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มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลผลิต (Output) 
เป้าหมาย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ     
(ล้านบาท) 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลการด าเนินงาน 

ปัญหา-อุปสรรค/              
แนวทางแก้ไข 

การประเมินผล/ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับ 

หน่วยงาน 

โครงการสง่เสรมิการดาํเนนิงาน            
อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 
 
 
 
 
 

22.2760 
 

1. สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรในพ้ืนที่
โครงการสง่เสรมิการดาํเนนิงาน 
อันเนือ่งมาจากพระราชดํารไิด้รบัการส่งเสริม
และพัฒนาความเขม้แข็งตามศักยภาพ 
จํานวน 73 แหง่ 
2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุม่ชาวบ้านในพื้นที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารไิดร้ับ 
การส่งเสริมและพฒันาความรู้ดา้น 
การสหกรณ ์จํานวน 641 แห่ง 

0.0928 1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความ
เข้มแข็งตามศักยภาพแล้ว จํานวน 19 แห่ง         
(เป้าหมาย 73 แห่ง) 
2. สหกรณ์เป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ดําเนินการจัดทําสัญญาจ้าง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์แล้ว จํานวน  21 แห่ง 
21 ราย (เป้าหมาย 32 แห่ง 32 ราย) 
3. โรงเรียนเป้าหมายทีไ่ดร้ับเงินอดุหนุนสาํหรบั  
การก่อสร้างและปรบัปรงุอาคารกิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียน จํานวน 10 แห่ง  ได้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา  
(เป้าหมาย 13 แห่ง) 
4. สํานักงานสหกรณ์จังหวัดดําเนินการจัดคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่แล้ว จํานวน 2 ครั้ง ในพ้ืนที่ 2 แห่ง 
โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม      
จํานวน 163 คน ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรม            
เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์ 
สอนอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ เป็นต้น 
 

 1. สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร   
ในพ้ืนที่โครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชดําริผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร    
มีปริมาณธรุกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 
 
 

กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 
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มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลผลิต (Output) 
เป้าหมาย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ     
(ล้านบาท) 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลการด าเนินงาน 

ปัญหา-อุปสรรค/              
แนวทางแก้ไข 

การประเมินผล/ประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับ 

หน่วยงาน 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการ
หลวง 
 

7.4597 1. สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรในพ้ืนที่
โครงการหลวง ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาความเข้มแข็งตามศกัยภาพ 
จํานวน 59 แหง่ 
2. กลุม่เตรียมสหกรณ์/กลุม่อาชีพ/         
กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวง 
ได้รบัการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ด้านการสหกรณ์ จํานวน 40 แห่ง 
 

0.1760 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวง ได้รับ   
การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพแล้ว          
จํานวน 49 แห่ง (เป้าหมาย 59 แห่ง) 
2. สหกรณ์เป้าหมายที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับ
การจดัหาอปุกรณ์การผลิต/แปรรูปผลผลติทาง
การเกษตร จํานวน 4  แห่ง  8 รายการ ได้เตรียมการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว คาดว่าจะดําเนินการแล้ว
เสร็จในเดือนมกราคม 2564 
3. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการ  
ของหน่วยงานต่าง ๆ  ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่เฉพาะ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน
2563 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวง          
ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือร่วมกันกําหนดแผนปฏิบัติ
การการส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการฯ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
4. สหกรณ์เป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ดําเนินการจัดทําสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในสหกรณ์แล้ว จํานวน  28 แห่ง 28 ราย 
(เป้าหมาย 32 แห่ง 32 ราย) 
 

 1. สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร       
ในพ้ืนทีโ่ครงการหลวง      
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 80 
2. สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร         
มีปรมิาณธุรกิจเพ่ิมขึน้       
ร้อยละ 3 
 

กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 
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มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (ล้านบาท) 

ผลผลิต (Output) 
เป้าหมาย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ      
(ล้านบาท) 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลการด าเนินงาน 

ปัญหา-
อุปสรรค/แนว

ทางแก้ไข 

การประเมินผล/ประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับ 

หน่วยงาน 

โครงการสง่เสรมิและสร้างทกัษะ  
ในการประกอบอาชีพทั้งในและ  
นอกภาคเกษตร 
- นาํลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน 
สานตอ่อาชีพการเกษตร 

3.7157 ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ      
การพัฒนาด้านการประกอบ
อาชีพการเกษตร           
จํานวน 500 ราย 

