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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์

กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๒.๑ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	(PMQA) ๑๒๐	ราย ๐.๒๔
๒.๒ การจัดท�าค�ารับรองและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
๗๐	ราย ๐.๐๘

๒.๓ การเสริมสร้างคุณภาพ	จริยธรรมและให้ความรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

๑๐๐	ราย ๐.๔๘

๒.๔ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	“การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี” ๑๐๐	ราย ๐.๑๖
๒.๕ ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ ๑๐๐	ราย ๐.๕๔
๒.๖ วิทยากรการสหกรณ์ ๑๕๐	ราย ๒.๑๗
๒.๗ นักบริหารสหกรณ์ระดับกลาง	รุ่นที่	๔ ๑๐๐	ราย ๔.๘๔
๒.๘ นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง	รุ่นที่	๓ ๕๐	ราย ๓.๐๕
๒.๙ พัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่	หลักสูตร	เสริมสร้างสมรรถนะ 

นักส่งเสริมสหกรณ์	รุ่นที่	๑๐
๑๒๐	ราย ๒.๒๔

๒.๑๐ พัฒนาทักษะการเขียนข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์ ๑๒๐	ราย ๐.๔๕
๒.๑๑ พัฒนาบทบาทหน้าที่ผู้ประสานราชการกับอ�าเภอ ๑๐๐	ราย ๐.๘๖
๒.๑๒ เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง 	๒๐	ราย ๐.๐๔
๒.๑๓ อบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่

ราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๑๕๐	ราย ๐.๐๘

๒.๑๔ กิจกรรมพิธีการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 	๖๐๐	ราย ๐.๐๙
๒.๑๕ การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	

(PMQA)	ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๖๕	ราย ๐.๒๙

๒.๑๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
แผนงาน	งบประมาณ	และการติดตามและประเมินผล

๒๕๐	ราย ๐.๙๕

๒.๑๗ การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของรองนายทะเบียนสหกรณ์

๑๑๐	ราย ๐.๗๔

๒.๑๘ ขับเคลื่อนการช�าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๒๒๐	ราย ๑.๔๘
รวม ๑๘ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ๑๘.๗๘
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ยุทธศาสตร์ ๓ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร

เป้าหมาย ประชาชนได้รับรู้การด�าเนินงานและเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของสหกรณ์
และกรมส่งเสริมสหกรณ์

กลยุทธ์ ๓.๑	สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและ
สหกรณ์สู่สาธารณชน	โดยน�านโยบาย

ภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อน

๓.๒	ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์ใส่ใจด้าน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

โครงการ
กิจกรรม

๑
กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ
รวม

๘.๗๒
	ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร

กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๓.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภัยในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

๕๐	แห่ง ๘.๗๒

รวม ๑ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ๘.๗๒
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ยุทธศาสตร์ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

เป้าหมาย ผลักดันการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กลยุทธ์ ๔.๑	พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและ
พัฒนา	จัดเก็บองค์ความรู้ที่ส�าคัญให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และน�าไปใช้ในการ
สร้างนวัตกรรมด้านสหกรณ์ให้ครอบคลุม

ทุกพื้นที่

๔.๒	ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่	
เช่น	การผลิต	การแปรรูป	การตลาด	
การเงิน	และนวัตกรรมมาใช้ในระบบ

สหกรณ์

โครงการ
กิจกรรม

๑๒
กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ
รวม

๑๘๗.๔๕
	ล้านบาท



แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

134

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์

กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันการด�าเนิน
ธุรกิจกาแฟในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๒๓	แห่ง ๑.๕๒

๔.๒ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ๘๐	ราย ๑.๙๙
๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้�ามันของสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร	ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่

๑๐	แห่ง	
๕,๐๐๐	ราย

๒๑.๔๕

๔.๔ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๘๒	ศูนย์ ๓.๖๐
๔.๕ พัฒนาศักยภาพการด�าเนินธุรกิจข้าวสถาบันเกษตรกรพร้อม

สู่	AEC
๔๕	แห่ง ๖.๗๖

๔.๖ ธนาคารสินค้าเกษตร ๔๐	แห่ง ๓.๔๙
๔.๗ ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรใน

สถาบันเกษตรกร
๘๐	แห่ง ๖๒.๗๓

๔.๘ พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนมของสหกรณ์ด้วยการใช้แผ่น
ยางพาราปูพื้นคอกโคนม	ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ยาง
ในหน่วยงานและสหกรณ์

๒๐	แห่ง ๑๙.๘๓

๔.๙ บริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

๓๗	แห่ง ๒๓.๑๙

๔.๑๐ พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร ๑๕๖	กลุ่ม ๑๐.๘๗
๔.๑๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินของ

เกษตรกร
๑๕	แห่ง ๓๐.๑๖

๔.๑๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร

๖๗	แห่ง ๑.๘๖

รวม ๑๒ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ๑๘๗.๔๕
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ยุทธศาสตร์ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการก�ากับดูแล

เป้าหมาย ระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการ	การก�ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ
พัฒนาและน�าไปใช้

กลยุทธ์ ๕.๑	พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็น
มาตรฐานและ
สามารถเชื่อม

โยงกับระบบฐาน
ข้อมูลสารสนเทศ
ของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร	
เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการ
และตัดสินใจ

๕.๒	พัฒนา
ระบบ

เทคโนโลยี
พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์	
เพื่อส่งเสริม
และเพิ่มขีด

ความสามารถ
ทางการตลาด
สินค้าสหกรณ์

และกลุ่ม
เกษตรกร

๕.๓	พัฒนา
ระบบสัญญาณ
เตือนภัยล่วง
หน้าเพื่อใช้ใน
การแนะน�าส่ง
เสริม กำากับ 

และตรวจสอบ
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

๕.๔	พัฒนา
ระบบ

มาตรฐานการ
ก�ากับดูแล
สหกรณ์

๕.๕	การใช้
อำานาจการเป็น
นายทะเบียน
สหกรณ์ไปใช้
ในการส่งเสริม
สนับสนุนและ
ก�ากับดูแล

