


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจในการส่งเสริม ก ากับ ดูแล สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ สนับสนุนด้านเงินทุน ข้อมูล

สารสนเทศเทคโนโลยี และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

มีความเข้มแข็ง สมาชิกสหกรณ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

โดยในป ี2561 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาระบบสหกรณ์ 4 ด้าน ได้แก่ 

1. สรา้งความเขม้แขง็ของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร โดยสง่เสรมิใหส้หกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรมกีาร

บรหิารกจิการดว้ยความโปรง่ใส มรีะบบการบรหิารจดัการภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ  

2. ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาทขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สนับสนุนให้สหกรณ์ 

ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพ รวบรวม แปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร เชื่อมโยง

เครือข่ายและบริหารจัดการ เพื่อส่งผ่านความช่วยเหลือจากรัฐสู่ประชาชน  

3. สนับสนุนสหกรณ์ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และเพิ่มช่องทาง 

การจ าหน่ายผลผลิต ให้สหกรณ์บริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ส าคัญแบบครบวงจร  

โดยน าเทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ  

ยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตร  

4. พัฒนาบุคลากร โดยพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็น 

Smart Officer ท าหน้าที่ทั้งด้านการส่งเสริมสหกรณ์ และการติดตามก ากับ 

ดูแลสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์มีการด าเนินงานที่เข้มแข็งและ 

สามารถพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ 

ในการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ 

 

 

 

 

สารจากอธิบด ี

ก 



นายพเิชษฐ ์วิริยะพาหะ 

 

 

 

 

จากการด าเนนิงานพฒันาสหกรณด์งักลา่ว ในปี 2561 กรมสง่เสรมิสหกรณม์ผีลการด าเนนิงาน

ส าคัญใน 2 ด้านหลัก ได้แก่ 

1) ด้านการส่ง เสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 13,193 แห่ง  

ทั่วประเทศ ได้ด าเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สามารถ

เป็นกลไกส าคัญในการส่งผ่านนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิก ซึ่งมีสหกรณ์/ 

กลุ่มเกษตรกรกว่า 1,573 แห่ง มีศักยภาพในการรวบรวมผลผลิตการเกษตรที่ส าคัญ เช่น ข้าว 

ยางพารา มันส าปะหลงั ปาลม์น้ ามนั ข้าวโพดเลีย้งสตัว ์เป็นตน้ ปริมาณกวา่ 5.53 ล้านตนั/ป ีสหกรณ/์

กลุ่มเกษตรกร 718 แห่ง จัดการและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรรวมกว่า 1.103 ล้านตัน/ปี รวมถึง

เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์กับภาคเอกชนจ าหน่ายปัจจัยการผลิต ผลิตผลทางการเกษตร และ

สินค้าอุปโภค บริโภค แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไปมูลค่ารวมกว่า 21,718 ล้านบาท  

2) ด้านการก ากับ ดูแลและแก้ไขปัญหาสหกรณ์ ได้ก าหนดมาตรการก ากบั ตรวจสอบสหกรณ์

อย่างเข้มข้น เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่จะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์และสมาชิก  

อีกทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้การบริหารจัดการและก ากับดูแลกิจการสหกรณ์มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้นและมีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

ทั้งนี้ ในปี 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์จะขับเคลื่อนต่อเนื่องในการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็น

ศูนยก์ลางการบรหิารจดัการผลผลติอยา่งมอือาชพี เพื่อประโยชนข์องสมาชกิและเกษตรกร ภายใตก้รอบ

การพัฒนาด้านความเข้มแข็งและการด าเนินธุรกิจ  

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกท่านที่ ได้มีความมุ่งมั่น 

ในการขับเคลื่อนงานในปีที่ผ่านมา และขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์/ 

กลุ่มเกษตรกรที่ได้บริหารงานเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดี  
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การสหกรณม์ัน่คง สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรเขม้แขง็  

เศรษฐกจิและสงัคมของชมุชนยัง่ยนื 

วสิยัทศัน ์ 

เป้าหมาย  

ระบบสหกรณไ์ดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาใหเ้ปน็กลไก 

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมเพือ่เพิม่ขดีความสามารถของชมุชน 

พนัธกจิ  

1. ก ากบัดูแลสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรใหอ้ยูใ่นกรอบของกฎหมายและทันตอ่สถานการณ์ 

2. เสรมิสรา้งการเรยีนรูแ้ละทักษะดา้นการสหกรณใ์หแ้กบุ่คลากรสหกรณ์และประชาชนทัว่ไป 

3. สง่เสรมิและพฒันาสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรใหม้กีารด าเนนิการอยา่งมปีระสิทธภิาพและ   

เขม้แขง็ ทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคมตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

4. สนบัสนุนดา้นเงนิทนุ สารสนเทศ เทคโนโลย ีและนวตักรรมให้แกส่หกรณ ์                                    

และกลุม่เกษตรกร 

   วิสัยทัศน์ เป้าหมาย  

   พันธกิจ 
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อ านาจหน้าที่ 

1. ด าเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ ์กฎหมายวา่ดว้ยการจัดที่ดนิเพือ่การครองชพีเฉพาะ   

ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการนิคมสหกรณ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. สง่เสรมิ สนบัสนนุ และด าเนนิการตามที่นายทะเบยีนสหกรณม์อบหมายในการรบั จดทะเบยีน 

สง่เสรมิ แนะน า ก ากบั และดแูลสหกรณ ์รวมทัง้ตามอ านาจหนา้ทีอ่ืน่ ๆ ที่นายทะเบยีนสหกรณ์  

สัง่การใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายวา่ด้วยสหกรณ ์

3. สง่เสรมิ สนบัสนนุ พฒันา และคุม้ครองระบบสหกรณ์ 

4. สง่เสรมิ เผยแพร ่และใหค้วามรูเ้กีย่วกบัอุดมการณ ์หลกัการและวิธกีารสหกรณ์ ใหแ้กบุ่คลากร

สหกรณ ์กลุม่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป 

5. ศกึษา วเิคราะห ์และวจิัย เพือ่พฒันาระบบสหกรณ ์การบรหิารจดัการองค์กร และการด าเนนิ

ธุรกจิของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร ใหม้ปีระสทิธภิาพและเข้มแขง็ทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคม 

6. ศกึษาและวเิคราะห ์เพือ่เสนอแนะแนวทางการพฒันาสหกรณ์ใหก้บัคณะกรรมการพฒันาการ

สหกรณ์แหง่ชาต ิ

7. ศกึษา วเิคราะห ์ความตอ้งการของตลาดสนิคา้สหกรณ์และสรา้งเครอืขา่ยการเชือ่มโยงธรุกจิ

ระหวา่งสหกรณก์บัสหกรณส์หกรณก์บัเอกชนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

8. สง่เสรมิและสนบัสนนุดา้นเงนิทนุ ขอ้มลูสารสนเทศ เทคโนโลย ีและทรพัยากรอื่นๆ ทีเ่หมาะสม    

ในการด าเนนิงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

9. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ปน็อ านาจหนา้ทีข่องกรมสง่เสริมสหกรณห์รอืตามที่

กระทรวงหรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

 

ตามกฎหมาย 
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ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที ่1   เสรมิสรา้งการสหกรณใ์หเ้ปน็ตวัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและคณุภาพชีวติ                 

ของประชาชน 

- วิถสีหกรณ ์เปน็ทีพ่ึง่พงิของชุมชนอยา่งยัง่ยนื 

ยุทธศาสตร์ที ่2   พฒันาและสรา้งศกัยภาพของสถาบนัเกษตรกรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

และการตลาดตลอดหว่งโซอุ่ปทาน (Supply Chain) 

- สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยแีละกระตุน้ใหม้นีวตักรรมทัง้การผลติและการตลาด                       

ตลอดห่วงโซใ่นกระบวนการใหม่ๆ  

- สหกรณ์และกลุม่สามารถน าเทคโนโลยไีปประยกุต์ใช้ในการด าเนนิงาน                                            

และบรกิารสมาชกิและสรา้งนวตักรรม 

- สรา้งเครอืขา่ยตลอดหว่งโซอุ่ปทาน 

ยุทธศาสตร์ที ่3   พฒันาศกัยภาพสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ใหเ้ปน็กลไกในการขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจและสงัคม 

- สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรพฒันาการบรหิารจัดการทีม่ธีรรมาธบิาล 

- สรา้งขีดความสามารถในการแขง่ขนัดว้ยเทคโนโลยีและนวตักรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่4   พฒันาระบบบรหิารจดัการของกรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

- กรมสง่เสรมิสหกรณม์สีมรรถนะสงู มขีอ้มลูมีความสามารถในการวเิคราะหเ์ป็นแหลง่ให้

ความรูแ้ละขอ้แนะน าแกส่หกรณ์และสมาชกิ (เกง่ นา่เชือ่ถอื ไวว้างใจได้) 

 

 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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   การแบ่งสว่นราชการของ 

   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 

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 ์

ศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ ์20 ศนูย์ 

สว่นกลาง 

สว่นภมูภิาค 

 ส านกังานสหกรณจ์งัหวดั 76 จงัหวัด 

   - กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์320 กลุม่  

       - นคิมสหกรณ ์49 นคิม พืน้ที ่3.28 ลา้นไร่   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราก าลงั  

ข้าราชการ 3,067 คน  

พนกังานราชการ  

ลูกจา้งประจ า 775 คน  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 

กรมส่งเสริมสหกรณ์  

บุคลากร รวม  

5,455 คน 

1,613 คน  
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ที ่ ต าแหนง่/สงักดั ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า 
พนกังาน

ราชการ 
รวม 

1 นกับรหิาร ระดบัสงู 1 0 0 1 

2 นกับรหิาร ระดบัตน้ 3 0 0 3 

3 ผูท้รงคณุวฒุิดา้นการสหกรณ ์ 1 0 0 1 

4 ผูต้รวจราชการกรม 9 0 0 9 

5 กลุ่มตรวจสอบภายใน 10 3 0 13 

6 กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร 5 1 1 7 

7 ส านกังานเลขานกุารกรม 48 3 20 71 

8 กองการเจา้หนา้ที ่ 44 4 11 59 

9 กองคลัง 49 15 9 73 

10 กองแผนงาน 42 1 19 62 

11 กองพฒันาระบบสนบัสนนุการสหกรณ์ 89 5 27 121 

12 กองพฒันาสหกรณด์า้นการเงนิและรา้นคา้ 43 3 11 57 

13 กองพฒันาสหกรณภ์าคการเกษตรและ                       

กลุ่มเกษตรกร 

62 6 22 90 

14 ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 25 3 11 39 

15 ส านกังานสง่เสรมิสหกรณก์รงุเทพมหานคร พืน้ที ่1 43 2 19 64 

16 ส านกังานสง่เสรมิสหกรณก์รงุเทพมหานคร พืน้ที ่2 42 3 23 68 

17 ส านกัพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ ์ 170 99 62 331 

รวมสว่นกลาง 686 148 235 1,069 

18 ส านกังานสหกรณจ์งัหวดั 2,381 627 1,378 4,386 

รวมทัง้สิน้ 3,067 775 1,613 5,455 

อัตราก าลัง  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 

กรมส่งเสริมสหกรณ์  
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 การขับเคลื่อน  

Smart Agricultural Curve 
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¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³�  
Cooperative Promotion Department  

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹áÅÐ¡ÒÃãªŒ̈ ‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³ »ÃÐ¨Òํ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2561 

(¼Å¡ÒÃ´Òํà¹Ô¹§Ò¹ÊÐÊÁµÑ§้áµ‹ ÇÑ¹·Õ ่1 µØÅÒ¤Á 2560 - 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561) 
 

á¼¹§Ò¹/¼Å¼ÅÔµ/â¤Ã§¡ÒÃ/

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ 

Ë¹‹ÇÂ

¹Ñº 

¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ ¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³ (ÅŒÒ¹ºÒ·) 

à»‡ÒËÁÒÂ 
¼Å§Ò¹

ÊÐÊÁ 

ÃŒÍÂÅÐ

¼ÅÊÒํàÃ็¨ 

§º»ÃÐÁÒ³

·Õ่ä´ŒÃÑº 

¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ

ÊÐÊÁ 
ÃŒÍÂÅÐ 

á¼¹§Ò¹¾×¹้°Ò¹ 

á¼¹§Ò¹¾×¹้°Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃá¡Œä¢»Þ̃ËÒ¤ÇÒÁÂÒ¡¨¹ Å´¤ÇÒÁàËÅ×Í่ÁÅ้ÒํáÅÐÊÃŒÒ§¡ÒÃàµÔºâµ¨Ò¡ÀÒÂã¹ 825.5296 739.5840 89.59 

¼Å¼ÅÔµ ÊË¡Ã³�áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ãä´ŒÃÑº¡ÒÃá¹Ð¹ÒํÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¡Òํ¡Ñº    

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ : Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÊË¡Ã³�áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã         

1. Ê‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³�áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡ÃµÒÁÃÐºº CPS       

   1.1 สงเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงาน
ของสหกรณและกลุมเกษตรกร (สหกรณ 
8,254 แหง และกลุมเกษตรกร 4,882 แหง) 

แหง 13,136 13,193 100.43       

   1.2 รักษาคาเปาหมายสหกรณผานมาตรฐาน
ไมนอยกวา 

รอยละ 80 68.58 
 

      

   1.3 รักษาคาเปาหมายกลุมเกษตรกร 
ผานมาตรฐานไมนอยกวา  

รอยละ 90 80.72 
 

      

   1.4 จํานวนสมาชิกสหกรณภาคการเกษตร/
กลุมเกษตรกรเพ่ิมข้ึน 

ราย 50,000 70,059 140.12       

   1.5 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ/กลุม
เกษตรกรเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 3 -1.60 
 

      

   1.6 อัตราการเขาถึงและใชประโยชน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
สงเสริมสหกรณ 

รอยละ 80 83 
 

      

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ¡ÒÃ¨Ñ́ §Ò¹ÁË¡ÃÃÁÊÔ¹¤ŒÒÊË¡Ã³�    7.000 6.8753 98.22 

1. ¡ÒÃ¨Ñ́ §Ò¹ÁË¡ÃÃÁÊÔ¹¤ŒÒÊË¡Ã³�       

1.1 จัดแสดงและจําหนายสินคา เผยแพรและ
ประชาสมัพันธผลติภณัฑของสหกรณ กลุม
เกษตรกร และกลุมอาชีพในขบวนการสหกรณ 
สงเสริมการพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานสินคา
สหกรณ  
 
 
 
 
  

ครั้ง 
  

4 
  

4 100       
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¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³�  
Cooperative Promotion Department  

á¼¹§Ò¹/¼Å¼ÅÔµ/â¤Ã§¡ÒÃ/

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ 

Ë¹‹ÇÂ

¹Ñº 

¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ ¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³ (ÅŒÒ¹ºÒ·) 

à»‡ÒËÁÒÂ 
¼Å§Ò¹

ÊÐÊÁ 

ÃŒÍÂÅÐ

¼ÅÊÒํàÃ็¨ 

§º»ÃÐÁÒ³

·Õ่ä´ŒÃÑº 

¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ

ÊÐÊÁ 
ÃŒÍÂÅÐ 

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ª´àªÂ¡ÒÃ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃÅÒํäÂ »‚ 2548    58.5300 58.5300 100.00 

1. ÍǾ Ë¹Ø¹à¾×Í่ª´àªÂ¡ÒÃ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃÅÒํäÂ »‚ 2548    

1.1 ดําเนินการตรวจสอบเอกสารและเบิก
จายเงินใหกองทุนสงเคราะหเกษตรกร เพ่ือ
ชดเชยภาระการขาดทุนของสหกรณ/กลุม
เกษตรกร ตามโครงการบริหารจัดการลําไย 
ป 2548 

สหกรณ 37 37 100    

กลุม
เกษตรกร 

26 26 100  
 
 

  

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ª´àªÂ¹้Òํ¹Áâ¤à··Ô§้à¹×Í่§¨Ò¡âÃ§§Ò¹¼ÙŒÃÑº«×Í้»ÃÐÊºÍØ¡·¡ÀÑÂ»‚ 2554 10.1015 10.0680 99.67 

1. ÍǾ Ë¹Ø¹à¾×Í่ª´àªÂ¹้Òํ¹Áâ¤à··Ô§้à¹×Í่§¨Ò¡âÃ§§Ò¹¼ÙŒÃÑº«×Í้»ÃÐÊºÍØ¡·¡ÀÑÂ»‚ 2554    

1.1 ดําเนินการตรวจสอบเอกสารการขอเบิก
ของสหกรณตามหลักเกณฑโครงการ และ
เบิกจายใหแกสหกรณเปาหมาย 

แหง 

 

7 7 100    

จังหวัด 5 5 100    

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¹Ç·Ò§ËÅÑ¡»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô̈ ¾Íà¾ÕÂ§ 61.1184 50.1370 82.03 

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ : â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×¹้·Õâ่¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§ 11.1920 9.6445 86.17 

1.1 สงเสริมสหกรณในพ้ืนท่ีโครงการหลวง แหง 91 92 101.10    

1.2 สหกรณ/กลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ
หลวงมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 5.86     

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÑ¹à¹×Í่§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÒํÃÔ 49.9264 40.4924 81.10 

1.1 สหกรณ/กลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ
หลวงมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 5.32     

1.2 จํานวนสถาบันเกษตรกร/โรงเรียน/กลุม
ชาวบานในพ้ืนท่ีโครงการพระราชดําริไดรับการ
การสงเสริมและพัฒนาดานการสหกรณ 

แหง 1,037 1,030 99.32    

á¼¹§Ò¹¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂºØ¤ÅÒ¡ÃÀÒ¤ÃÑ° 1,831.0924 1,841.2226 100.55 

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂºØ¤ÅÒ¡ÃÀÒ¤ÃÑ° ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô̈ °Ò¹ÃÒ¡áÅÐªØÁª¹à¢ŒÁá¢§็ 1,831.0924 1,841.2226 100.55 

1.1 คาใชจายบุคลากรภาครัฐกรมสงเสริม
สหกรณไดรับการเบิกจาย 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 97 99.67     
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¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³�  
Cooperative Promotion Department  

á¼¹§Ò¹/¼Å¼ÅÔµ/â¤Ã§¡ÒÃ/

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ 

Ë¹‹ÇÂ

¹Ñº 

¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ ¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³ (ÅŒÒ¹ºÒ·) 

à»‡ÒËÁÒÂ 
¼Å§Ò¹

ÊÐÊÁ 

ÃŒÍÂÅÐ

¼ÅÊÒํàÃ็¨ 

§º»ÃÐÁÒ³

·Õ่ä´ŒÃÑº 

¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ

ÊÐÊÁ 
ÃŒÍÂÅÐ 

á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ 

á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×Í่¹¡ÒÃá¡Œä¢»Þ̃ËÒã¹¨Ñ§ËÇÑ́ ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãµŒ 15.7212 12.6087 80.20 

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ : Ê‹§àÊÃÔÁÍÒªÕ¾´ŒÒ¹¡ÒÃà¡ÉµÃã¹¨Ñ§ËÇÑ́ ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãµŒ 15.7212 12.6087 80.20 

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

1.1 จัดประชุมช้ีแจงหลักเกณฑการเบิกจายเงิน
อุดหนุน และตดิตามผลการดําเนินงานโครงการ 

ครั้ง/ราย 2/40 2/40 100    

1.2 สนับสนุนอุปกรณการตลาดและปจจยั 
การผลิตสิ่งกอสรางแกสหกรณ 

แหง 1 1 100    

ลานบาท 2.3123 2.3123 100    

2. â¤Ã§¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÁÑ¹่¤§¢Í§ËÁÙ‹ºŒÒ¹´ŒÇÂÇÔ̧ Õ¡ÒÃÊË¡Ã³� 162 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ 

2.1 ถายทอดความรูดานอุดมการณ หลักการ 
วิธีการสหกรณ และการจัดตั้งกลุมเตรียมการ
สหกรณในหมูบาน 162 หมูบาน 

ราย 1,135 2,477 218.24    

2.2 ถายทอดความรูการบมเพาะความรูดาน
การสหกรณแกเยาวชนในหมูบาน 162 หมูบาน 

ราย 486 490 100.82    

2.3 ประชุมการพัฒนาเครือขายหมูบานจัดตั้ง
ดวยวิธีการสหกรณ 

ราย 1,319 1,283 97.27    

2.4 จัดอบรมศึกษาดูงานการดําเนินงานของ
สหกรณท่ีประสบความสําเร็จ 

ราย 324 324 100    

3. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒ¹ÒํªØÁª¹áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§Í§¤�¡Ãµ‹Ò§æ ã¹ªØÁª¹ 

3.1 อบรมถายทอดความรู หลักสตูร “เผยแพร
ความรูเรื่องประชารัฐกับการสหกรณสูชุมชน” 

ครั้ง/ราย 1/182 1/187 102.75    

3.2 อบรมถายทอดความรู หลักสตูร “สงเสริม
พัฒนาผูนําสหกรณในจังหวัดชายแดนใต” 

ครั้ง/ราย 2/280 2/308 110.00    

3.3 อบรมถายทอดความรู หลักสตูร “เผยแพร
ความรูเรื่องการสหกรณสูศูนยเรียนรูการ
สหกรณ” 

ครั้ง/ราย 1/120 1/132 110.00    

á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×¹้·Õà่¢µàÈÃÉ°¡Ô̈ ¾ÔàÈÉ 21.0452 13.7645 65.40 

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ : â¤Ã§¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ¼ÅÔµ¼Å·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃã¹à¢µ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô̈ ¾ÔàÈÉ 21.0452 13.7645 65.40 

1.1 สหกรณท่ีเขารวมโครงการไดรบัการพัฒนา
ศักยภาพ 

แหง 2 1 50    

1.2 สหกรณมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา รอยละ 4 4     

1.3 สินคาเกษตรมีมูลคาเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา รอยละ 2.5 1     
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¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³�  
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á¼¹§Ò¹/¼Å¼ÅÔµ/â¤Ã§¡ÒÃ/

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ 

Ë¹‹ÇÂ

¹Ñº 

¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ ¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³ (ÅŒÒ¹ºÒ·) 

à»‡ÒËÁÒÂ 
¼Å§Ò¹

ÊÐÊÁ 

ÃŒÍÂÅÐ

¼ÅÊÒํàÃ็¨ 

§º»ÃÐÁÒ³

·Õ่ä´ŒÃÑº 

¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ

ÊÐÊÁ 
ÃŒÍÂÅÐ 

1.4 การใหบริการดานเศรษฐกิจในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 10 พ้ืนท่ีไดรับการพัฒนา 
รอยละ 70 

แหง 37 40 108.11    

á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô̈ ´Ô̈ Ô·ÑÅ 19.3000 9.6200 49.84 

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ : â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô̈ ´Ô̈ Ô·ÑÅ 19.3000 9.6200 49.84 

1. ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô̈ ´Ô̈ Ô·ÑÅÊË¡Ã³�áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã    

1.1 จัดทําโครงการบูรณาการขอมลูภาค
การเกษตรระหวางกรมสงเสรมิสหกรณและ
กรมสงเสรมิเกษตร 

ระบบ 1 0 0    

á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô̈ °Ò¹ÃÒ¡áÅÐªØÁª¹à¢ŒÁá¢§็ 510.7676 164.3963 32.19 

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ¾Ñ²¹Ò¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾ÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Òà¾ÔÁ่ã¹ÊÑ§¡Ñ́ Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã 10.0188 9.5238 95.06 

1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾ã¹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ãà¾×Í่ÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Òà¾ÔÁ่    

1.1 จัดเวทีประชุมเพ่ือวิเคราะหสถานการณกลุม 
จัดทําแผนพัฒนาธุรกิจเพ่ือพัฒนาผลิตภณัฑ 

แหง 150 147 98.00    

1.2 กลุมอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกรไดรบั
การพัฒนาผลิตภณัฑไมนอยกวา 

ผลิตภณัฑ 75 75 100    

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ª‹ÇÂàËÅ×Í´ŒÒ¹Ë¹ÕÊ้Ô¹ÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³�/¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã   500.7488 154.8725 30.93 

1. â¤Ã§¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í´ŒÒ¹Ë¹ÕÊ้Ô¹ÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³�/¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·Õ»่ÃÐÊºÍØ·¡ÀÑÂ    

1.1 ชวยเหลือเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบ้ีย
แกสมาชิกสหกรณท่ีประสบอุทกภยั ป 59/60 

ราย 86,926 12,781 14.70    

สหกรณ 592 168 28.38    

ลานบาท 15.4230 15.4188 99.97    

2. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ¡ªÒํÃÐË¹Õà้§Ô¹µŒ¹áÅÐÅ´´Í¡àºÕÂ้ãËŒÊÁÒªÔ¡¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·Õ»่ÅÙ¡¢ŒÒÇ »‚ 2559/60    

2.1 พักชําระหน้ีเงินตนและลดดอกเบ้ียให
สมาชิกกลุมเกษตรกรท่ีปลูกขาว ปการผลิต 
2559/60 โดยการเบิกจายชดเชยดอกเบ้ียแทน
สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร แบงเปน 

ลานบาท 390 90.919 23.31    

- ชวงการชดเชยท่ี 1 (1 ก.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60) ราย 104,525 28,922 27.67    

ลานบาท  63.477     

- ชวงการชดเชยท่ี 2 (1 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61) 
 
 
 
 
 
 
 

ราย 10,206 9,222 90.36    

ลานบาท  27.442     
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ํÒ»‚ 2561 ( Annual Report 2018 ) 

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³�  
Cooperative Promotion Department  

á¼¹§Ò¹/¼Å¼ÅÔµ/â¤Ã§¡ÒÃ/

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ 

Ë¹‹ÇÂ

¹Ñº 

¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ ¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³ (ÅŒÒ¹ºÒ·) 

à»‡ÒËÁÒÂ 
¼Å§Ò¹

ÊÐÊÁ 

ÃŒÍÂÅÐ

¼ÅÊÒํàÃ็¨ 

§º»ÃÐÁÒ³

·Õ่ä´ŒÃÑº 

¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ

ÊÐÊÁ 
ÃŒÍÂÅÐ 

á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ»Þ̃ËÒ·Ṍ่ Ô¹·Òํ¡Ô¹ 2.0620 1.8850 91.42 

1. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÍÒªÕ¾ à¾×Í่á¡Œä¢»Þ̃ËÒ·Ṍ่ Ô¹·Òํ¡Ô¹µÒÁ¹âÂºÒÂÃÑ°ºÒÅ 2.0620 1.8850 91.42 

1.1 อบรมใหความรูดานการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีไดรับการจดัสรร 

ราย 1,710 3,320 194.15    

á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔµÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ 426.9346 405.0828 94.88 

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ : Å´µŒ¹·Ø¹áÅÐà¾ÔÁ่âÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ 55.6347 44.9542 80.80 

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

1.1 รอยละของผลการรวบรวมเมล็ดพันธุท่ีมี
คุณภาพของสหกรณเมื่อเทียบกับแผน 

รอยละ 80 67     

1.2 จํานวนเมล็ดพันธุท่ีสหกรณรวบรวม 
จากสมาชิกท่ีผลิตได 

ตัน 35,000 23,292 66.55    

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ : Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒà¤Ã×Í่§¨Ñ¡Ã¡Å¡ÒÃà¡ÉµÃ 147.4652 145.8635 98.91 

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

2.1 สหกรณไดรับการสงเสริมการบริหาร
จัดการดานเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือบริการ
สมาชิก 

แหง 58 53 91.38    

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ : â¤Ã§¡ÒÃµÅÒ´à¡ÉµÃ¡Ã 43.8840 37.1789 84.72 

1. â¤Ã§¡ÒÃµÅÒ´à¡ÉµÃ¡Ã    

1.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนใหกับสหกรณ/กลุม
เกษตรกร พัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจดาน
การผลิต การรวบรวม การแปรรูป 

แหง 6 7 116.67    

รายการ 18 16 88.89    

ลานบาท 41.138 34.44 83.72    

1.2 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ี
เขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 3 10     

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ :  ÃÐººÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃáººá»Å§ãËÞ‹ 28.3650 28.3587 99.98 

1. â¤Ã§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ´Òํà¹Ô¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃà¡ÉµÃáººá»Å§ãËÞ‹ã¹ÃÙ»áººÊË¡Ã³�    

1.1 จํานวนแปลงเกษตรแปลงใหญมีการบริหาร
ในรูปแบบสหกรณ 

แปลง 2,000 3,220 161.00    

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ :  ºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃà¢µà¡ÉµÃàÈÃÉ°¡Ô̈ ÊÒํËÃÑºÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ·ÕÊ่Òํ¤ÑÞ 6.4102 6.3735 99.43 

1. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕÂ่¹¡ÒÃà¡ÉµÃµÒÁá¼¹·Õ ่Agi - Map ã¹¹Ô¤ÁÊË¡Ã³�    

1.1 อบรมช้ีแจงใหความรูเก่ียวกับการ
ปรับเปลีย่นการผลติใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี  
แกสมาชิกสหกรณท่ีเขารวมโครงการ 
 
 

ราย 2,500 2,495 99.88    
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ํÒ»‚ 2561 ( Annual Report 2018 ) 

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³�  
Cooperative Promotion Department  

á¼¹§Ò¹/¼Å¼ÅÔµ/â¤Ã§¡ÒÃ/

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ 

Ë¹‹ÇÂ

¹Ñº 

¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ ¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³ (ÅŒÒ¹ºÒ·) 

à»‡ÒËÁÒÂ 
¼Å§Ò¹

ÊÐÊÁ 

ÃŒÍÂÅÐ

¼ÅÊÒํàÃ็¨ 

§º»ÃÐÁÒ³

·Õ่ä´ŒÃÑº 

¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ

ÊÐÊÁ 
ÃŒÍÂÅÐ 

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ :  ÈÙ¹Â�¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃà¾ÔÁ่»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ                                                                                          9.1766 9.0820 98.97 

1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÙ¹Â�¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃà¾ÔÁ่»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ    

1.1 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตรไดรับการพัฒนาศักยภาพในการ
ถายทอดองคความรูดานการรวมกลุมและการ
ดําเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ 

ศูนย 882 858 97.28    

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ :  ¾Ñ²¹Òà¡ÉµÃ¡Ã»ÃÒ´à»Ã×Í่§ (Smart Farmer)    3.4283 3.3569 97.92 

1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³�»ÃÒ´à»Ã×Í่§    

1.1 สมาชิกสหกรณท่ีเขารวมโครงการมีรายได
ไมต่ํากวา 180,000 บาท/ครัวเรือน/ป 

ราย 5,320 5,324 100.08 
 

   

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ :  ¸¹Ò¤ÒÃÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ   20.7103 20.4140 98.57 

1. â¤Ã§¡ÒÃ¸¹Ò¤ÒÃÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ    

1.1 สหกรณไดรับการสนับสนุนการดําเนินงาน
ในรูปแบบธนาคารสินคาเกษตร 

แหง 76 107 141    

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ :  ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢§็ÊË¡Ã³�áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ 20.7103 20.4140 98.57 

1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢§็áÅÐÂ¡ÃÐ´ÑºªÑ¹้ÊË¡Ã³�    

1.1 ผลการประเมินแผนพัฒนาความเขมแข็ง
ของสหกรณ 

เรื่อง 1 1 100    

2. àÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢็§ÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ 1 ÍÒํàÀÍ 1 ÊË¡Ã³�ÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ    

2.1 สหกรณการเกษตรท่ีไดรับการเสรมิสราง
ความเขมแข็งในระดับอําเภอ 

แหง 300 320 106.67    

2.2 โครงการพัฒนาสหกรณภายใตความรวมมือ 1 หอการคา 1 สหกรณ    

      2.2.1 พัฒนาสหกรณภายใตความรวมมือ 
1 หอการคา 1 สหกรณ 

แหง 76 94 123.68    

      2.2.2 ผลิตภณัฑของสหกรณท่ีเขารวม
โครงการไดรบัการพัฒนา 

ผลิตภณัฑ 94 94 100    

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ :  Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººà¡ÉµÃ¡ÃÃÁÂÑ§่Â×¹ã¹ÊË¡Ã³�áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã 23.8390 23.7316 99.55 

1. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁà¡ÉµÃÍÔ¹·ÃÕÂ�ã¹ÊË¡Ã³�ã¹¾×¹้·Õ¹่Ô¤ÁÊË¡Ã³�    

1.1 อบรมใหความรูใหกับสมาชิกสหกรณ
เก่ียวกับเกษตรอินทรียเบ้ืองตนและอินทรีย
เฉพาะชนิด 
 
 
 
 
 

ราย 1,000 2,000 200    
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ํÒ»‚ 2561 ( Annual Report 2018 ) 

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³�  
Cooperative Promotion Department  

á¼¹§Ò¹/¼Å¼ÅÔµ/â¤Ã§¡ÒÃ/

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ 

Ë¹‹ÇÂ

¹Ñº 

¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ ¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³ (ÅŒÒ¹ºÒ·) 

à»‡ÒËÁÒÂ 
¼Å§Ò¹

ÊÐÊÁ 

ÃŒÍÂÅÐ

¼ÅÊÒํàÃ็¨ 

§º»ÃÐÁÒ³

·Õ่ä´ŒÃÑº 

¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ

ÊÐÊÁ 
ÃŒÍÂÅÐ 

2. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁà¡ÉµÃ¡Ã¼ÊÁ¼ÊÒ¹ã¹ÊË¡Ã³�áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã    

2.1 อบรมใหความรูเก่ียวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานแปลงตนแบบ
การทําเกษตรแบบผสมผสานใหกับสมาชิก
สหกรณ/กลุมเกษตรกร 

ราย 1,500 1,499 99.93    

ไร 7,500 27,486 366.48    

3. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃµÒÁá¹Ç·Ò§·ÄÉ®ÕãËÁ‹ã¹ÊË¡Ã³�áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã    

3.1 รอยละของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ
การเกษตรทฤษฎีใหมข้ันท่ี 2 สมัครเปนสมาชิก
สหกรณ/กลุมเกษตรกร 

รอยละ 50 58.97 117.94    

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ :  ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃ´Òํà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô̈ ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃã¹ÊË¡Ã³�áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã 85.2036 82.9542 97.36 

1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô̈ ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃã¹ÊË¡Ã³�áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã    

1.1 สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดําเนินธุรกิจสินคาเกษตร 

แหง 47 52 110.64    

á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÇÔÊÒË¡Ô̈ ¢¹Ò´¡ÅÒ§áÅÐ¢¹Ò´Â‹ÍÁ 4.4000 2.3752 53.98 

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ :  Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÃÇÁ¼ÙŒ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃã¹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã 4.0000 2.3752 59.38 

1. â¤Ã§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØ‹Á¼ÙŒ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃã¹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ    

1.1 จํานวนสถาบันเกษตรกรไดรับการสงเสริม
ใหเกิดการรวมกลุมเปนเครือขาย 

แหง 125 119 95.20    

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

แหง 
(นับซ้ํา
แหง) 

125 119 95.20    

1.3 สหกรณไดรับการสนับสนุนในการเขาถึง
แหลงเงินทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหง 125 119 95.20    
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ํÒ»‚ 2561 ( Annual Report 2018 ) 

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³�  
Cooperative Promotion Department  

á¼¹§Ò¹/¼Å¼ÅÔµ/â¤Ã§¡ÒÃ/

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ 

Ë¹‹ÇÂ

¹Ñº 

¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ ¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³ (ÅŒÒ¹ºÒ·) 

à»‡ÒËÁÒÂ 
¼Å§Ò¹

ÊÐÊÁ 

ÃŒÍÂÅÐ

¼ÅÊÒํàÃ็¨ 

§º»ÃÐÁÒ³

·Õ่ä´ŒÃÑº 

¼ÅàºÔ¡¨‹ÒÂ

ÊÐÊÁ 
ÃŒÍÂÅÐ 

¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹ÒÊË¡Ã³� 

á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô̈ °Ò¹ÃÒ¡áÅÐªØÁª¹à¢ŒÁá¢§็    

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹ÒÊË¡Ã³�    

1.1 จํานวนสหกรณท่ีสามารถเขาถึงแหลงทุนดอกเบ้ียต่าํ แหง 183 110 60.11    

1.2 สหกรณท่ีกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณใชเงิน
ตามวัตถุประสงค 

รอยละ 90 100     

§º»ÃÐÁÒ³à¾ÔÁ่àµÔÁ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2561 

á¼¹§Ò¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�»¯ÔÃÙ»â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¼ÅÔµÀÒ¤à¡ÉµÃ 1,791.5341 1,634.7078 91.25 

1. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÍÒªÕ¾à¾×Í่á¡Œä¢»Þ̃ËÒ·Ṍ่ Ô¹·Òํ¡Ô¹¢Í§à¡ÉµÃ¡Ã 16.8269 15.9710 94.91 

1.1 สหกรณมีอาคารอเนกประสงค โกดัง 
โรงเรือนในการจัดเก็บ และแปรรปูผลผลติทาง
การเกษตรเพ่ือใหบริการสมาชิก 

แหง 10 8 80    

1.2 สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรมีทักษะใน
การประกอบอาชีพ 

รอยละ 80 83.48     

2. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×¹้°Ò¹á¡‹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã¨Ñ́ à¡º็¾×ª¼Å·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ (á¡ŒÁÅÔ§)                                                                                               1074.9805 962.2565 89.51 

2.1 สหกรณ/กลุมเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจ
รวบรวมผลผลติและจดัเก็บผลผลติ 

ตัน 700,000      

2.2 สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรมีรายได
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 

รอยละ 30      

2.3 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ/เกษตรกรท่ีเขา
รวมโครงการเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 3      

3. â¤Ã§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÍØ»¡Ã³�á»ÃÃÙ»¼Å¼ÅÔµ·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ 283.9979 270.0866 95.10 

3.1 สหกรณ/กลุมเกษตรไดรับการพัฒนา
ศักยภาพทางดานแปรรูปสินคาเกษตร 

แหง 99 101 102.02    

3.2 สหกรณ/กลุมเกษตรท่ีเขารวมโครงการมี
มูลคาการแปรรูปสินคาเกษตรเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5      

4. â¤Ã§¡ÒÃà¾ÔÁ่ÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃÃÇºÃÇÁáÅÐ¡ÒÃá»ÃÃÙ»ÂÒ§¾ÒÃÒã¹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã    415.7286 386.3935 92.94 

4.1 สหกรณ/กลุมเกษตรกรมีปริมาณการ
รวบรวมยางพาราเพ่ิมข้ึน 

ตัน 150,000      

4.2 สหกรณ/กลุมเกษตรกรมมีูลคาการแปรรูป
ยางพาราเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 10      
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กรมสงเสริมสหกรณ มีภารกิจหลักในการสงเสริม แนะนําสหกรณและกลุมเกษตรกรใหดําเนินงาน        

เพ่ือตอบสนองความตองการของสมาชิกทางดานเศรษฐกิจและสังคม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 มีสหกรณ 

จํานวน 8,194 แหง สมาชิก 11,574,271 คน ปริมาณธุรกิจมีมูลคารวม 2,567,547.97 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก  

ป 2560 จํานวน 194,471.97 ลานบาท (รอยละ 8.19) และกลุมเกษตรกร จํานวน 4,765 แหง สมาชิก 

506,966 คน ปริมาณธุรกิจ 6,090.19 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 40.43 ลานบาท (รอยละ 0.66)  

ในปงบประมาณ 2561 กรมสงเสริมสหกรณไดกําหนดนโยบายการพัฒนาระบบสหกรณใน 4 ดาน 

ไดแก 1) สรางความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร 2) สงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรใหมีบทบาท

ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ 3) สนับสนุนใหสหกรณท่ีมีศักยภาพทําหนาท่ีในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

สินคา/สรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร และเพ่ิมชองทางการจําหนายผลผลิต และ 4) พัฒนาบุคลากร และระบบ   

การทํางานของกรมใหรองรับการยกระดับงานดานสหกรณ โดยกรมไดรับจัดสรรงบประมาณรวมท้ังสิ้น 

5,509.5051 ลานบาท แบงเปน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 3,717.971 

ลานบาท และงบประมาณเพ่ิมเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1,791.5341 ลานบาท ดําเนินงาน

ภายใต 10 แผนงาน 37 กิจกรรม/โครงการ ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 ดังนี้ 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

á¼¹§Ò¹¾×้¹°Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒ¤ÇÒÁÂÒ¡¨¹ Å´¤ÇÒÁàËÅ×่ÍÁÅ้ํÒáÅÐ      

ÊÃŒÒ§¡ÒÃàµÔºâµ¨Ò¡ÀÒÂã¹ 

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÊË¡Ã³�áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã 

1. §Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³�áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡ÃµÒÁÃÐºº CPS 

งานสงเสริม สนับสนุนระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง ประกอบดวย งาน/โครงการสําคัญ ซ่ึงเปน
ภารกิจพ้ืนฐานท่ีกรมสงเสริมสหกรณไดดําเนินการเพ่ือพัฒนาความสามารถการบริหารการจัดการ การดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพ สงผลถึงสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม  

ในป 2561 ไดดําเนินการแนะนํา สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
แลวรวมท้ังสิ้น 13,193 แหง แบงเปน สหกรณ 8,359 แหง (สหกรณภาคการเกษตร 4,750 แหง และสหกรณ
นอกภาคการเกษตร 3,609 แหง) และกลุมเกษตรกร 4,834 แหง ในระหวางปมีสหกรณ/กลุมเกษตรกรจัดตั้งใหม 
146 แหง (สหกรณ 90 แหง และกลุมเกษตรกร 56 แหง) และสหกรณ/กลุมเกษตรกรเลิก/ถอนชื่อ 237 แหง 
(สหกรณ 131 แหง และกลุมเกษตรกร 106 แหง) ท้ังนี้ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 มีสหกรณผานเกณฑ
มาตรฐานแลว จํานวน 4,750 แหง (คิดเปน รอยละ 77 ของสหกรณท่ีนํามาจัดมาตรฐาน 6,174 แหง)        
และกลุมเกษตรกรผานเกณฑมาตรฐานแลว จํานวน 2,923 แหง (คิดเปนรอยละ 80.57 ของกลุมเกษตรกรท่ีนํามาจัด
มาตรฐาน 3,628 แหง)  
 

á¼¹§Ò¹¾×¹้°Ò¹ 
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กิจกรรมมอบเอกสารสิทธิ์ (กสน.5) ท่ีนิคมสหกรณดอนตาล ป 2561

2. â¤Ã§¡ÒÃÍÍ¡Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃ·ํÒ»ÃÐâÂª¹�ã¹·Õ่´Ô¹¹Ô¤ÁÊË¡Ã³� 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564  
ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร                                  
กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับ     
ฐานรากของประเทศ 
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

1) เพ่ือออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในท่ีดิน (กสน.3) ใหกับสมาชิกท่ีแสดงความประสงค 
2) เพ่ือออกหนังสือแสดงการทําประโยชน (กสน.5) ใหกับสมาชิกนิคมสหกรณท่ีปฏิบัติครบถวนตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนด 
3) จัดกิจกรรมมอบเอกสารสิทธิ์ กสน.5 โดยเชิญสมาชิกมามีสวนรวม 
4) จัดใหสมาชิกนําเอกสารสิทธิ์ไปออกโฉนดโดยตัวสมาชิกตองรวมชี้แนวเขต 
5) จัดทําระบบฐานขอมูลการออกเอกสารสิทธิ์เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคการจัดท่ีดิน 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ : ในพ้ืนท่ี  35 นิคมสหกรณ  21 จังหวัด 
3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 
งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 1,021,000 1,021,000 100 
   1.1 สวนกลาง  - -  

   1.2 สวนภูมิภาค  1,021,000 1,021,000 100 
2. งบรายจายอ่ืน 1,079,999.95 1,021,496.45 94.58 

รวมท้ังส้ิน 2,100,999.95 2,042,496.45 97.21 
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4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  
   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม  

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. ออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในท่ีดินทํากิน          

(กสน.3) ใหกับสมาชิกนิคมสหกรณท่ีแสดงความประสงค  

ไร 10,053 ไร 10,096 ไร 100.43 

2. ออกหนังสือแสดงการทําประโยชน (กสน.5) ใหกับสมาชิกนิคม

สหกรณ ท่ีปฏิบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนด พ้ืนท่ี  

ไร 18,311 ไร 14,886 ไร 81.30 

3. สํารวจวงรอบรายแปลงพ้ืนท่ีจัดรูปท่ีดินท่ียังไมไดข้ึนรูปแผนท่ี  ไร 8,091 ไร 9,260 ไร 114.45 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. ตรวจสอบความถูกตอง ประมวล นําเสนอลงนาม ราย - 3,000 - 

2. อํานวยการแกไขปญหาอุปสรรค ครั้ง 12 12 100 

3. ดําเนินการสัมมนา/อบรมเจาหนาท่ีปฏิบัติงานการออก

หนังสือรับรองการทําประโยชนในท่ีดินของนิคมสหกรณ เพ่ือ

ชี้แจงแผนปฏิบัติงานประจําป 

ครั้ง 1 1 100 

4. จัดทําสรุปผลการออกเอกสาร กสน.3 กสน.5 วงรอบ-ราย

แปลงภาพรวม เสนอผูบริหารและกองแผนงาน 

ครั้ง 12 12 100 

สวนภูมิภาค 

1. รับคําขอเอกสารสิทธิ์ ราย - 3,000 - 

2. ตรวจสอบขอมูลความถูกตองของเอกสารประกอบ ราย - 3,000 - 

3. ประมวลขอมูล จัดทําการข้ึนรูปแผนท่ีดิน ราย - 3,000 - 

4. เสนอความเห็นประกอบและนําสงกรมฯเพ่ือลงนาม ราย - 3,000 - 

5. จัดทําสรุปผลการออก กสน.3 และ กสน.5 ของนิคมสหกรณ

ตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน 

ครั้ง 12 12 100 

6. อํานวยการแกไขปญหาอุปสรรคในระดับพ้ืนท่ี ครั้ง 12 12 100 

4.2 ผลลัพธ  
        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

1) เกษตรกรสมาชิกไดรับ  กสน.3 ตามเปาหมาย จํานวน  1,300 ราย 10,096 ไร 
2) เกษตรกรสมาชิกไดรับ  กสน.5 ตามเปาหมาย     จาํนวน  1,700 ราย 14,886 ไร 

        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 
ผลประโยชนตอระบบเศรษฐกิจ เม่ือสมาชิกสามารถลดตนทุนในการผลิตไดสงผลใหไดรับผลตอบแทน  

ท่ีสูงข้ึนสมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จะมีการนําเงินออกมาใชจายในระบบเศรษฐกิจมากข้ึน 
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3. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨â¤¹Áà¾×่Íà¾Ô่ÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ãËŒ¡ÑºÊË¡Ã³�¼ÙŒàÅÕ้Â§ 

â¤¹ÁÀÒÂã¹Ë‹Ç§â«‹¡ÒÃ¼ÅÔµ¹Á·Ñ้§ÃÐºº 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
กลยุทธ 1.2 สรางความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายสหกรณท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  
 1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ํานมโคใหมีคุณภาพตั้งแตฟารมเกษตรกรสมาชิก 
 2) เพ่ือพัฒนาการดําเนินธุรกิจและสินคาของสหกรณผูเลี้ยงโคนมในเชิงพาณิชยใหสอดคลองกับ
สถานการณและสามารถแขงขันได 
 3) เพ่ือสนบัสนุนการบริหารจัดการนมท้ังระบบตามแนวทางท่ีคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม 
2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ  
 - สหกรณโคนม 116 แหง 
 - ชุมนุมสหกรณโคนมระดับภาค 5 ภาค และชมุนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย จํากัด 
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3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  
หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 904,300.- 702,698.30 77.71 
   1.1 สวนกลาง  904,300.- 702,698.30 77.71 

   1.2 สวนภูมิภาค     
2. เงินอุดหนุน 675,000.- 675,000.- 100 
รวมท้ังส้ิน    

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม  

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. กิจกรรม เงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของชุมนุม

สหกรณโคนมระดับภาค ภายใตโครงการพัฒนาการดําเนิน

ธุรกิจและสินคาของสหกรณผูเลี้ยงโคนม ภายใตการเชื่อมโยง

เครือขายธุรกิจและการตลาดภายในหวงโซการผลิตนมท้ังระบบ 

แหง 5 5 100 

2. กิจกรรม พัฒนาธุรกิจโคนมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

การแขงขันใหกับสหกรณผูเลี้ยงโคนมภายในหวงโซการผลิต

นมท้ังระบบ 

ราย 930 754 81.08 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. กิจกรรม พัฒนาธุรกิจโคนมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

การแขงขันใหกับสหกรณผูเลี้ยงโคนมภายในหวงโซการผลิต

นมท้ังระบบ 

ราย 930 754 81.08 

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

ทายาทและยุวเกษตรกรโคนมฯ 

ราย 100 85 85 

1.2 อบรมการแปรรูปน้ํานมและผลิตภัณฑนม 

     - โครงการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสรางและยกระดับ

ผลิตภัณฑนมของสหกรณเพ่ือการแขงขันเชิงพาณิชย 

     - โครงการอบรมการแปรรูปน้ํานมและผลิตภัณฑนมระดับ

พ้ืนบาน 

 

ราย 

 

ราย 

 

40 

 

30 

 

40 

 

29 

 

100 

 

96.67 

1.3 ประชุมคณะทํางานวิเคราะห ตรวจสอบ และติดตาม 

ภายใตคณะอนุกรรมการบริหารนมท้ังระบบ 

ราย 180 168 93.33 

1.4 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนมท้ังระบบ  ราย 180 137 76.11 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

1.5 ประชุม MOU การบริหารจัดการนมท้ังระบบ  ราย 400 295 73.75 

สวนภูมิภาค 

1. กิจกรรม เงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของชุมนุม

สหกรณโคนมระดับภาค ภายใตโครงการพัฒนาการดําเนิน

ธุรกิจและสินคาของสหกรณผูเลี้ยงโคนม ภายใตการเชื่อมโยง

เครือขายธุรกิจและการตลาดภายในหวงโซการผลิตนมท้ังระบบ 

แหง 5 5 100.00 

4.2 ผลลัพธ  
        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

1) สหกรณและกลุมเกษตรกร ไดรับการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจโคนมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต/การตลาด 
จํานวน 116 แหง คิดเปนรอยละ 100 

2) ชุมนุมสหกรณโคนมระดับภาค สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 5 ภาค ตามเปาหมาย 
3) สหกรณ/กลุมเกษตร และผูประกอบการจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) 159 ศูนย                  

ปริมาณนม 3,413.142 ตัน/วัน  
        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 
 1) สหกรณมีทายาทและยุวเกษตรกรโคนมท่ีมีความรูความสามารถในการเลี้ยงโคนมอยางถูกหลักวิชา  
ท่ีจะสืบสานอาชีพการเลี้ยงโคนมใหคงอยูในแตละสหกรณท่ีเขารวมโครงการ 
 2) ทายาทและยุวเกษตรกรโคนมมีความรู และทักษะจากการฝกปฏิบัติในการดูแลฟารมของตนเอง 
 3) สมาชิกสหกรณโคนมมีความรูในการแปรรูปผลิตภัณฑนม 
 4) สหกรณมีแผนงานในการแปรรูปผลิตภัณฑนม 
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  
 ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหความรู และการประชุมคณะทํางานตาง ๆ ในแตละครั้ง  
มักจะมีจํานวนผูเขารวมการประชุมไมครบตามกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  
 ขอความรวมมือจากสํานักงานสหกรณจังหวัดใหกําชับสหกรณและเกษตรกรสมาชิกท่ีเปน
กลุมเปาหมายใหเขารวมการประชุม เนื่องจากการประชุมแตละครั้ง เปนการเพ่ิมเติมความองคความรู 
แลกเปลี่ยนประสบการณ และรวมกันหารือแนวทางในการแกปญหารวมกัน ซ่ึงเปนประโยชนตอการบริหาร
จัดการฟารมของเกษตรกรและสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 

เพิ่มขีดความสามารถ 

ทายาทและยวุเกษตรกรโคนมฯ 

การอบรมพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อ

สรางและยกระดับผลิตภัณฑนมของ

สหกรณเพื่อการแขงขันเชิงพาณิชย 

การอบรมการแปรรูปน้ํานมและ

ผลิตภัณฑนมระดับพื้นบาน 

ประชุม MOU  

การบริหารจัดการนมทั้งระบบ 
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4. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃà¾Ô่Á¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·ÒÂÒ·áÅÐÂØÇà¡ÉµÃ¡Ãâ¤¹Á            

ã¹¡ÒÃàÅÕ้Â§â¤¹Áà¾×่Íà¾Ô่Á¼Å¼ÅÔµ¿ÒÃ�Áâ¤¹Á·Õ่»¯ÔºÑµÔä´ŒáÅÐàË็¹¼Å¨ÃÔ§ 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564  
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพดานการสหกรณ 
กลยุทธ 2.2 พัฒนาระบบการจัดการความรู โดยการถายโอนองคความรู ของผูมีประสบการณและภูมิปญญา
สูงสูบุคลากรรุนใหม 
 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  
 เพ่ือสรางทายาทและยุวเกษตรกรโคนมในสหกรณโคนมใหมีความรูและความเขาใจในการเลี้ยงโคนม 
อยางถูกหลักวิชาการ เพ่ือใหทายาทเกษตรกรโคนมเหลานี้สามารถแกปญหาในระดับรายฟารมของตนเอง    
อันจะเปนการแกปญหาอยางยั่งยืนและเปนการเพ่ิมผลผลิตในฟารมจากการเลี้ยงท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 
2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :  
 ทายาทและยุวเกษตรกรโคนมในสหกรณโคนม จํานวน 100 ราย จากสหกรณโคนม 17 สหกรณ   
ในพ้ืนท่ี 10 จังหวัด 
3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 327,100 270,040 82.56 
   1.1 สวนกลาง  327,100 270,040 82.56 

