
  

แบบ กตน. 2 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี 

เดือนตุลาคม 2564 - กรกฎาคม ๒๕65 

 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอ้สั่งการ ผลการดำเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

นโยบายเร่งด่วน         

 เรื่อง 1 การแก้ไขปญัหาในการดำรงชีวิตของประชาชน          

1.4 ลดหนี้         

1) ช่วยเหลือดา้นหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร 
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 

ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ : 

1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ที่มีหนี้เงินกูเ้พื่อการเกษตรได้รับ   
การลดภาระดอกเบี้ย จำนวน 973 แห่ง 
รวม 353,267 ราย (เป้าหมาย      
979 แห่ง 358,036 ราย) 
2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง 
(เป้าหมาย ร้อยละ 3)  
3. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิก 
ต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้น 
(เป้าหมายร้อยละ 62 สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 65) 

 

ร้อยละ 98.67 

 

 
 

ข้อ 2,3 กำหนด
ประเมินผล             

ในเดือน ก.ย. 65 

 

 

 

 

  

200.0000 

 

155.0026 

 

กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

กิจกรรม :  

1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตรวจสอบ
คุณสมบัติของสมาชิกให้เข้าตาม
เงื่อนไขของโครงการ จำนวน 979 แห่ง 
358,036 ราย  
2. แนะนำและกำกับดูแลให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรจัดทำและตรวจสอบ
เอกสารขอเบิกเงินอุดหนุนของสมาชิก
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑท์ี่กำหนด
เพื่อเตรียมเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย
ให้กับสมาชิก จำนวน 973 แห่ง  

 

ร้อยละ 100.00 

 

 

ร้อยละ 98.67 

     



ข 
 

 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอ้สั่งการ ผลการดำเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

รวม 353,267 ราย (เป้าหมาย 
979 แห่ง 358,036 ราย)  

นโยบายหลัก         

 ด้าน 1 การปกป้องและเชดิชูสถาบัน พระมหากษตัริย์         

๑.๑ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มาเป็นหลักสำคัญ 

       

1) ส่งเสริมการดำเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ        
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 
ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ : 
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่
โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับ 
การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง 
ตามศักยภาพแล้ว จำนวน 72 แห่ง  
(เป้าหมาย 73 แห่ง) 
2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้าน 
ในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์แล้ว 
จำนวน 625 แห่ง  (เป้าหมาย 680 แหง่) 
3. สหกรณ์มคีวามเข้มแข็งในระดับ 1 และ
ระดับ 2 อย่างน้อย (เป้าหมาย ร้อยละ 90) 
 
4. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
(เป้าหมาย ร้อยละ 25) 
 
 

5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 
6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มปีริมาณ
ธุรกิจเพ่ิมขึ้น (เปา้หมาย ร้อยละ 3) 

 

ร้อยละ 98.63 

 

 

 
 

ร้อยละ 91.91 
 

 

 

 

ร้อยละ 90.41 
(ผลประเมินขั้นต้น 

คร้ังที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก) 

ร้อยละ 100.00 
(ผลประเมินข้ันต้น 

คร้ังที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก) 

ข้อ 5 กำหนดประเมนิผล
ในเดือน พ.ย. 65 

 
 

ข้อ 6 กำหนด
ประเมินผลในเดือน 

ก.ย. 65 

  21.8150 18.1058 กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

     



ค 
 

 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอ้สั่งการ ผลการดำเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

  กิจกรรม :  
1. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจการ
ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่
โครงการให้มีความเข้มแข็ง และ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ ์
ที่กำหนด พร้อมน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
ในการดำเนินงาน จำนวน 72 แห่ง 
(เป้าหมาย 73 แห่ง) 
2. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้าน 
กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่โครงการให้เกิด
การรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนา 
การประกอบอาชีพเกษตร โดยนำ
รูปแบบการบรหิารจัดการสหกรณ ์
ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารกลุ่มแล้ว 
จำนวน 116 กลุ่ม (เป้าหมาย 116 
กลุ่ม)  
3. แนะนำ ส่งเสริมโรงเรียนในพ้ืนที่
โครงการเพื่อดำเนินกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนในโรงเรียน จำนวน 509 แห่ง 
(เป้าหมาย 564 แห่ง) 
4. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ 
โดยดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ต้ังแต่เดือน ต.ค.64-
ม.ค. 65 แล้ว จำนวน 27 สหกรณ์ 27 ราย 
(เป้าหมาย 27 สหกรณ์  27 ราย) 
5. โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้าง/
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  
โดยดำเนินการหาผู้รับจ้างได้แล้ว 
จำนวน  27 แห่ง (เป้าหมาย 27 แห่ง) 