 สํานักงานสหกรณ์จงัหวัดเตรียมความพร้อม         
ในการดําเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบตัิงาน      
โดยดําเนนิการจดัส่งรายชื่อกลุ่มเปา้หมายผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณซ์ึ่งเป็น
หนว่ยงานร่วมบูรณาการเรียบร้อยแลว้ 
 

 ผู้เข้ารว่มโครงการมีรายได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 

กรมส่งเสริม
สหกรณ ์
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มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร (ล้าน
บาท) 

ผลผลิต (Output) 
เป้าหมาย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 (ล้านบาท) 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลการด าเนินงาน 

ปัญหา-อุปสรรค/แนว
ทางแก้ไข 

การประเมินผล/
ประโยชน์ที่ประชาชน

ได้รับ 

หน่วยงาน 

สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมและพฒันาให้มคีวาม
เข้มแข็งตามศักยภาพ 

521.9558 
 

91.7222     

- ส่งเสริมความรูด้้านการสหกรณ ์  
1. เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
และสมาชิกไดร้ับการพัฒนา
ความรู้เรือ่งการสหกรณ ์     
จํานวน 8,390 ราย 
2. นกัเรียน/นักศึกษา ไดร้ับ
ความรู้เรือ่งของการสหกรณ ์
จํานวน 1,955 ราย 

 จัดฝึกอบรมใหค้วามรูด้้านการสหกรณ์        
แก่เกษตรกรสมาชิก/ประชาชนทั่วไปแล้ว 
จํานวน 522 ราย (คดิเปน็รอ้ยละ 6.22  
ของเป้าหมาย 8,390 ราย) และนักเรียน/
นักศึกษา/บุคลากรกรม จาํนวน 216 ราย  
(คิดเป็นร้อยละ 11.05 ของเป้าหมาย  
1,955 ราย) 
 

จากสถานการณ์ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ท ำให้ตอ้ง
ชะลอการฝึกอบรมใน
บางพ้ืนที ่ 
 

ผู้เข้าอบรมมีแผนการ       
นําความรู้ไปประยุกต์ใช้
หลังการอบรม ร้อยละ 
100 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

- การบรหิารโลจิสติกส์ในสหกรณ ์  เกิดต้นแบบการนําระบบ         
โลจิสติกสม์าใช้ในสหกรณ ์  
จํานวน 4 แห่ง 
 
 
 

 สหกรณเ์ป้าหมายทีไ่ดร้ับการสนับสนุน
งบประมาณเงนิอุดหนนุสําหรับการจัดหา
รถบรรทุกห้องเย็น เพื่อเตรยีมความพร้อม     
และผลักดันสหกรณ์รองรับการเปลี่ยนแปลง 
โลจิสติกสด์้านการเกษตร ดาํเนินการจดัหา
ผู้รับจ้างไดแ้ลว้จํานวน 1 แห่ง 1 รายการ และ
อยู่ระหว่างลงนามในสญัญา จํานวน 3 แหง่   
3 รายการ (เปา้หมาย 4 แห่ง  4 รายการ) 
 

 สมาชิกสหกรณไ์ดร้ับ
ความรู้เรือ่งโลจิสติกส ์  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (ล้านบาท) 

ผลผลิต (Output) 
เป้าหมาย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 (ล้านบาท) 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลการด าเนินงาน 

ปัญหา-
อุปสรรค/แนว

ทางแก้ไข 

การประเมินผล/
ประโยชน์ที่ประชาชน

ได้รับ 

หน่วยงาน 

- การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 

 1. ระบบงานสารสนเทศของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ สามารถใชง้านได ้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ จํานวน           
20 ระบบ 
2. กรมส่งเสริมสหกรณส์ามารถ
สนับสนนุการให้บริการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการ
ดําเนินงานได ้จํานวน 2 งาน 
3. โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์
ห้องอบรมสาํนักพฒันาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ (สทส.) 
จํานวน 1 โครงการ 
 

 1. ระบบงานสารสนเทศ 
   1.1 อยู่ระหวา่งดาํเนนิการจัดหาผู้รับจ้าง    
จํานวน 2 ระบบ 
   1.2 ผูร้ับจ้างลงนามในสญัญาแล้ว โดยอยู่ระหว่าง
ดําเนินการตามสญัญา จํานวน 18 ระบบ 
2. การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ    
จํานวน 2 งาน ผูร้ับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว 
อยู่ระหว่างดําเนนิการตามสญัญา  
3. โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรฯ์ ผูร้ับจ้าง  
ลงนามในสัญญาแลว้ อยู่ระหว่างดําเนนิการตาม
สัญญา คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 