   1.2 สวนภูมิภาค  - - - 
2. เงินอุดหนุน - - - 
รวมท้ังส้ิน 327,100 270,040 82.56 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม  

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมขีดความสามารถทายาทและยุว

เกษตรกรโคนมในการเลี้ยงโคนมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตฟารมโคนมท่ีปฏิบัติได

และเห็นผลจริง 

คน 100 94 94.00 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมขีดความสามารถทายาทและยุว

เกษตรกรโคนมในการเลี้ยงโคนมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตฟารมโคนมท่ีปฏิบัติได

และเห็นผลจริง 

คน 100 94 94.00 
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ผลลัพธเชิงปริมาณ ทายาทและยุวเกษตรกรโคนมในสหกรณโคนมเขารวมโครงการ จํานวน 94 คน 
ผลลัพธเชิงคุณภาพ 
 1) สหกรณโคนมท่ีเขารวมโครงการมีทายาทและยุวเกษตรกรโคนมท่ีมีความรูความสามารถใน        
การเลี้ยงโคนมอยางถูกหลักวิชาท่ีจะสืบสานอาชีพการเลี้ยงโคนมใหคงอยูในแตละสหกรณท่ีเขารวมโครงการ 
โดยมีความรูความเขาใจมากท่ีสุด ในหัวขอ การดูแลสุขภาพโคนมเบื้องตน คิดเปนรอยละ 44 
 2) ทายาทและยุวเกษตรกรโคนมท่ีเขารวมโครงการสามารถท่ีจะนําความรู และทักษะจากการฝก
ปฏิบัติไปใชในการดูแลฟารมของตนเอง 
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  
จํานวนผูเขารวมการประชุมไมครบตามเปาหมายท่ีกําหนด เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องของชวงเวลาในการจัดอบรม 
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  
กําหนดชวงเวลาการจัดอบรมใหตรงกับชวงปดเทอม เพราะกลุมเปาหมายสวนใหญเปนเด็กในวัยเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ฝกการตรวจประเมิน 

สุขภาพของโค 

 

ภาคทฤษฎี สรางความรูความเขาใจ พ้ืนฐานการ

เลี้ยงโคนมอยางถูกตอง 
 

 
เรียนรูระบบของเครื่องรีดนม เพ่ือไมใหสงผล

คุณภาพของนํ้านมโค 

 
ตรวจสอบคุณภาพนํ้านมดิบดวยนํ้ายา CMT 
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5. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅÒ§¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
กลยุทธ  1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมระดับฐาน
รากของประเทศ ดวยการเรงพัฒนา บุคลากรของสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐานและจัดอันดับ      
ความเชื่อถือของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  
      1) เพ่ือใหคณะกรรมการดําเนินการและสมาชิกกลุมเกษตรกรไดนําเสนอความตองการของ           
กลุมเกษตรกรและระดมสมองในการแกไขปญหา รวมท้ังไดเรียนรูแนวทางการพัฒนากลุมเกษตรกรจากผูนํา
กลุมเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จ 
      2) เพ่ือใหกลุมเกษตรกรมีแผนพัฒนากลุมเกษตรกรและ/หรือแผนธุรกิจกลุมเกษตรกร และนําไปสู
แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมเกษตรกร 
2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :  

สวนกลาง 
 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกรสูความเขมแข็ง รุนท่ี 1 (ภาคเหนือ) 

    (1) คณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ (จังหวัดกําแพงเพชร 
เชียงราย เชียงใหม ตาก นครสวรรค นาน พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ พิจิตร แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน 
สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี) 

    (2) คณะกรรมการดําเนินการกลุมเกษตรกร 
    (3) สมาชิกกลุมเกษตรกร  
    (4) ขาราชการสวนภูมิภาคท่ีทําหนาท่ีสงเสริมกลุมเกษตรกร 17 จังหวัดภาคเหนือ 
    (5) ผูสังเกตการณ วิทยากร และเจาหนาท่ีโครงการ 

 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกรสูความเขมแข็ง รุนท่ี 2 (ภาคใต) 
              (1) คณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต (จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตรัง พังงา พัทลุง สตูล สุราษฎรธานี ยะลา ชุมพร กระบี่ ภูเก็ต ระนอง นราธิวาส ปตตานี และสงขลา) 
              (2) คณะกรรมการดําเนินการกลุมเกษตรกร 
              (3) สมาชิกกลุมเกษตรกร  
              (4) ขาราชการสวนภูมิภาคท่ีทําหนาท่ีสงเสริมกลุมเกษตรกร  
              (5) ผูสังเกตการณ วิทยากร และเจาหนาท่ีโครงการ 

 3. โครงการจัดงาน “เนื่องในโอกาสครบรวบ 46 ป คลายวันกอตั้งกลุมเกษตรกร” 
     (1) ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัดทุกจังหวัด 
               (2) คณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด 
               (3) คณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับอําเภอ 
               (4) สมาชิกกลุมเกษตรกร และเกษตรกร 
      (5) วิทยากร ผูสังเกตการณ และเจาหนาท่ีโครงการ 
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สวนภูมิภาค 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับทราบปญหาและแนวทางการพัฒนากลุมเกษตรกร  
  1. คณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัดทุกจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณ

กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 
  2. คณะกรรมการดําเนินการกลุมเกษตรกร 
  3. สมาชิกกลุมเกษตรกร  
  4. ผูสังเกตการณ วิทยากร และเจาหนาท่ีโครงการ 

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

  หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 10,574,400 5,407,391 71.14 
   1.1 สวนกลาง  8,400,720 3,233,711 38.49 

   1.2 สวนภูมิภาค  2,173,680 2,173,680 100 
2. เงินอุดหนุน - - - 
รวมท้ังส้ิน 10,574,400 5,407,391 71.14 

หมายเหตุ  สงคืนระหวางป 5,137,330 บาท 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม  

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการรอยละ 80 ไดรับ

ความรูในการบริหารจัดการกลุมเกษตรกร เพ่ือให

กลุมเกษตรกรเขมแข็ง และกลุมเกษตรกรมีแผนการ

พัฒนากลุมเกษตรกร 

รอยละ 80 89 89 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. จัดทําคูมือ ติดตามโครงการ แหง 77 77 100 

สวนภูมิภาค 

1. จัดประชุมชี้แจง วิเคราะหปญหา แหง 77 77 100 

2. ประชุม อบรม สัมมนา แหง 77 77 100 
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4.2 ผลลัพธ  
        ผลลัพธเชิงปริมาณ 
          สวนกลาง 

 รุนท่ี 1 ผูเขารวมประชุมรวมท้ังสิ้น 156 คน 
 รุนท่ี 2 ผูเขารวมประชุมรวมท้ังสิ้น 161 คน 
 โครงการจัดงานฯ ผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 500 คน 

          สวนภูมิภาค 
 77 จังหวัด ผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 5,242 คน 

        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 
        คณะกรรมการดําเนินการกลุมเกษตรกรทุกระดับ ไดใชเวทีการประชุมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณจากลุมเกษตรกรท่ีดําเนินงานไดประสบความสําเร็จและเปนแบบอยางท่ีดี ไดแลกเปลี่ยนแนวคิด 
ประสบการณ สมาชิกกลุมเกษตรกรมีสวนรวม ไดแสดงความคิดเห็น สามารถนําไปใชเปนแนวทางแกไขปญหา 
พรอมท้ังยังนําความรูจากเวทีการประชุมไปใชในการพัฒนากลุมฯ พัฒนาอาชีพ รวมกันวางแผนการพัฒนากลุม
เกษตรกร/แผนธุรกิจดานเครือขายกลุมเกษตรกร/แผนเพ่ิมปริมาณธุรกิจของกลุมเกษตรกร  
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  
 1) เริ่มดําเนินการชา ทําใหมีระยะเวลาในการดําเนินการจํากัด 
        2) ผูเขารับการประชุม/อบรม เปนผูนํากลุมเกษตรกรและเกษตรกรผูปฏิบัติ ซ่ึงในชีวิตประจําวันเปน
เกษตรกรประเภททํานา ทําสวน ทําไร ประมงและเลี้ยงสัตว ทําใหมีขอจํากัดเก่ียวกับเวลาท่ีจะเขารวมประชุม
ไมสามารถเขารวมประชุมไดตามกําหนดระยะเวลาท่ีโครงการฯ กําหนด  
        3) มีหลายจังหวัดหาผูเขารับการอบรมไมไดตามเปาหมาย เนื่องจากเกษตรกรปฏิเสธการเขารับการ
อบรมดวยเหตุผลเกษตรกรจะอางวาอยูในชวงฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรกรไมสามารถเขารับการ
อบรมได      
        4) ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัดบางทาน ตองการใหกรมฯ จัดสรร
งบประมาณในการจัดประชุมคณะกรรมการกลางฯ เพ่ือใชเปนเวทีในการรวมกันแกไขปญหาของกลุมเกษตรกร  
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

เริ่มดําเนินการในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกรสูความเขมแข็ง  

รุนท่ี 1   ระหวางวันท่ี 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหมออคิด อ.เมือง จ. เชียงใหม 

 

 
 

 

 

อภิปรายเรื่องเรียนรูกลุมเกษตรกรเขมแข็ง  อภิปรายกลุมปญหาของกลุมเกษตรกร 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกรสูความเขมแข็ง ท่ี 2 ระหวางวันท่ี 7 – 9 สิงหาคม 2561 

ณ ประสานสุข วิลลา บีช รีสอรท อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกรสูความเขมแข็ง 
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โครงการจัดงาน “เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ป คลายวันกอตั้งกลุมเกษตรกร”ระหวางวันท่ี 30 เมษายน 

ถึง 2 พฤษภาคม 2561 ณ  เข่ือนปาสักชลสิทธิ์  อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 

6. â¤Ã§¡ÒÃàª×่ÍÁâÂ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂµÅÍ´Ë‹Ç§â«‹¤Ø³¤‹Ò¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒã¹ÃÐººÊ¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณ 

กลยุทธ 1.2 สรางความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายสหกรณท้ังภายในประเทศและตางประเทศ   

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของสหกรณ 

กลยุทธ 4.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และนวัตกรรม  

มาใชในระบบสหกรณ 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :   

  1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหสหกรณมีการเชื่อมโยงสินคาคุณภาพตลอดหวงโซ 

  2) เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาในสถาบันเกษตรกร 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :  

  สถาบันเกษตรกรท่ีมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ 12 ชนิดสินคา ในพ้ืนท่ี 73 จังหวัด                            

จํานวน  1,230 แหง  จํานวน 12 ชนิดสินคา  

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 6,391,000 6,391,000 100 
   1.1 สวนกลาง  1,554,300 1,554,300 100 

   1.2 สวนภูมิภาค  4,836,700 4,836,700 100 
2. เงินอุดหนุน 299,800 299,800 100 

รวมท้ังส้ิน 6,690,800 6,690,800 100 
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4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม  

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. สหกรณไดรับการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ แหง 1,230 1,230 100 

2. ปริมาณธุรกิจสหกรณเพ่ิมข้ึน รอยละ 3 3 100 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือใหคําปรึกษาแกสํานักงานสหกรณ

จังหวัดและสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 

แหง 1,230 1,230 100 

 

2. ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงาน แหง 1,230 1,230 100 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ

สหกรณ 

ราย 100 96 96 

สวนภูมิภาค 

1. จัดทําฐานขอมูลของสหกรณ/กลุมเกษตรกรและปรับปรุง

ฐานขอมูล 

แหง 1,230 1,230 100 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ

สหกรณ 

ราย 255 255 100 

3  ประชมุเชื่อมโยงเครือขายการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ 

การแปรรูป และอ่ืนๆ  

ราย 350 350 100 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําและนําเสนอแผนธุรกิจของสหกรณ ราย 2,440 2,440 100 

5. ประชุมถายทอดองคความรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนิน

ธุรกิจของสหกรณ 

ราย 395 395 100 

   4.2 ผลลัพธ  

ผลลัพธเชิงปริมาณ 

  1) สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ จํานวน 1,230 แหง 

  2) สหกรณและกลุมเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ  3 

ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

  สหกรณและกลุมเกษตรกร มีการเชื่อมโยงสินคาคุณภาพตลอดหวงโซ ดานการผลิต การแปรรูปและ

ตลาด จํานวน 1,230 แหง สงผลใหสินคาเกษตรมีมูลคาเพ่ิมมากข้ึนหลังจากการแปรรูป  และเกิดการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ จํานวน 74  ผลิตภัณฑ  

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

  การจัดสรรงบประมาณไมไดระบุเปาหมายเปนการเฉพาะของโครงการ จึงทําใหการบรหิารงบประมาณของ

โครงการอ่ืนท่ีชัดเจนกวากอน และการเบิกจายตามระบบ e-project บางจงัหวัดอาจจะยังไมรายงานผลการเบิกจาย 
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6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

  ประสานเปาหมายท่ีชัดเจนใหแกสํานักงานสหกรณจังหวัดเพ่ือดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค            

ของโครงการแลว ซ่ึงคาดวาสามารถเบิกจายแลวเสร็จทันปงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³�ÊÕ¢ÒÇ´ŒÇÂ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564  

ยุทธศาสตรท่ี 8 การสรางความย่ังยืนดวยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปญญาสหกรณ 

กลยุทธท่ี 8.1 พัฒนาระบบการการกับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือความยั่งยืนของสหกรณ 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ : 

1) เพ่ือใหขาราชการท่ีเก่ียวของและสหกรณ มีความรู ความเขาใจในสาระของเกณฑสหกรณสีขาว

ดวยธรรมมาภิบาล 

2) สงเสริมสหกรณใหมีการปฏิบัติตามเกณฑสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาลอยางสมํ่าเสมอ 

3) สงเสริมใหสหกรณมีการพัฒนาเปนสหกรณสีขาวดวยการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลท่ีเขมขนข้ึน 

 

สนับสนุนอุปกรณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ (พาเลช) สินคากาแฟ จังหวัดเชียงใหม 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการพัฒนาและยกระดับสินคาเกษตรกรของสมาชิก  ป 2561 
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2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ : 

กลุมเปาหมาย : สงเสริมสหกรณท่ีมีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ใหมีการพัฒนายิ่งข้ึนเปนสหกรณสีขาว 

ดําเนินการกับสหกรณท่ีเขาโครงการในป 2560 เปนสหกรณออมทรัพยท่ีมีทุนดําเนินงานต้ังแต 1,000 ลานบาท

ข้ึนไป โดยมีการสงเสริมและประเมินตามเกณฑ จากเดิม 4 หลัก ดําเนินการประเมินเพ่ิมเติมอีก 5 หลัก         

ใหครบ 9 หลัก จํานวน 187 สหกรณ และสหกรณท่ีเขารวมโครงการในป 2561 เปนสหกรณทุกประเภท       

ท่ีสมัครใจเขารวมสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล โดยสงเสริมและประเมินตามเกณฑอยางนอย 4 หลัก       

จํานวน 233 สหกรณ รวมท้ังสิ้นจํานวน 420 สหกรณ พ้ืนท่ีดําเนินการ : 78 จังหวัดท่ัวประเทศ ดังนี้ 

กลุมเปาหมาย จํานวนสหกรณ 

สหกรณออมทรัพย ท่ีมีทุนดําเนินงาน 1,000 ลานบาทข้ึนไปท่ีไดปฏิบัติตามเกณฑในป 2560 187 

สหกรณทุกประเภทท่ีสมัครใจ ในป 2561 233 

สหกรณท่ีสมัครเขารวมโครงการ รวมท้ังส้ิน 420 

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 : 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 
1. งบดําเนินงาน 1,785,423 1,785,423 100 

    1.1 สวนกลาง 160,000 160,000 100 
    1.2 สวนภูมิภาค 1,625,423 1,625,423 100 
2. เงินอุดหนุน - - - 
            รวมท้ังส้ิน 1,785,423 1,785,423 100 

หมายเหตุ : งบประมาณดําเนินงาน สวนภูมิภาค งบประมาณท่ีไดรับ อยูในแผนงานพ้ืนฐาน สสจ./สสพ. 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

    4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม  

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด     

1. สหกรณท่ีไดรับการสงเสริมมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑการ

ประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาลท่ีดีข้ึนรอยละ 50 

สหกรณ 420 368 88 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ     

สวนกลาง     

1. จัดทําคําแนะนําแนวทางการดําเนินงานสงเสริมสหกรณสีขาว

ดวยธรรมาภิบาล 

ครั้ง 1 1 100 

2. จัดประชุมชี้แจง/ประชุมแจงทางไกล เกณฑสหกรณ สีขาวดวย

ธรรมาภิบาล 

ครั้ง 1 1 100 

3. ติดตามการประเมินผลการดําเนินงาน/ใหคําปรึกษา แนะนํา/

ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบขอมูลสหกรณสีขาว 

จังหวัด 78 78 100 

4. รวบรวมและรายงานผลการประเมิน จังหวัด 78 76 98 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

สวนภูมิภาค     

1. จังหวัดแตงตั้ง/จัดใหมีคณะทํางาน 2 คณะ ไดแก คณะทํางาน

สงเสริมธรรมาภิบาล และ คณะทํางานตรวจประเมินธรรมาภิบาล 

คณะ 156 156 100 

2. คณะทํางานสงเสริมธรรมาภิบาลจัดประชุม และตรวจประเมิน

สหกรณท่ีเขารวมโครงการ   

จังหวัด 78 78 100 

3. จังหวัดรายงานผลการประเมินใหกรมทราบ จังหวัด 78 78 100 

4. สงเสริมสหกรณใหปฏิบัติตามเกณฑสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล จังหวัด 78 78 100 

5. จังหวัดจัดประชุมคณะทํางานตรวจประเมินธรรมาภิบาล จังหวัด 78 78 100 

6. คณะทํางานตรวจประเมินธรรมาภิบาล เขาประเมินสหกรณ จังหวัด 78 76 98 

7. รายงานผลการประเมิน ใหกรมทราบ จังหวัด 78  76 98 

4.2 ผลลัพธ  

 ผลลัพธเชิงปริมาณ 

 - ผลการดําเนินงานสงเสริมสหกรณจากการประเมินครั้งท่ี 2 โดยคณะทํางานตรวจประเมินธรรมาภิบาล

ระดับจังหวัด จํานวน 408 สหกรณ (จากเปาหมาย 420 สหกรณ มีจังหวัดท่ียังไมสงรายงานผลการประเมิน

ครั้งท่ี 2 จํานวน 2 จังหวัด รวมท้ังสิ้น 12 สหกรณ)  ดังนี้ 

   1. สหกรณท่ีประเมินครบ 9 หลัก  

   - ระดับสหกรณสีขาว (85 คะแนนข้ึนไป)   128 สหกรณ  

- ระดับดีมาก (80 – 84 คะแนน)      50 สหกรณ  

- ระดับดี (70 – 79 คะแนน)      26 สหกรณ  

- ระดับพอใช (60 – 69 คะแนน)      34 สหกรณ  

- ระดับปรับปรุง (ต่ํากวา 60 คะแนน)     91 สหกรณ  

   รวมท้ังสิ้น จํานวน    329 สหกรณ 

  2. สหกรณท่ีประเมินบางหลัก  

   - ระดับสหกรณสีขาว (85 คะแนนข้ึนไป)     18 สหกรณ  

- ระดับดีมาก (80 – 84 คะแนน)        4 สหกรณ  

- ระดับดี (70 – 79 คะแนน)        6 สหกรณ  

- ระดับพอใช (60 – 69 คะแนน)        2 สหกรณ  

- ระดับปรับปรุง (ต่ํากวา 60 คะแนน)     49 สหกรณ  

   รวมท้ังส้ิน จํานวน      79 สหกรณ 

สหกรณท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑการประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาลไดพัฒนาสหกรณ           

มีผลการประเมินพัฒนาท่ีดีข้ึน จํานวน 368 สหกรณ และสหกรณท่ีมีผลการประเมินท่ียังไมพัฒนาใหดีข้ึน

จํานวน 52 สหกรณ (จังหวัดท่ียังไมสงรายงานผลการประเมิน ครั้งท่ี 2 จํานวน 2 จังหวัด 12 สหกรณ         

อยูในสหกรณท่ียังไมพัฒนาใหดีข้ึน) ดังนี้         
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รายการ ประเมิน 

ครบ 9 หลัก 

ประเมิน 

บางหลัก 

รวมท้ังส้ิน 

- สหกรณพัฒนาท่ีดีข้ึน 299 69 368 

- สหกรณท่ียังไมพัฒนาใหดีข้ึน          34 18         52 

จํานวนสหกรณท่ีเขารวมโครงการ 333 87 420 

ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

สหกรณท่ีเขารวมโครงการไดนําหลักสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารจัดการ แมกับ

สหกรณบางแหงท่ีนําไปปฏิบัติไมครบท้ัง 9 หลัก ก็เกิดผลมีการพัฒนาท่ีดีข้ึนจากผลการประเมินครั้งท่ี 2 ดีข้ึน 

จํานวน 368 สหกรณ ทําใหสหกรณมีระบบการบริหารจัดการ การควบคุมภายในท่ีดีข้ึนตามหลักธรรมาภิบาล 

สรางความเชื่อม่ัน กอใหเกิดความนาเชื่อถือจากสมาชิก ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูท่ีเก่ียวของตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

1) มีบางจังหวัด สงผลการตรวจประเมินครั้งท่ี 2 ไมทันตามกําหนด เนื่องจากคณะทํางานตรวจ

ประเมิน ซ่ึงประกอบดวยบุคคลภายนอก ติดภารกิจ ไมสามารถเขารวมตรวจประเมินได 

2) เจาหนาท่ีและคณะทํางานท่ีเก่ียวของ ยังมีความเขาใจในหลักเกณฑและวิธีการประเมินท่ีไมเปน    

ไปในทิศทางเดียวกัน 

3) สหกรณบางแหงยังไมมีความพรอมในการเขารวมโครงการสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล เนื่องจาก

ขาดความพรอม ดานบุคลากรในการดําเนินงานตามโครงการ 

6. แนวทางแกไขหรือขอเสนอแนะ  

 สงเสริม แนะนําใหความรู ความเขาใจในหลักเกณฑการประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาลใหเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน โดยการจัดประชุมชี้แจง/ประชุมชี้แจงทางไกล เพ่ือกอใหเกิดความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน

และเห็นสมควรใหความสําคัญในการแนะนํา สงเสริมสหกรณตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมีความสําคัญมาก ท่ีสหกรณ

ไมคอยปฏิบัติ มากกวาการแสวงหาผลกําไรสูงสุดจากการลงทุน แทนการบริการสมาชิกอยางแทจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“การจัดประชุมทางไกลช้ีแจงหลักเกณฑและวิธีการประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล” 

วันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2561 หองประชุม 226 อาคาร 1 ช้ัน 2 กรมสงเสริมสหกรณ 
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กิจกรรมตาง ๆ “ลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล” 
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8. â¤Ã§¡ÒÃÁË¡ÃÃÁÊÔ¹¤ŒÒÊË¡Ã³� »‚ 2561 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร  

กลยุทธ 1.2 สรางความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายสหกรณท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

1) เพ่ือเผยแพร ประชาสัมพันธและเพ่ิมชองทางการจําหนายสินคา ผลิตภัณฑ และผลไมคุณภาพ              

ของขบวนการสหกรณและเครือขายศูนยกระจายสินคาสหกรณใหเปนท่ีรูจักของผูบริโภคและประชาชนท่ัวไป 

 2) เพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณและกลุมเกษตรกรผูผลิต กับสหกรณนอกภาคการเกษตร 

ผูประกอบการภาคเอกชน หอการคาจังหวัด พาณิชยจังหวัด และนักธุรกิจทองถ่ิน 

 3) เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนจากปญหาคาครองชีพสูงข้ึน ใหมีโอกาสซ้ือสินคาท่ีมี

คุณภาพ ไดมาตรฐาน รวมท้ังเพ่ิมบทบาทของสหกรณใหเปนทีพ่ึงของชุมชน 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :  

 2.1 กิจกรรมการจําหนายสินคาและผลิตภัณฑของขบวนการสหกรณและเครือขายศูนยกระจายสนิคา

สหกรณระดับภาค จํานวน 4 ภาค ดังนี้  

1) ภาคเหนือ จัดกิจกรรมท่ีจังหวัดพิษณุโลก  

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมท่ีจังหวัดมหาสารคาม  

3) ภาคกลาง จัดกิจกรรมท่ีจังหวัดระยอง  

4) ภาคใต จัดกิจกรรมท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี  

 2.2 กิจกรรมการจัดแสดงและจําหนายผลไมคุณภาพของสหกรณและกลุมเกษตรกรตาง ดําเนินการ

ในชวงฤดูกาลผลไม ผานจุดกระจายผลไมคุณภาพท่ีผานการคัดเลือก จํานวน 35 แหง  

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 7,000,000 6,983,300 99.76 
   1.1 สวนกลาง  91,000 91,000 100 

   1.2 สวนภูมิภาค  6,909,000 6,892,300 99.76 
2. เงินอุดหนุน - -  

รวมท้ังสิ้น 7,000,000 6,983,300 99.76 
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4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. จัดแสดงและจําหนายสินคา เผยแพรและประชาสัมพันธผลิตภัณฑ

ของสหกรณ กลุมเกษตรกร และกลุมอาชีพในขบวนการสหกรณ 

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาสหกรณ 

ครั้ง 4 4 

 

100 

 

 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. คัดเลือกพ้ืนท่ีเปาหมายจากมติประชุมผูแทนสหกรณศูนยกระจาย

สินคาสหกรณ/สหกรณผูผลิตสินคาเกษตร/ชุมนุมสหกรณและสหกรณ

เครือขาย ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานสูการพัฒนาตลาดสินคาสหกรณ 

ครั้ง 1 1 100 

2. ประสานงานและติดตามผลการจัดงานมหกรรมสินคาสหกรณในแต

ละภาค ใหเกิดความเรียบรอยและเปนไปตามวัตถุประสงค 

ครั้ง 4 4 100 

3. รวบรวมรายงานและสรุปผลการจัดงานในภาพรวมท้ัง 4 ภาค เพ่ือ

นําเสนอตอผูบริหารกรมสงเสริมสหกรณ 

เรื่อง 1 1 100 

สวนภูมิภาค 

1. ประสานงาน/จัดประชุม เพ่ือคัดเลือกสถานท่ีจัดงานและกําหนดแนว

ทางการจัดงาน พรอมคัดเลือกสินคาท่ีนํามาจําหนาย โดยสินคาหลักท่ี

ควรนํามาจําหนาย ไดแก สินคาจากขบวนการสหกรณ และเครือขาย

ศูนยกระจายสินคาสหกรณ รวมท้ังสินคาท่ีมีความจําเปนตอการ

ดํารงชีวิต เชน ขาวสาร น้ําดื่ม ไขไก น้ําตาลทราย น้ํามันพืช นม เปนตน 

ครั้ง 4 4 100 

2. ดําเนินการจัดหาผูรับจาง เพ่ือดําเนินงานการจัดงานในภาพรวม    

โดยตกแตงสถานท่ีจัดงานโดยมีเต็นท โตะ เกาอ้ี ปายชื่องาน กําหนดจัด

งานไมนอยกวา 5 วัน และมีบูธจําหนายสินคาไมนอยกวา 50 บูธ 

ครั้ง 4 4 100 

3. สรุปรายงานผลการจัดงานมหกรรมสินคาสหกรณในระดับภาค ให

กรมสงเสริมสหกรณ ภายหลังจากการจัดงานแลวดังกลาวเสร็จสิ้น 

ครั้ง 4 4 100 

4. จัดกิจกรรมการจําหนายผลไมคุณภาพของสหกรณและกลุมเกษตรกร

ผานจุดกระจายผลไมคุณภาพ 

แหง 35 35 100 
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4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

1) สรางรายไดเพ่ิมใหกับเกษตรกรและสรางโอกาสทางการตลาด เพ่ิมชองทางการจําหนายสินคา/

ผลิตภัณฑของสหกรณ กลุมเกษตรกร และเครือขายศูนยกระจายสินคาสหกรณ 

        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

1) สามารถบรรเทาความเดือดรอนเรื่องคาครองชีพใหกับประชาชน รวมไปถึงการบริโภคสินคาดี          

มีคุณภาพในราคาท่ียุติธรรม 

2) เกิดภาพลักษณท่ีดีกับขบวนการสหกรณ อีกท้ังยังเปนการประชาสัมพันธสินคาของขบวนการสหกรณ

และเครือขายศูนยกระจายสินคาสหกรณใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน 

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   เนื่องจากการจัดงานมหกรรมสินคาสหกรณ ป 2561 ซ่ึงกําหนดการจัดงานใกลชวงปลายป

งบประมาณ ทําใหการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางมีความกระชั้นชิด  

6. แนวทางแกไขหรือขอเสนอแนะ  

 ควรมีการกําหนดแนวทางและชวงเวลาการจัดงานมหกรรมสินคาสหกรณใหเปนรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการกระจายลําไยคุณภาพจากขบวนการสหกรณถึงผูบริโภค 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการจัดงานมหกรรมสินคาสหกรณ ระดับภาค 
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9. ª´àªÂ¹้ํÒ¹Áâ¤à··Ô้§à¹×่Í§¨Ò¡âÃ§§Ò¹¼ÙŒÃÑº«×้Í»ÃÐÊºÍØ·¡ÀÑÂ»‚ 2554 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

 กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ระดับฐานรากของประเทศดวยการเรงพัฒนาบุคลากรของสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐานและจัดอันดับ

ความเชื่อถือของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

 กลยุทธท่ี 1.2 สรางความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายสหกรณท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

 เพ่ือชวยเหลือเงินชดเชยคาน้ํานมโคท่ีเทท้ิงเนื่องจากโรงงานผูรับซ้ือประสบอุทกภัยปลายป 2554.

ใหกับสหกรณท่ีไดรับความเสียหาย  

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :  

 สหกรณท่ีไดรับความเสียหาย จํานวน 7 แหง ไดแก สหกรณโคนมทามวง จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี 

สหกรณโคนมไทย-เดนมารกพัฒนานิคม จํากัด สหกรณโคนมไทย-เดนมารกสวนมะเดื่อ จํากัด จังหวัดลพบุรี 

สหกรณโคนมเทพสถิต จํากัด จังหวัดชัยภูมิ สหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด สหกรณผูเลี้ยงโคนมหินซอน จํากัด 

จังหวัดสระบุรี และสหกรณโคนมพิมาย จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน    
   1.1 สวนกลาง  - - - 

   1.2 สวนภูมิภาค  - - - 
2. เงินอุดหนุน 10,101,500.00 10,067,999.42 99.67 

รวมท้ังส้ิน 10,101,500.00 10,067,999.42 99.67 

หมายเหตุ  1) กองแผนงานโอนเงินใหเปาหมาย 5 จังหวัด จํานวน 10,101,451.67 บาท 

     2) สหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด จังหวัดสระบุรี สงคืนเงินอุดหนุนฯ เนื่องจาก สมาชิกไมมารับเงิน

ชดเชย จํานวน 33,452.25 บาท 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม  

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. ดําเนินการตรวจสอบเอกสารการขอเบิกของสหกรณตามหลักเกณฑ

โครงการ และเบิกจายใหแกสหกรณเปาหมาย 

 

แหง 7 7 100 

จังหวัด 5 5 100 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนภูมิภาค 

1. ดําเนินการตรวจสอบเอกสารการขอเบิกของสหกรณตามหลักเกณฑ

โครงการ และเบิกจายใหแกสหกรณเปาหมาย 

แหง 7 7 100 

จังหวัด 5 5 100 

   4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

สหกรณท่ีไดรับความเสียหายจากน้ํานมโคท่ีเทท้ิง เนื่องจากโรงงานผูรับซ้ือตามบันทึกขอตกลง          

การบริหารจัดการน้ํานมโค (MOU) ป 2553/2554 และป 2554/2555 ไดรับความชวยเหลือเงินชดเชยคา

น้ํานมโคท่ีเทท้ิงเนื่องจากโรงงานผูรับซ้ือประสบอุทกภัยปลายป 2554 จํานวน 7 สหกรณ 

        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

สหกรณท่ีไดรับความเสียหายจากน้ํานมโคท่ีเทท้ิง เนื่องจากโรงงานผูรับซ้ือตามบันทึกขอตกลงการ

บริหารจัดการน้ํานมโค (MOU) ป 2553/2554 และป 2554/2555 ประสบอุทกภัยปลายป 2554 ไดรับความ

ชวยเหลือ ทําใหแกไขปญหาการขาดทุน ชวยใหองคกรของสมาชิกท่ีเลี้ยงโคนมเกิดความเขมแข็ง           
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10. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³�áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡ÃÊÙ‹´Õà´‹¹ 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ.2560 – 2564  

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 

กลยุทธท่ี 7.1 สงเสริมการดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรดวยระบบคุณภาพมาตรฐาน 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ : 

1) เพ่ือใหสํานักงานสหกรณจังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี ๑ และ ๒ เขาไป

แนะนําสงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมาย ใหผานเกณฑอยูในระดับเกณฑดีเดนแหงชาติ และสงเขา

ประกวดเพ่ือคัดเลือกเปนสหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดนระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

2) เพ่ือใหการจัดการประกวดคัดเลือกสหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดนแหงชาติ สามารถดําเนินการได

ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  

3) เพ่ือยกยองประกาศเกียรติคุณและเผยแพรผลงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดนแหงชาติ    

ใหปรากฏตอสาธารณชน 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ : 

1) สหกรณและกลุมเกษตรกรเปาหมายจํานวน (ป 2562 – 2564) ท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัด/

สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 และ 2 จะเขาไปสงเสริมและพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกร

ใหผานเกณฑอยูในระดับเกณฑดีเดนแหงชาติ  

2) จัดประกวดสหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดน ระดับจังหวัด จํานวน 78 แหง 

3) จัดประกวดสหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดน ระดับภาค จํานวน 19 แหง   

4) จัดประกวดสหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดน ระดับชาติ จํานวน 8 แหง 

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 : 

       หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 
1. งบดําเนินงาน    
    1.1 สวนกลาง 583,100.- 583,100.- 100 
    1.2 สวนภูมิภาค 822,995.- 637,995.- 77.52 
2. เงินอุดหนุน 1,000,000.-                                                                                                                                                                                                      800,000.- * 80 
            รวมท้ังส้ิน 2,406,095.- 2,021,095.- 84 

      

*หมายเหตุ เนื่องจากจํานวนสาขาท่ีไดรับรางวัลดีเดนแหงชาติมีจํานวน 8 สาขารางวัล งบประมาณสวนท่ี

เหลือจํานวน 200,000 บาท ไดดําเนินการสงคืนเงินแลว จํานวน 200,000 บาท 
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4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

    4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

ระดับความสําเร็จการประกวดคัดเลือกสหกรณและกลุม

เกษตรกรดีเดน 

ครั้ง 8 8 100 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ     

สวนกลาง 

1. จัดประชุมคัดเลือกสหกรณ/กลุมดีเดนระดับภาค ครั้ง 4 5 100 

2. จัดประชุมคัดเลือกสหกรณ/กลุมดีเดนระดับกรม ครั้ง 2 2 100 

3. จัดประชุมคัดเลือกสหกรณดีเดนระดับอนุกรรมการ ครั้ง 1 1 100 

4. จัดประชุมคัดเลือกสหกรณดีเดนระดับกระทรวง ครั้ง 1 1 100 

สวนภูมิภาค 

1. กําหนดสหกรณ/กลุมเปาหมายลวงหนาอยางนอย3ป จังหวัด 78 78 100 

2. สงเสริมสหกรณ/กลุมเปาหมาย จังหวัด 78 78 100 

3. ทดสอบคะแนนตามเกณฑ จังหวัด 78 78 100 

4. จัดประชุมคัดเลือกระดับจังหวัด จังหวัด 78 78 100 

5. ประกาศผลระดับจังหวัด จังหวัด 78 78 100 

6. สงสหกรณ/กลุมเขาประกวดระดับภาค จังหวัด 78 78 100 

4.2 ผลลัพธ  

 ผลลัพธเชิงปริมาณ 

 สหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดนแหงชาติ ประจําป 2561 จํานวน 8 แหง  ดังนี้ 

 1. สหกรณการเกษตรขามสะแกแสง จํากัด จังหวัดนครราชสีมา   

 2. สหกรณนิคมคลองสวนหมาก จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร     

 3. สหกรณโคนมไทย-เดนมารค (ลําพญากลาง) จํากัด จังหวัดสระบุรี 

 4. สหกรณกองทุนสวนยางบานเสม็ดจวน จํากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 5. สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลกาฬสินธุ จํากัด จังหวัดกาฬสินธุ   

 6. รานสหกรณโรงพยาบาลสุราษฎรธานี จํากัด จังหวัดสุราษฎรธานี   

 7. สหกรณสี่ลอเล็กภูเก็ต จํากัด จังหวัดภูเก็ต   

 8. กลุมเกษตรกรทําสวนบานควนสามโพธิ์ จังหวัดพัทลุง 
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สหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดนระดับภาค ประจําป 2561 จํานวน 19 แหง ดังนี้ 

1. สหกรณดีเดนระดับภาค ประจําป 2561 

    1.1 ประเภท สหกรณการเกษตร 

 ภาคเหนือ  ไดแก สหกรณการเกษตรรองกวาง จํากัด จังหวัดแพร  

 ภาคกลาง  ไดแก สหกรณการเกษตรหัวหิน จํากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก สหกรณการเกษตรขามสะแกแสง จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 

     1.2 ประเภท สหกรณนิคม 

 ภาคเหนือ  ไดแก สหกรณนิคมคลองสวนหมาก จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร 

 ภาคกลาง  ไดแก สหกรณนิคมวังไทร จํากัด จังหวัดระยอง 

    1.3 ประเภท สหกรณโคนม 

 ภาคกลาง  ไดแก สหกรณโคนมไทย-เดนมารค (ลําพญากลาง) จํากัด จังหวัดสระบุรี 

    1.4 ประเภท สหกรณผูผลิตยางพารา 

ภาคใต   ไดแก สหกรณกองทุนสวนยางบานเสม็ดจวนพัฒนา จํากัด                                    

                                         จังหวัดนครศรธีรรมราช 

    1.5 ประเภท สหกรณออมทรัพย 

 ภาคเหนือ  ไดแก สหกรณออมทรัพยครูอุทัยธานี จํากัด จังหวัดอุทัยธานี 

 ภาคกลาง  ไดแก สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเพชรบุรี จํากัด จังหวัดเพชรบุรี  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก  สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลกาฬสินธุ จํากัด จังหวัดกาฬสินธุ 

ภาคใต   ไดแก สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 42 จํากัด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

    1.6 ประเภท สหกรณรานคา 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก  รานสหกรณโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 

 ภาคใต   ไดแก รานสหกรณโรงพยาบาลสุราษฎรธานี จํากัด จังหวัดสุราษฎรธาน ี

    1.7 ประเภท สหกรณบริการ 

 ภาคใต   ไดแก สหกรณสี่ลอเล็กภูเก็ต จํากัด จังหวัดภูเก็ต 

    1.8 ประเภท สหกรณเครดิตยูเนีย่น  

 ภาคกลาง  ไดแก สหกรณเครดิตยูเนี่ยนรวมน้ําใจทายาง จํากัด จังหวัดเพชรบุรี 

2. กลุมเกษตรกรดีเดนระดับภาค ประจําป 2561 

    2.1 ประเภท กลุมเกษตรกรทํานา 

 ภาคเหนือ  ไดแก กลุมเกษตรกรทํานาเทพนคร จังหวัดกําแพงเพชร 

    2.2 ประเภท กลุมเกษตรกรทําสวน 

 ภาคเหนือ  ไดแก กลุมเกษตรกรทําสวนยางพาราบานพ้ีเหนือ จังหวัดนาน 

 ภาคกลาง  ไดแก กลุมเกษตรกรทําสวนคมบาง จังหวัดจันทบุรี 

 ภาคใต   ไดแก กลุมเกษตรกรทําสวนบานควนสามโพธิ์ จังหวัดพัทลุง 
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ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

- สหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดนแหงชาติไดรับการยกยองประกาศเกียรติคุณและเผยแพรผลงาน  
ของสหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดนใหปรากฏตอสาธารณชน 

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

- การจัดทําเอกสารสงประกวดคัดเลือกสหกรณ/กลุมเกษตรกรดีเดนระดับภาค มีรายละเอียดเอกสาร

ประกอบ/หลักเกณฑมีรายละเอียดมาก โครงการอ่ืนไมตองสงเอกสาร เอกสารอยูท่ีสหกรณ/กลุมเกษตรกร  

ถาตองตรวจสอบเอกสารสามารถตรวจสอบไดท่ีสํานักงานสหกรณ/กลุมเกษตรกร และสหกรณ/กลุมเกษตรกร

ตองจัดเจาหนาท่ี 2-3 คน ในการจัดทําขอมูล รวมท้ังไมมีแรงจูงใจใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรจัดทําเอกสาร 

6. แนวทางแกไขหรือขอเสนอแนะ  

          - สหกรณ/กลุมเกษตรกร ตองบริหารความเสี่ยง บริหารคนในการจัดทําขอมูลเพ่ือสงเขาประกวด 

 - เจาหนาท่ีควรใหความสําคัญตอการกําหนดเปาหมาย โดยกําหนดเปาหมายสหกรณภาคการเกษตร 

2 แหง สหกรณนอกภาคการเกษตร 2 แหง และกลุมเกษตรกร 2 แหง ซ่ึงตองใกลชิดสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

เพ่ือติดตามความกาวหนา การเจริญเติบโตของสหกรณ/กลุมเกษตรกรดวย 

 - จัดเจาหนาท่ีเขาไปสนับสนุนและชักชวนใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีเขาเกณฑฯสงเขาประกวดได 

- ควรใหเงินรางวัลแกสหกรณ/กลุมเกษตรกรดีเดนระดับภาค แหงละ 20,000 บาท  

 
 

 

 
 

 

 

 

พิธีมอบโลรางวัลสหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดนระดับภาค 

 

การตรวจเย่ียม และตรวจสอบขอมูล

สหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดน ในพ้ืนท่ี 

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือก

สหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดน ระดับภาค 
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 11. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊË¡Ã³�áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡ÃÊÙ‹ÁÒµÃ°Ò¹ 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 

กลยุทธท่ี 7.1 สงเสริมการดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรดวยระบบคุณภาพมาตรฐาน 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

 1) เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดสวนกลาง และสวนภูมิภาค มีองคความรู ทราบทิศทางในการแนะนํา 

สงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร ในทิศทางเดียวกัน 

 2) สามารถผลักดันใหสหกรณและกลุมเกษตรกร เปนสื่อกลางในการบริการบรรดาสมาชิกและ

สามารถดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ : สหกรณและกลุมเกษตรกรทุกแหงท่ัวประเทศ 

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 309,133 309,133 100 
   1.1 สวนกลาง  309,133 309,133 100 

   1.2 สวนภูมิภาค  งบประมาณงานตาม
ภารกิจพ้ืนฐาน 

/งานประจํา (Function) 

ตามกิจกรรมการเขา
แนะนําสงเสริม (CPS) 

- 

2. เงินอุดหนุน - - - 
รวมท้ังส้ิน 309,133 309,133 100 

หมายเหตุ : สวนกลาง ใชจายงบประมาณ จากงบอํานวยการ สวนภูมิภาค กองแผนงานไดจัดสรรงบประมาณ 

รวมไวกับระบบการสงเสริมสหกรณ (Cooperative Promotion System : CPS) 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1.จํานวนสหกรณท่ีผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 80 68.58 85.73 

2.จํานวนกลุมเกษตรกรท่ีผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 90 80.57 89.52 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. ชี้แจงการดําเนินการพัฒนาสหกรณและกลุม

เกษตรกรสูมาตรฐาน 

ครั้ง 1 1 100 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

2. จัดทําคําแนะนํา แนวทางสงเสริมสหกรณและ

กลุมเกษตรกร ใหผานเกณฑมาตรฐาน 

ฉบับ 1 1 100 

3. ติดตาม ตรวจสอบผลการประเมินมาตรฐาน

สหกรณและกลุมเกษตรกร และประกาศผลการจัด

มาตรฐานสหกรณและกลุมเกษตรกรประจําป 

ครั้ง 1 1 100 

สวนภูมิภาค 

1. วิเคราะห ใหคําแนะนํา สงเสริมสนับสนุน 

สหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐาน 

ครั้ง 12 12 100 

2. ติดตามประเมินผลมาตรฐานสหกรณและกลุม

เกษตรกร 

ครั้ง 1 1 100 

   4.2 ผลลัพธ  

ผลลัพธเชิงปริมาณ 

1) สหกรณสามารถพัฒนาสูมาตรฐานได จํานวน 4,233 แหง จากสหกรณท่ีนํามาจัดมาตรฐาน 6,172 แหง 

 2) กลุมเกษตรกรสามารถพัฒนาสูมาตรฐานได จํานวน 2,923 แหง จากกลุมเกษตรกรท่ีนํามาจัดมาตรฐาน 

จํานวน 3,628 แหง 

ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

 1) สหกรณ/กลุมเกษตรกร ไดรับการพัฒนายกระดับจากไมผานเกณฑมาตรฐาน ใหผานเกณฑ
มาตรฐานเปนท่ียอมรับในพัฒนาการท่ีดีข้ึน ประกอบดวย สหกรณ 288 แหง (จากเปาหมาย 250 แหง) และ
กลุมเกษตรกร 236 แหง (จากเปาหมาย 100 แหง) 
 2) สหกรณ/กลุมเกษตรกร ท่ีผานเกณฑมาตรฐานในปกอน สามารถรักษาระดับมาตรฐานได 
ประกอบดวยสหกรณ 3,945 แหง (คิดเปนรอยละ 89.37 ของสหกรณท่ีผานมาตรฐานปกอน) และกลุมเกษตรกร 
2,687 แหง (คิดเปนรอยละ 88.56 ของกลุมเกษตรกรท่ีผานมาตรฐานปกอน)  
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

1) สหกรณประสบปญหาการดําเนินธุรกิจขาดทุน โดยพบวาสหกรณขนาดเล็กไมสามารถดําเนินธุรกิจ

ใหมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายได บางสหกรณมีกําไรสลับกับขาดทุน ไมสามารถทํากําไรไดสมํ่าเสมอทุกป 

สําหรับสหกรณขนาดใหญพบวามีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนมาก ทําใหสหกรณขาดทุน บางสหกรณ     

มีการหักคาเสื่อมราคาสินทรัพยมากกวากําไร จึงทําใหสหกรณขาดทุน 

2) สหกรณประสบปญหาเก่ียวกับการจัดทําบัญชี โดยแยกออกเปน สหกรณไมสามารถปดบัญชี       

ไดและสหกรณสามารถปดบัญชี แตอยูระหวางการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี สหกรณทําไดเพียงจัด

ประชุมภายใน 150 วัน โดยไมมีการอนุมัติงบการเงิน 

6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

 1) วิเคราะหศักยภาพตั้งแตแผนงานประจําปของสหกรณ/กลุมเกษตรกร แผนกลยุทธหรือแผน

ยุทธศาสตรของสหกรณ/กลุมเกษตรกร แผนธุรกิจแตละประเภทท่ีจะตองขยายธุรกิจหรือเพ่ิมปริมาณธุรกิจ   

ท่ีดําเนินงานแลวไมประสบผลการขาดทุน ลดคาใชจายบางสวนถือวาเปนการลดตนทุนการบริหารของ
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สหกรณรวมท้ังโครงสรางของสหกรณ/กลุมเกษตรกร ควรมีบุคลากรเทาท่ีไมเปนภาระใหแกสหกรณ/      

กลุมเกษตรกร การสรางรายไดของสหกรณ การควบคุมคาใชจาย การปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนงาน     

การประเมินความเสี่ยงท่ีไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย ตลอดจนการวิเคราะหการลด

คาใชจายสวนเกิน รวมท้ังการสรางการมีสวนรวมของบรรดาสมาชิกและการเชื่อมโยงระหวางสหกรณ 

2) สงเสริมการจัดจางผูจัดทําบัญชีในสหกรณ โดยมี Model ตัวอยางรวมกันระวางสหกรณ            ใน

การจัดจางผูจัดทําบัญชี และสงเสริมใหมีการวางแผนและดําเนินธุรกิจใหคุมกับคาใชจายในการดําเนินงาน 

3) บูรณาการระหวางหนวยงาน ประกอบดวย กรมตรวจบัญชีสหกรณ ชุมนุมสหกรณ องคกร           

ท่ีเก่ียวของแตละประเภทและรูปแบบสหกรณ ตกลงความรวมมือสรางความเขมแข็งใหสหกรณจัดทําบัญชีและ

งบการเงินได มีการจัดอบรมเจาหนาท่ี/ผูจัดทําบัญชีของสหกรณเพ่ือพัฒนาระดับขีดความสามารถในการจัดทําบัญช ี 

 

   

 

ภาพแสดงผลการจัดมาตรฐานสหกรณ  

ประจาํป 2561 

                            

                                

 

 

 

 

 

ภาพแสดงผลการจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกร  

ประจาํป 2561 

                                 

                    

 

 

 

 

ภาพแสดง การประชุมช้ีแจงการดําเนินการ

พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐาน 
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12. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃÊË¡Ã³�ÃŒÒ¹¤ŒÒ 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณ  

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐาน

รากของประเทศ 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและพัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณรานคาใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :  

สหกรณรานคาท่ีมีสถานะดําเนินธุรกิจและเขาโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ

รานคา ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 20 แหง ในพ้ืนท่ี 19 จังหวัด 

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ  งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน  194,265 194,265 100 
   1.1 สวนกลาง   87,891 87,891 100 

   1.2 สวนภูมิภาค   106,374 106,374 - 
รวมท้ังส้ิน  194,265 194,265 100 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. ปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน รอยละ 3 3 100 

2. จํานวนสหกรณท่ีเขาติดตามผลการดําเนินงาน

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ

สหกรณรานคา 

แหง 

จังหวัด 

20 

19 

19 

18 

95 

94.74 

3. สหกรณนํา QR Code มาใชในสหกรณรานคา แหง - 16 - 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. จัดทําคําแนะนําการปฏิบัติงานสหกรณ                

เพ่ือใหมีศักยภาพ 

เลม 1 1 100 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

2. ติดตามผลการดําเนินงานของสหกรณเขารวม

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ

รานคา 

ครั้ง 5 5 100 

สวนภูมิภาค 

1. แนะนําสงเสริมสหกรณท่ีเขารวมโครงการ 

ในการสงเสริมสหกรณรานคา 

แหง 20 20 100 

   4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

สหกรณท่ีเขาโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ ป 60 จํานวน 20 แหง ไดดําเนินการ

อยางตอเนื่องทําใหปริมาณธุรกิจของสหกรณยอดรวม 376,278,593 บาท เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 3 เม่ือเทียบกับ

ระยะเวลาเดียวกับของปกอน (365,319,023 บาท) 

        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

        - บุคลากรของสหกรณไดรับการพัฒนาและมีความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการรานสหกรณ 

        - สมาชิกมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสหกรณโดยสหกรณมีการกําหนดชองทาง/วิธีการประเมิน

ความพึงพอใจของสมาชิกและประชาชนท่ัวไป โดยการใชแบบสอบถามหรือประเมินผานสื่อสังคมออนไลนและ

ไดนําผลการประเมินมาวิเคราะหและมาจัดทําแผนการใหบริการตามความตองการของสมาชิกและประชาชน

ท่ัวไป ตัวอยางเชน มีการเพ่ิมสินคาใหหลากหลายมากข้ึนตามท่ีสมาชิกตองการ เปนตน 

 
 

 

 

 

 

 

ติดตามผลการดําเนินงานของสหกรณ
รานคา ณ รานสหกรณสวัสดิการ 

รพร. ทาบอ จํากัด จังหวัดหนองคาย

เคาทเตอรรับชําระเงินรานสหกรณสวัสดิการ 
รพร. ทาบอ จํากัด จังหวัดหนองคาย จาย
ชําระดวยเงินสดหรือจายดวย QR CODE
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13. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³�à¤Ã´ÔµÂÙà¹ÕÂ่¹à»š¹Í§¤�¡Ã·Ò§¡ÒÃà§Ô¹áÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃªØÁª¹ 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณ  

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐาน

รากของประเทศ 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :   

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนใหมีความพรอมในการบริการทาง

การเงินแกสมาชิก เปนองคกรท่ีเขมแข็งทางดานการเงินและดานการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกและชุมชน 

รวมท้ังสรางความศรัทธาและความเชื่อม่ันในสหกรณใหกับสมาชิก 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :   

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนระดับชั้นความเขมแข็ง ชั้นท่ี 1 และ ชั้นท่ี 2 กลุมเปาหมายจํานวน 10 จังหวัด 

ไดแก  สงขลา ขอนแกน สุราษฎรธานี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ศรีสะเกษ เชียงใหม เชียงราย จันทบุรี และ