 

ร้อยละ 98.63 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 90.24 

 

 

ร้อยละ 100.00 

 

 
 

ร้อยละ 100.00 

 

     

         

         

         



ง 
 

 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอ้สั่งการ ผลการดำเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

 2) สืบสานรักษาและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง   
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

 

 

      

 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกร 

 กิจกรรม :  

1. แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ ์กลุ่มเกษตรกร 
และสมาชิกให้น้อมนำหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 
ในการดำเนินงานและการดำเนินชีวิต 
จำนวน 66 หน่วยงาน 369 แห่ง
(เป้าหมาย 390 แห่ง) 
2. แนะนำ ส่งเสริม และติดตาม
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการขยายผล
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้นำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง จำนวน  
14 หน่วยงาน 17 แห่ง รวม 425 ราย 
(เป้าหมาย 17 แห่ง 510 ราย) 
3. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรนำหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการและ
สามารถเป็นแบบอย่างได้  
โดยจัดประกวดแบ่งเป็น 3 ระดับ 

3.1  ระดับจังหวัด 78 หน่วยงาน
(เป้าหมาย 156 แห่ง) 

3.2  ระดับเขต (เป้าหมาย 29 แห่ง) 
3.3  ระดับกรม (เป้าหมาย 10 แห่ง) 

 

ร้อยละ 94.62 

 

 
 

 

ร้อยละ 83.33 

 

 

 

 
 

 

ข้อ 3 กำหนด
ประเมินในเดือน ก.ค. 
65 และ ก.ย. 65 

 
ข้อ 3.1 และ 3.2 
กำหนดประเมินใน

เดือน ก.ค. 65 
ข้อ 3.3 กำหนด

ประเมนิในเดือน ก.ย. 65 

 

 

   กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

กิจกรรม :  
1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ 
ผ่านกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แล้ว 
จำนวน 78 หน่วยงาน รวม 237 คร้ัง 
(เป้าหมาย 308 คร้ัง) 

 

ร้อยละ 76.95 

 

 

 

    กรมส่งเสริม
สหกรณ ์



จ 
 

 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอ้สั่งการ ผลการดำเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

  2. เกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
ร่วมกิจกรรมบริการคลินิกสหกรณ์แล้ว 
จำนวน 14,931 ราย (เป้าหมาย 
10,000 ราย) 

ร้อยละ 149.31      

 3) การพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง        

 โครงการพัฒนาพ้ืนทีโ่ครงการหลวง 

 

ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ : 
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่
โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพแล้ว 
จำนวน 57 แห่ง  (เป้าหมาย 59 แห่ง)  
2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ /     
กลุ่มหมู่บ้านในพ้ืนที่โครงการหลวง  
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
ด้านการสหกรณ์แล้ว จำนวน 30 แห่ง  
(เป้าหมาย 40 แห่ง) 
3. สหกรณ์มคีวามเข้มแข็งในระดับ 1 และ
ระดับ 2 อย่างน้อย (เป้าหมาย ร้อยละ 90) 
 
 

4. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
(เป้าหมาย ร้อยละ 25) 
 
 

5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่
โครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 
 

6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีปริมาณ
ธุรกิจเพ่ิมขึ้น (เป้าหมาย ร้อยละ 3) 

 

ร้อยละ 96.61 

 
 
 

ร้อยละ 75.00 

 

 

 
ร้อยละ 91.53 

(ผลประเมินข้ันต้น 
คร้ังที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก) 

 

ร้อยละ 100.00 
(ผลประเมินข้ันต้น 

คร้ังที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก) 

ข้อ 5 กำหนด
ประเมินผลในเดือน  

พ.ย. 65 

ข้อ 6 กำหนด
ประเมินผลในเดือน 

ก.ย. 65 

  5.1691 3.3439 กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

 

 

 

 

        



ฉ 
 

 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอ้สั่งการ ผลการดำเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

  กิจกรรม :  
1. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจการ
ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่
โครงการหลวงให้มีความเข้มแข็ง และ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ ์
ที่กำหนดแล้ว จำนวน 10 หน่วยงาน  
รวม 57 แห่ง (เป้าหมาย 59 แห่ง)  

 

ร้อยละ 96.61 

 

 

 
 

     

