
 
 

แบบ กตน. 2 
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี 
วันที่ 1 ตุลาคม 63 – 28 กุมภาพันธ์ ๒๕64 

 

นโยบายรฐับาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

นโยบายเร่งด่วน         

 เรื่อง 1 การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน          

 1.4 ลดหน้ี         

 1) ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 

 

สมาชิกสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร   
ที่มีหนีเ้งินกู้เพื่อการเกษตรได้รับ   
การลดภาระดอกเบี้ยแล้ว จ านวน 
259,280 ราย               
(เป้าหมาย 364,671 ราย) 

 

ร้อยละ 71.10 

   

296.0100 

 

259.7396 

 

กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

นโยบายหลัก         

 ด้าน 1 การปกป้องและเชดิชูสถาบัน พระมหากษัตริย์         

 ๑.๑ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญ 

       

 1) ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ

       

 โครงการสง่เสรมิการด าเนนิงานอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ 

 

1. สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่
โครงการสง่เสรมิการด าเนนิงาน 
อันเนือ่งมาจากพระราชด ารไิด้รบั
การส่งเสริมและพฒันาความเข้มแขง็
ตามศกัยภาพแลว้ จ านวน 45 แห่ง 
(เป้าหมาย 73 แห่ง) 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 61.64 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 22.2760 6.7344 กรมส่งเสริม
สหกรณ ์



ข 
 

 
 

นโยบายรฐับาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/          
กลุ่มชาวบ้านในพื้นทีโ่ครงการ            
อันเนือ่งมาจากพระราชด ารไิด้รบั     
การส่งเสริมและพฒันาความรู้    
ด้านการสหกรณ์แลว้ จ านวน      
11 แหง่ (เป้าหมาย 641 แห่ง) 
3. สหกรณ์เป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุน
จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ 
ด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในสหกรณ์แล้ว จ านวน       
29 แห่ง 29 ราย (เป้าหมาย 32 แห่ง 
32 ราย) 

4. โรงเรียนเป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุน
ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารด าเนินการ     
หาผู้รับจ้างได้แล้ว จ านวน 13 แห่ง    
และเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว    
จ านวน  12 แห่ง (เป้าหมาย 13 แห่ง)   

ร้อยละ 1.72 
 
 

 

 

ร้อยละ 90.62 

 

 

 

 
ร้อยละ 92.31 

 

โรงเรียนเป้าหมาย
ในการแนะน า
ส่งเสริมปิดชัว่คราว 
เนื่องจาก
สถานการณ ์    
การระบาดของ  
โรคไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID – 19)  โดยจะ
เริม่ด าเนนิการเข้า
แนะน าส่งเสริมใน
เดอืนมนีาคม 2564 

 

 

 

 

 

 2) สืบสานรักษาและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง 
คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี 

       

 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณแ์ละ
กลุ่มเกษตรกร 

สหกรณ์/กลุม่เกษตรกร สมาชิก 
ได้รบัการแนะน า สง่เสรมิ           
การด าเนนิงาน/ด าเนนิชวีิต         
ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
แล้ว จ านวน 65 แห่ง (เปา้หมาย 
390 แห่ง) 

 

ร้อยละ 16.67     กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

 โครงการคลินกิเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดได้
ด าเนินการส่งเสริมความรู้ด้าน       
การสหกรณ์ โดยเข้าร่วมกิจกรรม
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่แล้ว จ านวน 

ร้อยละ 7.70     กรมส่งเสริม
สหกรณ ์



ค 
 

 
 

นโยบายรฐับาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

24 ครั้ง ในพ้ืนที่ 22 จังหวัด          
มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 2,367 คน 
(เป้าหมาย 312 ครั้ง ในพ้ืนที่      
77 จงัหวัด)  