ลําปาง รวมท้ังสิ้นจํานวน 100 สหกรณ เพ่ือเขารวมรับการประเมินตามเกณฑการประเมินความเปนองคกร

ทางการเงินและสวัสดิการชุมชน   

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

    หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน    
   1.1 สวนกลาง  119,600 119,600 100 

   1.2 สวนภูมิภาค  210,000 210,000   100 
2. เงินอุดหนุน - -  

รวมท้ังส้ิน 329,600 329,600 100 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

    4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด  

1. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนกลุมเปาหมาย จํานวน  100 สหกรณ                                 

สามารถผานเกณฑการประเมินสหกรณเครดิตยูเนี่ยน สูความ

เขมแข็งทางการเงินชุมชนไมนอยกวารอยละ 70 

สหกรณ 70 86 122.86 

2. บุคลากรในสหกรณเครดิตยูเนี่ยนมีสวนรวมในการวางแผน

เพ่ือรวมกันพัฒนาความเขมแข็งทางการเงินและการจัด

สวัสดิการใหแกสมาชิกและชุมชนใหมีความเขมแข็งอยาง

ยั่งยืน  

สหกรณ 100 111 111 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. ประชุมรวมกันของ 2 หนวยงานระหวางกรมสงเสริม

สหกรณ  รวมกับชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย

จํากัด เก่ียวกับการปรับปรุงเกณฑการประเมินสหกรณเครดิต

ยูเนี่ยนเปนองคกรทางการเงินและสวัสดิการชุมชนท่ีเขมแข็ง 

เพ่ือใชในการประเมินสหกรณเครดิตยูเนี่ยน จํานวน 6 ครั้ง 

จํานวนครั้ง 5 6 120 

2. จัดทําคูมือการประเมินสหกรณเครดิตยูเนี่ยนฯ เลม 1 1 100 

3. เขารวมประชุมเพ่ือทําความเขาใจและเผยแพรแนวทางการ

สงเสริมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนองคกรทางการเงินและ

สวัสดิการชุมชน ใหสํานักงานสหกรณจังหวัดนํารองเปาหมาย 

10 จังหวัด 

จังหวัด 10 10 100 

4. ติดตามผลการดําเนินการตามโครงการฯ  จังหวัด 10 10 100 

สวนภูมิภาค 

1. จัดประชุมเพ่ือทําความเขาใจและเผยแพร    แนวทางการ

สงเสริมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนองคกรทางการเงินและ

สวัสดิการชุมชน ใหสํานักงานสหกรณจังหวัดนํารองเปาหมาย 

10 จังหวัด ท่ีมีสหกรณประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน และ

คัดเลือกสหกรณจํานวน 100  สหกรณ (จาก 10 จังหวัด

เปาหมายนํารอง) เพ่ือเขารวมรับการประเมินตามเกณฑการ

ประเมินความเปนองคกรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน 

ครั้ง 10 10 100 

2. สํานักงานสหกรณจังหวัดนํารอง 10 จังหวัด คัดเลือก

สหกรณเพ่ือเขารวมโครงการและแจงรายชื่อสหกรณใหกรม

สงเสริมสหกรณ 

สหกรณ 100 100 100 

3. สํานักงานสหกรณจังหวัดนํารอง 10 จังหวัด เขารวม

ประเมินสหกรณท่ีเขารวมโครงการฯ ตามเกณฑการประเมินฯ 

สหกรณ  100 111 111 

4. รายงานผลการประเมินของแตละสหกรณท่ีเขารวม

โครงการฯใหกรมสงเสริมสหกรณทราบ 

สหกรณ  100 111 111 
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  4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปาหมาย 100 สหกรณ ผานเกณฑการประเมินสหกรณเครดิตยูเนี่ยนสู             

ความเขมแข็งทางการเงินชุมชน 86 สหกรณ คิดเปนรอยละ 86.00 และยังมีสหกรณเครดิตยูเนี่ยนอีก     

จํานวน 11 สหกรณ ท่ีไมไดเขารวมโครงการแตขอเขารับการประเมินสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนองคกร        

ทางการเงินและสวัสดิการชุมชนท่ีเขมแข็ง     

  ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

         บุคลากรในสหกรณเครดิตยูเนี่ยนท่ีเขารวมโครงการฯ จํานวน 100 สหกรณ ซ่ึงประกอบดวย ผูแทน

สมาชิกคณะกรรมการสหกรณ ฝายจัดการสหกรณ และเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณท่ีดูแลมีสวนรวมใน          

การวางแผนเพ่ือรวมกันพัฒนาความเขมแข็งทางการเงินและการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกและชุมชนใหมีความ

เขมแข็งอยางยั่งยืน 
 

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

1) โครงการฯ ไดรับงบประมาณปลายปงบประมาณรายจาย จึงทําใหการวางแผนปฏิบัติการในการทํา

โครงการฯมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสามารถดําเนินงานตามโครงการฯ ไดบรรลุตามวัตถุประสงค จึงทําให

ระยะเวลาของสหกรณท่ีเขารวมโครงการฯ และเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณในจังหวัดเปาหมายมีเวลาประเมิน

ตามหมวดตางๆ ตามเกณฑการประเมินมีเวลาจํากัด  ทําใหรับไดขอมูลจากสหกรณไมละเอียดถ่ีถวนและไม

ครบถวนเทาท่ีควรจะเปน ทําใหความสมบูรณของขอมูลลดนอยลง จึงตองใชเวลาประสานงานกับเจาหนาท่ี

สงเสริมสหกรณหลายครั้งใหติดตามขอมูลกับสหกรณใหครบถวนตามเกณฑการประเมินฯ 

2) เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณในจังหวัดเปาหมายบางแหงไมไดลงไปประเมินสหกรณรวมกับสหกรณท่ี

เขารวมโครงการฯ จึงทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนของขอมูลท่ีเก็บรวบรวม อีกท้ังการประเมินสหกรณตาม

เกณฑบางหมวด มีสหกรณบางแหงไมยอมรับผลการประเมินท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากไดคะแนนนอย จึงตองมีการ

ชี้แจงทําความเขาใจอีกครั้ง ในการติดตามผลหลังการประเมินฯ ในบางจังหวัด 

3) การใหการศึกษาอบรมตามหัวขอของการประเมินสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนองคกรทางการเงินและ

สวัสดิการชุมชนท่ีเขมแข็ง  เปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหบุคลากรของสหกรณรวมท้ังเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณในสวน

ภูมิภาคท่ีรับผิดชอบดูแลสหกรณท่ีเขารวมโครงการฯ รวมท้ังบุคลากรสวนกลางท่ีรับผิดชอบโครงการฯ ใหมี

ความรูและมีความเขาใจใหตรงกันเปนสิ่งสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการฯ ใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคและเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไวในโครงการฯ ภายใตระยะเวลาท่ีจํากัด  
 

6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

     การใหความรูและความเขาใจกับเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ และบุคลากรของสหกรณใหมีความเขาใจ

เรื่องการประเมินสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนองคกรทางการเงินและสวัสดิการชุมชนท่ีเขมแข็ง ชี้ใหเห็นผลของ

แตละหมวดในการประเมิน ความแตกตางและวิธีการประเมินตามแบบตาง ๆ ท่ีมีการประเมินในขบวนการ

สหกรณท่ีสหกรณไดเคยรับการประเมินมาแลว การทําความเขาใจกับสหกรณและอธิบายผลของแตละหมวดได

และสอดคลองกับการลงมือปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  
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การออกพ้ืนท่ีประชุมช้ีแจงเกณฑการประเมินจังหวัดท่ีเขารวมโครงการ 

 
การเขาตรวจเย่ียมสหกรณหลังจากเสร็จส้ินโครงการ 

 

14. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃÊË¡Ã³�à¤ËÊ¶Ò¹ºŒÒ¹ÁÑ¹่¤§   

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณ  

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐาน

รากของประเทศ 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

1) เพ่ือสงเสริมสหกรณเคหสถานบานม่ันคง จัดทําแผนพัฒนา/แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

2) เพ่ือใหสหกรณสามารถจัดทําบัญชี งบทดลองและปดบัญชีไดตามกฎหมายกําหนด 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :  

สหกรณเคหสถานบานม่ันคง จํานวน 140 แหง จาก 41 จังหวัด 2 พ้ืนท่ี (จังหวัดกระบี่ กาญจนบุร ีกาฬสินธุ 

ขอนแกน จันทบุรี ชลบุรี ชยันาท ชุมพร เชียงราย เชียงใหม ตรงั ตาก นครนายก นครพนม นครราชสีมา 

นครศรีธรรมราช นครสวรรค นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร เพชรบุร ีแพร ยะลา 

ลพบุรี เลย สกลนคร สงขลา สตูล สระแกว สิงหบุรี สโุขทัย สพุรรณบุรี สุรนิทร หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ 

อุดรธานี อุทัยธานี สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2) 
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3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 3,772,300 3,772,300 100 
   1.1 สวนกลาง  132,300 132,300 100 

   1.2 สวนภูมิภาค  3,640,000 3,640,000 100 
2. เงินอุดหนุน - - - 
รวมท้ังส้ิน 3,772,300 3,772,300 100 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. สหกรณสามารถแกไขปญหาของตนเองได 

อยางนอย 1 เรื่อง (ตามแผนแกไขปญหา 

ท่ีสหกรณกําหนด) 

แหง 140 144 102.86 

2. สหกรณกลุมเปาหมายท่ีปดบัญชีไมได สามารถ 

จัดทําบัญชีเปนปจจุบันและจัดทํางบทดลอง 

หรืองบการเงินได 

รอยละ 70 52.94 75.62 

หมายเหตุ สหกรณท่ีเขารวมโครงการฯ จํานวน 

144 สหกรณ สามารถปดบัญชีได จํานวน 59 

สหกรณ ปดบัญชีไมไดจํานวน 85 สหกรณ สหกรณ

ท่ีปดบัญชีไมไดสามารถจัดทําบัญชีเปนปจจุบันและ

จัดทํางบทดลองหรืองบการเงินได จํานวน 45 

สหกรณ คิดเปนรอยละ 52.94 ของสหกรณท่ีปด

บัญชีไมได สาเหตุท่ีปดบัญชีไมไดตาม ขอ 5 ปญหา

อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. อํานวยการ ประสานงาน แนะนําใหคําปรึกษาและ

สนับสนุนการดําเนินงานแกสํานักงานสหกรณ

จังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร 

พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 

แหง 43 43 100 

2. จัดประชุมหารือกําหนดกรอบแนวทางพัฒนา

สหกรณเคหสถานบานม่ันคง 

ครั้ง 1 1 100 

3. จัดทํากรอบแนวทางการปฏิบัติงานโครงการฯ เรื่อง 1 1 100 

4. ติดตามรายงานผลฯ แหง 43 43 100 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

สวนภูมิภาค 

1. แจงสหกรณเปาหมายเขารวมโครงการ แหง 140 144 102.86 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกไขปญหา/พัฒนา

สหกรณเคหสถานบานม่ันคง 

แหง 140 144 102.86 

3. แนะนํา สงเสริม ชวยเหลือและติดตามผลการ

ดําเนินงานตามโครงการ 

แหง 140 144 102.86 

4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

1) สหกรณท่ีเขารวมโครงการฯ จัดทําแผนพัฒนา/แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ จํานวน 144 แหง 

2) สหกรณท่ีเขารวมโครงการฯ จํานวน 144 แหง สามารถปดบัญชีได จํานวน 59 แหง ปดบัญชีไมได 

จํานวน 40 แหง ปดบัญชีไมไดแตสามารถจัดทําบัญชีเปนปจจุบัน/จัดทํางบทดลองหรืองบการเงินได  

จํานวน 45 แหง คิดเปนรอยละ 52.94 ของสหกรณท่ีปดบัญชีไมได   

        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

1) สหกรณท่ีเขารวมโครงการฯ สามารถแกไขปญหา/พัฒนาการดําเนินงานของสหกรณได 
2) สหกรณท่ีเขารวมโครงการฯ สามารถจัดทําบัญชี งบทดลองและปดบัญชีไดตามกฎหมายกําหนด 

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

สหกรณท่ีปดบัญชีไมได มีจํานวน 85 แหง สามารถจัดทําบัญชีเปนปจจุบัน และจัดทํางบทดลองหรืองบ

การเงินได จํานวน 45 แหง คิดเปนรอยละ 52.94 ของสหกรณท่ีปดบัญชีไมได ซ่ึงยังไมเปนไปตามตัวชี้วัด       

ท่ีกําหนด คือ รอยละ 70 ของสหกรณท่ีปดบัญชีไมได สามารถจัดทําบัญชีเปนปจจุบันและจัดทํางบทดลองหรือ

งบการเงินได สาเหตุเนื่องจากสหกรณไมมีเจาหนาท่ีบัญชี สงไมทันรอบการตรวจบัญชีของกรมตรวจบัญชี

สหกรณ ผูจัดทําบัญชีไดเพียงบัญชีเบื้องตน ไมสามารถจัดทํางบการเงินได  

6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

ในดานการแกไขปญหาดานบัญชีและการเงิน ควรมีการบูรณาการระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) เปนตน เพ่ือตกลงความ

รวมมือในดานการจัดทําบัญชีและงบการเงินของสหกรณ และจัดอบรมเจาหนาท่ี/ผูจัดทําบัญชีของสหกรณ

เพ่ือใหสหกรณสามารถจัดทําบัญชีและงบการเงินไดอยางเหมาะสมเพ่ือพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรอยาง

เหมาะสมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ี 

จัดประชุมหารือแนวทางพัฒนาสหกรณเคหสถานบานม่ันคงรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไดแก กรมตรวจบัญชี

สหกรณและสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน เพ่ือพิจารณากําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน ในการแกไข

ปญหาและพัฒนาสหกรณเคหสถานบานม่ันคง   
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การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกไขปญหา/พัฒนาสหกรณเคหสถานบานม่ันคง (สวนภูมิภาค) 

                  
        จังหวัดกาฬสินธุ        จังหวัดปทุมธานี   

                       

                      จังหวัดพังงา                           จังหวัดพิจิตร 

ลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณเคหสถานบานม่ันคงให     

มีประสิทธิภาพ และใหคําแนะนําในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนแกไขปญหา/พัฒนาสหกรณ 
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15. â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃ “¹Ñ¡¡ÒÃà§Ô¹” ÃØ‹¹·Õ ่3 
 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพดานการสหกรณ 

กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพดานการสหกรณและความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดาน มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและมีความผูกพันในเปาหมายของงาน 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :   

  1) เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจในการบริหารการเงิน สามารถนําไปใชใน           

การสงเสริมและกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยได 

  2) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และสมรรถนะท้ังในดานการสงเสริมสหกรณออมทรัพยในการบริหาร

การเงินและดานการกํากับแนะนําสหกรณปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสมตามกรอบกฎหมายและหลักเกณฑสากล 

  3) เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในดานการบริหารราชการเพ่ือมุง

ผลสัมฤทธิ์ 

  4) เพ่ือปูพ้ืนฐานใหผูอบรมเตรียมความพรอมในการเขาอบรมหลักสูตรข้ันสูงตอไป เพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :   

  ขาราชการกรมสงเสริมสหกรณท่ีดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการและ     

มีอายุราชการมากกวา 2 ป มีวุฒิการศึกษาดานการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร หรือท่ีเก่ียวของ

อายุไมเกิน 45 ป หรือมีคุณสมบัติท่ีเห็นวาเหมาะสมท่ีจะเขารับการอบรม รวม 50 คน 
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3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

      หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 2,561,000 2,531,460 98.85 
   1.1 สวนกลาง  - - - 

   1.2 สวนภูมิภาค  2,561,000 2,531,460 98.85 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมท้ังส้ิน 2,561,000 2,531,460 98.85 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. ขาราชการท่ีเขารวมโครงการอบรม จํานวน 50 คน สอบผานตาม

เกณฑท่ีสถาบันการศึกษากําหนด 

รอยละ 100 100 100 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. จัดทําและและขออนุมัติโครงการ  

   - ประสานงานกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพ่ือจัดทําหลักสูตร  

- คัดเลือกขาราชการผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมจํานวน 50 คน 

   - ทําหนังสือขออนุมัติโอนเงินไปตางจังหวัด  

   - ทําหนังสือเพ่ือขออนุมัติตัวบุคคล 

   - แจงผูไดรับคัดเลือกเพ่ือใหเขารับการอบรม 

โครงการ 1 1 100 

สวนภูมิภาค 

1. ขาราชการผูไดรับการคัดเลือกจํานวน 50 คนเขารวมโครงการ

ฝกอบรม   

คน 50 50 100 

   4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

 ขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ 50 คน เขารับการอบรม ไมนอยกวารอยละ 80 และมีจํานวนผูท่ีสอบ

ผานหลักสูตรตามเกณฑไมนอยกวารอยละ 80 

        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

 ขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ ท่ีผานเกณฑการอบรม จํานวน 50 คน พรอมท่ีจะปฏิบัติงานท่ีไดรับ

มอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลการวิเคราะหสถานการณทางการเงินและขอเสนอของสหกรณ

ออมทรัพยในพ้ืนท่ีอยางนอยคนละ 1 แหง รวมท้ังสิ้น 84 แหง  
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นายพิเชษฐ  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปนประธานเปดการอบรมหลักสูตร                      

"นักการเงิน" รุนท่ี 3 ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี 4-24 มิถุนายน 2561 ณ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร เพ่ือใหขาราชการผูปฏิบัติงานดานการเงินและการบัญชี ไดมีความรู

ความเขาใจในการบริหารการเงิน เพ่ิมพูนความรู ทักษะ และสมรรถนะท้ังในดานการสงเสริมสหกรณออม

ทรัพย ในการบริหารการเงินดานการกํากับแนะนําสหกรณเพ่ือปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสมตามกรอบกฎหมาย

และหลักเกณฑสากลและเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีผูเขารวมอบรม จํานวน 50 คน 

 

 

16. â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃ “¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�” 
 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพดานการสหกรณ 

กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพดานการสหกรณและความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและมีความผูกพันในเปาหมายของงาน 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :   

 1) เพ่ือเสริมสรางความรูดานหลักการตรวจสอบสหกรณออมทรัพยแกขาราชการ 

 2) เพ่ือใหขาราชการท่ีกํากับดูและสหกรณนําความรูท่ีไดไปใชในการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพย 
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2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ : ขาราชการท่ีผานการอบรมหลักสูตรนักการเงินแลว

ประกอบดวย ขาราชการจากสวนกลาง 5 คน สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 - 2                  

จํานวน 6 คน และสํานักงานสหกรณจังหวัด จํานวน 76 คน รวมท้ังสิ้น 87 คน  ผูสังเกตการณ วิทยากร               

และเจาหนาท่ีจํานวน 13 คน เปาหมายรวมท้ังสิ้น 100 คน 

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

      หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 881,300 678,500 76.99 
   1.1 สวนกลาง  881,300 678,500 76.99 

   1.2 สวนภูมิภาค  - - - 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมท้ังส้ิน 881,300 678,500 76.99 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. ขาราชการท่ีผานการอบรม จํานวน 87 คนสามารถ

นําความรูท่ีไดรับไปตรวจสอบสหกรณ  ออมทรัพยได

รอยละ 80 

รอยละ 80 92 92 

2. สหกรณออมทรัพยไดรับการตรวจสอบ วิเคราะห

ความเสี่ยงจํานวน 150 แหง 

แหง 150 159 106 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. จัดอบรมใหความรูแกขาราชการท่ีผานการอบรม

หลักสูตรนักการเงินท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค

จํานวน 87 คน ผูสังเกตการณ วิทยากรและเจาหนาท่ี 

รวมท้ังสิ้น 100 คน 

คน 100 109 109 

สวนภูมิภาค 

1. ขาราชการผูผานการอบรมวิเคราะหฐานะและผล

การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย  

แหง 150 159 106 
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4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

 ขาราชการท่ีผานการอบรม จํานวน 87 คน ไดรับความรูดานการตรวจสอบความเสี่ยงสหกรณออมทรัพย  

สหกรณออมทรัพย จํานวน 150 แหง ไดรับการวิเคราะหความเสี่ยง แนะนํา สงเสริมใหมีความเสี่ยงลดลง 

        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

ขาราชการท่ีผานการอบรมนําความรู ท่ีไดรับไปใชในการวิเคราะหความเสี่ยง แนะนํา สงเสริม                    

สหกรณออมทรัพยโดยแตงตั้งใหเปน “ผูตรวจการสหกรณ” และใหเขารวมในการตรวจสอบสหกรณออมทรัพย 

รวมท้ังเปนผูวิเคราะหฐานะและผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย และจัดทําขอมูลท่ีเก่ียวกับสหกรณ

ออมทรัพยสหกรณท่ีไดรับการตรวจสอบความเสี่ยงมีการบริหารงานภายใตความเสี่ยงท่ีลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 
 

นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเปนประธานในพิธีเปดโครงการอบรมหลักสูตรการ

ตรวจสอบสหกรณออมทรัพย ระหวางวันท่ี 21–25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเบลลาบี ถ.จรัญสนิทวงศ     

ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ผูเขารับการอบรมประกอบดวยขาราชการท่ีผานการอบรมหลักสูตรนักการ

เงินท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 87 คน ผูสังเกตการณ วิทยากร และเจาหนาท่ี รวมท้ังสิ้น 109 คน 

 

 

 

 



 

61 

 

 

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

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³�  
Cooperative Promotion Department  

17. â¤Ã§¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢§็ãËŒ¡Ñº¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ãà¾×Í่à¢ŒÒ¶Ö§áËÅ‹§à§Ô¹·Ø¹ã¹¡ÒÃ¼ÅÔµ                

áÅÐ¡ÒÃµÅÒ´ 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

กลยุทธ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐานราก 

ของประเทศ  

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือเปนเงินกูยืมใหกับกลุมเกษตรกรท่ีไดมาตรฐานใชเปนเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือสงเสริม

เกษตรกรใหสามารถจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ เพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิต                      

สรางรายไดเพ่ิมจากการรวบรวมผลผลิตเพ่ือจําหนายหรือแปรรูปผลผลิตรวมกัน รวมท้ังสรางโอกาสการเขาถึง

แหลงเงินทุนใหกับเกษตรกร 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :  

กลุมเกษตรกรท่ีไดมาตรฐาน จํานวน 2,000 กลุม ในพ้ืนท่ี 77 จังหวัด 

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 4,404,900 4,404,900 100 
   1.1 สวนกลาง  - - - 

   1.2 สวนภูมิภาค  4,404,900 4,404,900 100 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมท้ังสิ้น 4,404,900 4,404,900 100 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1.ระดับความสําเร็จของการติดตามการตรวจสอบ

กลุมเกษตรกรใหมีการนําเงินกูไปใชตรงตาม

วัตถุประสงคในการขอกู 

ระดับ 5 5 100 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนภูมิภาค 

1. ประชุมคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับ

จังหวัดเพ่ือคัดเลือกกลุมเกษตรกรเขารวมโครงการ 

ครั้ง 68 68 100 

2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู ครั้ง 195 195 100 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

3. เขารวมประชุมกับกลุมเกษตรกรในครั้งท่ีมีมติขอกู

เงิน พรอมท้ังรวบรวมเอกสารในการยื่นขอกูเงิน 

กลุม 2,000 1,839 91.95 

4. ติดตามการใชเงินกูใหเปนไปตามวัตถุประสงค กลุม 2,000 1,839 91.95 

5. ติดตาม เรงรัดการสงชําระหนี้ และการรับ 

ชําระหนี ้

กลุม 2,000 1,839 91.95 

   4.2 ผลลัพธ  

ผลลัพธเชิงปริมาณ 

กลุมเกษตรกรไดรับการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือเปนเงินกูยืมแลว จํานวน 1,839 กลุม        

ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

เกษตรกรสามารถจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ และชวยใหสามารถลดตนทุน       

การผลิตรวมท้ังสรางโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุนใหกับเกษตรกร                                                                                                                                   

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

การอนุมัติ/เบิกจายเงินกูไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจาก กลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการบางกลุม   

ไมผานเกณฑมาตรฐานท่ีกรมสงเสริมสหกรณกําหนด กลุมมีทุนของตนเอง และความสามารถในการกอหนี้  

ของบางกลุมต่ํากวาคาเฉลี่ยของโครงการ (โครงการเฉลี่ยใหกลุมละ 500,000 บาท)       

                                                           

18. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁà¡ÉµÃ¡Ã¼ÊÁ¼ÊÒ¹ã¹ÊË¡Ã³�áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã(¢Ñºà¤Å×Í่¹»ÃÑªÞÒ

àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ã¹à¢µ¹Ô¤ÁÊË¡Ã³�) 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564  

ยุทธศาสตรท่ี 8 การสรางความย่ังยืนดวยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปญญาสหกรณ 

กลยุทธท่ี 8.1 พัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือความยั่งยืนของสหกรณ 

1. วัตถุประสงค  
 1) เพ่ือใหสมาชิกนิคมสหกรณไดนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินงาน       

 2) ขยายผลไปสูสมาชิกท่ียังไมเคยเขารวมโครงการใหมีความรู ความเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และไดนําไปปฏิบัติกันอยางแพรหลาย  

2. เปาหมาย   สมาชิกสหกรณนิคม จํานวน 1,715 ราย  

พ้ืนท่ีดําเนินงาน   จํานวน 49 นิคมสหกรณ 29 จังหวัด 
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3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 
1. งบดําเนินงาน 2,597,000 2,596,692 94.76 
   1.1 สวนกลาง  -  -  - 
   1.2 สวนภูมิภาค 2,597,000 2,596,692 94.76 
2. เงินอุดหนุน  -  -  - 
รวมท้ังส้ิน 2,597,000 2,596,692 94.76 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ 

    4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 
ตัวช้ีวัด 
1.จํานวนสมาชิกท่ีเขารวมโครงการ ราย 1,715 1,902 110.90 
2.สมาชิกเขารวมโครงการสามารถผานเกณฑ
ประเมิน 

ราย 1,715 - 80 

สวนกลาง 
1. จัดทําแผนงานโครงการ แผน 1 1 100 
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้ง 12 12 100 
3. สรุปผลการปฏิบัติงาน ครั้ง 1 1 100 
สวนภูมิภาค 
1. รับสมัครสมาชิกนิคมสหกรณและคัดเลือกผู
เขามารวมโครงการ 

ราย/นิคม 35 35 100 

2. อบรมใหความรูแกสมาชิก พรอมท้ัง
แลกเปลีย่นประสบการณและการเรียนรูการ
ดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

ครั้ง 1 1 100 

3. สรุปและรายงานผลการจัดอบรม ครั้ง 1 1 100 

4.2 ผลลัพธ 

ผลลัพธเชิงปริมาณ 

- สมาชิกผานการอบรม จํานวน 1,902 ราย (เปาหมาย 1,715 ราย) 

- สมาชิกท่ีเขารวมโครงการฯ สามารถผานเกณฑการประเมิน รอยละ 80 (สมาชิกมีรายไดเพ่ิมข้ึน                   

ลดรายจายครัวเรือน มีความเปนอยูดีข้ึน) รายไดประมาณ 150 - 300 บาท /สัปดาห/ครัวเรือน 

ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

- สมาชิกปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติอยางพอประมาณ มีเหตุมีผล                               

และสรางภูมิคุมกันใหแกตนเองและสังคม  

 - สมาชิกสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปปรับใช สามารถลดรายจาย เพ่ิมรายได  

 - ไดสมาชิกตนแบบสามารถถายทอดใหแกสมาชิกรายอ่ืนและประชาชนท่ัวไป ขยายเครือขายสูชุมชน  
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5. ปญหา อุปสรรค  

 - สมาชิกท่ีเขารวมโครงการฯไมทํากิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 

 - เจาหนาท่ีไมไดติดตามงานอยางตอเนื่อง  

6. แนวทางแกไข 

 - สงเสริมอาชีพสมาชิก ติดตามงาน ในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ 

 - ตองมีการแนะนําทําความเขาใจกับสมาชิกใหเรียนรูการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สงเสริมใหมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง  

   

  
 

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

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ  พ.ศ.2560  -  2564  :   

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร                                 . 

กลยุทธท่ี  1.1  พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                  

ระดับฐานรากของประเทศ   

1.  วัตถุประสงคของงาน/โครงการ 

เพ่ือชดเชยภาระการขาดทุนใหแกสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการบริหารจัดการลําไย                           

ป 2548 โดยนําเงินดังกลาวหักชําระหนี้ใหแกกองทุนสงเคราะหเกษตรกร                                                     

2.  กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ 

สถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ  จํานวน  63  สถาบัน  ประกอบดวยจังหวัดเชียงใหม เชียงราย  

พะเยา ลําพูน              

                                                 . 
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3.  งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรประจําป  2561 

หนวย  :  บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 
1.  งบดําเนินงาน    
     1.1  สวนกลาง   - -  
     1.2  สวนภูมิภาค   - -  
2.  เงินอุดหนุน 58,530,000 58,529,964.03 99.99 
รวมท้ังสิ้น 58,530,000 58,529,964.03 99.99 

4.  สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ   

 4.1  ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม  (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

1. รอยละของเงินชดเชยการขาดทุน จากการบริหาร

จัดการลําไยป 2548 ไดรับการเบิกจายใหสหกรณ

และกลุมเกษตรกร 

 

สถาบัน 

 

63 

 

63 

 

100 

1.  จัดทํารายละเอียด/แนวทาง/หลักเกณฑ/

มาตรการ หลักฐานประกอบการเบิกจายเงินอุดหนุน

ของสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมาย 

 

 

หลักเกณฑ 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

100 

2.  สนับสนุนเงินอุดหนุนใหสหกรณ/ กลุมเกษตรกร  

เพ่ือชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการลําไย  

ป 2548 

สถาบัน 

บาท 

63 
58,530,000 

63 
58,529,964.03 

100 

99.99 

3.  ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน  

กองทุนสงเคราะหเกษตรกร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 

ครั้ง 1 1 100 

4.  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการ ครั้ง 1 1 100 

ผลลัพธเชิงปริมาณ  สถาบันเกษตรกรไดรับเงินอุดหนุนชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการลําไย                        

.ป 2548 แลวจํานวน 63 สถาบัน                                                                                    .. 
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18. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐ¢Ñºà¤Å×Í่¹ÊË¡Ã³�»ÃÐÁ§¼‹Ò¹¡Åä¡ªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³�»ÃÐÁ§áË‹§

»ÃÐà·Èä·Â ¨Òํ¡Ñ´ 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 - 2564 :  

กลยุทธ 1.2 สรางความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายสหกรณท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  

กลยุทธ 4.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และนวัตกรรมมา

ใชในระบบสหกรณ 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

 1) เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสหกรณใหไดรับความรู ดานการวางแผนพัฒนาธุรกิจ การผลิต                        

การแปรรูป และการตลาด ท่ีถูกตองและสอดคลองกับความตองการของตลาด 

 2) เพ่ือสงเสริมใหสหกรณสามารถสรางตราสินคา สรางมูลคาเพ่ิมของสินคา พัฒนาการตลาด และ

เชื่อมโยงเครือขายสินคาสหกรณได         

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :  

 ผูแทนสหกรณภาคการเกษตร วิทยากร เจาหนาท่ี และผูสังเกตการณ จํานวน 600 คน 

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 : 1,608,900 บาท  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน    
   1.1 สวนกลาง  1,477,400 1,471,693 99.61 

   1.2 สวนภูมิภาค  131,500 131,500 100 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมท้ังสิ้น 1,608,900 1,603,193 99.65 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

    4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. บุคลากรของสหกรณไดรับความรู ดานการวางแผนพัฒนาธุรกิจ 

การผลิต แปรรูป และการตลาด ท่ีถูกตองและสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดเพ่ิมข้ึน 

แหง 80 82 102.50 

 

2. สหกรณสามารถสรางตราสนิคา  ตรา 1 1 100 

3. สหกรณพัฒนาผลติภัณฑและสรางมูลคาเพ่ิมของสินคา  ผลิตภัณฑ 10 38 380 

4. สหกรณมีชองทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือขายสินคาเกลือ

ระหวางสหกรณและหนวยงานภาคเอกชน  

คู 3 3 100 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพดานการผลิต 

และรวบรวมผลผลิตของสหกรณ เพ่ือยกระดับใหไดมาตรฐาน (GAP 

GMP เกษตรปลอดภัย)  สินคาประมง  

รุน 

คน 

1 

150 

1 

118 

100 

78.67 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพดานการผลิต 

และรวบรวมผลผลิตของสหกรณ เพ่ือยกระดับใหไดมาตรฐาน (GAP 

GMP เกษตรปลอดภัย)  สินคาปศุสัตว 

รุน 

คน 

1 

100 

1 

83 

100 

83.00 

 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ สรางตรา

สินคา และการตลาด เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและเพ่ิมชองทางการตลาด 

สินคาประมง  

รุน 

คน 

1 

150 

1 

124 

100 

82.67 

 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ สรางตรา

สินคา และการตลาด เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและเพ่ิมชองทางการตลาด 

สินคาปศุสัตว 

รุน 

คน 

1 

100 

1 

81 

100 

81 

5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสื่อสารตราสินคาและ

เชื่อมโยงเครือขายสหกรณ (ภาคเหนือ) 

รุน 

คน 

1 

50 

1 

65 

100 

130 

6.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสื่อสารตราสินคาและ

เชื่อมโยงเครือขายสหกรณ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

รุน 

คน 

1 

50 

1 

65 

100 

130 

7.สรุปและรายงานผลการดําเนินการ ครั้ง 2 2 100 

สวนภูมิภาค 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือขายการผลิต การตลาด ของ

ชุมนุมสหกรณเกลือทะเลไทย จํากัด  

รุน 

คน 

5 

100 

5 

131 

100 

131 

2. แนะนํา สงเสริมใหชุมนุมสหกรณเกลือทะเลไทย จํากัด 

ดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจ 

แผน 1 1 100 

3.แนะนํา สงเสริมใหชุมนุมสหกรณเกลือทะเลไทย จํากัด 

ดําเนินการขับเคลื่อนแผนธุรกิจ 

ครั้ง 4 4 100 

4.ติดตามรายงานผลการดําเนินงานใหกรมฯ ทราบ ครั้ง 5 5 100 

4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

1) ผูรวมประชุมจํานวนท้ังสิ้น 667 คน คิดเปนรอยละ 111 ของเปาหมายโครงการ  
2) ชุมนุมสหกรณประมงมีตราสินคา จํานวน 1 ตราสินคา ชื่อวา E-Fishco  
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3) ชุมนุมสหกรณประมงแหงประเทศไทย จํากัด เกิดการเชื่อมโยงเครือขายสินคาประมงกับเครือขาย
สหกรณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ศูนยกระจายสินคาสหกรณ (CDC) รวมท้ัง Modern Trade 
มูลคารวมกวา 30 ลานบาท 

4) ชุมนุมสหกรณเกลือทะเลไทย จํากัด เกิดชองทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือขายสินคาเกลือกับ
หนวยงานภาคเอกชน จํานวน 3 คู  

5) สหกรณนําความรูท่ีไดจากการประชุมไปพัฒนาผลิตภัณฑและสรางมูลคาเพ่ิมของสินคากวา 38 ผลิตภัณฑ 
ท้ังดานการแปรรูปผลผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ การสรางตราสินคา  
        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

 ขับเคลื่อนใหสหกรณมีการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร ท้ังดานการผลิต รวบรวม และแปรรูป การสราง

ตราสินคาเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม การเพ่ิมชองทางการตลาด การเชื่อมโยงเครือขายระหวางชุมนุมหรือสหกรณอ่ืน 

สรางโอกาสในการขยายธุรกิจมากข้ึน ซ่ึงทําใหสหกรณสามารถตอบสนองความตองการและชวยเหลือสมาชิกใหมี

ความอยูดี กินดี  

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

 จํานวนผูเขาอบรมไมครบตามเปาหมาย 

6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมเติมภายใตงบประมาณท่ีมี โดยจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ

ของกลุมเปาเหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประชุมเชิงปฏิบัติการเช่ือมโยงเครือขาย

สหกรณดานสินคาประมงและปศุสัตว   

การพัฒนาผลิตภัณฑและสรางมูลคาเพ่ิม 

ของสินคา ประมงและปศุสัตว 

จัดแสดงสินคาประมง ปศุสัตว และสหกรณเครือขาย  
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19. â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³�áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã  

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 - 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพดานการสหกรณ   

(แผนงานท่ี 4 การพัฒนาคน)  

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

   เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสหกรณใหรูบทบาท หนาท่ี และมีความเปนมืออาชีพดานการบริหาร

จัดการสหกรณ ธรรมาภิบาล และการบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :    

  กลุมเปาหมาย: คณะกรรมการ ฝายจัดการ สมาชิก ประธานกลุม เลขานุการกลุม และผูตรวจสอบ

กิจการสหกรณ  

 พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินงาน: สหกรณภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 76 จังหวัด/ 2 พ้ืนท่ี    

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561  : 

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 20,801,600 19,700,071 94.70 
   1.1 สวนกลาง  20,801,600 19,700,071 94.70 

   1.2 สวนภูมิภาค  - - - 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมท้ังสิ้น 20,801,600 19,700,071 94.70 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. บุคลากรสหกรณไดรับการพัฒนาศักยภาพ คน 26,750 27,965 102.76 

2. รอยละ 80 ของผูผานกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรมีความรูเพ่ิมข้ึน      รอยละ 80 96.47 120.59 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. จัดอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนด รอยละ 100 100 100 

  - หลักสูตร การพัฒนาความรูบทบาทหนาท่ีของผูนําสหกรณเนื่อง

ในวันพืชมงคล 

คน 230 230 100 

  - หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณสูความเขมแข็ง  คน 25,740 26,868 106.28 

  - หลักสูตร การพัฒนาผูตรวจสอบกิจการสหกรณ (ข้ันกลาง) คน  780 867 111.15 
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 4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

1) สหกรณไดรับการพัฒนายกระดับความเขมแข็งของสมาชิกและการบริหารจัดการสหกรณ        

และสามารถเขียนแผนงานพัฒนาสหกรณได จํานวน 78 สหกรณ 

2) รอยละ 95.55 ของผูเขารับการอบรมสามารถเขียนรายงานการตรวจสอบกิจการและเขียน

รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการทุกเดือน 

        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

        บุคลากรสหกรณและกลุมเกษตรกรสามารถนํานโยบายของภาครัฐไปใชใหเกิดผลเชิงรูปธรรม สราง

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแกสหกรณใหม่ันคงและมีธรรมาภิบาล สหกรณสามารถชวยใหสมาชิกสหกรณ

มีอาชีพ มีรายได มีเงินออม หนี้สินลดลง และสรางความกินดี อยูดี แกสมาชิกและชุมชนอยางยั่งยืน ผูผานการ

อบรมออกแบบแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมศักยภาพของสหกรณ จํานวน 149 โครงการ ไดแก ติดตามหนี้สิน 

ลดตนทุนเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รวบรวมผลผลติ ฝกอบรม/สรางจิตสานึก เพ่ิมมูลคาสินคา ระดมทุน สราง

อาชีพเสริมเพ่ิมรายได สงเสริมการออม สงเสริมการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย จัดหาปจจัยการผลิตราคา

ถูก สงเสริมสวัสดิการสมาชิก วางแผนแบบมีสวนรวม และเพ่ิมชองทางการตลาด/เครือขาย เปนตน 

5. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

 1)  ชวงเวลาในการอบรมไมควรตรงกับชวงฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร  
  2)  อยากใหเพ่ิมกลุมเปาหมายมากข้ึน เพราะสหกรณมีสมาชิกจานวนมาก ไดอบรมเปนสวนนอยเทานั้น 
  3) ไมควรจัดฝกอบรมพรอม ๆ กัน หลายหนวยงาน ระยะเวลาในการฝกอบรมเดือนธันวาคม 
ซํ้าซอนกับหลายหนวยงาน ดังนั้น ควรจัดฝกอบรมในชวงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ 
  4)  ควรอบรมดานทักษะการประกอบอาชีพ อาชีพเสริมเพ่ิมรายได 
  5) อยากใหมาตรวจเยี่ยมความเปนอยูของสมาชิกบอย ๆ มากกวาการจัดฝกอบรมเพียงอยางเดียว 
  6) มีการสํารวจความตองการของแตละสหกรณวาตองการไดรับความรูเรื่องใด เพ่ือใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละแหง 
  7) หลังจากฝกอบรมวางแผนแลวควรสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณเพ่ือทําธุรกิจ 
  8) ควรจะจัดฝกอบรมในพ้ืนท่ีท่ีสะดวกตอการเดินทาง  
 9) ควรจัดทําคูมือประกอบในการฝกอบรมแตละหลักสูตร เพ่ือเปนความรูเพ่ิมเติมแกผูเขารับการอบรม  
 10) ควรจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูของบุคลากรสหกรณปละครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ 
Best Practice นําปญหาของแตละแหงมาแกไข หรือทํา workshop รวมกัน  
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20. â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³�   

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 - 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพดานการสหกรณ   

(แผนงานท่ี 4 การพัฒนาคน)  

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

   เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของกรมสงเสริมสหกรณใหมีความเปนมืออาชีพดาน       

การสงเสริมกํากับดูแลและเผยแพรการสหกรณ โดยยึดม่ันคุณธรรมจริยธรรม นําการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวตอ

เทคโนโลยีสมัยใหมและพัฒนากระบวนการทํางานเชิงคุณภาพ 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :    

  กลุมเปาหมาย: บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ  

 พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินงาน: ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ โรงแรมในกรุงเทพหรือตางจังหวัด 

หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม        

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561  : 

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 10,450,000 9,021,202 86.33 
   1.1 สวนกลาง  10,450,000 9,021,202 86.33 

   1.2 สวนภูมิภาค  - - - 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมท้ังสิ้น 10,450,000 9,021,202 86.33 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณไดรับการพัฒนาศักยภาพ คน 590 605 102.54 

2. รอยละ 80 ของผูผานกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรมี

ความรูเพ่ิมข้ึน      

รอยละ 80 100 125 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. จัดอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนด รอยละ 100 100 100 

 - หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง  คน 100 100 100 

 - หลักสูตร เสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมสหกรณ รุน 11 คน 100 91 91 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

 - หลักสูตร เสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมสหกรณ รุน 12 คน 80 82 102.50 

 - หลักสูตร การเปนขาราชการท่ีดีสําหรับขาราชการท่ีอยู

ระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ รุน 6 

คน 70 75 107.14 

 - หลักสูตร การเปนขาราชการท่ีดีสําหรับขาราชการท่ีอยู

ระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ รุน 7 

คน 70 72 102.86 

- หลักสูตร การเปนขาราชการท่ีดีสําหรับขาราชการท่ีอยู

ระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ รุน 8 

คน 70 72 102.86 

- หลักสูตร การเปนขาราชการท่ีดีสําหรับขาราชการท่ีอยู

ระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ รุน 9 

คน 100 113 113 

   4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

1) บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณไดรับการพัฒนาศักยภาพการเปนผูนําและทักษะการบริหารงาน  

เพ่ือการเติบโตในสายงาน จํานวน 100 คน 

2) บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณไดรับการพัฒนาศักยภาพเสริมสรางสมรรถนะการเปนนักสงเสริม

สหกรณ จํานวน 173 คน 

3) บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณไดรับความรูและบมเพาะการเปนขาราชการท่ีดี (ขาราชการท่ีอยู

ระหวางการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ) จํานวน 332 คน 

ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

  กรมสงเสริมสหกรณมีบุคลากรท่ีศักยภาพสูง มีสมรรถนะและขีดความสามารถท้ังในดานการบริหาร

องคกร และการสงเสริมพัฒนาสหกรณ  สามารถท่ีจะปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการของกรมฯ          

ใหบรรลุเปาประสงคท่ีกําหนด 

5. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

 1)  ชวยเสริมสรางสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานราชการ 
  2)  ชวยปลูกฝงปรัชญา สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมการเปนขาราชการท่ีดี  
  3)  ชวยพัฒนาการทํางานเปนทีม และเสริมสรางเครือขายในการทํางาน  
  4)  สรางสายสัมพันธท่ีดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน โดยเนนการเรียนรูจาก ประสบการณ
และการลงมือปฏิบัติจริง   
  5)  ควรจะจัดฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู และทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในเรื่อง 
  - ระเบยีบงานสารบรรณ 
  - ภาษาอังกฤษ 
  - กฎหมายท่ีเก่ียวกับงานสงเสริมสหกรณ และพ.ร.บ.สหกรณ 
    - งานสงเสริมสหกรณ 
     - การสรางแรงจูงใจ และการจัดทําบัญชีสหกรณ 
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21. â¤Ã§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×่Í¹¡ÒÃªํÒÃÐºÑÞªÕÊË¡Ã³�áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

 เพ่ือใหการชําระบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกรตามมาตรา 73 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

ท่ีกําหนดใหสหกรณใดท่ีเลิกไปดวยเหตุหนึ่งเหตุใดใหจัดการชําระบัญชีตามบทบัญญัติในหมวด 4 วาดวย     

การชําระบัญชี ประกอบมาตรา 34 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2547 แลวเสร็จ 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ : สหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีเลิกซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของ

สํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 รวมท้ังสิ้น 

1,816 แหง ประกอบดวย 

   (1) การชําระบัญชีสหกรณ จํานวน 1,187 แหง  

   (2) การชําระบัญชีกลุมเกษตรกร จํานวน 629 แหง  
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3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 2,467,000 2,467,000 100 
รวมท้ังสิ้น 2,467,000 2,467,000 100 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. มีคําสั่งถอนชื่อสหกรณ/กลุมเกษตรกร แหง 1,816 164 9.02 

   4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

        สหกรณ/กลุมเกษตรกร สามารถดําเนินการชําระบัญชีจนสิ้นสุดกระบวนการถอนชื่อได จํานวน 164 แหง 

ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

  (1) ผูชําระบัญชีไดดําเนินการชําระบัญชีแลวและสงมอบบรรดาสมุดท้ังหลายใหแกนายทะเบียนสหกรณ  

  (2) การชําระบัญชีมีความเคลื่อนไหว เชน การรับชําระหนี้รายเดือน การติดตามประสานงานหรือ 

การหารือแกไขปญหาชําระบัญชีกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

(1) ผูชําระบัญชีไมมีความชํานาญในการดําเนินงาน เวลาในการปฏิบัติงานมีนอย (ใชเวลาราชการ) 

(2) งบประมาณในการชําระบัญชีไมเพียงพอ 

(3) ปญหาผูชําระบัญชีรับมอบทรัพยสินแตไมพบเอกสาร หลักฐานตาง ๆ เพ่ือใชประกอบการชําระบัญชี 

(4) ข้ันตอนชําระบัญชีติดขัดการรับรองงบจากผูสอบบัญชี 

6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

     (1) ควรจัดอบรมเพ่ือทบทวนองคความรูอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

     (2) จัดประชุมแกไขปญหารวมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

75 

 

 

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

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³�  
Cooperative Promotion Department  

22. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ “¡ÒÃá¹Ð¹ÒํÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¡Òํ¡ÑºÊË¡Ã³�ãËŒ»¯ÔºÑµÔµÒÁ

à¡³±�¡Òํ¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹”  

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

(1) เพ่ือใหผูเขาประชุมมีความรู ความเขาใจ นโยบายดานการแนะนําสงเสริมและกํากับสหกรณ การบริหาร

จัดการงบประมาณในการกํากับและแนะนําสงเสริมสหกรณ  รวมท้ังแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑกํากับดูแล

กิจการทางการเงินท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

(2) เพ่ือใหผูเขาประชุมรับทราบและรวมกันอภิปรายปญหาในการใชอํานาจนายทะเบียนสหกรณเพ่ือแกไข

ปญหาขอบกพรองของสหกรณ 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ : ประกอบดวย 200 คน 

(1) ผูบริหารกรมสงเสริมสหกรณ สหกรณจังหวัดทุกจังหวัดและผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ

กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1-2 และผูรับผิดชอบงานตามภารกิจดังกลาว 

(2) วิทยากร เจาหนาท่ีโครงการ  และผูสังเกตการณ จํานวน 27 คน 

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 780,000 722,150 92.58 
รวมท้ังสิ้น 780,000 722,150 92.58 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนผูเขารับการอบรมไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ เทากับ รอยละ 100 

ราย 200 200 100 

   4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ ผูเขารับการอบรมไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

(1) ผูเขาประชุมมีความรู ความเขาใจ นโยบายดานการแนะนําสงเสริมและกํากับสหกรณ  การบริหาร

จัดการงบประมาณในการกํากับและแนะนําสงเสริมสหกรณ  รวมท้ังแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑกํากับดูแล

กิจการทางการเงินท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

(2) ผูเขาประชุมรับทราบและรวมกันอภิปรายปญหาในการใชอํานาจนายทะเบียนสหกรณเพ่ือแกไข

ปญหาขอบกพรองของสหกรณได 
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5. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

   ผูเขาอบรมเสนอแนวทางใหจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและการตรวจสอบการปฏิบัติตามเกณฑกํากับฯ 

23. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁÀÒÃ¡Ô̈ ¢Í§ÃÍ§¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹ÊË¡Ã³� 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

1) เพ่ือเพ่ิมทักษะและความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยสหกรณและ

กฎหมายวาดวยกลุมเกษตรกร ขอบังคับและระเบียบเพ่ือการดําเนินงานสหกรณ กระบวนการจัดทําและ     

เพิกถอนคําสั่งทางปกครอง และแนวทางปฏิบัติตามเกณฑกํากับดูแลสหกรณ 

2) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏบิัติงานตามภารกิจของรองนายทะเบียนสหกรณ และทบทวน ปรับปรุง

คูมือปฏิบัติงานตามภารกิจของรองนายทะเบียนสหกรณ 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :  

1) เจาหนาท่ีสังกัดกลุมตรวจการสหกรณหรือกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ และไดรับมอบหมาย       

ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของรองนายทะเบียนสหกรณ ท้ังนี้ ตองไมเปนผูท่ีเคยผานการอบรมโครงการ

พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของรองนายทะเบียนสหกรณ เม่ือวันท่ี 6 – 9 ธันวาคม 2559      

ของสํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 – 2 รวม 141 คน 

2) วิทยากร ผูสังเกตการณ และเจาหนาท่ีโครงการ จํานวน 9 คน 
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3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 555,000 534,696.50 96.34 
รวมท้ังสิ้น 555,000 534,696.50 96.34 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนผูเขารับการอบรมไดรับการพัฒนา

ศักยภาพ จํานวน 141 คน 

คน 141 141 100 

2. รอยละ 80 ผูเขาอบรมมีคะแนนผานการทดสอบ รอยละ 141 121 85.82 

   4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

(1) มีผูเขารวมอบรมจํานวน  141 คน 

(2) ผูเขารวมการอบรมมีคะแนนผานการทดสอบมากกวารอยละ 80 

        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

(1) ผูผานการอบรมมีทักษะและความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

และกฎหมายวาดวยกลุมเกษตรกร ขอบังคับและระเบียบเพ่ือการดําเนินงานสหกรณ กระบวนการจัดทําและ

เพิกถอนคําสั่งทางปกครอง และแนวทางปฏิบัติตามเกณฑกํากับดูแลสหกรณ 

(2) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานตามภารกิจของรองนายทะเบียนสหกรณ และทบทวน 

ปรับปรุงคูมือปฏิบัติงานตามภารกิจของรองนายทะเบียนสหกรณ 

5. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

ผู เขาอบรมเสนอแนะวาควรเพ่ิมชั่วโมงการฝกปฏิบัติกลุมใหมากข้ึนและมีการจัดทํากิจกรรม                 

กลุมการทบทวนขอกําหนดคูมือปฏิบัติงานตามภารกิจรองนายทะเบียนสหกรณ เนื่องจากยังไมไดขอสรุปเปน

แนวทางท่ีชัดเจน 
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24. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³�¡ÒÃà¡ÉµÃà¾×Í่¡ÒÃµÅÒ´ÅÙ¡¤ŒÒ ¸.¡.Ê. 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ระดับฐานรากของประเทศดวยการเรงพัฒนาบุคลากรของสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐานและจัดอันดับ

ความเชื่อถือของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

เพ่ือฟนฟูและพัฒนาศักยภาพของสหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ : สหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. 77 แหง 

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 3,215,880 3,094,802.66 96.24 
   1.1 สวนกลาง  178,320 57,242.66* 32.10 

   1.2 สวนภูมิภาค  3,037,560 3,037,560 100 
รวมท้ังสิ้น 3,215,880 3,094,802.66 96.24 

หมายเหตุ * สงคืนระหวางป 121,077.34 บาท 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. สกต. ไดรับการฟนฟูและพัฒนา แหง 77 77 100 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. จัดทําคูมือ ติดตามโครงการ แหง 77 77 100 

สวนภูมิภาค 

1. จัดประชุมชี้แจง วิเคราะหปญหา แหง 77 77 100 

2. ประชุม อบรม สัมมนา แหง 77 77 100 

4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

สหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. 77 แหง ไดรับองคความรูดานการจัดทําแผนธุรกิจ     

การสรางเครือขาย การตลาด และการบริหารจัดการหนี้ 
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        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

สหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. ทําหนาท่ีเปนองคกรดานการตลาดสําหรับสมาชิกสหกรณ     

