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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.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ  
อันเนือ่งมาจากพระราชดํารไิด้รบัการส่งเสริม
และพัฒนาความเขม้แข็งตามศักยภาพ 
จํานวน 73 แหง่ 
2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุม่ชาวบ้านในพื้นที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารไิดร้ับ 
การส่งเสริมและพฒันาความรู้ดา้น 
การสหกรณ ์จํานวน 641 แห่ง 

1.9316 1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพแล้ว จํานวน      
35 แห่ง (เปูาหมาย 73 แห่ง) 
2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพ้ืนที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริได้รับ 
การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์แล้ว 
จํานวน 4 แห่ง (เปูาหมาย 641 แห่ง) 

 1. สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร   
ในพ้ืนที่โครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชดําริผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 
(เปูาหมายไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ 80) 
2. สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร    
มีปริมาณธรุกิจเพิ่มขึ้น 
(เปูาหมายร้อยละ 3) 
 
 

กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

- โครงการสง่เสรมิการสหกรณ์ตาม
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิ

 1. สหกรณ ์จํานวน 71 แหง่ กลุ่มเกษตรกร 
จํานวน 2 แห่ง กลุ่มชาวบ้าน จาํนวน 33 แห่ง ใน
พ้ืนที่โครงการฯ ได้รับการแนะนาํส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
2. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในสหกรณ์ในพ้ืนที่
โครงการฯ 22 จังหวัด 32 แห่ง จํานวน       
32 ราย 
 

 1. สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ
แล้ว จํานวน 35  แห่ง (เปูาหมาย 73 แห่ง) 
2. สหกรณ์เปูาหมายที่ได้รับเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ดําเนินการจัดทําสัญญาจ้าง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์แล้ว จํานวน  21 แห่ง 
21 ราย (เปูาหมาย 32 แห่ง 32 ราย) 
 

 1. สหกรณ์/กลุม่เกษตรกร/   
กลุ่มชาวบ้านในพื้นทีโ่ครงการฯ 
สามารถนําความรูด้้านการ
สหกรณม์าชว่ยเหลือเกษตรกร
สมาชิกด้านเศรษฐกิจและสงัคม
ให้มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึน้ 
2. สหกรณ์/กลุม่เกษตรกร      
ในพ้ืนที่โครงการฯ สามารถ      
ปิดบญัชแีละประชมุใหญ่สามัญ
ประจําปีได้ตามกาํหนด 
3. สหกรณ์/กลุม่เกษตรกร       
ในพ้ืนที่โครงการฯ สามารถ
ดําเนินงานให้ผา่นเกณฑ์
มาตรฐานและรักษามาตรฐานได้
ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 
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(ล้านบาท) 

ผลผลิต (Output) 
เป้าหมาย 

การเบิกจ่าย
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หน่วยงาน 

- โครงการสง่เสรมิสหกรณ์ตาม
พระราชดําร ิสมเด็จพระกนษิฐา      
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 1. ส่งเสริมกจิกรรมสหกรณน์ักเรียนใน
โรงเรียนพื้นทีโ่ครงการฯ จํานวน 54 จังหวัด 
545 โรงเรียน 
2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชดํารฯิ ในพ้ืนที่        
10 จงัหวัด 54 แห่ง 
3. สนบัสนนุเงนิอดุหนุนเพือ่ก่อสร้างและ
ปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน          
ในพ้ืนที่ 11 จังหวดั 13 แห่ง 
4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์     
ด้านการสหกรณ์แกน่ักเรียน ไดแ้ก ่กิจกรรม     
ทัศนศกึษา กิจกรรมการประกวดเกี่ยวกบั   
การดําเนนิกิจกรรมสหกรณน์ักเรียน 
 

 โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร
ดําเนินการหาผู้รับจ้างได้แล้ว จํานวน 13 แห่ง และ       
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนแล้ว จํานวน  2 แห่ง (จังหวัดตรัง และ
จังหวัดนราธิวาส) เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 383,000 บาท  

 1. โรงเรียนในพื้นทีโ่ครงการฯ 
ได้รบัการส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ดา้นการสหกรณ์ 
2. กลุม่อาชีพในพ้ืนทีโ่ครงการฯ 
สามารถสรุปรายรบั รายจ่าย 
รวมทัง้แผนการดาํเนนิกิจกรรม 
ของกลุม่ได ้
 

กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

-โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง      
ในทูลกระหม่อมหญิงอบุลรตันราช
กัญญา สิรวิัฒนาพรรณวด ี

 โรงเรียนในพืน้ที่โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สหกรณน์ักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวงฯ ไดร้ับ
การส่งเสริมและพฒันาความรู้ดา้นการ
สหกรณ ์จํานวน 18 แห่ง 

 โรงเรียนในพ้ืนที่โครงการได้รับการแนะนํา ส่งเสริมกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวงฯ แล้ว จํานวน         
4  แห่ง  (จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวดัสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย 
และจังหวัดสตูล) 

 นักเรียนในพื้นทีโ่ครงการฯ    
ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้
เรื่องการสหกรณโ์ดยใชข้้อสอบ
กลางเพิ่มขึ้น 
 
 
 

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/ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับ 

หน่วยงาน 

-โครงการประยุกต์ใช้แนว
พระราชดํารเิปน็แนวทางขบัเคลื่อน
เพื่อพัฒนาสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร
อย่างยั่งยืน (บนัได 7 ขั้น)   

 ร้อยละ 50 ของสหกรณ์สามารถยกระดับได้
ตามขั้นตอนของโครงการฯ ได้อย่างน้อย      
1 ระดบั 

 กรมฯ อยู่ระหว่างจัดทําคู่มือแนวทางการดําเนินงาน
โครงการ และประสานสํานักงานสหกรณจ์ังหวัด
เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการอบรมการประยุกต์  
ใช้แนวพระราชดําริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น)  ในด้าน    
การพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์และการพัฒนา     
การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
 

 1. รักษา/ยกระดับ/พัฒนา
ศักยภาพให้สหกรณ์มี       
ความเข้มแขง็ตามแนวทางการ
ประยุกต์ใช้แนวพระราชดาํริ
เป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือ
พัฒนาสหกรณ์อยา่งยั่งยนื 
(บันได 7 ขั้น) 
2. สหกรณ์มแีผนการ
ดําเนินงาน/กิจกรรมสามารถ
นําไปใช้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ
ของสหกรณไ์ด ้
 

กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

-โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

 แปลงสาธติพันธกุรรมพืชในพ้ืนที่นิคม
สหกรณ์/ศนูย์สาธิตสหกรณ/์จังหวดั 
ได้รบัการจัดทาํ/พัฒนาให้เปน็แหล่งเรียนรู้
ด้านพันธุกรรมพืชของชมุชน/สมาชิกสหกรณ์ 
จํานวน 52 แหง่ 

 กรมฯ อยู่ระหว่างจัดทําคู่มือแนวทางการดําเนินงาน
โครงการ และประสานสํานักงานสหกรณ์จังหวัดเกี่ยวกับ        
แนวทางการดําเนินงานโครงการฯ 
 

พ้ืนที่บางแหง่ขาด
แคลนน้ําใช้ในแปลง 
เนื่องจากฝนทิง้ช่วง
เป็นระยะเวลานาน  
จึงเหน็ควรจัดสรร
งบประมาณในการ
ติดตั้งถังพักน้าํ
ขนาดใหญห่รอืขดุ
เจาะน้าํบาดาลเพื่อ
เก็บน้าํไว้ใช้ในแปลง
ช่วงขาดแคลนน้ํา 

สมาชิกนิคมสหกรณ์/สมาชกิ
กลุ่มเกษตรกร ตลอดจน
ประชาชน นักเรียนไดร้ับการ
พัฒนาแปลงสาธติพันธกุรรม
พืชในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ ใหเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้ดา้นพันธุกรรมพืช 

กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 
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แนวทางแก้ไข 

การประเมินผล/ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับ 

หน่วยงาน 

-โครงการคลนิิกเกษตรเคลื่อนที่    
ในพระราชานุเคราะห ์สมเดจ็      
พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จํานวน 
312 ครัง้ ในพ้ืนที ่77 จังหวัด 

 สํานักงานสหกรณ์จังหวัดดําเนินการจัดคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่แล้ว จํานวน 7 ครั้ง ในพ้ืนที่ 7 จังหวัด      
โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน     
576 คน ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรม เช่น      
การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์      
สอนอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ เป็นต้น 
 

 1. เกษตรกร ประชาชนที่สนใจ       
มีความรู ้ความเข้าใจเรื่อง
หลักการ วิธกีาร อุดมการณ์
สหกรณเ์พิ่มขึ้น 
2. เกษตรกรได้รบัความรู้เรือ่ง
อาชีพเสริมเพ่ิมรายได ้

กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

-โครงการขบัเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 

 สหกรณ์/กลุม่เกษตรกร สมาชิก ไดร้ับการ
แนะนํา ส่งเสริมการดําเนนิงาน/ดําเนนิชีวติ 
ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 
390 แห่ง 

 กรมฯ อยู่ระหว่างจัดทําคู่มือแนวทางการดําเนินงาน
โครงการ และประสานสํานักงานสหกรณ์จังหวัดเกี่ยวกับ        
แนวทางการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่นําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และสามารถ
เป็นแบบอย่างได้ 

 1. สมาชิกสหกรณ์/กลุม่
เกษตรกร เกดิความรู้และความ
เข้าใจในกระบวนการเรียนรูเ้รื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถ 
นําหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน 
การดําเนนิงาน ทําให้สถาบนั
เกษตรกรเกิดความเขม้แข็ง และ
สามารถแก้ไขปัญหา 
ความเดือดรอ้นของสมาชิกได้  
2. สหกรณ์/กลุม่เกษตรกร 
รวมถึงสมาชิกมแีผนและได้
ดําเนินการตามแผนการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก/นโยบายเร่งด่วน ........นโยบายหลัก 12 ดา้น....ขอ้ 1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษตัริย์....1.1. สบืสานรักษาตอ่ยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ.............................................................. 

หน่วยงานหลัก ........กรมสง่เสริมสหกรณ์..............................................................................................  หน่วยงานสนับสนุน ........................................................................................................................................................................................ 

วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน     5  กมุภาพันธ์  2564  (ผลงานสะสมตัง้แตว่ันที ่1 ตุลาคม 2563–31 มกราคม 2564) 

 

มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลผลิต (Output) 
เป้าหมาย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ     
(ล้านบาท) 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลการด าเนินงาน 

ปัญหา-อุปสรรค/              
แนวทางแก้ไข 

การประเมินผล/ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับ 

หน่วยงาน 

-โครงการส่งเสริมการเกษตรตาม
แนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 

 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการได้รบัการแนะนํา 
ส่งเสริมการทาํเกษตรทฤษฎีใหม่ จํานวน 
15,548 ราย 

 กรมฯ อยู่ระหว่างจัดทําคู่มือแนวทางการดําเนินงาน
โครงการ และประสานสํานักงานสหกรณ์จังหวัด
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเกษตรกรที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่    

 เกษตรกรไดร้ับความรู้ในเรื่อง
เกษตรทฤษฎีใหม ่สามารถ
ปรับเปลี่ยนแนวคดิและรูปแบบ
ในการทําเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง
และมรีายได้เพิ่มขึ้น 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก/นโยบายเร่งด่วน ........นโยบายหลัก 12 ดา้น....ขอ้ 1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษตัริย์....1.1. สบืสานรักษาตอ่ยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ.............................................................. 

หน่วยงานหลัก ........กรมสง่เสริมสหกรณ์..............................................................................................  หน่วยงานสนับสนุน ........................................................................................................................................................................................ 

วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน     5  กมุภาพันธ์  2564  (ผลงานสะสมตัง้แตว่ันที ่1 ตุลาคม 2563–31 มกราคม 2564) 

 

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
โครงการหลวงและพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาความเข้มแข็งตามศกัยภาพ 
จํานวน 59 แหง่ 
2. กลุม่เตรียมสหกรณ์/กลุม่อาชีพ/         
กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวงและ
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ได้รบัการ
ส่งเสริมและพฒันาความรูด้า้นการ
สหกรณ ์จํานวน 40 แห่ง 
 

1.3408 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่เปูาหมาย ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพแล้ว  จํานวน  50 แห่ง (เปูาหมาย 
59 แห่ง) 
2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพ้ืนที่เปูาหมาย 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ จํานวน 3 แห่ง 
(เปูาหมาย 40 แห่ง) 

 1. สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร       
ในพ้ืนทีโ่ครงการหลวง      
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
(เปูาหมายไม่นอ้ยกว่า      
ร้อยละ 80) 
2. สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร         
มีปรมิาณธุรกิจเพ่ิมขึน้       
(เปูาหมายร้อยละ 3) 
 

กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

-โครงการส่งเสริมสหกรณ์ใน
พ้ืนที่โครงการหลวง 

 1. สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรในพ้ืนที่
โครงการหลวง ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาความเข้มแข็งตามศกัยภาพ 
จํานวน 49 แหง่ 
2. กลุม่อาชีพในพ้ืนทีโ่ครงการหลวง 
ได้รบัการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ด้านการสหกรณ์ จํานวน 10 แห่ง 
 

 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพแล้ว  จํานวน 48 แห่ง 
(เปูาหมาย 49 แห่ง) 
2. สหกรณ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนในการจัดหาอุปกรณ์การผลิต/แปรรูป 
4 แห่ง ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จํานวน 3 แห่ง 
และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 1 แห่ง คาดว่าจะ
ดําเนินการแล้วเสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
3. สหกรณ์เปูาหมายที่ได้รับเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ในสหกรณ์ ดําเนินการจัดทําสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน            
ในสหกรณ์แล้ว จํานวน  25 แห่ง 25 ราย (เปูาหมาย 27 แห่ง        
27 ราย) 
 

 1. สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร       
ในพ้ืนทีโ่ครงการหลวง      
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
(เปูาหมายไม่นอ้ยกว่า      
ร้อยละ 80) 
2. สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร         
มีปรมิาณธุรกิจเพ่ิมขึน้       
(เปูาหมายรอ้ยละ 3) 
 

กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก/นโยบายเร่งด่วน ........นโยบายหลัก 12 ดา้น....ขอ้ 1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษตัริย์....1.1. สบืสานรักษาตอ่ยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ.............................................................. 

หน่วยงานหลัก ........กรมสง่เสริมสหกรณ์..............................................................................................  หน่วยงานสนับสนุน ........................................................................................................................................................................................ 

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

 

มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลผลิต (Output) 
เป้าหมาย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ     
(ล้านบาท) 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลการด าเนินงาน 

ปัญหา-อุปสรรค/              
แนวทางแก้ไข 

การประเมินผล/ประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับ 

หน่วยงาน 

- โครงการสง่เสรมิสหกรณ์ในพ้ืนที่
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบ
โครงการหลวง 

 1. สหกรณ์ในพืน้ที่โครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ได้รบัการ
ส่งเสริมและพฒันาความเขม้แขง็     
ตามศกัยภาพ จํานวน 10 แห่ง 
2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุม่อาชีพ/         
กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวง 
ได้รบัการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ด้านการสหกรณ์ จํานวน 16 แห่ง 
 

 1. สหกรณ์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง        
ตามศักยภาพแล้ว จํานวน  2 แห่ง  (เปูาหมาย 10 แห่ง) 
2. กลุ่มเตรียมสหกรณ ์จํานวน 2  แห่ง และกลุ่มอาชีพ จํานวน 
1 แห่ง รวมจํานวน 3 แห่ง ได้รบัการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ด้านการสหกรณ์ (เปูาหมาย 16 แห่ง) 
3. สหกรณ์เปูาหมายที่ได้รับเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ดําเนินการจัดทําสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในสหกรณ์แล้ว จํานวน  5  แห่ง  5 ราย (เปูาหมาย 
5  แห่ง 5  ราย) 
 

 ประชาชนมีความรูเ้รื่อง     
การสหกรณเ์พ่ิมขึน้   
 

กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

- โครงการสง่เสรมิสหกรณ์ในพ้ืนที่
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบ
โครงการหลวงเพ่ือแกป้ญัหาพ้ืนที่
เฉพาะ 

 1.กลุ่มหมู่บา้นในพ้ืนทีโ่ครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ได้รบัการ
ส่งเสริมและพฒันาความรูด้า้นการ
สหกรณ ์จํานวน 14 แห่ง 
 
 
 
 
 

 สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน                 
ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่โครงการฯ จํานวน 3 ครั้ง ในพ้ืนที่                    
3 จังหวัด เพ่ือกําหนดแนวทางในการเข้าไปดําเนินการ                   
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ประชาชนมีความรูเ้รื่อง     
การสหกรณเ์พ่ิมขึน้ 

กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก/นโยบายเร่งด่วน .นโยบายหลัก 12 ดา้น...ข้อ 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย....5.3.2 ลดตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทีเ่หมาะสม และไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงนิการคลงัของภาครฐั 

