร

ธุรกิจรวบรวม
ผลผลิตที่มี

ปริมำณธุรกิจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

3 
และ 

• ร้อยละ 100 
ของสหกรณ์
กำรเกษตร

ระดับอ ำเภอที่
ด ำเนินกำร

ธุรกิจรวบรวม
ผลผลิต 

ที่มีปริมำณ
ธุรกิจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 
3 

และ 

77.30 
คะแนน 

 
(ร้อยละ
77.30 

(327 แห่ง 
/423 แห่ง) 

77.30 

 • ร้อยละ 50  
ของสหกรณ์
กำรเกษตร

ระดับอ ำเภอที ่
ด ำเนินกำร

ธุรกิจ 
แปรรูปผลผลิต  

ที่มีปริมำณ
ธุรกิจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 

• ร้อยละ 75 
ของสหกรณ์
กำรเกษตร

ระดับอ ำเภอที่
ด ำเนินกำร

ธุรกิจแปรรูป
ผลผลิต ที่มี

ปริมำณธุรกิจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

3 

• ร้อยละ 100 
ของสหกรณ์
กำรเกษตร

ระดับอ ำเภอที่
ด ำเนินกำร

ธุรกิจแปรรูป
ผลผลิต 

ที่มีปริมำณ
ธุรกิจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 

80.57 
คะแนน 

 
(ร้อยละ 
80.57 

(141 แห่ง 
/175แห่ง) 

2. Agenda 

Base 

2.1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาฐานข้อมูลกลางของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(Big Data) 
(มิติการด าเนินงานในระดับ
กรม) 

ด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่ 1 – 6 

ของมิติการ
ด าเนินงานใน

ระดับกรม 

ด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่ 1 - 
7 ของมติิการ
ด าเนินงานใน

ระดับกรม 

- ด าเนินการ 
ตามขั้นตอนที่ 
1 - 7 ของมิติ
การด าเนินงาน
ในระดับกรม 
และมีการน า
ข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลกลาง
ของ กษ. ไปใช้
ในการบริหาร
ราชการของ
หน่วยงาน 

ด าเนินการ
ตามขั้นตอน
ที่ 1 - 7 ของ

มิติการ
ด าเนินงาน 
ในระดับกรม 

100 
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  ข้อมลู : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

หมายเหต ุ: 

1. สรปุผลการประเมนิ     

2. ทัง้นี ้ส านกังาน ก.พ.ร. อาจปรบัลดคา่คะแนนลงได้       

องคป์ระกอบ

การประเมนิ 

ตวัชีว้ดั เปา้หมาย (รอ้ยละ) ผลงาน คะแนน 

ขัน้ต่ า 

(50) 

มาตรฐาน 

(75) 

ขัน้สงู 

(100) 

 

 2.2 การชี้แจงประเด็นส าคัญ
ที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ไม่มี - 

3. Area Base - ไม่มีประเมินในองค์ประกอบนี้ - 

4. Innovation 

Base 

4. ร้อยละของคู่มือส าหรับ
ประชาชนตาม พ.ร.บ. 
การอ านวยความสะดวกฯ  
ที่ส่วนราชการสามารถ 
ลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 

ร้อยละ 100 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ  
100 

 

100 

5. Potential 

Base 

 

 

 

5. การด าเนินการตามแผน
ปฏิรูปองค์การของ 
ส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

100 คะแนน 99.39 99.39 

  ระดบัคณุภาพ ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ร้อยละ 90.00 - 100.00 

  ระดบัมาตรฐานขัน้สงู ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ร้อยละ 75.00 - 89.99 

  ระดบัมาตรฐานขัน้ต่ า ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ร้อยละ 60.00 - 74.99 

  ระดบัตอ้งปรบัปรงุ ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต่ ากว่าร้อยละ 60.00 
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รางวัลท่ีได้รับ 

จากหน่วยงาน 

ภายนอก 



 

   

  

 

“อาราบิก้ า ตกเขียว สู่ แบรนด์ ปางม่วง โคอ๊อฟคอฟฟี่ ”  ผลงานของ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปางคว้า รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทรางวัล

พัฒนาการบริการ ระดับดี ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 “Shift to 
the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ส านักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐที่มีผลการให้บริการที่สร้างสรรค์ เป็นที่ประจักษต์่อสายตาประชาชน  