 3) การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง        

 โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่
เป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ความเข้มแข็งตามศักยภาพแล้ว จ านวน  
57 แห่ง (เป้าหมาย 59 แห่ง) 
2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/    
กลุ่มหมู่บ้านในพ้ืนที่เป้าหมาย ได้รับ         
การส่งเสริมและพัฒนาความรู ้           
ด้านการสหกรณแ์ล้ว จ านวน  14 แห่ง 
(เป้าหมาย 40 แห่ง) 
3. สหกรณ์เป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุน
จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ 
ด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในสหกรณ์แล้ว จ านวน       
30 แห่ง 30 ราย (เป้าหมาย 32 แห่ง        
32 ราย) 
4.  สหกรณ์ที่ได้รับเงินอุดหนุน            
ในการจัดหาอุปกรณ์การผลิต/แปรรูป            
ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว  จ านวน 4 แห่ง (เป้าหมาย 
4 แห่ง) 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 96.61 

 

 
ร้อยละ 35.00 

 

 
 

ร้อยละ 93.75 

 

 

 
 

ร้อยละ 100.00 

  7.4597 2.0751 กรมส่งเสริม
สหกรณ ์



ง 
 

 
 

นโยบายรฐับาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

 ด้าน 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย   

        ๕.3 พัฒนาภาคเกษตร 

       

 5.3.2 ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต   
ที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังของ
ภาครัฐ 

       

 1.4 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 

       

 น าลูกหลานเกษตรกรกลับบา้น สานตอ่อาชีพการเกษตร เกษตรกรและประชาชนทั่วไปไดร้ับ
การอบรมและพฒันาความรู ้      
การประกอบอาชีพเกษตรสมัยใหม่   
จ านวน 600 ราย             
(เป้าหมาย 500 ราย) 

 

ร้อยละ 120.00 จากสถานการณ์
ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019    
(COVID – 19) จึงท ำ
ให้ไม่สำมำรถจดักำร
อบรมเกษตรกร  
พร้อมกนัได้ทัง้หมด 

กรมได้
ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการ
ฝึกอบรมเปน็
การไลฟ์สด
ผ่านเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ      
ซึ่งท าใหม้ี
เกษตรกรให้
ความสนใจเขา้
รับการอบรม
เกินกว่า
เป้าหมายที่
ก าหนด 

3.7157 0.1009 กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

 5.3.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่        

 1. การพัฒนาและเสริมสรา้งความเข้มแข็งของ
องค์กรเกษตรกร 

    521.9558 173.2474  

 ส่งเสริมความรูด้้านการสหกรณ์ 
 

1. เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
และสมาชิกไดร้ับการพัฒนาความรู้
เรื่องการสหกรณแ์ลว้ จ านวน 
2,437 ราย  
(เป้าหมาย  8,390 ราย) 
 

ร้อยละ 29.05 

 

 

 

    กรมส่งเสริม
สหกรณ ์



จ 
 

 
 

นโยบายรฐับาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

2. นกัเรียน/นักศึกษา ไดร้ับความรู้
เรื่องของการสหกรณแ์ล้ว จ านวน 
195 ราย (เป้าหมาย 1,955 ราย) 

ร้อยละ 9.97 

 การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์ 
 

สหกรณเ์ป้าหมายทีไ่ดร้ับเงนิอุดหนนุ
ส าหรบัการจดัหารถบรรทุกห้องเยน็ 
เพื่อเตรียมความพร้อมและผลักดัน
สหกรณร์องรับการเปลี่ยนแปลง    
โลจิสติกสด์้านการเกษตร 
ด าเนินการจดัหาผูร้ับจ้างไดแ้ล้ว
จ านวน 4 แห่ง ขณะนี้อยูร่ะหว่าง
การส่งมอบรถบรรทกุห้องเยน็ ซึง่
คาดว่าจะสง่มอบเสร็จภายในเดอืน 
มีนาคม 2564  