สหกรณ์ให้เป็น
ไปในทิศทาง
เดียวกัน

โครงการ
กิจกรรม

๓
กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ
รวม

๕๖.๐๐
	ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการก�ากับดูแล

กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๕.๑ การดูแลบ�ารุงรักษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๒	ระบบ	
๒	โครงการ

๓๖.๒๖

๕.๒ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ๒	ระบบ ๕.๘๗

๕.๓ รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ๑๓.๘๗

รวม ๓ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ๕๖.๐๐
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ยุทธศาสตร์ ๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์

เป้าหมาย สร้างระบบรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์

กลยุทธ์ ๖.๑	ผลักดันการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์

โครงการ
กิจกรรม

๒
กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ
รวม

๖.๙๖
	ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์

กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๖.๑ พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก ๘๐	แห่ง ๓.๗๐

๖.๒ พัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน ๗๐	แห่ง ๓.๒๖

รวม ๒ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ๖.๙๖
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ยุทธศาสตร์ ๗ การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

เป้าหมาย ระบบส่งเสริมสหกรณ์สู่คุณภาพมาตรฐานได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

กลยุทธ์ ๗.๑	ส่งเสริมการด�าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน

โครงการ
กิจกรรม

-
	โครงการ

งบประมาณ 
รวม

-
	ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

- - - -

รวม - กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ -
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ยุทธศาสตร์ ๘ การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
เป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการดูแลกิจการที่ดีภายใต้

หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ ๘.๑	พัฒนาระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์
โครงการ
กิจกรรม

๒
	โครงการ

งบประมาณ 
รวม 

๖๐.๒๙
	ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์

กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๘.๑ พัฒนาโครงการหลวง ๘๙	แห่ง ๑๓.๗๒

๘.๒ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ๘๙๐	แห่ง ๔๖.๕๗

รวม ๒ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ๖๐.๒๙

หมายเหต	ุ		แผนปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๐	เป็นแผนปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้องกัยุทธศาสตร์
ของแผนปฏิบัติการ	๕	ปี	ของกรมส่งเสริมสหกรณ์	และเป็นข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ	กองแผนงาน	
ณ	วันที่	๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	เท่านั้น
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โคำรงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

รวม ๒๔ โคำรงการ ประมาณการ ๑๘๑.๔๐ ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์
เป้าหมาย สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	และบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา
กลยุทธ์ ๑.๑	พัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรให้เป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมระดับฐานรากของ

ประเทศด้วยการเร่งพัฒนา
บุคลากรของสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานและ
จัดอันดับความเชื่อถือของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๑.๒	สร้างความร่วมมือและ
เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ทั้ง
ภายในประเทศและตา่งประเทศ

๑.๓	เพิ่มศักยภาพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสหกรณ์

อย่างทั่วถึง

โครงการ
กิจกรรม

๘	
โครงการ

ประมาณการ
รวม

๒๖.๔๗
	ล้านบาท
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เป้าหมาย
ประมาณการ
(ล้านบาท)

๑.๑ การจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน ๒๐	แห่ง ๑.๖๐

๑.๒ การส่งเสริมการจัดท�าแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์บริการ ๗๖	แห่ง ๒.๑๑

๑.๓ การสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์บริการ	ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ๑๐	แห่ง ๑.๘๖

๑.๔ พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร ๗๘	แห่ง ๒.๗๐

๑.๕ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ๑๕๖	แห่ง ๑๑.๐๕

๑.๖ พัฒนากรรมการสหกรณ์สู่มาตรฐาน 	๕	ชุดวิชา ๐.๕๐

๑.๗ พัฒนาบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างครบวงจร ๔๙	แห่ง ๖.๒๕

๑.๘ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสหกรณ์ ๓	แห่ง ๐.๔๐

รวม ๘ กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ ๒๖.๔๗
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ยุทธศาสตร์ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์

เป้าหมาย บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถสู่มืออาชีพ

กลยุทธ์ ๒.๑	พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ

ด้านการสหกรณ์และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	มีคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
และมีความผูกพันในเป้าหมาย

ของงาน

๒.๒	พัฒนาระบบการ
จัดการความรู้	โดยการ
ถ่ายโอนองค์ความรู้ของ
ผู้มีประสบการณ์และ

ภูมิปัญญาสูงสู่บุคลากร
รุ่นใหม่

๒.๓	พัฒนาระบบ
งานและกระบวนการ
ท�างานให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

โครงการ
กิจกรรม

๕
กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ
รวม

๖.๓๕
	ล้านบาท
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เป้าหมาย
ประมาณการ
(ล้านบาท)

๒.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ	“งานด้านสารบรรณและการเขียนหนังสือ
ราชการ”

๑๐๐	ราย ๐.๖๐

๒.๒ การฝึกอบรม	“เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” ๔๐	ราย ๐.๑๓

๒.๓ แบ่งปันความรู้หนังสือสู่ชุมชนจากคนสหกรณ์	มอบให้ห้องสมุด
เฉลิมราชกุมารี	กศน.