ผลจากการสร้างสรรค์ พยายาม อดทน และทุ่มเท ในการให้บริการอย่างเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง ที่เข้าส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ ในชุมชน
พ้ืนที่สูง บ้านปางม่วง ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง เพ่ือให้เป็นองค์กรหลักของชุมชน  
ในการรวมคน ก่อนต่อยอดไปสู่การร่วมคิดร่วมกันพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  
ด้วยการพัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลค่า กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าที่เป็นผลิตผลทางการเกษตร 
ที่สร้างรายได้หลักแก่คนในชุมชน สามารถเปลี่ยนจากการขายเมล็ดกาแฟ 
ในแบบตกเขียว ที่ถูกกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง  
จนกลายมาเป็นชุมชนที่สามารถมีแบรนด์สินค้าของตัวเองได้อย่าง 
ภาคภูมิ ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์คนชุมชนบ้านปางม่วง  
มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งข้ึน 
  

 

 

 

 

 

 

 

รางวลับรกิารภาครฐั ประจ าปี พ.ศ. 2562 
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กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ

ดีเด่น ประจ าปี 2562  จากส านักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ 

(ชั้น 4) ส านักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี ในฐานะหน่วยงานที่ด าเนินการตามกฎหมายประกันสังคม 
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นสถานประกอบการต้นแบบในการช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น  
โดยมีนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการส านักงานประกันสังคม 
เป็นประธานในพิธีและมอบโล่  

 

ประกาศเกยีรตคิุณสถานประกอบการดเีดน่ ประจ าปี 2562 

124 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 



 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

รายงานรายไดแ้ผ่นดนิ  

สำหรบัปสีิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน  2562 

      (หน่วย : บาท) 

    2562  2561 

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ     

  รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี         74,958,940.87          16,964,877.46  

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ         74,958,940.87          16,964,877.46  

 หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง                                -                    (9,000.00) 

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ         74,958,940.87          16,955,877.46  

  รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง       (75,010,250.30)       (16,950,762.42) 

รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง                           5.61                    5,115.04  

 ปรับ รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง                         (5.61)                 (5,115.04) 

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ               (51,315.04)                                -    

       

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี     

  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ        11,919,671.26            5,563,048.00  

  รายได้ดอกเบี้ย           1,464,055.22                363,353.53  

  รายได้อ่ืน         61,465,214.39          10,946,475.93  

  รายได้จากการขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง              110,000.00                  92,000.00  

  รวม รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี         74,958,940.87          16,964,877.46  
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กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วันที ่30 กนัยายน  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  

  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  

                   
5,162.76   

                                
-    

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  

         
54,850,577.39   

       
147,092,671.92  

       

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8 
       

695,220,815.12   

       
607,392,247.75  

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9 
         

30,450,921.80   

         
10,207,556.26  

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

       
725,671,736.92   

       
617,599,804.01  

รวมสินทรัพย์  

       
780,522,314.31   

       
764,692,475.93  
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กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

งบแสดงผลการดำเนนิงานทางการเงนิ  

สำหรบัปสีิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน  2562 

      (หน่วย : บาท) 

   หมายเหตุ 2562  2561 

รายได้      

 รายได้จากงบประมาณ 14 4,467,437,054.47   6,323,897,324.58  

 รายได้จากการให้บริการ                   13,100.00                       4,400.00  

 

รายได้จากการอุดหนุนและ
บริจาค  

            1,159,259.97  
 

               898,393.56  

 รายได้อ่ืน              4,802,133.42   

                                
-    

รวมรายได้       4,473,411,547.86       6,324,800,118.14  

       

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 20          53,191,249.39            46,955,722.67  

 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จำหน่าย 

21        130,850,811.30  
 

       104,944,050.90  

 

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน
และบริจาค 

22        391,080,951.01  
 

    2,452,288,513.82  

 ค่าใช้จ่ายอื่น 23                474,267.39                  206,618.03  

รวมค่าใช้จ่าย      4,363,338,598.35       6,238,069,978.63  
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย
สุทธิ         110,072,949.51            86,730,139.51  
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กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สำหรบัป ีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน  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  
 

ครุภัณฑ์ (สุทธิ) 
 