 

 ระดบัความสําเร็จในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ    
กรมส่งเสริมสหกรณ์        
ร้อยละ 100 

กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

 

- ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
และกลุม่เกษตรกร 

 ส่งเสริมและสนับสนุน 
การดําเนนิงานของสหกรณแ์ละ      
กลุ่มเกษตรกร จํานวน 12,733 แห่ง     
และส่งเสริมเกษตรกรเข้าเปน็สมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ้น         
จํานวน 70,000 ราย 

 1. สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรได้รับการสง่เสรมิและ
พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแขง็ตาม
ศักยภาพ จํานวน 8,841 แห่ง (สหกรณ์ภาคการเกษตร 
3,093 แห่ง สหกรณน์อกภาคการเกษตร       
2,567 แห่ง และกลุม่เกษตรกร 3,181 แห่ง)      
คิดเป็นรอ้ยละ 69.43 ของเป้าหมาย 12,733 แห่ง 
2. เกษตรกรและบคุคลทัว่ไปสมัครใจเข้ารว่มเป็น
สมาชิกของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร จํานวน 
32,063 ราย (สหกรณ์ 31,255 ราย และกลุ่ม
เกษตรกร 808 ราย) คดิเปน็ร้อยละ 45.80 ของ
เป้าหมาย 70,000 ราย 

 1. สมาชิกและประชาชน        
ได้ประโยชน์จากวธิีการ
สหกรณ์ในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น  
2. สหกรณ์/กลุม่
เกษตรกร ได้รับการ
พัฒนายกระดับความ
เข้มแข็งทีด่ขีึ้น 
3. สหกรณ์/กลุม่
เกษตรกรมีบทบาทใน
การขบัเคลื่อนงานตาม
นโยบายรัฐบาล 
 

กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก/นโยบายเร่งด่วน ........นโยบายหลัก 12 ดา้น....ขอ้ 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย....5.3.4. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร...................................................................................... 

หน่วยงานหลัก ......................กรมสง่เสรมิสหกรณ์................................................................................  หน่วยงานสนับสนุน ................................................................................................................................................................................ 

วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน     5  ธันวาคม  2563  (ผลงานสะสมตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563–31 ธนัวาคม 2563) 
 

มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (ล้านบาท) 

ผลผลิต (Output) 
เป้าหมาย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลการด าเนินงาน 

ปัญหา-อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

การประเมินผล/ประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับ 

หน่วยงาน 

โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุน
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร          
ทําการเกษตรเพ่ือเพิ่มมูลค่า  
- สนบัสนนุให้สหกรณแ์ละ        
กลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชกิ      
ทําการเกษตรปลอดภัย 
 

22.9472 
 
 
 

 
 
 
1. สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรส่งเสริม
ให้สมาชิกทาํการเกษตรปลอดภัย 
จํานวน 26 แหง่ 
2. สมาชิกสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร
ได้รบัการส่งเสริมทําการเกษตร
ปลอดภัย จํานวน 1,100 ราย 

  
 
 
กรมฯ อยู่ระหว่างดําเนนิการจัดทําร่าง TOR   
เพื่อจ้างที่ปรกึษาในการส่งเสริมสมาชกิ          
ทําการผลติผักและผลไม้ใหไ้ด้มาตรฐาน GAP 

  
 
 
ปริมาณธุรกิจด้านเกษตร
ปลอดภัยของสหกรณแ์ละ
กลุ่มเกษตรกรขยายตัว   
ร้อยละ 3 

 
 
 
กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

- ส่งเสริมการทําเกษตรผสมผสาน
ลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์
และกลุม่เกษตรกร 

 1. สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรส่งเสริม
ให้สมาชิกทาํการเกษตรปลอดภัย 
จํานวน 82 แหง่ 
2. พ้ืนที่ทีไ่ดร้ับการส่งเสริมเกษตร
ผสมผสาน จํานวน 6,840 ไร ่
3. สมาชิกสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร
ได้รบัการส่งเสริมทําการเกษตร
ปลอดภัย จํานวน 1,368 ราย 

 กรมฯ จัดทําคู่มือแนวทางการดําเนินงานโครงการ   
เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหวา่งซักซ้อม         
การดําเนนิงานตามแนวทางที่กําหนดกับ
สํานักงานสหกรณ์จงัหวัด  