๓,๐๐๐	เล่ม -

๒.๔ การประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ๑๓,๘๙๘	ราย ๔.๖๓

๒.๕ การอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การประเมินผลการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพ”

๒๒๔	ราย ๐.๙๙

๒.๖ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย	และระเบียบการคลัง - -

รวม ๖ กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ ๖.๓๕

หมายเหตุ โครงการที่	๒.๓	ไม่ใช้งบประมาณ	
		 โครงการที่	๒.๖	จะเริ่มด�าเนินการในปีงบประมาณ	๒๕๖๑-๒๕๖๔
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ยุทธศาสตร์ ๓ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร

เป้าหมาย ประชาชนได้รับรู้การด�าเนินงานและเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของสหกรณ์และ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

กลยุทธ์ ๓.๑	สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและ
สหกรณ์สู่สาธารณชน	โดยน�านโยบาย

ภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อน

๓.๒	ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์ใส่ใจ
ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

โครงการ
กิจกรรม

๓
กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ
รวม

๑๓.๗๐
	ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เป้าหมาย
ประมาณการ
(ล้านบาท)

๓.๑ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ทางหนังสือพิมพ์ ๑๒๐	ชิ้น ๑.๒๐

๓.๒ การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านสื่อยุคดิจิทัล ๑	ครั้ง ๖.๕๐

๓.๓ ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร ๒,๐๐๐	แห่ง ๖.๐๐

รวม ๓ กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ ๑๓.๗๐
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ยุทธศาสตร์ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ผลักดันการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กลยุทธ์ ๔.๑	พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและ
พัฒนา	จัดเก็บองค์ความรู้ที่ส�าคัญให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และน�าไปใช้ในการ
สร้างนวัตกรรมด้านสหกรณ์ให้ครอบคลุม

ทุกพื้นที่

๔.๒	ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่	
เช่น	การผลิต	การแปรรูป	การตลาด	
การเงิน	และนวัตกรรมมาใช้ในระบบ

สหกรณ์

โครงการ
กิจกรรม

๑
กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ
รวม

๓.๐๐
	ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เป้าหมาย
ประมาณการ
(ล้านบาท)

๔.๑ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรให้มีความสามารถด้านการแข่งขัน ๑,๐๐๐	แห่ง ๓.๐๐

รวม ๑ กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ ๓.๐๐
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ยุทธศาสตร์ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการก�ากับดูแล
เป้าหมาย ระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการ	การก�ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ

พัฒนาและน�าไปใช้
กลยุทธ์ ๕.๑	พัฒนา

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็น
มาตรฐานและ
สามารถเชื่อม

โยงกับระบบฐาน
ข้อมูลสารสนเทศ
ของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร	
เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการ
และตัดสินใจ

๕.๒	พัฒนา
ระบบ

เทคโนโลยี
พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์	
เพื่อส่งเสริม
และเพิ่มขีด

ความสามารถ
ทางการตลาด
สินค้าสหกรณ์

และกลุ่ม
เกษตรกร

๕.๓	พัฒนา
ระบบสัญญาณ
เตือนภัยล่วง
หน้าเพื่อใช้ใน
การแนะน�าส่ง
เสริม กำากับ 

และตรวจสอบ
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

๕.๔	พัฒนา
ระบบ

มาตรฐานการ
ก�ากับดูแล
สหกรณ์

๕.๕	การใช้
อำานาจการเป็น
นายทะเบียน
สหกรณ์ไปใช้
ในการส่งเสริม
สนับสนุนและ
ก�ากับดูแล

สหกรณ์ให้เป็น
ไปในทิศทาง
เดียวกัน

โครงการ
กิจกรรม

๒
กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ
รวม

๙๕.๒๘
	ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการก�ากับดูแล

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เป้าหมาย
ประมาณการ
(ล้านบาท)

๕.๑ จัดท�าระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ ๗	ระบบ ๘๕.๔๙

๕.๒ จัดซื้อทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๔๕๙	ชุด ๙.๗๙

รวม ๒ กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ ๙๕.๒๘
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ยุทธศาสตร์ ๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์

เป้าหมาย สร้างระบบรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์

กลยุทธ์ ๖.๑	ผลักดันการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์

โครงการ
กิจกรรม

๒
โครงการ

งบประมาณ
รวม

๓.๓๐
	ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เป้าหมาย
ประมาณการ
(ล้านบาท)

๖.๑ สร้างระบบสารสนเทศการรายงานทางการเงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ ๑	ระบบ ๐.๑๐

๖.๒ พัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน ๗๐	แห่ง ๓.๒๐

รวม ๒ กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ ๓.๓๐
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ยุทธศาสตร์ ๗ การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

เป้าหมาย ระบบส่งเสริมสหกรณ์สู่คุณภาพมาตรฐานได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

กลยุทธ์ ๗.๑	ส่งเสริมการด�าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบคุณภาพ
มาตรฐาน

โครงการ
กิจกรรม

๓
	โครงการ

งบประมาณ 
รวม

๓๓.๓๐
	ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เป้าหมาย
ประมาณการ
(ล้านบาท)

๗.๑ ประชุมติดตามการปฏิบัติงานของ	สสจ./สสพ.	ตามแผนงาน/
โครงการ	ปี	๒๕๖๐

๑,๖๐๕	ราย ๑.๖๐

๗.๒ พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ร้อยละ	๘๒ ๓๐.๐๐

๗.๓ พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น ๑๖	สาขา ๑.๗๐

รวม ๓ กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ ๓๓.๓๐
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ยุทธศาสตร์ ๘ การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
เป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการดูแลกิจการที่ดีภายใต้

หลักธรรมาภิบาล	และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ ๘.๑	พัฒนาระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์

โครงการ
กิจกรรม

-
	โครงการ

งบประมาณ 
รวม 

-
	ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เป้าหมาย
ประมาณการ
(ล้านบาท)

- - -

รวม - กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ -
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CPD Planning

Cooperative Promotion Department Planing

www.cpd.go.th/planning

PLANNING

รำยละเอียด
โครงกำรตำมนโยบำย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาคำวามเข้มแข็งของสหกรณ์
๑.๑ ชื่อโครงการ: การจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน

๑. วัตถุประสงค์:  

	 ๑.๑	 เพื่อสร้างองค์ความรู้การมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยวิธีการสหกรณ์

	 ๑.๒	 เพือ่ขยายจ�านวนสหกรณ์ชมุชนทีป่ระสบความส�าเรจ็และสามารถเป็นแบบอย่างทีด่ไีด้

	 ๑.๓	 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน

๒. กลุ่มเป้าหมาย

	 สหกรณ์ชุมชนภาคละ	๕	สหกรณ์		รวมทั้งสิ้น		๒๐		สหกรณ์

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๖๐ – ๖๔
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	คัดเลือกสหกรณ์ชุมชนที่จะน�าไปสู่สหกรณ์
ชุมชนที่ประสบความส�าเร็จ		และเป็นแบบอย่างให้
สหกรณ์ชุมชนอื่น

