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ค ำน ำ 
ตำมท่ีได้มีกำรแถลงนโยบำยของรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 

นโยบำยด้ำนกำรลดควำมเหลือมล  ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ กำรแก้ไขปัญหำไร้ที่ดินท ำ
กินของเกษตรกรและกำรรุกล  ำเขตป่ำสงวน โดยกำรกระจำยสิทธิกำรถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื นที่ไม่ได้รุกล  ำ และออก
ตำมมำตรกำรป้องกันกำรเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร นโยบำยด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงของ
ฐำนทรัพยำกรและสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน ก ำหนดแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรจัดที่ดินให้แก่รำษฎรผู้ยำกไร้ แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่อนุญำตให้
เข้ำท ำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำรงชีวิตเพ่ือพัฒนำอำชีพของรำษฎรในรูปแบบกลุ่มหรือ
ชุมชนในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติก ำหนด เช่น กำรจัดตั งสถำบันเกษตรกร หรือ
รูปแบบอ่ืนที่เหมำะสม เพ่ือร่วมกันบริหำรจัดกำรที่ดิน รวมทั งกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพตำมศักยภำพของพื นที่ 
ด ำรงชีพตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงภำยใต้หลักกำรอนุรักษ์ควบคู่กับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เพ่ือให้คนกับป่ำอยู่
ร่วมกันอย่ำงเป็นระบบ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพและกำรตลำด 
ได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ ภำยใต้โครงกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล เพ่ือส่งเสริมกำร
รวมกลุ่มประชำชนภำยในพื นที่เป้ำหมำย ส่งเสริมพัฒนำอำชีพและกำรตลำด ภำยใต้กำรอนุรักษ์ดินและน  ำอย่ำงยั่งยืน 
ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนำคุณภำพชีวิตให้มีควำมกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และสร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชน 

แนวทำงกำรปฏิบัติงำนโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพ่ือแก้ไขปัญหำที่ดินท ำกินของเกษตรกร 
ภำยใต้โครงกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล ฉบับนี เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพ่ือสร้ำงควำม
เข้ำใจในกระบวนกำร ส่งเสริมพัฒนำอำชีพและกำรตลำด ให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยใต้คณะอนุกรรมกำร 
ส่งเสริมพัฒนำอำชีพและกำรตลำด สำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และให้สอดคล้องกับกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล มีควำมสมบูรณ์ สำมำรถน ำไปใช้เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจน ตอบสนองต่อนโยบำยของรัฐบำล เพ่ือยกระดับคุณภำพควำมอยู่เป็นของรำษฎรให้
มีควำมอยู่ดีกินดีของเกษตรกร และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือฯ เล่มนี จะเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริม
พัฒนำอำชีพในพื นที่เป้ำหมำยได้อย่ำงบูรณำกำรและเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมต่อไป 

 
 
                                                                          ศูนย์ประสำนงำนกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำน 
                                                                         ของคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ 
                                                                              กองพัฒนำระบบสนับสนุนกำรสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร ปี ๒๕๖4 

1. โครงการ “โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพ่ือแก้ไขปัญหำที่ดินท ำกินของเกษตรกร” 

2. เหตุผลความจ าเป็น 
   รัฐบำลก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรที่ดินของประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ แก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน และพัฒนำศักยภำพกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม
อย่ ำงยั่ งยื น  ทั ง ในด้ ำน เศรษฐกิ จ  สั งคม  สิ่ งแวดล้ อม  และควำมมั่ น ค งของประ เท ศ จึ ง เห็ น ชอบ ให้ มี
คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ ประกอบด้วย นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน และมีอนุกรรมกำร 9 คณะ 
โดยคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพและกำรตลำด (อนุฯ 3) มีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธำน มีอ ำนำจหน้ำที่ส่งเสริมพัฒนำอำชีพ กำรตลำด และสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ในพื นที่ที่มีกำรจัดคนลงแล้ว 
ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร คณะอนุฯ 3 นี  
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนรักษำ ควำมมั่นคงของ
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและแก้ไขปัญหำที่ดินท ำกิน ภำยใต้กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำอำชีพ และกำรตลำด ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 บรรลุผลตำมควำมมุ่งหมำย จึงด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพ่ือแก้ไข
ปัญหำที่ดินท ำกินของเกษตรกร ตำมนโยบำยรัฐบำล 

3. วัตถุประสงค์โครงการ 
3.1 เพ่ือส่งเสริมกำรรวมกลุ่มประชำชนภำยในพื นที่เป้ำหมำยกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน ในรูปแบบ

สหกรณ์ 
 3.2 ส่งเสริมพัฒนำอำชีพและกำรตลำดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
ภำยใต้กำรใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน  ำอย่ำงยั่งยืน 
  3.3 พัฒนำคุณภำพชีวิตให้มีควำมกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และสร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชน 