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

วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน      5  กมุภาพันธ์  2564  (ผลงานสะสมตัง้แตว่ันที ่1 ตุลาคม 2563–31 มกราคม 2564) 
 

มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (ล้านบาท) 

ผลผลิต (Output) 
เป้าหมาย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ      
(ล้านบาท) 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลการด าเนินงาน 

ปัญหา-อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

การประเมินผล/ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับ 

หน่วยงาน 

โครงการสง่เสรมิและสร้างทกัษะ  
ในการประกอบอาชีพทั้งในและ  
นอกภาคเกษตร 
- นาํลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน 
สานตอ่อาชีพการเกษตร 

 
 
 

3.7157 

 
 
 
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ      
การพัฒนาด้านการประกอบ
อาชีพการเกษตร           
จํานวน 500 ราย 

  
 
 
สํานักงานสหกรณ์จงัหวัดอยู่ระหว่างสาํรวจข้อมูล
ความต้องการด้านการประกอบอาชีพการเกษตร
จากกลุ่มเปูาหมาย จาํนวน 500 ราย เพื่อใช้ใน
การกําหนดหลักสตูรการฝึกอบรมให้สอดคล้อง
และตรงตามความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย 
 

 ผู้เข้ารว่มโครงการมีรายได้
เพิ่มขึ้น (เปูาหมายร้อยละ 3) 

กรมส่งเสริม
สหกรณ ์
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก/นโยบายเร่งด่วน ........นโยบายหลัก 12 ดา้น....ขอ้ 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย....5.3.3. พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุน่ใหม่........................................................................................  

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

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

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 
 

132.2545     

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

 จัดฝึกอบรมใหค้วามรูด้้านการสหกรณ์        
แก่เกษตรกรสมาชิก/ประชาชนทั่วไปแล้ว 
จํานวน 918 ราย (คดิเปน็รอ้ยละ 10.94  
ของเปูาหมาย 8,390 ราย) และนักเรียน/
นักศึกษา/บุคลากรกรม จาํนวน 216 ราย  
(คิดเป็นรอ้ยละ 11.05 ของเปูาหมาย  
1,955 ราย) 
 

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

ผู้เข้าอบรมมีแผนการ       
นําความรู้ไปประยุกต์ใช้
หลังการอบรม (เปูาหมาย
ร้อยละ 100) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

- การบรหิารโลจิสติกส์ในสหกรณ ์  เกิดต้นแบบการนําระบบ         
โลจิสติกสม์าใช้ในสหกรณ ์  
จํานวน 4 แห่ง 
 
 
 

 สหกรณเ์ปูาหมายทีไ่ดร้ับการสนับสนุน
งบประมาณเงนิอุดหนนุสําหรับการจัดหา
รถบรรทุกห้องเย็น เพื่อเตรยีมความพร้อม     
และผลักดันสหกรณ์รองรับการเปลี่ยนแปลง 
โลจิสติกสด์้านการเกษตร ดาํเนินการจดัหา
ผู้รับจ้างไดแ้ลว้จํานวน 4 แห่ง ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการสง่มอบรถบรรทกุห้องเย็น 
 

 สมาชิกสหกรณไ์ดร้ับ
ความรู้เรือ่งโลจิสติกส ์  
(เปูาหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก/นโยบายเร่งด่วน ........นโยบายหลัก 12 ดา้น....ขอ้ 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย....5.3.3. พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุน่ใหม่........................................................................................  

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

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

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 จาํนวน 
2 ระบบ โดยประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว และ
อยู่ระหว่างรออุทธรณ ์คาดวา่ผู้รับจ้างจะลงนาม 
ในสัญญาได้ภายในเดอืนมนีาคม 
   1.2 ผูร้ับจ้างลงนามในสญัญาแล้ว โดยอยู่ระหว่าง
ดําเนินการตามสญัญา จํานวน 18 ระบบ 
2. การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  
ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดาํเนนิการตามสัญญา  
จํานวน 2 งาน 
3. โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรฯ์ ผูร้ับจ้าง  
อยู่ระหว่างดําเนนิการตามสญัญา คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนเมษายน 

