
เป้าหมาย ผลงาน

สะสม

ร้อยละ งบประมาณ

ท่ีได้รับ

 ผลเบิกจ่ายสะสม

(ระบบ BB EVMis)

ร้อยละ งบประมาณตาม

 พรบ.

งบประมาณท่ี

ได้รับ

ผลเบิกจ่ายสะสม

(ระบบ GFMIS)

ร้อยละ
(เทียบกับ

งปม.ท่ีได้รับ)

ร้อยละ 100.00 93.46 93.46     3,042.6877         2,893.4677     95.10     3,042.6877      3,083.6519       3,004.5590 97.64

แผนงานบูรณาการ

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร        394.4612            334.2067     84.72 394.4612 394.4612 368.6079 93.45

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืนแก่สมาชิก

โครงการท่ี  1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 30.6525 27.1751 88.66 30.6525 29.7540 27.3815 92.03
1) จ ำนวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับกำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ไร่         1,000          1,076  107.60 กพน.

2) สมำชิกเข้ำร่วมโครงกำรมีรำยได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ร้อยละ               3 7 233

1) จ ำนวนเกษตรกรได้รับกำรแนะน ำส่งเสริมเกษตร

ทฤษฎีใหม่ตำมข้ันตอนและวิธีกำร

รำย         1,500          1,501  100.07   -อบรมให้ควำมรู้/ศึกษำดูงำนเก่ียวกับเกษตรผสมผสำนให้แก่

สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1,501 รำย

กคร.

2) สมำชิกเข้ำร่วมโครงกำรมีรำยได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ร้อยละ               3               29       967 

1) จ ำนวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับกำรส่งเสริมเกษตรผสมผสำน ไร่         7,500         11,494  153.25 กพน.

2) สมำชิกเข้ำร่วมโครงกำรมีรำยได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ร้อยละ               3               29       967 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาสู่มาตรฐาน และยกระดับรายได้ให้แก่สมาชิก

โครงการท่ี  1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)           3.2385               2.6115     80.64           3.2385           3.2385             3.0742        94.93 
1) จ ำนวนสมำชิกสหกรณ์ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีรำยได้ไม่ต่ ำ

กว่ำ 180,000 บำท/ครัวเรือน/ปี

รำย         5,320          5,284    99.32 กพก.

2) เกษตรกรสมำชิกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรยกระดับเป็น 

Smart Farmer ไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ              70          72.56  103.66 

โครงการท่ี  2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร           7.3702               7.3096     99.18           7.3702           7.3702             7.3180        99.29 

1) จ ำนวนศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ

เกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรสหกรณ์

ศูนย์            882             882  100.00 สทส.

2) เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงกลุ่มภำยใต้

ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร

(ศพก.) และสหกรณ์ ไม่น้อยกว่ำ

เครือข่ำย 78             78  100.00 

3) เครือข่ำยมีกิจกรรมเช่ือมโยงกันอย่ำงน้อย 1 กิจกรรม ไม่

น้อยกว่ำ

ร้อยละ 40             100             250.00 

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมเกษตร

อินทรีย์ในสหกรณ์ในพ้ืนท่ีนิคม

สหกรณ์

กิจกรรมท่ี 2 : ส่งเสริมกำรเกษตร

ตำมแนวทำงทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมท่ี 3 : ส่งเสริมเกษตร

ผสมผสำนในสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร

 - สนับสนุนเงินอุดหนุนจัดหำปัจจัยกำรผลิตให้แก่สมำชิกท่ีเข้ำร่วม

โครงกำร รำยละ 6,000 บำท จ ำนวน 1,497 รำย (เป้ำหมำย 1,500

 รำย) ผลกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนต่ ำกว่ำเป้ำหมำยเน่ืองจำกสมำชิก

เป้ำหมำยลำออกจำกสหกรณ์ และมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำม

เกณฑ์ท่ีก ำหนด

ผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายจากระบบ BB EVMis (ลบ.)

งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ หน่วยนับ

 หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

กอง/ส านัก

ท่ีรับผิดชอบ

ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS (ลบ.)
สถานะ : วันท่ี 15 พ.ย. 2562

  - อบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรสมำชิกครบ

ตำมเป้ำหมำย 1,000 รำย

รวมท้ังส้ิน

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนำสมำชิก

สหกรณ์เป็นสมำชิกปรำดเปร่ือง 

(Smart Member)

กิจกรรมท่ี 1 : สนับสนุนกิจกรรม

สหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิม

ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร

 - ผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย เน่ืองจำกสมำชิก

สหกรณ์/ทำยำทสมำชิกในพ้ืนท่ีเป้ำหมำย จ ำนวน 36 รำย 

ขำดคุณสมบัติ คือ มีอำยุเกิน 45 ปี และมีรำยได้ไม่ถึง 180,000 

บำท/ปี จึงไม่สำมำรถเข้ำรับกำรพัฒนำสมำชิก/ทำยำท 

ให้เป็น Smart Farmer ได้

เอกสารแนบ 1

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 : 1



เป้าหมาย ผลงาน

สะสม

ร้อยละ งบประมาณ

ท่ีได้รับ

 ผลเบิกจ่ายสะสม

(ระบบ BB EVMis)

ร้อยละ งบประมาณตาม

 พรบ.