4. เป้าหมายโครงการ  
พื นที่เป้ำหมำยตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ (คทช.) ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐำนะ

ฝ่ำยเลขำนุกำร คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพและกำรตลำด ได้รับข้อมูลกำรอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในพื นที่ 
จำกกรมป่ำไม้ ในฐำนะเลขำนุกำร คณะอนุกรรมกำรจัดหำที่ดิน และรำยชื่อผู้ ได้รับสิทธิ์ เข้ำร่วมโครงกำรฯ  
จำกกรมที่ดิน ในฐำนะเลขำนุกำร คณะอนุกรรมกำรจัดที่ดิน โดยมีพื นที่เป้ำหมำยทั งหมด ๑85 พื นที่ ๖2 จังหวัด 
และก ำหนดอบรมสมำชิกเกษตรกรให้มีควำมรู้ในกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรที่เหมำะสมกับพื นที่ 
จ ำนวน ๒4 แห่ง รวม 720 รำย (รำยละเอียดในภำคผนวก) 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
เกษตรกรในพื นที่เป้ำหมำยตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ (คทช.) หน่วยงำนร่วมบูรณำกำร

ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ โดยมีพื นที่เป้ำหมำยทั งหมด ๑8๕ พื นที่ ๖2 จังหวัด และมีกิจกรรมกำรจัดอบรมดังนี  
1) อบรมสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีควำมรู้ในกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร 
    ที่เหมำะสมกับพื นที่ จ ำนวน ๒4 แห่ง รวม 720 รำย 
2) อบรมให้ควำมรู้ตลำดน ำกำรผลิตให้สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 56 แห่ง 
    รวม 1,710 รำย 

     3) อบรมให้ควำมรู้ตลำดน ำกำรผลิตให้เกษตรกร จ ำนวน 55 จังหวัด 1,800 รำย         
         (พื นที่ที่ยังไม่มีกำรจัดตั งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) 

 
 



6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
    - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

๖.๑ สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ      
จ ำนวน 24 แห่ง รวม 720 รำย   
    - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

๖.๒ รำยได้ของสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับกำรอบรมเพ่ิมขึ น ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๓ (เทียบ
กับปีก่อน) 
7. กิจกรรม/วิธีด าเนินการ (ส่วนภูมิภาค) 
                     7.๑ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดจัดประชุมคณะท ำงำนด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพและกำรตลำด
ภำยใต้คณะอนุกรรมกำรนโยบำยที่ดินระดับจังหวัด (คทช.จังหวัด) เพ่ือร่วมกันวำงแผนกำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพและ
กำรตลำด ตำมกรอบภำรกิจ ๖ ด้ำน รวมทั งเป็นเวทีในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ก ำหนดให้ด ำเนินกำรจ ำนวน 
4 ครั ง (ไตรมำสละ ๑ ครั ง) 
  7.๒ น ำเสนอแผนกำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพและกำรตลำด ให้ที่ประชุม คทช.จังหวัด พิจำรณำ 
ให้ควำมเห็นชอบตำมแผนงำนเป็นรำยพื นที่ เพ่ือมอบหมำยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมแผนงำน  
                     7.3 ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพและกำรตลำด ในพื นเป้ำหมำย 
๑8๕ พื นที ่๖2 จังหวัด 
  7.4 จัดท ำฐำนข้อมูลของเกษตรกรที่ได้รับกำรจัดสรรที่ดินในพื นที่คทช.ทั งหมด ตำมแบบ 1 และบันทึก
ข้อมูลลงในแบบ 2 (โดยให้เริ่มจัดท าฐานข้อมูลของเกษตรกรที่ได้รับการอบรมตามโครงการฯ ทั้งหมดก่อน 
เนื่องจากต้องจัดเก็บข้อมูลรายได้ของสมาชิกก่อนเข้ารับการอบรม และให้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลของเกษตรกร
ทั้งหมดใหแ้ล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564) 
  ๗.5 จัดอบรมสมำชิกเกษตรกรให้มีควำมรู้ในกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรที่เหมำะสมกับพื นที่ 
(ด าเนินการเฉพาะสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ก าหนด จ านวน ๒4 แห่ง ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖4) 