  2. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มเตรียมสหกรณ ์
กลุ่มอาชีพ และกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนที่
โครงการหลวงให้เกิดการรวมกลุ่ม 
โดยนำรูปแบบการบริหารจัดการ
สหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
กลุ่ม เพ่ือเตรียมพร้อมในการจัดต้ัง
สหกรณ์แล้ว จำนวน 5 หน่วยงาน 
30 แห่ง (เป้าหมาย 40 กลุ่ม) 
3. จัดจ้างเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานใน
สหกรณ์ โดยดำเนินการจัดทำสญัญา
จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์
ต้ังแต่เดือน ต.ค.64-ก.ย.65 แล้ว 
จำนวน 7 หน่วยงาน 36 สหกรณ์ 
รวม 36 ราย (เปา้หมาย 36 สหกรณ์ 
36 ราย) 

ร้อยละ 75.00 

 

 

 

 
 

ร้อยละ 100.00 

     

 ด้าน 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน 
ของไทย   

        ๕.3 พัฒนาภาคเกษตร 

       

5.3.2 ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต        
ที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงนิการคลังของภาครัฐ 

       

โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้        

นำลูกหลานเกษตรกรกลบับ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ : 

1. ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และ      
กลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรสานต่ออาชีพ
การเกษตรแล้ว จำนวน 756 ราย 
(เป้าหมาย 850 ราย) 

 

ร้อยละ 88.94 

 

 

  2.5125 1.6180 กรมส่งเสริม
สหกรณ ์
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอ้สั่งการ ผลการดำเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

  2. ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และ   
กลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า (เป้าหมาย 
12,000 บาท) 

กำหนดประเมินผล                     
ในเดือน ก.ย.65 

     

  กิจกรรม :  
1. ส่งเสริมให้ลูกหลานจัดทำแผน 
การผลิตสนิค้าเกษตรของตนเองแล้ว
จำนวน 70 หน่วยงาน รวม 756 ราย 
(เป้าหมาย 850 ราย) 
2. แนะนำให้ลูกหลานเกษตรกร
สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้ว 
จำนวน 292 ราย 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง
ทักษะในการประกอบอาชีพเกษตร 
ตามความต้องการของเป้าหมาย 
แต่ละพ้ืนที่ (การผลิต การแปรรูป 
และการตลาด) แล้วจำนวน 55 หน่วยงาน 
รวม 533 ราย (เป้าหมาย 65 
หน่วยงาน รวม 1,222 ราย) 

 

ร้อยละ 88.94 

 

 

 

 
ร้อยละ 43.62 

 

 

 

 

 

 

 

- กรมได้รับจัดสรรและ
โอนเงินประจำงวด
สุดท้ายใหห้น่วยงาน
ปฏิบัติในพ้ืนที่ 
ไปดำเนินการ เมื่อวันที่  
8 ก.ค. 65 

    

 5.3.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่        

 1. การพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แข็งขององค์กรเกษตรกร     496.3816 360.7133 กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

 ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ : 
1. เกษตรกรและสมาชิกได้รับ 
การพัฒนาความรู้เรื่องการสหกรณ์ 
จำนวน 10,117 ราย (เป้าหมาย 
8,300 ราย) 
 2. ผู้เข้าอบรมมีแผนการนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้หลังการอบรม 
(เป้าหมาย ร้อยละ 100) 

 

ร้อยละ 121.89 

 

 

ข้อ 2. กำหนด
ประเมินผล             

ในเดือน ก.ย. 65 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอ้สั่งการ ผลการดำเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

  กิจกรรม :  

 จัดอบรมแล้วจำนวน 8 หลักสูตร  
มีผู้เข้าอบรมรวม 10,117 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 86.22 จากเป้าหมาย  
ผู้เข้าอบรม 8,300 ราย 

 

ร้อยละ 121.89 

     

 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ : 

 - ระดับความสำเร็จในการปรับปรุง
หรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(เป้าหมาย ร้อยละ 100)  
โดยมีผลการดำเนินงานอยู่ใน 
ระดับความสำเร็จระดับ 2 คือ  
ได้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา 
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
1. งานดูแลและบำรุงรักษาระบบงาน
สารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
จำนวน 17 ระบบ 2 งาน อยู่ระหว่าง
การเบิกจ่ายตามงวดงานดูแลและ
บำรุงรักษา  
2. ส่งมอบและติดต้ังคอมพิวเตอร์
รวม 4 รายการครบแล้ว 

 

ร้อยละ 60.00 
 

    กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ : 
1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 
และระดับ 2 อย่างน้อย (เป้าหมาย 
ร้อยละ 90) 
2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง  
(เป้าหมาย ร้อยละ 25) 
3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มี
สถานะการดำเนินกิจการ มีอัตรา 
การขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน (เป้าหมาย ร้อยละ 3) 

 

ร้อยละ 93.03  
*ผลประเมนิรอบ 6 เดือน 

 