งบประมาณท่ี

ได้รับ

ผลเบิกจ่ายสะสม

(ระบบ GFMIS)

ร้อยละ
(เทียบกับ

งปม.ท่ีได้รับ)

ผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายจากระบบ BB EVMis (ลบ.)

งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ หน่วยนับ

 หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

กอง/ส านัก

ท่ีรับผิดชอบ

ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS (ลบ.)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดเพ่ือสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตแก่สมาชิกเกษตรกร

โครงการท่ี  1 : โครงการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 26.8365        25.7757            96.05    26.8365        26.5512         26.4889          99.77       

1) จ ำนวนสหกรณ์ได้รับกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร

ด้ำนเคร่ืองจักรกลกำรเกษตรเพ่ือบริกำรสมำชิก

แห่ง 14             14              100.00 กพก.

2) เกษตรกรสมำชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์จำก

กำรให้บริกำรด้ำนเคร่ืองจักรกลทำงกำรเกษตร

รำย 750           1,858         247.73 

3) กำรให้บริกำรเคร่ืองจักรกลทำงกำรเกษตรสำมำรถลด

ต้นทุนกำรผลิตของสมำชิก

ร้อยละ 10             10              100

โครงการท่ี  2 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 24.3500        20.2208            83.04    24.3500        23.3869         23.1526          99.00       

กิจกรรมท่ี 1 : สนับสนุนกำร

พัฒนำตลำดสินค้ำเกษตรใน

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นช่องทำงจ ำหน่ำยสินค้ำ

เกษตรของสมำชิก

แห่ง 42             42              100.00 กพก.

2) จ ำนวนเกษตรกรน ำสินค้ำมำจ ำหน่ำยในตลำด รำย 4,300        4,446         103.40 

3) สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีช่องทำง

กำรจ ำหน่ำยสินค้ำไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 10             36.00         360.00   - เกษตรกรท่ีจ ำหน่ำยสินค้ำในตลำดเป็นสมำชิกสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร จ ำนวน 1,600 รำย คิดเป็นร้อยละ 36 ของเกษตรกรท่ี

น ำสินค้ำมำจ ำหน่ำยในตลำดท้ังหมด 4,446 รำย

โครงการท่ี  3 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 32.4850        24.9608            76.84    32.4850        25.2750         24.9627          98.76       

1) จ ำนวนแปลงเกษตรแปลงใหญ่มีกำรบริหำรจัดกำรใน

รูปแบบสหกรณ์

แปลง 4,000        4,018         100.45 กพก.

2) สินค้ำเกษตรจำกพ้ืนท่ีเกษตรแปลงใหญ่มีตลำดรองรับ 

ไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 10             17.24         172.40 

โครงการท่ี  4 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 45.4696        42.1265            92.65    45.4696        42.4543         41.9708          98.86       

1) ปริมำณกำรรวบรวมเมล็ดพันธ์ุดีของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร

ตัน 28,700       26,456.970  92.18     - ผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำเป้ำหมำยเน่ืองจำกพ้ืนท่ีของสมำชิก

สหกรณ์ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรประสบภัยธรรมชำติส่งผลให้แปลงเมล็ด

พันธ์ุของเกษตรกรได้รับควำมเสียหำย จึงท ำให้ไม่สำมำรถผลิต

เมล็ดพันธ์ุคุณภำพได้ตำมแผนท่ีก ำหนด

กพก.

2) สมำชิกมีต้นทุนกำรผลิตลดลงจำกกำรใช้เมล็ดพันธ์ุดีของ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ร้อยละ 3              10              333.33   - เกษตรกรลดต้นทุนค่ำเมล็ดพันธ์ุลงร้อยละ 10 หรือ 2 บำท/กก. 

โดยเมล็ดพันธ์ุดีท่ีสหกรณ์ผลิตได้ปริมำณ 26,456.97 ตัน ท ำให้

สมำชิกลดต้นทุนลงคิดเป็นมูลค่ำ 52.91 ล้ำนบำท

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมกำรใช้

เคร่ืองจักรกลกำรเกษตร

กิจกรรมท่ี 1 : สนับสนุนกำร

ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรเกษตร

แบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมกำรผลิต

และกระจำยเมล็ดพันธ์ุดีแก่

เกษตรกรในสถำบันเกษตรกร

  - สถำบันเกษตรกรสำมำรถให้บริกำรเคร่ืองจักรกลกำรเกษตรแก่

สมำชิกและเกษตรกรท่ัวไปแล้ว จ ำนวน 11,767 รำย สมำชิก

สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต/กำรเก็บเก่ียวลง คิดเป็นมูลค่ำรวม 