                 ๗.5.1 ส ำรวจควำมต้องกำรเก่ียวกับควำมรู้ที่ต้องกำรอบรม 
                  7.๕.2 จัดท ำฐำนข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับกำรอบรม ตำมแบบ 1 และบันทึกข้อมูลลงในแบบ ๒ 
(ด าเนินการก่อนการอบรมเพื่อจัดเก็บข้อมูลรายได้ของสมาชิกก่อนเข้ารับการอบรม) 
                           ๗.5.3 จัดอบรมสมำชิกเกษตรกรเป้ำหมำยในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระยะเวลำ ๒ วัน จ ำนวน 
๑๒ ชั่วโมง หัวข้อวิชำเกี่ยวกับควำมรู้ในกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรที่เหมำะสมกับพื นที่ 
        7.5.4 สรุปผลโครงกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในกำรส่งเสริมและ
พัฒนำอำชีพกำรเกษตรที่เหมำะสมกับพื นที่ ตำมแบบ 3 
        7.5.5 จัดเก็บข้อมูลรำยได้ของสมำชิกหลังเข้ำรับกำรอบรม ตำมแบบ 1 และบันทึกข้อมูลลงใน
แบบ ๒ (ด าเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายได้ของสมาชิกหลังเข้ารับการอบรม) 
 7.6 จัดอบรมให้ควำมรู้ตลำดน ำกำรผลิตแก่สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 56 แห่ง 
เกษตรกร 1,710 รำย  
                  7.6.1 จัดท ำฐำนข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับกำรอบรม ตำมแบบ 1 และบันทึกข้อมูลลงในแบบ ๒ 
(ด าเนินการก่อนการอบรมเพื่อจัดเก็บข้อมูลรายได้ของสมาชิกก่อนเข้ารับการอบรม) 
                           7.6.2 สรุปผลโครงกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ตลำดน ำกำรผลิตแก่สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ตำมแบบ 3 
        7.6.3 จัดเก็บข้อมูลรำยได้ของสมำชิกหลังเข้ำรับกำรอบรม ตำมแบบ 1 และบันทึกข้อมูลลงใน
แบบ ๒ (ด าเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายได้ของสมาชิกหลังเข้ารับการอบรม) 
 



 7.7 จัดอบรมให้ควำมรู้ตลำดน ำกำรผลิตแก่เกษตรกร จ ำนวน 55 จังหวัด 1,800 รำย (พื นที่ที่ยังไม่มี
กำรจัดตั งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) และสรุปผลโครงกำรฯ ตำมแบบ 3 
        7.7.1 จัดท ำฐำนข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับกำรอบรม ตำมแบบ 1 และบันทึกข้อมูลลงในแบบ ๒ 
(ด าเนินการก่อนการอบรมเพื่อจัดเก็บข้อมูลรายได้ของสมาชิกก่อนเข้ารับการอบรม) 
                           7.7.2 สรุปผลโครงกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ตลำดน ำกำรผลิตแก่เกษตรกร ตำมแบบ 3 
        7.7.3 จัดเก็บข้อมูลรำยได้ของเกษตรกรหลังเข้ำรับกำรอบรม ตำมแบบ 1 และบันทึกข้อมูลลง
ในแบบ ๒ (ด าเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายได้ของเกษตรกรหลังเข้ารับการอบรม) 

  7.8 เข้ำส่งเสริมพัฒนำอำชีพและกำรตลำดในพื นที่ รวมทั งติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในพื นที่ตำม
กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ในระบบติดตามผลการด าเนินงานจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ (คทช.) http://119.59.123.116/onep_1801_dev/index.aspx# 
โดยให้รำยงำนภำยในวันที่ 25 ของทุกเดือน 

  7.9 ติดตำมผลกำรใช้ประโยชน์จำกอำคำร อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้ำงที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับ 
กำรสนับสนุนจำกกรมฯ ในปี 58 – 62 เป็นรายสหกรณ์ ตำมแบบ 4 โดยให้รำยงำนภำยในวันที่ 25 ของทุกเดือน 

8. ตัวช้ีวัดโครงการ 
๘.๑ สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ จ ำนวน 

720 รำย 

๘.๒ รำยได้สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับกำรอบรมเพ่ิมขึ นไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๓ 

9. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ   
                    1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564 

10. งบประมาณทั้งสิ้น 4,620,2๐๐ บาท  
  งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร ปี 256๓  รวม  4,620,2๐๐ บาท 

รายละเอียดกิจกรรม 
จ านวนเงิน

(บาท) 
ส่วนภูมิภาค 4,515,7๐๐ 
ค่าใช้สอยและวัสดุ 
   ๑. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
       - แนะน ำ ส่งเสริม และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในกำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพและกำรตลำด 
และติดตำมโครงกำร รวม ๖2 จังหวัด ในพื นที่เป้ำหมำย ๑85 แห่ง  แห่งละ 3,4๐๐ บำท 
   ๒. ค่าใช้จ่ายในการประชุมและฝึกอบรม 
       - จัดอบรมให้ควำมรู้แก่สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร 
ที่เหมำะสมกับพื นที่ จ ำนวน ๒4 แห่ง รวม 720 รำย (เฉลี่ยประมำณ ๙๐๐บำท/รำย) 
       - จัดอบรมให้ควำมรู้ตลำดน ำกำรผลิตแก่สมำชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 56 แห่ ง 
รวม 1,710 รำย (เฉลี่ยประมำณ ๙๐๐บำท/รำย) 
       - จัดอบรมให้ควำมรู้ตลำดน ำกำรผลิตแก่เกษตรกรในพื นที่ที่ยังไม่มีกำรจัดตั งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
จ ำนวน 55 จังหวัด รวม 1,800 รำย (เฉลี่ยประมำณ ๙๐๐บำท/รำย) 
       - จัดประชุมคณะท ำงำนด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพและกำรตลำดภำยใต้คณะอนุกรรมกำร
นโยบำยที่ดินระดับจังหวัด (คทช.จังหวัด) ตำมกรอบภำรกิจ ๖ ด้ำน จ ำนวน ๖2 จังหวัด จังหวัดละ 
4 ครั ง ครั งละ ๓5 รำย (จังหวัดละ 4,9๐0 บำท)  