ร้อยละ 30.00     กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
 

1. ระบบงานสารสนเทศ  ผูร้ับจ้าง
อยู่ระหว่างด าเนนิการตามสญัญา 
จ านวน 18 ระบบ                    
(เป้าหมาย 20 ระบบ) 
2. การให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ผู้รบัจ้างอยูร่ะหว่าง
ด าเนินการตามสญัญา จ านวน       
2 งาน  (เปา้หมาย 2 งาน) 
3. โครงการปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอรฯ์ ผูร้ับจ้างอยู่ระหวา่ง
ด าเนินการตามสญัญา  
คาดว่าจะแลว้เสร็จภายใน        
เดือนเมษายน 2564        
(เป้าหมาย 1 โครงการ) 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 42.03     กรมส่งเสริม
สหกรณ ์



ฉ 
 

 
 

นโยบายรฐับาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

 ส่งเสริมและพฒันาสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร 
 

1. สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร   
ได้รบัการส่งเสริมพัฒนาองคก์ร   
และพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง     
ตามศกัยภาพแลว้ จ านวน  
10,474 แหง่                   
(เป้าหมาย  12,733 แห่ง) 
2. เกษตรกรและบคุคลทัว่ไป    
สมัครใจเขา้รว่มเป็นสมาชิกของ
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรแล้ว
จ านวน 85,553 ราย         
(เป้าหมาย 70,000 ราย) 

 

ร้อยละ 82.25 

 

 

 
ร้อยละ 122.22 

    กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

 5.3.4 ส่งเสริมการสรา้งมลูค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร        

 3. เกษตรปลอดภัย        

 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร          
ท าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
 

    22.9472 0.8686 กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

 สนับสนนุให้สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรส่งเสริมสมาชิก          
ท าการเกษตรปลอดภัย 

กรมฯ ด าเนินการจ้างที่ปรกึษา    
เพื่อยกระดับการผลติสินคา้เกษตร
คุณภาพของสหกรณแ์ละ          
กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP          
อยู่ระหว่างเชิญสถาบนัการศึกษา   
ให้น าเสนอกรอบการปฏบิัตงิานตาม
ขอบเขตงานจา้งที่กรมก าหนด  
(เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
26 แหง่ สมาชิกสหกรณ์/         
กลุ่มเกษตรกร 1,100 ราย) 

-     กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

 
 

ส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานลักษณะเกษตรปลอดภยัใน
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร 

 

1. สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร
เป้าหมายส่งเสริมให้สมาชิก         
ท าการเกษตรปลอดภัยแลว้ จ านวน 
20 แหง่ (เป้าหมาย 82 แหง่) 
 
 

 
 

ร้อยละ 24.39 

 

 

 

    กรมส่งเสริม
สหกรณ ์



ช 
 

 
 

นโยบายรฐับาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

 

2. สมาชิกที่ผ่านการอบรมมกีาร  
วางแผนเพื่อเตรียมท าเกษตร
ผสมผสานแล้ว จ านวน 885 ไร่ 
(เป้าหมาย 6,840 ไร่) 
3. สมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร 
ได้รบัการอบรมความรู้ในการท า
การเกษตรผสมผสานในลักษณะ
เกษตรปลอดภัยและศึกษาดงูาน
แปลงตัวอย่างแล้ว จ านวน            
177 ราย (เป้าหมาย 1,368 ราย) 
 

ร้อยละ 12.94 

 
ร้อยละ 12.94 

 พัฒนานิคมเกษตรปลอดภัยในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ กรมฯ อยู่ระหว่างจัดท าคู่มือแนวทาง   
การด าเนินงานโครงการ และประสานงาน
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการด าเนินงานตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานโครงการ  
 

-      กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

 ด้าน 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก          

 ๗.๑.๒ สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
ผ่านเทคโนโลย ี

       

 2. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของ
สถาบัน (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน) 

 

       

 
 

เพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกจิรวบรวม จดัเก็บ และแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 

 

สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย
ที่ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณ 
เงินอดุหนุนส าหรบัการจัดหา
อุปกรณแ์ละสิง่ก่อสร้างโครงสร้าง
ปัจจัยพ้ืนฐานเพิ่มศักยภาพ         
การด าเนนิธุรกิจรวบรวม จดัเกบ็
และแปรรูปผลผลติการเกษตร 
ด าเนินการจดัซื้อจดัจ้างและเบิกจ่าย