9,000,400 บำท

  - สนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือก่อสร้ำงตลำดสินค้ำเกษตร จ ำนวน 12

 แห่ง 

  - สนับสนุนจัดหำอุปกรณ์กำรตลำด เช่น  โต๊ะ เก้ำอ้ี ช้ันวำงสินค้ำ 

เพ่ือใช้ท ำกิจกรรมทำงกำรตลำด ให้กับสหกรณ์นิคม 

30 แห่ง

  - เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมจำกกำรน ำสินค้ำมำจ ำหน่ำยในตลำดโดย

ไม่ผ่ำนคนกลำง จ ำนวนรวม 16.20 ล้ำนบำท

  - แปลงใหญ่ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรในรูปแบบสหกรณ์ (ด้ำน

กำรตลำด) จ ำนวน 4,018 แปลง เกษตรกรได้รับควำมรู้ จ ำนวน 

93,089 รำย

  - สำมำรถเช่ือมโยงกำรตลำดกับภำคเอกชน จ ำนวน 896 แห่ง 

และเช่ือมโยงสหกรณ์ด้วยกัน จ ำนวน 126 แห่ง ปริมำณรวม 

1,584,723 ตัน คิดเป็นมูลค่ำรวม 11,270 ล้ำนบำท

  - สหกรณ์เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตจำกสมำชิกแปลงใหญ่ เช่น 

ข้ำว มันส ำปะหลัง อ้อย เป็นต้น จ ำนวน 446 แห่ง ปริมำณ 

318,366 ตัน คิดเป็นมูลค่ำรวม 2,578 ล้ำนบำท

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 : 2



เป้าหมาย ผลงาน

สะสม

ร้อยละ งบประมาณ

ท่ีได้รับ

 ผลเบิกจ่ายสะสม

(ระบบ BB EVMis)

ร้อยละ งบประมาณตาม

 พรบ.

งบประมาณท่ี

ได้รับ

ผลเบิกจ่ายสะสม

(ระบบ GFMIS)

ร้อยละ
(เทียบกับ

งปม.ท่ีได้รับ)

ผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายจากระบบ BB EVMis (ลบ.)

งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ หน่วยนับ

 หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

กอง/ส านัก

ท่ีรับผิดชอบ

ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS (ลบ.)

โครงการท่ี  5 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 6.5220          6.2675              96.10    6.5220          6.2822          6.2167            98.96       

1) จ ำนวนสหกรณ์ท่ีได้รับกำรส่งเสริมและจัดต้ังเป็นธนำคำร

สินค้ำเกษตร

แห่ง 124           131            105.65   - ส่งเสริมกำรด ำเนินกิจกรรมในรูปแบบธนำคำรสินค้ำเกษตรใน

สหกรณ์ 125 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 6 แห่ง รวมเป็น 

131 แห่ง 

  - ธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกร มีสมำชิกเข้ำร่วมโครงกำร 

4,334 รำย สมำชิกใช้บริกำร 800 รำย 

  - ธนำคำรโคนมทดแทนฝูงมีเกษตรกรได้รับประโยชน์รวม 

582 รำย

กพก.

2) ต้นทุนกำรผลิตของเกษตรกรสมำชิกสหกรณ์ท่ีเข้ำร่วม

โครงกำรธนำคำรสินค้ำเกษตรลดลง

ร้อยละ 3              13.09         436.33  - สมำชิกท่ีเข้ำร่วมธนำคำรข้ำวและธนำคำรเมล็ดพันธ์ุสำมำรถลด

ต้นทุนค่ำเมล็ดพันธ์ุข้ำวลง ร้อยละ 16.67 (เดิมต้นทุนเมล็ดพันธ์ุ

เฉล่ีย 300 บำท/ไร่ เข้ำโครงกำรต้นทุนเฉล่ีย 250 บำท/ไร่)

 - สมำชิกท่ีเข้ำร่วมธนำคำรโคนมทดแทนฝูง สำมำรถลดต้นทุนลด

ค่ำอำหำรลง ร้อยละ 9.52 และมีรำยได้เพ่ิมข้ึนจำกกำรลด

ระยะเวลำกำรผสมติดลง ซ่ึงท ำให้มีปริมำณน้ ำนมเพ่ิมข้ึนคิดเป็น

มูลค่ำ 7,560.95 บำท/ตัว/รอบกำรให้ผลผลิต

โครงการท่ี  6 : โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 12.2700        11.8626            96.68    12.2700        12.1426         11.8682          97.74       PO 0.2014 ลบ.