 
 

629,0๐๐ 
 
 

583,200 
 

1,478,700 
 

1,521,000 
 

303,800 

 



หมายเหตุ 
- การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขส าคัญท่ีกองแผนงาน   
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด 
 - กำรจัดอบรมต้องไม่เป็นกำรศึกษำดูงำน 
 - ผู้เข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรฯ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรที่ดินในพื นทีต่ำมโครงกำรคทช. เท่ำนั น 
11. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 

พื นที่เป้ำหมำยตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ (คทช.) ด ำเนินกำรในพื นที่ จ ำนวน ๑8๕ พื นที่ 
๖2 จังหวัด  

12. วิธีการ/ขั้นตอนการรายงานการด าเนินงาน 
  ๑๒.๑ กำรรำยงำนผลปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖4 ให้ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดรำยงำนตำมแบบรำยงำนของกองแผนงำน ผ่ำนระบบ E-project ภายในวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน                 
  12.2 กำรรำยงำนฐำนข้อมูลของเกษตรกรในพื นที่คทช. ให้รำยงำนเป็นรำยพื นที่  ตำมแบบ 2 
ส่งข้อมูลให้ศูนย์ประสำนงำนกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ  
ทั้ งในรูปแบบเอกสารทางการ และไฟล์ข้อมูลทางไปรษณี ย์ อิ เล็กทรอนิกส์  anu3report@gmail.com 
ภายในเดือนสิงหาคม 2564  
  12.3 กำรรำยงำนสรุปผลโครงกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในกำรส่งเสริม 
และพัฒนำอำชีพกำรเกษตรที่เหมำะสมกับพื นที่ และโครงกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ตลำดน ำกำรผลิตให้สมำชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร ตำมแบบ 3 ส่งข้อมูลให้ศูนย์ประสำนงำนกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำร
ส่ งเสริมและพัฒนำอำชีพทั้ งในรูปแบบเอกสารทางการ และไฟล์ข้อมูลทางไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิกส์ 
anu3report@gmail.com และ E-project  เมื่ออบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๑๒.4 กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ในฐำนะฝ่ำยเลขำอนุฯ ๓ 
(กำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพและกำรตลำด ตำมกรอบ ๖ ด้ำน) ให้รายงานเป็นรายพื้นที่ ในระบบติดตามผล 
การด าเนินงานจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
http://119.59.123.116/onep_1801_dev/index.aspx# และสั่งพิมพ์ข้อมูลจำกระบบฯ ส่งเป็นรูปแบบ
เอกสำรให้ศูนย์ประสำนงำนกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ  ภายในวันที่ 
๒๕ ของทุกเดือน 

๑๒.5 กำรรำยงำนติดตำมผลกำรใช้ประโยชน์จำกอำคำร อุปกรณ์  สิ่ งก่อสร้ำงที่สหกรณ์ / 
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับงบอุดหนุนสนับสนุนอำคำรในปี 58 - 62 ตำมแบบ 4 ส่งข้อมูลให้ศูนย์ประสำนงำน 
กำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ  ทั้งในรูปแบบเอกสารทางการ 
และไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anu3report@gmail.com ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน                   

๑๒.6 ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร 
                              1) ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐ ๒๖๒๘ ๕๕๔๖ 
                              2) IP Phone หมายเลข ๕๑๘ 

 
 
 
 
 
 



13. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส่วนกลาง  ศูนย์ประสำนงำนกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำร 
                    ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ 

                               กองพัฒนำระบบสนับสนุนกำรสหกรณ์ 
           กรมส่งเสริมสหกรณ์   
ส่วนภูมิภาค  ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด 

14. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
๑๔.1 มีกำรรวมกลุ่มและจัดตั งกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในพื นที่เป้ำหมำยกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน

ตำมนโยบำยรัฐบำล 
๑๔.2 กำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพและกำรตลำดให้เกษตรกรภำยใต้กำรอนุรักษ์ดินและน  ำอย่ำงยั่งยืน

ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
 

************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 

 

 