และไดรับการฟนฟูองคกรและธุรกิจใหมีศักยภาพมากข้ึน 

  
จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ãà¢ŒÁá¢§็ 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ระดับฐานรากของประเทศดวยการเรงพัฒนาบุคลากรของสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐานและจัดอันดับ

ความเชื่อถือของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

1) เพ่ือใหกลุมเกษตรกรไดเรียนรูการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดจากกลุมเกษตรกรเขมแข็ง2 

2) เพ่ือใหกลุมเกษตรกรพัฒนาเครือขายการผลิตและเครือขายการตลาด 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ : ดําเนินการในจังหวัดขอนแกนและกรุงเทพมหานคร 

 

จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิก 
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3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 1,774,400 1,316,165.35 74.18 
   1.1 สวนกลาง  1,774,400 1,316,165.35 74.18 

รวมท้ังส้ิน 1,774,400 1,316,165.35 74.18 

 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการรอยละ 80 ไดเรียนรูจาก

กลุมเกษตรกรเขมแข็ง และมีความรูความเขาใจเรื่องการ

พัฒนาเครือขายสินคาเกษตรเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80 89 89 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง ครั้ง/คน 2/400 2/407 100 

   4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

ผูเขารวมโครงการ จํานวน 400 คน ไดรับการพัฒนาดานการสรางเครือขายและการพัฒนาอาชีพ 

        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

บุคลากรกลุมเกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพเกษตร มีเครือขายการประกอบอาชีพและเครือขาย

กิจกรรมของกลุม มีโอกาสขยายปริมาณธุรกิจ  
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แผนงานยุทธศาสตรก์ารสง่เสรมิการด าเนนิงานตามแนวทางหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

 

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2560 - 2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความย่ังยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์ 

กลยุทธ์ที ่ 8.1 พัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์ 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ :  

เพ่ือสนองพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร          
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยบนพ้ืนที่สูงให้ดีขึ้น และเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการครองชีพ มุ่งเน้นให้พออยู่ พอกิน และพัฒนาไปสู่การอยู่ดี กินดี ให้แก่
ประชาชนในชนบท โดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรม  
 1) ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์แก่ประชาชนในพ้ืนที่  โครงการหลวง 
เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่ม 
 2) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ตามความพร้อมของชุมชน 

3) ส่งเสริม แนะน า การด าเนินกิจกรรมของสหกรณ์ตามความต้องการของสมาชิก 
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินการ :  

ด าเนินการในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา  
จ านวน 50 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 5 กลุ่มอาชีพ 
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2561 :  
           หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ  ผลเบิกจ่าย  ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 7,199,200 7,199,200 100 
    1.1 ส่วนกลาง  345,700 345,700 100 
    1.2 ส่วนภูมิภาค 6,853,500 6,853,500 100 
2. เงินอุดหนุน 233,900 233,900 100 

รวมทั้งสิ้น 7,433,100 7,433,100 100 

 

 1. โครงการสง่เสรมิสหกรณ์ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง 

แผนงานยุทธศาสตร์ 
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4. สรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ 

    4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม  

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวงมี
ปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 5 5.86 117.2
0 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ ส่วนกลาง 
1. จัดท าแผนปฏิบัติงาน  (Action Plan) แผน 1 1 100 
2. รว่มประชุม ประสานงาน วางแผน และบูรณาการงาน
สหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

ครั้ง 6 6 100 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
โครงการหลวง 

ครั้ง 2 2 100 

4. ส ารวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาด
ให้แก่สหกรณ์ เช่น อุปกรณ์การผลิต/การตลาด อาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรือนพลาสติก การจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์  

จังหวัด 5 5 100 

5.จัดประกวดสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพ้ืนที่โครงการหลวง 
ดังนี้  
  5.1) จัดท าโครงการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่น  
ในพ้ืนที่โครงการหลวงเสนออธิบดี ฯ เพ่ืออนุมัติโครงการ 
และงบประมาณ 

 
 

โครงการ 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

100 

  5.2) ประชุ มคณะกรรมการ  ฯ  เ พ่ือก าหนด เกณฑ์ 
การคัดเลือก และลงพ้ืนที่ ตรวจสอบสหกรณ์ที่ ได้ รับ 
การคัดเลือก 

ครั้ง 2 2 100 

  5.3) ด าเนินการจัดจ้างท าโล่รางวัลและกรอบเกียรติบัตร 
เพ่ือมอบในงานสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริม
สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง 
  5.4) จัดพิธีมอบรางวัลสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพ้ืนที่
โครงการหลวง 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 

1 
 
1 

1 
 
1 

100 
 

100 

6. ช่วยเหลือ แนะน าการจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
การส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง (จัดที่จังหวัด
เชียงใหม่) 
 

ครั้ง 1 1 100 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ส่วนภูมิภาค 
1. จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผน/จังหวัด 5/5 5/5 100 
2. รว่มประชุมและบูรณาการงานสหกรณ์กับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ครั้ง/จังหวัด 20/5 30/5 150 

3. แนะน า สง่เสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่ม
อาชีพ ในพ้ืนที่โครงการให้บรรลวุัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

แห่ง/ครั้ง 59/229 59/229 100 

4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่
โครงการฯ โดยการประยุกต์และสอดแทรกวิธีการสหกรณ์
ในการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรม 59 59 100 

5. จดัประชุมคณะท างานด้านสหกรณ์ มูลนิธโิครงการหลวง/ประชุม
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง 

ครั้ง 4 4 100 

6. พิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตและ
การตลาดให้แก่สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน  

แห่ง/
จังหวัด 

1/1 1/1 100 

7. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกรณ์ด้านบัญชี/
และหรือการตลาด 

ราย 35 35 100 

8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศักยภาพสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวงให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสหกรณ์ 

สหกรณ์ 6 6 100 

    4.2 ผลลัพธ์ 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มเตรียมสหกรณ์ ในพ้ืนที่โครงการหลวงได้รับการแนะน าส่งเสริม 

ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ จ านวน 50 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร  
2 กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 5 กลุ่มอาชีพ รวมทั้งสิ้น 59 แห่ง   
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

1) สหกรณ์มีคุณภาพการให้บริการแก่สมาชิกดีข้ึน และมีศักยภาพในการด าเนินงานมากขึ้น 
จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ต่อไปในอนาคต ผลการด าเนินงานผ่านระดับมาตรฐานสหกรณ์ของ   
กรมส่งเสริมสหกรณ์  

     - ระดับดีเลิศ (A) จ านวน 11 สหกรณ ์ 
     - ระดับดีมาก (B) จ านวน 20 สหกรณ์  
     - ระดับดี (C) จ านวน 4 สหกรณ์  

(ข้อมูลจากกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 
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2) ผลการด าเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ (รับฝากเงิน สินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
รวบรวมผลผลิต ธุรกิจน้ ามัน และธุรกิจบริการ) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 5.86 

ผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์/สมาชิกสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง บางส่วนใช้ส าหรับบริโภคใน
ครัวเรือน และจ าหน่ายในตลาดท้องถิ่น ผลผลิตส่วนหนึ่งจ าหน่ายผ่านระบบตลาดของโครงการหลวง  แต่
เนื่องจากการผลิตและการตลาดมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ไม่สามารถแยกเป็นอิสระจากกันได้ สหกรณ์จึงมี
การวางแผนการผลิตและการตลาดให้สอดคล้องกันกับโครงการหลวง และมีการตัดสินใจร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
ทั้งสหกรณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมของโครงการหลวงที่อยู่ตามดอยต่างๆ และฝ่ายผู้ปลูก คือ  สมาชิก
สหกรณ์ สินค้าส่วนใหญ่ของสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง จึงเป็นผลผลิตที่มาจากสมาชิกสหกรณ์ที่อาศัยอยู่
ตามพ้ืนที่สูงของจังหวัดต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ สมุนไพร ชา กาแฟอาราบิก้า เห็ด พืชไร่ชนิด
ต่างๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึงสินค้าหัตถกรรมที่เกิดจากฝีมือของแม่บ้านชาวเขาชนเผ่าต่างๆ 
5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงาน/โครงการ 
 1) เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก มีทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานสหกรณ์น้อย 

2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีไม่เพียงพอ ไม่มีความรู้เรื่องการบันทึกบัญชีเท่าที่ควร ส่งผลท าให้   
ไม่สามารถบันทึกบัญชีให้ เป็นปัจจุบันได้ ต้องอาศัยพนักงานราชการของส านักงานสหกรณ์จั งหวัด              
ช่วยด าเนินการให้ 

3) กลุ่มเป้าหมายที่ส่งเสริมการด าเนินงานระยะทางห่างไกลท าให้ไม่สามารถดูแล ติดตาม ส่งเสริม
กิจกรรมได้อย่างสม่ าเสมอ 

4) ความแตกต่างทางด้านภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร 
5) สมาชิกสหกรณ์บางส่วนยังไม่เข้าใจหลักการและวิธีการสหกรณ์ มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมกับ

สหกรณ์น้อย 
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ 

1) ควรประสานงานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์/ส านักตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการเข้าไปสอน แนะน า   
ให้ความรู้ ในการบันทึกบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีของสหกรณ์ 

2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ควรเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์  
อย่างสม่ าเสมอ 

     

การประชุมคณะท างานด้านสหกรณ์ มูลนิธิโครงการหลวง  
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การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาดให้แก่สหกรณ์ 

      

 

 

 

การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาดให้แก่สหกรณ์ 
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ความสอดคล้องกับกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2560 - 2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความย่ังยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์ 

กลยุทธ์ที ่ 8.1 พัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์ 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ :  

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง มีการประกอบอาชีพโดยอาศัย
ฐานความรู้จากโครงการหลวงที่มีการปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและภูมิปัญญาเดิมของท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ชุมชนในพ้ืนที่โครงการหลวงมีความเข้มแข็ง โดยกระบวนการรวมกลุ่ม
และการจัดการกลุ่มเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง   
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินการ :  

ด าเนินการในพ้ืนที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน ก าแพงเพชร แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี  
ตาก  ล าปาง และจังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน 8 สหกรณ์ 4 กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 2 กลุ่มอาชีพ 9 หมู่บ้าน 
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2561 :  

           หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ  ผลเบิกจ่าย  ร้อยละ 
1. งบด าเนินงาน 1,352,100 1,352,100 100 
    1.1 ส่วนกลาง   -  -  - 
    1.2 ส่วนภูมิภาค 1,352,100 1,352,100 100 
2. เงินอุดหนุน 690,000 690,000 100 

รวมทั้งสิ้น 2,312,100 2,312,100 100 
4. สรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ 

 4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวชี้วัด  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวงมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 5 5.86 117.20 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 

ส่วนกลาง 

1. จัดท าแผนปฏิบัติงาน  (Action Plan) แผน 1 1 100 
2. ร่วมประชุม ประสานงาน วางแผน และบูรณาการ งานสหกรณ์ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

ครั้ง 6 6 100 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่โครงการหลวง ครั้ง 2 2 100 

 2. โครงการพฒันาทีส่งูแบบโครงการหลวง 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

4. ส ารวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาดให้แก่สหกรณ์ 
เช่น อุปกรณ์การผลิต/การตลาด อาคารอเนกประสงค์ โรงเรือนพลาสติก 
การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์  

จังหวัด     9          9         100 

ส่วนภูมิภาค 

1. จัดท าแผนปฎิบัติงาน (Action Plan) แผน/จังหวัด 9/9 9/9 100 

2. ร่วมประชุมและบูรณาการงานสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ครั้ง/จังหวัด 4/9 6/9 150 

3. แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ 

ในพ้ืนที่โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

แห่ง/ครั้ง 23/7

7 

23/83 107.79 

4.จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่โครงการฯ โดยการ

ประยุกต์และสอดแทรกวิธีการสหกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรม 23 23 100 

5. ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นท่ี

โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 

ครั้ง 

 

2 2 100 

6. พิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปจัจัยการผลิตและการตลาดให้แก่สหกรณ์ในพ้ืนที่

โครงการหลวง โดยปฏิบัติตามระเบยีบว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินอุดหนนุ  

แห่ง/

จังหวัด 

3/3 3/3 100 

7. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกรณ์ด้านบัญชี/และหรือตลาด ราย 5 5 100 

8. ร่วมประชุมคณะท างานด้านสหกรณ์ มูลนิธิโครงการหลวง/ประชุม

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง 

ครั้ง 4 4 100 

4.2 ผลลัพธ์ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
สหกรณ์/กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/หมู่บ้าน ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 

ได้รับการแนะน าส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ จ านวน 8 สหกรณ์ 4 กลุ่มเตรียม
สหกรณ์ 2 กลุ่มอาชีพ 9 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 23 แห่ง   
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

1) สหกรณ์มีคุณภาพการให้บริการแก่สมาชิกดีข้ึน และมีศักยภาพในการด าเนินงานมากขึ้น 
จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ต่อไปในอนาคต ผลการด าเนินงานผ่านระดับมาตรฐานสหกรณ์ของ   
กรมส่งเสริมสหกรณ์  (ข้อมูลจากกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

     - ระดับดีเลิศ (A) จ านวน 2 สหกรณ ์ 
     - ระดับดีมาก (B) จ านวน 3 สหกรณ์  

2) ผลการด าเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ (รับฝากเงิน สินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
รวบรวมผลผลิต ธุรกิจน้ ามัน และธุรกิจบริการ) เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว คิดเป็นร้อยละ 5.86 
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5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงาน/โครงการ 
 1) เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก มีทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานสหกรณ์น้อย 

2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีไม่เพียงพอ ไม่มีความรู้เรื่องการบันทึกบัญชีเท่าที่ควร ส่งผลท าให้   
ไม่สามารถบันทึกบัญชีให้ เป็นปัจจุบั นได้ ต้องอาศัยพนักงานราชการของส านักงานสหกรณ์จั งหวัด              
ช่วยด าเนินการให้ 

3) กลุ่มเป้าหมายที่ส่งเสริมการด าเนินงานระยะทางห่างไกลท าให้ไม่สามารถดูแล ติดตาม ส่งเสริม
กิจกรรมได้อย่างสม่ าเสมอ 

4) ความแตกต่างทางด้านภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร 
5) สมาชิกสหกรณ์บางส่วนยังไม่เข้าใจหลักการและวิธีการสหกรณ์ มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม  

กับสหกรณ์น้อย 
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ 

1) ควรประสานงานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์/ส านักตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการเข้าไปสอน แนะน า   
ให้ความรู้ ในการบันทึกบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีของสหกรณ ์

2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ควรเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์  
อย่างสม่ าเสมอ 

    
 

การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาดให้แก่สหกรณ์ 
 

              

 

 

 

 

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ประยุกต์ใช้รูปแบบของการสหกรณ์ 
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ความสอดคล้องกับกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2560 - 2564  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความย่ังยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์ 

กลยุทธ์ที ่ 8.1 พัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์ 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ :  
1) เพ่ือขยายผลความส าเร็จของโครงการหลวงในการพัฒนาพ้ืนที่สูงและลดปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

ไปยังพ้ืนที่ที่มีปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ าซากในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่มีปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ าซาก โดยใช้แนวทางของโครงการหลวงและปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเสริมสร้างอาชีพและรายได้บนฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 
3) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน      

และหน่วยงานในพ้ืนที่ในการพัฒนาที่น าไปสู่การพ่ึงตนเอง และเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ 
4) เพ่ือสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมบนพ้ืนที่สู งอย่างยั่ งยืน                   

ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินการ :  
ด าเนินการในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก  จ านวน 10 หมู่บ้าน 

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2561 :  
           หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ  ผลเบิกจ่าย  ร้อยละ 
1. งบด าเนินงาน 179,000 179,000 100 
    1.1 ส่วนกลาง   -  -  - 
    1.2 ส่วนภูมิภาค 179,000 179,000 100 
2. เงินอุดหนุน  -  -  - 

รวมทั้งสิ้น 179,000 179,000 100 
 

 

 

 

 

 

 
 

3. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ปัญหาพืน้ที่

ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน   
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4. สรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ 

    4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม  

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด           
มีกิจกรรมเสริมสร้างการมีสว่นรว่มกับชุมชนโดยประยุกต์และ
สอดแทรกวิธีการสหกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม 

 
กิจกรรม 

 
10 

 
10 

 
100 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการส่วนกลาง 
1. จัดท าแผนปฎิบัติงาน  (Action Plan) แผน 1 1 100 
2. ร่วมประชุม ประสานงาน วางแผน และบูรณาการ       
งานสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

ครั้ง 3 3 100 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน        
ในพ้ืนที่โครงการหลวง 

ครั้ง 2 2 100 

ส่วนภูมิภาค 
1. จัดท าแผนปฎิบัติงาน (Action Plan) แผน/จังหวัด 3/3 3/3 100 
2. ร่วมประชุมและบูรณาการงานสหกรณ์ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

ครั้ง/จังหวัด 6/3 6/3 100 

3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนใน
พ้ืนที่โครงการฯ โดยการประยุกต์และสอดแทรก
วิธีการสหกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรม 10 10 100 

4. ร่วมประชุมคณะท างานด้านสหกรณ์ มูลนิธิ
โครงการหลวง/ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริม
สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง 

ครั้ง 4 4 100 

    4.2 ผลลัพธ์ 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
มีการแนะน า ส่งเสริม ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์แก่เกษตรกร 

10 หมู่บ้าน แบ่งเป็น จังหวัดเชียงใหม่ 5 หมู่บ้าน แม่ฮ่องสอน 2 หมู่บ้าน และจังหวัดตาก 3 หมู่บ้าน   
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทาง 

การเกษตรด้านผลไม้เมืองหนาวและไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูง ท าให้ลดพื้นที่การปลูกฝิ่น และเกษตรกรมีอาชีพหลัก
ในการด ารงชีวิต และมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
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5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงาน/โครงการ 
 1) พ้ืนที่ส่วนใหญ่ โดยทั่วไปเป็นหมู่บ้านในพ้ืนที่ทุรกันดารมาก การเข้าถึงพ้ืนที่กระท าได้ค่อนข้างยาก
ถึงยากมาก และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเป้าหมายจะต้องเดินทางข้ามจากสันเขาสู่สันเขาเป็นส่วนใหญ่ 

2) ระบบการปลูกพืชที่แตกต่างกันบ้างในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ อาจแตกต่างกันบ้างในเรื่องชนิดพืช ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ ความถนัดของเกษตรกรผู้ปลูก หรือแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ 

1) ผลผลิตของสมาชิก/เกษตรกรในพ้ืนที่ ห่างไกลตลาดและแหล่งจ าหน่าย หน่วยงานที่รับผิดชอบควร

หาตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตของสมาชิกให้สามารถมีตลาดรองรับอย่างถาวรและต่อเนื่อง 

2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปแนะน า ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ

อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ อย่างต่อเนื่อง 

     

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยสอดแทรกหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์    

 

 

 

 

การประชุมกลุ่มและร่วมประชุมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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กิจกรรมหลัก : การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2560–2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความย่ังยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์ 

กลยุทธ์ที ่ 8.1 พัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์ 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ:  
เพ่ือแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ให้สามารถด าเนินกิจกรรม

เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม มีความเป็นอยู่ที่ดีในพ้ืนที่โครงการ 
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ :  

กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการสหกรณ์ฝ่ายจัดการ สมาชิกสหกรณ์  ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
78 แห่ง กลุ่มชาวบ้าน 30 แห่ง พ้ืนที่เป้าหมาย คือ  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 65 โครงการ ในพ้ืนที่ 37 จังหวัด 1 พื้นที่ 
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2561  

หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 4,676,700 4,676,700 100 
1.1ส่วนกลาง 203,500 203,500 100 
1.2 ส่วนภูมิภาค 4,473,200 4,473,200 100 
2. เงินอุดหนุน 11,867,800 11,867,800 100 

รวมทั้งสิ้น 16,544,500 16,544,500 100 

4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม(ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ในพ้ืนที่มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 5.32 106.40 
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
1. แนะน า สง่เสริมงาน/กิจกรรมสหกรณ์ ให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนางานสหกรณ์ 
ประชุม ประสานงาน วางแผน แก้ไขปัญหาร่วมกับจังหวัดที่มีการส่งเสริม

แห่ง 108 108 100 

 4. โครงการสง่เสรมิการสหกรณต์ามโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

สหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริรวมถึงการบรูณาการงานรว่มกับหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรจุผลตามวัตถุประสงค ์
ส่วนภูมิภาค 
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพ้ืนที่โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

แห่ง 50 50 100 

ตัวช้ีวัด 
2. จัดเวทีชุมชน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับผู้แทนสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร ผู้น าชุมชนเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ เพ่ือร่วมพูดคุย
เรื่องการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์/แก้ไขปัญหาหรือข้อจ ากัดของสหกรณ์
ในพ้ืนที่/กิจกรรมของชุมชนที่จะร่วมกันด าเนินการในรูปแบบของ
สหกรณ์ หรือเรื่องอ่ืนๆที่เป็นเรื่องที่ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วย
วิธีการของสหกรณ์ 

แห่ง 
ราย 

108 
3,240 

108 
3,240 

100 

3. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

แห่ง 41 41 100 

4.2 ผลลัพธ์ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
สหกรณ์ 78 แห่ง กลุ่มราษฎรพ้ืนที่เป้าหมาย 30 กลุ่ม ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความรู้    

ด้านการสหกรณ ์และมีปริมาณธุรกิจรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
สหกรณ์/กลุ่มในพ้ืนที่โครงการ ได้รับการแนะน าส่งเสริมให้สามารถด าเนินกิจกรรมด้านอาชีพใน

รูปแบบสหกรณ์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดี 
5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานของงาน/โครงการ  

1) สหกรณ์ในพื้นที่โครงการฯ ประสบปัญหาทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการด าเนินธุรกิจ 
2) สหกรณ์มีต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้ค้างที่สมาชิกเป็นจ านวนมาก เนื่องจากสมาชิกไม่ยอมส่งช าระหนี้ 
3) สมาชิกยังขาดความร่วมมือและขาดจิตส านักในการเป็นเจ้าของสหกรณ์ เนื่องจากบางสหกรณ์มีผลการด าเนินงาน

ขาดทุนสะสมมานานหลายปีท าให้การด าเนินธุรกิจสหกรณ์ไม่สามารถตอบแสนองความต้องการของสมาชิกได้ 
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ 

1) ใช้ทุนภายในของสหกรณ์ที่มีอยู่บางส่วนเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจกับสมาชิก (เฉพาะสมาชิกที่ไม่
ผิดสัญญาเงินกู้ เมื่อส่งช าระหนี้แล้ว สหกรณ์พิจารณาให้สมาชิกรายนั้นสามารถกู้เงินเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพได้อีก
ในจ านวนต้นเงินกู้ท่ีเท่าเดิมหรือมากขึ้นโดยพิจารณาถึงความจ าเป็นและต้องไม่ขัดกับข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์) ซึ่งท า
ให้สหกรณ์พอมีส่วนต่างจากดอกเบี้ยเงินกู้ เพ่ือน ามาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจต่อไป 



 
 

94 

 

 

 รายงานประจ าปี 2561 ( Annual Report 2018 ) 

Cooperative Promotion Department  
กรมส่งเสริมสหกรณ์  

2) สหกรณ์ด าเนินการติดตาม ท าความเข้าใจกับสมาชิกที่ค้างช าระหนี้ ซึ่งอาจจัดท าโครงการฟ้ืนฟู/    
ปรับลดยอดหนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการนั้นๆ 

3) แนะน าให้สมาชิกจัดท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือรับรู้รายรับ – รายจ่าย และน ามาวิเคราะห์เพ่ือลดต้นทุน
และควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น 

4) คณะกรรมการสหกรณ์ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจกับสมาชิกในเรื่องต่าง ๆ 
ที่สมาชิกมีข้อสงสัยอยากสอบถามพร้อมขอความร่วมมือจากสมาชิกในการส่งช าระหนี้ให้กับสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2560–2564 :  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความย่ังยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์ 

กลยุทธ์ที ่ 8.1 พัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์ 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ: เพ่ือให้การด าเนินการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ รวดเร็ว และสอดคล้องตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกร ในพ้ืนที่ได้รับความรู้ด้านการสหกรณ์ สามารถ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

การจัดท าเวทีชาวบ้าน โครงการ  ส่งเสริมสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนิน

ธุรกิจสหกรณ์ 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันจัดท า/ทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ 

 

ในพ้ืนที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
 5. โครงการคลินกิเกษตรเคลือ่นที ่
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2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ เป้าหมายด าเนินการ : กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร ราษฎรในพ้ืนที่เป้าหมาย                  
77 จังหวัด 79 แห่ง (กทม. 2 แห่ง)  
พื้นที่เป้าหมาย คือ  77 จังหวัด จ านวน 78 แห่ง (กทม. 2 แห่ง) ที่เป็นหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่แต่ละจังหวัด 
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2561 :  

หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 
1. งบด าเนินงาน 2,128,900 2,128,900 100 
   1.1 ส่วนกลาง 15,100 15,100 100 
   1.2 ส่วนภูมิภาค 2,113,800 2,113,800 100 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมทั้งสิ้น 2,128,900 2,128,900 100 
4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  

4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม(ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1. ผู้ใช้บริการคลินิกสหกรณ์ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 ราย 19,604 30,587 156 
กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
1. ส่งเสริม แนะน า ประสานงาน สนับสนุนและติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ รวมถึงบูรณาการ รว่มกับหนว่ยงานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เพ่ือให้โครงการฯบรรลผุล ตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการฯ 

แห่ง 79 79 100 

ส่วนภูมิภาค 
1. ประสานงานและบูรณาการกับสว่นราชการจังหวัด/อ าเภอหรืออ่ืน 
 ๆที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที ่

ครั้ง 312 312 100 

4.2 ผลลัพธ์  

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย 76 จังหวัด 2 พื้นที่ รวมจ านวนได้รับค าปรึกษา ปัญหาและข้อแนะน าใน

เรื่องของการสหกรณ์ จ านวน 30,587 ราย 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
เกษตรกร ในพ้ืนที่ ได้รับการแนะน าส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 

การประกอบอาชีพและกิจกรรมอ่ืน เพ่ือพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดี 
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กิจกรรมคลินิกสหกรณ์ มอบพันธุ์ไม้ให้แก่เกษตรกรที่มารับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2560–2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์ 

กลยุทธ์ที ่ 8.1 พัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์ 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ:  
    1) เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชที่ส ารวจเก็บรวมและปลูกรักษาไว้ทั้งไม้ดอก ไม้ใบ  
พืชสมุนไพร ฯลฯ และประชุมให้ความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและให้เกิดการใช้ประโยชน์  
หรือเพ่ิมมูลค่า สร้างรายได้เสริมโดยจัดการในรูปแบบสหกรณ์ให้แก่เกษตรกร เพ่ือพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  
    2) เพ่ือส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
    3) เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนองพระราชด าริฯ 
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกสหกรณ์  นักเรียน ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ 49 
นิคมสหกรณ์ 1 ศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพง และจังหวัดร้อยเอ็ด พ้ืนที่เป้าหมาย คือ  นิคมสหกรณ์ 49 แห่ง ที่
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง  ศูนย์สาธิตตามพระราชประสงค์หุบกะพง รวม 51 แห่ง 30 จังหวัด 
 

กิจกรรมคลินิกสหกรณ์ สหกรณ์สอนอาชีพเสริม แก่ผู้สนใจภายในงาน 

 
 

6. อนรุกัษพ์นัธกุรรมพชืตามพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ                          

สยามบรมราชกมุารี 
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3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2561 :  
หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 3,574,400 3,574,400 100 
1.1ส่วนกลาง 43,600 43,600 100 
1.2 ส่วนภูมิภาค 3,530,800 3,530,800 100 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมทั้งสิ้น 3,574,400 3,574,400 100 

4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  

4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม(ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. กลุ่มสมาชิกได้รับการส่งเสริมการสหกรณ์ การอนุรักษ์และ    

ใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  

แห่ง 

ราย 

50 

4,500 

50 

4,530 

100 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 

ส่วนกลาง 

1. ส่งเสริม แนะน า ประสานงาน สนับสนุนและติดตาม                      

ผลการด าเนินงานโครงการฯ รวมถึงบูรณาการ ร่วมกับ อพ.สธ. 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการฯ 

แห่ง 51 51 100 

ส่วนภูมิภาค 

1. แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

แห่ง 50 50 100 

2. จัดเวทีเสวนาในชุมชนเพ่ือเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชและ

ทรัพยากร/ประโยชน์ของพืชและทรัพยากร/ภาพถ่าย/

รายละเอียดอ่ืนๆ/รวมถึงการให้ความรู้ในการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชและทรัพยากรในท้องถิ่น  

แห่ง 

ราย 

50 

4,500 

50 

4,530 

100 
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4.2 ผลลัพธ์  

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

กลุ่มราษฎรพื้นที่เป้าหมาย 50 แห่ง 30 จังหวัด  ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรู้     

ด้านการสหกรณ์ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช รวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมในรูปแบบสหกรณ์ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

กลุ่มในพ้ืนที่โครงการ ได้รับการแนะน าส่งเสริมความรู้การสหกรณ์ และการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

แปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมพันธุกรรมพืช เช่น สมุนไพรต่างๆ เป็นอาชีพเสริม เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตสมาชิกให้มี

ความเปน็อยู่ที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะท างานส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และฝึกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช และการบริหารจัดการกลุ่มในรูปสหกรณ์ 

 

การเตรียมแปลงสาธิต 
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ความสอดคล้องกับกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2560–2564 : 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความย่ังยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์ 

กลยุทธ์ที ่ 8.1 พัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์ 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ:  
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการมีสุขภาพแข็งแรง          

ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีควบคู่กับการรู้จักช่วยตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันได้ ตลอดจนการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างเสมอภาค โดยอยู่บนความสมดุล 
ทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ความรู้และทักษะ และการมีสุขภาพที่ดี 
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ :  พ้ืนที่ด าเนินงาน จ านวน 51 จังหวัด 2 พ้ืนที ่สถานศึกษา
ทั้งหมด 505 แห่ง 
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2561 :  

หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 7,062,400 7,062,400 100 
   1.1 ส่วนกลาง 113,400 113,400 100 
   1.2 ส่วนภูมิภาค 6,949,000 6,949,000 100 
2. เงนิอุดหนุน 10,129,500 10,129,500 100 

รวมทั้งสิ้น 17,191,900 17,191,900 100 
4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  

    4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1. ระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาสหกรณ์นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ราย 5,468 5,093 93.14 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 
ส่วนภูมิภาค 
1. จัดให้มีกิจกรรมการประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการจัด
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 

แห่ง 267 247 92.51 

 
 

7. โครงการสง่เสรมิสหกรณต์ามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกมุาร ี



 
 

100 

 

 

 รายงานประจ าปี 2561 ( Annual Report 2018 ) 

Cooperative Promotion Department  
กรมส่งเสริมสหกรณ์  

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

2. จัดให้มีการประกวดกิจกรรมการออมของสมาชิกกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน (เฉพาะจังหวัดที่มีโรงเรียนเป้าหมาย)           

ราย 346 345 99.71 

3. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการ
กิจกรรมสหกรณ ์นักเรียน ครูผู้รับผิดชอบ และผู้สังเกตการณ์ 

ราย 5,997 6,189 103.20 

4. จัดให้มีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน เช่น กิจกรรม

สหกรณ์ร้านค้า กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 

แห่ง 467 459 98.29 

5. แนะน า ส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มและการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร 

กลุ่ม 71 71 100 

    4.2 ผลลัพธ์  

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  มีผลประเมินระดับ

คะแนนเฉลี่ยวิชาสหกรณ์ จ านวน 5,093 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.14 ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนได้ใช้วิธีการรวมกลุ่มในการจัดการปัญหาต่าง ๆ               

ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
 กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ยังมีความแตกต่างกัน    
ซึ่งครูผู้สอนจะเป็นผู้บอกให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ โดยไม่ได้เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเอง 
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ 
 จัดการให้ความรู้ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยยึดนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมงานสหกรณ์ ในการจัด

นิทรรศการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร”  

นักเรียนร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้

เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
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ความสอดคล้องกับกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2560–2564 :  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความย่ังยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์ 

กลยุทธ์ที ่ 8.1 พัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์ 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ:  
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะด้านการสหกรณ์ และสร้างลักษณะนิสัยที่สอดคล้องกับ อุดมการณ์

สหกรณ์ สร ้างจ ิตส าน ึกในการท างานร ่วมกันให ้เด ็กน ักเร ียนและประชาชน จนสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ และเพ่ือเผยแพร่ขยายกิจการสหกรณ์ไปสู่ประชาชน 
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ : พ้ืนที่ด าเนินงาน จ านวน 18 จังหวัด สถานศึกษาทั้งหมด 18 แห่ง 
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2561 :  

หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 111,600 111,600 100 
   1.1 ส่วนกลาง - - - 
   1.2 ส่วนภูมิภาค 111,600 111,600 100 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมทั้งสิ้น 111,600 111,600 100 

4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  

    4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม(ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีด าเนินการ 

ส่วนภูมิภาค 

1. โรงเรียนที่จัดให้มีกิจกรรมสหกรณ์ในภาคปฏิบัติ เช่น กิจกรรม

ร้านค้าสหกรณ์ กิจกรรมออมทรัพย์ 

กิจกรรม 26 41 157.69 

2. โรงเรียนที่มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นปัจจุบัน และบันทึก

บัญชีเป็นปัจจุบันอย่างเป็นระบบ 

แห่ง 18 18 100 

3. โรงเรียนที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุกสิ้นปีการศึกษา 

การปันผลและการเฉลี่ยคืนกับนักเรียน 

แห่ง 18 18 100 

 
 

8. โครงการสง่เสรมิกจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีนในโรงเรยีนเพยีงหลวง ในทลูกระหมอ่ม

หญงิอบุลรตันราชกัญญา สิรวิฒันาพรรณวดี 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

4. โรงเรียนที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ภายในเดือนที่ 2 ของเทอมที่ 1 แห่ง 18 18 100 

5. แนะน า/ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง แห่ง 18 18 100 

    4.2 ผลลัพธ์  

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 18 แห่ง ได้รับการแนะน าส่งเสริม ความรู้/ทักษะด้านการสหกรณ์         
และสร้างลักษณะนิสัยที่สอดคล้องกับอุดมการณ์สหกรณ์ คือ การช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
สร้างจิตส านึกในการท างานร่วมกันให้เด็กนักเรียน ร้อยละ 100 โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนได้น าความรู้ด้านการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น เรื่องการรวมกลุ่ม           
การท างานแบบกลุ่ม ความซื่อสัตย์ การเสียสละ ประชาธิปไตย การบันทึกบัญชี  การออม เป็นต้น 
5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานของงาน/โครงการ  
 1) พ้ืนที่โรงเรียนห่างไกลทุรกันดารตามแนวชายแดนจากทั่วทุกภาคของประเทศ ท าให้การเข้าไป
ส่งเสริมค่อนข้างล าบาก  
 2) การจัดการเรียนการสอนยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ  
 1) ควรจัดระบบการให้ความรู้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2) เมื่อโรงเรียนมีความพร้อมที่จะจัดตั้งสหกรณ์นักเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์
นักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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ความสอดคล้องกับกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2560–2564 :  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความย่ังยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์ 
กลยุทธ์ที ่ 8.1 พัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์ 
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ:  

1) เพ่ือคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารสหกรณ์ได้อย่างโดดเด่น ให้ได้รับรางวัล และสามารถเป็นแบบอย่างให้สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรอ่ืนน าไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้ 

2) เพ่ือเป็นการเผยแพร่ สนับสนุน ส่งเสริม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร    
ได้น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการด าเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ใน 76 จังหวัด และ 2 พื้นที่  
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2561 :  

หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 
1. งบด าเนินงาน 872,600 862,368.50 98.83 
    1.1 ส่วนกลาง 576,200   
    1.2 ส่วนภูมิภาค 296,400   
2. เงินอุดหนุน -   

รวมทั้งสิ้น 872,600 862,368.50 98.83 

4. สรุปผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม(ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

1. สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้ และผ่านการคัดเลือก จากระดับจังหวัด 

แห่ง 234 189 80.77 

2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้ และผ่านการคัดเลือกจากระดับเขต 

แห่ง 27 27 100 

3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้ และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สหกรณอ่ื์น 

แห่ง 15 15 100 

 
 

9. โครงการประกวดผลงานการขบัเคลือ่นปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในสหกรณแ์ละ

กลุม่เกษตรกร 
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    4.2 ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสมัครเข้ารับการคัดเลือก จ านวนทั้งสิ้น 189 แห่ง  มีสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสหกรณ์ได้อย่างโดดเด่นและได้รับรางวัลจ านวน 15 แห่ง  

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
- สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินงานและสมาชิกได้น าไปปรับใช้ในการด ารงชีวิต 
- เกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทุกระดับตั้งแต่

สมาชิก คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ  
5. ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานของงาน/โครงการ  

บางสหกรณ์มีการด าเนินงานที่มุ่งการเจริญเติบโตด้านธุรกิจตามกระแสทุนนิยม ขาดความพอดีในการ
ด าเนินงาน ละเลยถึงพ้ืนฐานความเป็นสหกรณ์  ท าให้ประสบปญัหาการขาดทุน หนีส้ินมาก สหกรณ์ขาดความมั่นคง     
6. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ 

ให้การสนับสนุนงบประมาณส าหรับเจ้าหน้าที่ในการแนะน า ส่งเสริม จัดอบรมให้ความรู้แก่สหกรณ์/
กลุ่มเกษตร/สมาชิก ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินงานและการด าเนินชีวิต 
รวมถึงสนับสนุนงบเงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิก ที่มีความตั้งใจในการด าเนินกิจกรรมอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องคณะท างานตรวจประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินข้อมูลฯ ของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากการเข้าแนะน า ส่งเสริม ให้ความรู้แก่สหกรณ์และสมาชิก เกษตรกรสามารถน ามาปรับใช้กับ 

การด ารงชีวิตได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน เช่น การท าปุ๋ย การท าแก๊สชีวภาพ เป็นต้น 
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á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×Í่¹¡ÒÃá¡Œä¢»Þ̃ËÒã¹¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãµŒ 

 

 

สงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใตดวยวิธีการสหกรณ และสราง

เครือขายใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต (ปตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา) โดยการอบรมอาชีพ สนับสนุน

เครื่องมืออุปกรณการผลิตและการตลาด และใหความรูดานการสหกรณแกสมาชิกสหกรณและผูนําชุมชน

อิสลาม เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของหมูบานดวยวิธีการสหกรณ และแกปญหาความรุนแรงดวยระบบ

สหกรณ ผานงาน/โครงการ ดังนี้ 

¡Ô̈ ¡ÃÃÁÃÍ§ (§Ò¹/â¤Ã§¡ÒÃ) :   

1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐ¡ÒÃá»ÃÃÙ»ÂÒ§¾ÒÃÒ¢Í§ÊË¡Ã³�/¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã

ã¹¨Ñ§ËÇÑ´ÂÐÅÒ 

2. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒ¹ÒํªØÁª¹áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§Í§¤�¡Ãµ‹Ò§ æ ã¹ªØÁª¹ 

3. â¤Ã§¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¼ÅÔµ¼Å·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃã¹¾×¹้·Ṏ่ Ñ§ËÇÑ́ »µ̃µÒ¹Õ  

4. â¤Ã§¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÁÑ¹่¤§¢Í§ËÁÙ‹ºŒÒ¹´ŒÇÂÇÔ̧ Õ¡ÒÃÊË¡Ã³� 162 ËÁÙ‹ºŒÒ¹  

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564  :   

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐาน

รากของประเทศดวยการเรงพัฒนาบุคลากรของสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐานและจัดอันดับความ

เชื่อถือของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :    

1) สงเสริมและพัฒนาอาชีพ สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

2) สนับสนุนเงินอุดหนุนแกสหกรณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :  

1) สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 3,986 ราย 

2) สหกรณไดรับการเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ จํานวน 4 สหกรณ  

 
 
 

á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ 

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : Ê‹§àÊÃÔÁÍÒªÕ¾´ŒÒ¹¡ÒÃà¡ÉµÃã¹¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãµŒ 
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3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  
หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 8,823,400 8,782,900 99.54 
   1.1 สวนกลาง  - - - 

   1.2 สวนภูมิภาค  8,823,400 8,782,900 99.54 
2. เงินอุดหนุน 6,897,800 3,875,600 56.19 

รวมท้ังส้ิน 15,721,200 12,658,500 80.52 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. สมาชิกสหกรณไดรับการถายทอดความรูดานการสหกรณ 

และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ 

คน 3,986 5,237 131.38 

2. สหกรณไดรับการเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ สหกรณ 4 4 100 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. แนะนํา สงเสริม ติดตามการดําเนินงานตามโครงการฯ จังหวัด 4 4 100 

2. ประสานงานหนวยงานดําเนินการตามโครงการ จังหวัด 4 4 100 

3. ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลโครงการ จังหวัด 4 4 100 

สวนภูมิภาค 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปยางพาราของสหกรณ/กลุมเกษตรกรในจังหวัดยะลา 

     1.1 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑการเบิกจาย 

เงินอุดหนุน และติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ  

ครั้ง/ราย 2/40 2/40 100 

     1.2 เบิกจายเงินอุดหนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดําเนิน

ธุรกิจของสหกรณกองทุนสวนยางมงคลยะรม จํากัด 

บาท 2,312,300 2,312,300 100 

2. โครงการพัฒนาผูนําชุมชนและบุคลากรขององคกรตาง ๆ ในชุมชน  

     2.1 อบรมถายทอดความรู หลักสูตร "เผยแพรความรูเรื่อง

ประชารัฐกับสหกรณสูชุมชน" ใหกับผูนําชุมชน  ผูนําศาสนา     

ในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 

ราย 182 187 102.75 

     2.2 อบรมถายทอดความรู หลักสูตร "สงเสริมพัฒนาผูนํา

สหกรณในจังหวัดชายแดนภาคใต" ใหกับกรรมการฝายจัดการ

และสมาชิก ในจังหวัดนราธิวาส ปตตานี และยะลา 

ราย 280 308 110 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

     2.3 อบรมถายทอดความรู หลักสูตร “เผยแพรความรู   

เรื่องการสหกรณสูศูนยเรียนรูการสหกรณ” 

ราย 120 132 110 

3. โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตาน ี

     3.1 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑการเบิกจาย 

เงินอุดหนุน และติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 

ครั้ง/ราย 2/100 2/100 100 

     3.2 เบิกจายเงินอุดหนุน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดําเนิน

ธุรกิจ จํานวน  3 สหกรณ  

บาท 4,585,500 1,5633,000 34.09 

4. โครงการเสริมสรางความม่ันคงของหมูบานดวยวิธีการสหกรณ 162 หมูบาน 

     4.1 อบรมถายทอดความรูดานอุดมการณ หลักการ วิธีการ

สหกรณ และการจัดตั้งกลุมเตรียมการสหกรณ 

ราย 1,135  2,477 218.23 

     4.2 ถายทอดความรูการบมเพาะความรูดานการสหกรณเยาวชน ราย 486 486 100 

     4.3 พัฒนาเครือขายหมูบานจัดตั้งดวยวิธีการสหกรณ ราย 1,319 1,283 97.27 

     4.4 ศึกษาดูงานการดําเนินงานของสหกรณท่ีประสบความสําเร็จ ราย 324 324 100 

   4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

1. สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรไดรับการอบรมและนําความรูท่ีไดไปปรับใชเพ่ือใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

จํานวน 5,237 คน  

2. สหกรณไดรับการเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ จํานวน 4 สหกรณ                                             

        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

        1. สหกรณมีการวางแผนพัฒนาธุรกิจและการใชประโยชนจากอุปกรณการตลาดท่ีไดรับการสนับสนุน 

สามารถรองรับผลผลิตของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีเพ่ิมข้ึน 

        2. ผูนําสหกรณ และประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต มีความรูความเขาใจในเรื่องของอุดมการณ 

หลักการ และวิธีการสหกรณท่ีถูกตอง และสงผลใหเกิดการรวมกลุมเปนสหกรณ/กลุมเกษตรกรในอนาคต 

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

1. สถานการณความไมสงบสงผลกระทบตอการลงไปปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 

2. การบูรณาการของหนวยงานตาง ๆ ในพ้ืนท่ีไมมีความเชื่อมโยงขอมูลระหวางกัน กอใหเกิดความ

ซํ้าซอนของกลุมเปาหมายและการดําเนินงาน เชน การจัดหาปจจัยการผลิต การฝกอบรม สงผลใหการแนะนํา

และสงเสริมเพ่ือใหเกิดกระบวนการในลักษณะสหกรณเปนไปไดยาก เปนตน  

3. หนวยงานตาง ๆ ท่ีรวมบูรณาการในพ้ืนท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณไมเพียงพอ จึงทําใหการ

บริหารจัดการแผนงาน/โครงการตาง ๆ ไมไดรับความรวมมือเทาท่ีควร 

4. สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร เกษตรกรและเยาวชนในพ้ืนท่ีไมมีความสนใจเขารวมกิจกรรม 

5. ราคายางพาราผันผวนและตกต่ํา สงผลใหการดําเนินธุรกิจของสหกรณและสมาชิกมีรายไดลดลง 

6. กลุมเกษตรกรมีอุปกรณการตลาด และทุนดําเนินงานไมเพียงพอ           
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6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

1. ควรจัดใหมีการฝกอบรมหรือซักซอมแนวทางการจัดการแผนงานโครงการตาง ๆ ท่ีจะขอรับการสนับสนุน

จากภาครัฐทุกหนวยงาน เชน แผนงานงบปกติ งบโครงการกลุมจังหวัด งบจังหวัด เปนตน เพ่ือใหการจัดทํา

แผนงานโครงการถูกตอง และสามารถถือใชไดทันทีโดยไมตองปรับปรุงแกไข 

2. กลุมเปาหมายท่ีไดรับปจจัยการผลิตควรไดรับการสงเสริม พัฒนา และบริหารจัดการอยางเต็ม

รูปแบบเพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมตามโครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. การจัดทําแผนงานโครงการตาง ๆ สหกรณ/กลุมเกษตรกรจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากสมาชิก

ท่ีมีความสมัครใจเขารวมโครงการซ่ึงเปนจุดแข็งในการรวมกลุมของสหกรณ/กลุมเกษตร การแนะนําสมาชิกให

เขาใจถึงกระบวน/ข้ันตอนในการทํางาน โดยอาศัยหนวยงานหรือองคกรท่ีมีความรูความชํานาญมาใหความรู

และคําแนะนําในเรื่องตาง ๆ จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนและมีความสําคัญมากในการขับเคลื่อนเครือขายเพ่ือสรางความ

เขมแข็งของเครือขาย 

4. ควรจัดสรรงบประมาณในวงเงินท่ีสูงข้ึน เพ่ือท่ีจะไดจัดโครงการศึกษาดูงาน สหกรณ/กลุมเกษตรกร      

ท่ีประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน นอกเหนือจากพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือท่ีผูเขารับการอบรมจะ

ไดศึกษาจากประสบการณจริงมากข้ึน 

5. การใหความรูแกสหกรณ/กลุมเกษตรกรในการพัฒนาแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพ่ือกอใหเกิดการสราง

มูลคาเพ่ิมแกสินคาเกษตร อาทิเชน สหกรณ/กลุมเกษตรกร ท่ียังแปรรูปเปนวัตถุดิบเบื้องตน (ยางแผนรมควัน, 

ยางคอมปาวด ) ควรท่ีจะมีการสงเสริมให ไดมาตรฐาน GMP เ พ่ือขับเคลื่อนใหสามารถสงออกได                  

และการเชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีเพ่ือเพ่ิมชองทางการกระจายสินคา เปนตน 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 
เรือประมงสหกรณประมงปตตานี จํากัด อาคารคัดแยก เก็บยางสกย.มงคลยะรม จํากัด 

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

¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÑ¡ : â¤Ã§¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¼ÅÔµ¼Å·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃã¹à¢µ¾Ñ²¹Ò           

àÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉ   

1. â¤Ã§¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ¼Å¼ÅÔµ·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃã¹à¢µ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô̈ ¾ÔàÈÉ  

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร  

กลยุทธท่ี 1.2 สรางความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายสหกรณท้ังภายในและตางประเทศ 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ : 
1) เพ่ือใชวิธีการสหกรณในการแกไขปญหาและบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ ใหมีเสถียรภาพดานราคาและเพ่ิมมูลคาแกสินคาเกษตร 

2) เพ่ือพัฒนาสหกรณในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยสนับสนุนอุปกรณการตลาด โครงสรางพ้ืนฐาน 

3) เพ่ิมศักยภาพการเชื่อมโยงเครือขายการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรรองรับการคาขายตามแนวชายแดน 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ : สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ี 10 จังหวัด จํานวน 40 สหกรณ 

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 352,000 351,888.17 99.97 
   1.1 สวนกลาง  - - - 

   1.2 สวนภูมิภาค  352,000 351,888.17 99.97 
2. เงินอุดหนุน 20,524,000 13,412,651.80 65.35 

รวมท้ังส้ิน 20,876,000 13,764,539.97 65.93 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. สหกรณท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาศักยภาพ แหง 40 40 100 

2. สหกรณมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา รอยละ 4 4.35 108.75 

3. สินคาเกษตรมีมูลคาเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา  

 

 

 

รอยละ 2.5   
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินงานโครงการบริหาร

จัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

เรื่อง 1 1 100 

2. บูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประสานกับ

จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีอยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ใหคําแนะนํา สงเสริม รวมถึงการแกไขปญหา 

จังหวัด 10 10 100 

3. ติดตาม เรงรัด การเบิกจายเงินอุดหนุนในการ

กอสรางปจจัยพ้ืนฐานใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

สหกรณ 2 1 50 

4. ติดตาม และประเมินผล จัดทํารายงานผล  ครั้ง 10 10 100 

สวนภูมิภาค 

1. จัดทําแผนปฏิบัติงานในการแนะนํา สงเสริมสหกรณ

ตามโครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรใน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ครั้ง 10 10 100 

2. รวมกับสหกรณในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน/แผนการ

บริหารจัดการผลผลิต/แผนการใชประโยชนจากอุปกรณ

การตลาดท่ีไดรับใหเกิดประโยชน และประสานงาน

รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ครั้ง 10 10 100 

3. ปฏิบัติงาน กํากับ ดูแล แนะนํา สงเสริมสหกรณใน

การดําเนินงานตามโครงการฯ พรอมท้ังแกไขปญหา

และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

สหกรณ 40 40 100 

4. ติดตาม เรงรัดการเบิกจายเงินอุดหนุนใหแลวเสร็จ

ตามแผนการดําเนินงาน  

สหกรณ 2 1 50 

5. รายงานผลการดําเนินงานในการขับเคลื่อนสหกรณ

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทุกวันท่ี 5 

ครั้ง 10 10 100 

   4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

        สหกรณในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน 40 แหง 

        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

        สหกรณในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน รอยละ 4.35 
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5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

1) สหกรณการเกษตรแมระมาด จํากัด จังหวัดตาก สงคืนเงินอุดหนุน 7 ลบ. เนื่องจากท่ีดินของสหกรณ

เปนพ้ืนท่ีอยูในเขตหามกอสรางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับปญหาผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว

ในพ้ืนท่ีลดลง จึงไมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ คณะกรรมการสหกรณฯ จึงมีมติขอสงคืน

เงินงบประมาณในการกอสรางโรงลดความชื้นขนาด 250 ตัน/วัน 

2) สหกรณการเกษตรพบพระ จํากัด จังหวัดตาก ไดรับงบประมาณสําหรับการกอสรางโครงสราง

พ้ืนฐาน ดานการผลิต รวบรวม การตลาดและการแปรรูป (โกดังเอนกประสงค ลานตาก โรงคลุมพรอมเครื่อง

ชั่ง โรงอบลดความชื้น) เพ่ือพัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมแกสินคาเกษตรในพ้ืนท่ี ปจจุบันอยูระหวางการกอสราง 

สาเหตุท่ีลาชาเนื่องติดขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ท่ีหามมิใหใชบังคับแกการกอสรางอาคารหรือ

ดัดแปลงฯ ในบริเวณท่ี 1 : พ้ืนท่ีบริเวณเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ซ่ึงไดรับการประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวาเลย ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เรื่องกําหนดบริเวณหาม

กอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในทองท่ีเขตองคการบริหารสวน

ตําบลวาเลย อําเภอพบพระ จังหวัดตาก  และทางองคการบริหารสวนตําบลวาเลย  ไดพิจารณาอนุญาตให

สหกรณฯ ดําเนินการกอสรางตามแบบแปลนท่ียื่นขออนุญาต เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2561 ซ่ึงทางหางหุนสวน

จํากัด อุบลเทควิศวกรรม ไดเริ่มเขาพ้ืนท่ีดําเนินการเม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2561 กําหนดการแลวเสร็จภายใน 

180 วัน สิ้นสุดสัญญาในเดือนเมษายน 2562  

6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

ควรมีการศึกษาในหลักการปฏิบัติรวมกัน หนวยงานท่ีเก่ียวของควรบูรณาการ เพ่ือสนับสนุน 

การดําเนินงานพัฒนาศักยภาพสหกรณในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากตองปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบท่ีเก่ียวของ เชน กฎหมายผังเมือง 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
 