      399,539,160.81  
 

     296,725,145.43  
 

งานระหว่างก่อสร้าง 
 

           5,838,500.00  
 

        17,127,090.00  
 

รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 
 

      695,220,815.12  
 

     607,392,247.75  

หมายเหตุ 9  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

   
      

 

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  

หมายเหตุ 10  เจ้าหนี้ระยะสั้น  
 

    

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 
 

15,865,822.69  
 

       27,627,882.34  
 

เจ้าหนี้อ่ืน-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   
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน-บุคคลภายนอก 

 
4,369,202.45            6,631,055.98   

รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น  
 

29,031,542.54       118,853,914.68  
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กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สำหรบัป ีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน  2562 

       (หน่วย : บาท)  

หมายเหตุ 11  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น   2562  2561 

 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง  
5.61 

 
5,115.04  

 

รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน 
ระยะสั้น 

5.61  
 

                  5,115.04  

หมายเหตุ 12  เงินรับฝากระยะสั้น    
 

   
 

เงินรับฝากอ่ืน 
  

        4,392,693.71  
 

              4,705,876.66  
 

เงินประกันอ่ืน 
 

        14,834,826.16  
 

            18,722,258.06  
 

รวม เงินรับฝากระยะสั้น 
 

       19,227,519.87  
 

          23,428,134.72  

หมายเหตุ 13  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน
ระยะยาว    

   

 

รายได้รอการรับรู้ 
 

        2,349,226.62  
 

              2,728,189.41  
 

รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน 
ระยะยาว 

       2,349,226.62  
 

           2,728,189.41  

หมายเหตุ 14  รายได้จากงบประมาณ 
 

   

 
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  

 
รายได้จากงบกลาง 

 
  1,208,446,761.73  

 
      1,139,254,051.59  

 
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 

 
         6,184,975.50  

 
            57,152,122.67  

 
หัก  เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ 

 
     (31,579,394.55) 

 
          (76,467,037.45) 

 

รวม รายได้จากงบประมาณปี
ปัจจุบัน-สุทธิ  

  4,192,620,050.55  
 

      6,031,778,044.17  

 

 

 

 

129 



 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สำหรบัป ีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน  2562  
รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ (เงินกนัไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายปีปัจจุบนั)  (หน่วย : บาท)  
รายได้จากงบดำเนินงาน 

 
            32,600,796.07               29,795,466.61   

รายได้จากงบลงทุน 
 

          131,043,912.55               53,731,256.55   
รายได้จากงบอุดหนุน 

 
          109,338,766.00                                      -     

รายได้จากงบกลาง 
 

              1,786,483.52             207,074,445.57   
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 

 
                    47,045.78                 1,518,111.68   

รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ           274,817,003.92             292,119,280.41   
รวม รายได้จากงบประมาณ       4,467,437,054.47  

 
      6,323,897,324.58  

หมายเหตุ 15  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
 

    
เงินเดือน 

 
      1,176,655,366.34         1,166,312,152.70   

ค่าล่วงเวลา 
  

              4,771,970.04                 5,079,589.01   
ค่าจ้าง 

 
          227,527,971.15             234,499,878.70   

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
 

          376,570,705.83             365,240,785.74   
เงินช่วยค่าครองชีพ 

  
                  853,427.84                     896,513.80   

ค่ารักษาพยาบาล 
  

          121,821,367.25             114,434,717.08   
เงินช่วยการศึกษาบุตร 

  
            13,585,068.14               14,159,402.63   

เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต 
 

              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                                      -     

ค่าเช่าบ้าน 
 

            67,421,081.45               57,396,730.00   
ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอ่ืน 

  
              3,378,736.91                 3,363,498.41   

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
 

      2,065,107,818.36         2,032,630,974.98  
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กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สำหรบัป ีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน  2562     

   (หน่วย : บาท)  
หมายเหตุ 16  ค่าบำเหน็จบำนาญ  

 
2562  2561  

บำนาญ 
 

          642,792,724.53  
 

       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  
 

เงินช่วยการศึกษาบุตร 
  

              2,251,193.75  
 

              2,104,290.50  
 

บำเหน็จบำนาญอื่น 
  

          101,878,448.57  
 

            92,235,190.27  
 

รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ 
 

      1,008,337,829.96  
 

          949,156,186.27  

หมายเหตุ 17  ค่าตอบแทน 
    

 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
 

                 752,802.00  
 

                 999,513.00  
 

รวม ค่าตอบแทน 
 

               752,802.00  
 

                999,513.00  

หมายเหตุ 18  ค่าใช้สอย 
    

 

