
กรมส่งเสริมสหกรณ ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

------------------------------------------ 
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2,917.3461 ล้านบาท 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (สำหรับเงินเดือน ค่าเช่าบ้าน ประกันสังคมฯ)  1,908.2625 ล้านบาท 
ข้าราชการ  3,019 ราย ลูกจ้างประจำ 585 ราย และพนักงานราชการ 1,628 ราย 

2. แผนงานพ้ืนฐาน (ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง) จำนวน 521.9558 ล้านบาท 
    เป้าหมายปี 2564  เป็นตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตร  
    แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบตัวชี้วัด   
        1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ร้อยละ 88 
        2) กลุม่เกษตรกรมคีวามเข้มแข็ง ร้อยละ 24 
    ความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กำหนดมาตรฐานไว้ 4 ประเด็น 

1) ความสามารถในการให้บริการสมาชิก  
2) ความมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
3) ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร (การควบคุมภายในของสหกรณ์) 
4) ประสิทธิภาพของการบริหารงาน (การแก้ไขข้อบกพร่อง) 

  3 .แผนงานยุทธศาสตร์  รวม 4 โครงการ จำนวน 348.6929 ล้านบาท 
1) ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวง จำนวน 59 แห่ง กลุ่มเตรียมสหกรณ์และ

กลุ่มชาวบ้าน จำนวน 40 กลุ่ม จำนวนเงิน 7.4597 ล้านบาท  
2) ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 73 แห่ง  

โดยให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มเตรียมสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มชาวบ้านและอื่น ๆ  
ในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 87 กลุ่ม รวมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่เด็กนักเรียนใน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 554 โรงเรียน จำนวน 22.2760 ล้านบาท 

  3) ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรมูลค่าเพิ่ม จำนวน 6,433 ราย จำนวนเงิน 
             22.9472 ล้านบาท ดังนี้  

(1) ส่งเสริมสมาชิกทำการผลิตผักและผลไม้ตามมาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices) 
      ต่อเนื่องจากปี 2563 จำนวน 1,100 ราย  
(2) ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ จำนวน 3,965 ราย ปลูกปาล์มน้ำมัน 

ตามมาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) จำนวน 29 จังหวัด  
49 นิคมสหกรณ์  

(3) ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ทำการเกษตรแบบผสมผสาน (ต่อเนื่อง 3 ปี พ.ศ. 2562-2564  
จำนวน 6,000 ราย)  ปี 2564 (ปีสุดท้าย) จำนวน 82 แห่ง สมาชิกเข้าโครงการ 1,368 ราย  

  4) ช่วยเหลือด้านหนี้สินให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ช่วงเวลา 1 สิงหาคม 2561  
ถึง 31 กรกฎาคม 2562 อัตราชดเชยร้อยละ 3 ของเงินต้นไม่เกิน 300,000 บาท) ต่อเนื่องจาก 

     ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เป้าหมายปี 2564 จำนวน 77 จังหวัด 1,152 แห่ง จำนวนสมาชิก 
     ได้รับการชดเชย  369,505 ราย จำนวนเงินชดเชย 296.0100 ล้านบาท 

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
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  4.แผนงานบูรณาการ  จำนวน 138.4349 ล้านบาท (บูรณาการโครงการร่วมกับหน่วยงานภายใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

    ต้นทาง (เป้าหมายส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสมาชิก) จำนวน 8.3359 ล้านบาท 
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ตามนโยบาย 
     คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ : คทช. (พื้นที่ คทช. 180 แห่งใน 60 จังหวัด 57 สหกรณ)์  
     เป้าหมายปี 2564 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรสมาชิก 720 ราย ในพื้นที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
          จำนวน 24 แห่ง เกษตรกรสมาชิก 720 คน  จำนวนเงิน 4.6202 ล้านบาท 
2) โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร  

(โครงการนำลูกหลานกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (ต่อเนื่องจากปี 2563 ซึ่งได้ดำเนินการ
ไปแล้วจำนวน 7,559 ราย ในพื้นที่ 77 จังหวัด โดยจัดอบรมศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
จากสถานที่จริงที่ประสบผลสำเร็จ)  

              เป้าหมายปี 2564 คัดเลือกเกษตรกรสมาชิกเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จมาดำเนินการต่อยอด 
                    และเช่ือมโยงเครือข่าย จำนวน  500 ราย  จำนวนเงิน 3.7157 ล้านบาท 

 กลางทาง  (เป้าหมายส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร พัฒนาการดำเนินธุรกิจ 
          รวบรวม จัดเกบ็และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) จำนวน 107.2008 ล้านบาท 
    โครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

(1) เพ่ิมศักยภาพการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 5 ชนิดสินค้า ได้แก่ โคนม ปศุสัตว์ ประมง ข้าว 
     และ ยางพารา จำนวน 107 แห่ง 3.9619 ล้านบาท 
(2) เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและลดต้นทุนการผลิต (ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มีอยู่อย่าง 
     มีประสิทธิภาพ/ใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดต้นทุน) เป้าหมาย 400 แห่ง 16.5343 ล้านบาท 

(3) สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวบรวม จัดเก็บและแปรรูป 
     ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ลานตาก โกดัง ไซโล โรงสีข้าว อาคารรวบรวมผลผลิต จำนวน  
     38 แห่ง จำนวนเงิน 86.7046 ล้านบาท (สหกรณ์สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 30) 

ปลายทาง  จำนวน 22.8982 ล้านบาท (เป้าหมายส่งเสริมและพัฒนาผลิตภณัฑ์และการตลาด 
             ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร) 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ได้แก่ ประมง ผัก ผลไม้  
   โคนม และโคเนื้อ  
   เป้าหมายปี 2546 จำนวน 146 แห่ง จำนวนเงิน 22.8982 ล้านบาท ได้แก่  
   (1) ส่งเสริมการตลาดสินค้าสหกรณ์และตลาดออนไลน์  
   (2) เช่ือมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรร่วมกับสหกรณ์และเอกชน  
   (3) สนับสนุนก่อสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตร 2 แห่ง ภาคเหนือ 1 แห่ง พื้นที่ 2,680 ตร.ม.  
       และภาคใต้ 1 แห่ง ขนาดพื้นที่ 1,020 ตร.ม. 
 

-------------------------------------- 