กิจกรรม 
 แผนปฏิบัต ิ

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย.
64 

1. ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดจัดประชุมคณะท ำงำนด้ำน 
ก ำ รส่ ง เส ริ ม พั ฒ น ำอ ำชี พ แ ล ะ ก ำร ต ล ำด ภ ำย ใต้
คณะอนุกรรมกำรนโยบำยที่ดินระดับจังหวัด (คทช.จังหวัด) 
เพื่อร่วมกันวำงแผนและกำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพและ
กำรตลำด ตำมกรอบภำรกิจ ๖ ด้ำน รวมทั งเป็นเวทีในกำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนก ำหนดให้ด ำเนินกำรจ ำนวน ๓ ครั ง 
(ไตรมำสละ ๑ ครั ง) 

         

2. น ำเสนอแผนกำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพและกำรตลำด 
ให้ที่ประชุม คทช.จังหวัด พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบตำม
แผนงำนเป็นรำยพื นที่ เพือ่มอบหมำยให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้งด ำเนนิกำรตำมแผนงำน 

         

3. ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรส่งเสริมพัฒนำ
อำชีพและกำรตลำด ในพื นเป้ำหมำย ๑8๕ พื นที่ ๖2 จังหวัด 

         

4. จัดท ำฐำนข้อมูลของเกษตรกรที่ได้รับกำรจัดสรรที่ดิน 
ในพื นที่คทช.ทั งหมด (โดยให้เริ่มจัดท ำฐำนข้อมูลของ
เกษตรกรทีไ่ด้รับกำรอบรมตำมโครงกำรฯ ทั งหมดก่อน 
เนื่องจำกต้องจัดเก็บข้อมูลรำยได้ของสมำชิกก่อน – หลงัเข้ำ
รับกำรอบรม 

         

5. จัดอบรมพัฒนำอำชีพของสมำชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร
ให้มีควำมรู้ในกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรที่
เหมำะสมกับพื นที่ (ด าเนนิการเฉพาะในสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรทีก่ าหนด จ านวน ๒4 แห่ง ภายในเดอืน
มีนาคม ๒๕๖4) 

         

6.จัดอบรมให้ควำมรู้ตลำดน ำกำรผลิตให้สมำชิกสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกรและ/หรอืเกษตรกร (ด าเนินการภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖4) 

         

7. ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในพื นที่ตำมกิจกรรม 
และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมช่องทำงทีก่ ำหนดและ
รำยงำนผลภำยในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน 

         

8. ติดตำมผลกำรใช้ประโยชน์จำกอำคำร อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้ำง 
ที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับกำรสนับสนุน จำกกรมฯ 
ในปี 58 – 62 และรำยงำนผลภำยในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน 

         



                    
 

                                                             

         
                                                                     

      1. ข้าพเจ้าชื่อ นาย นาง น.ส.  อ่ืนๆ (ระบุ).............. ชื่อ................................................ นามสกุล ........................................... 

    เลขประจ าตัวประชาชน    

      2. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน  บ้านเลขที่ ................ หมู่ที่ ................. ชื่อบ้าน ......................................... ต าบล .......................................... 
      อ าเภอ ................................. จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ............................ โทรศัพท์ ........................................ 
     ที่อยู่ปัจจุบัน บา้นเลขที่ ................. หมู่ที่ ................. ชื่อบ้าน ............................................ ต าบล .......................................................... 
      อ าเภอ ................................. จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. โทรศัพท์ ....................................... 

 

      3. ข้อมูลเกษตรกร 
          3.๑ พื้นที่ท าการเกษตรทั้งหมด...................................ไร่  (ระบุ) ...............ปลกูพชืเชงิเด่ียว ...............เกษตรผสมผสาน 

                1) พืช..................................................................... เนื้อที่..........................................ไร่ รายได้จากพืช.....................................บาท 

                2) สัตว์................................................................... จ านวน.............................ตัว รายได้จากสัตว์.............................................บาท 

                3) ประมง................................................................จ านวน.............................ตัว รายได้จากประมง.........................................บาท 

                4) เกษตรผสมผสาน........................................................................................................................................................................... 

                ๕) อ่ืน ๆ............................................................................................................................................................................................. 

                    รายได้ในปีที่ผา่นมา จ านวน.........................................บาท/ปี (ประมาณการ) 

                6) สถานะ/สังกัด                   สมาชิกสหกรณ์    ระบุ.................................................................................................................... 

                                                       สมาชิกกลุ่มเกษตรกร ระบุ............................................................................................................... 

                                                       เกษตรกร  

           3.๒ หลังจากเข้ารับการอบรมใช้ความรู้จากการอบรมท าการเกษตรอะไร (ระบ)ุ ...............ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ...............เกษตรผสมผสาน 

                1) พืช..................................................................... เนื้อที่..........................................ไร่ รายได้จากพืช.....................................บาท 

                2) สัตว์................................................................... จ านวน.............................ตัว รายได้จากสัตว์.............................................บาท 

                3) ประมง................................................................จ านวน.............................ตัว รายได้จากประมง.........................................บาท 

                4) เกษตรผสมผสาน........................................................................................................................................................................... 