สกก. พบพระ จํากัด อยูระหวางการปรับ พ้ืนท่ีกอสรางโกดังเอนกประสงค 

การประชุมวางแผนการบริหารจัดการผลผลิต  โรงคลุมพรอมเครื่องช่ัง           
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á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ 

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

1 .  â¤Ã§¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ ÃÐËÇ‹Ò§¡ÃÁÊ‹§ àÊÃÔÁÊË¡Ã³�áÅÐ                            

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃ    
 

  จัดทําระบบขอมูลบูรณาการรวมกันระหวางกรมสงเสริมสหกรณและกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 
1 ระบบ เพ่ือเปนโปรแกรมในการบริหารขอมูลเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ โดยจัดเก็บขอมูลทะเบียนสมาชิก
สหกรณรายคน ซ่ึงขอมูลในระบบท่ีไดจะนํามาบูรณาการขอมูลรวมกัน เพ่ือลดความซํ้าซอนและทําให            
มีฐานขอมูลท่ีถูกตอง สามารถเชื่อมโยงขอมูลเกษตรกรระหวางหนวยงานตาง ๆ โดยท่ีระบบงานสามารถรองรับ
ขอมูลไดไมนอยกวารอยละ 50 ของฐานขอมูลสมาชิกสหกรณท้ังหมด และสามารถประมวลผลไดอยาง           
มีประสิทธิภาพ 

á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨°Ò¹ÃÒ¡áÅÐªØÁª¹à¢ŒÁá¢็§ 

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : ¾Ñ²¹Ò¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾ÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Òà¾Ô่Áã¹ÊÑ§¡Ñ´Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã 

1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾ã¹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ãà¾×่ÍÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Òà¾Ô่Á 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณ 
กลยุทธ 1.2 สรางความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายสหกรณท้ังภายในประเทศและตางประเทศ   
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของสหกรณ 
กลยุทธ 4.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และนวัตกรรม 
มาใชในระบบสหกรณ 
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

1) เพ่ือสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนากลุมอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกรอยางมีทิศทาง 
2) เพ่ือสนับสนุนปจจัยพ้ืนฐานใหกลุมอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกรในการพัฒนาผลิตภัณฑใหได

คุณภาพและมาตรฐานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด 
3) เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมสินคาของกลุมอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกร 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :  
กลุมอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกร จํานวน 150 กลุม พ้ืนท่ีดําเนินการท่ัวประเทศ 
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3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 1,018,800 บาท 809,196 บาท 79.43 
   1.1 สวนกลาง  - - - 

   1.2 สวนภูมิภาค  1,018,800 บาท 809,196 บาท 79.43 
2. เงินอุดหนุน 9,000,000 บาท 8,714,624 บาท 96.83 

รวมท้ังส้ิน 10,018,800 บาท 9,523,820 บาท 95.06 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. กลุมอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกรมีแผนพัฒนา

อยางมีทิศทาง 

แหง 150 150 100 

2. กลุมอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกรไดรับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑ 75 158 210.67 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

สงเสริม แนะนํา ติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน     

สวนภูมิภาค 

กิจกรรมการพัฒนาเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาของกลุม     

1. การจัดเวทีประชุมเพ่ือวิเคราะหสถานการณกลุม 

จัดทําแผนพัฒนาธุรกิจเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ 

แหง 150 150 100 

2. การสนับสนุนปจจัยพ้ืนฐานพัฒนาใหกลุมอาชีพใน

สังกัดสถาบันเกษตรกรในการพัฒนาผลิตภัณฑใหได

คุณภาพและมาตรฐานท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของตลาด 

แหง 150 147 98 

3. ประสานงาน สงเสริม แนะนํา ติดตาม รายงานผล

การดําเนินงาน 

แหง 150 150 100 

 4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

มูลคาของผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึน 24,006,103 บาท  

(ขอมูลจากแบบรายงานสํานักงานสหกรณจังหวัด : จํานวนกลุมอาชีพ 74 แหง)  
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ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

 ครัวเรือนสมาชิกกลุมอาชีพมีรายไดเฉลี่ย 117,153 บาท/ป ( ขอมูลจากแบบรายงานสํานักงาน

สหกรณจังหวัด : จํานวนกลุมอาชีพ 77 แหง ) ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ี 85,000 บาท/ป ระดับรายไดท่ีสูงนี้สงผล

ใหสมาชิกกลุมอาชีพและสมาชิกในครัวเรือนของสมาชิกกลุมอาชีพมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

 1) กลุมอาชีพ/สหกรณ/กลุมเกษตรกร มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณหลายชองทาง หากไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนทําใหเกิดปญหาขอยกเลิก และปรับเปลี่ยนกลุมเปาหมาย ทําให

การดําเนินงานลาชา 

2) เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการภายในของ กลุมอาชีพ / สหกรณ สงผลใหขาดความ

พรอม ทําใหการดําเนินการลาชาและอาจตองปรับเปลี่ยนเปาหมายหรือขอยกเลิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

     

เครื่องปดฉลากพรอมพิมพวันท่ีผลิตและหมดอายุ  

กลุมรุงรดาสมุนไพร สังกัด  

สหกรณการเกษตรแมสรวย จํากัด จ.เชียงราย 

เครื่อง CNC แกะสลักไม กลุมเฟอรนิเจอรไมไผ สังกัด สหกรณการเกษตรเมืองอํานาจเจริญ จํากัด 

 

เครื่องซีลสไลดหมู รุน Auto ใบมีดขนาด 12 นิ้ว 

กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรพัฒนาภูกามยาว สังกัด สหกรณโคขุนดอกคําใต จํากัด จ.พะเยา 
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1. â¤Ã§¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í´ŒÒ¹Ë¹Õ้ÊÔ¹ÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³�/¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã 

1.1 ª‹ÇÂàËÅ×Í´ŒÒ¹Ë¹Õ้ÊÔ¹ÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³�/¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·Õ่»ÃÐÊºÍØ·¡ÀÑÂ »‚ 2559/60   

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร                                  

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐาน

รากของประเทศ 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนนิงานโครงการ : พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลาง

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐานรากของประเทศดวยการเรงพัฒนาบุคคลของสหกรณและ 

กลุมเกษตรกรสูมาตรฐานและจัดอันดับความนาเชื่อถือของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ : สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีอยูในพ้ืนท่ีตามประกาศเขต

การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ป 2559/60 ตั้งแตวันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 

ไปจนกวาจะสิ้นสุดฤดูฝนของภาคใต (ประมาณเดือนกุมภาพันธ 2560)  จํานวน 86,926 ราย 

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 766,300 766,300 100 
   1.1 สวนกลาง  77,200 77,200 100 

   1.2 สวนภูมิภาค  689,100 689,100 100 
2. เงินอุดหนุน 110,000,000 15,418,814.82 14.02 

รวมท้ังสิ้น 110,766,300 16,185,114.82 14.61 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. รอยละของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

ท่ีประสบอุทกภัย ป 2559/60 ไดรับความชวยเหลือเงิน

อุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบี้ย 

ราย 

 

 

86,926 12,781 14.70 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. กําหนดแนวทางในการดําเนินงานโครงการชวยเหลือ

ดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบ

อุทกภัย ป 2559/60 เพ่ือสนับสนุนกลุมเปาหมาย 

ระดับ 5 5 100 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

2. ประมวลผลและสรุปความกาวหนาการดําเนินงาน

ตามโครงการชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุม

เกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย ป 2559/60 

ระดับ 5 5 100 

3. ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ติดตามผลการดําเนินการ

โครงการชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุม

เกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย ป 2559/60 

ครั้ง 250 250 100 

สวนภูมิภาค 

1.ตรวจสอบ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของโครงการกําหนด 

ครั้ง  5 5 100 

 4.2 ผลลัพธ  

ผลลัพธเชิงปริมาณ 

เบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร จํานวน 12,781 ราย  

จํานวนชดเชยดอกเบี้ยรวมท้ังสิ้น  15,418,814.82  บาท 

ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

1) สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร ไดรับความชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนดานภาระหนี้สิน        

ท่ีไดรับผลกระทบอุทกภัย 

2) สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร มีเงินเหลือไวใชจายในครัวเรือน รวมถึงสหกรณ/กลุมเกษตรกร     

ไมขาดสภาพคลองทางการเงิน 

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

งบประมาณท่ีไดรับเพ่ือดําเนินการใหความชวยเหลือไมทันตอสถานการณอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนไดทันทวงที   

การชวยเหลือชดเชยดอกเบี้ยลาชา ทําใหสมาชิกบางรายชําระหนี้เสร็จสิ้นกอนไดรับงบประมาณ 

6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

1) จัดทําระบบฐานขอมูลสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีถูกตอง เพ่ือใหไดรับการชวยเหลือไดทันทวงที 

2) จัดทําระบบท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

           

ช้ีแจงการใหความชวยเหลือและมอบถุงยังชีพใหกับสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูประสบอุทกภัย จ.รอยเอ็ด 
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1.2 ÁÒµÃ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×ÍÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³�/¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·Õ»่ÃÐÊºÍØ·¡ÀÑÂ »‚ 2560 

(¾ÒÂØµÒÅÑÊáÅÐ¾ÒÂØà«Ô¹¡Ò)  

 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร                                  

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับ    

ฐานรากของประเทศ 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :   เพ่ือเปนการชวยเหลือบรรเทาภาระหนี้สิน      

และลดตนทุนของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :  

     สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีอยูในพ้ืนท่ีตามประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน (อุทกภัย) ป 2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา ชวยภัยตั้งแตวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560  

ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 จํานวน 40,483 ราย  

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน    
   1.1 สวนกลาง     

   1.2 สวนภูมิภาค     
2. เงินอุดหนุน 51,261,628.73 28,173,733.55 54.96 

รวมท้ังสิ้น 51,261,628.73 28,173,733.55 54.96 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. รอยละของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย 

ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา ไดรับความชวยเหลือเงิน

อุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบี้ย 

ราย 40,483 21,204 52.38 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. กําหนดแนวทางในการดําเนินงานมาตรการใหความ

ชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย              

ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา)  

ระดับ 5 5 100 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

เพ่ือสนับสนุนกลุมเปาหมาย 

2. ประมวลผลและสรุปความกาวหนาการดําเนินงานตาม

มาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ี

ประสบอุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา) 

ระดับ 5 5 100 

3. ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ติดตามผลการดําเนินการ

มาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ี

ประสบอุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา) 

ครั้ง 250 250 100 

สวนภูมิภาค 

1. ตรวจสอบ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม 

วัตถุประสงคของโครงการกําหนด 

ครั้ง 5 5 100 

  4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

        เบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร จํานวน 21,204 ราย  

จํานวนชดเชยดอกเบี้ยรวมท้ังสิ้น  28,173,733.55  บาท 

        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

1)  สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร ไดรับความชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนดานภาระหนี้สินท่ีไดรับ

ผลกระทบอุทกภัย 

2)  สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร มีเงินเหลือไวใชจายในครัวเรือน รวมถึงสหกรณ/กลุมเกษตรกร     

ไมขาดสภาพคลองทางการเงิน 

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

งบประมาณท่ีไดรับเพ่ือดําเนินการใหความชวยเหลือไมทันตอสถานการณอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนไดทันทวงที      

การชวยเหลือชดเชยดอกเบี้ยลาชา ทําใหสมาชิกบางรายชําระหนี้เสร็จสิน้กอนไดรับงบประมาณ 

6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

1)  จัดทําระบบฐานขอมูลสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีถูกตอง เพ่ือใหไดรับการชวยเหลือไดทันทวงที 

2)  จัดทําระบบท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของ 
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ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  
ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร                                  
กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับ    
ฐานรากของประเทศ 
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ : เพ่ือเปนการชวยเหลือบรรเทาภาระหนี้สิน  
และลดตนทุนของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย 
2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ : สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีอยูในพ้ืนท่ีตามประกาศเขต
การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ป 2560 จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
ชวงภัยตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 10,408 ราย  
3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน    
   1.1 สวนกลาง     

   1.2 สวนภูมิภาค     
2. เงินอุดหนุน 17,105,039.36 2,100,267.95 12.28 

รวมท้ังส้ิน 17,105,039.36 2,100,267.95 12.28 

 

 

 

 

 

การประชุมช้ีแจงการมาตรการใหความชวยเหลือ กับสหกรณ/กลุมเกษตรกร จ.อุบลราชธาน ี

1.3 ÁÒµÃ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×ÍÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³�/¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·Õ่»ÃÐÊºÍØ·¡ÀÑÂÀÒ¤ãµŒ   

»‚ 2560 (ÁÃÊØÁµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í) 
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4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. รอยละของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย

ภาคใต ป 2560 (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) ไดรับความ

ชวยเหลือเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบี้ย 

ราย 10,408 1,772 17.02 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. กําหนดแนวทางในการดําเนินงานมาตรการใหความชวยเหลือ

สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัยภาคใต ป 2560 

(มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) เพ่ือสนับสนุนกลุมเปาหมาย 

ระดับ 5 5 100 

2. ประมวลผลและสรุปความกาวหนาการดําเนินงานตาม

มาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ี

ประสบอุทกภัยภาคใต   ป 2560 (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ระดับ 5 5 100 

3. ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ติดตามผลการดําเนินการ

มาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ี

ประสบอุทกภัยภาคใต ป 2560 (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ครั้ง 250 250 100 

สวนภูมิภาค 

1. ตรวจสอบติดตามการใชเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

โครงการกําหนด 

ครั้ง 5 5 100 

4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

        เบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร จํานวน 1,772 ราย    

จํานวนชดเชยดอกเบี้ยรวมท้ังสิ้น  2,100,267.95  บาท 

        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

1)  สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร ไดรับความชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนดานภาระหนี้สินท่ีไดรับ

ผลกระทบอุทกภัย 

2)  สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร มีเงินเหลือไวใชจายในครัวเรือน รวมถึงสหกรณ/กลุมเกษตรกร ไม

ขาดสภาพคลองทางการเงิน 

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ : งบประมาณท่ีไดรับเพ่ือดําเนินการใหความชวยเหลอื

ไมทันตอเหตุการณการณ บางรายชําระหนี้เสร็จสิ้นกอนไดรับงบประมาณ 
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6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

1)  จัดทําระบบฐานขอมูลสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีถูกตอง เพ่ือใหไดรับการชวยเหลือไดทันทวงที

2)  จัดทําระบบท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ¡ªÒํÃÐË¹Õµ้Œ¹à§Ô¹áÅÐÅ´´Í¡àºÕÂ้ãËŒÊÁÒªÔ¡¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·Õ»่ÅÙ¡¢ŒÒÇ             

»‚ 2559/60 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร                                  

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐาน

รากของประเทศ 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

1) เพ่ือบรรเทาภาระหนี้สินและลดตนทุนในการประกอบอาชีพทํานาของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

2) เพ่ือใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพทํานามีโอกาสนําเงินท่ีตองสงชําระหนี้ไป

ฟนฟูตนเองในการ ประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไวเปนคาใชจายในครัวเรือน 

3) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร สามารถพ่ึงพาตนเอง                   

มีรายไดเพียงพอในการชําระหนี้ไดภายหลังไดรับการพักชําระหนี้ 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :  

สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ี 45 จังหวัด จํานวน 104,525 ราย 

 

การประชุมช้ีแจงการมาตรการใหความชวยเหลือกับสหกรณ/กลุมเกษตรกร จ.สงขลา 
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3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน    
   1.1 สวนกลาง     

   1.2 สวนภูมิภาค     
2. เงินอุดหนุน 390,000,000.00 90,919,000.00 23.31 

รวมท้ังสิ้น 390,000,000.00 90,919,000.00 23.31 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1.รอยละของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีไดรับการชดเชยดอกเบี้ย ราย 104,525 28,922 27.67 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. กําหนดแนวทางในการดําเนินโครงการฯ เพ่ือสนับสนุน

กลุมเปาหมาย 

ครั้ง 1 1 100 

2. ประมวลผลและสรุปความกาวหนาการดําเนินตามโครงการฯ  ครั้ง 3 3 100 

3. ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ติดตามผลการดําเนินการตาม

โครงการฯ  

ครั้ง 120 120 100 

สวนภูมิภาค 

1. ตรวจสอบ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคตาม

โครงการกําหนด 

ครั้ง 5 5 100 

   4.2 ผลลัพธ  

  ผลลัพธเชิงปริมาณ 

เบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการฯ ใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร จํานวน 28,922 ราย                      

จํานวนเงินท้ังสิ้น 63,477,000 บาท 

ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมใหสามารถพ่ึงพาตนเอง มีรายไดเพียงพอ ในการชําระหนี้ในภายหลัง 

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

งบประมาณท่ีไดรับมาเพ่ือดําเนินการโครงการไมทันตอเหตุการณ สมาชิกบางรายชําระหนี้เสร็จสิ้น

กอนไดรับงบประมาณ 

 



123 

 

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

Cooperative Promotion Department  
¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³�  

6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

จัดทําระบบฐานขอมูลสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหมีความถูกตอง และขอมูลเปนปจจุบัน    

เพ่ือใหไดรับการชวยเหลือท่ีทันทวงที 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

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

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÍÒªÕ¾à¾×่Íá¡Œä¢»Þ̃ËÒ·Õ่´Ô¹·ํÒ¡Ô¹¢Í§à¡ÉµÃ¡Ã                                                                                                

1. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÍÒªÕ¾ ÀÒÂãµŒâ¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´·Õ่´Ô¹µÒÁ¹âÂºÒÂÃÑ°ºÒÅ 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

กลยุทธท่ี 4.1 พัฒนาระบบบริหารงานวจิยัและพัฒนา จัดเก็บองคความรูท่ีสําคัญใหเกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู

และนําไปใชในการสราง นวัตกรรมดานสหกรณใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

    1) เพ่ือสงเสริมการรวมกลุมประชาชนภายในพ้ืนท่ีเปาหมายการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนในรูปแบบสหกรณ 

    2) สงเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต

การใชระบบอนุรักษดินและน้ําอยางยั่งยืน 

    3) พัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความกินดี อยูดี มีสันติสุข และสรางความเขมแข็งในชุมชน           

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ : 

    - พ้ืนท่ีเปาหมายจากมติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) ท่ีกรมสงเสริมสหกรณ ในฐานะฝาย

เลขานุการ คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ไดรับขอมูลการอนุญาตใหใชประโยชนในพ้ืนท่ี จากกรม

ปาไม ในฐานะเลขานุการ คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน และรายชื่อผูไดรับสิทธิ์เขารวมโครงการฯ จากกรม

ท่ีดิน ในฐานะเลขานุการ คณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน โดยมีพ้ืนท่ีเปาหมายท้ังหมด 82 พ้ืนท่ี แยกเปนพ้ืนท่ีเดิม 

จํานวน 62 พ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีใหม 20 พ้ืนท่ี 

    - เกษตรกรในพ้ืนท่ีเปาหมายตามมติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) จํานวน 20 พ้ืนท่ี  

    - เกษตรกร 1,800 ราย (พ้ืนท่ีเปาหมายใหม) 
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3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 2,062,000 1,885,068 91.42 
   1.1 สวนกลาง  372,800 - - 
   1.2 สวนภูมิภาค  1,689,200 1,885,068 111.60 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมท้ังส้ิน 2,062,000 1,885,068 91.42 
*** งบประมาณสวนกลางจัดสรรเพ่ิมเติมใหสวนภูมิภาค จํานวน 195,868 บาท  

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. เกษตรกรไดรับการสงเสริมและสนับสนุน 

    การรวมกลุมหรือจัดตั้งสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

ราย 1,800 3,320 184.44 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา ใหคําปรึกษา 

และสนับสนุนการดําเนินงานแกพ้ืนท่ีเปาหมาย 

ครั้ง 12 14 116.66 

2. จัดประชุมหารือเจาหนาท่ี/หนวยงานใน

คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ หรือ

เจาหนาท่ีระดับจังหวัด 

ครั้ง 4 5 125 

สวนภูมิภาค 

1. ดําเนินการจัดประชุม ชี้แจงเกษตรกรในพ้ืนท่ี

เปาหมาย (พ้ืนท่ีใหม) ในพ้ืนท่ีการจัดท่ีดินใหชุมชน

ตามนโยบายรัฐบาล 

พ้ืนท่ี/ราย 20/1,800 19/3,320 95/184.44 

2. จัดประชุมเจาหนาท่ี/หนวยงานในพ้ืนท่ี 

ท่ีเก่ียวของในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 

(ระดับจังหวัด) จํานวน 44 จังหวัด 

ครั้ง 44 77 175 

3. สงเสริม สนับสนุนการรวมกลุม ติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงาน ในพ้ืนท่ีเปาหมาย  

82 พ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ี 82 77 94 
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 4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

- เกษตรกรไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมหรือจัดตั้งสหกรณ/กลุมเกษตรกร 3,320 ราย 

ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

- มีการจัดตั้งสถาบันเกษตรกร จํานวน 4 แหง ไดแก 

- ปาควนหมี จ.ชุมพร จัดตั้งสหกรณ 1 แหง (สหกรณการเกษตรปาควนหมีพัฒนา จํากัด) 

- ปาดงหมู จ.มุกดาหาร จัดตั้งกลุมเกษตรกร 1 แหง (กลุมเกษตรกรจัดท่ีดินคําปาหลาย) 

- แปลงหมายเลขทะเบียน ท่ี ปจ. 259 จ.ปราจีนบุรี จัดตั้งสหกรณ 1 แหง (สหกรณบานโนนฝาวพัฒนา

เกษตรอินทรีย (คทช.) จํากัด) 

- ปาแมปายฝงซาย จัดตั้งสหกรณ 1 แหง (สหกรณการเกษตร คทช. แมปายฝงซาย จํากัด) 

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

1) เกษตรกรท่ีไดรับการจัดท่ีดินทํากิน ไปประกอบอาชีพนอกพ้ืนท่ีไมสามารถเขารวมการอบรมได 

2) เกษตรกรท่ีไดรับจัดสรรท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ี ไมเลือกประกอบอาชีพท่ีหนวยงานเขาไปสงเสริม 

3) กําหนดการใชงบประมาณมีระยะเวลาจํากัด ไมสอดคลองกับขอเท็จจริงในการทํางานในพ้ืนท่ี 

6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

1) ควรสํารวจขอมูลความตองการในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพ้ืนท่ี เพ่ือใชในการวางแผน 

การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ใหสอดคลองกับพ้ืนท่ีและความตองการของเกษตรกร 

2) ควรจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานตามกรอบระยะเวลาการทํางานใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

สงเสริมการรวมกลุมของผูท่ีไดรับการจัดท่ีดินทํากิน และประชุมช้ีแจงแนวทางในการสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพ ในพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 
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á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔµÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ  

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : Å´µŒ¹·Ø¹áÅÐà¾Ô่ÁâÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ 

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

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

กลยุทธท่ี 4.2 สงเสริมการนาเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน  

และนวัตกรรมมาใชในระบบสหกรณ 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

1) เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุดีใหเพียงพอและสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร 

2) เพ่ือกระจายเมล็ดพันธุดีและเรงรัดเกษตรกรสมาชิกใชเมล็ดพันธุดีของสหกรณอยางท่ัวถึง 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :  

สงเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุดี 35,000 ตัน     ในพ้ืนท่ี 32 จังหวัด 75 สหกรณ  

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 4,126,200 2,991,799 72.51 
   1.1 สวนกลาง  2,031,450 1,049,299 92.73 

   1.2 สวนภูมิภาค  2,094,750 1,942,500 51.65 
2. เงินอุดหนุน 52,500,000 34,939,420.60 66.55 

รวมท้ังส้ิน 56,626,200 37,931,319.60 66.99 

 

สงเสริมและพัฒนาอาชีพ เชน การปลูกพืชผักอินทรีย, แปรรูปผลิตภัณฑจาก, โครงการธนาคาร                   

โค-กระบือ ตามพระราชดําริ ในพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน ต.นาจําปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ 
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4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนเมล็ดพันธุท่ีสหกรณรวบรวมจากสมาชิก   

ท่ีผลิตได 

ตัน 35,0000 23,292.95 66.55 

2. รอยละของผลการรวบรวมเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพ

ของสหกรณเม่ือเทียบกับแผน 

รอยละ 80 66.55 83.19 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. สนับสนุนเงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุดี บาท 52,500,000 34,939,425.60 66.55 

2. สนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ํา บาท 150,000,000 123,000,000 82.45 

3. จัดอบรมถายทอดความรูใหแกสหกรณ ครั้ง/คน 4/680 3/1,231 75/181.03 

4. ติดตาม ประเมินผล สหกรณ 75 75 100 

สวนภูมิภาค 

1. จัดกิจกรรมสรางเครือขายการผลิตและการตลาด

เมล็ดพันธุ 

ครั้ง/คน 1/2,700 1/2,503 100/92.70 

2. ติดตาม แนะนําสงเสริม สหกรณ 75 75 100 

 4.2 ผลลัพธ  

ผลลัพธเชิงปริมาณ 

จํานวนเมล็ดพันธุท่ีสหกรณรวบรวมจากสมาชิกท่ีผลิตได 23,292.95 ตัน  

เปนเมล็ดพันธุขาว 22,414.52 ตัน เมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง 878.43 ตัน 

ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

เมล็ดพันธุขาว 22,414.52 ตัน นําไปเพาะปลูกได 1.12 ลานไร เมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง 878.43 ตัน นําไป

เพาะปลูกได 0.048 ลานไร เกษตรกรไมนอยกวา 50,000 ครัวเรือน ประหยัดราคาเมล็ดพันธุไดรวมไมนอยกวา 

30 ลานบาท เกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุ 6,633 ครัวเรือน มีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการผลิตเมล็ดพันธุ รวมไมนอยกวา 45 

ลานบาท   

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

1) พ้ืนท่ีผลิตเมล็ดพันธุเสียหายจากภัยธรรมชาติ เชน แลง น้ําทวม เปนตนทําใหเกษตรกรผลิต        

เมล็ดพันธุไมไดตามแผน 

2) ตลาดเมล็ดพันธุเปนตลาดตอเนื่องจากตลาดขาวเปลือก อุปสงคและราคาของขาวเปลือกสงผล

ทางออมตออุปสงคของเมล็ดพันธุ เชน ขาวเปลือกพันธุใดราคาดีเกษตรกรจะนิยมปลูกมาก ฤดูการผลิตถัดไป

ความตองการเมล็ดพันธุขาวพันธุนั้นจะสูงตามไปดวย แตการผลิตเมล็ดพันธุตองผลิตลวงหนา 1 ฤดูการผลิต 

หากการพยากรณ/คาดการณตลาดไมดี จะทําใหเกิดเมล็ดพันธุเหลือหรือไมพอขาย 
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6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

1) การเลือกพ้ืนท่ีแปลงผลิตเมล็ดพันธุในพ้ืนท่ีชลประทาน หรือมีแหลงน้ําท่ีเพียงพอชวยลดความเสี่ยง 

2) สหกรณตองเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และการบริหารจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ เชน  

ขยายฐานผูใชเมล็ดพันธุในกลุมสมาชิกใหมากข้ึน เพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณสถานการณตลาดขาวเปลือก

ในฤดูกาลถัดไป และเชื่อมโยงเครือขายการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุเพ่ือลดความเสี่ยงจากความผันผวน

ของตลาด        

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

ผูเขาอบรม ฝกปฏิบัติการสัมภาษณเกษตรกร ผูเขาอบรมรวมกลุมสรุปรายงานผลการตรวจ 

ตามแบบตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ ประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ 
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¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒà¤Ã×่Í§¨Ñ¡Ã¡Å¡ÒÃà¡ÉµÃ 

1. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒà¤Ã×่Í§¨Ñ¡Ã¡Å¡ÒÃà¡ÉµÃ 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเพ่ิมขีดความสามารถ ทางการแขงขันของสหกรณ 

กลยุทธท่ี 4.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และนวัตกรรม

มาใชในระบบสหกรณ 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

1) ลดตนทุนการผลิตและแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในพ้ืนท่ีเกษตร ปศุสัตวและประมง 

2) สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหสหกรณ กลุมเกษตรกร เพ่ือใหบริการและอํานวย                  

ความสะดวกเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรในการจัดการและอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ : สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร และปจจยัพ้ืนฐาน     

ในการดําเนินธุรกิจของสหกรณในพ้ืนท่ี 27 จังหวัดจํานวน 58 แหง  

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน - - - 
   1.1 สวนกลาง  - - - 

   1.2 สวนภูมิภาค  - - - 
2. เงินอุดหนุน 147,465,200 145,863,534 98.91 

รวมท้ังส้ิน 147,465,200 145,863,534 98.91 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนสหกรณท่ีไดรับการสงเสริมการบริหารจัดการดาน
เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือบริการสมาชิก  

แหง 58 53 91.38 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. แนะนํา ประสานจังหวัด ในการดําเนินการเบิกจายโครงการ

สงเสริมการใหบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 

จังหวัด 27 25 92.59 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

2. กํากับและติดตามและรายงานผลในภาพรวมโครงการสงเสริมการ

ใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 

แหง 58 53 91.38 

สวนภูมิภาค 

1. แนะนํา ประสานสหกรณ ในการดําเนินการเบิกจายโครงการ

สงเสริมการใหบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 

แหง 58 53 91.38 

2. ติดตาม และรายงานผลการดําเนินการโครงการสงเสริมการ

ใหบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 

แหง 58 53 91.38 

   4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

         สหกรณท่ีไดรับการสงเสรมิการบริหารจัดการดานเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือบริการสมาชกิ จํานวน 53 แหง  

        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

         สถาบันเกษตรกรใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรแกสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไปแลว จํานวน 6,183 ราย 

สามารถลดตนทุนการผลิต/การเก็บเก่ียวลง คิดเปนมูลคา 8,764,100 บาท เฉลี่ย 1,420 บาท/ราย 

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

บุคลากรไมมีความรูเก่ียวกับการวางแผนการบริหารจัดการ และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 

6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

อบรมใหความรูบุคลากรสหกรณเก่ียวกับการวางแผนการบริหารจัดการ และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ใหบริการคัดไขไกของสมาชิกเพ่ือจําหนาย  

 
 

ใหบริการเกี่ยวนวดขาวใหสมาชิกสหกรณ และเกษตรกร 

 

ใหบริการผสมอาหารสัตว   เครื่องรีดนมวัวเพ่ือใหไดนมวัวท่ีมีคุณภาพดี 
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¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ : â¤Ã§¡ÒÃµÅÒ´à¡ÉµÃ¡Ã 

1. â¤Ã§¡ÒÃµÅÒ´à¡ÉµÃ¡Ã¢Í§¹Ô¤ÁÊË¡Ã³� (Co – op Market) ã¹¾×้¹·Õ่¹Ô¤ÁÊË¡Ã³� 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณ 
กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับ    
ฐานรากของประเทศ 
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

1) เพ่ือใหสหกรณจัดตั้งตลาดเกษตรกรในการแกไขปญหาดานการผลิตและการตลาด รวมท้ังการจัดการ

ดานอ่ืน ๆ รวมกับเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกของสหกรณ 

2) เพ่ือใหสหกรณสามารถบริหารการดําเนินกิจกรรมในการจัดหาสินคามาจําหนายผานตลาดเกษตรกร 

3) เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกในสหกรณท้ังกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพไดรับรูความตองการของตลาด   

เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุงสินคาและบริการของตนใหไดคุณภาพและมาตรฐาน 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :  
เกษตรกรสมาชิกสังกัดสถาบันเกษตรกรในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณจํานวน 30 แหง ในพ้ืนท่ี 22 จังหวัด 

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  
หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 2,611,600 2,611,600 100 
   1.1 สวนกลาง  - - - 

   1.2 สวนภูมิภาค  2,611,600 2,611,600 100 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมท้ังส้ิน 2,611,600 2,611,600 100 

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

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 
1. สหกรณท่ีเขารวมโครงการฯ ไดรับการสงเสริมและ                 
มีการจัดตั้งตลาดเกษตรกร จํานวน 1 แหง 1 
จํานวน 1 แหง ตอ 1 สถาบัน 

แหง 40 40 100 

2. เกษตรกรสมาชิกเขารวมการจัดตลาดเกษตรกร ไมนอยกวา 

20 ราย/แหง รวมตัวเปนกลุมผูผลิต 

 

 

 

ราย 1,050 1,050 100 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. อํานวยการ ติดตาม ประเมินผล แกไข ปญหา อุปสรรค นิคม

สหกรณ 

40 40 100 

2. จัดหางบประมาณสนับสนุน นิคม

สหกรณ 

40 40 100 

3. ประชุมชี้แจงนโยบาย ออกคูมือการขับเคลื่อน ฉบับ 1 1 100 

สวนภูมิภาค 

1. อบรมการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย ราย 1,050 1,050 100 

2. ประชุมชี้แจงสถาบันเกษตรกร และจัดหาตลาดหรือคูคา

สินคาเกษตรปลอดภัย (เสวนา) 

แหง 2 3 150 

   4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

อบรมการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรปลอดภัยหรือการตรวจสอบยอนกลับ 1,050 ราย 
        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

มียอดขายสินคาเกษตรปลอดภัย ผานแลวจําหนาย จํานวน 9.6367 ลานบาท ใน 40 สหกรณ  
ในทองท่ี 28 จังหวัด ประเภทสินคา คือ พืชผักสวนครัว และมีเกษตรกรผานรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย   
( GAP) 300 ราย 
5. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

1) เกษตรกรสมาชิก ขาดโรงเรือนพรอมระบบน้ํา อันจะทําใหมีการผลิตตอเนื่อง ในทุกฤดูกาล 
2) ภาครัฐ ควรอุดหนุนโรงเรือนพรอมระบบน้ําแกเกษตรกรสมาชิกท่ีผานการปรับเปลี่ยนการผลิตไดรับ 

รองมาตรฐาน GAP เพ่ือผลักดันใหสามารถไดรับการรับรองเกษตรอินทรีย (เกษตรอินทรียข้ันท่ี 3) ไดภาครัฐ

ควรสนับสนุนใหเกษตรกรท่ีผานเกษตรอินทรียข้ันท่ี 2 ไดรับการสนับสนุนการลงทุนในการลงทุน ในลักษณะ 

Green Credit (ดอกเบี้ยต่ํา) 

3) ควรสนับสนุนงบประมาณการจัดตั้งตลาด/แหลงจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัยอยางตอเนื่อง       

เพ่ือเพ่ิมชองทาง การจําหนาย (ป 2561 ไมไดรับการสนับสนุน) 
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2. â¤Ã§¡ÒÃµÅÒ´à¡ÉµÃ¡Ã (µÅÒ´¡ÅÒ§ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ) 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณ  

กลยุทธ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐานราก
ของประเทศ ดวยการเรงพัฒนาบุคลากรของสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐานและจัดอันดับความเชื่อถือ
ของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ : 

       เพ่ือสงเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินคาเกษตรของสหกรณและกลุมเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพ
การดําเนินงานของตลาดกลางสินคาเกษตรของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ  จํานวน 6 แหง  

1. สหกรณประมงแมกลอง จํากัด จังหวดั สมุทรสงคราม 
2. สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด จังหวดั รอยเอ็ด 
3. สหกรณการเกษตรเมืองลับแล จํากัด จังหวดั อุตรดิตถ 
4. สหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด จังหวัด สุราษฎรธานี 
5. สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด จังหวัด เพชรบุร ี
6. สหกรณการเกษตรประตูปา จํากัด จังหวัด ลําพูน 

ตลาดนัดชุมชุนวิธีคนสหกรณ โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ/กลุมเกษตรกร (Co-op Market)  

ในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ) ของนิคมสหกรณหวยขม้ิน 
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3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  
หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน - - - 
   1.1 สวนกลาง  - - - 

   1.2 สวนภูมิภาค  - - - 
2. เงินอุดหนุน 41,138,900 34,440,400 83.72 

รวมท้ังส้ิน 41,138,900 34,440,400 83.72 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. สหกรณภาคการเกษตรไดรับการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและอุปกรณการตลาด  

แหง 6 7 116.66 

2. สหกรณท่ีไดรับการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และอุปกรณการตลาดมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน 

รอยละ  3 8.99 299.60 

3. สมาชิกสหกรณและเกษตรกรท่ัวไปไดรับประโยชน     
ไมนอยกวา 

ราย 6,000 13,250 220.83 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินโครงการฯ ฉบับ  1 1 100 

2. บูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประสานกับ
สํานักงานสหกรณจังหวัดในการชี้แจงรายละเอียดโครงการ
ใหสหกรณการเกษตรเปาหมาย 

แหง 6 7 116.66 

1.  ใหคําแนะนํา สงเสริมในการดําเนินการ รวมถึงการแกไข
ปญหา และประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือการขับเคลื่อน 
บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

แหง 6 7 116.66 

2.  ติดตาม เรงรัด การเบิกจายเงินอุดหนุนในการกอสราง
ปจจัยพ้ืนฐานใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

แหง 6 7 116.66 

3.  ติดตาม และประเมินผล ในทุกระยะของการดําเนิน
โครงการฯ เพ่ือจัดทํารายงานเสนอผูบริหารและหนวยงาน   
ท่ีเก่ียวของ 
 

 

แหง 6 7 116.66 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

สวนภูมิภาค 

1. จัดทําแผนปฏิบัติงานในการแนะนํา สงเสริม สหกรณตาม

โครงการฯ 

แหง 6 7 116.66 

2. รวมกับสหกรณในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน/แผนการ

ดําเนินงาน รวมถึงการใชประโยชนจากอุปกรณการตลาดท่ี

ไดรับใหเกิดประโยชนสูงสุด 

แหง 6 6 100 

3. ประสานงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และ

ผูประกอบการ เพ่ือหาแนวทางในการดําเนินงาน 

รวมกันอยางเปนระบบ 

แหง 6 7 116.66 

4. ปฏิบัติงาน กํากับ ดูแล แนะนํา สงเสริมสหกรณในการ

ดําเนินงานตามโครงการฯ พรอมท้ังแกไขปญหาและ

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางดําเนินโครงการ ประสานและ

หารือรวมกันกับเจาหนาท่ีสวนกลาง 

แหง 6 7 116.66 

5. ติดตาม เรงรัดการเบิกจายเงินอุดหนุนใหแลวเสร็จตาม

แผนการดําเนินงาน (รายละเอียดตาม 

แนวทางการปฏิบัติในการใชจายเงินอุดหนุน 

แหง 6 7 116.66 

6. รายงานผลการดําเนินงาน ใหกรมสงเสริมสหกรณ            

ทราบทุกวันท่ี 5 ของทุกเดือน 

ฉบับ 6 6 100 

  4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

        สมาชิก/เกษตรกรไดรับประโยชนจากการจัดตั้งตลาดกลางมีสถานท่ีจําหนายสินคาเกษตร เปนศูนยกลาง

รวบรวมและกระจายผลผลติในพ้ืนท่ี จํานวน 7 แหง ไดแก 

1. สหกรณประมงแมกลอง จํากัด จังหวดั สมุทรสงคราม 
2. สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด จังหวดั รอยเอ็ด 
3. สหกรณการเกษตรเมืองลับแล จํากัด จังหวดั อุตรดิตถ 
4. สหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด จังหวัด สุราษฎรธานี 
5. สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด จังหวัด เพชรบุร ี
6. สหกรณนิคมแคนดง จํากัด จงัหวัดบุรีรัมย 
7. สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด จังหวดั พิษณุโลก 

         ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

           สมาชิกเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมจากการนําสินคามาจําหนายในตลาด โดยไมผานคนกลาง รวม 

35,046,083.33 บาท/ป เฉลี่ย 2,645 บาท/ราย/ป (การกอสรางเพ่ิงแลวเสร็จ/ใชงานโครงสรางพ้ืนฐานตาม

ฤดูกาล) 
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5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

1) สหกรณการเกษตรประตูปา จํากัด จังหวัดลําพูน ขอยกเลิกรายการงบอุดหนุน เนื่องจากสหกรณ     

มีพ้ืนท่ีไมเพียงพอสําหรับการกอสราง   

2) สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด จังหวัดเพชรบุรี ขอยกเลิกรายการกอสรางไซโลขนาด 3,000 ตัน 

เนื่องจากสถานท่ีกอสรางเปนพ้ืนท่ีตองหามการกอสราง ตามกฎหมายผังเมือง  

3) สํานักงบประมาณอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายงบประจําป 2561 จาก รายการอาคาร

เอนกประสงคของ สหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด จังหวัดสุราษฎรธานี เปน รายการกอสรางตลาด

สินคาเกษตรของ 1. สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด จังหวัดพิษณุโลก 2. สหกรณนิคมแคนดง จํากัด      

จังหวัดบุรีรัมย 

6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

        1) สํานักงานสหกรณจังหวัดรวมกับสหกรณ  

- ตรวจสอบสถานท่ีกอสรางวามีพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับกอสรางหรือไม 

  - ตรวจสอบสถานท่ีกอสรางวาเปนพ้ืนท่ีตองหามการกอสราง ตามกฎหมายผังเมืองหรือไม 

         2) สํานักงานสหกรณจังหวัดควรตรวจสอบแบบแปลนการกอสรางวาเปนแบบท่ีจะกอสรางแนนนอน  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดสินคาเกษตร ขนาด 17.4 ม x 17.6 ม.สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด จังหวัดพิษณุโลก 

อาคารอเนกประสงค ขนาด 400 ตารางเมตร สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด จังหวัดเพชรบุรี 

 

ตลาดสินคาเกษตร ขนาด 17.4 ม x 17.6 ม.สหกรณนิคมแคนดง จํากัด จังหวัดบุรีรัมย 
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¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ :  ÃÐººÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃáººá»Å§ãËÞ‹                  

1. â¤Ã§¡ÒÃÃÐººÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃáººá»Å§ãËÞ‹ 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

กลยุทธ 1.2 : สรางความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายสหกรณท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

1) เพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมการผลิต การจําหนาย และการบริหารจัดการรวมกัน      

โดยวิธีการสหกรณ 

2) เพ่ือสงเสริมการเกษตรแปลงใหญใหมีตลาดรองรับ โดยการเชื่อมโยงการตลาดรวมกันระหวางผูผลิต

แปลงใหญ สหกรณ และภาคเอกชน 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ : พ้ืนท่ีสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ใน 77 จังหวัด จํานวน 3,000 แปลง   

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 28,365,000 28,358,751.48 99.97 
   1.1 สวนกลาง  - - - 

   1.2 สวนภูมิภาค  28,365,000 28,358,751.48 99.97 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมท้ังสิ้น 28,365,000 28,358,751.48 99.97 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. แปลงใหญมีการบริหารจดัการในรูปแบบสหกรณ แปลง 2,000 3,317 165.85 

2. แปลงใหญมีแผนการตลาดและเชื่อมโยงการตลาด                 

โดยมีตลาดรองรับท่ีแนนอน 

แปลง 2,000 3,220 161 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน งาน 1 1 100 

2. แนะนํา สนับสนนุ และประสานงานกับสาํนักงานสหกรณ

จังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร 

จังหวัด 77 77 100 

3. ติดตาม และสรุปผลการดําเนินงาน ครั้ง 12 12 100 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

สวนภูมิภาค 

1. สงเสริมการบริหารจัดการกลุมเพ่ือใหเกิดความเขมแข็ง แปลง 2,403 3,317 100 

2. จัดประชุมเพ่ือจัดทําแผนการตลาด/แผนธุรกิจ และ

เชื่อมโยงการตลาดรวมกันระหวางผูผลิตแปลงใหญ สหกรณ 

และภาคเอกชน 

แปลง 2,000 3,220 100 

 

3. รายงานผลการดําเนินงาน ครั้ง 12 12 100 

   4.2 ผลลัพธ  

         ผลลัพธเชิงปริมาณ 

 1) เกิดการบริหารจัดการกลุมรวมกัน รวมกันผลิต รวมกันจําหนาย จํานวน 3,317 แปลง 

 2) เกิดการเชื่อมโยงเครือขายรวมกันระหวางผูผลิตแปลงใหญ สหกรณ และภาคเอกชน  3,220 แปลง                  

ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

 1) ตนทุนการผลิตลดลงเฉลี่ย 660 ตอไร ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

 2) มีตลาดรองรับท่ีแนนอนและมีชองทางการตลาดเพ่ิมข้ึนมากกวาหนึ่งชองทาง 

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

1) แผนการดําเนินงานเปนแผนเฉพาะหนวยงาน ทําใหเกษตรตองมาประชุมบอยครั้ง 

2) ผลผลิตไมสามารถขายไดราคาตามบันทึกขอตกลง (MOU) เนื่องจากคุณภาพไมตรงกับความ

ตองการของผูซ้ือ เชน ความชื้น สิ่งเจือปน และรูปลักษณภายนอก เปนตน 

6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

6.1 ระดับปฏิบัต ิ

 1) หนวยงานในพ้ืนท่ีควรบูรณาการรวมกันในการจัดทําแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกัน 

 2) ควรทําความเขาใจกับเกษตรกรใหเห็นถึงประโยชนของการลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตในการ

ทําเกษตรแบบแปลงใหญ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน รวมท้ังสรางความเขาใจกับเกษตรกรกอนทํา

บันทึกขอตกลง  

 6.2 ระดับนโยบาย 

      1) ควรกําหนดแนวทางหรือมาตรฐานการรับซ้ือผลผลิตแตละชนิดใหชัดเจน 

 

 

 

 

 

 โครงการฝกอบรมการบริหารจัดการกลุม  

การจัดทําแผนธุรกิจ และเช่ือมโยงเครือขาย

การตลาด สินคาเกษตรแปลงใหญ แปลงใหญ

ไผตง อ.ประจันตคาม จ.ปราจนีบุร ี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตลาดนําการผลิต

ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จ.ราชบุรี  
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¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ :  ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà¢µà¡ÉµÃàÈÃÉ°¡Ô¨ÊํÒËÃÑºÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ·Õ่ÊํÒ¤ÑÞ 

1. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕÂ่¹¡ÒÃà¡ÉµÃµÒÁá¼¹·Õ ่Agri – Map ã¹¹Ô¤ÁÊË¡Ã³� 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร        

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐาน

รากของประเทศ 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

1) เพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารสัตวคุณภาพ การทําประมง การปลูกพืชชนิดอ่ืน ๆ 

2) เพ่ือใหสหกรณมีแหลงเงินทุนสําหรับปรับเปลี่ยนอาชีพทางการเกษตรตามแผนท่ี Agri – Map  

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ : สถาบันเกษตรกร  67 แหง ใน 49 นิคมสหกรณ 29 จังหวัด 

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 1,410,200 1,383,535 98.11 
   1.1 สวนกลาง  37,900 11,235 29.64 

   1.2 สวนภูมิภาค  1,372,300 1,372,300 100.00 
2. เงินอุดหนุน 5,000,000 4,990,000 99.80 

รวมท้ังสิ้น 6,410,200 6,373,535 99.43 

 

 

โครงการสงเสริมและการบริหารจัดการ

ดานการรวมกลุม แปลงใหญขาวโพด

เล้ียงสัตว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

 

การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)               

แปลงใหญขาว ระหวาง สหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาด

ลูกคา ธ.ก.ส. กาฬสินธุ จํากัด กับ สหกรณการเกษตรปลา

เคานอย-หาดทอง จํากัด จ.กาฬสินธุ 
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4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ 

ไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

ราย 2,500 2,495 99.80 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการ เรื่อง 1 1 100 

2. ติดตามผลการดําเนินงาน/โครงการ ครั้ง 1 1 100 

สวนภูมิภาค 

1. จัดอบรม ถายทอดความรูตามโครงการฯ ราย 2,500 2,495 99.80 

2. จายเงินอุดหนุนเพ่ือดําเนินกิจกรรมการผลิต ราย 2,500 2,495 99.80 

4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

        สมาชิกในสถาบันเกษตรไดรับถายทอดความรู จํานวน 67 แหง สมาชิก 2,495 ราย ในเขตนิคมสหกรณ 

และไดรับเงินอุดหนุนเพ่ือใชเปนปจจยัในการปรับเปลี่ยนอาชพี จํานวน 2,495 ราย 

        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

         สมาชิกในสถาบันเกษตรไดรับความรูในการปรับเปลี่ยนอาชีพ สงผลใหใหมีรายไดตอครอบครัว               

เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 3  
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¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ :  ÈÙ¹Â�¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃà¾Ô่Á»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ     

1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÙ¹Â�¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃà¾Ô่Á»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

   1) เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตามภารกิจของกรม

สงเสริมสหกรณ 

2) เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรไดเรียนรูการดําเนินกิจกรรมรวมกลุมรูปแบบสหกรณและนําไปสูการปฏิบัติ 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 882 แหง 

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 9,267,100 9,082,075.75 98.00 
รวมท้ังส้ิน 9,267,100 9,082,075.75 98.00 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรไดรับการ
พัฒนาศักยภาพในการถายทอดองคความรูดานการรวมกลุมและ
การดําเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ 

แหง 

(ศพก.) 

882 882 100 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. พัฒนาศักยภาพศูนยเรียนรูการสหกรณ ใหมีความพรอมเปน

ศูนยเครือขายดานสหกรณของ ศพก.  

    1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทําเว็บไซตศูนยเรียนรู              

การสหกรณยุคดิจิทัล"   

 

แหง 

(สหกรณ) 

 

288 

 

288 

 

100 

    1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสรางเครือขายความรวมมือ" 

ระหวางสหกรณ และ ศพก. ในระดับจังหวัด      

แหง 
(จังหวัด/พ้ืนที่) 

78 78 100 

    1.3 ถอดบทเรียนความเชื่อมโยงศูนยเรียนรูการสหกรณและ ศพก. 

แหง 

(สหกรณ) 

288 288 100 

สวนภูมิภาค 

1. สนับสนุนวิทยากรถายทอดความรูเรื่องการสหกรณ  

การรวมกลุม การบริหารจัดการกลุมในรูปแบบสหกรณ 

แหง 

(ศพก.) 

882 858 97.28 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

2. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมกลุมของเกษตรกร แหง 

(ศพก.) 

353 502 142.21 

3. บริการขอมูลขาวสาร (สนับสนุนสื่อเรียนรูดานการสหกรณ) แหง 

(ศพก.) 

882 882 100 

   4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

         สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมกลุมของเกษตรกรใน ศพก. สรางเครือขายปจจัยการผลิต การแปรรูป 

การตลาด และองคความรูดานสหกรณ 384 กลุม  

        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

        เกิดความรวมมือระหวางสหกรณและ ศพก. ใหการสนับสนุนองคความรู การสหกรณ การตลาด      

สอนอาชีพ ฯลฯ ศพก. 329 แหง สหกรณ 254 แหง 12,532 คน   

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

        การดําเนินการเพ่ือใหการสนับสนุนเปนวิทยากรถายทอดความรูเรื่องการสหกรณ การรวมกลุม                  

การบริหารจัดการกลุมในรูปแบบสหกรณ เปนไปตามหลักสูตรท่ี ศพก.กําหนด ซ่ึงบาง ศพก. ไมไดกําหนด

หลักสูตรเรื่องการสหกรณฯ 

6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

        ประสานงานบูรณาการในระดับพ้ืนท่ีในการจัดทํา Action Plan เพ่ือผลักดันงาน/กิจกรรมในภารกิจกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สนับสนุนการดําเนนิ

กิจกรรมกลุมของเกษตรกรในพ้ืนท่ี ศพก. ณ ศูนยจัดการ

กินปุยชุมชนโคกตะเคียนงามหมูท่ี 3 ตําบลทุงพระยา 

อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การสรางเครือขายความ

รวมมือระหวางสหกรณ และ ศพก. สรางความรวมมือ   

ณ หองประชุมศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 10 

จังหวัดลําปาง ตําบลพิชัย บานตนม่ืน อําเภอเมืองลําปาง 

จังหวัดลําปาง  
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¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ :  ¾Ñ²¹Òà¡ÉµÃ¡Ã»ÃÒ´à»Ã×่Í§ (Smart Farmer) 

1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà¡ÉµÃ¡ÃÊÙ‹à¡ÉµÃ¡Ã»ÃÒ´à»Ã×Í่§ 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพดานการสหกรณ  
กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพดานการสหกรณ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมภิบาลและมีความผูกพันในเปาหมายของงาน 
กลยุทธท่ี 2.2  พัฒนาระบบการจัดการความรู โดยการถายโอนองคความรูของผูมีประสบการณและภูมิปญญา
สูบุคลากรรุนใหม 

กลยุทธท่ี 2.3  พัฒนาระบบงานและกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  
 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร เยาวชนสหกรณ ทายาทของเกษตรกรสมาชิกไดรับ 
การพัฒนาไปสูเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart  Farmer) และสมาชิกเขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ : สมาชิกสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรท่ีเปนคนรุนใหม  
อยูในวัยทํางาน และสามารถพัฒนาเปน  Smart Farmer ได จํานวน 5,320 ราย  

-  กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Young Smart Farmer) 4,940 ราย                           

- กิจกรรมปรับแนวคิดเพ่ือกาวเขาสูการเปน Smart Farmer  จํานวน 380 ราย 

พ้ืนท่ีดําเนินการ : พ้ืนท่ีในแดนดําเนินงานของสหกรณในภาคการเกษตร และกลุมเกษตรกร ท่ีสมัครใจเขารวม

โครงการฯ ท่ัวประเทศ 76  จังหวัด (ยกเวน กทม.) 