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐

๓.๒	ร่วมจัดท�าเวทีชุมชน	(เวทีการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง)

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐

๓.๓	ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมเพื่อ
ชุมชน	(สหกรณ์ละ	๕	กิจกรรม/โครงการ)

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

๓.๔	สรุปและประเมินผลการด�าเนินการของสหกรณ์
ชุมชน	(สหกรณ์ละ	๑	เล่ม)

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๑.๖ ๑.๖ ๑.๖ ๑.๖ ๑.๖

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

	 สหกรณ์ชุมชนมีการด�าเนินกิจกรรมร่วมกันในลักษณะต่อเนื่อง	 มีการร่วมคิด	 ร่วมแก้ไข	

ปัญหาของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันในวงสัมพันธ์เดียวกัน		สร้างความเข้มแข็งให้กับคณะ

บุคคลในชุมชน	และสหกรณ์ที่อยู่ในชุมชนนั้น	ๆ	และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสหกรณ์อื่นได้

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 

	 ๖.๑	 สหกรณ์ชุมชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินการในการท�ากิจกรรมของ

สหกรณ์ชุมชน		

	 ๖.๒		สหกรณ์มกีจิกรรมและโครงการทีท่�าร่วมกบัชมุชนไม่น้อยกว่า		๕		กจิกรรม/โครงการ

๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	:	กลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงิน

และร้านค้า
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๑.๒ ชื่อโครงการ: การส่งเสริมการจัดท�าแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์บริการ

๑. วัตถุประสงค์:  

	 ๑.๑	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์	 กรรมการ	 เจ้าหน้าที่	 และสมาชิกของสหกรณ์	 มี

ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ	และขั้นตอนการจัดท�าแผนกลยุทธ์

	 ๑.๒	 เพือ่ส่งเสรมิให้สหกรณ์บรกิารมกีารจดัท�าแผนกลยทุธ์เป็นกรอบในการบรหิารงานของ

สหกรณ์	

๒. กลุ่มเป้าหมาย

	 สหกรณ์บริการที่ยังไม่เคยจัดท�าแผนกลยุทธ์	จาก	๓๘	จังหวัด	ๆ	ละ	๒	สหกรณ์	รวม	๗๖	

สหกรณ์

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๖๐ – ๖๔
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	รวบรวมจ�านวนและรายชื่อสหกรณ์บริการ	
ที่ยังไม่เคยมีการจัดท�าแผนกลยุทธ์มีความสมัคร
ใจและมีความพร้อมที่จะเข้ารับความรู้	ความ
เข้าใจในการจัดท�าแผนกลยุทธ์	จากจังหวัด/
พื้นที่	เพื่อทราบข้อมูล	จ�านวนสหกรณ์ที่เข้า
ร่วมโครงการและติดตามผลการด�าเนินงาน
โครงการ

๗๖	แห่ง

๓.๒	จัดท�าแนวทางการด�าเนินงานโครงการฯ	
ให้กับจังหวัด/พื้นที่

๑	แนวทาง

๓.๓	ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าในเรื่องการ
ด�าเนินงานตามโครงการฯ	แก่เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์	ส�านักงานสหกรณ์จังหวัด		
บุคลาการของสหกรณ์ทางโทรศัพท์	และ
ลงพื้นที่

๓๘	แห่ง

๓.๔	ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลตาม
โครงการฯ	เพื่อสรุปผลโครงการ	ส�าหรับเป็น
แนวทางในการด�าเนินการปีต่อไป

๙	ครั้ง

๔. ประมาณการงบประมาณ (บาท) ๒,๑๑๕,๒๘๐
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

	 ๕.๑	 เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิสหกรณ์	กรรมการ	เจ้าหน้าที	่และสมาชิกของสหกรณ์มคีวามรูค้วาม

เข้าใจในกระบวนการและขัน้ตอนการจดัท�าแผนกลยทุธ์สามารถแนะน�าส่งเสรมิสหกรณ์ให้มกีารจดัท�าแผน

กลยุทธ์ได้

	 ๕.๒	 สหกรณ์มีแผนกลยุทธ์	สามารถใช้เป็นกรอบในการบริหารงานของสหกรณ์

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 

	 ร้อยละ	๗๐	ของสหกรณ์บริการเป้าหมายมีแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์

๗. หน่วยงานรบัผดิชอบโครงการ :	กลุม่พฒันาสหกรณ์บรกิาร		กองพฒันาสหกรณ์ด้านการเงนิและร้านค้า
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๑.๓ ชื่อโครงการ: สร้างความเข้มแข็งสหกรณ์บริการ ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง

๑. วัตถุประสงค์:  

	 ๑.๑	 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยของสมาชิกสหกรณ์ประเภท

บริการ	ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง

	 ๑.๒	 ส่งเสริมการสร้างแผนธรุกิจสหกรณ์	สร้างภมูคิุม้กนั	และการสร้างรายได้	ให้แก่สมาชกิ

สหกรณ์ประเภทบริการ	ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง

	 ๑.๓	 ให้ความรู้ในบทบาหน้าที่ของกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์

๒. กลุ่มเป้าหมาย

	 สหกรณ์ประเภทบริการภายใต้โครงการบ้านมั่นคง	จ�านวน	๑๐	สหกรณ์	จากเป้าหมาย	๒๑	

สหกรณ์	ที่ด�าเนินการจัดตั้งในปี	พ.ศ.๒๕๕๙	และสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ในปี	พ.ศ.๒๕๖๐

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๖๐ – ๖๔
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	ตั้งคณะท�างานสร้างความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์บริการ