                ๕) อ่ืน ๆ............................................................................................................................................................................................. 

                    รายได้หลังจากอบรมเทียบกับในช่วงเดียวกันเทียบกับปีที่ผา่นมา จ านวน.........................................บาท/ปี (ประมาณการ) 

           (เฉพาะเกษตรกรที่ได้รับการอบรมตามโครงการฯ) 
 

         
 

แบบจัดเก็บข้อมูลสมาชิกเกษตรกร 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 

ชื่อพื้นที่...........................................จังหวัด................................................ 

แบบ ๑ 



 

        
         ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยรัฐ                    

- อบรม   
  1. หลักสูตร..................................................................หนว่ยงาน...............................................................................................  

            2. หลักสูตร..................................................................หน่วยงาน................................................................................................ 
            3. หลักสูตร..................................................................หน่วยงาน................................................................................................                         
          - ปัจจัยการผลิต 
            1........................................ปริมาณ.........................................หน่วยงาน........................................................ ............................. 
            2........................................ปริมาณ.........................................หน่วยงาน.................................. ................................................... 
            3........................................ปริมาณ.................... .....................หน่วยงาน.....................................................................................  
          - อ่ืนๆ ระบุ..................................................................................................................................................................................... 
         
 
 
   

ลงชื่อ........................................................... เกษตรกร 

           (..........................................................) 
หมายเหตุ  1) ให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินในพ้ืนที่คทช. กรอกข้อมูลในข้อ 1 - 3.๑ ตามข้อเท็จจริง (ทุกราย)  
                  และให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงใน แบบ ๒ 
              2) หลังการอบรมให้ติดตามกรอกข้อมูลในข้อ 3.๒ เพ่ือเปรียบเทียบรายได้ของเกษตรตามตัวชี้วัดของโครงการฯ          
                  (เฉพาะเกษตรกรที่ได้รับการอบรมตามโครงการฯ) และให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงใน แบบ ๒ 
    3) ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดฯ ส่งรายงานแบบ ๒ ให้ศูนย์ประสานฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
                  anu3report@gmail.com 

 



อ่ืนๆ

ช ญ ต ำบล อ ำเภอ หลักสูตรท่ีอบรม หน่วยงำน ปัจจัยกำรผลิต ปริมำณ หน่วยงำน ระบุ พืชเชิงเด่ียว ผสมผสำน พืช รำยได้ สัตว์ รำยได้ ประมง รำยได้ ผสมผสำน รำยได้ อ่ืน ๆ รำยได้ รำยได้รวม พืชเชิงเด่ียว ผสมผสำน พืช รำยได้ สัตว์ รำยได้ ประมง รำยได้ ผสมผสำน รำยได้ อ่ืน ๆ รำยได้ รำยได้รวม

1 นายตัวอย่าง ลองท า / 1234567891234 สมาชิกสหกรณ์คทช.พอเพียงจ ากัด การเพาะเห็ด กรมส่งเสริมสหกรณ์ - - - -
2 นางตัวอย่าง ลองท า / 1123456789123 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรคทช. - - ไก่พันธ์ุไข่ 2 ตัว กรมปศุสัตว์ -
3 นางสาวตัวอย่าง ลองท า / 1112345678912 เกษตรกร การเล้ียงปลาดุก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปลาดุก 10 ตัว กรมประมง -
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
รวม

ปัญหาอุปสรรค (ผลจากตัวช้ีวัดไม่ได้ตามเป้าหมายเน่ืองจากสาเหตุใดอธิบาย ) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แนวทางแก้ไข ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

หมำยเหตุ ๑) ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดฯ น าข้อมูลท่ีได้จัดเก็บจากเกษตรกรตามแบบ ๑ มาจัดเก็บข้อมูลลงในแบบ ๒ เพ่ือจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและตัวช้ีวัดท่ีก าหนดของโครงการ คือ

         สมำชิกเกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีรำยได้เพ่ิมข้ึน (เทียบกับปีก่อน) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๓ (เฉพำะเกษตรกรท่ีเข้ำรับกำรอบรมควำมรู้ในกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรท่ีเหมำะสมกับพ้ืนท่ี )
     ๒) ให้ส่งแบบสรุปข้อมูลสมาชิกเกษตรกร (แบบ ๒) ให้ศูนย์ประสานงานการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภำยในวันท่ี ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ ทำงอีเมล์ : anu3report@gmail.com หรือทำงโทรสำรหมำยเลข ๐ ๒๖๒๘ ๕๕๔๖

ช่ือพ้ืนท่ี............................................................................................... จังหวัด..........................................................................
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพ่ือแก้ไขปัญหำท่ีดินท ำกินของเกษตรกร

แบบสรุปข้อมูลสมำชิกเกษตรกร

ท่ี ช่ือ-สกุล

ข้อมูลเกษตรกร

เลขประจ ำตัวประชำชน สถำนะ/สังกัด

ข้อมูลเกษตรกรหลังเข้ำอบรม

รำยได้เพ่ิมข้ึน%
ท่ีอยู่เพศ

กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ

อบรม ปัจจัยกำรผลิต

แบบ ๒



 

 

 

รายงานสรุปผลโครงการ 

ชื่อโครงการ........................................................................................................ 