 ระดบัความสําเร็จในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ    
กรมส่งเสริมสหกรณ์        
(เปูาหมายร้อยละ 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 10,199 แหง่ (สหกรณ์ภาค
การเกษตร 3,488 แห่ง สหกรณน์อกภาคการเกษตร       
2,990 แห่ง และกลุม่เกษตรกร 3,721 แห่ง)      
คิดเป็นรอ้ยละ 80.10 ของเปูาหมาย 12,733 แห่ง 
2. เกษตรกรและบคุคลทัว่ไปสมัครใจเข้ารว่มเป็น
สมาชิกของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร จํานวน 
55,764 ราย (สหกรณ์ 54,616 ราย และ       
กลุ่มเกษตรกร 1,148 ราย) คิดเป็นร้อยละ 79.66 
ของเปูาหมาย 70,000 ราย 

 1. สมาชิกและประชาชน        
ได้ประโยชน์จากวธิีการ
สหกรณ์ในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น  
2. สหกรณ์/           
กลุ่มเกษตรกร ไดร้ับ   
การพัฒนายกระดับ  
ความเข้มแขง็ทีด่ีขึ้น 
3. สหกรณ์/           
กลุ่มเกษตรกรมบีทบาท
ในการขับเคลื่อนงานตาม
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  กมุภาพันธ์  2564  (ผลงานสะสมตัง้แตว่ันที ่1 ตุลาคม 2563–31 มกราคม 2564) 
 

มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (ล้านบาท) 

ผลผลิต (Output) 
เป้าหมาย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลการด าเนินงาน 

ปัญหา-อุปสรรค/แนว
ทางแก้ไข 

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 

0.2722  
 
 
กรมฯ ดําเนินการจดัทํา TOR เรียบร้อย
แล้ว อยู่ระหวา่งดําเนินการเชิญ
สถาบนัการศึกษาเพื่อนําเสนอกรอบการ
ปฏิบัติงานตามขอบเขตงานจ้างตาม TOR 

  
 
 
ปริมาณธุรกิจด้านเกษตร
ปลอดภัยของสหกรณแ์ละ
กลุ่มเกษตรกรขยายตัว   
(เปูาหมายร้อยละ 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 

 1. สมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ได้รบั
การอบรมความรู้ในการทําการเกษตร
ผสมผสานในลกัษณะเกษตรปลอดภัย
และศกึษาดงูานแปลงตวัอยา่ง จํานวน 
103 ราย 
2. สมาชิกที่ผ่านการอบรมมกีารวาง
แผนการทําเกษตรผสมผสาน จํานวน 
515 ไร ่

การฝึกอบรมและศึกษา   
ดูงานเปน็กิจกรรมที่ต้อง   
มีการเดนิทางข้ามจงัหวัด
จากสถานการณ์ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) 
ทําให้ในบางพื้นทีต่้อง
เลื่อนการดาํเนนิงาน
ออกไปก่อน 

ปริมาณธุรกิจด้านเกษตร
ปลอดภัยของสหกรณแ์ละ
กลุ่มเกษตรกรขยายตัว   
(เปูาหมายร้อยละ 3) 

กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

- พัฒนานคิมเกษตรปลอดภัยใน
พ้ืนที่นิคมสหกรณ ์

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

 กรมฯ อยู่ระหว่างจัดทําคู่มือแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการ และประสานงานสํานักงาน
สหกรณ์จังหวัดเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 ปริมาณธุรกิจด้านเกษตร
ปลอดภัยของสหกรณแ์ละ
กลุ่มเกษตรกรขยายตัว   
(เปูาหมายร้อยละ 3) 

กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

 
 
 
 
 



12 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

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

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

วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน      5  กมุภาพันธ์  2564  (ผลงานสะสมตัง้แตว่ันที ่1 ตุลาคม 2563–31 มกราคม 2564) 
 

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 

 
 
 

51.1269 

 
 
 
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรเปูาหมายที่ได้รับการ
สนับสนนุงบประมาณเงินอดุหนุนสําหรบัการจัดหา
อุปกรณแ์ละสิง่ก่อสร้างโครงสร้างปัจจัยพ้ืนฐาน 
เพิ่มศักยภาพการดําเนินธุรกจิรวบรวม จดัเก็บและ
แปรรูปผลผลติการเกษตร ดาํเนินการหาผูร้ับจ้างได้
แล้วจํานวน 29 แห่ง 43 รายการ และอยู่ระหวา่ง       
ลงนามในสัญญา จํานวน 9 แห่ง 14 รายการ
(เปูาหมาย 38 แห่ง 57 รายการ) 
 

  
 