ร้อยละ 77.37 
*ผลประเมนิรอบ 6 เดือน 

ข้อ 3 และ 4 กำหนด
ประเมินผล             

ในเดือน ก.ย. 65 

    กรมส่งเสริม
สหกรณ ์
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอ้สั่งการ ผลการดำเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

  4. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อ
หนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
(เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 62) 

      

  กิจกรรม :  
1. แนะนำส่งเสริม กำกบัดูแลและ
พัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรตามแผนงาน/
โครงการและแนวทางการบริหาร
กิจการที่กรมกำหนด รวมถึง 
การชำระบัญชีของสหกรณ/์ 
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการ 
เลิกกิจการ โดยมีผลการดำเนินงาน
รวม 11,451 แหง่ คิดเปน็ร้อยละ 
91.76 ของเป้าหมายสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 12,479 แห่ง ดังนี้  

 

ร้อยละ 91.76 

 

 

 
 

     

  - สหกรณ์ 7,288 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
91.36 ของเป้าหมายสหกรณ์ 
7,977 แห่ง 
- กลุ่มเกษตรกร 4,163 แหง่ คิดเปน็
ร้อยละ 92.47 ของเป้าหมาย 
กลุ่มเกษตรกร 4,502 แห่ง 
2. อบรมและแนะนำส่งเสริมให้มีการ
จัดต้ังสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใหม่ 
ยอดสะสมต้ังแต่เดือน ต.ค. 64 - 
มิ.ย. 65 รวม 34 แห่ง ประกอบด้วย 
สหกรณ์ 19 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 
15 แห่ง เพื่อดำเนินกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังได้ 
3. ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์
ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ 27 แห่งแล้ว 
1,577 ราย 1,783 แปลง พ้ืนที่
จำนวน 13,120 ไร่ (เป้าหมาย 
27,626 ไร่) ดังนี้ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ร้อยละ 47.49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- อยูร่ะหว่างการตรวจสอบ
เอกสารความถูกต้อง/
ครบถ้วนตามเงื่อนไข
ระเบียบกรมสง่เสริมสหกรณ์
ว่าด้วยนิคมสหกรณ ์
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอ้สั่งการ ผลการดำเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

  - ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำ
ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ 
(กสน.3) แล้ว 24 แห่ง จำนวน  
556 ราย 648 แปลง พื้นที่จำนวน 
3,911 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.96
ของเป้าหมายพื้นที่ 8,155 ไร่ 
- ออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ 
(กสน.5) แล้ว 22 แห่ง จำนวน  
606 ราย 719 แปลง พื้นที่จำนวน 
5,555 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.07 
ของเป้าหมายพื้นที่ 9,096 ไร่ 

 พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

    

  - ที่ดินของนิคมสหกรณ์ 5 แห่ง ได้รับ 
การสำรวจวงรอบ - รายแปลง และจัดทำ
แผนผังจัดแบ่งที่ดินและขึ้นรูป จำนวน 
415 ราย 416 แปลง 3,654 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 35.22 ของเป้าหมาย
พ้ืนที่เป้าหมายพ้ืนที่ 10,375 ไร่ 

      

 5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร        

          3. เกษตรปลอดภัย        

 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร     6.7226 4.6102 กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และ           
กลุ่มเกษตรกร (GAP) 

ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ : 
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ส่งเสริมใหส้มาชิกทำการเกษตร
ปลอดภัย จำนวน 54 แหง่   
(เปา้หมาย 20 แห่ง) 
2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมทำการเกษตร
ปลอดภัย จำนวน 966 ราย 
(เป้าหมาย 500 ราย) 
3. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัยขยายตัว ร้อยละ 3 

 
 

ร้อยละ 270.00 
 

 
 

ร้อยละ 193.20 
 

 
 

ข้อ 3 กำหนด
ประเมินผล             

ในเดือน ก.ย. 65 

  2.9672 2.0602 กรมส่งเสริม
สหกรณ ์
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอ้สั่งการ ผลการดำเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