วัน......... เดือน............. ปี............  

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณา Upload  สรุปผลการจัดอบรมพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

ภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล  เป็นไฟล์ Word  ในระบบ E – Project ช่องค าถามปลายเปิด *
และจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anu3report@gmail.com 

 

 

 

 

หน่วยงาน ........................................................................... 

แบบฟอร์ม  สรุปผลการจัดอบรม.................................................................. 

ภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล 

แบบ ๓ 



ก 
 

ค าน า 

 
 
 
 



ข 
 

 
สารบัญ 

ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
 สรุปโครงการ 
 ชื่อโครงการ  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน  
 หลักการและเหตุผลของโครงการ 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 รูปแบบและเวลาของการจัดอบรม 
 เนื้อหาการอบรม (Course Outline) 
 จํานวนผู้เข้าร่วมการอบรม 
 สถานที่จัดอบรม  
 วิทยากร 
 งบประมาณ ในการฝึกอบรม 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
  ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ 
 
ภาคผนวก 
 อนุมัติโครงการ  

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
รวมภาพกิจกรรม  

 



1 
 

รายงานสรุปผลโครงการ 
1. ชื่อโครงการ ............................................................................................................................. ............................. 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/หัวหน้าโครงการ : .........................................................................................................  
3. ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน (ถ้ามี) - ................................................................................................................. 
4. หลักการและเหตุผลของโครงการ 
 ......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ ........ 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
6. รูปแบบและเวลาของการจัดอบรม 

............................................................................................................................................................ 
7. เนื้อหาการอบรม (Course Outline) 
 ....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
8. จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรม 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. สถานที่จัดอบรม  
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. วิทยากร 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. งบประมาณ ในการฝึกอบรม 
งบประมาณในการฝึกอบรม (ได้รับอนุมติโครงการ) 
 
สรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการฝึกอบรมฯ 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 เชิงคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 



2 
 

ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ......................” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปภาพรวมเนื้อหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

 



5 
 

 
ภาคผนวก 

ก. แบบอนุมัติโครงการ 

ข. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

ค. รวมภาพกิจกรรม 

 

 



โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร
ประจ าเดือน .......................... ปีพ.ศ................ แบบ 4

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
(ไทยนิยม)

ปี 62 สินค้า
หลัก

สินค้
ารอง เป็นท่ีท าการ

สหกรณ์
ใช้จัดกิจกรรม 
ประชุม อบรม

ปริมาณ 
(ตัน)

มูลค่า (บาท) ปริมาณ
(ตัน)

มูลค่า (บาท) ปริมาณ 
(ตัน)

มูลค่า (บาท) ปริมาณ 
(ตัน)

มูลค่า 
(บาท)

ปริมาณ
(ตัน)

มูลค่า (บาท) ปริมาณ 
(ตัน)

มูลค่า (บาท) ก่อนเข้า
โครงการ 

(บาท/เดือน)

หลังเข้า
โครงการ 

(บาท/เดือน)

เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 

(บาท/เดือน)

เหตุผลท่ี 
เพ่ิมข้ึน / 

ลดลง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37)

สหกรณ์ คทช. จ ากัด ตัวอย่าง ผัก / อาคารอเนกประสงค์ / / / 1 50.00          40.20     2,000,000   50.48     2,500,000   150.84   7,500,000  - - - - - - - - - - - - - - - -

สหกรณ์การเกษตร คทช. จ ากัด ตัวอย่าง พืชผัก / โรงเรือนผลิตอาหาร / - - 2 - - - - - - - 5.00                                        2.16      40,000   5.32      120,000    12.55    330,000       300           200           20             5,000      8,000      3,000      - - -