 
รายได้จากการดําเนินธุรกิจ
รวบรวม แปรรูป จาํหน่าย
ผลผลิตสินค้าเกษตร และ
ให้บริการทางด้านสินค้า
เกษตรของสหกรณ์/      
กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ้น     
(เปูาหมายร้อยละ 3) 
 

 
 
 
กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

- เพิ่มขดีความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับอําเภอ 

16.5343 สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร
ได้รบัการพัฒนาศักยภาพ    
การดําเนนิธุรกิจ จํานวน        
400 แห่ง 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานรายชื่อกลุ่มเปูาหมาย        
ที่เข้ารว่มโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ดําเนินงานเรียบรอ้ยแลว้ และอยู่ระหวา่งจดัทําคู่มอื
และปรับแนวทางการดําเนนิโครงการให้สอดคล้อง
กับการขับเคลื่อนงาน/โครงการสําคัญ ตามนโยบาย
กระทรวง เพ่ือพิจารณาและหารูปแบบที่เหมาะสม
กับการจัดประชุมชีแ้จงการขับเคลือ่น และการ
ดําเนินโครงการร่วมกับหนว่ยงานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 

 รายได้จากการดําเนินธุรกิจ
รวบรวม แปรรูป จาํหน่าย
ผลผลิตสินค้าเกษตร และ
ให้บริการทางด้านสินค้า
เกษตรของสหกรณ์/      
กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ้น 
(เปูาหมายร้อยละ 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  กมุภาพันธ์  2564  (ผลงานสะสมตัง้แตว่ันที ่1 ตุลาคม 2563–31 มกราคม 2564) 

 

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 
 

17.395 สหกรณเ์ปูาหมายทีไ่ดร้ับเงนิอุดหนนุสําหรับ       
การก่อสร้างตลาดกลางสินคา้เกษตร เพื่อเพ่ิมช่อง
ทางการจําหน่ายสินค้าของสหกรณแ์ละ           
กลุ่มเกษตรกร มีการเบิกจา่ยเงินอดุหนุนแล้ว 
จํานวน 2 แห่ง 2 รายการ  ดังนี้ 
1. สหกรณ์ผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ฝาง จาํกดั ตําบล  
ม่อนปิน่ อาํเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ ในการ
ก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตร ขนาดไม่น้อยกว่า 
2,680 ตารางเมตร เบกิจ่าย 8,785,000 บาท  
2.สหกรณ์การเกษตรควนโดน จํากดั ตําบลควนโดน 
อําเภอควนโดน จังหวดัสตูล ในการก่อสรา้งตลาด
สินค้าเกษตร ขนาดไมน่้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร 
เบิกจ่าย 8,610,000 บาท  
 

 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์
และกลุม่เกษตรกรที่เข้ารว่ม
โครงการขยายตวั 
(เปูาหมายร้อยละ 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  กมุภาพันธ์  2564  (ผลงานสะสมตัง้แตว่ันที ่1 ตุลาคม 2563–31 มกราคม 2564) 
 

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 

 

0.0202 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะฝุายเลขานุการ
คณะอนกุรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและ
การตลาดดําเนินการจดัการประชมุ
คณะอนกุรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและ
การตลาด ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อติดตามปัญหา
อุปสรรคการดําเนนิงานในปงีบประมาณ  
พ.ศ.2563 และพิจารณาแนวทางการ
ส่งเสริมพฒันาอาชีพและการตลาด ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เมือ่วันที ่             
12 มกราคม 2564 ณ หอ้งประชุม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

 สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วม
โครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 
(เปูาหมายร้อยละ 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  กมุภาพันธ์  2564  (ผลงานสะสมตัง้แตว่ันที ่1 ตุลาคม 2563–31 มกราคม 2564) 
 

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 
 

118.3905 กรมฯ ดําเนินการเบิกจ่ายเงนิอุดหนนุเพ่ือชดเชย
ดอกเบี้ยเงนิกู้ใหแ้ก่สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรแลว้ 
จํานวน 117 แห่ง สมาชกิสหกรณ์/กลุม่
เกษตรกรทีม่ีหนี้เงนิกู้ในวัตถปุระสงค์เพื่อ
การเกษตรไดร้ับการลดภาระดอกเบี้ยและลด
ต้นทนุในการประกอบอาชีพการเกษตร จํานวน 
44,953 ราย 
 

 ต้นทนุการผลิตของสมาชิก
ลดลง (เปูาหมายร้อยละ 3) 

กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

 