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 
  

          232,430,761.43  
 

          189,448,653.09  
 

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 
  

          108,648,101.31  
 

          105,201,761.76  
 

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 
 

            18,359,357.87  
 

            19,734,545.47  
 

ค่าจ้างเหมาบริการ 
  

          171,429,724.83  
 

          162,715,819.87  
 

ค่าธรรมเนียม 
  

                 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  
 

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
 

              1,346,210.42  
 

                 323,285.42  
 

ค่าประชาสัมพันธ์ 
  

            19,161,669.15               22,031,881.44   
ค่าใช้สอยอ่ืน 

  

              2,388,986.28                 2,613,330.14   
รวม ค่าใช้สอย 

 
         617,650,113.29             555,938,958.89  

131 



 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สำหรบัป ีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน  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   

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 
 

              4,735,666.32                 1,627,081.95   
รวม ค่าวัสดุ 

 
            95,892,755.65               94,949,440.07  

หมายเหตุ 20  ค่าสาธารณูปโภค  
    

ค่าไฟฟ้า  
 

            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   
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

 

              7,107,753.79                 4,631,025.68   
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข
และขนส่ง 

 

              4,971,818.10                 4,980,363.76   
รวม ค่าสาธารณูปโภค 

 
            53,191,249.39               46,955,722.67  

หมายเหตุ 21  ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจำหน่าย  

 

    

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
 

            32,171,934.70               33,415,169.68   
ครุภัณฑ์ 

 
            93,157,892.14               68,845,641.32   

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

              5,520,984.46                 2,683,239.90   
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จำหน่าย  

 

          130,850,811.30             104,944,050.90  
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กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สำหรบัป ีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน  2562       

 (หน่วย : บาท)  
หมายเหตุ 23  ค่าใช้จ่ายอ่ืน   

 
2562  2561  

กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์                 175,939.62  
 

                  75,867.71  
 

ค่าใช้จ่ายอื่น 
 

                247,012.73  
 

                130,750.32  
 

TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้
กรมบัญชีกลาง 

                  51,315.04  
 

                              -    

 
รวม ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 
              474,267.39  

 
               206,618.03  
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ส่วนท่ี 4 



 

 
 

 

กจิกรรมเด่นในรอบปี 

 โครงการ “สหกรณ์รวมใจภกัดิ ์พฒันารกัษาสิง่แวดลอ้ม นอ้มน า 

พระราชปณธิานความด ีเฉลมิพระเกยีรต ิเนือ่งในโอกาสมหามงคล 

พระราชพธิบีรมราชาภเิษก”  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ขับเคลื่อนโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมน าพระราช
ปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยด าเนินการ  
จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือน้อมน าพระราชปณิธานความดี และกิจกรรมปณิธาน
ความดีด้วยหัวใจ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 

 

Kick Off  โครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมน าพระราชปณิธานความดี  

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการ 
หุบกะพง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันที่   
24 พฤษภาคม  2562 โ ด ยมี ผู้ แ ทนจ ากสหกรณ์ 
ในจั งหวัด เพชรบุ รี  บุคลากรกรม บุคลากรของ 
ส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวนกว่า 600 คน  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พฤษภาคม 2562 
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“ปลูก ปั่น ปัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 บุคลากรกรม ผู้แทน

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สมาชิก และประชาชน

ทั่ว ไปในจังหวัดสมุทรสาครกว่า 200 คน  

ได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลน 

ณ โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา 

บนพ้ืนที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน พิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน  

และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ณ พื้นที่นิคมสหกรณ์

บ้านไร่ จังหวัดสมุทรสาคร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 มถินุายน 2562 
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“รวมแรงใจ รักษาน  าใสให้คูคลอง” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหารและบุคลากร

กรมกว่า 100 คน ร่วมกันปั้นและน าลูกบอล Effective Microorganisms Ball (EM Ball) โยนในล าคลอง 

สามเสนบริ เวณด้านหลังส านักพัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เพ่ือช่วยฟ้ืนฟู