  กิจกรรม :  
1. ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรสมาชิก
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามเงื่อนไข
โครงการ และจัดทำแผนการอบรม
ให้กับเกษตรกรสมาชิก ส่งให้หน่วยงาน
ปฏิบัติในพ้ืนที่ 15 หน่วยงาน 
เตรียมการจัดอบรมตามแผน 
ที่โครงการกำหนด 
2. อบรมให้ความรู้ด้านการสร้าง
ระบบรับรองมาตรฐานเพื่อสร้าง 
ความเช่ือมั่นในการผลิตสนิค้าผักและ
ผลไม้ปลอดภัย จำนวน 25 หน่วยงาน 
54 แห่ง รวม 966 ราย (เป้าหมาย 
54 แห่ง 26 จังหวัด 966 ราย) 
3. แนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรจัดทำฐานข้อมูลและ
จัดทำแผนการรวบรวมสินค้าผักและ
ผลไม้ปลอดภัยร่วมกับสมาชิกที่ได้รับ
ใบรับรองมาตรฐาน GAP ในปี 2564 
จำนวน 26 หน่วยงาน 48 แห่ง  
923 ราย (เป้าหมาย 54 แห่ง  
966 ราย) 
4. แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกรให้ความรู้สมาชิกทำ
การผลิตสนิค้าผักและผลไม้ให้ได้
มาตรฐาน GAP โดยจัดทำฐานข้อมูล
ด้านการเกษตร ปลอดภัยร่วมกับ
สมาชิกที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน 
ในปี 2565 จำนวน 22 หน่วยงาน  
47 แห่ง 1,126 ราย (เป้าหมาย 
50 แห่ง 1,200 ราย) 

 
ร้อยละ 100.00 

 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 100.00 

 
 
 
 

 
ร้อยละ 95.55 

 
 
 
 

 
 
 

ร้อยละ 93.83 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอ้สั่งการ ผลการดำเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

 ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ : 
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ส่งเสริมใหส้มาชิกทำการเกษตร
ปลอดภัย จำนวน 116 แห่ง 
(เป้าหมาย 112 แห่ง) 
2. พ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตร
ผสมผสาน จำนวน 7,990 ไร่ 
(เป้าหมาย 5,585 ไร่) 
3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมทำการเกษตร
ปลอดภัย จำนวน 1,598 ราย 
(เป้าหมาย 1,117 ราย) 
4. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัยขยายตัว (เป้าหมาย 
ร้อยละ 3) 

 

ร้อยละ 103.57 

 

 

ร้อยละ 143.06 

 
ร้อยละ 143.06 

 

 

ข้อ 4 กำหนด
ประเมินผลในเดือน 

ก.ย. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.7554 2.5500 กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

  กิจกรรม :  

1. ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรสมาชิก
ตามเงื่อนไขของโครงการ (เพิ่มเติม) 
พร้อมปรับแผนการดำเนินโครงการ
ใหม่ให้สอดคล้องกบัค่าเป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดที่ต้องดำเนินการส่งให้
หน่วยงานปฏิบัติในพ้ืนที่ 19 หน่วยงาน
ไปปรับแผนการทำงานตามแนวทาง
ปฏิบัติที่โครงการกำหนด 
2. แนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเงินกู ้
จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
เพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิก 
สนับสนุนใหส้มาชิกสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
ในการทำเกษตรผสมผสานและ
เกษตรทฤษฎีใหม ่จำนวน 19 จังหวัด 
116 แห่ง 1,598 ราย 7,990 ไร่ 

 

ร้อยละ 100.00 

 

 

 

 
 
 

ร้อยละ 80.00 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



ฐ 
 

 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอ้สั่งการ ผลการดำเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

(เป้าหมาย 145 แห่ง 1,995 ราย 
9,975 ไร่) 
3. จัดอบรมการทำเกษตรผสมผสาน
และเกษตรทฤษฎีใหมใ่ห้กับสมาชิก
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน  
19 จังหวัด รวม 1,598 ราย (เป้าหมาย 
1,995 ราย) 

 
ร้อยละ 80.10 

 
- กรมได้รับจัดสรรและ
โอนเงินประจำงวดสุดท้าย
ให้หน่วยงานปฏิบัติในพ้ืนที่
ไปดำเนินการ เมื่อวันที่ 
11 ก.ค. 65 

 ด้าน 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก          

          ๗.๑.๒ สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่าน
เทคโนโลยี 

       

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์  
กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 

    9.9913 5.9763 กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

 ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ : 
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับ 
การส่งเสริมทำการเกษตรแปรรูปแล้ว 
จำนวน 59 แห่ง (เป้าหมาย 80 แห่ง) 
2. อัตราการขยายตัวของมูลคา่สนิค้า
เกษตรแปรรูปขยายตัว (เป้าหมาย 
ร้อยละ 3) 

 

ร้อยละ 73.75 

 
 

ข้อ 2 กำหนด
ประเมินผลในเดือน 

ก.ย. 65 

 

 

 8.8575 5.4204 กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

  กิจกรรม :  