 

 

การจัดอบรมสมาชิกของ ศพก.อําเภออุทัย เกี่ยวกับการใช

หลักการบริหารจัดการกลุมดวยระบบสหกรณ และวิธีการ

สหกรณ ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร ตําบลบานหีบ อําเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

การจัดสงเอกสารประชาสัมพันธสนับสนุนส่ือการเรียนรู

ดานการสหกรณ ใหกับศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ในจังหวัดอุทัยธาน ี
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3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 : หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 3,428,300 3,356,914 97.91 
   1.1 สวนกลาง  12,400 8,500 68.54 

   1.2 สวนภูมิภาค  3,415,900 3,348,414 98.02 
2. เงินอุดหนุน    

รวมท้ังส้ิน 3,428,300 3,356,914 97.91 

หมายเหตุ  สงคืนระหวางป 71,386 บาท 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. เกษตรกรมีรายไดไมต่ํากวา 180,000 บาท/ครัวเรือน/ป ราย 5,320 4,062 76.35 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. จัดทําคูมือ ประสานงานศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

สํานักงาสหกรณจังหวัด ติดตามโครงการฯ 

แหง 77 77 100 

สวนภูมิภาค 

1. จัดกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม คน 4,940 4,948 100.16 

2. จัดกิจกรรมปรับแนวคิดเพ่ือกาวสูการเปน Smart Farmer คน 400 376 94 

   4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

         1) เกษตรกรรุนใหมไดรับการพัฒนาใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Existjng Smart Farmer) 4,948 ราย 

         2) เกษตรกรไดรับการปรับแนวคิดเพ่ือกาวเขาสูการเปน Smart Farmer จํานวน 376 ราย 
        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

 หลังการเขารวมโครงการฯ เกษตรกรสมาชิกมีแผนการพัฒนาอาชีพของตนและขยายผลไปสูเกษตรกร

รายอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี ทําใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขาย ผลิตและการตลาดสงผลใหชีวิตความเปนอยูดีข้ึน  

 5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  
         1) เกษตรกรไมเขาใจในประโยชนท่ีจะไดรับจากการเขารวมโครงการฯ จึงหาเกษตรกรท่ีสมัครใจเขา
รวมโครงการยาก 
        2) เกษตรกรท่ีเปนเยาวชน/ทายาท ท่ีอยูในวัยทํางาน ไมมีความสนใจอาชีพเกษตรกรรม 
        3) เกษตรกรท่ีผานคุณสมบัติพ้ืนฐานของ Smart Farmer แลว และมีความสามารถเปนวิทยากรได 
ตองการเวทีในการแสดงความสามารถถายทอดความรู โดยไมเขาใจวาการท่ีเกษตรกรรายอ่ืนๆ มาศึกษาดูงาน
ในแปลงนา หรือฟารมของตน และตนเองไดถายทอดความรูในสาขาอาชีพนั้นๆ นั่นคือเวทีท่ีแสดงความสามารถ 
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         4) เกษตรกรท่ีผานคุณสมบัติพ้ืนฐานของ Smart Farmer แลว และมีความสามารถเปนวิทยากรได  
แตยังขาดความเชื่อม่ันในการถายทอดความรู เพราะมักคิดวาตนเองมรความสามารถนอยกวาเจาหนาท่ีของ 
อสค. หรือ กรมปศุสัตว 
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  
  1) สรางความตระหนัก รักและหวงแหนท่ีดินและอาชีพเกษตรกรรมใหเยาวชน/ทายาทสมาชิกคนรุนตอไป 

2) จัดการเชื่อมโยงเครือขายเกษตรกรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็นตาง  ๆโดยแยกเปนรายสาขาอาชีพ 
3) สรางความม่ันใจใหเกษตรกรท่ีมีความสามารถเปนวิทยากรได 
4) ควรมีรางวัลใหสําหรับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ แลวมีการเปลี่ยนแปลงในดานการประกอบ

อาชีพท่ีทําใหมีรายไดเพ่ิม มีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน แบบชัดเจน เพ่ือเปนแรงจูงใจและเปนตัวอยางใหกับ
เกษตรกรรายอ่ืน ๆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาท่ีจากสํานักงานสหกรณจังหวัด              

ใหความรูดานการสหกรณ 
เจาหนาท่ีจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหความรู 

ดานการเกษตรท่ีเหมาะสม 

สมาชิกผูเขารวมโครงการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ผูเขารวมโครงการรวมกันจัดทําแผนพัฒนาอาชีพ 
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¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ :  ¸¹Ò¤ÒÃÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ 

1. â¤Ã§¡ÒÃ¸¹Ò¤ÒÃÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ 

¸¹Ò¤ÒÃ¢ŒÒÇã¹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã  

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

กลยุทธ 1.2 : สรางความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายสหกรณท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ : เพ่ือสงเสริมและจัดตั้งธนาคารสินคาเกษตร 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ : พ้ืนท่ี 35 จังหวัด 68 สหกรณ 

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 2,635,500.00   
   1.1 สวนกลาง  453,000.00 450,413.00 99.43 

   1.2 สวนภูมิภาค  2,182,500.00 2,182,345.61 99.99 
2. เงินอุดหนุน -   

รวมท้ังส้ิน 2,635,500.00 2,632,758.61 99.89 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนสหกรณท่ีไดรับการสงเสริมและจัดตั้ง แหง 68 88 154.05 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. ติดตาม แนะนํา สงเสริม ครั้ง 4 1 25 

สวนภูมิภาค 

1. อบรมใหความรูการจัดตั้งธนาคารขาวใน

สถาบนัเกษตรกร 

แหง/ราย 37/600 57/2,019 154.05/336.50 

2. ประชาสัมพันธ ครั้ง 68 88 129.41 

   4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 
1) จัดตั้งธนาคารขาวในสถาบันเกษตรกร จํานวน 57 แหง 
2) สนับสนุนการดําเนินงานธนาคารขาวในสถาบันเกษตรกรเดิม จํานวน 31 แหง 
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        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 
1) สมาชิกยืมขาวสารเพ่ือบริโภค 22,154 กิโลกรัม  
2) สมาชิกยืมเมล็ดพันธุเพ่ือเพาะปลูก 552,000 กิโลกรัม  
3) สมาชิกฝากขาวเปลือกไวกับธนาคาร 1,357,481 กิโลกรัม 
4) เกษตรกรไดรับประโยชน 4,054 ราย 
5) ลดตนทุนการผลิต 3,680,000 บาท  
6) ลดรายจาย ได 419,400 บาท 

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  
1) ธนาคารขาวบางแหงไมไดดําเนินการเนื่องจากไมตอบสนองความตองการของสมาชิกและบริบทของพ้ืนท่ี 
2)  ไมมีรูปแบบการบันทึกบัญชีของธนาคารขาวในสถาบันเกษตรกรท่ีแยกจากธุรกิจปกติของสหกรณไดชัดเจน 

6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  
1) การกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการควรเกิดจากสวนภูมิภาค เพ่ือใหตรงความตองการสมาชิกและบริบทของพ้ืนท่ี 
2) เรงรัดกรมตรวจบัญชีสหกรณใหกําหนดรูปแบบการบันทึกบัญชีธนาคารขาวท่ีชัดเจน 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริจาคขาวเปลือกเขาธนาคาร ของธนาคารขาว

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนนาดูนสามัคคี จํากัด จ.อํานาจเจริญ 

การเปดฉาง ช่ังน้ําหนักขาว ของธนาคารขาวสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยนนาดูนสามัคคี จํากัด จ.อํานาจเจริญ 

ขาวเปลือกของสมาชิกท่ีนํามาฝากไวกับธนาคาร 

สหกรณการเกษตรมวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 

การจัดกิจกรรมสูขวัญขาว นําขาวเขาธนาคาร 

สหกรณการเกษตรจุน จํากัด จ.พะเยา 
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¸¹Ò¤ÒÃâ¤¹Á·´á·¹½Ù§  

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
กลยุทธ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐานราก
ของประเทศ ดวยการเรงพัฒนา บุคลากรของสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐานและจัดอันดับความเชื่อถือ
ของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

 1) รับฝากลูกโคเพศเมีย ถอนคืนเปนโคสาวทองเพ่ือใหเกษตรกรสมาชิกลดภาระการเลี้ยงลูกโคฟารม 

 2) เพ่ือใหเกษตรกรสมาชิกมีแมโคท่ีมีคุณภาพไปทดแทนโคนมปลดระวาง 

 3) เพ่ือลดตนทุนการผลิต สมาชิกสหกรณมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :  

 2.1 เพ่ิมขีดความสามารถธนาคารโคนมทดแทนฝูง (กลุมจัดตั้งเม่ือป 2559 และ 2560) 8 แหง 

  1. สหกรณโคนมผาตั้ง จํากัด จังหวัดเชียงใหม  

  2. สหกรณโคนมพัทลุง จํากัด จังหวัดพัทลุง  

  3. สหกรณโคนมพิมาย จํากัด จังหวัดนครราชสีมา      

  4. ชุมนุมสหกรณโคนมภาคใตและภาคตะวันตก จํากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

  5. สหกรณโคนมบานบึง จํากัด จังหวัดชลบุรี  

  6. สหกรณโคนมการเกษตรไชยปราการ จํากัด จังหวัดเชียงใหม  

  7. สหกรณโคนมลําพูน จํากัด จังหวัดลําพูน 

  8. สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด จังหวัด ขอนแกน  

 2.2 จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง จํานวน 3 แหง ประกอบดวย  

  1. สหกรณโคนมปากชอง จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 

  2. สหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด จังหวัดสระบุรี 

  3. สหกรณโคนมไทยเดนมารค – สวนมะเดื่อ จํากัด จังหวัดลพบุรี   
* หมายเหตุ  

1) “เพ่ิมขีดความสามารถ” หมายถึง สหกรณเปาหมายท่ีไดจดัตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูงตั้งแตป 2559 - 2560 โดยได

ดําเนินการรับฝาก (ลูกโค) – ถอน (โคสาวทอง) สามารถสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคใหมีคณุภาพใหกับสมาชิก 

 2) “จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง” คือ สหกรณเปาหมายท่ีอยูระหวางข้ันตอนการเตรียมความพรอมเพ่ือจัดตั้งเปนธนาคาร

โคนมทดแทนฝูงตอไป   
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3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน    
   1.1 สวนกลาง     

   1.2 สวนภูมิภาค  190,300   
2. เงินอุดหนุน    

รวมท้ังส้ิน 190,300   

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. เพ่ิมขีดความสามารถธนาคารโคนมทดแทนฝูง แหง 8 7 87.50 

2. จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง แหง 3 3 100 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนภูมิภาค 

1.  แนะนําสงเสริมและประสานงานการดําเนินงาน

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการดําเนินการรูปแบบ

ธนาคารโคนมทดแทนฝูง 

แหง 8 7 87.50 

2.  แนะนําสงเสริมและประสานงานการดําเนินงาน

เพ่ือจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง 

แหง 3 3 100 

3. ประชาสัมพันธกิจการของธนาคารโคนมทดแทนฝูง 

(เพ่ิมขีดความสามารถ+จัดตั้ง) 

แหง 11 11 100 

   4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

 - เกษตรกรท่ีไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการรวม 647 ราย  

 - สหกรณมีการรับซ้ือลูกโคเพศเมียจากเกษตรกรสมาชิกเขาสูฟารมกลางของสหกรณ รวม 1,495 ตัว 

สมาชิกท่ีนําลูกโคมาฝาก จํานวน 485 ราย มูลคาการรับฝากรวม 23,635,114 บาท มูลคาการรับฝากเฉลี่ย 

ตัวละ 15,809.44 บาท  

 - เกษตรกรสมาชิกถอน (ซ้ือ) คืน โคสาวทองจากธนาคารสูฟารม รวมท้ังสิ้น 617 ตัว มูลคาท้ังสิ้น 

28,923,980 บาท จํานวนสมาชิก 273 ราย และเกษตรกรอ่ืนท่ีไมไดสมัครเขารวมโครงการฯ จํานวน 4 ตัว  

1 ราย  

 - เกษตรกรสมาชิกสามารถลดตนทุนการเลี้ยงลูกโคไดเฉลี่ยตัวละ 10,140.69 บาท (1) 

 - มีรายไดเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยตัวละ 5,490 บาท(2) และรายไดการใหผลผลิตท่ีเร็วข้ึน เฉลี่ย 1,620 บาท/ตัว (3) 

 - สามารถลดตนทุน คิดเปนมูลคารวม 6,256,805.73 บาท(4) และเพ่ิมรายได  4,386,870 บาท(5)  
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        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

 1. เกษตรกรสามารถลดคาใชจายในการรับภาระการเลี้ยงดูลูกโค ซ่ึงทางเม่ือเขาสูฟารมกลางของ

สหกรณ ลูกโคของเกษตรกรสมาชิกจะไดรับการดูแลตามหลักวิชาการ ทําใหมีอัตราการเจริญเติบโตและ

สมบูรณพันธ สงผลใหเพ่ิมโอกาสในการผสมเทียมติดเร็วข้ึน เฉลี่ย 3 เดือน รายละเอียด 

รายการ ในโครงการฯ ฟารมเกษตรกร ผลตาง 

1. ระยะเวลาการเลี้ยงลูกโค ผสมติด จนได
ลูกตัวแรกเฉลี่ย (เดือน) 

27 30 ลดลง 3 เดือน 

2. ตนทุนการเลี้ยงโคเฉลี่ยตอเดือน (บาท) 1,735.53 1,900.00 ลดลง 164.47 บาท 

3. ตนทุนการเลี้ยงตอตัวเฉลี่ย (บาท) 46,859.31 57,000.00 ลดลง 10,140.69  

4. อัตราการใหน้ํานมเฉลี่ย (กก./ตัว/วัน) 12.9 11.9 เพ่ิมข้ึน 1 

* คํานวณจากขอมูลท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัดท่ีรับผิดชอบ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ  

* ผลตาง คํานวณจากโครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง - ฟารมเกษตรกร 

 2.  เม่ือเกษตรกรนําลูกโคท่ียังไมใหผลผลิตเขาสูธนาคาร สมาชิกจะมีเวลาในการดูแลโคในฟารมของ

ตนเองไดอยางเต็มท่ีและท่ัวถึง สงผลตอคุณภาพน้ํานมโคท่ีดีข้ึน 
 (1) คํานวณจาก (ตนทุนการเลี้ยงโคเฉลี่ยตอตัวในธนาคาร – ตนทุนการเลี้ยงโคเฉลี่ยตอตัวในฟารมเกษตรกร) X 

จํานวนโคท่ีถอนคืน 
(2) คํานวณจาก น้ํานมดิบท่ีเพ่ิมข้ึน X ราคาน้ํานมดิบเฉลี่ยท่ีเกษตรกรจําหนายได 18 บาท/กก. X ชวงการใหนม 

305 วัน 
(3) คํานวณจาก น้ํานมดิบท่ีเพ่ิมข้ึน X ระยะเวลาในการผสมติดเร็วข้ึน X ราคาน้ํานมดิบเฉลี่ยท่ีเกษตรกร

จําหนายได 18 บาท/กก. 
(4) คํานวณจาก ผลลัพธ(1) X จํานวนโคท่ีเกษตรกรถอน (ซ้ือ) คืน 
(5) คํานวณจาก (ผลลัพธ (2) + ผลลัพธ(3) )X จํานวนโคเกษตรกรถอน (ซ้ือ) คืน 

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

  สหกรณโคนมพัทลุง จํากัด จังหวัดพัทลุง ไดรับการอนุมัติใหยกเลิกเขารวมโครงการ ซ่ึงสหกรณได

ดําเนินตามข้ันตอนมีการจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง มีการกําหนดระเบียบสหกรณฯ วาดวยการจัดตั้งและ

บริหารจัดการธนาคารโคนมทดแทนฝูง เรียบรอยแลว พรอมดําเนินการแตสมาชิกไมประสงคเขารวมโครงการ 

เนื่องจากสมาชิกสามารถเลี้ยงดูโคในฟารมของตนเองได จึงทําใหสหกรณฯ ไมสามารถขับเคลื่อนไดตาม

วัตถุประสงคของโครงการ  

6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

 - ควรมีการติดตามและประเมินผลของโครงการอยางตอเนื่อง หลังไดถอน (ซ้ือ) คืนโคสาวทองสูฟารม

เกษตรกร 

 - ใหคําแนะนําการดูแลแกเกษตรกรสมาชิก หลังการถอน (ซ้ือ) คืนโค จากโครงการฯ เพ่ือใหสามารถ

ดูแลสุขภาพของโคอยางถูกตองและเหมาะสม เพ่ือความยั่งยืนตอไป  
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¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ :  ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢็§ÊË¡Ã³�áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ 

1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊË¡Ã³�ÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃà»š¹Í§¤�¡ÃËÅÑ¡ÃÐ´ÑºÍํÒàÀÍ 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร  

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐาน

รากของประเทศดวยการเรงพัฒนาบุคลากรของสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐานและจัดอันดับ        

ความนาเชื่อถือของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

1) เพ่ือพัฒนาความศักยภาพสหกรณภาคการเกษตรระดับอําเภอใหมีความเขมแข็งเปนท่ีพ่ึงของสมาชิก
สหกรณ เกษตรกร และชุมชนในอําเภอ 

2) เพ่ือเสริมสรางสหกรณภาคการเกษตรระดับอําเภอใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ : พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสหกรณภาคการเกษตร

ระดับอําเภอใหมีความเขมแข็งและมีความพรอมท่ีจะเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก        

จํานวน 820 สหกรณ 

 

 

สมาชิกมาถอน (ซื้อ) คืน โคสาวทอง คืนสูฟารมของตน 

 
 

 

เจาหนาท่ีของสหกรณฯ ตั้งโตะ เพ่ือบริการแกสมาชิก

ในการถอน (ซื้อ) คืน โคสาวทอง 
 

 

โครุน ในธนาคารโคนมทดแทนฝูง 

 

ใหอาหารโคในธนาคารฯ  
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3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 4,924,800 4,924,800 100 
   1.1 สวนกลาง  - - - 

   1.2 สวนภูมิภาค  4,924,800 4,924,800 100 
2. เงินอุดหนุน - - - 

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

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนสหกรณการเกษตรท่ีไดรับการเสริมสรางความ

เขมแข็งในระดับอําเภอ 

แหง 300 

 

320 

 

100 

 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน งาน 1 1 100 

2. แนะนํา สนับสนนุ และประสานงานกับสาํนักงานสหกรณ

จังหวัด 

จังหวัด 76 76 100 

3. ติดตาม และสรุปผลการดําเนินงาน จังหวัด 76 76 100 

สวนภูมิภาค 

1. แนะนําสงเสริมและดําเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนา

ศักยภาพสหกรณ 

แหง 820 820 100 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรมใหความรูคณะกรรมการ 

ฝายจัดการสหกรณ 

คน 1,756 11,407 100 

3. จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ แหง 300 314 100 

   4.2 ผลลัพธ  

ผลลัพธเชิงปริมาณ 

สหกรณการเกษตรระดับอําเภอไดรับการพัฒนาใหมีความเขมแข็งเปนท่ีพ่ึงของสมาชิก                          

สหกรณ เกษตรกร ชุมชน จํานวน 320 แหง 

ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

สหกรณภาคการเกษตรระดับอําเภอจํานวน 820 แหงท่ัวประเทศ ไดรับการพัฒนาใหมีความเขมแข็ง

และมีความพรอมในการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหบริการสมาชิก เกษตรกร และคนในชุมชน กระบวนการพัฒนา

สหกรณภาคการเกษตรระดับอําเภอใหบรรลุเปาหมาย โดยสํานักงานสหกรณจังหวัดไดศึกษาวิเคราะห



153 

 

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

Cooperative Promotion Department  
¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³�  

สภาพแวดลอมโดยรวมของสหกรณ เพ่ือนําเขาสูกระบวนการพัฒนาศักยภาพสหกรณ ในดานตาง ๆ        

จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานการใหบริการขายปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพ ดานการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร

จากสมาชิก ดานการพัฒนาเปนศูนยเรียนรูดานการสหกรณ และดานการพัฒนาสหกรณใหเปนศูนยกลางใน

การเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือทางการเกษตรและสหกรณมีความพรอมใหบริการสมาชิกสหกรณ 

เกษตรกร ชุมชนในอําเภอ 

ผลการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยรวมสูกระบวนการพัฒนาศักยภาพสหกรณ 4 ดาน พบวา  

1) สหกรณไดรับการแนะนํา สงเสริม และดําเนินการขับเคลื่อนแผน เพ่ือพัฒนาศักยภาพสหกรณในดาน

การใหบริการขายปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพ ดานการรวบรวมผลผลิตเกษตรจากสมาชิก เปนศูนยเรียนรูดาน

การสหกรณ และเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือทางการเกษตรและสหกรณ ดําเนินการแลว 

820 แหง  

2) สหกรณไดรับการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณใหเปนสหกรณภาคการเกษตรระดับอําเภอซ่ึงมี

การพัฒนาในดานตาง ๆ และมีผลการดําเนินการดังนี้ 

 1) การใหบริการขายปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพ จํานวน 702 แหง 

 2) การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิก จํานนวน 450 แหง 

 3) การพัฒนาสหกรณเปนศูนยเรียนรูดานการสหกรณ จํานวน 335 แหง 

 4) การพัฒนาเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือทางการเกษตรและสหกรณ 

จํานวน 394 แหง  

จากผลการพัฒนาสหกรณสูกระบวนการพัฒนาศักยภาพสหกรณท้ัง 4 ดาน มีสหกรณท่ีไดรับ         

การพัฒนาสูกระบวนการพัฒนาศักยภาพสหกรณครบท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานการใหบริการขายปจจัยการผลิตท่ี

มีคุณภาพ การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิก การพัฒนาเปนศูนยเรียนรูดานการสหกรณ และ

สหกรณเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือทางการเกษตรและสหกรณมีความพรอมใหบริการ

สมาชิกสหกรณ เกษตรกร ชุมชนในอําเภอ แลวจํานวน 320 แหง  

3) คณะกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการและสมาชิกสหกรณ ไดรับการพัฒนาความรู บทบาทหนาท่ี

และการพัฒนาศักยภาพสหกรณระดับอําเภอใหเขมแข็ง จํานวน 11,407 คน ดําเนินการแลว 76 จังหวัด 

จํานวน 820 สหกรณ 

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

ไมสามารถคัดเลือกสหกรณหลักไดครบทุกอําเภอ  เนื่องจากบางอําเภอเปนสังคมเมือง ไมมีการทํา

อาชีพเกษตรกรรม หรือมีแตสหกรณมีขนาดเล็ก ไมมีศักยภาพหรือแดนดําเนินงานไมครอบคลุมท้ังอําเภอ หรือ

เปนสหกรณรูปแบบเฉพาะ เชน สหกรณนิคม สหกรณประมง สหกรณการเกษตรปฏิรูปท่ีดิน สหกรณผูใชน้ํา 

สหกรณกองทุนสวนยาง สกต. สหกรณโคนม และสหกรณผูเลี้ยงสัตว เปนตน 
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6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

1) กรณีท่ีมีสหกรณในระดับอําเภอ แตไมมีศักยภาพหรือสหกรณออนแอ ควรพัฒนาสหกรณท่ีมีอยูใน
อําเภอตามแผนพัฒนาความเขมแข็ง หรือเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการสหกรณ ควบคูไปกับการดําเนินงาน
และพัฒนาสหกรณตามแนวทางของโครงการพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรเปนองคกรหลักระดับอําเภอ  

2) กรณีมีสหกรณการเกษตรระดับอําเภอ แตเปนสหกรณท่ีมีรูปแบบเฉพาะ มีขนาดเล็ก ควรมีแนวทาง
ในการพัฒนาสหกรณท่ีเปนสหกรณการเกษตรในรูปแบบเฉพาะ เนื่องจากสหกรณบางแหงมีศักยภาพในการ
ดําเนินธุรกิจสหกรณ หรือดานการใหบริการสมาชิก เกษตรกร ชุมชน  สวนใหญในอําเภอนั้นได 

ตัวอยางการดําเนินงาน สํานักงานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ มีสหกรณการเกษตรระดับอําเภอจํานวน 
9 สหกรณ โดยสํานักงานสหกรณจังหวัดไดศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยรวมของสหกรณ เพ่ือนําเขาสู
กระบวนการพัฒนาศักยภาพสหกรณในดานตาง ๆ จํานวน 4 ดาน ตามแนวทางการดําเนินงานกิจกรรมการ
พัฒนาสหกรณภาคการเกษตรเปนองคกรหลักระดับอําเภอ ไดแก ดานการใหบริการขายปจจัยการผลิตท่ีมี
คุณภาพ ดานการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิก ดานการพัฒนาเปนศูนยเรียนรูดานการสหกรณ 
และดานการพัฒนาสหกรณใหเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือทางการเกษตรและสหกรณ 
เพ่ือใหมีความพรอมใหบริการสมาชิกสหกรณ เกษตรกร ชุมชนในอําเภอ โดยไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1) ถอดบทเรียนสหกรณตนแบบ 
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ 
3) ตั้งคณะทํางานระดับอําเภอเพ่ือขับเคลื่อนและติดตามงาน 
4) แนะนํา สงเสริมสหกรณ เพ่ือขับเคลื่อนแผนและติดตามงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐาน

รากของประเทศ ดวยการเรงพัฒนาบุคลากรของสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐานและจัดอันดับ       

ความเชื่อถือของสหกรณและกลุมเกษตร 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  
    1) เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการดําเนินธุรกิจสหกรณในรูปแบบบประชารัฐ ภายใตความรวมมือระหวางกรม
สงเสริมสหกรณ หอการคาไทย และสหกรณ 
    2) เพ่ือสงเสริมชองทางทางการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาสหกรณ 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :  

 สหกรณภาคการเกษตร ใน 76 จังหวัด (ยกเวนกรุงเทพฯ) อยางนอยจังหวัดละ 1 สหกรณ รวม 94 แหง 

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 6,079,900 6,079,900 100 
   1.1 สวนกลาง  - - - 

   1.2 สวนภูมิภาค  6,079,900 6,079,900 100 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมท้ังส้ิน 6,079,900 6,079,900 100 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. สหกรณไดรับการสงเสริมพัฒนาศักยภาพภายใตความ

รวมมือแบบประชารัฐ 

แหง 76 94 123.68 

2. ผลิตภัณฑของสหกรณท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนา ผลิตภัณฑ 94 94 100 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. จัดทําแนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาสหกรณ 

ภายใตความรวมมือ 1 หอการคา 1 สหกรณ 

เลม 1 1 100 

2. ประสาน แนะนํา สนับสนุนการดําเนินงานโครงการให

บรรลุผลสําเร็จ 

ตลอดท้ังป 1 1 100 

2. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊË¡Ã³�ÀÒÂãµŒ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í 1 ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒ 1 ÊË¡Ã³� 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

3. เก็บรวบรวมรายงานเพ่ือประเมินผลความสําเร็จและศึกษา 

วิเคราะหเพ่ือใชประโยชนตอไป 

ครั้ง 4 4 100 

สวนภูมิภาค 

1. สํานักงานสหกรณจังหวัดคัดเลือกสหกรณเปาหมายท่ีเขา

รวมโครงการอยางนอยจังหวัดละ 1 แหง  

แหง 76 94 123.68 

2. สํานักงานสหกรณจังหวัดจัดการประชุมจัดทําแผนการ

ดําเนินการ รวมกับ หอการคาจังหวัด และสหกรณเปาหมายท่ี

เขารวมโครงการ 

ครั้ง 76 94 123.68 

3. สํานักงานสหกรณจังหวัดจัดการประชุมขับเคลื่อนแผนการ

ดําเนินงานท่ีกําหนดไวตามกิจกรรมท่ีไดกําหนด 

ครั้ง 76 94 123.68 

4. สํานักงานสหกรณจังหวัดจัดประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 

ปญหาอุปสรรค และปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินงาน

รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

ครั้ง 76 94 123.68 

5. รายงานผลการดําเนินใหกรมสงเสริมสหกรณผานระบบ    

e-project และรายงานรายละเอียดความกาวหนาในรายไตร

มาสตามท่ีกองฯกําหนดให     

ครั้ง 4 4 100 

 4.2 ผลลัพธ  

ผลลัพธเชิงปริมาณ 

สหกรณท่ีเขารวมโครงการไดรับการสงเสริมหรือพัฒนาดานการตลาด จํานวน 94 แหง 

ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

  สหกรณท่ีเขารวมโครงการไดรับการสงเสริมหรือพัฒนาดานการตลาด โดยวิธีการขยายชองทางการจัด

จําหนายไปยังรานคาท่ีเปนพันธมิตรในเครือขายของหอการคา เชน หางสรรพสินคา หรือศูนยการคาในพ้ืนท่ี 

รวมถึงชองทางการจัดหนายผานรานคาออนไลน เปนตน และการสรางมูลคาเพ่ิมของสินคา โดยการพัฒนา

วิธีการผลิตและแปรรูปตัวผลิตภัณฑใหมีคุณภาพสูงข้ึน ตลอดจนการพัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความทันสมัย 

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

  5.1 ระดบักรม :   

       - การชี้แจงแนวทางการดําเนินงานและงบประมาณสําหรับทํากิจกรรมไมชัดเจน รวมไปถึง      

การเรงรัดเบิกจายงบประมาณในชวงครึ่งปแรกของปงบประมาณ 2561 ทําใหบางสํานักงานสหกรณจังหวัด

จําเปนตองเรงดําเนินงาน และผลการดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพ 

 5.2 ระดับจังหวัด :  

       - พ้ืนท่ีเปาหมายบางแหงไมสามารถคัดเลือกสหกรณเปาหมายเพ่ือพัฒนาได เนื่องจากสหกรณ

การเกษตรไมมีสินคาหรือผลิตภัณฑของตนเอง 
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      - บางสํานักงานสหกรณจังหวัดไมไดตรวจสอบแผนการดําเนินงานและกิจกรรมท่ีตองทํา           

ในปงบประมาณ 2561 ทําใหละเลยการดําเนินงานสวนของกิจกรรม 1 หอการคา 1 สหกรณการเกษตร และ

ไมรายงานผลหรือประเด็นปญหาท่ีพบมายังสวนกลางเพ่ือหาแนวทางแกไข 

      - การดําเนินกิจกรรมรวมกับหอการคาเปนในบางจังหวัดไมบรรลุตามวัตถุประสงค โดยสาเหตุ

หลักมาจากการเปลี่ยนแปลงคณะทํางานของหอการคาจังหวัด และคณะทํางานของหอการคาจังหวัดไมมีความ

เชี่ยวชาญในการพัฒนาสินคาเกษตร ทําใหผลการดําเนินงานมีเพียงการประชุมรวมกันเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

หรือการลงนามขอตกลงเพ่ือทําการพัฒนา แตไมมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดผลงานท่ีเปนรูปธรรม 

 5.3 สหกรณ :   

       - สหกรณท่ีเขารวมบางแหงยังไมมีศักยภาพในการพัฒนา ทําใหเม่ือดําเนินการไปแลวตองหยุด

กิจกรรม เชน หนวยงานภาคีทําการหาชองการตลาดท่ีสหกรณสามารถสงสินคาไดประจํา แตสหกรณไม

สามารถผลิตสินคาไดเพียงพอ หรือไมสามารถผลิตสินคาไดตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด เปนตน  

6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

  1) ระดับกรม :   

       - วางแผนและชี้แจงการดําเนินกิจกรรม 1 หอการคา 1 สหกรณการเกษตร โดยจัดทําคูมือชี้แจง

ท้ังรายละเอียดและงบประมาณท่ีไดรับสงไปยังสํานักงานสหกรณจังหวัดในชวงตนปงบประมาณใหม โดยเนน

ย้ําการรายงานผลการดําเนินงานตามกําหนดและลงพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีมีปญหาเพ่ือหาทางแกไข  

2) ระดับจังหวัด : 

      - วางแผนการดําเนินงานจากคูมือโครงการและแผนงบประมาณท่ีไดรับ โดยเริ่มจากการ

ประสานงานกับหนวยงานภาคีตั้งแตชวงเริ่มตนปงบประมาณ 

      - การคัดเลือกสหกรณภาคการเกษตรท่ีเขารวม ควรเลือกจากสหกรณการเกษตรท่ีมีศักยภาพใน

การพัฒนาและผลิตสินคาในระยะยาว รวมถึงมีความสนใจท่ีจะเขารวมโครงการอยางแทจริง 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

กิจกรรมการลงนามบันทึกขอตกลงความ

รวมมือ โครงการ 1 หอการคา 1 สหกรณ ณ 

จังหวัดมหาสารคาม 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสินคา

สหกรณ ณ จังหวัดหนองบัวลําภ ู
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¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ :  Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººà¡ÉµÃ¡ÃÃÁÂÑ่§Â×¹ã¹ÊË¡Ã³�áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã 

1. â¤Ã§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×Í่¹à¡ÉµÃÍÔ¹·ÃÕÂ�ã¹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ãã¹¾×¹้·Õ่¹Ô¤ÁÊË¡Ã³� »‚§º»ÃÐÁÒ³ 2561 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร                                  

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐานราก

ของประเทศ 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ : 

1) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาองคความรู และการผลิตของสมาชิกสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร  
ท่ีไดรับการคัดเลือก ไปสูการตรวจรับรองการผลิตมาตรฐานกลุมเกษตรอินทรีย ตลอดจนสรางโอกาสทาง
การตลาดใหสามารถมีชองทางการจําหนายไดท้ังในประเทศและตางประเทศ 

2) เพ่ือเสริมสรางกลุมผูผลิตเกษตรอินทรียและสรางความเขมแข็งในกลุมเกษตรอินทรีย ท่ีไดดําเนินการไป
แลวในปงบประมาณ 2560 ให มีการพัฒนาเครือขายความรวมมือดานปจจัยการผลิต การตลาด                 
และการแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางกัน 

3) สรางแหลงผลิตเกษตรอินทรียข้ันท่ี 1 ในกลุมผูผลิตสังกัดสถาบันในเขตนิคมสหกรณทุกนิคมสหกรณ
เพ่ือรองรับความตองการของผูบริโภคท่ีนิยมบริโภคสินคาเพ่ือสุขภาพมากข้ึน 

4) สรางเกษตรกรผูผลิตอินทรียใหเกิดข้ึนอยางแทจริง และสามารถนําความรูไปขยายตอได (เกษตรกร     
ท่ีผลิตอินทรีย ตองมีใจรัก (รักสุขภาพตนเอง รักสุขภาพผูอ่ืน) อดทน (เพราะใชเวลาในการยอมและกวาจะผาน
การรับรอง) ขยัน (ตองม่ันดูแล อยางสมํ่าเสมอ ระมัดระวังในการใสปุยอินทรีย หามใชสารเคมี และ ในชวงแรก
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การยอมรับยังมีนอย)และตองทําเปนอาชีพหลัก (เพราะใชเวลาทุมเทกับการผลิต และตองมีพ้ืนท่ีกันชน จึงเปน
การเกษตรแบบประณีต) 
2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :  

1) อบรมใหความรูเก่ียวกับเกษตรอินทรียเบื้องตน ใหกับสมาชิกสหกรณ (กลุมเปาหมายใหม ป 61)  
จํานวน 1,000 ราย จํานวน 49 นิคม พ้ืนท่ี 5,000 ไร 

2) อบรมข้ันตอนการยื่นการรับรอง GAP หรือ PGS ใหกับสมาชิกสหกรณ (กลุมเปาหมายเดิม ป60)  
จํานวน 1,000 ราย จํานวน 49 นิคม พ้ืนท่ี 4,500 ไร 
3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 5,558,400 5,557,865 99.99 
   1.1 สวนกลาง  - - - 
   1.2 สวนภูมิภาค  5,558,400 5,557,865 99.99 
2. เงินอุดหนุน 3,000,000  2,997,000  99.90 

รวมท้ังส้ิน 8,558,400 8,554,865 99.96 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. เกษตรกรสมาชิกไดรับการอบรมเกษตรอินทรียเบื้องตน ราย 1,000 1,000 100 

2. เกษตรกรสมาชิกไดรับการอบรมเกษตรอินทรียข้ันท่ี 2  ราย 1,000 1,000 100 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. อํานวยการ ติดตาม ประเมินผล แกไข ปญหา อุปสรรค นิคมสหกรณ 49 49 100 

2. จัดหางบประมาณสนับสนุน นิคมสหกรณ 49 49 100 

3. ประชุมชี้แจงนโยบาย ออกคูมือการขับเคลื่อน ฉบับ 1 1 100 

สวนภูมิภาค 

1.อบรม นําเกษตรกรศึกษาดูงาน (อินทรียข้ันท่ี 1) ราย 1,000 1,000 100 

2.อุดหนุนปจจัยการผลิตเบื้องตน (อินทรียข้ันท่ี 1) ราย 1,000 1,000 100 

3.อบรมเกษตรอินทรียข้ันท่ี 2 ราย 1,000 1,000 100 

 หมายเหตุ : การอบรมข้ันท่ี 1 และข้ันท่ี 2 รวมจํานวน 2,000 ราย 
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4.2 ผลลัพธ  

ผลลัพธเชิงปริมาณ 

อบรมเกษตรกรสมาชิก รวมถึงนําไปศึกษาดูงาน จํานวน 1,000 ราย (เกษตรอินทรียข้ันท่ี 1) และอบรม

เกษตรกรสมาชิกในวิธีการยื่นขอรับรองสินคาเกษตรปลอดภัย เพ่ือการปรับเปลี่ยนการผลิต จํานวน 1,000 ราย 

(เกษตรอินทรียข้ันท่ี 2) 

ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

เกษตรสมาชิก สามารถผานการปรับเปลี่ยนการผลิตเปนสินคาเกษตรปลอดภัย ไดรับรองมาตรฐาน 

GAP จํานวน 300 ราย 

5. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

- เกษตรกรสมาชิก ขาดโรงเรือนพรอมระบบน้ํา อันจะทําใหมีการผลิตตอเนื่อง ในทุกฤดูกาล 

- ภาครัฐ ควรอุดหนุนโรงเรือนพรอมระบบน้ําแกเกษตรกรสมาชิกท่ีผานการปรับเปลี่ยนการผลิตได   

รับรองมาตรฐาน GAP เพ่ือผลักดันใหสามารถไดรับการรับรองเกษตรอินทรีย (เกษตรอินทรียข้ันท่ี 3) ได 

- ภาครัฐ ควรสนับสนุนใหสมาชิกเกษตรกรท่ีผานเกษตรอินทรียข้ันท่ี 2 ไดรับการสนับสนุนการลงทุน      

ในลักษณะ Green Credit (ดอกเบี้ยต่ํา) ผานสถาบันเกษตรกร 

 

 
     

ผลผลิตตามแนวเกษตรอินทรีย ของเกษตรกรสมาชิก นิคมสหกรณชะอํา เพชรบุรี 
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มอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ใหเกษตรกรสมาชิก นิคมสหกรณทาฉาง สุราษฎรธานี 

 

 
               

กิจกรรมศึกษาอบรมความรูเกษตรอินทรียเบ้ืองตน และเกษตรอินทรียเฉพาะชนิด 
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กิจกรรมศึกษาเรียนรูนอกพ้ืนท่ีเช่ือมโยงการตลาด การผลิต  

ของเกษตรกรสมาชิกนิคมสหกรณทาฉาง สุราษฎรธานี 

2. â¤Ã§¡ÒÃà¡ÉµÃ¼ÊÁ¼ÊÒ¹ã¹ÊË¡Ã³�áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
กลยุทธท่ี  1.1  พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระดับ
ฐานรากของประเทศ  ดวยการเรงรัดพัฒนาบุคลากรของสหกรณ                 . 
1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ : เพ่ือใชรูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน เปน
ทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกรในการดํารงชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ใหสมาชิกมีรายไดเพ่ิม รวมท้ังเชื่อมโยงธุรกิจในสถาบันเกษตรกร ให
เขมแข็งโดยการเพ่ิมปริมาณการดําเนินธุรกิจ รวมกันซ้ือรวมกันขาย เงินฝาก และบริการ โดยมีพ้ืนท่ีดําเนินการ
กระจายทุกภูมิภาคในเขตชลประทานท่ัวประเทศ โดยเปนสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีไดรับอนุมัติเงินกู
จากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรเพ่ือสรางระบบน้ําในไรนาของสมาชิก ระยะเวลาโครงการ 4 ป ตั้งแตป 2561 - 
2564 สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีสมาชิกท่ีเขารวมโครงการใน 23 จังหวัด ไดรับงบประมาณ รวม
ท้ังสิ้น 14,899,400 บาท แบงเปนกิจกรรม ดังนี้ 
 1. อบรมใหความรูเกษตรผสมผสานแกสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ สถาบัน
เกษตรกรปละ 100 แหง จํานวน 1,500 ราย แบงเปน สมาชิกสหกรณ 1,365 ราย สมาชิกกลุมเกษตรกร 135 
ราย ในพ้ืนท่ี 7,500 ไร เปนเงิน 4,469,400 บาท 

2. เงินอุดหนุนเพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตใหกับสมาชิกท่ีเขารวมโครงการเชน เมล็ดพันธุ พันธุพืช พันธุ
สัตว ปุย รายละ 6,660 บาท จํานวน 1,500 ราย เปนเงิน 9,990,000 บาท 

3. การติดตามผลการดําเนินงานในสวนภูมิภาค จํานวน 440,000 บาท 
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2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :  

สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร ท่ีไดรับอนุมัติเงินกูจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรเพ่ือสรางระบบน้ํา    

ในไรนาของสมาชิก ระยะเวลาโครงการ 4 ป ตั้งแตป 2561 - 2564 สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สมาชิก    

ท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 1,500 คน จํานวน 100 แหง ใน 23 จังหวัด จํานวน 7,500 ไร 

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 4,909,400 4,718,532 96.11 
   1.1 สวนกลาง  - - - 

   1.2 สวนภูมิภาค  4,909,400 4,718,532 96.11 
2. เงินอุดหนุน 9,990,000 9,930,060 99.40 

รวมท้ังส้ิน 14,899,400 14,648,592 98.32 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
หนวย

นับ 
แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. อบรมใหความรูเก่ียวกับหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานแปลงตนแบบการทําเกษตรผสมผสาน

ใหกับสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

คน 1,500 1,499 99.93 

2. จํานวนพ้ืนท่ีดําเนินการของเกษตรกร ไร 7,500 27,486 366.48 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการเกษตรผสมผสาน                    

ในสหกรณและกลุมเกษตรกร 

จังหวัด 23 23 100 

2. รวบรวม และประมวลผลขอมูลของสหกรณและกลุมเกษตรกร              

ท่ีเขารวมโครงการ 

แหง 100 100 100 

สวนภูมิภาค 

1. จัดอบรมโครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ/กลุมเกษตรกร คน 1,500 1,499 99.93 

2. จายเงินอุดหนุนใหสถาบันเกษตรกร คน 1,500 1,491 99.40 

3. ติดตามแผนการผลิต/จําหนาย ของสถาบันเกษตรกร แหง 100 100 100 
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4.2 ผลลัพธ  

        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

 1. อบรมใหความรูเกษตรผสมผสานแกสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ สถาบัน

เกษตรกรปละ 100 แหง ใน 23 จังหวัด จํานวน 1,499 ราย แบงเปน สมาชิกสหกรณ 1,357 ราย สมาชิก     

กลุมเกษตรกร 142 ราย ในพ้ืนท่ี 27,4860 ไร เปนเงิน 4,396,608 บาท 

 2. เงินอุดหนุนเพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตใหกับสมาชิกท่ีเขารวมโครงการเชน เมล็ดพันธุ พันธุพืช        

พันธุสัตว ปุย รายละ 6,660 บาท จํานวน 1,491 ราย เปนเงิน 9,930,060 บาท 

        ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

 สมาชิกท่ีเขารวมโครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณและกลุมเกษตรกร ไดมีเลือกอีกทางหนึ่งในการ

ดํารงชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร             

ทําใหสมาชิกมีรายไดเพ่ิม 

         

 

 

 

สมาชิกทําโรงเพาะเห็ด เพ่ือบริโภคและ

จําหนายเพ่ิมรายไดแกครอบครัว 

สมาชิกปลูกพืชผักสวนครัว เพ่ือบริโภค

และจําหนายเพ่ิมรายไดแกครอบครัว 

สมาชิกทํานาขาว เพ่ือบริโภคและ

จําหนายเพ่ือเพ่ิมรายไดแกครอบครัว 
สมาชิกปลูกผลไม เพ่ือบริโภคและ

จําหนายเพ่ือเพ่ิมรายไดแกครอบครัว 
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3. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃµÒÁá¹Ç·Ò§·ÄÉ®ÕãËÁ‹ã¹ÊË¡Ã³�áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560–2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 8 การสรางความย่ังยืนดวยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปญญาสหกรณ 

กลยุทธท่ี  8.1 พัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือความยั่งยืนของสหกรณ 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ:  

1) เพ่ือรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได ท่ีทรงมีตอปวงชนชาวไทย 

2) เพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม 

และสามารถนําไปปรับใชเพ่ือการประกอบอาชีพไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 

     3) เพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ มีศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรตาม  

แนวทฤษฎีใหมข้ันท่ี 1 และสามารถนําไปสูข้ันท่ี 2 และข้ันท่ี 3 ตอไป 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ : ใน 76 จังหวัด และ 2 พ้ืนท่ี  

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

งบดําเนินงาน 4,117,820 3,908,070.04 94.91 
   - แนะนํา สงเสริม 
   - อบรมใหความรู (เบิกจาย
แทนกัน โอนให กษ.) 
   - ประชาสัมพันธ                

413,400 
3,654,420 

50,000 

  

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม(ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

รอยละของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตร รอยละ 50 58.97 117.94 

ทฤษฎีใหมข้ันท่ี 2 สมัครเปนสมาชิกสหกรณ/     

กลุมเกษตรกร     

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

1. เกษตรกรมีความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม 

ราย 5,537 5,331 96.28 

2. เกษตรกรมีความมุงม่ันตั้งใจในการพัฒนาตนเองตามแนว

ทางการสงเสริม 

ราย 5,537 4,684 84.59 

3. เกษตรกรปรับเปลี่ยนแนวคิดทําเกษตรทฤษฎีใหมไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

ราย 5,537 4,167 75.26 

4. เกษตรกรมีแผนการผลิตตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม ราย 5,537 4,314 77.91 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

5. เกษตรกรสามารถนําแผนการผลิตไปสูการปฏิบัติ ราย 5,537 3,918 70.76 

*มีพ้ืนท่ีรวม จํานวน 64,390 ไร  

 พ้ืนท่ีทําเกษตรทฤษฎีใหม 31,796 ไร 

    

4.2 ผลลัพธ  

ผลลัพธเชิงปริมาณ 

 เกษตรกรไดรับการแนะนํา สงเสริมใหดําเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม 5,537 ราย  

ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

เกษตรกรไดรับความรู และปรับเปลี่ยนแนวความคิดและรูปแบบในการทําการเกษตร สามารถลด

คาใชจายในการดํารงชีวิตประจําวันได  

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

- ขาดความชัดเจนในการดําเนินกิจกรรม 

- เกษตรกรบางสวนขาดความรู ความเขาใจในการทําเกษตรทฤษฎีใหม ขาดทุนทรัพยท่ีจะดําเนินการ  

- ขอมูลการรายงานผล/การติดตามการดําเนินกิจกรรมยังไมครอบคลุมกับสิ่งท่ีตองการเทาท่ีควร   

6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

- ใหการสนับสนุนในการแนะนํา สงเสริม ติดตามเกษตรกรใหเปนไปอยางตอเนื่อง 

- บูรณาการกับหนวยงานอ่ืน/เอกชนใหมากข้ึน เพ่ือสนับสนุนองคความรู เทคโนโลยีการผลิตใหมๆ 

- ปรับปรุงแบบการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมใหครอบคลุมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยการผลิตท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กรมปศุสัตวสนับสนุนไก เปนตน 
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¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ :  ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃã¹ÊË¡Ã³�áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã 

1. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃã¹ÊË¡Ã³�áÅÐ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณ 

กลยุทธ 1.2 สรางความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายสหกรณท้ังภายในประเทศและตางประเทศ   

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของสหกรณ 

กลยุทธ 4.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และนวัตกรรมมา

ใชในระบบสหกรณ 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจสินคาเกษตรในสหกรณและกลุมเกษตรกร 

2) เพ่ือสนับสนุนอุปกรณการตลาดแกสหกรณ กลุมเกษตรกรเพ่ือพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรและสรางมูลคาเพ่ิม  

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ : สนับสนุนปจจยัโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณการตลาดใหแก

สหกรณ/กลุมเกษตรกร จํานวน 47 แหง  ในพ้ืนท่ี 22 จังหวัด  

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 9,670,800 8,332,366 86.16 
   1.1 สวนกลาง  9,670,800 8,332,366 86.16 

   1.2 สวนภูมิภาค     
2. เงินอุดหนุน 69,944,000 69,033,534 98.70 

รวมท้ังส้ิน 79,614,800 77,365,900 97.18 

 

การอบรมใหความรูเกษตรกรเพ่ือปรับเปล่ียนแนวคิดในการทําการเกษตร หัวขอวิชาประกอบดวย                     

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม การลดตนทุนการผลิต/ลดรายจาย การสรางผลผลิต/

รายได การจัดทําบัญชีครัวเรือน/บัญชีตนทุน การผลิต 
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4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

    4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
หนวย

นับ 
แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพการดําเนิน
ธุรกิจสินคาเกษตร 

แหง 47 52 110.638 
 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 
สวนกลาง 
1. ใหคําปรึกษา แนะนํา และติดตามผล การดําเนินงานโครงการ  จังหวัด 22 30 136.36 
2. สรุปและรายงานผลการดําเนินการ ครั้ง 12 12 100 
สวนภูมิภาค 

1. สนับสนุนปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณ การตลาดใหแก
สหกรณ /กลุมเกษตรกร 

แหง 47 52 110.638 

2. แนะนํา ควบคุม และติดตามการดําเนินงานการกอสรางให
เปนไปตามสัญญาและเง่ือนไข  

แหง 47 52 110.638 

4.2 ผลลัพธ  
        ผลลัพธเชิงปริมาณ 

1) สนับสนุนเงินอุดหนุนสําหรับโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณการตลาด อาทิเชน รถโฟลคลิฟท รถหองเย็น 
สายพานลําเลียงเพ่ือคัดแยกผลผลิต โกดัง เก็บขาวเปลือก เปนตน ใหกับสหกรณและกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ี 30 จังหวัด  52 
แหง โดยแบงเปนสหกรณ 51 แหง และกลุมเกษตรกร 1 แหง สูงกวาเปาหมาย 5 แหง คิดเปน รอยละ 110.64  

2) ผลิตภัณฑสินคาเกษตรไดรับการพัฒนา จํานวน 41 ผลิตภัณฑ อาทิเชน กาแฟค่ัวเมล็ด, กาแฟค่ัวบด,  
ปลานิลแดดเดียว ยางแผนรมควัน 

ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

สหกรณ/กลุมเกษตร นําอุปกรณการตลาดท่ีไดรับการสนับสนุนไปใชเพ่ือลดตนทุนการผลิตสินคา 4.43 ลานบาท 
และสมาชิกไดรับประโยชนจากอุปกรณการตลาดท่ีไดรับการสนับสนุน จํานวน 5,453 ราย สงผลใหสหกรณ/ 
กลุมเกษตรกรมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึนและมีศักยภาพในการผลิตสินคาเกษตรเพ่ิมมากข้ึน  
5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

1) สหกรณขอยกเลิกการสนับสนุนเงินอุดหนุนสําหรับโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณการตลาดในบางสวน 
เนื่องจาก 1) สหกรณขาดสภาพคลองไมมีเงินสมทบตามหลักเกณฑ 2) การรวบรวมผลผลิตของสหกรณไม
เปนไปตามแผนการตลาด 3) สหกรณไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดแลว         
4) คณะกรรมการสหกรณชุดใหมมีมติไมขอรับการสนับสนุน 

2) สหกรณบางแหงยังไมไดใชประโยชนในอุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน เนื่องจากอยูระหวางการ
กอสราง/จัดซ้ือจัดจาง/อยูในชวงท่ียังไมใชฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิต 
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6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  
1) สํานักงานสหกรณจังหวัดสํารวจ ตรวจสอบศักยภาพการดําเนินงาน และความพรอมของสหกรณท่ี

ขอรับ การสนับสนุนอุปกรณการตลาด โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกรมกําหนด 
2) สํานักงานสหกรณจังหวัดควบคุมติดตามการดําเนินงานการกอสรางใหเปนไปตามสัญญาและเง่ือนไข 

เพ่ือใหสามารถใชประโยชนในสิ่งกอสราง/วัสดุอุปกรณไดทันที และรายงานผลการดําเนินงานใหทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณตัดแตงและบรรจุหีบหอสหกรณผลิตผัก