/ / /

๓.๒	ส�ารวจข้อมูลเบื้องต้นด้านภาวะ
เศรษฐกิจสังคมของสมาชิกในกลุ่ม
เป้าหมาย	(ปี	๒๕๖๐)

/

๓.๓	ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการสร้าง
ความเข้มแข็งในสหกรณ์	ในพื้นที่กลุ่มเป้า
หมาย

/ / /

๓.๔	จัดสรรงบประมาณในการจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
การบัญชีในสหกรณ์	ในวุฒิการศึกษาวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	ขึ้นไป	
โดยจัดจ้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา	๓	ปี

/ / /

๓.๕	ติดตามและประเมินผลสหกรณ์ที่
เข้าร่วมโครงการ

/ / /

๔. ประมาณการงบประมาณ (บาท) ๑,๘๖๔,๒๐๐ ๑,๘๖๔,๒๐๐ ๑,๘๖๔,๒๐๐
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

	 ๕.๑	 สมาชกิสหกรณ์ประเภทบรกิารได้รบัการส่งเสรมิแผนธรุกจิสหกรณ์	และการสร้างรายได้

	 ๕.๒	 สหกรณ์ประเภทบริการ	มีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 

	 เชิงปริมาณ	สมาชิกสหกรณ์ประเภทบริการกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการออมและมี

การออม

๗. หน่วยงานรบัผดิชอบโครงการ :	กลุม่พฒันาสหกรณ์บรกิาร	กองพฒันาสหกรณ์ด้านการเงนิและร้านค้า



แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

156

๑.๔ ชื่อโครงการ: พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร

๑. วัตถุประสงค์:  

	 ๑.๑		ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสถาบันเกษตรกร

	 ๑.๒		พัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีศักยภาพ	สามารถ

บริหารจัดการสินค้าเกษตรได้ครบวงจรตลอดโซ่การผลิต

	 ๑.๓		ยกระดับความสามารถในการด�าเนินธุรกิจเพื่อให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่าง	ๆ

๒. กลุ่มเป้าหมาย

	 ๒.๑		จ�านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้นปีละ	๓๐,๐๐๐	ราย

	 ๒.๒		รักษามาตรฐานระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ	(ประสิทธิภาพ

ในการบริการสมาชิก	การด�าเนินธุรกิจ	จัดการองค์กร	บริหารงาน)

	 ๒.๓		ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ	๓	ต่อปี		

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๖๐ – ๖๔
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	เตรียมการ ๗๘	แห่ง ๗๘	แห่ง ๗๘	แห่ง ๗๘	แห่ง ๗๘	แห่ง

๓.๒	สร้าง	หรือพัฒนาเครือข่ายตามประเภท
ผลิตภัณฑ์

๑๕๖
เครือข่าย

๑๕๖
เครือข่าย

๑๕๖
เครือข่าย

๑๕๖
เครือข่าย

๓.๓	พัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพระดับจังหวัด ๗๘	
เครื่อข่าย

๗๘	
เครื่อข่าย

๗๘	
เครื่อข่าย

๗๘	
เครื่อข่าย

๓.๔	ติดตามงาน ๗๘ ๗๘ ๗๘ ๗๘
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๒.๗ ๑๗.๔ ๑๗.๔ ๑๗.๔ ๑๗.๔

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

	 ๕.๑		จ�านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้นปีละ	๓๐,๐๐๐	ราย

	 ๕.๒		รักษามาตรฐานระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ	(ประสิทธิภาพ

ในการบริการสมาชิก	การด�าเนินธุรกิจ	จัดการองค์กร	บริหารงาน)

	 ๕.๓		ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ	๓	ต่อปี		

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 

	 ๖.๑		จ�านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร

	 ๖.๒		จ�านวนสถาบันเกษตรกรที่ประสบความส�าเร็จ

	 ๖.๓		รายได้สุทธิของสถาบันเกษตรกร

๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	:	กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	
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๑.๕ ชื่อโครงการ : สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

๑. วัตถุประสงค์:  

	 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและบริการ	 โดยใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	

งานวิจัย	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูง

๒. กลุ่มเป้าหมาย

	 ๒.๑	 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าโคเนื้อ	 ๓๐	แห่ง	 สุกร	๗	แห่ง	 กุ้ง	 ๑๐	แห่ง	 

ปลานิล	๗	แห่ง	ข้าว	๒๑	แห่ง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	๓๕	แห่ง	มันส�าปะหลัง	๑๕	แห่ง	รวม	๑๒๕	แห่ง

	 ๒.๒	กลุ่มผู้ผลิตสินค้าที่เป็นกลุ่มอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกร	๑๕๐	แห่ง	

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๖๐ – ๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔
๓.๑	คัดเลือกเป้าหมาย ๑๕๖	แห่ง ๒๗๕	แห่ง ๒๗๕	แห่ง ๒๗๕	แห่ง ๒๗๕	แห่ง

๓.๒	การพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ๑๕๖	แห่ง ๒๗๕	แห่ง ๒๗๕	แห่ง ๒๗๕	แห่ง ๒๗๕	แห่ง

๓.๓	ติดตามงาน	รายงานผลการด�าเนินงาน ๑๕๖	แห่ง ๒๗๕	แห่ง ๒๗๕	แห่ง ๒๗๕	แห่ง ๒๗๕	แห่ง

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๑๑.๐๕ ๒๑.๒๓ ๒๑.๒๓ ๒๑.๒๓ ๒๑.๒๓

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

	 ๕.๑	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

	 ๕.๒	เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเพิ่มขึ้น

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 

	 ๖.๑	รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร

	 ๖.๒	GDP	ภาคเกษตร

๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 	:		กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
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๑.๖ ชื่อโครงการ: การพัฒนากรรมการสหกรณ์สู่มาตรฐาน (Smart Officers)

๑. วัตถุประสงค์:  

	 เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์มีองค์ความรู้	 ทักษะ	 และสมรรถนะ	 ที่เกี่ยวกับการบริหาร