1.  จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและ
แปรรูปแล้ว จำนวน 570 ราย 
(เป้าหมาย 430 ราย)  
2. จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำ
แผนการตลาดและสื่อประชาสัมพันธ์
แล้ว จำนวน 548 ราย (เป้าหมาย 
430 ราย)  
3. จัดอบรมหลักสูตรให้ความรู้ด้าน
นวัตกรรม เทคโนโลยีการแปรรูป
สินค้าเกษตรเพื่อสร้างมลูคา่แล้ว 
จำนวน 538 ราย (เป้าหมาย  
430 ราย)  

 

ร้อยละ 132.56 

 

 

ร้อยละ 127.44 

 

 

ร้อยละ 125.12 

 

 

 

     



ฑ 
 

 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอ้สั่งการ ผลการดำเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

  4. จัดอบรมหลักสูตรการใช้
นวัตกรรม/เทคโนโลยีการแปรรูป
สินคา้เกษตร/การพัฒนาผลิตภัณฑ์/
บรรจุภัณฑ์/การทำสื่อประชาสัมพันธ์
และการวางแผนการตลาดแล้ว 
จำนวน 59 แห่ง 1,815 ราย 
(เป้าหมาย 80 แห่ง 2,400 ราย) 
5. จัดอบรมหลักสูตรการบริหารต้นทุน
สินค้าเพ่ือการแปรรูปแล้ว จำนวน 2 รุ่น 
รวม 683 ราย (รุ่นที่ 1 สนิค้าข้าว 
399 ราย รุ่นที่ 2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
มันสำปะหลัง 284 ราย) (เปา้หมาย 
2 รุ่น รวม 400 ราย) 
6. จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานสินค้า
ประมงและปศุสัตว์แล้ว จำนวน 2 รุ่น 
รวม 224 ราย (รุ่นที่ 1 สินคา้พืช 
123 ราย รุ่นที่ 2 สินค้าประมงและ
ปศุสัตว์ 101 ราย) (เป้าหมาย 2 รุ่น 
จำนวน 200 ราย) 
7. จัดประชุมเพ่ือวางแผนและ
ขับเคลื่อนการใช้อุปกรณ์การตลาดให้
มีประสิทธิภาพแล้ว 27 จังหวัด 56 แห่ง 
รวม 740 ราย (เปา้หมาย 70 แห่ง 
รวม 1,400 ราย) 
8. จัดประชุมสรุปผลการขับเคลื่อน
การใช้อุปกรณก์ารตลาดแล้ว 7 จังหวัด 
11 แห่ง รวม 255 ราย (เป้าหมาย  
70 แห่ง รวม 1,400 ราย) 

ร้อยละ 75.63 

 

 

 

 
ร้อยละ 170.75 

 

 
 

 

ร้อยละ 112.00 

 

 

 
ร้อยละ 82.86 

 

 
 

ร้อยละ 18.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กำหนดแผนดำเนินงาน 
ไว้ในช่วงไตรมาสที่ 4 
- กรมได้รับจัดสรรและ
โอนเงินประจำงวดสุดท้าย
ให้หน่วยงานปฏิบัติ 
ในพ้ืนที่ไปดำเนินการ  
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 65 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอ้สั่งการ ผลการดำเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

 บริหารจัดการนมทั้งระบบ 

 
ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ : 

1. ปริมาณน้ำนมโคเฉลี่ยทั้งประเทศ 
จำนวน 3,226.130 ตัน/วัน 
ประกอบด้วย ภาคสหกรณ์ปริมาณ
น้ำนมโคเฉลี่ยจำนวน 1,786.731 
ตัน/วัน และภาคเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจปริมาณนำ้นมโคเฉลี่ย 
จำนวน 1,439.399 ตัน/วัน 
(เป้าหมายปริมาณน้ำนมโคเฉลี่ย 
ทั้งประเทศไม่น้อยกว่า 3,500 ตัน/วัน
ประกอบด้วย ภาคสหกรณ์เฉลี่ย 
จำนวน 2,000 ตัน/วัน และ
ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจเฉลี่ย 
จำนวน 1,500 ตัน/วัน) 
2. สมาชิกสหกรณ์สามารถผลิต
น้ำนมโคที่มคีุณภาพผา่นการตรวจ
คุณภาพจำหนา่ยให้กับสหกรณ์ 
จำนวน 31 หน่วยงาน รวม 85 แห่ง 
สมาชิก 10,403 ราย (เปา้หมาย 
8,000 ราย) 

 

ร้อยละ 92.18 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ร้อยละ 130.04 

 

 

 

  1.1338 0.5559 กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

  กิจกรรม :  

1. แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ให้ดำเนิน
ธุรกิจรวบรวม/แปรรูปนำ้นมโคคุณภาพ
และร่วมตรวจสอบคณุภาพน้ำนมโค 
พร้อมตรวจมาตรฐานศนูย์รวบรวม
น้ำนมดิบของสหกรณ์ (GMP) ให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ 
โคนมและผลิตภัณฑ์นมกำหนด 
จำนวน 31 หน่วยงาน สหกรณ์  
85 แห่ง (เป้าหมาย 85 สหกรณ)์  
มีการรวบรวมน้ำนมโคคุณภาพ
จำนวนเฉลี่ย 1,786.731 ตัน/วัน  

 

ร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     



ณ 
 

 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอ้สั่งการ ผลการดำเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

  2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
นมทั้งระบบแล้วจำนวน 3 คร้ัง 
(เป้าหมาย จำนวน 6 คร้ัง) 
3. จัดประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และ
ติดตามภายใต้คณะอนุกรรมการบริหาร
นมทั้งระบบแล้วจำนวน 2 คร้ัง 
(เป้าหมาย จำนวน 6 คร้ัง) 
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลือ่นตลาดนมพาณิชย์ของ
สหกรณ์ (ออนไลน์) จำนวน 1 คร้ัง 
รวม 257 ราย (เป้าหมาย จำนวน  
1 คร้ัง 150 ราย) 
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ส่งเสริมด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ 
(workshop) แล้ว 3 รุ่น รวม 60 ราย 
(เป้าหมาย จำนวน 3 รุ่น รวม 30 ราย) 
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นมทั้งระบบแล้ว 1 คร้ัง รวม 85 ราย 
(เป้าหมาย 1 คร้ัง 90 ราย) 
7. จัดประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลง 
MOU การบริหารจัดการนมทั้งระบบ 
(เป้าหมาย 1 คร้ัง 300 ราย) 

ร้อยละ 50.00 

 
ร้อยละ 33.33 

 
 

ร้อยละ 171.33 

 
 
 

ร้อยละ 200.00 

 
 

ร้อยละ 94.44 

 

 

- 

- กำหนดการจัดประชุม
ให้สอดคล้องกับการประชุม
ทุกคณะฯ ที่คณะกรรมการ
โคนมและผลิตภัณฑ์นม 
(Milk Board) กระทรวงฯ 
กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- กำหนดแผนดำเนินการ
ในเดือนก.ย. 65 

    

 ๗.2.2 ยกระดับคุณภาพตลาดชมุชน สถาบันการเงิน 
ของชุมชน สวัสดิการชมุชน สาธารณสุขชุมชน ปา่ชมุชน ไม้มีค่า 
ท่องเที่ยว ชมุชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ตา่งประเทศ 

       

 1. ยกระดับคุณภาพตลาดชมุชน        

 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 
- พัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพิ่มช่องทางการ

จำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 

ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ : 
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการด้านการตลาด การเช่ือมโยง
เครือข่าย/คลสัเตอร์ จำนวน 262 แหง่ 
(เป้าหมาย 146 แห่ง) 

 

ร้อยละ 179.45 

 

 
 

 

  2.6778 2.2893 กรมส่งเสริม
สหกรณ ์



ด 
 

 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอ้สั่งการ ผลการดำเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

 -  2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และ   
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ขยายตัว (เปา้หมาย ร้อยละ 3) 

ข้อ 2 กำหนด
ประเมินผล             

ในเดือน ก.ย. 65 

     

  กิจกรรม :  

1. จัดประชุมช้ีแจงโครงการฯ ผ่าน
ระบบ Zoom เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 65 
และส่งคู่มือโครงการใหห้น่วยงาน
ปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ รวม  
78 หน่วยงานแล้ว 
2. ทบทวนแผน OPP ของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายใน
ปีงบประมาณ 2564 ใหส้ามารถ
ขับเคลือ่นกิจกรรมตามแผน OPP  
ในปี 2565 ได้ต่อเนื่องตามนโยบาย
ตลาดนำการผลิตแล้ว 70 หน่วยงาน 
518 แห่ง (เปา้หมาย 590 แห่ง)  
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบ
การบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร
ระดับจังหวัด คร้ังที่ 1 จำนวน 78 
หน่วยงาน 344 แห่ง 1,633 ราย 
(เป้าหมาย 1,560 ราย) 
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบ
การบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร
ระดับจังหวัด คร้ังที่ 2 จำนวน 77 
หน่วยงาน 281 แห่ง 1,506 ราย 
(เป้าหมาย 1,404 ราย) 
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเช่ือมโยง
เครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด
สินค้าเกษตร ใน 4 คลสัเตอร์สินค้า 
(สินค้าข้าว สินค้าประมงและปศุสัตว์ 
สินค้าผลไม้ และสินคา้โคนม/โคเนื้อ) 
(เป้าหมายรวม 4 คลัสเตอร์) จัดแล้ว  
2 คลัสเตอร์สนิค้า ดังนี ้