กิจกรรมท่ี 1 : สนับสนุนกำร

พัฒนำสถำบันเกษตรกรตำม

รูปแบบประชำรัฐ

1) จ ำนวนสหกรณ์ท่ีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิต 

กำรตลำด กำรบริกำร และกำรบริหำรจัดกำรตำมรูปแบบ

ประชำรัฐ

แห่ง 823           824            100.12  - มีสหกรณ์เป้ำหมำยเพ่ิม จ ำนวน 1 แห่ง คือ ชุมนุมสหกรณ์

กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ ำกัด

กพก.

2) สหกรณ์ได้รับกำรพัฒนำเป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำร

ด้ำนกำรเกษตรแก่สมำชิกและชุมชน

แห่ง 330           515 156.06 

3) ปริมำณธุรกิจของสหกรณ์เป้ำหมำยโครงกำรเพ่ิมข้ึนไม่

น้อยกว่ำ

ร้อยละ 3              5.78           192.67  - ปริมำณธุรกิจรวบรวมและแปรรูปของสหกรณ์ท่ีเข้ำร่วมโครงกำร

เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 จ ำนวน  2,517 ลบ. (ปี 2561 จ ำนวน 43,532

 ลบ. /ปี 2562 จ ำนวน 46,049 ลบ.)

โครงการท่ี  7 : โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 205.2669       165.8966           80.82    205.2669       218.0060       196.1739         89.99       PO 4.7608 ลบ. (รับโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเพ่ิมเติม 12.7391 ลบ.)

1) จ ำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ

กำรผลิต ตลำด บริกำร และบริหำรจัดกำร

แห่ง 367           1,162         316.62  - กรมก ำหนดแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี โดยมีเป้ำหมำยเป็นสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกรรวมท้ังส้ิน 1,151 แห่ง

กพก.

2) ปริมำณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3              6.32           210.67  - ปริมำณธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรเพ่ิมข้ึนจำกปี

 2561 จ ำนวน 3,270 ลบ. (ปี 2561 จ ำนวน 51,780 ลบ. /ปี 2562

 จ ำนวน 55,050 ลบ.)

กิจกรรมท่ี 1 : สนับสนุนกำร

ด ำเนินงำนในรูปแบบธนำคำร

สินค้ำเกษตรในสหกรณ์

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนำศักยภำพ

กำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์

ภำคกำรเกษตร/กลุ่มเกษตรกร

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 : 3



เป้าหมาย ผลงาน

สะสม

ร้อยละ งบประมาณ

ท่ีได้รับ

 ผลเบิกจ่ายสะสม

(ระบบ BB EVMis)

ร้อยละ งบประมาณตาม

 พรบ.

งบประมาณท่ี

ได้รับ

ผลเบิกจ่ายสะสม

(ระบบ GFMIS)

ร้อยละ
(เทียบกับ

งปม.ท่ีได้รับ)

ผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายจากระบบ BB EVMis (ลบ.)

งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ หน่วยนับ

 หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

กอง/ส านัก

ท่ีรับผิดชอบ

ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS (ลบ.)

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 5.7200          4.8350              84.53    5.7200          5.7200          4.8350            84.53       

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ

โครงการท่ี  1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 5.7200          4.8350              84.53    5.7200          5.7200          4.8350            84.53       PO 0.8842

1) มีโปรแกรมจัดกำรฐำนข้อมูลสมำชิกสหกรณ์ท่ีสำมำรถ

ใช้ได้ท้ังด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด

ระบบ 2              1 50.00 ศสท.

2) กรมส่งเสริมสหกรณ์มีฐำนข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหำสมำชิก

ของสถำบันเกษตรกร เม่ือประสบปัญหำภัยพิบัติด้ำนต่ำงๆ

ล้ำนรำย 5              6.20 124.00

3) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีฐำนข้อมูล online เพ่ือน ำไปใช้

ในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินนโยบำยของรัฐ

ร้อยละ 100           100 100.00

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงและลดความเหล่ือมล้ า ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 128.1068       79.9780            62.43    128.1068       128.1068       117.3786         91.63       PO 1.0000 ลบ.

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการมีศักยภาพในการให้บริการสมาชิก

โครงการท่ี  1 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 11.9810        10.7696            89.89    11.9810        11.9810         10.8502          90.56       

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนำสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงกำร

หลวง

1) จ ำนวนสถำบันเกษตรกรในพ้ืนท่ี

โครงกำรหลวงได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ

แห่ง 90             99              110.00 กคร.

2) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงกำรหลวงมีปริมำณ

ธุรกิจเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ำกว่ำ

ร้อยละ 3              5.47           182.33 

โครงการท่ี  2 : โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 69.6756        59.2159            84.99    69.6756        69.6756         60.1623          86.35       PO 1.0000 ลบ.

1) จ ำนวนสถำบันเกษตรกร/โรงเรียน/

กลุ่มชำวบ้ำนในพ้ืนท่ีโครงกำรพระรำชด ำริได้รับกำรส่งเสริม

และพัฒนำด้ำนกำรสหกรณ์

แห่ง 976           981            100.51 กคร.

2) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงกำรส่งเสริมกำร

ด ำเนินงำนอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริมีปริมำณธุรกิจ

เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ำกว่ำ

ร้อยละ 3              5.25           175.00 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการจัดสรรท่ีดินท ากินและพัฒนาอาชีพ

โครงการท่ี  1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 6.7620          6.5704              97.17    6.7620          6.7620          6.6796            98.78       

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมและพัฒนำ

อำชีพภำยใต้โครงกำรจัดท่ีดินตำม

นโยบำยรัฐบำล

1) จ ำนวนเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร

รวมกลุ่มและจัดต้ังสถำบันเกษตรกร

รำย 1,800        1,945         108.06   - อบรมให้ควำมรู้กำรรวมกลุ่มให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีได้รับกำร

จัดสรรใน 20 พ้ืนท่ี 17 จังหวัด 1,809 รำย และด ำเนินกำรเพ่ิมเติม

 2 พ้ืนท่ี 2 จังหวัด (สงขลำ และชุมพร) เกษตรกร 

136 รำย รวมท้ังส้ิน 22 พ้ืนท่ี 19 จังหวัด 1,945 รำย

กพน.

2) ส่งเสริมให้มีกำรรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ในพ้ืนท่ี

โครงกำรจัดท่ีดินท ำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐ

พ้ืนท่ี 20             22              110.00   - รวมกลุ่มจัดต้ังเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์/สหกรณ์ 22 แห่ง (ใน

พ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ 19 พ้ืนท่ี นิคมสร้ำงตนเอง 1 พ้ืนท่ีและ

ปฏิรูปท่ีดิน 2 พ้ืนท่ี ) ใน 19 จังหวัด

3) สหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงกำรจัดท่ีดินท ำกินให้ชุมชนตำม

นโยบำยรัฐได้รับกำรสนับสนุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แห่ง 2              2               100.00   - สนับสนุนอำคำรให้กับสถำบันเกษตรกร 2 แห่ง คือ สก.จัดท่ีดิน

ทุ่งประเทียน้อยหน่องปล่อง จ.บุรีรัมย์ และกลุ่มเกษตรกรจัดท่ีดิน

ค ำป่ำหลำย จ.มุกดำหำร เป็นเงิน 3.589 ล้ำนบำท

  - สหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงกำรหลวงสำมำรถผลิตสินค้ำจ ำหน่ำยให้แก่

โครงกำรหลวงและสถำนประกอบกำรเอกชน (บ๊ิกซี โลตัส)

 - ระบบ E-commerce ตรวจรับระบบแล้ว โดยอัพเดทข้อมูล

สินค้ำของสหกรณ์ ลงบนเว็บไซต์ COOPSHOPTH.com แล้ว  210

 รำยกำร และฝึกอบรมผู้ใช้งำนระบบ รวม 144 คน      

 - ระบบฐำนข้อมูลเกษตรกรกลำง (Farmer ONE) ตรวจรับงำนใน

งวดงำนท่ี 3 (ร้อยละ 80 ของสัญญำจ้ำง) มีก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน

 18 พ.ย. 2562 

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนำเศรษฐกิจ

ดิจิทัลในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนำสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงกำรอัน

เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 : 4



เป้าหมาย ผลงาน

สะสม

ร้อยละ งบประมาณ

ท่ีได้รับ

 ผลเบิกจ่ายสะสม

(ระบบ BB EVMis)

ร้อยละ งบประมาณตาม

 พรบ.

งบประมาณท่ี

ได้รับ

ผลเบิกจ่ายสะสม

(ระบบ GFMIS)

ร้อยละ
(เทียบกับ

งปม.ท่ีได้รับ)

ผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายจากระบบ BB EVMis (ลบ.)

งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ หน่วยนับ

 หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

กอง/ส านัก

ท่ีรับผิดชอบ

ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS (ลบ.)

4) มีกำรจัดต้ังกลุ่มเตรียมสหกรณ์ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80             100            100       - ด ำเนินกำรรวมกลุ่มจัดต้ังเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ได้ 21 แห่ง 

และจัดต้ังเป็นสหกรณ์ได้ 1 แห่ง  คือ สหกรณ์กำรเกษตรในเขต

ปฏิรูปท่ีดินหงษ์เจริญ จ. ชุมพร รวมเป็น 22 แห่ง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหน้ีสิน

โครงการท่ี  1 : โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 39.6882        3.4221              8.62     39.6882        39.6882         39.6862          99.99       

กิจกรรมท่ี 1 : พักช ำระหน้ีต้นเงิน

และลดดอกเบ้ียให้สมำชิกกลุ่ม

เกษตรกรท่ีปลูกมันส ำปะหลัง ปี

กำรผลิต 2560/2561

1) จ ำนวนสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีประกอบอำชีพ

ปลูกมันส ำปะหลังได้รับกำรช่วยเหลือด้ำนหน้ีสิน

รำย 9,016        2,226         24.69     - ชดเชยดอกเบ้ียให้สมำชิกสหกรณ์ 30 แห่ง วงเงิน 3.422 ลบ.