งานสหกรณ์ได้อย่างมืออาชีพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๒. กลุ่มเป้าหมาย

	 กรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ	ในแต่ละสหกรณ์	จ�านวน	๗,๑๔๑	แห่ง	คณะกรรมการด�าเนิน

งาน	จ�านวนทั้งสิ้น	๗๕,๘๘๓	คน	ด�าเนินการในปี	๒๕๖๐	-๒๕๖๔	

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๖๐ – ๖๔
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	ศึกษา	ส�ารวจ	และรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสหกรณ์	เพื่อ
น�ามาจัดท�าฐานข้อมูล

๑	ครั้ง

๓.๒	วิเคราะห์ก�าหนดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์	ในด้านองค์ความรู้	ทักษะและ
สมรรถนะของกรรมการสหกรณ์

๑	ครั้ง

๓.๓	ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์ได้รับรู้และ
รับทราบ

๑	ครั้ง

๓.๔	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	เพื่อบูรณา
การร่วมกับสถาบันการศึกษา/สันนิบาต/
ชุมนุมสหกรณ์/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ใน
การวางแผนและจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน
กรรมการสหกรณ์	(ระดับต้น	ระดับกลาง	
ระดับสูง)

๒	-	๔	
ครั้ง

๓.๕	จัดท�าสื่อการเรียนรู้	เช่น	เอกสารชุด
วิชา/ระบบ	E-Learning	

อย่างน้อย		
๕	ชุดวิชา

๓.๖	ด�าเนินการฝึกอบรมร่วมกับสถาบัน
การศึกษา/สันนิบาต/ชุมนุมสหกรณ์/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      กิจกรรมที่ ๑	การฝึกอบรม	In	
class
						๑.๑	ฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์ทั้ง
คณะ	เพื่อให้องค์ความรู้ในการบริหารงาน
สหกรณ์

๒,๓๘๐
สหกรณ์

๒,๓๘๐
สหกรณ์

๒,๓๘๐
สหกรณ์
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๖๐ – ๖๔
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

						๑.๒	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	
(Workshop)	เพื่อจัดท�าแผนกลยุทธ์พัฒนา
สหกรณ์	และติดตามประเมินผลการน�า
แผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง
      กิจกรรมที่ ๒	คณะกรรมการ
สหกรณ์ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง	จากคู่มือ
ชุดรายวิชาการเรียนรู้	หรือผ่านระบบ	E-
Learning
      กิจกรรมที่ ๓	สรุปผลโครงการ
และจัดสัมมนาเพื่อพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่
กรรมการสหกรณ์ที่ผ่านการประเมินตาม
หลักสูตร
๓.๗	ติดตามประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้
ในการบริหารงานสหกรณ์

๒,๓๘๐
สหกรณ์

๒,๓๘๐
สหกรณ์

๒,๓๘๐
สหกรณ์

๓.๘	ประกวดและมอบรางวัลเกียรติบัตร
แก่กรรมการและผู้น�ากลุ่มสมาชิกดีเด่น

๑	ครั้ง ๑	ครั้ง

๓.๙	ขยายผลน�าไปสู่การพัฒนาองค์ความ
รู้ของกรรมการสหกรณ์ในระดับที่สูงขึ้น	
(High	Level	Skills)

อย่างน้อย	
๑	หลักสูตร

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๐.๕ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
	 คณะกรรมการสหกรณ์มมีาตรฐานองค์ความรูท้ีส่ามารถน�าไปใช้ในการบรหิารงานสหกรณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	และสอดคล้องตามอุดมการณ์	หลักการ	วิธีการสหกรณ์	และคุณค่าสหกรณ์	ส่งผล
ให้กิจการสหกรณ์มีผลประกอบการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ความผิดพลาดในการบริหารงานลดลง	และผล
ส�ารวจความพึงพอใจของสมาชิกสูงขึ้นทุกปี	สหกรณ์มีความเข้มแข็ง	มั่นคง	และยั่งยืนต่อไป	

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 
	 ๖.๑		คณะกรรมการสหกรณ์ได้รบัการพฒันาศกัยภาพ	จ�านวน	๗๕,๘๘๓	คน	๗,๑๔๑	สหกรณ์	
	 ๖.๒		กรรมการสหกรณ์ผ่านเกณฑ์ประเมินตามหลักสูตรมาตรฐานพัฒนากรรมการ	(ได้รับ
วุฒิบัตร)	ร้อยละ	๘๐	ขึ้นไปของคณะกรรมการที่เข้ารับการพัฒนา
	 ๖.๓		คณะกรรมการสหกรณ์สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานสหกรณ์
ได้จริง	อย่างน้อย	๑	เรื่อง/กิจกรรม/โครงการ

๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 	:		ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
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๑.๗ ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างครบวงจร

๑. วัตถุประสงค์:  

	 ๑.๑	เพือ่วิเคราะห์การด�าเนนิธรุกิจสหกรณ์	และก�าหนดแผนพฒันาการบรหิารจัดการผลติผล

ทางการเกษตรเป้าหมาย	ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

	 ๑.๒	บูรณาการการขบัเคลือ่นแผนงาน/โครางการ	ตามแผนพฒันาการบรหิารจดัการผลติผล

ทางการเกษตรเป้าหมาย	ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

	 ๑.๓	เพื่อให้สหกรณ์และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ	 สามารถบริหารจัดการผลิตผลทางการ

เกษตรเป้าหมาย	ได้อย่างครบวงจร	โดยการเพิ่มรายได้	ลดต้นทุนการผลิต	เพิ่มผลผลิต	และเพิ่มมูลค่า

ผลผลิตอย่างครบวงจร

๒. กลุ่มเป้าหมาย

	 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ	 ได้แก่คณะกรรมการ	ฝ่ายจัดการ	สมาชิกผู้ผลิต	ผลผลิต

ทางเกษตรเป้าหมาย	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัด	 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	 หน่วยงานภาคี	 