ระบบนิเวศ ย่อยตะกอนให้กลายเป็นอาหารของ

สัตว์เล็ก ๆ ช่วยเพ่ิมจุลินทรีย์ชนิดดีในน้ า ท าให้

เกิดการย่อยสลายที่มากขึ้นและเพ่ิมปริมาณ

ออกซิเจนในน้ า ท าให้สภาพของน้ าสมดุล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 กรกฎาคม 2562 

136 



 

 
 

 

 

 

 “ปลูกป่า รักษ์ต้นไม้ ถวายแม่ของแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 บุคลากรกรม 

ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป ใ น จั ง ห วั ด

สมุทรปราการกว่า 200 คน ร่วมปลูก

ป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศ 

บางปู จังหวัดสมุทรปราการ และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้พ้ืนถิ่น 

ณ โครงการลูกพระดาบส จังหวัด

สมุทรปราการ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สงิหาคม 2562 
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 “CPD ร่วมท าความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”  

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 บุคลากร

กรมกว่า 200 คน เข้าร่วมบริจาคโลหิต 

เ พ่ือช่วยเ พ่ิมการส ารองโลหิต ให้ แก่

ศูนย์บริการโลหิต และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ในการจัดหาโลหิตเพ่ือทางสภากาชาด

ไทยจะน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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 โครงการ “ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์”  

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดท าโครงการ 
“ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้า
สหกรณ์” ซึ่งได้คัดสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
ที่ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ทั่วประเทศ อาทิ อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์
จากผ้า เครื่องจักสานและหัตถกรรม เป็นต้น 
มาจัดเป็นกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เพ่ือจ าหน่าย
ให้ผู้ที่สนใจเลือกซื้อไปเป็นของขวัญ ของฝาก
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยเปิดจ าหน่าย

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 – 12 มกราคม 2562 ณ ศูนย์จ าหน่ายสินค้าสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร  
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 งานวันผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2562 

 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน

ในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุเนื่องใน

เทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2562 

โดยมีกิจกรรมสรงน้ าพระพุทธรูป 

รดน้ าขอพรจากอธิบดี รองอธิบดี 

และอดีตอธิบดี อดีตรองอธิบดี  

เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูคุณค่า

ของผู้ สู งอายุ    ที่ ได้ประกอบ

คุณประโยชน์ ให้ กรมส่ ง เสริม

สหกรณ์ และเพ่ือให้บุคลากรใน

สังกัดได้แสดงความกตัญญูกตเวที รวมถึงได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของผู้สูงอายุที่เคยปฏิบัติหน้าที่

ราชการในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ อันส่งผลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ได้

เจริญก้าวหน้ามาจวบจนปัจจุบัน และเพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป ณ ห้องประชุม

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ 
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 พธิถีวายสตัยป์ฏญิาณเพือ่เปน็ขา้ราชการทีด่แีละพลงัของแผน่ดนิ 

ประจ าป ี2562 เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็

พระปรเมนทรรามาธบิด ีศรสีนิมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั 

 

เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2562 

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริม

สหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ

และ เจ้ าหน้ าที่  ร่ วม ใน พิธี ถว ายสัตย์

ปฏิญาณ เพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง

ของแผ่นดิน ประจ าปี 2562 เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรี สิ นมหา 

วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือแสดงความจงรักภักดี ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท

ในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ ณ ห้องประชุม 126  

กรมส่งเสริมสหกรณ ์
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 งานไมซเ์พือ่ชมุชน ปทีี ่2 "เปดิมติใิหมสู่ก่า้วตอ่ไป อตุสาหกรรมไมซ์

เพือ่ชมุชน" 

 

เมื่อวันที่  22 สิงหาคม 2562 นายพิเชษฐ์   

วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย 

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ านวยการ

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

(องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เป็นประธานเปิดงาน 

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562  

โดยแสดงสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์ที่ เข้าร่วม

โครงการไมซ์เพ่ือชุมชน ปีที่ 2 จ านวน 27 แห่ง 

ภายในงานมีการแสดงสินค้าของดีในพ้ืนที่สหกรณ์

ที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก 

จ ากัด  สหกรณ์ เครือข่ ายโคเนื้ อ  (Max Beef) 