  - ด ำเนินกำรไม่ได้ตำมเป้ำหมำยเน่ืองจำกสมำชิกมีคุณสมบัติไม่

ครบตำมท่ีโครงกำรก ำหนด และบำงส่วนได้ช ำระหน้ีเสร็จส้ินก่อนท่ี

โครงกำรได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ

กพน.

2) ต้นทุนกำรผลิตมันส ำปะหลังของสมำชิกสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรมันส ำปะหลัง

ปีกำรผลิต 2560/61 ลดลง

ร้อยละ 3              2.01           67.00     - สมำชิกท่ีได้รับกำรชดเชยดอกเบ้ีย 2,226 รำย สำมำรถลด

ต้นทุนกำรผลิตมันส ำปะหลังโดยเฉล่ียรำยละ 1,537 บำท

กิจกรรมท่ี 2 : โครงกำรช่วยเหลือ

หน้ีสินสมำชิกสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรท่ีประสบภัยจำกพำยุโซน

ร้อนปำบึก

1) สนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบ้ีย

ให้แก่สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมีสัญญำเงินกู้เพ่ือกำร

ผลิตทำงกำรเกษตร ท่ีได้รับควำมเสียหำยจำกพำยุโซนร้อน

ปำบึกตำมมติครม. เม่ือวันท่ี 12 มีนำคม 2562

รำย 6,868        2,691         39.18     - ชดเชยดอกเบ้ียให้สมำชิกสหกรณ์ 39 แห่ง 2,522 รำย และ

สมำชิกกลุ่มเกษตรกร 9 แห่ง 169 รำย วงเงิน 6.5249 ลบ.

  - สมำชิกท่ีได้รับกำรชดเชยดอกเบ้ียลดต้นทุนโดยเฉล่ียรำยละ 

2,426.67 บำท 

กพน.

กิจกรรมท่ี 3 : โครงกำรลดดอกเบ้ีย

เงินกู้ให้เกษตรกรสมำชิกสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร

1) สนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบ้ีย

ให้แก่สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมีสัญญำเงินกู้

ในวัตถุประสงค์เพ่ือกำรเกษตร (ต้นเงินกู้ 300,000 บำท

แรก) ตำมมติครม.เม่ือวันท่ี 24 เมษำยน 2562

รำย 16,303       15,591        95.63     - ชดเชยดอกเบ้ียให้สมำชิกสหกรณ์ 129 แห่ง 13,730 รำย และ

สมำชิกกลุ่มเกษตรกร 131 แห่ง 1,861 รำย วงเงิน 29.7390 ลบ.

  - สมำชิกท่ีได้รับชดเชยลดต้นทุนเฉล่ียรำยละ 1,907.45 บำท 

กพน.

แผนงานพ้ืนฐาน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน        688.0760            648.0813     94.19        688.0760        688.0760          646.5807        93.97 PO 18.9225 ลบ.

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ระบบสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

ผลผลิตท่ี  1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน        688.0760            648.0813     94.19        688.0760        688.0760          646.5807        93.97 PO 18.9225 ลบ.

กิจกรรมท่ี 1 : กำรจัดงำนแสดง

สินค้ำสหกรณ์

1) จ ำนวนกำรจัดงำนแสดงสินค้ำสหกรณ์ด ำเนินกำรได้

บรรลุวัตถุประสงค์

คร้ัง               1 1  100.00   - จัดงำนมหกรรมสินค้ำสหกรณ์ภำยใต้ช่ืองำน “Fresh From 

Farm เน้ือ นม ไข่ ผักผลไม้ พรีเม่ียม By CO-OP” ท้ังใน

ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค รวม 16 จังหวัด  เพ่ือเพ่ิมช่องทำง

กำรจ ำหน่ำยสินค้ำคุณภำพของสหกรณ์ให้เข้ำถึงผู้บริโภค และ

กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพ้ืนท่ี โดยส่วนกลำงจัดข้ึนท่ีกรุงเทพฯ  

ส ำหรับในส่วนภูมิภำค 15 จังหวัด ได้แก่ สุรำษฎร์ธำนี พะเยำ 

พิษณุโลก เชียงรำย เพชรบูรณ์ อุทัยธำนี บุรีรัมย์ หนองคำย 

มหำสำรคำม มุกดำหำร ศรีสะเกษ สกลนคร กำฬสินธ์ุ รำชบุรี และ

ยะลำ

กพก.

กิจกรรมท่ี 2 : กำรพัฒนำ

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

ส่ือสำร

1) อัตรำกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรส่ือสำรของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ร้อยละ              80             100  125.00 ศสท.