น้ําดุกใต จํากัด  จังหวัดเพชรบูรณ 

รถโฟลคลิฟท 

กลุมเกษตรกรทําไรโปงน้ํารอน จ.เชียงใหม 

จักรรีดยางพรอมมอเตอร 

สหกรณการเกษตรตันหยงโป จํากัด จังหวัดสตูล 

รถบรรทุกหองเย็น ขนาด 6 ลอ 

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

¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ :  Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÃÇÁ¼ÙŒ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃã¹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã 

1. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØ‹Á¼ÙŒ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃã¹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560–2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร  

กลยุทธ 1.1 พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมระดับ     

ฐานรากของประเทศ ดวยการเรงพัฒนา บุคลากรของสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐานและจัดอันดับ 

ความเชื่อถือของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ:  

1) สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปแบบสถาบันเกษตรกร 
2) พัฒนาและเชื่อมโยงเครือขายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการทําธุรกิจ 

ในลักษณะ Cluster ใหมีศักยภาพ สามารถบริหารจัดการสินคาเกษตรไดครบวงจรตลอดโซการผลิต 
3) ยกระดับความสามารถในการดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร รวมท้ังการเขาถึงแหลงเงินทุน  

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :  

1) สหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวกับสินคาโคเนื้อ  สุกร กุง ปลานิล ขาว มันสําปะหลัง 
และขาวโพดเลี้ยงสัตว รวมจํานวน 125 แหง พ้ืนท่ีดําเนินการ ท่ัวประเทศ  

2) สราง Cluster 7 กลุมสินคาเกษตร ไดแก โคเนื้อ สุกร  กุง ปลานิล ขาว มันสําปะหลังและขาวโพด  
เลี้ยงสัตว 
3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 4,400,000  2,375,268  53.98 
1.1สวนกลาง 2,024,270  0.00 0.00 

1.2 สวนภูมิภาค 2,375,730  2,375,268  99.98 
2. เงินอุดหนุน - - - 

รวมท้ังส้ิน 4,400,000  2,375,268  53.98 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม(ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนสถาบันเกษตรกรไดรับการสงเสริมใหเกิดการ

รวมกลุมเปนเครือขายตามชนิดสินคา จํานวนสหกรณท่ีเขารวม

โครงการ นับซํ้า 

แหง 125 125 

 

100 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

2. สหกรณเกิดการรวมกลุมในลักษณะCluster ระดับภาค หรือ

ระดับจังหวัด 

Cluster 12 12 100 

3. สหกรณมีแผนการดําเนินธุรกิจในรูปแบบ Cluster แผน 12 12 100 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. การพิจารณาคัดเลือกสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมาย  แหง 125 125 100 

2. จัดสรร โอนเงินงบประมาณ ตามประเภทสินคา แหง 125 125 100 

3. สงเสริม แนะนํา ติดตามผลการดําเนินงาน จังหวัด 46 46 100 

สวนภูมิภาค 

1. แนะนําสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมเปนเครือขาย แหง 125 125 100 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนและขับเคลื่อน 

Clusterระดับจังหวัด 

จังหวัด 46 46 100 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนและขับเคลื่อน 

Cluster ระดับภาค 

แหง 12 12 100 

4. ประชุมสรุปผลการดําเนินงานในCluster ระดับภาค แหง 12 12 100 

    4.2 ผลลัพธ  

         ผลลัพธเชิงปริมาณ 

สหกรณเกิดการรวมกลุมในลักษณะ  Cluster  ระดับจังหวัด 46 Cluster และระดับภาค 12 Cluster 

สหกรณมีแผนการดําเนินธุรกิจในรูปแบบ Cluster 58 แผน 

         ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

 - สินคาของแตละ Cluster ไดรับการพัฒนาคุณภาพสินคา ทําใหสินคามีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

 - กลุมเกษตรกร สามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาของตนเองได และมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน 

 - กลุมเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมชองทางการจําหนายสินคาได 

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

 1) แผนปฏิบัติงานของโครงการขาดรายละเอียดของกิจกรรม และกลุมเปาหมาย ประกอบกับเปน

โครงการใหม แตมิไดมีการประชุมผูเก่ียวของเพ่ือชี้แจงแนวทาง และรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมอยาง

ชัดเจน ทําใหสํานักงานสหกรณจังหวัดดําเนินกิจกรรมไมสอดคลองกับโครงการ บางจังหวัดเขาใจผิดนําเงิน

งบประมาณโครงการไปใชในกิจกรรมหรือสินคาอ่ืนมิใชกิจกรรม/สินคา ตามโครงการ  

 2) กลุมเปาหมายเดิมตามโครงการมีสถานภาพเปลี่ยนแปลงไป ไมสามารถดําเนินกิจกรรมตาม

โครงการได ตองมีการปรับเปลี่ยนกลุมเปาหมาย ทําใหลาชา  

 3) ขาดการดําเนินกิจกรรมซักซอมความเขาใจแนวทางการดําเนินโครงการและใหความรูเรื่อง 

Cluster การจัดทําแผนธุรกิจ แนวทางการสรางและขับเคลื่อน Cluster และกิจกรรมการประชุมสรุป          

ผลการสรางและพัฒนา Cluster 7 กลุมสินคาเกษตร เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการงบประมาณ 

ทําใหการใชจายงบประมาณไมบรรลุเปาหมาย  
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6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

 1) ควรมีการประชุมทุกฝายท่ีเก่ียวของในการขับเคลื่อนโครงการ เพ่ือใหรับทราบทิศทางการดําเนิน

โครงการ รายละเอียดกิจกรรม และควรมีคูมือการปฏิบัติงาน 

 2) แผนปฏิบัติงานของโครงการควรระบุรายละเอียดของกิจกรรม และกลุมเปาหมาย  

 3) ผูปฏิบัติหากขาดความชัดเจนแนวทางการดําเนินงาน/กลุมเปาหมาย หรือมีขอสงสัย ควรสอบถาม

มายังกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรกอน 

 4) ควรมีการจัดกิจกรรมตามท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณ เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ และการ

ใชจายงบประมาณบรรลเุปาหมาย     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคลัสเตอรสินคาปลานิล ระดับภาค  

ในวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 ผูเขารวม จํานวน 30 คน 

สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคลัสเตอรสินคาปลานิล ระดับภาค  

ในวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 ผูเขารวม จํานวน 30 คน 
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สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคลัสเตอรสินคาขาวโพดเล้ียงสัตว ระดับจังหวัด                           

ในวันท่ี 30 มีนาคม 2561 ผูเขารวมจํานวน 60 คน 

สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิ จัดประชุม 

คลัสเตอรสินคาขาวโพดเล้ียงสัตว ระดับจังหวัดในวันท่ี 30 มีนาคม 2561 ผูเขารวมจํานวน 60 คน 
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á¼¹§Ò¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�»¯ÔÃÙ»â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¼ÅÔµÀÒ¤à¡ÉµÃ 

1. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÍÒªÕ¾à¾×Í่á¡Œä¢»˜ÞËÒ·Õ่´Ô¹·Òํ¡Ô¹¢Í§à¡ÉµÃ¡Ã                               

§º¡ÅÒ§»‚ ÀÒÂãµŒâ¤Ã§¡ÒÃä·Â¹ÔÂÁ ÂÑ§่Â×¹ 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560–2564 :  

พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนา จัดเก็บองคความรูท่ีสําคัญใหเกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู และนําไปใช

ในการสราง นวัตกรรมดานสหกรณใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :    

1) เพ่ือสงเสริมการรวมกลุมประชาชนภายในพ้ืนท่ีเปาหมายการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน ภายใตโครงการ

จัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในรูปแบบสหกรณหรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม  

2) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใตการอนุรักษดินและน้ําอยางยั่งยืน มีความรูสํานึกรักในแผนดิน 

ตามศาสตรพระราชา  

3) พัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความกินดี อยูดี มีสันติสุข และสรางความเขมแข็งในชุมชน 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :  (งบเพ่ิมเติมกลางป 2561)   

2.1 จัดอบรมใหความรูเกษตรกรท่ีไดรับการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล                                   

จํานวน 12,910 ราย ในพ้ืนท่ี 50 พ้ืนท่ี 36 จังหวัด 

2.2 สนับสนนุงบประมาณกอสรางอาคารอเนกประสงคใหสหกรณ จํานวน 6 แหง 4 จังหวัด  

          1) สหกรณการเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดินตําบลสิงห จํากัด  จ.กาญจนบุรี 

          2) สหกรณการเกษตรปฏิรูปท่ีดินอําเภอบอทอง (คทช.) จํากัด  จ.ชลบุร ี

          3) สหกรณการเกษตรปฏิรูปท่ีดินอําเภอหนองใหญ (คทช.) จํากัด จ.ชลบุร ี

          4) สหกรณการเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดินปากชอง (คทช.) จํากัด จ.นครราชสีมา 

          5) สหกรณการเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดินครบุรี (คทช.) จํากัด  จ.นครราชสีมา 

          6) สหกรณการเกษตรขุขันธ จํากัด     จ.ศรีสะเกษ 

     2.3 สนับสนนุงบประมาณปรับปรุงอาคารอเนกประสงค จํานวน 1 แหง  

(สหกรณการเกษตรยั่งยืนแมทา จํากัด) จังหวัดเชียงใหม 

     2.4 สนับสนนุงบประมาณกอสรางโรงเรือนผลิตอาหารพรอมหองน้ํา จํานวน 1 แหง  

(สหกรณปฏิรูปท่ีดินระบํา จํากัด) จังหวัดอุทัยธานี 

 

 

 

 

â¤Ã§¡ÒÃä·Â¹ÔÂÁ ÂÑ่§Â×¹ ¢Í§¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³� 
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3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 3,923,900 3,609,200 91.98 
1.1สวนกลาง - - - 

1.2 สวนภูมิภาค 3,923,900 3,609,200 91.98 
2. เงินอุดหนุน 18,355,000 12,361,900 67.35 

รวมท้ังส้ิน 22,278,900 15,971,100 71.69 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

    4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม(ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีทักษะในการประกอบอาชีพไมนอยกวา 

รอยละ 80 (10,320 ราย) 

ราย 12,910 10,778 83.48 

2. สหกรณท่ีเขารวมโครงการมีแผนการใชประโยชนอาคารและอุปกรณ             

ท่ีไดรับ เพ่ือดําเนินธุรกิจจัดหาสินคาและแปรรูปผลผลิตรวมท้ังจัดเก็บ

ผลผลิตจากสมาชิก 

แหง 8 8 100 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. ประสานสํานักงานสหกรณจังหวัดดําเนินการตาม “แนวทางปฏิบัติการ

ดําเนินโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนงบประมาณรายจาย

เพ่ิมเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลางป) ฉบับปรับปรุง”             

และหนังสือ ขอสั่งการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

จังหวัด/

พ้ืนท่ี 

37/50 37/50 100 

2. ประสาน แนะนํา สํานักงานสหกรณจังหวัดในการดําเนินการโครงการ

สงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกรให

เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 

จังหวัด/

พ้ืนท่ี 

37/50 37/50 100 

3. รวบรวม และประมวลผลขอมูลของสหกรณ ขอมูลเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร 

จังหวัด/

พ้ืนท่ี 

37/50 37/50 100 

4. ติดตาม รายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ ผลตามตัวชี้วัดโครงการฯ 

และการเบิกจายงบประมาณ ใหตรงตามวัตถุประสงค ใหกองแผนงาน 

จังหวัด/

พ้ืนท่ี 

37/50 37/50 100 

5. ติดตามผลการใชจายงบประมาณ หากมีงบประมาณของจังหวัดเหลือ

จายใหแจงจังหวัดนําสงกลับคืนกรมสงเสริมสหกรณโดยเร็ว เพ่ือ 

กรมฯ จะไดนําไปใชประโยชนตอไป 

จังหวัด/

พ้ืนท่ี 

37/50 37/50 100 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

 

สวนภูมิภาค 

กิจกรรมการอบรม     

1.  สํารวจเปาหมายเกษตรกรท่ีไดรับการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายของ คทช. ครั้ง 1 1 100 

2. จัดทําขอมูลรายละเอียดเกษตรกรเปาหมายรายคน ครั้ง 1 1 100 

3. จัดอบรมเกษตรกรเปาหมายในพ้ืนท่ี 

    - การบริหารจัดการท่ีดินท่ีไดรับในรูปแบบสหกรณ 

    - เรียนรูศาสตรพระราชา และการสรางจิตสํานึกใหหวงแหนและรักในแผนดิน 

    - ใหความรูในเมนูอาชีพเพ่ือเปนทางเลือกในการประกอบอาชีพ                

เชน พืช ปศุสัตว ประมง เกษตรผสมผสาน 

ราย 12,910 10,778 83.48 

4. ติดตามและประเมินผลความรูของเกษตรกรท่ีเขารับการอบรมใหมี

ทักษะในการประกอบอาชีพ 

ราย 12,910 10,778 83.48 

กิจกรรมการสนับสนุนเงินอุดหนุน     

1. ประสานสหกรณเปาหมาย ดําเนินการตาม “แนวทางปฏิบัติการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลางป) ฉบับปรบัปรุง” และหนังสือ 

ขอสั่งการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

แหง 8 8 100 

2. แนะนํา ควบคุม และติดตามการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบวา

ดวยการจัดซ้ือจัดจางของสหกรณใหเปนดวยความโปรงใส ไรทุจริต คุมคา  

มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได  

แหง 8 8 100 

3. เบิกจายเงินอุดหนุนใหแกสหกรณเปาหมาย ติดตามและควบคุมการ

เบิกจายของสหกรณใหเปนไปดวยความถูกตอง และเปนไปตามงวดงาน 

ในสัญญา โดยลงพ้ืนท่ีตรวจสอบรับงานกอนลงนามเห็นชอบใหสหกรณ          

เบิกจายเงินทุกครั้ง 

แหง 8 8 100 

4. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ และติดตามการเบิกจายงบประมาณ

ใหตรงตามวัตถุประสงค ตามท่ีศูนยอํานวยการเฉพาะกิจและติดตาม

โครงการไทยนิยม ยัง่ยืน กรมสงเสริมสหกรณ กําหนด 

แหง 8 8 100 

5. จัดทําแผนการใชประโยชน ตามแบบรายงานท่ีกองพัฒนาระบบ

สนับสนุนการสหกรณกําหนด 

แหง 8 8 100 
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4.2 ผลลัพธ  

ผลลัพธเชิงปริมาณ 

- เกษตรกรไดรับความรูในเรื่อง การบริหารจัดการท่ีดินท่ีไดรับในรูปแบบสหกรณ /เรียนรูศาสตร

พระราชา และการสรางจิตสํานึกใหหวงแหนและรักในแผนดิน/ความรูในเมนูอาชีพเพ่ือเปนทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพ เชน พืช ปศุสัตว ประมง เกษตรผสมผสาน จํานวนไมนอยกวา 10,320 ราย 

- สหกรณท่ีไดรับการสนับสนุนอาคาร โรงเรือน และอุปกรณ สามารถดําเนินกิจกรรมสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพสมาชิกไดท้ัง ๘ แหง 

ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

- เกษตรกรสามารถนําแนวคิดในศาสตรพระราชา ไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพใหมีรายได     

ลดรายจาย มีความเปนอยูท่ีดีข้ึนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

- สหกรณเปนศูนยกลางในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับเกษตรกรสมาชิก สามารถชวยเหลือ    

ใหชุมชนมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน 

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีเปาหมายบางรายไมสามารถเขารับการอบรมไดเนื่องจาก เปนชวงฤดูกาล

เพาะปลูกไมสะดวกในการเดินทาง ไปรับจางไมอยูในพ้ืนท่ี 

6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

- ควรมีกําหนดระยะเวลาดําเนินการท่ีจะสามารถประชาสัมพันธใหเกษตรกรรับทราบกอน          

เพ่ือประสานกําหนดการอบรมใหมีความพรอมตามท่ีโครงการกําหนด 

       

สนับสนุนงบอุดหนุนในการกอสรางอาคารอเนกประสงคใหสหกรณ(งบประมาณกอสรางอาคารอเนกประสงคใหสหกรณ

การเกษตรปฏิรูปท่ีดินอําเภอหนองใหญ (คทช.) จํากัด) ในพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินหมายเลขท่ี 378 ต.เขาซก อ.หนองใหญ 
 

        

อบรมเกษตรกรในเร่ืองสงเสริมเมนูอาชีพทางเลือกในพ้ืนท่ี คทช. ซ่ึงไดจัดกิจกรรมตอยอดกลุมผูผลิต                         

และการวางแผนการผลิตและแผนการตลาดตามเมนูอาชีพ (กลุมผูเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก ในพ้ืนท่ี คทช.)  

ในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ พ้ืนท่ีปาน้ํายาวและปาน้ําสวด ต.ตาลชุม อ.ทาวังผา จ.นาน 



179 

 

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

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³�  
Cooperative Promotion Department  

 

2. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊ¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã¨Ñ´à¡็º¾×ª¼Å·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ (á¡ŒÁÅÔ§)                                                                                               

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

กลยุทธ 4.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และนวัตกรรม

มาใชในระบบสหกรณ 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

1) เพ่ือสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการกอสราง จัดซ้ือจัดหา ปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานดานจัดเก็บ 

ผลผลิตสินคาเกษตร รวมถึงปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณอ่ืนท่ีจําเปน  

2) เพ่ือใหสถาบันเกษตรกรเปนแหลงรวบรวมผลผลิตรายใหญของเกษตรกรสมาชิกในการสรางระบบ

กลไกผลผลิตเกินความตองการของตลาดในสินคาขาว มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :  

สหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร 146 แหง ในพ้ืนท่ี 41 จังหวัด 

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561:  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน    
   1.1 สวนกลาง     

   1.2 สวนภูมิภาค     
2. เงินอุดหนุน 1,074,980,533.20  1,044,894,333.20  97.20 

รวมท้ังส้ิน 1,074,980,533.20  1,044,894,333.20  97.20 

หมายเหตุ : - ไดรับงบประมาณตาม พรบ. 1,017,917,200 บาท  

     - รายการท่ียกเลิก 34 รายการ เปนเงิน 159,629,300 บาท 

     - พิจารณารายการเพ่ิมเติม 40 รายการ เปนเงิน 247,063,500 บาท 

     - กอหนี้ผูกพันไมทันภายในวันท่ี 11 พ.ย. 61 จึงถูกพับไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1,409,200 บาท 

     - ยกเลิกรับการสนับสนุนเนื่องจากไมสามารถดําเนินการกอสรางไดตามแบบแปลน                     

จํานวน 18,423,000 บาท 

     - สงคืนเปนรายไดแผนดิน 10,254,00 บาท 
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4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. สหกรณ/กลุมเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิต

และจัดเก็บผลผลิตไมนอยกวา 700,000 ตัน  

ในป 2562 

ตัน 700,000 618,010.52 88.29 

2. สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน

รอยละ 5 หรือไมนอยกวา 200-500 บาท/ตัน ในป 2562 

(คิดเปนรอยละ 30 ของจํานวนสมาชิก) 

รอยละ 5 ยังไมสามารถ

ประเมินผล 

 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. แจงสํานักงานสหกรณจังหวัดคัดเลือกสถาบัน

เกษตรกรเขารวมโครงการ 

ครั้ง 1 1 100 

2. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุน

งบประมาณอุดหนุน 

ครั้ง 1 1 100 

3. แนะนํา สงเสริมและติดตามผลการดําเนินโครงการ จังหวัด 41 40 97.56 

สวนภูมิภาค 

1. สงเสริม กํากับ แนะนํา ติดตามใหสถาบันเกษตรกร

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ใหเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนด 

แหง 146 146 100 

2. กํากับ ติดตาม รายงานผล สถาบันเกษตรกรใช

ประโยชนจากปจจัยพ้ืนฐาน อุปกรณการตลาดท่ีไดรับ

การสนับสนุน 

แหง 146 146 100 

3. สถาบนัเกษตรกรดําเนินจัดชื้อจัดจาง /กอสราง

ปจจัยพ้ืนฐาน /อุปกรณการตลาดท่ีไดรับการสนับสนุน 

รายการ 273 268 98.17 

  4.2 ผลลัพธ  

ผลลัพธเชิงปริมาณ 

สหกรณ/กลุมเกษตรกร ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ จํานวน 40 จังหวัด  146 สหกรณ 

         ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

ยังไมสามารถประเมินผล เนื่องจากสหกรณ/กลุมเกษตรกร อยูระหวางการดําเนินการกอสราง

ปจจัยพ้ืนฐาน และเพ่ิงเริ่มใชประโยชนในอุปกรณ ท่ีไดรับการสนับสนุน รวมถึงยังไมถึงฤดูการรวบรวม         

เก็บเก่ียวผลผลิต 

- สหกรณใชประโยชนแลว จํานวน  129 แหง เกษตรกรไดรับประโยชน 659,068 ราย 
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5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

เนื่องจากการดําเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เปนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กลางป 2561 เพ่ือเปนเงินอุดหนุนในการกอสรางปจจัยโครงสรางพ้ืนฐาน จึงมีความเรงดวนและมีกระบวนการ
ในการขอรับการสนับสนุน สถาบันเกษตรกรยังขาดความเขาใจในกระบวนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
บางแหงไมเคยของบประมาณมากอน ขาดประสบการณและเกิดความคาดเคลื่อนในการจัดทําเอกสารตาง ๆ  
ทําใหเกิดการแกไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิก จึงทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดและโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน เปนการดําเนินงานท่ีรัฐบาลมีหนวยงานติดตามการดําเนินงานหลายหนวยงาน จึงมีความ
แตกตางดานแบบรายงานขอมูล ทําใหการรายงานและสรุปผลตองใชเวลาในการทําความเขาใจท้ังสวนงาน
ราชการท่ีเก่ียวของและสวนภูมิภาค 
        - อุปกรณการตลาดท่ีไดรับการอุดหนุนนั้นยังไมเพียงพอตอการจัดเก็บผลผลิตท้ังระบบ ทําใหผลการ
ดําเนินงานอาจไมถึงเปาหมายท่ีตั้งไว 
        - พอคาเอกชนเขามารับซ้ือผลผลิตในพ้ืนท่ีมากข้ึน ทําใหสหกรณมีคูแขงเพ่ิม, ราคาผลผลิตในชวงตนฤดู
ต่ํา ทําใหสหกรณรวบรวมผลผลิตไดนอยลง 

- การยกเลิกการเก็บผลผลิตตามโครงการชะลอการระบายขาวเปลือกโดยสถาบันเกษตรกรสงผลใหการ
รวบรวมผลผลิตไมเปนไปตามแผนงาน 
        - ขาดความรู ประสบการณในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง 
        - การยกเลิกการเก็บผลผลิตตามโครงการชะลอการระบายขาวเปลือกโดยสถาบันเกษตรกรสงผลใหการ
รวบรวมผลผลิตไมเปนไปตามแผน         
6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

กรมสงเสริมสหกรณไดดําเนินการเตรียมการซักซอมความเขาใจกับหนวยงานในภูมิภาคและสถาบัน

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ โดยการประชุมชี้แจงโครงการผานการประชุมทางไกล มีแนวทางการปฏิบัติงาน

ตามโครงการ เพ่ือนําไปสงเสริม แนะนํา ติดตามการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรใหเขาใจรวมกันในการ

ดําเนินการตามโครงการ ดังนี้ 

- ควรใหมีการการดําเนินการของโครงการตอเนื่องเพ่ือใหสถาบันเกษตรกรสามารถขอรับการสนับสนุน
ในสวนอ่ืน ๆ ตอไป และใหมีการจัดกรอบแนวทางปฏิบัติใหมีความชัดเจนใหมากข้ึน 

- ชี้แจงทําความเขาใจกับเกษตรกรถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคารับซ้ือของกลไกตลาด, ปรับเพ่ิม
อัตราหักความชื้นใหอยูในระดับท่ีสูงข้ึนตามขอเท็จจริงของความชื้น 

- ควรสงเสริมสนับสนุนสหกรณ ท่ียังขาดอุปกรณดานการตลาดท่ีจําเปนจริง ๆ สงเสริมความรู                
ขาวสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนินธุรกิจนั้น ๆ 

    

โกดัง / ฉาง เครื่องอบลดความช้ืน
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3. â¤Ã§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÍØ»¡Ã³�á»ÃÃÙ»¼Å¼ÅÔµ·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ 

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 :  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณ 

กลยุทธ 1.2 สรางความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายสหกรณท้ังภายในประเทศและตางประเทศ   

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของสหกรณ 

กลยุทธ 4.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และนวัตกรรม   

มาใชในระบบสหกรณ 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

1) เพ่ื อ พัฒ นาศักยภาพการผลิต  การแปรรูปสินค า เกษตรของสหกรณ ภาคการเกษตรและ                         

กลุมเกษตรกรใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

2) เพ่ือสนับสนุนปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณท่ีเก่ียวเนื่องกับการแปรรูปการตลาดแกสหกรณ    

ภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร เพ่ือพัฒนาการแปรรูปสินคาเกษตรใหมีคุณภาพ มาตรฐานสินคาและสราง

มูลคาเพ่ิมแกสินคาเกษตร 

3) เพ่ือสรางความเขมแข็งใหสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร ใหเปนกลไกขับเคลื่อนนโยบายรัฐ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :   

สหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร 99 แหง ในพ้ืนท่ี 42 จังหวัด 

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน 287,500 บาท 272,643 บาท 94.83 
   1.1 สวนกลาง  - - - 

   1.2 สวนภูมิภาค  - - - 
2. เงินอุดหนุน 415,441,111 บาท 392,718,981.14 บาท 94.47 

รวมท้ังส้ิน 415,728,611 บาท 392,991,624.14 บาท 94.53 

เครื่องช่ังพรอมหองควบคุม ลานตาก
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หมายเหตุ : - ไดรับงบประมาณ ตาม พรบ. 410,908,100 บาท  

     - รายการท่ียกเลิก 17 รายการ เปนเงิน 36,982,800 บาท 

     - พิจารณารายการเพ่ิมเติม 16 รายการ เปนเงิน 36,147578.14 บาท 

     - กอหนี้ผูกพันไมทันภายในวันท่ี 11 พ.ย. 61 จึงถูกพับไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 5,544,000 บาท 

     - สงคืนเปนรายไดแผนดิน 17,178,130 บาท 

4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. สหกรณ/กลุมเกษตรกรไดรับการพัฒนา

ศักยภาพดานแปรรูปสินคาเกษตร 99 แหง 

แหง 99 101 102.02 

2. สหกรณ/กลุมเกษตรกรมีมูลคาการแปรรูปสินคา

เกษตรเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 

รอยละ 5 ยังไมสามารถประเมินผล 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. ประสานงาน สงเสริมแนะนํา ติดตามงาน 

รายงานผล 

แหง 99 101 102.02 

สวนภูมิภาค 

1. สนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แหง 99 101 102.02 

2.ประสานงาน สงเสริมแนะนํา กํากับ ติดตามงาน 

รายงานผล 

แหง 99 101 102.02 

3. สถาบนัเกษตรกรดําเนินจัดชื้อจัดจาง /กอสราง

ปจจัยพ้ืนฐาน /อุปกรณการตลาดท่ีไดรับการ

สนับสนุน 

รายการ 241 235 97.51 

   4.2 ผลลัพธ  

  ผลลัพธเชิงปริมาณ 

สหกรณ/กลุมเกษตรกรไดรับการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 101 แหง

ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

ยังไมสามารถประเมินผล เนื่องจากสหกรณ/กลุมเกษตรกรเพ่ิงเริ่มใชประโยชนในอุปกรณท่ีได                    

รับการสนับสนุน 

- สหกรณใชประโยชนแลว จํานวน 78 แหง รวบรวมผลผลิตได 216,132.15 ตัน คิดเปนมูลคา 

3,771.7384 ลานบาท แปรรูปผลผลิต 55,461.996 ตัน คิดเปนมูลคา 999.3525 ลานบาท 
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5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

1) สหกรณ /กลุมเกษตรกรมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณหลายชองทาง หากไดรับ             

การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนทําใหเกิดปญหาขอยกเลิก และปรับเปลี่ยนกลุมเปาหมาย ทําให

การดําเนินงานไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

2) เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการภายในของสหกรณ สงผลใหทางสหกรณขาดความพรอม 

ทําใหการดําเนินการลาชาและอาจตองปรับเปลี่ยนเปาหมายหรือขอยกเลิก 

3) รูปแบบแบบรายงานผลการดําเนินงานมีความหลากหลาย มาจากหลายหนวยงาน ทําให          

การรวบรวมและสรุปขอมูลเพ่ือรายงานผลใชเวลาคอนขางมาก 

6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

ควรตรวจสอบขอมูลของสถาบันเกษตรกรใหถูกตองเปนปจจุบัน และเตรียมการพิจารณาสถาบัน

เกษตรกรท่ีมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑท่ีโครงการกําหนด รวมท้ังรายการทดแทนไวในกรณีท่ีตอง

เปลี่ยนแปลงเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารรวบรวมกุงและคัดแยก 2 ช้ัน ขนาด 

192 ตารางเมตร (อยูระหวางการกอสราง) 

รถหองเย็น 4 ลอ สําหรับขนสงผลิตภัณฑนม

สหกรณโคนมเชียงราย จํากัด จ.เชียงราย 
 

อุปกรณแปรรูปท่ีไดรับการสนับสนุน  

สหกรณผูเล้ียงกุงนครปฐม จํากัด จ.นครปฐม 

เครื่องตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํานมดิบ 
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4. â¤Ã§¡ÒÃà¾Ô่ÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃÃÇºÃÇÁáÅÐ¡ÒÃá»ÃÃÙ»ÂÒ§¾ÒÃÒã¹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã                                                                                         

ความสอดคลองกับกลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเพ่ิมขีดความสามารถ ทางการแขงขันของสหกรณ 

กลยุทธท่ี 4.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และนวัตกรรม

มาใชในระบบสหกรณ 

1. วัตถุประสงค/เปาหมายของการดําเนินงานโครงการ :  

1) เพ่ือสนับสนุนสถาบันเกษตรกรดําเนินธุรกิจยางพารา กอสราง จัดซ้ือ จัดหาปจจัยโครงการพ้ืนฐานใน

การจดัเก็บ รวบรวม แปรรูป ยางพารา 

2) เพ่ือพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ และเพ่ิมมูลคาสินคายางพาราของสถาบันเกษตรกร ชวยยกรับราคา

ยางพาราในประเทศ 

2. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ :  

สถาบันเกษตรกรไดรับการสนับสนุน จํานวน 62 แหง ในพ้ืนท่ี 24 จังหวัด 

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 2561 :  

หนวย : บาท 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ ผลเบิกจาย รอยละ 

1. งบดําเนินงาน - - - 
   1.1 สวนกลาง  - -  

   1.2 สวนภูมิภาค  - -  
2. เงินอุดหนุน 340,429,900 270,086,678.20 79.33 

รวมท้ังส้ิน 340,429,900 270,086,678.20 79.33 

หมายเหตุ :  - รายการท่ียกเลิก จํานวน 17 รายการ เปนเงิน 63,481,600 บาท 

  - พิจารณารายการเพ่ิมเติม จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 5,251,500 บาท 

     - สงคืนเปนรายไดแผนดิน 13,911,300 บาท 

 

 

รถบรรทุกหองเย็น 4 ลอ สหกรณ

การเกษตรปากพะยูน จํากัด จ.พัทลุง 

เครื่องสับมันสําปะหลัง สหกรณ

การเกษตรเมืองชัยภูมิ จํากัด จ.ชัยภูมิ 
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4. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

   4.1 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ แผน ผล รอยละ 

ตัวช้ีวัด 

1. สถาบันเกษตรกร ไดรับการสนับสนุนปจจัยพ้ืนฐาน 

อุปกรณการตลาด อุปกรณการแปรรูป 

แหง 62 58 93.54 

2. เปนแหลงจัดเก็บ รวบรวมยางพาราเพ่ิมข้ึน ตัน 150,000 51,128 34.09 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ 

สวนกลาง 

1. ประชุมชี้แจง สรางความเขาใจ ประชาสัมพันธ

โครงการ 

แหง 62 58 93.54 

2. กําหนดคุณสมบัติสถาบันเกษตรกร แหง 62 58 93.54 

3. แจงสํานักงานสหกรณจังหวัดคัดเลือกสถาบันเขารวม

โครงการ 

แหง 62 58 93.54 

4. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุน

งบประมาณอุดหนุน 

แหง 62 58 93.54 

5. แนะนํา สงเสริมและติดตามผลการดําเนินโครงการ แหง 62 58 93.54 

สวนภูมิภาค     

1. สงเสริม แนะนํา และติดตามผลการดําเนินโครงการ

ใหสถาบันเกษตรกรดําเนินการ                   จัดซ้ือ

จัดหาปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนไปตามแนวทางท่ี

กําหนด 

แหง 62 58 93.54 

2. สงเสริม ใหสถาบันเกษตรกรใชประโยชนจาก

ปจจัยพ้ืนฐาน อุปกรณการตลาดท่ีไดรับการสนับสนุน 

แหง 62 58 93.54 

3. สถาบนัเกษตรกรดําเนินจัดชื้อจัดจาง /กอสราง

ปจจัยพ้ืนฐาน /อุปกรณการตลาดท่ีไดรับการสนับสนุน 

รายการ 149 127 85.23 

   4.2 ผลลัพธ  

     ผลลัพธเชิงปริมาณ 

สหกรณไดรับการสนับสนุนตามโครงการ จํานวน 23 จังหวัด 58 สหกรณ   

ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

เกษตรกร สมาชิก ของสถาบันเกษตรกร ไดรับการสงเสริมคุณภาพ 2,754 ราย ชวยใหเกษตรกรและ

สมาชิกมีศักยภาพในการผลิตยางพาราเพ่ิมข้ึน รวมถึงสถาบันเกษตรกรมีแหลงจัดเก็บ รวบรวมผลผลิต

ยางพาราเพ่ิมข้ึน สามารถนําไปแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาได สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
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- สหกรณใชประโยชนแลว จํานวน 52 แหง รวบรวมผลผลติได 51,128 ตัน แปรรูป 30 แหง คิดเปน

มูลคา 918.906 ลานบาท 

5. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานของงาน/โครงการ  

เนื่องจากการดําเนินงานโครงการไทยนิยม เปนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณกลางป 

2561 ซ่ึงมีความเรงดวน และสถาบันเกษตรกรบางแหงไมมีประสบการณและขาดความเขาใจในกระบวนขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณ ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการติดตอประสานงาน รวมถึงการจัดสงเอกสาร

หลักฐานในการขอรับการสนับสนุน 

6. แนวทางแกไข หรือขอเสนอแนะ  

กรมสงเสริมสหกรณไดดําเนินการเพ่ือซักซอมโดยการ ชี้แจงโครงการผานการประชุมทางไกลผานระบบ

วีดิโอ รวมท้ังการจัดทําคําแนะนําแนวทางการดําเนินงานใหแกสํานักงานสวนภูมิภาคเพ่ือไปแนะนําและให

คําปรึกษาแกสถาบันเกษตรกรเพ่ือใหเกิดความเขาใจ 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

การลงพ้ืนท่ีสํารวจการดําเนินโครงการไทยนิยม ย่ังยืน กรมสงเสริมสหกรณ 
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ผลการประเมินส่วนราชการ 

ตามมาตรการปรับปรุง  

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
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 ผลการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

◼  สรุปผลการประเมิน 

Functional 

base 

Agenda 

base 

Area base Innovation 

base 

Potential 

base 

สรุปผลประเมนิ 

สงูกวา่

เปา้หมาย 

สงูกวา่

เปา้หมาย 

- สงูกวา่

เปา้หมาย 

สงูกวา่

เปา้หมาย 

ระดบัคณุภาพ 

⚫ ⚫ - ⚫ ⚫ 

◼  ประเดน็การประเมนิ 

องคป์ระกอบ 

การประเมนิ 
ประเดน็การประเมนิ เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน 

ผล

ประเมนิ 

สรปุผล 

ประเมนิ 

1. Function 

base 

 
 

 

1.1 GDP ภาคการเกษตร
ขยายตัวไม่ต ่ากว่าร้อยละ 3  
                   (ตัวชี้วัดรว่ม กษ.) 

เติบโตร้อยละ 3 
จากปีก่อน 

เติบโตร้อยละ 6.2 ⚫ 
(ผ่าน) 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

1.2 รายได้เงินสดสุทธิทาง
การเกษตรของเกษตรกรเฉลี ยต่อ
ครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ปี)                     
                   (ตัวชี้วัดรว่ม กษ.) 

57,565 บาท 58,975 บาท ⚫ 
(ผ่าน) 

1.3 ประสิทธภิาพการบริหารจดัการ
สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร 

   

 1.3.1 อัตราสว่นเงนิออมต่อ 
หนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร มีสดัส่วนที่เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 

ร้อยละ 59 ร้อยละ 64.53 
 

⚫ 
(ผ่าน) 

     1.3.2 จ านวนของสหกรณ์ท่ียกระดับชั้นดีขึ้น (แห่ง) 
         - ยกระดับชั้น 2  

     เป็น ชั้น 1 
664 570  

(ไม่ผ่าน) 

         - ยกระดับชั้น 3  
     เป็น ชั้น 2 

27 435   
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องคป์ระกอบ 

การประเมนิ 
ประเดน็การประเมนิ เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน 

ผล

ประเมนิ 

สรปุผล 

ประเมนิ 

4. ประสิทธิภาพการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

   

1.4.1 ผลการด าเนินการตาม
แนวทางการส่งเสริมการเกษตร
แปลงใหญ่   (ตัวชี้วัดรว่ม กษ.) 

ต้นทุนลดลง 
ร้อยละ 5 

ต้นทุนลดลง 
ร้อยละ 12.79 

⚫ 
(ผ่าน) 

 

1.4.2 จ านวนเกษตรกรที่เป็น  
Smart Farmer (ราย) 

5,320 5,324 ⚫ 
(ผ่าน) 

2. Agenda 

base 

1. การสร้างความรับรู้ 
ความเข้าใจแก่ประชาชน 

  ⚫ 
(ผ่าน) 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

    1.1 ร้อยละการด าเนินการตาม
แผนการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

⚫ 
(ผ่าน) 

    1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็น 
ส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

ร้อยละ 100 -ไม่มี-  

2. ความส่าเร็จของการจัดท่า 
บัญชีสมดุล Demand &  
Supply สินค้าเกษตรที ส่าคัญ     

(ตัวชี้วัดร่วม กษ.) 

รายงานการ
จัดท าบัญชี
สมดุลฯ  
73 จังหวัด 

รายงานการจัดท า
ข้อมูลบัญชี 
สมดุลฯ 73 
จังหวัด 

⚫ 
(ผ่าน) 

 

3. Area 

base 

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3 - - - - 

4. Innovation 

base 

1. การพัฒนานวัตกรรม :  
การพัฒนาระบบ MIS ส่าหรับ
การก่ากับตรวจสอบสหกรณ์ทาง
การเงิน 

50 คะแนน ร้อยละ 100 
 

⚫ 
(ผ่าน) 

 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

2. การพัฒนาประสิทธิภาพ                     
ในการปฏิบัติงาน 
 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 
 

⚫ 
(ผ่าน) 
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องคป์ระกอบ 

การประเมนิ 
ประเดน็การประเมนิ เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน 

ผล

ประเมนิ 

สรปุผล 

ประเมนิ 

5. Potential 

base 

1. การจัดท่าและด่าเนินการ 
ตามแผนการขับเคลื อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

วัดผลการ
ด าเนินงานและ
การใช้จ่าย
งบประมาณ  
6 เดือนหลัง 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน  
ร้อยละ 98.10  
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ   
ร้อยละ 94.74 

⚫ 
(ผ่าน) 

 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

2. การด่าเนินการจัดท่าแผน
ปฏิรูปองค์การ 

กรณี มีสังเกตจาก
คณะกรรมการฯ  
จัดส่งข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลงใน
ระยะ 3 ปี 
(ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 - 
2564)  
ภายในวันที่  
26 ต.ค. 2561 
 

กรมรายงานผลการ
จัดท าข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ 
3 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 - 2564)  
ใน 3 ประเด็น 
ตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการฯ  
ผ่านระบบ e-sar  
เมื่อวันที่ 
 26 ต. ค. 2561 

⚫ 
(ผ่าน) 

 

สรุปผลประเมนิ   

 ระดับคุณภาพ  หมายถึง เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ 
ที่ประเมิน 

 ระดับมาตรฐาน  หมายถึง เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงานอยู่ ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบ 
ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย  

 ระดับตอ้งปรับปรงุ หมายถึง เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอ่ืนในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย) 
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• การจดังานแสดงสนิคา้เกษตรในงานเทศกาลไทย ณ กรงุมอสโก 
 

การจัดงานแสดงสินค้าเกษตรในงานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ประจ าปี 2561 
ระหว่างวันที่ 16 - 21 สิงหาคม 2561 โดย นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะฯ  

พาผู้แทนสหกรณ์การเกษตร
บ้านรางสีหมอก จ ากัด จังหวัด
ร า ช บุ รี  แ ล ะ ส ห ก ร ณ์
การ เกษตรน  าปาด  จ ากั ด 
จั ง ห วั ด อุ ต ร ดิ ต ถ์  จ า กั ด  
ร่ ว ม แ ส ด ง สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร 
( ม ะ พ ร้ า ว น  า ห อ ม  แ ล ะ
สับปะรดห้วยมุ่นและผลไม้

แปรรูป) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์สินค้าของสถาบันเกษตรกรไทย  
สร้างโอกาสทางการค้า และความสัมพันธ์เครือข่ายผู้น าเข้า รวมทั งขยายตลาดการน าเข้าผลิตภัณฑ์ของ 
ภาคสหกรณ์ในประเทศสหพันธ์รัสเซียให้เพ่ิมขึ น ซึ่งการจัดการแสดงดังกล่าวได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดี 
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⚫ การประชมุคณะกรรมการ ACEDAC ครัง้ที่ 25 และการประชมุคณะท างาน    

    ดา้นสหกรณ์การเกษตร ASWGAC ครัง้ที่ 20  
 

น า ย ภ า นุ วั ฒ น์   
ณ นครพนม รักษาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะ 
ได้เข้าร่วมการประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
ACEDAC ค รั ง ที่  25 
(THE ASEAN CENTRE  
FOR THE 
DEVELOPMENT OF 
AGRICULTURAL 
COOPERATIVES : 
25th ACEDAC)  

 

และการประชุมคณะท างานอาเซียนด้านการสหกรณ์การเกษตร ASWGAC ครั งที่  20 (THE ASEAN 
SECTORAL WORKING GROUP ON AGRICULTURAL COOPERATIVES : 20th ASWGAC) ณ ลั ง ก า วี  
สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 22 - 27 กรกฎาคม 
2561 โดย Mr. Sim Tze Tzin รัฐมนตรีช่วยกระทรวง
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาเลเซีย เป็น
ประธานในพิธิเปิด มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม 
จ านวน 7 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา อินโดนีเชีย 
มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ประเทศไทย เวียดนาม 
และองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์ภาค
การเกษตร ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้มีการประชุม
แ น ว ท า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร พั ฒ น า ส ห ก ร ณ์ 
ภาคการเกษตร การแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริม
สหกรณ์ภาคการเกษตรที่ประสบความส าเร็จในแต่ละ
ประเทศ พร้อมทั งการรายงานความก้าวหน้าภายใต้
ความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ ที่แต่ละประเทศ
รับผิดชอบ ตลอดจนร่วมกันให้ความเห็นและเห็นชอบต่อร่าง ASEAN ROADMAP FOR ENHANCING THE 
ROLE OF AGRICULTURAL COOPERATIVES IN THE GLOBAL VALUE CHAIN 2018 - 2025 
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• การส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ณ เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมส่งเสริมกสิกรรม

และสหกรณ์ของ สปป.ลาว ได้รับมอบหมายให้เป็น

หน่ วยงานรับผิดชอบโครงการพัฒนาสร้ าง 

ความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์

การเกษตรของ สปป.ลาว ซึ่งมีส านักงานสหกรณ์

จังหวัดน่านเป็นหน่วยงานด าเนินการขับเคลื่อน 

ในระดับพื นที่ในเมืองหงสา แขวงไชยบุรี สปป.ลาว 

โดยนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริม

สหกรณ์เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และท้าวค าอ้วน ค าภูแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมกสิกรรมและปรุงแต่ง

กสิกรรมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่าย สปป.ลาว ซ่ึงทางฝ่ายไทยได้เสนอแนวทางให้ค าแนะน าและถ่ายทอดองค์

ความรู้ด้านการสหกรณ์ในลักษณะเมืองคู่แฝด ได้แก่ จังหวัดน่าน คู่กับแขวงไชยบุรี จังหวัดหนองคายคู่กับ

แขวงเวียงจันทร์ และจังหวัดอุบลราชธานีคู่กับแขวงจ าปาศักดิ์ เป็นต้น และการประชุมครั งนี  ได้ก าหนดให้มี

การจัดท าแผนความร่วมมือระหว่างกัน  คือ  

(1) กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและขั นตอนการ

จดทะเบียนจัดตั งสหกรณ์ใน สปป. ลาว ให้ สปป.ลาว 

ด าเนินการ (2) การจัดกลุ่มอาชีพให้แก่ราษฎรที่

ได้รับผลกระทบและการก ากับดูแลกลุ่มคนใน

พื นที่หงสา ให้เจ้าเมืองหงสาและบริษัทไฟฟ้าหง

สา จ ากัด ด าเนินการ (3) การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

การศึกษาดูงาน การจัดท าร่างข้อบังคับ ระเบียบ

กฎเกณฑ์การจัดตั ง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ก าหนดให้สหกรณ์จังหวัดน่านเป็นผู้รับผิดชอบ 

และ สทส. รับผิดชอบในการให้ความรู้ แก่

เจ้าหน้าที่และผู้น ากลุ่ม ทั งนี  ในที่ประชุมได้

ร่วมกันทบทวนแผนปฏิบัติการจัดตั งสหกรณ์ 

หงสา สปป.ลาว ระยะ 2 ปี ตั งแต่เดือนมกราคม 

2560 - เดือนธันวาคม 2561 ด้วย 
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Cooperative Promotion Department  
กรมส่งเสริมสหกรณ์  

• การประชมุ The 7
th
 ASEAN Cooperative Business Forum 

(ACBF) ณ สาธารณรฐัฟลิปิปนิส์ 

The Cooperative Development Authority (CDA) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ราชการที่ก ากับดูแลสหกรณ์ของประเทศฟิลิปปินส์ กับขบวนการสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร องค์การพัฒนา
เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ ภายใต้แนวคิดหลักของงาน คือ Cooperative; Member's Owned, 
Value-Based, Sustainable and Advancing Prosperity for all through Coop to Coop Partnerships 
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการและขบวนการสหกรณ์จากกลุ่มประเทศอาเซียน 
ผู้แทนสมาพันธ์สหกรณ์ระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ( ICA-AP) นักวิชาการจากเอเชียและยุโรป 
ประมาณ 200 คน กิจกรรมในการประชุมประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาสหกรณ์ 
การอภิปรายกลุ่มเพ่ือร่วมกันพิจารณา ASEAN Roadmap for Agricultural Cooperative Development 
Towards 2025 การประกาศเจตนารมณ์ และการแสดงสินค้าสหกรณ์  คณะจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี  

1. การน าเสนอ (Country Presentation) เกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใน
ส่วนของประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้น าเสนอเรื่องบทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ตลอดจนโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาสหกรณ์ไทย พร้อมทั งยกตัวอย่างความส าเร็จของโครงการ 1 
หอการค้า 1 สหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จ ากัด จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีการแก้ไข
ปัญหาราคาเกลือตกต่ า ด้วยการน าเกลือทะเลมาสร้างมูลค่าเ พ่ิมเป็นเกลือสปา ภายใต้ชื่อแบรนด์  
"Samutsakhon Sea Salt" 

2. ร่วมกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม (Consultation with Government Sector on ASEAN Roadmap for 
Agricultural Cooperative Development Towards 2025) เพ่ือเป็นข้อมูลเบื องต้น และข้อเสนอแนะ
ส าหรับThe ASEAN Working Group on Agricultural Cooperative (ASWGAC) เพ่ือใช้ก าหนดแผนงาน
ทางด้านสหกรณ์การเกษตรของสมาชิกอาเซียน ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการสหกรณ์ในแต่ละ
ประเทศ ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย และแผนกลยุทธ์  

3. ที่ประชุมได้จัดท าประกาศเจตนารมณ์ 
The 7th ACBF Declaration โ ด ย มี
สาระส าคัญเกี่ยวกับความร่วมมือในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกรและ
สหกรณ์การเกษตรในภูมิภาคอาเซียน  
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Cooperative Promotion Department  
กรมส่งเสริมสหกรณ์  

• การสง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งไทย - ภฏูาน ณ ราชอาณาจักรภฏูาน 

 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและป่าไม้ และอธิบดีกรมการ
ตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ ราชอาณาจักร
ภูฏาน เพ่ือส่งเสริมและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านงาน
สหกรณ์ของทั งสองประเทศ  

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในราชอาณาจักร
ภูฏานเริ่มก่อตั งเมื่อปี พ.ศ. 2553 ตาม พ.ร.บ. 
สหกรณ์ พ.ศ. 2552 ปัจจุบันมีสหกรณ์จ านวน 66 แห่ง กลุ่มเกษตรกร จ านวน 414 แห่ง และชุมนุมสหกรณ์  
1 แห่ง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยังมีขนาดเล็ก ความท้าทายของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประกอบด้ วย 
แนวคิดสหกรณ์เป็นเรื่องใหม่ของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ขาดเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร  
มีความต้องการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์โดยการเรียนรู้การส่งเสริมสหกรณ์ในประเทศไทย 
และพัฒนาผู้น ากลุ่มในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 

 

 

 

 

ทั งนี  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะได้ศึกษาดูงานสหกรณ์ปศุสัตว์ที่พาโรและทิมพู ซ่ึงการด าเนินงาน
ของสหกรณ์จะแบ่งกลุ่มสมาชิกกลุ่มละ 8 คน เพ่ือการบริหารจัดการ สหกรณ์จะท าหน้าที่รวบรวมนมโคจาก
สมาชิกเพ่ือแปรรูปเป็นโยเกิร์ต และนมพร้อมดื่ม เป็นศูนย์รวบรวมนมและโรงงานแปรรูปขนาดเล็ก มีผลิตภัณฑ์
โยเกิร์ตในตราสินค้าของตนเองเพ่ือจ าหน่ายในพื นที่ ซึ่งทางรัฐบาลราชอาณาจักรภูฏานประสงค์ที่จะมาศึกษาดูงาน
ในประเทศไทยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์นมให้มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่
ให้มากขึ น พร้อมนี ได้เยี่ยมและติดตามผลจากการที่นักศึกษาจากราชอาณาจักรภูฏานมาเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื อง จังหวัดชลบุรี และน าผลจากการเรียนรู้มาพัฒนาการเกษตร ซ่ึงพบว่า นักศึกษา
ได้น าความรู้ที่ได้รับ เช่น การปลูกพืชผสมผสาน การหมักปุ๋ยอินทรีย์ และการท าน  าหมักชีวภาพซึ่งได้ประยุกต์ให้
เหมาะสมกับพืชในท้องถิ่น และน าแนวคิดในการจัดตั งศูนย์เรียนรู้ เพ่ือสอนเยาวชนในพื นที่ตามแนวทางที่ได้รับการ
ถ่ายทอดจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื อง ซึ่งขณะนี อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างอาคารใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
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Cooperative Promotion Department  
กรมส่งเสริมสหกรณ์  

• หารอืความรว่มมอืสง่เสรมิการคา้กบัสาธารณรฐัประชาชนจนี 

 
 
 
 
 

   

 

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นางสาวปรานอม จันทร์ใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์ ให้การ

ต้อนรับ Mr.Zhang Lubiao ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตร (Agricultural Trade Promotion 

Center) และคณะกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (Ministry of Agriculture and Rural Affaires, P.R.China : MARA) พร้อมด้วยนายอดิศร 

จันทรประภาเลิศ ผอ.สนง.ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ ากรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ใน

โอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพ่ือหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ไทย เพ่ือเจรจาถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนร่วมกัน และ

เพ่ือพิจารณาขอความร่วมมือตอบรับเข้าร่วมการจัดนิทรรศการ งานมันฝรั่ง ที่กรุงปักกิ่งในเดือนมิถุนายน 

2562 และนิทรรศการเครื่องเทศ ที่เมืองหนานจิงในเดือนพฤศจิกายน 2562 นอกจากนี  ยังมีผู้แทนจากกรม

ส่งเสริมการเกษตรและองค์การตลาดเพ่ือการเกษตร (อ.ต.ก.) เข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุม 129 ชั น 1 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ 
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Cooperative Promotion Department  
กรมส่งเสริมสหกรณ์  