 

ร้อยละ 100.00 

 

 
 

ร้อยละ 87.80 

 

 

 

 
ร้อยละ 104.68 

 

 
 

ร้อยละ 107.26 

 

 
 

ร้อยละ 50.00 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอ้สั่งการ ผลการดำเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

  5.1 สินค้าผลไม้  
- จัดประชุมหารือแนวทาง

การกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร 
ผ่านระบบ Zoom จำนวน 74 หน่วยงาน 
รวม 140 ราย 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เช่ือมโยงเครือขา่ยด้านการผลิตและ
การตลาดสนิค้าเกษตรคณุภาพ ณ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดการเช่ือมโยง
เครือข่ายผลไม้ เช่น มังคุด ทุเรียน ส้ม 
ลำไย ระหว่างสหกรณผ์ูผ้ลิตกบัสหกรณ์
ผู้ซื้อ 121 เครือข่าย ปริมาณซือ้ขาย 
1,352.30 ตัน มลูคา่ประมาณการ 
49.903 ล้านบาท 

5.2 สินค้าข้าว 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เช่ือมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและ
การตลาดสินค้าคุณภาพ ณ จังหวัดลพบุรี  
มีปริมาณซื้อขาย 5,568.30 ตัน มูลค่า
ประมาณการ 165.31 ล้านบาท 

5.3 สินคา้อื่น  ๆได้แก ่สนิคา้ประมง
และปศสุัตว์ และสินคา้โคนม/โคเนื้อ 
จัดประชุมแล้ววันที่ 18-20 ก.ค. 65 
อยู่ระหว่างสรุปข้อมูล 
6. จัดอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมการตลาด
ออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์มืออาชีพ” 
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
ลูกหลานเกษตรกร จำนวน 6 รุ่น 
รวม 398 ราย (เปา้หมาย 308 ราย) 
เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาด และ
สร้างสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรอย่างน้อย 1 ช้ินงาน 
ผ่าน Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 129.22 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอ้สั่งการ ผลการดำเนินงาน 

 

ร้อยละของผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 

 ด้าน 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพ่ือสร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน 

      กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

 ๑๐.๒ ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินและลดความเหลื่อมลำ้
ด้านการถือครองทีด่ิน 

      กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาทีด่ินทำกิน
ของเกษตรกร   

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตาม
นโยบายรัฐบาล 

ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ : 
1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการสง่เสริม
และพัฒนาอาชีพ จำนวน 742 ราย 
(เปา้หมาย 750 ราย) 
2. สมาชิกสหกรณท์ี่เข้าร่วมโครงการ 
มีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลีย่ร้อยละ 3 

 
ร้อยละ 98.93 

 
 

ข้อ 2 กำหนด
ประเมินผล             

ในเดือน ก.ย. 65 

  1.4712 0.9160 กรมส่งเสริม
สหกรณ ์

  กิจกรรม :  
1. ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสหกรณ์ 

30 แหง่ จำนวน 750 ราย พร้อม
จัดทำแผนการอบรมให้หน่วยงาน
ปฏิบัติในพ้ืนที่ 65 หน่วยงาน 
ดำเนินการจัดอบรมตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กรมกำหนด 
2. จัดประชุมคณะทำงานด้าน 

การสง่เสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด
ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน
ระดับจังหวัด (คทช.จังหวัด) แล้ว  
64 หน่วยงาน (เป้าหมาย 65 หน่วยงาน) 
3. แนะนำ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
และติดตามการดำเนนิงานในพ้ืนที ่
คทช. แล้ว 61 หน่วยงาน 209 พ้ืนที่  
(เปา้หมาย 65 หน่วยงาน 247 พ้ืนที่) 
4. จัดอบรมการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรทีเ่หมาะสมกบัพ้ืนที่
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว 
24 หน่วยงาน 29 แห่ง รวม 742 ราย  
(เป้าหมาย 30 แห่ง 750 ราย) 

 
 

ร้อยละ 100.00 
 

 
 
 
 

ร้อยละ 98.46 

 

 
 

ร้อยละ 84.62 
 

 
ร้อยละ 98.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กรมได้รับจัดสรรและ
โอนเงินประจำงวดสุดท้าย
ให้หน่วยงานปฏิบัติ 
ในพ้ืนที่ไปดำเนินการ  
เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 65 

 

 

    

 