1
2
3
4
5

หมายเหตุ
หมายเลข (5)***  สินค้าหลัก คือ สินค้าท่ีเข้าร่วมโครงการไทยนิยม ย่ังยืน เช่น ข้าว ผักและสมุนไพร ผลไม้ ปาล์มน ้ามัน กาแฟ โคนม ประมง ปศุสัตว์ มันส้าปะหลัง (ระบุได้เพียงสินค้าเดียว) 
หมายเลข (6)  สินค้ารอง คือ สินค้าท่ีได้ร่วมใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์และส่ิงก่อสร้างท่ีได้รับงบประมาณไป (ระบุได้มากกว่า 1 สินค้า)
หมายเลข (7) รายการ คือ รายการส่ิงก่อสร้าง / อุปกรณ์ท่ีได้รับการสนับสนุน
หมายเลข (8) การจัดท้าแผนธุรกิจ/แผนการใช้ประโยชน์ของรายการท่ีสนับสนุน (ทุกสหกรณ์จะต้องมีแผนธุรกิจเรียบร้อยแล้ว ) 
หมายเลข (9) และ (10) การใช้ประโยชน์อาคารอเนกประสงค์ (กรณีสหกรณ์ท่ีได้รับอุดหนุนอาคารอเนกประสงค์ )
หมายเลข (11) ความถ่ีการใช้งาน  คือ  ความถ่ีท่ีได้ใช้ประโยชน์จากส่ิงก่อสร้าง /อุปกรณ์ท่ีได้รับ (สามารถนับจ้านวนการใช้งานได้ทั งกับสินค้าหลัก และสินค้ารอง รวมถึงการใช้ประโยชน์จากอาคารอเนกประสงค์ )
หมายเลข (12) และ (19) คือ แผนการรวบรวมและแปรรูปในแต่ละเดือนตามแผนธุรกิจของสหกรณ์ 

หมายเลข (18)  (19)  (26)  (27) ผลการรวบรวม/แปรรูปสะสมจะตัดยอดรายปี ตามปีงบประมาณ คือ เดือนตุลาคม ปีก่อนหน้า - กันยายน ปีปัจจุบัน

หมายเลข (18)  (19)  (26)  (27) และ (33) ระบบจะค้านวณ และ แสดงผลอัตโนมัติ  สามารถเห็นได้ขณะรายงานผล

หมายเลข (8) (9) และ (10) เป็นหัวข้อเพ่ือตอบตัวชี วัดของโครงการ

***หมายเลข (5) ให้กรอกเฉพาะสหกรณ์ท่ีได้รับงบอุดหนุนในโครงการไทยนิยม ย่ังยืน เท่าน้ัน

ส าคัญ

การกรอกข้อมูลสินค้าหลัก  / สินค้ารอง ขอให้แยกรายการ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของข้อมูล 
การรายงานผลการใช้ประโยชน์ รายงานเป็นรายสหกรณ์  (ไม่ใช่รายอุปกรณ์ / ส่ิงก่อสร้างท่ีได้รับงบประมาณ)

ขอให้เก็บเอกสารชุดน้ีไว้ท่ีจังหวัด โดยก่อนมีการกรอกข้อมูลเข้าระบบขอให้สหกรณ์จังหวัดเป็นผู้ลงช่ือรับรองข้อมูลทุกคร้ัง
ขอให้สรุปยอดทุกเดือนโดยให้ส่งรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anu3report@gmail.com ภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือนถัดไป 

(ตัวอย่าง
)

ปัญหา
อุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข
ปัญหา

ข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์

แผนการ
รวบรวม
ตามแผน

ธุรกิจท้ังส้ิน

แผนการ
รวบรวม

เดือนปัจจุบัน 
(ตัน) 

ตามแผน
ธุรกิจของ
สหกรณ์

รายการ

ผลการแปรรูปเดือน
ปัจจุบันของปีท่ีผ่านมา

ผลการรวบรวมเดือน
ปัจจุบันของปีท่ีผ่านมา

จ านวน
เกษตรกรอ่ืน

ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

(ราย)

จ านวน
สมาชิกท่ี
ได้รับ

ประโยชน์ 
(ราย)

จ านวน
สมาชิก

ท้ังหมด (ราย)

ผลการรวบรวมสะสม
(ต.ค.-เดือนปัจจุบัน)

ผลการรวบรวมเดือน
ปัจจุบัน

แผนการแปรรูปเดือนปัจจุบัน (ตัน) 
ตามแผนธุรกิจของสหกรณ์

ผลการแปรรูปสะสม
(ต.ค.-เดือนปัจจุบัน)

ล าดับ สหกรณ์ จังหวัด ชนิดสินค้า

ผลการแปรรูปเดือน
ปัจจุบัน

ประเภท
สินค้า 
โปรดท า

เคร่ืองหมาย 
(/) สหกรณ์มีการจัดท าแผนธุรกิจ/แผนการใช้ประโยชน์ โปรดท าเคร่ืองหมาย (/)

ความถ่ีการ
ใช้งาน 

(คร้ัง/เดือน)

การใช้ประโยชน์อาคารอเนกประสงค์

ผลการด าเนินงานการการแปรรูปผลผลิตของสหกรณ์

แผนการแปรรูปตาม
แผนธุรกิจท้ังส้ิน

งบอุดหนุน

                        ลงช่ือ ..........................................................................................
                                (                                                                      ) 

                                   ต าแหน่ง   สหกรณ์จังหวัด .....................................................

                                    วันท่ี ..................................................................................................

ประโยชน์ท่ีเกษตรกรได้รับ (ต่อเดือน)

รายได้เฉล่ียของสมาชิก