เครือข่าย	เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง	รุ่นละ	๓๕	คน	โดยสหกรณ์เป้าหมายหลักที่เข้าร่วมโครงการ	ได้แก่

	 ๒.๑		สหกรณ์ภาคการเกษตรในเขตนิคมสหกรณ์

	 ๒.๒		สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ	๑	หอการค้า	๑	สหกรณ์การเกษตร

	 ๒.๓		สหกรณ์ที่ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดคัดเลือก

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๖๐ – ๖๔
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

กิจกรรมที่ ๑ ขั้นเตรียมการ
๑	 สถาบันพัฒนากรรมการและ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์จัดท�าโครงการ	
จัดท�าคู่มือการพัฒนาโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ
สหกรณ์อย่างครบวงจร	ออกแบบ
ส�ารวจการเก็บข้อมูลแบบประเมิน
ผลโครงการ	เพื่อขออนุมัติหลักการ
โครงการ/งบประมาณ
๒.	ประชุมชี้แจงภาพรวมโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ
สหกรณ์อย่างครบวงจรให้กับ	ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์/	

ปีละ
	๑	ครั้ง

ปีละ
	๑	ครั้ง

ปีละ
	๑	ครั้ง				

ปีละ
	๑	ครั้ง

ปีละ
	๑	ครั้ง
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๖๐ – ๖๔
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

นิคมสหกรณ์/	ส�านักงานสหกรณ์
จังหวัด/	ผู้อ�านวยการส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่	๑	
และพื้นที่	๒
๓.	 รับสมัครสหกรณ์เพื่อเข้าร่วม
โครงการ
๔.	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดร่วม
กับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์แต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
ธุรกิจสหกรณ์อย่างครบวงจร	โดย
คณะกรรมการฯ	มีหน้าที่ความรับ
ผิดชอบ
๕.	 คณะกรรมการโครงการฯ	
ประชุมวางแผนด�าเนินงานให้เป็นไป
ตามรายละเอียดที่คู่มือฯ	ก�าหนด
๖.	 คณะกรรมการโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ
สหกรณ์อย่างครบวงจร	ประชุมชี้
แจ้งโครงการฯ	แก่คณะกรรมการ
ด�าเนินการของสหกรณ์เป้าหมาย

๔๙	
สหกรณ์

๗๘	สหกรณ์ ๗๘	
สหกรณ์

ขยายผล
ไปยังสหกรณ์
การเกษตร
ทั่วประเทศ

ขยายผล
ไปยังสหกรณ์
การเกษตร
ทั่วประเทศ

กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาข้อมูลและ
สภาพทั่วไป
๑.	 เจ้าหน้าที่ส�านักงานสหกรณ์
จังหวัด/นิคมสหกรณ์ที่ได้รับมอบ
หมาย/ศูนย์ฯ	ประชุมหารือร่วม
กับกรรมการ/ฝ่ายจัดการ/ผู้แทน
สหกรณ์เป้าหมาย
๒.	เจ้าหน้าที่ส�านักงานสหกรณ์
จังหวัด/นิคมสหกรณ์ที่ได้รับมอบ
หมาย/ศูนย์ฯ	ศึกษาวิเคราะห์

๔๙	
สหกรณ์	ๆ	
ละ	๑	ครั้ง

๗๘
สหกรณ์	ๆ	
ละ	๑	ครั้ง

๗๘	
สหกรณ์	ๆ	
ละ	๑	ครั้ง

ขยายผล
ไปยังสหกรณ์
การเกษตร
ทั่วประเทศ

ขยายผล
ไปยังสหกรณ์
การเกษตร
ทั่วประเทศ
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๖๐ – ๖๔
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

ข้อมูลสมาชิก	จัดท�าฐานข้อมูล
ผู้ผลิต	ตามผลผลิตทางเกษตร
เป้าหมาย
๓.	 เจ้าหน้าที่จังหวัดที่ได้รับมอบ
หมายวางแผน	ประสานงาน
วิทยากร/ผู้มีความรู้ด้านการ
ผลิตผลทางการเกษตร	เป้าหมาย	
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ ๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การโครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างครบ
วงจร
๑.	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดร่วม
กับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ประสานงานกับสหกรณ์
เป้าหมาย	และภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการด้าน
กลุ่มเป้าหมาย	วิทยากร	สถานที่	
เอกสาร	และการวางแผนด�าเนิน
การและด้านอื่น	ๆ	ในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
๒.	ส�านักงานสหกรณ์จังหวัด
ด�าเนินการจัดประชุมโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ
สหกรณ์อย่างครบวงจรโดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของสมาชิกกรรมการ	
ฝ่ายจัดการ	และภาคีเครือข่าย	
อาทิ	หอการค้า	สถาบันการศึกษา	
ส�านักงานสหกรณ์จังหวัด
๓.	 สรุปผลที่ได้จากการประชุม
เสนอคณะกรรมการโครงการฯ	
เพ่ือให้สหกรณ์และภาคีร่วมขับเคล่ือน

๔๙	
สหกรณ์	ๆ	
ละ	๑	ครั้ง

๗๘	
สหกรณ์	ๆ	
ละ	๑	ครั้ง

๗๘	
สหกรณ์	ๆ	
ละ	๑	ครั้ง

อย่างน้อย
จังหวัดละ	

๑	สหกรณ์	ๆ	
ละ	๑	ครั้ง

อย่างน้อย
จังหวัดละ	

๑	สหกรณ์	ๆ	
ละ	๑	ครั้ง
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๖๐ – ๖๔
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

