
หน่วยงานออกแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
กิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรองพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบ
การผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต



แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563 - 2565) ประเด็นการเกษตร

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน ผล แผน แผน

1. สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 88 95.74 90 91
2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 อย่างน้อยร้อยละ 24 0.00 25 30

แผนระดับ 3 แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมท าการเกษตรแปรรูป 1 แห่ง
กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูป 2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัวร้อยละ ร้อยละ 3

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 3. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่าย ร้อยละ 100
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีก าหนด 

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป
สินค้าเกษตรมาใช้ในการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สร้างความหลากหลายของสินค้า รวมท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป 
บรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การบริหารจัดการและการสร้างความหลากหลายของสินค้าและคุณภาพบรรจุภัณฑ์ท่ีมีผลส าเร็จสอดคล้อง

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมทักษะด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป รวมท้ังการบริหารจัดการการผลิต กับเป้าหมายด้านเกษตรแปรรูป
การตลาดแก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้เป็นท่ีพ่ึงในการแก้ไขปัญหาการตลาดสินค้าเกษตร
ในชุมชนและเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจการผลิต การตลาด

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต งานเลขท่ี พศส.38
ปริมาณงาน จ านวนเงิน

หน่วยนับ เป้าหมาย (บาท)
กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม 68,700     

การแปรรูปสินค้าเกษตรมาใช้ในการแปรรูปผลผลิต สร้างความหลากหลายของสินค้า แห่ง 1 1.งบด าเนินงาน 68,700     
รวมท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 68,700     

1.1 ตรวจสอบคุณสมบัติ ส ารวจความต้องการ และคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (1) ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานส าหรับทุกกลุ่มงาน/และกลุ่มส่งเสริมฯ ท่ีรับผิดชอบ 11,200     
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ี 1 ภายใต้โครงการ แห่ง 1 ในการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯให้เกิดผลส าเร็จตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผิดชอบ (ถัวจ่าย)

1.2 เข้าร่วมการประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ี 1-2 ผ่านระบบออนไลน์ คร้ัง 1 (2) ค่าวัสดุ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม/จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 5,000      
ตามก าหนดการท่ี กพก. ก าหนด ส่งเสริมการตลาดสินค้าสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร/เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน

1.3 เข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกับการสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการ 52,500     
สร้างมูลค่า รวมถึงการจัดท าแผนการตลาดและส่ือประชาสัมพันธ์ รองรับแผนการตลาดเกษตร (ถัวจ่าย ภายในการจัดอบรม/จัดประชุม)
สร้างมูลค่าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามหลักสูตรท่ี กพก. ก าหนด (3.1) หลักสูตรการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 52,500      
ผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 3 หลักสูตร ดังน้ี /บรรจุภัณฑ์/การท าส่ือประชาสัมพันธ์และการวางแผนการตลาด
(1) หลักสูตรความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่า (3.2) ประชุมเพ่ือวางแผนและขับเคล่ือนการใช้อุปกรณ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพ -          
(2) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูป (3.3) ประชุมสรุปผลการขับเคล่ือนการใช้อุปกรณ์การตลาดท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ -          
(3) หลักสูตรการจัดท าแผนการตลาดและส่ือประชาสัมพันธ์ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เป้าหมาย
ตามท่ี กพก. ก าหนด

เป้าหมาย
ตามท่ี กพก. ก าหนด

(Output)

งานท่ีด าเนินการ
งบประมาณ

ประเภทรายจ่าย/รายการ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมท้ังส้ิน

ผลสัมฤทธ์ิการด าเนินโครงการ (Outcome)

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนแม่บทย่อย : เกษตรแปรรูป (สนับสนุน) ปี 2565 แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร (หลัก)
ตัวช้ีวัด แผน ตัวช้ีวัด

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัวร้อยละ 3

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

พศส.38 จังหวัดภูเก็ต หน้าท่ี 1



ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต งานเลขท่ี พศส.38
ปริมาณงาน จ านวนเงิน

หน่วยนับ เป้าหมาย (บาท)

(Output)

งานท่ีด าเนินการ
งบประมาณ

ประเภทรายจ่าย/รายการ
1.4 ประสานงานกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม แห่ง 1

เพ่ือพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูป
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

1.5 จัดอบรมหลักสูตรการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แห่ง/ราย 1/30
/บรรจุภัณฑ์/การท าส่ือประชาสัมพันธ์และการวางแผนการตลาด 
ตามคู่มือ/แนวทางท่ี กพก. ก าหนด (จัดอบรมแห่งละ 3 วัน และผู้เข้าอบรมแห่งละ 30 ราย)

1.6 ก ากับ ติดตาม แนะน าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีผ่านการอบรมการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยี แห่ง/ราย 1/30
การแปรรูปสินค้าเกษตร/การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/การท าส่ือประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ 1
และการวางแผนการตลาด ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
รวมถึงเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 

1.7 ติดตามการขับเคล่ือนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก คร้ัง 7
และผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินโครงการ

1.8 รวบรวมข้อมูล รายงานความคืบหน้าของการด าเนินโครงการตามข้ันตอนและเง่ือนเวลา คร้ัง 7
ของการรายงานผลตามท่ีกรมฯ ก าหนด และประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินงาน
พร้อมท้ังปัญหาและอุปสรรคเป็นประจ าทุกเดือน

1.9 รายงานผลการด าเนินโครงการ และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแบบท่ี กพก. แห่ง 1
ก าหนด หากมีงบประมาณเหลือจ่ายให้ส่งคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์ทันที

จ านวนเป้าหมายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ของกิจกรรมท่ี 1 ตามเอกสารท่ีแนบ
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมทักษะด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป  

รวมท้ังการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ แห่ง 4

2.1 ก าหนดเง่ือนไข/คุณสมบัติ ส ารวจความต้องการ และคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ แห่ง 4
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ี 2 ภายใต้โครงการ ดังน้ี
(1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปปี 2560-2564 แห่ง  -
(2) กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปปี 2563 แห่ง 4

2.2 เข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกับการบริหารต้นทุนสินค้าเพ่ือการแปรรูป 
(สินค้าข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มันส าปะหลัง) และมาตรฐานสินค้าแปรรูป (พืช ประมงและปศุสัตว์)
 ตามหลักสูตรท่ี กพก. ก าหนด ผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 2 หลักสูตร ดังน้ี
(1) หลักสูตรการบริหารต้นทุนสินค้าเพ่ือการแปรรูป (สินค้าข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มันส าปะหลัง) 

รุ่นท่ี 1 สินค้าข้าว
รุ่นท่ี 2 สินค้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์และมันส าปะหลัง

(2) หลักสูตรมาตรฐานสินค้าแปรรูป (พืช ประมงและปศุสัตว์)
รุ่นท่ี 1 สินค้าพืช
รุ่นท่ี 2 สินค้าประมงและปศุสัตว์

ตามท่ี กพก. ก าหนด

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
/กลุ่มอาชีพ

เป้าหมาย
ตามท่ี กพก. ก าหนด

เป้าหมาย
ตามท่ี กพก. ก าหนด

เป้าหมาย
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ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต งานเลขท่ี พศส.38
ปริมาณงาน จ านวนเงิน

หน่วยนับ เป้าหมาย (บาท)

(Output)

งานท่ีด าเนินการ
งบประมาณ

ประเภทรายจ่าย/รายการ

2.3 ประสานงานกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้าร่วมการประชุม แห่ง -

การขับเคล่ือนการใช้อุปกรณ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์

2.4 จัดประชุมเพ่ือขับเคล่ือนการใช้อุปกรณ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิม แห่ง -

ให้กับผลิตภัณฑ์ ตามคู่มือ/แนวทางท่ี กพก. ก าหนด (จ านวนแห่งละ 20 ราย) ดังน้ี

คร้ังท่ี 1 ประชุมเพ่ือวางแผนและขับเคล่ือนการใช้อุปกรณ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพ (แห่งละ 1 วัน) แห่ง/ราย -

คร้ังท่ี 2 ประชุมสรุปผลการขับเคล่ือนการใช้อุปกรณ์การตลาดท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ (แห่งละ 1 วัน) แห่ง/ราย -

2.5 ก ากับ ติดตาม แนะน า ส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ ของกิจกรรมท่ี 2 ดังน้ี แห่ง 4

(1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูป ปี 2560-2564 แห่ง  -

ให้มีการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ท่ีได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ และมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน

(2) กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูป ปี 2563 แห่ง 4

ให้มีการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ท่ีได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ และด าเนินการตามแผนการผลิตท่ีก าหนด

2.6 ติดตามการขับเคล่ือนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก คร้ัง 7

และผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินโครงการ

2.7 รวบรวมข้อมูล รายงานความคืบหน้าของการด าเนินโครงการตามข้ันตอนและเง่ือนเวลา คร้ัง 7

ของการรายงานผลตามท่ีกรมฯ ก าหนด และประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินงาน

พร้อมท้ังปัญหาและอุปสรรคเป็นประจ าทุกเดือน

2.8 รายงานผลการด าเนินโครงการ และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแบบท่ี กพก. แห่ง 4

ก าหนด หากมีงบประมาณเหลือจ่ายให้ส่งคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์ทันที

จ านวนเป้าหมายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ของกิจกรรมท่ี 2 ตามเอกสารท่ีแนบ

เง่ือนไขส าคัญ (โปรดท าความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)

1. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานน้ีแล้ว ให้จัดท า Action Plan โดยก าหนดข้ันตอนในการเข้าปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับโอนจัดสรร เพ่ือให้หน่วยงานใช้ในการก ากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลส าเร็จของงาน ตามแนวทาง/เง่ือนเวลาท่ีก าหนด

2. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือส่ังการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานผลตามเง่ือนไขท่ีกอง/ส านักผู้รับผิดชอบโครงการก าหนด เพ่ือให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวช้ีวัดและวัตถุประสงค์ 

โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดและการขับเคล่ือนงาน/โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรม พร้อมรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามเง่ือนเวลาและรูปแบบการรายงานผลท่ีกอง/ส านักก าหนด

3. เม่ือได้รับโอนเงินประจ างวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก

ของแผนปฏิบัติงานฯ ปี พ.ศ. 2565 ตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณท่ีกรมก าหนด

4 เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณข้ึนอยู่กับอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562  

และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนจัดสรรหรือการเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด ค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการด าเนินการ

5 กรณีท่ีแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ก าหนดให้มีการจัดฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้หน่วยงานท่ีจัดการฝึกอบรม ประเมินผลการฝึกอบรมและรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการท่ีจัดการฝึกอบรมภายใน 60 วันนับต้ังแต่วันส้ินสุดการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 23   พร้อมท้ังส าเนารายงานผลการฝึกอบรมให้ กพก. และ สทส. ทราบด้วย

พศส.38 จังหวัดภูเก็ต หน้าท่ี 3



เขตตรวจ
ราชการ

หน่วยงาน
จ านวน
(แห่ง)

ท่ี สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลผลิตหลัก ผลิตภัณฑ์ท่ีจะพัฒนาปี 2565

6 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 1 1 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนป่ำคลอก ยำงพำรำ พัฒนำบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์

1

รายช่ือเป้าหมายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรของกิจกรรมท่ี 1 
ท่ีต้องด าเนินการอบรมการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร/การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ /การท าส่ือประชาสัมพันธ์และการวางแผนการตลาด 

โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน ปี พ .ศ. 2565



เขตตรวจ

ราชการ
หน่วยงาน

รวม 

(แห่ง)
ท่ี ช่ือกลุ่ม สังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

6 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 4 1 กลุ่มวิสำหกิจชุมชนสมุนไพรแม่บ้ำนป่ำตลอก กลุ่มเกษตรกรท ำสวนป่ำคลอก

2 กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ยำงพำรำป่ำคลอก กลุ่มเกษตรกรท ำสวนป่ำคลอก

3 กลุ่มขนมพ้ืนบ้ำนกะทู้ สหกรณ์กำรเกษตรกะทู้ จ ำกัด

4 กลุ่มอำชีพบ้ำนกมลำ สหกรณ์กำรเกษตรกะทู้ จ ำกัด

รวม 4

รายช่ือเป้าหมายกลุ่มอาชีพของกิจกรรมท่ี 2 
ท่ีต้องด าเนินการส่งเสริม แนะน า ก ากับ ติดตามการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดกลุ่มอาชีพภายใต้สังกัดสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร 

โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน ปี 2565