ร้อยละ 28.97   90.6665 53.9690 กรมส่งเสริม
สหกรณ ์



ซ 
 

 
 

นโยบายรฐับาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

งบประมาณแลว้ จ านวน 31 แห่ง 
45 รายการ (เป้าหมาย 107 แห่ง 
57 รายการ) 

 
 

เพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/         
กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดบั
อ าเภอ 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนนิการ ดังนี้ 
     1. ปรับปรุงรายชื่อ
กลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วมโครงการ    
ให้สอดคลอ้งกบันโยบายตลาด      
น าการผลิต 1 อ าเภอ 1 ผลติภัณฑ์
สินค้าเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว  
      2. อยูร่ะหว่างจัดท าคูม่ือและ
ปรับแนวทางการด าเนินโครงการ   
ให้สอดคลอ้งกบัการขับเคลือ่นงาน/
โครงการส าคัญตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      3. พิจารณาและหารูปแบบ     
ที่เหมาะสมกบัการจัดประชมุชี้แจง
การขบัเคลื่อน 

      4. ด าเนินโครงการรว่มกับ
หนว่ยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

(เป้าหมาย 400 แห่ง 

ร้อยละ 10.00   16.5343 - กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

 ๗.2.2 ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงิน
ของชุมชน  สวัสดิการชุมชน สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน     
ไม้มีค่า ท่องเที่ยว ชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่
ต่างประเทศ 

       

 1. ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน        

 โครงการสง่เสรมิการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรบั 
สินค้าเกษตร 

-พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพ่ิมช่องทาง         
การจ าหน่ายสนิค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 
 
สหกรณเ์ป้าหมายทีไ่ดร้ับเงนิอุดหนนุ
ส าหรบัการก่อสรา้งตลาดกลาง  
สินค้าเกษตร เพื่อเพ่ิมชอ่งทาง     

 
ร้อยละ 25.00 

   
22.8982 

 
17.3950 

 
กรมส่งเสริม

สหกรณ ์



ฌ 
 

 
 

นโยบายรฐับาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

การจ าหน่ายสนิค้าของสหกรณ์และ           
กลุ่มเกษตรกร หาผู้รบัจ้างและ    
เบิกจ่ายเงินอดุหนุนแลว้                
จ านวน 2 แห่ง  2 รายการ 
ตามเป้าหมาย ไดแ้ก่   
1. สหกรณ์ผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ฝาง 
จ ากัด ต าบลม่อนปิน่ อ าเภอฝาง 
จังหวดัเชียงใหม ่ก่อสรา้งตลาด
สินค้าเกษตร ขนาดไมน่้อยกว่า 
2,680 ตารางเมตร เบกิจ่าย 
8,785,000 บาท  
2.  สหกรณ์การเกษตรควนโดน 
จ ากัด ต าบลควนโดน อ าเภอ      
ควนโดน จงัหวัดสตูล ก่อสรา้งตลาด
สินค้าเกษตร ขนาดไมน่้อยกว่า 
1,020 ตารางเมตร เบกิจ่าย 
8,610,000 บาท 
โดยอยู่ระหว่างด าเนินการ         
ตามสญัญา 
 

 ด้าน 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสรา้งการเติบโต อย่างยั่งยืน  

      กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

 ๑๐.๒ ปรับปรุงระบบท่ีดินท ากินและ                  
ลดความเหลื่อมล้ าด้านการถือครองที่ดิน 

      กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

 1. โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร   
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดนิตามนโยบาย
รัฐบาล 

 

 
 
สมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรได้รับ 
การอบรมความรู้ในการพัฒนาอาชีพ
การเกษตรทีเ่หมาะสมกับพ้ืนที่    
จ านวน 1 พ้ืนที ่30 ราย  
(เป้าหมาย 720 ราย) 
 

 
ร้อยละ 4.17 

   

4.6202 

 

0.4356 

 

กรมส่งเสริม
สหกรณ ์
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