สหกรณ์ประมงคุ้ ง กระเบน จ ากัด  สหกรณ์

การเกษตรนิคมชุมแสงจันทร์ จ ากัด สหกรณ์

การเกษตรบ้านลาด จ ากัด เป็นต้น  

ส าหรั บโครงการไมซ์ เ พ่ื อชุ มชน เป็ 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 

ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นจุดหมายใหม่  

สามารถรองรับการจัดงานไมซ์ เป็นแหล่งฝึกอบรม 

ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ 

ตลอดจนกิจกรรมพิเศษผ่ านการสร้ างสรรค์ 

ที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการกว่า 85 แห่ง 
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 งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ปี 2562 งาน “Fresh From Farm      

เนื อ นม ไข่ ผัก ผลไม้พรีเมี่ยม By CO-OP” 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายพิเชษฐ์ 

วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น

ประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2562 

ภายใต้งาน “Fresh From Farm เนื้อ นม ไข่ ผัก 

ผลไม้พรีเมี่ยม By CO-OP” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 

23 - 25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซ่า พระราม 3 กรุงเทพมหานคร ส าหรับงาน

มหกรรมสิ นค้ าสหกรณ์  จั ดขึ้ น เพ่ือเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า 

ผลิตภัณฑ์คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ผู้ผลิตให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและประชาชน

ทั่วไป รวมทั้งมีการเจรจาธุรกิจเพ่ือให้สหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกรมีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ 

ทั้งทางด้านการค้าและธุรกิจ ผู้ประกอบการ  

นักธุรกิจ ภาคเอกชน ผู้ส่งออกสินค้าเกษตร  

ท าให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความ

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
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรี 
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธานในการเปิดสัมมนาวิชาการ 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริม
สหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี พร้อมบรรยาย
พิเศษ “นโยบายด้านการเกษตรภายใต้
ภ า ร กิ จ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ ก ากั บดู แล”  
โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหาร ฯ และข้าราชการ
ให้การต้ อนรับ ณ  ห้ อ ง ป ริ๊ น ซ์ บ อล รู ม 
โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุง เทพมหานคร  
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 
2562 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย 
ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์
จังหวัด ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

รวมทั้งสิ้น 600 คน เพ่ือรับทราบนโยบาย รวมถึง
แนวทางปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
และเพ่ิมพูนความรู้ ศักยภาพการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  
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 งานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี 

เ มื่ อ วั นที่  1 ตุ ล าคม  2562 
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี  
โดยมีพิธีสักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ประจ า 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ การท าบุญเลี้ยงพระ 
การอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  แ ล ะ พิ ธี ม อ บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับข้าราชการ

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือเชิดชูเกียรติ โดยมีอดีตผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ บุคลากรในขบวนการสหกรณ์ 
และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมในพิธี ในการนี้  นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย 
นายประยูร อินสกุล และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมฯ ร่วมให้
การต้อนรับ  
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ส่วนท่ี 5 



 
 

 

  

 
 

สารสนเทศสหกรณ์ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทสหกรณ ์ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ภาคการเกษตร 4,558 4,599 4,641 4,638 4,631 4,706 4,684 4,629 4,576 4,509 

สหกรณก์ารเกษตร  4,361 4,401 4,444 4,439 4,428 4,500 4,480 4,426 4,376 4,314 

สหกรณป์ระมง  101 102 101 104 107 110 110 108 108 104 

สหกรณน์คิม  96 96 96 95 96 96 94 95 92 91 

นอกภาคการเกษตร 3,279 3,365 3,446 3,523 3,542 3,564 3,579 3,565 3,553 3,564 

สหกรณอ์อมทรพัย ์ 1,452 1,471 1,478 1,487 1,485 1,496 1,499 1,488 1,474 1,485 

สหกรณร์า้นคา้  275 271 264 257 246 241 225 208 199 196 

สหกรณบ์รกิาร  1,111 1,153 1,202 1,261 1,272 1,269 1,284 1,282 1,277 1,276 

สหกรณเ์ครดติยเูนีย่น  441 470 502 518 539 558 571 587 603 607 

รวม 7,837 7,964 8,087 8,161 8,173 8,270 8,263 8,194 8,129 8,073 

1. จ านวนสหกรณท์ัง้หมดจ าแนกตามประเภท 10 ป ี(ธ.ค. 2553 – ธ.ค. 2562) 