กิจกรรมที่ ๔ จัดท�าแผนปฏิบัติ
การและขับเคลื่อนตามแผน
๑.	 สหกรณ์	(กรรมการ	ฝ่าย
จัดการ	กลุ่มสมาชิกผู้ผลิต)	ร่วม
กับคณะกรรมการ	โครงการฯ	จัด
ท�าแผนปฏิบัติการแต่ละโครงการ	
โดยก�าหนดผู้รับผิดชอบ	วันเวลา	
วิธีการด�าเนินการ	งบประมาณ	
(เอกสารแนบตามแบบ	Action	
Plan)	ซึ่งในการจัดท�าแผนปฏิบัติ
การจะต้องให้ครอบคลุมทั้งต้นน้�า	
กลางน้ำา ปลายน้ำา 
๒.	สหกรณ์ขับเคลื่อนตามแผน
งาน/โครงการ	โดยมีภาคีเครือ
ข่าย	เช่นส�านักงานสหกรณ์จังหวัด
สถาบันการศึกษา	หอการค้าระดับ
จังหวัด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตผลทางการเกษตรเป้าหมาย
และอื่น	ๆ	ให้การสนับสนุนร่วม
ขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้�า	กลางน้�า	
ปลายน้ำา

๔๙	
สหกรณ์	ๆ	

ละ	๑	
แผนงาน

๗๘	
สหกรณ์	ๆ	

ละ	๑	
แผนงาน

๗๘	
สหกรณ์	ๆ	

ละ	๑	
แผนงาน

อย่างน้อย
จังหวัดละ	๑	
สหกรณ์	ๆ	

ละ	๑	
แผนงาน

อย่างน้อย
จังหวัดละ	๑	
สหกรณ์	ๆ	

ละ	๑	
แผนงาน

กิจกรรมที่ ๕ ติดตาม ประเมิน
ผลการด�าเนินการตามแผนพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรเป้าหมาย
๑.		คณะกรรมการโครงการฯ	
ร่วมกับสหกรณ์	ติดตามประเมิน
เป็นระยะ	ซึ่งการประเมินในมิติ	
การลดต้นทุน	การเพิ่มรายได้	
กระบวนการบริหารจัดการของ
สหกรณ์และการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น

๔๙
สหกรณ์
อย่างน้อย

๗๘
สหกรณ์
อย่างน้อย

๗๘	
สหกรณ์
อย่างน้อย

อย่างน้อย
จังหวัดละ	๑	
สหกรณ์	ๆ	
ละ	๑	ครั้ง

อย่างน้อย
จังหวัดละ	๑	
สหกรณ์	ๆ	
ละ	๑	ครั้ง
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๖๐ – ๖๔
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๒.	คณะกรรมการโครงการฯ	ร่วม
กับสหกรณ์	ปรับปรุง	ทบทวนแผน
งาน/โครงการ/กิจกรรม

๔๙	
สหกรณ์	ๆ	
ละ	๑	ครั้ง

๗๘
สหกรณ์	ๆ	
ละ	๑	ครั้ง

๗๘	
สหกรณ์	ๆ	
ละ	๑	ครั้ง

๔. ประมาณการงบประมาณ 
(ต่อรุ่น)

๑๒๗,๕๘๐ ๑๒๗,๕๘๐ ๑๒๗,๕๘๐ ๑๒๗,๕๘๐ ๑๒๗,๕๘๐

รวม (บาท) ๖,๒๕๑๔๒๐ ๙,๙๕๑,๒๔๐ ๙,๙๕๑,๒๔๐ ๙,๙๕๑,๒๔๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

	 สหกรณ์มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการธุรกิจร่วมกับภาคีเครือข่าย	ส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์	 และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน	

ตั้งแต่	ต้นน�้า	กลางน�้า	ปลายน�้า		

	 ๕.๑	 ระดับต้นน�้า	สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น	ลดต้นทุนการผลิตสามารถท�าการผลิตได้เหมาะ

สมกับสภาพพื้นที่	มีมาตรฐานเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

	 ๕.๒	 ระดับกลางน�้า	สหกรณ์มีการจัดการผลผลิต	เช่น	การส่งเสริมการผลิตของสมาชิก	

การรวบรวม	การแปรรูป	ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 ๕.๓	 ระดับปลายน�้า	 สหกรณ์ร่วมกับหอการค้า	 และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	 เพิ่มช่อง

ทางการตลาด	พัฒนาระบบโลจิสติกส์

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 

	 ๖.๑	 สหกรณ์มแีผนงานพฒันาการบรหิารการจดัการผลผลติทางการเกษตรเป้าหมาย	อย่าง

น้อยสหกรณ์ละ	๑	แผน

	 ๖.๒	 สหกรณ์เป้าหมายทีเ่ข้าร่วมโครงการทกุแห่ง	ขับเคลือ่นแผนงาน/โครงการ	โดยมแีผน

ปฏิบัติการ	ตั้งแต่	ต้นน�้า	กลางน�้า	ปลายน�้า	และน�าแผนสู่การปฏิบัติ

	 ๖.๓	 สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๘๐	สามารถเพิ่มรายได้	ลด

ต้นทุนการผลิต	เพิ่มผลผลิต	และเพิ่มมูลค่าผลผลิต	

๗. หน่วยงานรบัผดิชอบโครงการ 	:		สถาบันพฒันากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์	กรมส่งเสรมิสหกรณ์
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๑.๘ ชื่อโครงการ: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสหกรณ์

๑. วัตถุประสงค์:  

	 ๑.๑		เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวให้สามารถแข่งขันในตลาด

					 ๑.๒		สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น

๒. กลุ่มเป้าหมาย

	 สหกรณ์	/	กลุ่มเกษตรกร

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๖๐ – ๖๔
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	ตรวจประเมินเบื้องต้น ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๓.๒	ตรวจประเมินโดยละเอียด ๓ ๓ ๓ ๓ ๓
๓.๓	ประเมินและศึกษาความเป็นไปได้ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๓.๔	การน�าไปใช้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๓.๕	ประเมินผลโครงการ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๐.๔ ๐.๔ ๐.๔ ๐.๔ ๐.๔

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

	 ๕.๑		สหกรณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม

	 ๕.๒		สหกรณ์สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 

	 สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น	(วัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแปรรูป)

๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ		:		สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
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