• มอบเงนิบรจิาคผา่น JA-ZENCHU ไปยงัประชาชนชาวญีปุ่น่ทีป่ระสบเหตุ

อทุกภยัและดนิถลม่ในภาคตะวนัตกของญีปุ่น่ และหารอืสหกรณ์

การเกษตรญีปุ่น่ ศกึษาแนวทางการพฒันาองค์กรใหเ้ขม้แขง็ 

เพือ่ดแูลชวีติเกษตรกร 

 
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เดินทาง
เยือนประเทศญี่ปุ่ น  เ พ่ือพบกับ Mr.Toru Nakaya 
ประธานสหภาพสหกรณ์การเกษตรประเทศญี่ปุ่น  
(JA-ZENCHU) โดยเป็นตัวแทนขบวนการสหกรณ์
การเกษตรของประเทศไทยมอบเงินบริจาคส่งผ่าน  
JA-ZENCHU ไปยังประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ประสบเหตุ
อุทกภัยและดินถล่มในภาคตะวันตกของญี่ปุ่น ซึ่งทาง 
JA-ZENCHU จะน าเงินดังกล่าวไปฟ้ืนฟูพื นที่ความ

เสียหายและมอบให้กับผู้ที่ประสบภัย พร้อมฝากความขอบคุณในมิตรไมตรีที่สหกรณ์ไทยมีต่อประเทศญี่ปุ่น
ด้วยดีเสมอมา 
 พร้อมนี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะได้ประชุมหารือกับผู้บริหารของ JA-ZENCHU  
ถึงประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่นในการควบรวมสหกรณ์ขนาดเล็กให้เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ เพ่ือเกิดความ
เข้มแข็งและประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้วย 
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¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³�  

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³� 

§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹  

³ ÇÑ¹·Õ ่30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹  2561 

     (Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·) 

   ËÁÒÂàËµØ 2561 2560 

สินทรัพย     

 สินทรัพยหมุนเวียน    
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5       31,813,508.17           30,385,719.64  

  ลูกหนี้ระยะสั้น 6       107,763,089.54           19,464,538.41  

  วัสดุคงเหลือ          7,516,074.21             5,248,563.76  

  รวมสินทรัพยหมุนเวียน       47,092,671.92          55,098,821.81  

      

 สินทรัพยไมหมุนเวียน    

  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 7       607,392,247.75          16,885,735.34  

  สินทรัพยไมมีตัวตน 8         10,207,556.26  12,239,896.16  

  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน        17,599,804.01  529,125,631.50  

รวมสินทรัพย  764,692,475.93        584,224,453.31  

      

หนี้สิน     

 หนี้สินหมุนเวียน    

  เจาหนี้ระยะสั้น 9       118,853,914.68  30,483,355.81  

  เงินรับฝากระยะสั้น 10         23,428,134.72  18,442,181.96  

  รวมหนี้สินหมุนเวียน       142,282,049.40  48,925,537.77  
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¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³�  

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³� 

§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ (µ‹Í)  

³ ÇÑ¹·Õ ่30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹  2561 

   ËÁÒÂàËµØ 2561 2560 

 หนี้สินไมหมุนเวียน    

  เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว            2,728,189.41  2,351,932.97  

  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว            5,400,000.00  5,400,000.00  

  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน           8,128,189.41  7,751,932.97  

รวมหนี้สิน       150,410,238.81           56,677,470.74  

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน       614,282,237.12          527,546,982.57  

      

 สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน    

  ทุน        344,796,051.81          344,796,051.81  

  รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม        269,486,185.31  182,750,930.76  

 รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน       614,282,237.12  527,546,982.57  
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§ºáÊ´§¼Å¡ÒÃ´Òํà¹Ô¹§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹  

ÊÒํËÃÑº»‚ÊÔ¹้ÊǾ ÇÑ¹·Õ ่30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹  2561 

     (Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·) 

   ËÁÒÂàËµØ 2561 2560 

รายได     

 รายไดจากงบประมาณ 11 6,323,897,324.58      4,308,420,818.74  

 รายไดจากการใหบริการ                     4,400.00                               -    

 รายไดจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค                898,393.56                  844,235.97  

 รายไดอ่ืน                               -                3,721,544.84  

รวมรายได      6,324,800,118.14      4,312,986,599.55  

คาใชจาย     

 คาใชจายบุคลากร 12    2,032,630,974.98      2,001,370,849.07  

 คาบําเหน็จบํานาญ 13       949,156,186.27          887,518,511.56  

 คาตอบแทน 14               999,513.00                  967,794.19  

 คาใชสอย 15       555,938,958.89          653,327,773.51  

 คาวัสด ุ 16          94,949,440.07            93,544,498.04  

 คาสาธารณูปโภค 17          46,955,722.67            46,971,351.98  

 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 18       104,944,043.90            88,594,478.14  

 คาใชจายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 19    2,452,288,513.82          478,122,128.12  

 คาใชจายอ่ืน 20               206,618.03            25,508,878.79  

รวมคาใชจาย     6,238,069,971.63  4,275,926,263.40  

รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธ ิ           86,730,146.51            37,060,336.15  
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ÃÒÂ§Ò¹ÃÒÂä´Œá¼‹¹´Ô¹  

ÊÒํËÃÑº»‚ÊÔ¹้ÊǾ ÇÑ¹·Õ ่30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹  2561 

     (หนวย : บาท) 

   หมายเหตุ       2561        2560 

รายไดแผนดินท่ีจัดเก็บ    

  รายไดแผนดิน - นอกจากภาษี         16,964,877.46         16,476,038.97  

รวมรายไดแผนดินท่ีจัดเก็บ         16,964,877.46         16,476,038.97  

 หัก รายไดแผนดินถอนคืนจากคลัง  

                 
9,000.00  

                 
3,300.00  

รายไดแผนดินท่ีจัดเก็บสุทธ ิ         16,955,877.46         16,472,738.97  

  รายไดแผนดินนําสงคลัง       (16,950,762.42)      (16,472,738.97) 

รายไดแผนดินรอนําสงคลัง  

                 
5,115.04  

                              
-    

 ปรับ รายไดแผนดินรอนําสงคลัง                51,315.04                            -    

รายการรายไดแผนดินสุทธ ิ *            (46,200.00)                           -    

      

 1. จังหวัดนครราชสีมา รับเงินเหลือจาย 51,315.04 บาท นําสงคลังปงบประมาณ 2562  

     นําสงวันท่ี 4 ตุลาคม 2561                                          

 2. จังหวัดยโสธร รายการนําสงเงิน จํานวน 37,200 บาท ธนาคารกรุงไทยแกไขขอมูลใหม โดยไมยกเลิก 

     รายการเดิม จึงมีขอมูลซํ้า และธนาคารกรุงไทยขอแกไขกับกรมบัญชีกลาง อยูระหวางการพิจารณา 

 3. สวนกลาง รายการถอนคืนเงินคาปรับ 9,000 บาท บันทึกรายการบัญชีผิดพลาด   
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ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹ 

ÊÒํËÃÑº»‚ ÊÔ¹้ÊǾ ÇÑ¹·Õ ่30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹  2561 

หมายเหตุ 1 ขอมูลท่ัวไป 

กรมสงเสริมสหกรณ เปนหนวยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดตั้งข้ึนตาม
คําสั่งคณะปฏิวัติฉบับท่ี 217 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2515 ใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2515 ใหโอนอํานาจ
หนาท่ีในสวนท่ีเก่ียวกับการสงเสริมการสหกรณของ สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ กรมสหกรณ
ท่ีดิน กรมสหกรณพาณิชยและธนกิจ เปนกรมสงเสริมสหกรณ มีภารกิจตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรม
สงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2557  เก่ียวกับการสงเสริม เผยแพร และใหความรูเก่ียวกับ
อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนท่ัวไป สงเสริม
สนับสนุน คุมครอง และพัฒนาระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรูในการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เพ่ิมขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการ การดําเนิน
ธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณสูระดับสากล เพ่ือใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม  

สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานครและมี
สํานักงานภูมิภาคตั้งอยูในจังหวัดตาง ๆ ท้ัง 76 จังหวัด 

กรอบกฎหมายหลักท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของกรมสงเสริมสหกรณ ไดแกพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 
5,484,732,630.06 บาท (ปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 3,238,934,048.51 บาท) ประกอบดวย งบ
บุคลากร 1,766,818,660.16 บาท งบดําเนินงาน 835,767,669.90 บาท งบลงทุน 323,100,800 บาท งบเงิน
อุดหนุน 2,549,705,700 บาท งบรายจายอ่ืน 9,339,800 บาท เพ่ือใชจายในแผนงานคาใชจายบุคลากรภาครัฐ
แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเปนสวนใหญ และแผนงานอ่ืน ๆ อีก รวมท้ังสิ้น 11 
แผนงาน สําหรับผลผลิต สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการแนะนําสงเสริมและกํากับ รายการคาใชจาย
บุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง และโครงการตาง ๆ อีก 24 โครงการ 

กรมสงเสริมสหกรณ มีหนวยงานระดับหนวยเบิกจายท้ังสิ้น จํานวน 97 หนวยเบิกจาย ไดแก 
สํานักงานสหกรณจังหวัด 76 หนวยเบิกจาย ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 20 หนวยเบิกจาย และ
หนวยเบิกจายสวนกลาง 1 หนวยเบิกจาย ซ่ึงรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ท่ีไดรับการจัดสรรในสวนของแตละแหง หนวยเบิกจายดังกลาวไมเปนหนวยงานท่ีเสนอรายงาน และไมมีการ
จัดทํา  งบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหนวยเบิกจายทุกแหงจึงไดนํามาแสดงรวมไวในงบการเงินฉบับนี้ 
นอกจากนี้ หนวยงานมีเงินทุนหมุนเวียนภายใตความรับผิดชอบ จํานวน 1 ทุน คือ กองทุนพัฒนาสหกรณ ซ่ึงมี
การจัดทํางบการเงินแยกตางหาก รายการบัญชีของทุนหมุนเวียนดังกลาวจึงไมไดนํามาแสดงรวมอยูใน            
งบการเงินของกรมฉบับนี้ 
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หมายเหตุ 2 เกณฑการจดัทํางบการเงิน 
งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศใช  

ซ่ึงรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ จัดทําตามหลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงานการเงินประจําป ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด         
ท่ี กค 0410.2/ว 67 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2561 และรูปแบบรายงานการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวน
ท่ีสุด ท่ี กค 0410.3/ว 357 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2561  
 
หมายเหตุ 3  มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ท่ีปรับปรุงใหม 

กระทรวงการคลังไดประกาศใชมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และฉบับปรับปรุง
ใหม ดังนี้ 

มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันท่ีเริ่มใน
หรือหลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 5 เรื่อง ตนทุนการกูยืม 

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
- มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันท่ีเริ่มในหรือ

หลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

- มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันท่ีเริ่มในหรือ
หลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 12 เรื่อง สินคาคงเหลือ 

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 14 เรื่อง เหตุการณภายหลังวันท่ีในรายงาน 

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 31 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 
  
หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 เงินทดรองราชการ เปนเงินท่ีหนวยงานไดรับจากรัฐบาลเพ่ือทดรองจายเปนคาใชจายปลีกยอยใน
การดําเนินงานของหนวยงานตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ และตองคืนใหรัฐบาลเม่ือหมดความจําเปนในการใชเงิน 
แสดงไวเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ซ่ึงมียอดตรงกันขามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลัง
ภายใตหัวขอหนี้สินไมหมุนเวียน 

4.2 ลูกหนี ้
ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหนวยงานกรณีใหขาราชการ พนักงาน หรือเจาหนาท่ี ยืมเงิน

ไปใชจายในการปฏิบัติงานโดยไมมีดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ หนวยงาน
จะรับรูลูกหนี้ตามมูลคาท่ีจะไดรับ โดยไมตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
 4.3 วัสดุคงเหลือ  

วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใชสิ้นเปลืองท่ีหนวยงานมีไวเพ่ือใชในการดําเนินงานตามปกติ โดยท่ัวไป
มีมูลคาไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร ไดแก วัสดุสํานักงาน แสดงตามราคาทุน 
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4.4 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  
 - อาคารและสิ่งปลูกสราง รวมท้ังสวนปรับปรุงอาคาร ท้ังอาคารและสิ่งปลูกสรางท่ีหนวยงานมี
กรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ์แตหนวยงานไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการดําเนินงาน แสดงมูลคา
สุทธิตามบัญชีท่ีเกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม อาคารท่ีอยูระหวางการกอสรางแสดงตามราคาทุน 
 -  อุปกรณ ไดแก ครุภัณฑประเภทตาง ๆ รับรูเปนสินทรัพยเฉพาะรายการท่ีมีมูลคา ตอหนวย
ตั้งแต 5,000 บาท ข้ึนไป แสดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชีท่ีเกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม 

- ราคาทุนของอาคาร และอุปกรณ รวมถึงรายจายท่ีเก่ียวของโดยตรง เพ่ือใหสินทรัพยอยูใน
สถานท่ีและสภาพท่ีพรอมใชงาน ตนทุนในการตอเติมหรือปรับปรุงซ่ึงทําใหหนวยงานไดรับประโยชนตลอดอายุ
การใชงานของสินทรัพยเพ่ิมข้ึนจากมาตรฐานเดิม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย คาใชจายในการซอมแซมถือ
เปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 

- คาเสื่อมราคา บันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธี
เสนตรงตามอายุการใชงานท่ีกําหนดไวในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 2 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดย
กรมบัญชีกลาง ดังนี้ 

อาคารสํานักงานและอาคารเพ่ือประโยชนอ่ืนท่ีมีโครงสรางเปนคอนกรีต            40  ป 
อาคารและบานพักอาศัยและอาคารเพ่ือประโยชนอ่ืนท่ีมีโครงสรางเปนไม          30  ป 
สิ่งปลูกสรางถาวร               15  ป 
สิ่งปลูกสรางชั่วคราว                          5  ป 
ครุภัณฑสํานักงาน                5  ป 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร                          5  ป 
ครุภัณฑยานพาหนะ                8  ป 
ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร               5  ป 
ครุภัณฑกอสราง            2 – 5  ป 

- ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยระหวางกอสราง  
4.5 สินทรัพยไมมีตัวตน 

- สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงมูลคาดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี 
- คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 

โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ ดังนี้ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร               5 ป 

4.6 รายไดรอการรับรูระยะยาว 
รายไดรอการรับรูระยะยาว เปนสินทรัพยท่ีหนวยงานไดรับบริจาคโดยมีผูมอบใหหนวยงานไวใช

ในการดําเนินงาน รายไดรอการรับรูจะถูกทยอยตัดบัญชีเพ่ือรับรูรายไดตามเกณฑท่ีเปนระบบและ
สมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาท่ีจําเปนเพ่ือจับคูรายไดกับคาใชจายท่ีเก่ียวของ เชน ทยอยรับรูรายไดตามเกณฑ
สัดสวนของคาเสื่อมราคาของสินทรัพยท่ีไดรับความชวยเหลือหรือบริจาค 

4.7 รายไดจากเงินงบประมาณ รายไดจากเงินงบประมาณรับรูตามเกณฑ ดังนี้ 
1) เม่ือยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการขอรับเงินเขาบัญชีหนวยงาน 
2) เม่ืออนุมัติจายเงินใหกับผูมีสิทธิไดรับเงินแลวในกรณีเปนการจายตรงใหกับผูมีสิทธิรับเงิน 
3) เม่ือยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการเบิกหักผลักสงไมรับตัวเงิน 
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หนวยงานแสดงรายไดจากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินตามจํานวน
เงินงบประมาณท่ีขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินสงคืน โดยงบประมาณเบิกแทนกันจะแสดงเปนรายได
จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหนวยงานผูเบิกแทน 

4.8 รายไดแผนดิน 
รายไดแผนดินเปนรายไดท่ีหนวยงานไมสามารถนํามาใชจายในการดําเนินงาน โดยจะรับรูเม่ือเกิด

รายไดดวยยอดสุทธิหลังจากหักสวนท่ีจัดสรรเปนเงินนอกงบประมาณตามท่ีไดรับการยกเวน ซ่ึงรายไดแผนดิน
และรายไดแผนดินนําสงคลัง ไมตองแสดงเปนรายไดและคาใชจายของหนวยงาน แตจะแสดงไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเปนรายการแยกตางหาก 

4.9 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค 
รายไดจากการอุดหนุนและบริจาคเปนรายไดท่ีไดรับความชวยเหลือและบริจาคเปนสินทรัพยท่ีให

ประโยชนแกหนวยงานเกินหนึ่งป จึงจะทยอยรับรูเปนรายไดตามสัดสวนของคาใชจายเพ่ือการนั้นเกิดข้ึนหรือ
เกณฑการคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพยท่ีไดรับตลอดอายุของสินทรัพยนั้น 

  (หนวย:บาท) 
หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2561      2560 
      

เงินสดในมือ 
 

      2,319.43      31,475.96  
เงินทดรองราชการ 
พักเงินนําสง 
พักรอ Clearing 

 
5,400,000.00 
   266,750.00 

    303,950.00- 

5,400,000.00 
- 
-  

เงินฝากสถาบันการเงิน 
 

3,031,283.45 7,052,531.68 
 

เงินฝากคลัง 
 

   23,417,105.29    17,901,712.00 
 

รวม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด     31,813,508.17     30,385,719.64  
     

 เงินสดในมือ เปนเงินสดและเช็คธนาคารท่ีหนวยงานถือไวเพ่ือใชจายสําหรับการดําเนินงานปกติ และ
รวมถึงสวนท่ีหนวยงานไดรับไวเพ่ือรอนําสงหรือนําฝากคลัง  
 เงินทดรองราชการ เปนเงินสดท่ีหนวยงานมีไวเพ่ือใชจายเปนคาใชจายปลีกยอยในสํานักงานตาม
วงเงินท่ีไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 
ซ่ึงจะตองสง คืนคลัง เ ม่ือหมดความจําเปนในการใชจ าย ยอดคงเหลือสิ้นปประกอบดวย เ งินสด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
เงินฝากธนาคาร และใบสําคัญท่ีเบิกจากเงินทดรองราชการแลวรอเบิกชดเชย 
 พักเงินนําสง ผลตางไมเทากับบัญชีพักรอ Clearing เนื่องจากสํานักงานสหกรณจังหวัดยโสธรแจงให
ธนาคารกรุงไทย แกไขขอผิดพลาดรายการนําเงินสง จํานวน 37,200 บาท ธนาคารฯ แกไขแลว แตไมยกเลิก
รายการเดิมจึงมียอดคางอยู ธนาคารฯ แจงใหกรมบัญชีกลางแกไขแลวอยูระหวางการพิจารณา  
 พักรอ Clearing สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุรีนําเช็คฝากธนาคาร อยูระหวางรอ Clearing 
ผลตางเนื่องมาจากรายการของสํานักงานสหกรณจังหวัดยโสธร   
 เงินฝากคลัง เปนเงินท่ีหนวยงานฝากไวกับกระทรวงการคลังภายใตขอกําหนดตามกฎหมายโดยไมมี
ดอกเบี้ย ซ่ึงสามารถเบิกถอนไดเม่ือตองการใชจายตามรายการท่ีกําหนดไวในระเบียบท่ีระบุขอจํากัดในการใช
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จาย สําหรับเงินฝากคลัง จํานวน 23,417,105.29 บาท (ป 2560 จํานวน 17,901,712.00 บาท) เปนเงินนอก
งบประมาณท่ีมีขอจํากัดในการใชจายเพ่ือจายตอไปใหบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวใน
กฎหมาย อันเปนท่ีมาของเงินฝากคลังนั้น โดยท่ีหนวยงานไมสามารถนําไปใชจายเพ่ือประโยชนในการ
ดําเนินงานของหนวยงานตามปกติได แตมีหนาท่ีถือไวเพ่ือจายตามวัตถุประสงคของเงินฝากคลัง ดังนี้                                                                                                                                       
                     (หนวย:บาท) 
             2561                                2560     

 เงินประกันสัญญา                                     18,709,208.06              14,902,108.21 
    เงินฝากคลังอ่ืน ๆ                                       4,707,897.23                     2,999,603.79                 

                                                                           23,417,105.29                17,901,712.00 

  เงินฝากคลังอ่ืน ๆ ไดแก  
1.  เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพยสิน จํานวน 161,699.16 บาท เปนเงินท่ีหนวยงานไดรับชดใช 

ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองของทรัพยสินท่ีเกิดจากการกระทําละเมิดท่ีไดรับไวในระหวางป และเปนเงินบํารุง
หรือเงินสมทบคาน้ําและคาไฟฟา ในอัตรารอยละ 50 ของเงินท่ีไดรับจากการใหหนวยงานภาครัฐใชสถานท่ี ซ่ึง
สามารถนําไปใชจายได ตามหลักเกณฑการขยายเวลาการเบิกจายเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพยสินของ
กรมบัญชีกลาง 

2.  เงินรับฝากผูชําระบัญชีและเงินรับฝากอ่ืน ๆ จํานวน 4,546,198.07 บาท เปนเงินท่ีผูชําระ 
บัญชีวางเงินไวตอนายทะเบียนสหกรณเพ่ือประโยชนแกเจาหนี้ และถาเจาหนี้ไมรับเงินไปจนพนกําหนดสองป
นับแตวันท่ีผูชําระบัญชีวางเงินไวตอนายทะเบียนสหกรณ เจาหนี้ยอมหมดสิทธิในเงินจํานวนนั้น และให                    
นายทะเบียนสหกรณจัดสงเปนรายไดของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
 

                (หนวย:บาท)          
หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะส้ัน 

 
    2561         2560 

 
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 

 

28,884,416.11 15,205,150.10  
รายไดคางรับ 

 

78,878,673.43 4,259,388.31  
รวมลูกหนี้ระยะส้ัน  

 

107,763,089.54 19,464,538.41  
 
ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นป แยกตามอายุหนี้ ดังนี้ 

  

     

 (หนวย:บาท)   
ลูกหนี้เงินยืม ยังไมถึงกําหนดชําระ ถึงกําหนดชําระ

และ 
เกินกําหนดชําระ

และ 
รวม 

  
และการสงใช

ใบสําคัญ 
การสงใชใบสําคัญ การสงใชใบสําคัญ 

 

 
2561 26,636,838.21 168,910.90 2,078,667.00 28,884,416.11  
2560 13,866,605.10 305,924.00 1,032,621.00 15,205,150.10 
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(หนวย:บาท)  

หมายเหตุ 7  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  
            2561            2560  

อาคารและสิ่งปลูกสราง 
           941,528,121.00            889,408,789.98   

หัก คาเสื่อมราคาสะสม 
           647,988,108.68            615,477,432.00   

อาคาร และส่ิงปลูกสราง (สุทธิ) 
           293,540,012.32            273,931,357.98   

ครุภณัฑ 
       1,276,207,170.50        1,158,310,373.23   

หัก คาเสื่อมราคาสะสม 
           979,482,025.07            920,807,055.87   

ครุภัณฑ (สุทธิ) 
           296,725,145.43            237,503,317.36   

งานระหวางกอสราง 
             17,127,090.00                5,451,060.00   

รวม ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) 
           607,392,247.75            516,885,735.34  

 
หมายเหตุ 8  สินทรัพยไมมีตัวตน      

หัก  คาตัดจําหนายสะสม 
             13,155,443.74              10,472,203.84   

รวม สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 
             10,207,556.26              12,239,896.16  

 
หมายเหตุ 9  เจาหนี้ระยะส้ัน  

 

   
เจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก 

 

            27,627,882.34              16,322,271.74   
เจาหนี้อ่ืน-หนวยงานภาครัฐ 

 

              2,156,937.28                    862,431.57   
คาสาธารณูปโภคคางจาย 

 

              2,392,677.91                1,970,966.93   
ใบสําคัญคางจาย 

 

            80,045,361.17                8,078,168.27   
คาใชจายคางจายอ่ืน-บุคคลภายนอก 

 

              6,631,055.98                3,249,517.30   
รวม เจาหนี้ระยะส้ัน  

 

          118,853,914.68              30,483,355.81  

 

 

 

 

      (หนวย:บาท)  
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      (หนวย:บาท)  
หมายเหตุ 12  คาใชจายบุคลากร 

 

           2561              2560 

หมายเหตุ 10  เงินรับฝากระยะส้ัน    
 

                  2561                   2560  
เงินรับฝากอ่ืน 

  

              4,705,876.66                3,498,823.75   
เงินประกันผลงาน 

 

                                   -                        31,250.00   
เงินประกันอ่ืน 

 

            18,722,258.06              14,912,108.21   
รวม เงินรับฝากระยะส้ัน 

 

            23,428,134.72              18,442,181.96  

 
หมายเหตุ 11  รายไดจากงบประมาณ    

 
รายไดจากงบบุคลากร 

       1,762,151,937.70        1,722,721,262.38  

 
รายไดจากงบดําเนินงาน 

           765,832,955.52            848,462,828.25  

 
รายไดจากงบลงทุน 

           132,731,365.97            101,120,114.75  

 
รายไดจากงบอุดหนุน 

       2,251,122,648.17            399,456,937.93  

 
รายไดจากงบกลาง 

       1,139,254,051.59        1,106,266,134.65  

 
รายไดจากงบรายจายอ่ืน 

             57,152,122.67              69,616,529.58  

 
หัก  เบิกเกินสงคืนเงินงบประมาณ 

           (76,467,037.45)           (41,104,000.99) 

 
รวม รายไดจากงบประมาณปปจจุบัน-สุทธิ 

       6,031,778,044.17        4,206,539,806.55   
รายไดจากงบประมาณปกอน ๆ                           
(เงินกันไวเบิกเหล่ือมป เบิกจายปปจจุบัน) 

  

 

รายไดจากงบดําเนินงาน 
 

            29,795,466.61              35,204,020.67   
รายไดจากงบลงทุน 

 

            53,731,256.55              22,789,656.52   
รายไดจากงบอุดหนุน 

 

                                   -                18,000,000.00   
รายไดจากงบกลาง 

 

          207,074,445.57              22,206,725.00   
รายไดจากงบรายจายอ่ืน 

 

              1,518,111.68                3,680,610.00   
รวม รายไดจากงบประมาณปกอน ๆ 

 

          292,119,280.41            101,881,012.19   
รวม รายไดจากงบประมาณ       6,323,897,324.58        4,308,420,818.74  
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เงินเดือน 

 

      1,166,312,152.70        1,151,627,109.37   
คาลวงเวลา 

  

              5,079,589.01                5,297,236.67   
คาจาง 

 

          234,499,878.70            241,004,907.13   
คาตอบแทนพนักงานราชการ 

 

          365,240,785.74            336,691,430.55   
เงินชวยคาครองชีพ 

  

                  896,513.80                    783,110.36   
คารักษาพยาบาล 

  

          114,434,717.08            118,106,377.02   
เงินชวยการศึกษาบุตร 

  

            14,159,402.63              15,637,334.97   
เงินชวยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต 

 

              1,751,583.72                2,025,684.13   
เงินชดเชย กบข. 

  

            19,517,202.03              19,093,338.44   
เงินสมทบ กบข. 

  

            29,274,770.86              28,635,991.44   
เงินสมทบ กสจ. 

 

              6,663,557.62                6,829,157.01   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

 

            14,040,592.68              13,128,204.34   
คาเชาบาน 

 

            57,396,730.00              57,928,089.76   
คาใชจายบุคคลากร

อ่ืน 

  

              3,363,498.41                4,582,877.88   
รวม คาใชจายบุคลากร 

 

      2,032,630,974.98        2,001,370,849.07  

หมายเหตุ 13  คาบําเหน็จบํานาญ  
 

   
บํานาญ 

 

          595,988,148.72            552,819,631.13   
เงินชวยคาครองชีพ 

  

            66,801,454.16              68,055,901.99   
บําเหน็จ 

 

              9,858,491.80              11,256,831.80   
บําเหน็จตกทอด 

 

            37,984,034.75              30,188,755.67   
บําเหน็จดํารงชีพ 

  

            38,456,150.70              39,731,514.05   
คารักษาพยาบาล 

  

          105,728,425.37            101,722,368.79   
เงินชวยการศึกษาบุตร 

  

              2,104,290.50                2,490,576.75   
บําเหน็จบํานาญอ่ืน 

  

            92,235,190.27              81,252,931.38   
รวม คาบําเหน็จบํานาญ 

 

          949,156,186.27            887,518,511.56  

 
    

  (หนวย:บาท)  
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หมายเหตุ 14  คาตอบแทน 
 

                2561                    2560  
คาตอบแทนการปฏิบัติงาน 

 

                  999,513.00                    824,764.19   
คาตอบแทนอ่ืน 

  

                                   -                      143,030.00   
รวม คาตอบแทน 

 

                  999,513.00                    967,794.19  

 
หมายเหตุ 15  คาใชสอย 

 

   
คาใชจายฝกอบรม 

  

          189,448,653.09            215,072,873.59   
คาใชจายเดินทาง 

  

          105,201,761.76            129,410,487.91   
คาซอมแซมและบํารุงรักษา 

 

            19,734,545.47              25,154,809.85   
คาจางเหมาบริการ 

  

          162,715,819.87            176,810,346.49   
คาธรรมเนียม 

  

              1,323,303.70                1,106,116.76   
คาจางท่ีปรึกษา 

  

                                   -                      625,000.00   
คาใชจายในการประชุม 

 

            32,858,749.78              31,921,112.86   
คาเชา 

  

            19,687,628.22              19,334,646.85   
คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน 

 

                  323,285.42                    881,271.77   
คาประชาสัมพันธ 

  

            22,031,881.44              35,398,179.64   
คาใชสอยอ่ืน 

  

              2,613,330.14              17,612,927.79   
รวม คาใชสอย 

 

          555,938,958.89            653,327,773.51  

 
หมายเหตุ 16  คาวัสดุ 

 

   
คาวัสดุ 

  

            59,240,842.70              56,620,227.79   
คาแกสและน้ํามันเชื้อเพลิง 

 

            34,081,515.42              31,618,414.52   
คาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ 

 

              1,627,081.95                5,305,855.73   
รวม คาวัสดุ 

 

            94,949,440.07              93,544,498.04  
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 (หนวย:บาท)  
หมายเหตุ 17  คาสาธารณูปโภค  

 

                 2561             2560  
คาไฟฟา  

 

            27,146,246.22              26,530,817.11   
คาน้ําประปา  

 

              2,231,747.06                2,175,952.90   
คาโทรศัพท 

  

              7,966,339.95                8,155,295.65   
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 

 

              4,631,025.68                4,797,928.34   
คาบริการไปรษณียโทรเลขและขนสง 

 

              4,980,363.76                5,311,357.98   
รวม คาสาธารณูปโภค 

 

            46,955,722.67              46,971,351.98  

หมายเหตุ 18  คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย  
 

   
อาคารและสิ่งปลูกสราง 

 

            33,415,169.68              31,642,305.44   
ครุภณัฑ 

 

            68,845,634.32              56,325,273.06   
สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

              2,683,239.90                    626,899.64   
รวม คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย  

 

          104,944,043.90              88,594,478.14  

หมายเหตุ 19  คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค  
   

คาใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการดําเนินงาน 
 

   
คาใชจายอุดหนุนเพ่ือการดําเนินงาน-องคกรไมหวัง
ผลกําไร           314,172,880.34              49,782,839.78   
คาใชจายอุดหนุนเพ่ือการดําเนินงาน-หนวยธุรกิจอ่ืน           508,130,416.34            220,235,454.23   
คาใชจายอุดหนุนเพ่ือการดําเนินงานอ่ืน           539,303,595.46            200,279,834.11   
รวม  คาใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการดําเนินงาน       1,361,606,892.14            470,298,128.12   
คาใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการลงทุน 

 

  

 
คาใชจายอุดหนุนเพ่ือการลงทุนอ่ืน       1,090,681,621.68                7,824,000.00  

 
รวม คาใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการลงทุน 

 

      1,090,681,621.68                7,824,000.00  

 
รวม คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค 

 

      2,452,288,513.82            478,122,128.12  

หมายเหตุ 20  คาใชจายอ่ืน   
 

   
กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย 

 

                    75,867.71                    175,498.79   
คาใชจายอ่ืน 

 

                  130,750.32              25,333,380.00   
รวม คาใชจายอ่ืน 

 

                  206,618.03              25,508,878.79  
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• วนัสถาปนากรมกรมสง่เสรมิสหกรณ ์ครบรอบ 46 ป ี

 

 

วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ครบรอบ 46 ปี  วันที่  1 ตุลาคม 2561  

นายกฤษฎา บุญราช รั ฐมนตรี ว่ าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานใน

การเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริม

สหกรณ์ ครบรอบ 46 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร 

ข้ า ร าชการ  พนั กงาน  ผู้ ปฏิบั ติ ง าน ใน 

ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม สห ก รณ์  อ ดี ต ผู้ บ ริ ห า ร 

ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ส ห ก ร ณ์  แ ล ะบุ ค ล า ก ร 

ในขบวนการสหกรณ์ เ ข้ า ร่ วม ใน งาน  

ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงค์เธอ 

กรมหมื่น พิทยาลงกรณ์  พระบิดาแห่ ง 

การสหกรณ์ไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์  

กรุงเทพมหานคร 
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• กจิกรรมจติอาสา "เราท าความด ีดว้ยหวัใจ" 

    

  นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ น าคณะผู้บริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วม

กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ณ ท าเนียบรัฐบาล และร่วมเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” 

“ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มท าความดี” ตามเส้นทางเลียบคลองเปรมประชากร 
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• โครงการสง่ความสขุในเทศกาลปใีหมด่ว้ยสนิคา้สหกรณ์  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    กรมส่งเสริมสหกรณ์จัด “โครงการส่งความสุข

ในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์” ภายใต้

แนวคิด “กระเช้าสหกรณ์ แทนความห่วงใย ใส่ใจ

สุขภาพ” จ าหน่ายกระเช้าสินค้าสหกรณ์เพ่ือเป็น

ของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ สร้างความสุข

ใจทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยคัดสรรสินค้าคุณภาพที่ดูแล

สุขภาพ อาทิ  ข้าวหอมมะลิ  ข้าวหอมกระดังงา  

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องงอก ข้าวสังข์หยด ข้าวทับทิม

ชุมแพ ข้าวกข 43 สินค้าประเภทผลไม้และอาหาร 

แปรรูป น้ าพริกประเภทต่าง ๆ และสินค้าประเภท

สมุนไพรและธัญพืช ผลิตภัณฑ์อาหารจากดอยค า

โครงการหลวง ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย โดย

จัดจ าหน่ายสินค้า ณ ศูนย์จ าหน่ายสินค้าสหกรณ์ 

อาคาร 3 ชั้น 1 ภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 12 มกราคม 2561 
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• งาน “ไมซเ์พือ่ชมุชน มติใิหมอ่ตุสาหกรรมไมซ์”  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมมือกับส านักงานส่งเสริม

การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ 

ด าเนินโครงการ “ไมซ์เพื่อชุมชน มิติใหม่อุตสาหกรรม

ไมซ์”  โดยคัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพ 35 แห่ง น าร่อง 

เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์อย่างสร้างสรรค์ 

สร้างเพ่ิมมูลค่า และเกิดเครือข่ายความร่วมมือ ส่งผลต่อ 

การขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่สหกรณ์ได้ท าหน้าที่เป็น

กลไกในการยกระดับความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน  
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»ÃÐàÀ·ÊË¡Ã³�/»‚ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ÊË¡Ã³�¡ÒÃà¡ÉµÃ  3,854 3,850 3,777 3,768 3,812 3,810 3,711 3,686 4,426 4,376 

ÊË¡Ã³�»ÃÐÁ§  80 86 83 83 80 81 79 81 108 108 

ÊË¡Ã³�¹Ô¤Á  92 91 92 92 91 90 90 89 95 92 

ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�  1,379 1,366 1,373 1,383 1,393 1,405 1,425 1,432 1,488 1,474 

ÊË¡Ã³�ÃŒÒ¹¤ŒÒ  223 206 198 190 181 177 164 155 208 199 

ÊË¡Ã³�ºÃÔ¡ÒÃ  918 943 1,000 1,036 1,081 1,139 1,125 1,129 1,282 1,277 

ÊË¡Ã³�à¤Ã´ÔµÂÙà¹ÕÂ¹  382 420 440 466 496 512 547 557 587 603 

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

1. ¢ŒÍÁÙÅ¨Òํ¹Ç¹ÊË¡Ã³�̈ Òํá¹¡µÒÁ»ÃÐàÀ· 10 »‚ (¾.È. 2552 – 2561) 

 á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§¨Òํ¹Ç¹áÅÐÃŒÍÂÅÐ¢Í§ÊË¡Ã³�·Ñ§้ËÁ´  

ã¹»‚ ¾.È. 2561 ¨Òํá¹¡µÒÁ»ÃÐàÀ· 

Ë¹‹ÇÂ : áË‹§ 

ÊÒÃÊ¹à·ÈÊË¡Ã³�  

ÊË¡Ã³�¡ÒÃà¡ÉµÃ , 

4,376 áË‹§ (54%)

ÊË¡Ã³�»ÃÐÁ§ , 108 áË‹§ (1%)

ÊË¡Ã³�¹Ô¤Á , 

92 áË‹§ (1%)

ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â� , 

1,474 áË‹§ (18%)

ÊË¡Ã³�ÃŒÒ¹¤ŒÒ ,     

199 áË‹§ (3%)

ÊË¡Ã³�ºÃÔ¡ÒÃ , 

1,277 áË‹§ (16%)

ÊË¡Ã³�à¤Ã´ÔµÂÙà¹ÕÂ¹ , 

603 áË‹§ (7%)

·ÕÁ่Ò : ÈÙ¹Â�à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×Í่ÊÒÃ ¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³� 
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»ÃÐàÀ·ÊË¡Ã³� 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ÊË¡Ã³�ÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ                                                                 6,172,845 6,314,902 6,430,608 6,541,102 6,601,495 6,666,437 6,604,980 6,593,605 6,556,005 6,677,500 

ÊË¡Ã³�¡ÒÃà¡ÉµÃ  5,968,358 6,116,121 6,224,230 6,338,691 6,397,751 6,460,543 6,403,733 6,393,812 6,347,762 6,472,591 

ÊË¡Ã³�»ÃÐÁ§  15,018 15,379 15,420 15,279 15,317 16,044 15,500 15,148 14,932 15,128 

ÊË¡Ã³�¹Ô¤Á  189,469 183,402 190,958 187,132 188,427 189,850 185,747 184,645 193,311 189,781 

ÊË¡Ã³�¹Í¡ÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ                                                                   4,156,191 4,248,473 4,396,882 4,570,015 4,674,309 4,803,576 4,882,247 4,853,800 5,018,266 4,958,666 

ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 2,618,501 2,638,641 2,640,664 2,727,637 2,771,351 2,859,905 2,889,496 2,935,517 3,107,188 3,020,182 

ÊË¡Ã³�ÃŒÒ¹¤ŒÒ  756,092 766,153 793,304 746,110 731,042 735,664 704,185 642,782 641,399 645,544 

ÊË¡Ã³�ºÃÔ¡ÒÃ  350,273 349,612 377,307 448,630 461,104 473,218 482,114 482,806 484,943 489,829 

ÊË¡Ã³�à¤Ã´ÔµÂÙà¹ÕÂ่¹  431,325 494,067 585,607 647,638 710,812 734,789 806,452 792,695 784,736 803,111 

ÃÇÁ·Ñ§้»ÃÐà·È 10,329,036 10,563,375 10,827,490 11,111,117 11,275,804 11,470,013 11,487,227 11,447,405 11,574,271 11,636,166 

Ë¹‹ÇÂ : ¤¹ 

2. ¢ŒÍÁÙÅ¨Òํ¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³� 10 »‚ (¾.È. 2552 – 2561) 

ÊÒÃÊ¹à·ÈÊË¡Ã³�  

·ÕÁ่Ò : ÈÙ¹Â�à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×Í่ÊÒÃ ¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³� 
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»ÃÐàÀ·ÊË¡Ã³� 
ÊË¡Ã³�·Ñ§้ËÁ´ ¹ÒํÁÒ¨Ñ́ ÁÒµÃ°Ò¹ ¼‹Ò¹ÁÒµÃ°Ò¹ äÁ‹¼‹Ò¹ÁÒµÃ°Ò¹ 

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 

ÊË¡Ã³� 

ÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ                                                                 

4,638 4,669 4,697 4,648 4,606 3,321 3,301 3,314 3,258 3,287 2,488 2,776 2,695 2,540 2,426 833 525 619 718 861 

ÊË¡Ã³�

¡ÒÃà¡ÉµÃ  

4,436 4,464 4,493 4,448 4,408 3,179 3,156 3,168 3,117 3,145 2,387 2,665 2,583 2,441 2,334 792 491 585 676 811 

ÊË¡Ã³�»ÃÐÁ§  107 109 108 108 108 57 57 57 56 59 36 39 39 36 34 21 18 18 20 25 

ÊË¡Ã³�¹Ô¤Á  95 96 96 92 90 85 88 89 85 83 65 72 73 63 58 20 16 16 22 25 

ÊË¡Ã³�¹Í¡ÀÒ¤

¡ÒÃà¡ÉµÃ                                                                   

3,536 3,561 3,569 3,573 3,548 2,792 2,820 2,863 2,843 2,887 2,365 2,507 2,436 2,401 2,328 427 313 427 442 559 

ÊË¡Ã³� 

ÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

1,481 1,496 1,494 1,492 1,477 1,339 1,360 1,366 1,374 1,371 1,305 1,337 1,328 1,331 1,311 34 23 38 43 60 

ÊË¡Ã³�ÃŒÒ¹¤ŒÒ  249 242 232 211 202 144 138 138 131 132 106 119 110 100 102 38 19 28 31 30 

ÊË¡Ã³�ºÃÔ¡ÒÃ  1,270 1,270 1,278 1,287 1,268 828 828 857 828 847 546 601 551 533 473 282 227 306 295 374 

ÊË¡Ã³�à¤Ã´Ôµ 

ÂÙà¹ÕÂ่¹  

536 553 565 583 601 481 494 502 510 537 408 450 447 437 442 73 44 55 73 95 

ÃÇÁ·Ñ§้»ÃÐà·È 8,174 8,230 8,266 8,221 8,154 6,113 6,121 6,177 6,101 6,174 4,853 5,283 5,131 4,941 4,754 1,260 838 1,046 1,160 1,420 

Ë¹‹ÇÂ : áË‹§ 

ÊÒÃÊ¹à·ÈÊË¡Ã³�  
3. ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ¨Ñ́ ÁÒµÃ°Ò¹ÊË¡Ã³� 5 »‚ (»ÃÐ¨Òํ»‚ 2557 - 2561 ) 

·ÕÁ่Ò : ÈÙ¹Â�à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×Í่ÊÒÃ ¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³� 
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»ÃÐàÀ·¸ØÃ¡Ô̈  ÃÇÁ ÃŒÍÂÅÐ 
ÃÑº½Ò¡à§Ô¹ ãËŒà§Ô¹¡ÙŒ ¨Ñ́ ËÒÊÔ¹¤ŒÒÁÒ¨ÒํË¹‹ÒÂ ÃÇºÃÇÁ¼Å¼ÅÔµ á»ÃÃÙ»¼Å¼ÅÔµ ¸ØÃ¡Ô̈ ºÃÔ¡ÒÃ 

¨Òํ¹Ç¹ ÃŒÍÂÅÐ ¨Òํ¹Ç¹ ÃŒÍÂÅÐ ¨Òํ¹Ç¹ ÃŒÍÂÅÐ ¨Òํ¹Ç¹ ÃŒÍÂÅÐ ¨Òํ¹Ç¹ ÃŒÍÂÅÐ ¨Òํ¹Ç¹ ÃŒÍÂÅÐ 

ÊË¡Ã³�ÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ 379,679.53 15.04 74,784.33 8.92 139,566.85 9.29 60,429.74 89.43 68,763.98 90.85 32,269.79 99.27 3,864.83 53.11 

ÊË¡Ã³�¡ÒÃà¡ÉµÃ 364,098.01 14.42 71,821.65 8.56 135,266.56 9.00 57,305.80 84.80 65,107.77 86.02 30,928.28 95.14 3,667.96 50.41 

ÊË¡Ã³�»ÃÐÁ§ 1,493.31 0.06 59.96 0.01 235.74 0.02 512.32 0.76 608.76 0.80 22.17 0.07 54.36 0.75 

ÊË¡Ã³�¹Ô¤Á 14,088.20 0.56 2,902.72 0.35 4,064.54 0.27 2,611.62 3.86 3,047.46 4.03 1,319.35 4.06 142.52 1.96 

ÊË¡Ã³�¹Í¡ÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ 2,144,648.28 84.96 763,805.23 91.08 1,363,126.65 90.71 7,145.78 10.57 6,921.74 9.15 237.07 0.73 3,411.81 46.89 

ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 2,087,641.68 82.70 746,090.47 88.97 1,338,739.49 89.09 138.26 0.20 5.00 0.01      0.05  0.00 2,668.41 36.67 

ÊË¡Ã³�ÃŒÒ¹¤ŒÒ 5,183.44 0.21 71.70 0.01 267.87 0.02 4,740.58 7.02 11.58 0.02 11.01 0.03 80.71 1.11 

ÊË¡Ã³�ºÃÔ¡ÒÃ 16,188.62 0.64 2,725.47 0.33 4,656.97 0.31 1,532.24 2.27 6,475.27 8.56 220.08 0.68 578.59 7.95 

ÊË¡Ã³�à¤Ã´ÔµÂÙà¹ÕÂ่¹ 35,634.53 1.41 14,917.58 1.78 19,462.31 1.30 734.70 1.09 429.90 0.57 5.94 0.02 84.09 1.16 

ÃÇÁ 2,524,327.80  100.00 838,589.55  33.22 1,502,693.50  59.53 67,575.52  2.68 75,685.72  3.00 32,506.87  1.29 7,276.64  0.28 

Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ· 

ÊÒÃÊ¹à·ÈÊË¡Ã³�  
4. ÊÃØ»»ÃÔÁÒ³¸ØÃ¡Ô̈ ¢Í§ÊË¡Ã³� »ÃÐ¨Òํ»‚ 2561  (¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2560 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2561) 

·ÕÁ่Ò : ÈÙ¹Â�à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×Í่ÊÒÃ ¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³� 
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»ÃÐàÀ·¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã/»‚ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·Òํ¹Ò  3,164 3,156 3,117 3,071 3,086 2,613 2,434 2,367 2,295 2,275 

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·ÒํäÃ‹ 889 882 878 886 878 744 655 636 626 614 

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·ÒํÊÇ¹ 1,052 1,056 1,049 1,048 1,078 991 945 957 995 1,078 

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã»ÃÐÁ§ 66 66 62 61 60 55 57 54 50 56 

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡ÃàÅÕÂ้§ÊÑµÇ� 976 983 968 955 957 827 782 773 750 751 

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡ÃÍ×¹่ æ 50 52 55 56 53 52 51 47 49 55 

ÃÇÁ 6,197 6,195 6,129 6,077 6,112 5,282 4,924 4,834 4,765 4,829 

ÊÒÃÊ¹à·È  
¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã  

1. ¢ŒÍÁÙÅ¨Òํ¹Ç¹¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã¨Òํá¹¡µÒÁ»ÃÐàÀ· 10 »‚ (¾.È. 2552 – 2561) 

Ë¹‹ÇÂ : áË‹§ 

·ํÒ¹Ò

2,275 áË‹§ (47%)

·ํÒäÃ‹

614 áË‹§ (13%)

·ํÒÊÇ¹

1,078 áË‹§ (22%)

»ÃÐÁ§

56 áË‹§ (1%)

àÅÕ้Â§ÊÑµÇ�

751 áË‹§ (16%)

Í×่¹ æ

55 áË‹§ (1%)

 á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§¨Òํ¹Ç¹áÅÐÃŒÍÂÅÐ¢Í§ 

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·Ñ§้ËÁ´ ã¹»‚ ¾.È. 2561  

¨Òํá¹¡µÒÁ»ÃÐàÀ· 

·ÕÁ่Ò : ÈÙ¹Â�à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×Í่ÊÒÃ ¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³� 
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»ÃÐàÀ·ÊË¡Ã³� 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·Òํ¹Ò  381,640 370,707 367,688 353,916 346,165 324,748 305,931 286,944 272,759 257,111 

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·ÒํäÃ‹ 97,528 93,086 88,456 81,827 80,254 75,491 71,079 70,542 66,500 61,277 

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·ÒํÊÇ¹ 114,614 116,531 114,549 115,731 117,014 114,347 107,819 110,206 106,702 105,382 

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã»ÃÐÁ§ 3,554 3,120 2,806 2,984 3,111 3,309 3,299 3,301 3,227 3,078 

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡ÃàÅÕÂ้§ÊÑµÇ� 64,170 65,110 64,625 63,076 62,459 60,725 57,855 56,564 54,428 51,582 

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡ÃÍ×¹่ æ 4,160 3,655 3,972 4,155 3,795 3,926 3,962 3,288 3,350 3,044 

ÃÇÁ·Ñ§้»ÃÐà·È 665,666 652,209 642,096 621,689 612,798 582,546 549,945 530,845 506,966 481,474 

2. ¢ŒÍÁÙÅ¨Òํ¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã 10 »‚ (¾.È. 2552 – 2561) 

Ë¹‹ÇÂ : ¤¹ 

ÊÒÃÊ¹à·È¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã  

·ÕÁ่Ò : ÈÙ¹Â�à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×Í่ÊÒÃ ¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³� 
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»ÃÐàÀ·ÊË¡Ã³� 
¹ÒํÁÒ¨Ñ́ ÁÒµÃ°Ò¹ ¼‹Ò¹ÁÒµÃ°Ò¹ äÁ‹¼‹Ò¹ÁÒµÃ°Ò¹ 

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·Òํ¹Ò 1,879 1,841 1,810 1,772 1,728 1,631 1,584 1,531 1,475 1,389 248 257 279 297 339 

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·ÒํäÃ‹ 542 536 527 517 496 475 479 448 433 397 67 57 79 84 99 

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·ÒํÊÇ¹ 709 690 703 717 732 583 584 580 600 578 126 106 123 117 154 

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã»ÃÐÁ§ 33 51 44 33 40 26 43 37 27 32 7 8 7 6 8 

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡ÃàÅÕÂ้§ÊÑµÇ� 645 614 623 611 596 578 552 530 525 493 67 62 93 86 103 

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡ÃÍ×¹่ æ 40 35 26 36 36 36 30 24 32 34 4 5 2 4 2 

ÃÇÁ·Ñ§้»ÃÐà·È 3,848 3,767 3,733 3,686 3,628 3,329 3,272 3,150 3,092 2,923 519 495 583 594 705 

Ë¹‹ÇÂ : áË‹§ 

ÊÒÃÊ¹à·È¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã  
3. ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ¨Ñ́ ÁÒµÃ°Ò¹¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã 5 »‚ (»ÃÐ¨Òํ»‚ 2557 - 2561 ) 

·ÕÁ่Ò : ÈÙ¹Â�à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×Í่ÊÒÃ ¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³� 
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»ÃÐàÀ·¸ØÃ¡Ô̈  ÃÇÁ ÃŒÍÂÅÐ 
ÃÑº½Ò¡à§Ô¹ ãËŒà§Ô¹¡ÙŒ 

¨Ñ́ ËÒÊÔ¹¤ŒÒÁÒ

¨ÒํË¹‹ÒÂ 
ÃÇºÃÇÁ¼Å¼ÅÔµ á»ÃÃÙ»¼Å¼ÅÔµ ¸ØÃ¡Ô̈ ºÃÔ¡ÒÃ 

¨Òํ¹Ç¹ ÃŒÍÂÅÐ ¨Òํ¹Ç¹ ÃŒÍÂÅÐ ¨Òํ¹Ç¹ ÃŒÍÂÅÐ ¨Òํ¹Ç¹ ÃŒÍÂÅÐ ¨Òํ¹Ç¹ ÃŒÍÂÅÐ ¨Òํ¹Ç¹ ÃŒÍÂÅÐ 

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·Òํ¹Ò 1,425.25 22.33 97.02 48.21 813.50 40.97 273.04 33.45 188.89 7.06 40.59 6.85 12.23 11.04 

 ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·ÒํäÃ‹ 485.77 7.61 3.08 1.53 270.48 13.62 101.30 12.41 107.30 4.01 1. 00 0.17 2.61 2.36 

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·ÒํÊÇ¹ 3,819.18 59.84 93.66 46.54 489.33 24.64 292.95 35.88 2,305.32 86.16 550.02 92.85 87.90 79.40 

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã»ÃÐÁ§ 58.14 0.91 0.27 0.13 15.12 0.76 39.11 4.79 0.00 0.00    0.52  0.09 3.13 2.82 

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡ÃàÅÕÂ้§ÊÑµÇ� 583.09 9.14 7.07 3.51 389.07 19.59 108.40 13.28 73.67 2.75 0.10 0.02 4.78 4.32 

¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡ÃÍ×¹่ æ 10.53 0.17 0.17 0.08 8.30 0.42 1.57 0.19 0.31 0.01 0.12 0.02 0.06 0.06 

ÃÇÁ 6,381.97  100.00 201.26  3.15 1,985.79  31.12 816.37  12.79 2,675.49  41.92 592.35  9.28 110.70 1.74  

Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ· 

4. ÊÃØ»»ÃÔÁÒ³¸ØÃ¡Ô̈ ¢Í§¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã »ÃÐ¨Òํ»‚ 2561  (¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2560 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2561) 

ÊÒÃÊ¹à·È¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã  

·ÕÁ่Ò : ÈÙ¹Â�à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×Í่ÊÒÃ ¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊË¡Ã³� 
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