แผนภมูจิ านวนสหกรณท์ัง้หมด ณ ธ.ค. 2553 – ธ.ค. 2562 

หนว่ย : แหง่ 

ทีม่า : ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กรมสง่เสรมิสหกรณ ์

7500

8000

8500

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
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สารสนเทศสหกรณ์ 
 

 

 

 

 

ประเภทสหกรณ ์ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

สหกรณภ์าคการเกษตร                                                                 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 

สหกรณก์ารเกษตร  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 

สหกรณป์ระมง  15,379 15,420 15,279 15,317 16,044 15,500 15,148 14,932 15,128 14,418 

สหกรณน์คิม  183,402 190,958 187,132 188,427 189,850 185,747 184,645 193,311 189,781 190,463 

สหกรณน์อกภาคการเกษตร                                                                   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 

สหกรณอ์อมทรพัย ์ 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 

สหกรณร์า้นคา้  766,153 793,304 746,110 731,042 735,664 704,185 642,782 641,399 645,544 643,391 

สหกรณบ์รกิาร  349,612 377,307 448,630 461,104 473,218 482,114 482,806 484,943 489,829 486,163 

สหกรณเ์ครดติยเูนีย่น  494,067 585,607 647,638 710,812 734,789 806,452 792,695 784,736 803,111 797,953 

รวมทัง้ประเทศ 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 

หนว่ย : คน 

2. ขอ้มลูจ านวนสมาชกิสหกรณ ์10 ป ี(ธ.ค. 2553 – ธ.ค. 2562) 

ทีม่า : ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กรมสง่เสรมิสหกรณ ์
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สารสนเทศสหกรณ์ 
 

 

 

ประเภทสหกรณ ์
สหกรณท์ัง้หมด น ามาจดัมาตรฐาน ผา่นมาตรฐาน ไมผ่า่นมาตรฐาน 

2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562 

สหกรณ ์

ภาคการเกษตร                                                                 

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 

สหกรณ์

การเกษตร  

4,464 4,493 4,448 4,408 4,346 3,156 3,168 3,117 3,145 3,099 2,665 2,583 2,441 2,334 2,257 491 585 676 811 842 

สหกรณป์ระมง  109 108 108 108 104 57 57 56 59 64 39 39 36 34 42 18 18 20 25 22 

สหกรณน์คิม  96 96 92 90 89 88 89 85 83 83 72 73 63 58 57 16 16 22 25 26 

สหกรณน์อกภาค

การเกษตร                                                                   

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 

สหกรณ ์

ออมทรพัย ์

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 

สหกรณร์า้นคา้  242 232 211 202 196 138 138 131 132 128 119 110 100 102 89 19 28 31 30 39 

สหกรณบ์รกิาร  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 

สหกรณเ์ครดติ 

ยูเนีย่น  

553 565 583 601 604 494 502 510 537 547 450 447 437 442 459 44 55 73 95 88 

รวมทัง้ประเทศ 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 1,160 1,420 1,460 

หน่วย : แหง่ 

3. สรปุผลการจดัมาตรฐานสหกรณ ์5 ป ี(ประจ าป ี2558 - 2562 ) 

ทีม่า : ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กรมสง่เสรมิสหกรณ ์
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สารสนเทศสหกรณ์ 
 

 

 

จ านวนสหกรณ์ทีม่ีความเขม้แขง็อยู่ในระดบัชัน้ 1 และระดบัชัน้ 2 

 

ผลการด าเนินงาน ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

จ านวนสหกรณช์ัน้ 1 และชัน้ 2 6,222 6,347 6,394 

จ านวนสหกรณท์ีม่สีถานะด าเนนิการ  

(สหกรณช์ัน้ 1 ชัน้ 2 และชัน้ 3) 

6,585 6,878 6,799 

รอ้ยละของสหกรณช์ัน้ 1 และชัน้ 2   

เทยีบกบัสหกรณท์ีม่สีถานะด าเนนิการ 

94.49% 92.28% 94.04% 

ระดบัชัน้ 
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 

2560  

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 

2561  

ณ วันที ่30 กนัยายน 

2562  

ชัน้ 1 1,917 (24.57%) 1,901 (23.38%) 2,154 (26.64%) 