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 : 5



เป้าหมาย ผลงาน

สะสม

ร้อยละ งบประมาณ

ท่ีได้รับ

 ผลเบิกจ่ายสะสม

(ระบบ BB EVMis)

ร้อยละ งบประมาณตาม

 พรบ.

งบประมาณท่ี

ได้รับ

ผลเบิกจ่ายสะสม

(ระบบ GFMIS)

ร้อยละ
(เทียบกับ

งปม.ท่ีได้รับ)

ผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายจากระบบ BB EVMis (ลบ.)

งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ หน่วยนับ

 หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

กอง/ส านัก

ท่ีรับผิดชอบ

ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS (ลบ.)

1) จ ำนวนสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน รำย        90,000       153,433  170.48    - สหกรณ์ จ ำนวน 148,078 รำย และกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 

5,355 รำย

กผง.

2) จ ำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและ

พัฒนำศักยภำพกำรผลิต กำรตลำด กำรบริกำร และกำร

บริหำรจัดกำร

แห่ง        13,057         13,057  100.00   - สหกรณ์ จ ำนวน 8,200 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 4,847 

แห่ง

กผง.

3) จ ำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมีส่วนร่วมขับเคล่ือน

นโยบำยรัฐบำล

แห่ง         2,847          2,958 103.90   - สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้ำร่วมขับเคล่ือนนโยบำยรัฐบำล ผ่ำน

งำน/โครงกำรของกรม จ ำนวน 10 โครงกำร

กพก.

4) อัตรำส่วนเงินออมต่อหน้ีสินของสมำชิกในสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรมีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ              60          59.61 99.35    - อัตรำส่วนเงินออมต่อหน้ีสินของสมำชิก สหกรณ์ภำคกำรเกษตร

ร้อยละ 64.03 สหกรณ์นอกภำคเกษตรร้อยละ 59.30 และกลุ่ม

เกษตรกรร้อยละ 10.21

กพง./กพก.

5) อัตรำกำรขยำยตัวปริมำณธุรกิจของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรในงำน/โครงกำรท่ีเข้ำร่วมขับเคล่ือนงำน

นโยบำยรัฐบำล ไม่ต่ ำกว่ำ

ร้อยละ               3 -          1.17 -  39.00   - ปริมำณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในงำน/โครงกำรท่ีเข้ำ

ร่วมขับเคล่ือนงำนนโยบำยรัฐบำล ปี 2562 จ ำนวน 337,173.99 

ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 3,991.57 ล้ำนบำท (ลดลง

ร้อยละ 1.17)

กพก.

6) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนระดับดี  แห่ง         8,033          7,625    94.92   - สหกรณ์ผ่ำนมำตรฐำน 4,730 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 

ผ่ำนมำตรฐำน 2,895 แห่ง

กพง.

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน) 1,826.3237    1,826.3667        100.00  1,826.3237    1,867.2879     1,867.1568      100.00     

ผลผลิตท่ี 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 1,826.3237    1,826.3667        100.00  1,826.3237    1,867.2879     1,867.1568      100.00     

กิจกรรมท่ี 1 : ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร

ภำครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(เงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน 

ฯลฯ บุคลำกรกรมส่งเสริมสหกรณ์

 จ ำนวน 5,455 คน ประกอบด้วย 

ข้ำรำชกำร 3,067 คน 

ลูกจ้ำงประจ ำ 775 คน และ

พนักงำนรำชกำร 1,613 คน)

ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

ได้รับกำรเบิกจ่ำย

ร้อยละ 97.00        100.00        103.09 

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)  

   1. สมำชิกและประชำชนได้ประโยชน์จำกวิธีกำรสหกรณ์ในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพ่ิมมำกข้ึน

   2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำยกระดับควำมเข้มแข็งท่ีดีข้ึน

   3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีบทบำทในกำรขับเคล่ือนงำนตำมนโยบำยรัฐบำล

   4. กรมส่งเสริมสหกรณ์มีศักยภำพในกำรส่งเสริม ก ำกับ และดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมท่ี 3 : ส่งเสริมและพัฒนำ

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 : 6



เป้าหมาย ผลงาน

สะสม

ร้อยละ งบประมาณ

ท่ีได้รับ

 ผลเบิกจ่ายสะสม

(ระบบ BB EVMis)

ร้อยละ งบประมาณตาม

 พรบ.

งบประมาณท่ี

ได้รับ

ผลเบิกจ่ายสะสม

(ระบบ GFMIS)

ร้อยละ
(เทียบกับ

งปม.ท่ีได้รับ)

ผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายจากระบบ BB EVMis (ลบ.)

งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ หน่วยนับ

 หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

กอง/ส านัก

ท่ีรับผิดชอบ

ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS (ลบ.)

รายงานผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)  

   1. สมำชิกได้รับประโยชน์จำกระบบสหกรณ์ผ่ำนกำรรับบริกำรท้ังด้ำนกำรรับฝำกเงิน กำรให้สินเช่ือ กำรจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย กำรรับซ้ือผลผลิตและกำรบริกำรอ่ืน ๆ ตำมควำมต้องกำรของสมำชิกในรำคำท่ีเป็นธรรม ช่วยลดต้นทุนกำรผลิตและค่ำครองชีพ ด้ำนเงินออมของสมำชิกในภำพรวม สมำชิกท้ังหมดมีเงินออมเฉล่ีย 178,235 บำทต่อคน 

   2. ผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ท่ีสำมำรถรวบรวมข้อมูลได้ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562) จ ำนวน 9,272 แห่ง แบ่งเป็น สหกรณ์ 5,728 แห่ง และกลุ่มเกษตร 3,544 แห่ง มีทุนด ำเนินงำนรวม 3.29 ล้ำนล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 จ ำนวน 154,124.50 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.91 

รำยได้รวม 0.33 ล้ำนล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 จ ำนวน 7,172.07 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2.16 ท้ังน้ี สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท้ัง 9,272 แห่ง มีก ำไรสุทธิ จ ำนวน 7,605 แห่ง (ร้อยละ 82.02) ขำดทุนสุทธิ จ ำนวน 1,609 แห่ง (ร้อยละ 17.35) และไม่มีผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 58 แห่ง (ร้อยละ 0.63) 

เน่ืองจำกจัดต้ังใหม่และยังไม่เร่ิมด ำเนินธุรกิจ

   3. สหกรณ์มีควำมเข้มแข็งอยู่ในระดับช้ัน 1 และช้ัน 2 จ ำนวน 6,394 แห่ง (สหกรณ์ช้ัน 1 จ ำนวน 2,154 แห่ง และสหกรณ์ช้ัน 2 จ ำนวน 4,240 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 94.04 ของสหกรณ์ท่ีมีสถำนะด ำเนินกำรท้ังหมด เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 จ ำนวน 47 แห่ง

   4. ก ำกับ ติดตำม และด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์แล้วเสร็จ จ ำนวน 128 แห่ง มูลค่ำควำมเสียหำยท่ีแก้ไขได้ 5,478.98 ล้ำนบำท

   5. ส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำหน้ีค้ำงช ำระของสหกรณ์ จ ำนวน 424 แห่ง สมำชิกสหกรณ์มีแผนจัดกำรหน้ีรำยบุคคล จ ำนวน 77,844 คน 

   6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  2,958 แห่ง ร่วมขับเคล่ือนงำนตำมนโยบำยรัฐบำลผ่ำนงำน/โครงกำรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ ำนวน 10 โครงกำร ได้แก่ 1) โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1,151 แห่ง 2)  โครงกำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร 76 แห่ง 

3) โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 511 แห่ง 4) โครงกำรธนำคำรสินค้ำเกษตร 131 แห่ง 5) โครงกำร 1 หอกำรค้ำ 82 แห่ง 6) โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เคร่ืองจักรกลกำรเกษตร 14 แห่ง 7) โครงกำรตลำดสินค้ำเกษตร 42 แห่ง 8) โครงกำรข้ำวโพดหลังนำ 290 แห่ง 9) โครงกำรไทยนิยม ย่ังยืน 289 แห่ง 

และ 10) โครงกำรสินเช่ือเพ่ือรวบรวมข้ำว 372 แห่ง

ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  :

   1. สถำนะและกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปัจจุบันมีบริบทท่ีเปล่ียนแปลงและหลำกหลำยมำกข้ึน กำรด ำเนินงำนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีมีภำรกิจ แนะน ำ ส่งเสริม และก ำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมท้ังกำรใช้อ ำนำจนำยทะเบียนสหกรณ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์จึงต้องมีกำรพัฒนำ

และปรับปรุงให้ทันต่อสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง โดยกำรเพ่ิมศักยภำพและพัฒนำองค์ควำมรู้ให้แก่บุคลำกรท่ีเก่ียวข้องให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงต่อเน่ือง สนับสนุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน/อุปกรณ์กำรตลำดและเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

และกำรออกมำตรกำร/เกณฑ์ก ำกับต่ำงๆ ซ่ึงจะท ำให้กำรด ำเนินงำนแนะน ำ ส่งเสริม ก ำกับ ดูแล สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีประสิทธิภำพย่ิงข้ึน

   2. ด้วยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมีจ ำนวนมำกกว่ำ 13,000 แห่ง ท ำให้มีข้อมูลท่ีส ำคัญจ ำนวนมำกท่ีต้องน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรวิเครำะห์ คำดกำรณ์ และวำงแผนกำรแนะน ำ ส่งเสริม พัฒนำสหกรณ์ให้มีประสิทธิภำพ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำฐำนข้อมูล 

และน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ (Big data Analytic) พัฒนำสำรสนเทศและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ดีย่ิงข้ึน     

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 : 7