 ปริมาณธุรกิจด้านเกษตร
ปลอดภัยของสหกรณแ์ละ
กลุ่มเกษตรกรขยายตัว    
ร้อยละ 3 

กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

- พัฒนานคิมเกษตรปลอดภัยใน
พ้ืนที่นิคมสหกรณ ์

 1. สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรส่งเสริม
ให้สมาชิกทาํการเกษตรปลอดภัย 
จํานวน 20 แหง่ 
2. สมาชิกสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร
ได้รบัการส่งเสริมทําการเกษตร
ปลอดภัย จํานวน  1,400 ราย 

 กรมฯ อยู่ระหว่างการจัดทําคู่มือแนวทางการดําเนินงาน
โครงการ 

 ปริมาณธุรกิจด้านเกษตร
ปลอดภัยของสหกรณแ์ละ
กลุ่มเกษตรกรขยายตัว    
ร้อยละ 3 

กรมส่งเสริม
สหกรณ ์
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก/นโยบายเร่งด่วน ........นโยบายหลัก 12 ดา้น....ขอ้ 7. การพัฒนาสร้างความเข้มแขง็จากฐานราก........๗.1.2 สนับสนุนความเข้มแขง็ของวิสาหกิจชมุชนผ่านเทคโนโลยี............................................................................................. 

หน่วยงานหลัก ....................กรมส่งเสริมสหกรณ์..................................................................................  หน่วยงานสนับสนุน ....................................................................................................................................................................................... 

วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน      5  มกราคม  2564  (ผลงานสะสมตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563–31 ธนัวาคม 2563) 
 

มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (ล้านบาท) 

ผลผลิต (Output) 
เป้าหมาย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ      
(ล้านบาท) 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลการด าเนินงาน 

ปัญหา-
อุปสรรค/แนว

ทางแก้ไข 

การประเมินผล/ประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับ 

หน่วยงาน 

โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร 
และธุรกิจชมุชน 
- เพิ่มศกัยภาพการดําเนินธรุกิจ
รวบรวม จดัเก็บ และแปรรปูผลผลิต
การเกษตรในสหกรณแ์ละ 
กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 

90.6665 

 
 
 
สหกรณไ์ดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพในการรวบรวม 
จัดเกบ็ และแปรรูปผลผลติ
การเกษตร จํานวน 107 แห่ง 

 
 
 

24.5360 

 
 
 
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ที่ได้รบัการ
สนับสนนุงบประมาณเงินอดุหนุนสําหรบัการจัดหา
อุปกรณแ์ละสิง่ก่อสร้างโครงสร้างปัจจัยพ้ืนฐาน 
เพิ่มศักยภาพการดําเนินธุรกจิรวบรวม จดัเก็บและ
แปรรูปผลผลติการเกษตร ดาํเนินการหาผูร้ับจ้างได้
แล้วจํานวน 23 แห่ง 32 รายการ และอยู่ระหวา่ง       
ลงนามในสัญญา จํานวน 15 แห่ง 25 รายการ
(เป้าหมาย 38 แห่ง 57 รายการ ) 
 

  
 
 
รายได้จากการดําเนินธุรกิจ
รวบรวม แปรรูป จาํหน่าย
ผลผลิตสินค้าเกษตร และ
ให้บริการทางด้านสินค้า
เกษตรของสหกรณ์/      
กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ้น     
ร้อยละ 3 
 

 
 
 
กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

- เพิ่มขดีความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับอําเภอ 

16.5343 สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร
ได้รบัการพัฒนาศักยภาพ    
การดําเนนิธุรกิจ จํานวน        
400 แห่ง 

 กรมฯ อยู่ระหว่างจัดทําคู่มือแนวทางการดําเนินงาน
โครงการ และประสานงานสํานักงานสหกรณ์จงัหวัด        
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานตามขัน้ตอน
การปฏิบตัิงาน 
 

 รายได้จากการดําเนินธุรกิจ
รวบรวม แปรรูป จาํหน่าย
ผลผลิตสินค้าเกษตร และ
ให้บริการทางด้านสินค้า
เกษตรของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 
 

กรมส่งเสริม
สหกรณ ์
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก/นโยบายเร่งด่วน ........นโยบายหลัก 12 ดา้น....ขอ้ 7. การพัฒนาสร้างความเข้มแขง็จากฐานราก....7.2.2 ยกระดับคณุภาพตลาดชมุน.................................................................................................................................. 

หน่วยงานหลัก ....................กรมส่งเสริมสหกรณ์..................................................................................  หน่วยงานสนับสนุน ........................................................................................................................................................................................ 

วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน     5  มกราคม  2564  (ผลงานสะสมตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563–31 ธนัวาคม 2563) 

 

มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (ล้านบาท) 

ผลผลิต (Output) 
เป้าหมาย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลการด าเนินงาน 

ปัญหา-อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

การประเมินผล/ประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับ 

หน่วยงาน 

โครงการสง่เสรมิการพัฒนาระบบ
ตลาดภายในสําหรับสนิค้าเกษตร 
-พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพ่ิม  
ช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ของ
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร 

22.8982 สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร
ได้รบัการส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการ     
ด้านการตลาดการเชื่อมโยง
เครือข่าย/คลัสเตอร์        
จํานวน 146 แห่ง 
 

 สหกรณเ์ป้าหมายทีไ่ดร้ับเงนิอุดหนนุสําหรับ       
การก่อสร้างตลาดกลางสินคา้เกษตร เพื่อเพ่ิม     
ช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ของสหกรณแ์ละ     
กลุ่มเกษตรกร จํานวน 2 แห่ง 2 รายการ            
ได้เตรียมการจดัจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแลว้  
อยู่ระหว่างลงนามในสญัญา 
 

 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์
และกลุม่เกษตรกรที่เข้ารว่ม
โครงการขยายตวั ร้อยละ 3 

กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก/นโยบายเร่งด่วน ........นโยบายหลัก 12 ดา้น....ขอ้ 10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละการรกัษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเตบิโตอย่างยั่งยนื....10.2. ปรบัปรงุระบบทีด่ินทาํกินและลดความเหลื่อมล้ําด้านการถือครองที่ดนิ...... 

หน่วยงานหลัก ..............กรมส่งเสรมิสหกรณ์........................................................................................  หน่วยงานสนับสนุน ....................................................................................................................................................................................... 

วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน     5  มกราคม  2564  (ผลงานสะสมตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563–31 ธนัวาคม 2563) 
 

มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (ล้านบาท) 

ผลผลิต (Output) 
เป้าหมาย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลการด าเนินงาน 

ปัญหา-อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

การประเมินผล/ประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับ 

หน่วยงาน 

โครงการสง่เสรมิและพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปญัหาที่ดนิทํากนิของ
เกษตรกร 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้
โครงการจดัทีด่ินตามนโยบาย
รัฐบาล 
 
 
 
 

4.6202 สมาชิกสหกรณไ์ดร้ับ         
การส่งเสริมและพฒันาอาชพี                  
จํานวน 720 ราย 

 

 กรมฯ จดัทําคูม่ือแนวทางการดําเนนิงาน
โครงการ และกําหนดนิยามตัวชีว้ัด        
(KPI Template) เสร็จเรียบร้อยแลว้              
โดยอยู่ระหว่างการประสานงานกบั
สํานักงานสหกรณ์จงัหวัดในการปฏิบตัิงาน
ตามแนวทางการดําเนินโครงการทีก่ําหนดไว้ 

 สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วม
โครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 
ร้อยละ 3 

กรมส่งเสริม
สหกรณ ์
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก/นโยบายเร่งด่วน ........นโยบายเรง่ดว่น เรื่องที ่1 การแกไ้ขปญัหาในการดํารงชวีิตประชาชน......1.4 ลดหนี้..................................................................................................................................................................................  

หน่วยงานหลัก ..............กรมส่งเสรมิสหกรณ์........................................................................................  หน่วยงานสนับสนุน ........................................................................................................................................................................................ 

วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน     5  มกราคม  2564  (ผลงานสะสมตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563–31 ธนัวาคม 2563) 
 

มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (ล้านบาท) 

ผลผลิต (Output) 
เป้าหมาย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลการด าเนินงาน 

ปัญหา-อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

การประเมินผล/ประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับ 

หน่วยงาน 

โครงการชว่ยเหลือด้านหนี้สนิ
สมาชิกสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร 
- ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชกิ
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร 
 

296.0100 สมาชิกสหกรณแ์ละ 
กลุ่มเกษตรกรที่มหีนีเ้งินกู ้  
เพื่อการเกษตรได้รับการลด
ภาระดอกเบี้ย จํานวน     
365,173 ราย 
 

 กรมฯ อยู่ระหว่างจัดทําคู่มือแนวทาง             
การดําเนนิงานโครงการ โดยมีกําหนดการชีแ้จง
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัตงิานกับสาํนักงาน
สหกรณ์จงัหวัดและสาํนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ web conference 
ภายในเดือนมกราคม 2564 
 

 ต้นทนุการผลิตของสมาชิก
ลดลง ร้อยละ 3 

กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

 