ชัน้ 2 4,305 (55.19%) 4,446 (54.69%)  4,240 (52.44%)  

ชัน้ 3 363 (4.65%) 531 (6.53%) 405 (5.01%) 

ชัน้ 4 1,216 (15.59%) 1,252 (15.40%) 1,287 (15.92%) 

รวม 7,801 (100%) 8,130 (100%) 8,086 (100%) 

4. ผลการจดัระดบัชัน้สหกรณ ์ประจ าปี 2560 - 2562 

หนว่ย : แหง่ 

หนว่ย : แหง่ 

ทีม่า : กลุ่มตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน 
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สารสนเทศกลุม่เกษตรกร 

ประเภทกลุม่เกษตรกร 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

กลุ่มเกษตรกรท านา  3,156 3,117 3,071 3,086 2,613 2,434 2,367 2,295 2,275 2,174 

กลุ่มเกษตรกรท าไร ่ 882 878 886 878 744 655 636 626 614 599 

กลุ่มเกษตรกรท าสวน 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 

กลุ่มเกษตรกรเลีย้งสตัว ์ 983 968 955 957 827 782 773 750 751 725 

กลุ่มเกษตรกรอืน่ ๆ 52 55 56 53 52 51 47 49 55 50 

รวม 6,195 6,129 6,077 6,112 5,282 4,924 4,834 4,765 4,829 4,661 

1. จ านวนกลุม่เกษตรกรจ าแนกตามประเภท 10 ป ี(ธ.ค. 2553 – ธ.ค. 2562) 

หนว่ย : แหง่ 

ทีม่า : ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กรมสง่เสรมิสหกรณ ์
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แผนภมูจิ านวนกลุม่เกษตรกรทัง้หมด ณ ธ.ค. 2553 – ธ.ค. 2562 
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สารสนเทศกลุม่เกษตรกร 

 

 
 

 

 

  
 

ประเภทสหกรณ ์ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

กลุ่มเกษตรกรท านา  370,707 367,688 353,916 346,165 324,748 305,931 286,944 272,759 257,111 232,710 

กลุ่มเกษตรกรท าไร ่ 93,086 88,456 81,827 80,254 75,491 71,079 70,542 66,500 61,277 56,771 

กลุ่มเกษตรกรท าสวน 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 

กลุ่มเกษตรกรเลีย้งสตัว ์ 65,110 64,625 63,076 62,459 60,725 57,855 56,564 54,428 51,582 49,395 

กลุ่มเกษตรกรอืน่ ๆ 3,655 3,972 4,155 3,795 3,926 3,962 3,288 3,350 3,044 3,232 

รวมทัง้ประเทศ 652,209 642,096 621,689 612,798 582,546 549,945 530,845 506,966 481,474 448,369 

2. ขอ้มลูจ านวนสมาชกิกลุม่เกษตรกร 10 ป ี(ธ.ค. 2553 – ธ.ค. 2562) 

หนว่ย : คน 

ทีม่า : ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กรมสง่เสรมิสหกรณ ์
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สารสนเทศกลุม่เกษตรกร 

 

ประเภทกลุม่เกษตรกร 
น ามาจดัมาตรฐาน ผา่นมาตรฐาน ไมผ่า่นมาตรฐาน 

2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562 

กลุม่เกษตรกรท านา 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 

กลุม่เกษตรกรท าไร ่ 536 527 517 496 482 479 448 433 397 397 57 79 84 99 85 

กลุม่เกษตรกรท าสวน 690 703 717 732 761 584 580 600 578 593 106 123 117 154 168 

กลุม่เกษตรกรประมง 51 44 33 40 36 43 37 27 32 25 8 7 6 8 11 

กลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัว ์ 614 623 611 596 587 552 530 525 493 477 62 93 86 103 110 

กลุม่เกษตรกรอืน่ ๆ 35 26 36 36 38 30 24 32 34 33 5 2 4 2 5 

รวมทัง้ประเทศ 3,767 3,733 3,686 3,628 3,563 3,272 3,150 3,092 2,923 2,892 495 583 594 705 671 

ทีม่า : ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กรมสง่เสรมิสหกรณ ์

หนว่ย : แหง่ 

3. สรปุผลการจดัมาตรฐานสหกรณ ์5 ป ี(ประจ าป ี2558 - 2562 ) 
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