






ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

2,917.3461 1,523.7238 52.23

1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 

อย่างน้อย

ร้อยละ 88 ประมวลผลไตรมาส 4 กผง.

2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 24 ประมวลผลไตรมาส 4 กพก.

22.9472 2.9277 12.76

  

  

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 22.9472 2.9277 12.76

22.9472 2.9277 12.76

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท า

การเกษตรปลอดภัย 

แห่ง 26 - - กรมด าเนินการจ้างท่ีปรึกษาในการส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรผลิตผักและผลไม้ให้ได้มาตรฐาน GAP โดยขณะน้ี

อยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับ้าง โดยคาดว่าจะคัดเลือกและลงนาม

ในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน 2564          

 

กพก.

2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม

ท าการเกษตรปลอดภัย

ราย 1,100 ประมวลผลไตรมาส 4

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท า

การเกษตรปลอดภัย

แห่ง 82 38 46.34 กพน.

2. พ้ืนท่ีท่ีได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ไร่ 6,840 2,290 33.48

3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม

ท าการเกษตรปลอดภัย

ราย 1,368 458 33.48

4. ปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรขยายตัว

ร้อยละ 3 ประมวลผลไตรมาส 4

งบประมาณรวม

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

กิจกรรมท่ี 1 : สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกท าการเกษตรปลอดภัย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ผลสัมฤทธ์ิ : การสหกรณ์ม่ันคง สหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคม

ของชุมชนย่ังยืน

2. ส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน

ลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564

1. สนับสนุนให้สหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิก

ท าการเกษตรปลอดภัย (GAP)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมาย

ผลงาน

(1 ต.ค.63 - 

31 มี.ค. 64)

หมายเหตุ/

ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
งบประมาณ

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมาย

ผลงาน

(1 ต.ค.63 - 

31 มี.ค. 64)

หมายเหตุ/

ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

5. สมาชิกท่ีผ่านนการอบรมได้มีการปรับเปล่ียนไปท า

การเกษตรปลอดภัย 

ราย 1,368 ประมวลผลไตรมาส 4

6. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมี

รายได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย

ร้อยละ 3 ประมวลผลไตรมาส 4

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท า

การเกษตรปลอดภัย 

แห่ง 20 - -

2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม

ท าการเกษตรปลอดภัย

ราย 1,400 - -

521.9558 204.9517 39.27

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพ่ิมศักยภาพสถาบันเกษตรกร

ตัวช้ีวัด : จ านวนสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 88 ตัวช้ีวัดกระทรวง/ประมวลผลไตรมาส 4 กผง.

ตัวช้ีวัด : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ตัวช้ีวัดกระทรวง/ประมวลผลไตรมาส 4 กพก.

521.9558 204.9517 39.27

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ 13.9050 0.0000 0.00

1. เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปและสมาชิกได้รับ

การพัฒนาความรู้เร่ืองการสหกรณ์

ราย 8,390 7,075 84.33 จากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลให้

ในบางพ้ืนท่ีต้องชะลอการฝึกอบรมออกไป 

2. นักเรียน/นักศึกษา ได้รับความรู้เร่ืองของ

การสหกรณ์

ราย 1,955 216 11.05

3. ผู้เข้าอบรมมีแผนการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้

หลังการอบรม

ร้อยละ 100 ประมวลผลไตรมาส 4

3. พัฒนานิคมเกษตรปลอดภัยในพ้ืนท่ี

นิคมสหกรณ์

พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์/

บุคลากรในสถานศึกษาและประชาชน

ท่ัวไป/บุคลากรสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง

ตามศักยภาพ

กรมก าหนดแผนการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์

ปรับปรุงดินและผลิตปาล์มน้ ามัน ตามมาตรฐาน RSPO 

ให้แก่สมาชิกระหว่างเดือนเมษายน  – มิถุนายน 2564



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
งบประมาณ

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมาย

ผลงาน

(1 ต.ค.63 - 

31 มี.ค. 64)

หมายเหตุ/

ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

กิจกรรมท่ี 2 : การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์ 7.0779 0.00

1. เกิดต้นแบบการน าระบบโลจิสติกส์มาใช้ในสหกรณ์ แห่ง 4 2 50.00 สหกรณ์เป้าหมาย 4 แห่ง หาผู้รับจ้างและท าสัญญาเรียบร้อย

แล้ว โดยขณะน้ีมีสหกรณ์ 2 แห่งได้รับมอบรถบรรทุกห้องเย็น

เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ สหกรณ์โคเน้ือก าแพงแสน จ ากัด จังหวัด

นครปฐม และ สหกรณ์การเกษตร

ค าเข่ือนแก้ว จ ากัด จังหวัดยโสธร ส าหรับสหกรณ์อีก 

2 แห่ง จะส่งมอบแล้วเสร็จ ภายในเดือนเมษายน 2564

กพก.

2. สมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู้เร่ืองโลจิสติกส์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ประมวลผลไตรมาส 4

กิจกรรมท่ี 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 16.6220 0.00

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

1. ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมส่งเสริม

สหกรณ์

ร้อยละ 100 ประมวลผลไตรมาส 4 ศสท.

กิจกรรมท่ี 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 484.3509 190.7355 39.38

ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แห่ง 12,733 11,356 89.19 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 11,356 แห่ง แบ่งเป็น 

สหกรณ์ 7,244 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 4,112 แห่ง

กผง.

2. สหกรณ์ผ่านการประเมินการจัดช้ันคุณภาพ 

การควบคุมภายใน ในระดับพอใช้ข้ึนไป ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 88 ประมวลผลไตรมาส 4 กผง.

3. สหกรณ์มีสมาชิกมีส่วนร่วมในการใช้บริการของ

สหกรณ์ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 65 ประมวลผลไตรมาส 4 กผง./ศสท.

4. สหกรณ์มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยู่ใน

ระดับต่ ากว่ามาตรฐานข้ึนไป ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 86 ประมวลผลไตรมาส 4 กผง.

5. สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีข้อบกพร่องแต่ได้รับ

การแก้ไข

ร้อยละ 100 ประมวลผลไตรมาส 4 สนม.

6. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 24 ประมวลผลไตรมาส 4 กพก.

การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
งบประมาณ

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมาย

ผลงาน

(1 ต.ค.63 - 

31 มี.ค. 64)

หมายเหตุ/

ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

7. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรม

ส่งเสริมสหกรณ์

ร้อยละ 80 ประมวลผลไตรมาส 4 กพง.

8. จ านวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน ราย 70,000 89,687 128.12 จ านวนสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึนสูงกว่า

เป้าหมาย เน่ืองจากมีปัจจัยท่ีท าให้ประชาชนสนใจสมัครเป็น

สมาชิกจ านวนมาก คือ สวัสดิการของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรท่ีมีให้สมาชิก และความต้องการเงินทุน

หมุนเวียนเพ่ือใช้ประกอบอาชีพและด ารงชีวิต

กผง.

9. อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 3 ประมวลผลไตรมาส 4 กพก.

10. จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตราส่วน

เงินออมต่อหน้ีสินเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 61 ประมวลผลไตรมาส 4 กพง.

1,908.2625 937.3751 49.12

  

  

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1,908.2625 937.3751 49.12

1,908.2625 937.3751 49.12

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับ

การเบิกจ่าย

ร้อยละ 100 49.12 49.12 กค.

29.7357 13.7195 46.14

  

  

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 7.4597 2.9515 39.57

7.4597 2.9515 39.57

พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี

โครงการหลวง 

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี

โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แห่ง 59 57 96.61 กรมสนับสนุนเงินอุดหนุนส าหรับจัดหาอุปกรณ์

การผลิต/แปรรูปให้แก่สหกรณ์ในพ้ืนท่ี โดยสหกรณ์

เป้าหมาย จ านวน 4 แห่ง ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

 

กคร.

2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพ้ืนท่ี

โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน

การสหกรณ์

แห่ง 40 21 52.50

เงินเดือนข้าราชการ 3,019 อัตรา / 

ลูกจ้างประจ า 585 อัตรา / พนักงาน

ราชการ 1,628 อัตรา

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมท่ี 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
งบประมาณ

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมาย

ผลงาน

(1 ต.ค.63 - 

31 มี.ค. 64)

หมายเหตุ/

ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี

โครงการหลวงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ประมวลผลไตรมาส 4

4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ประมวลผลไตรมาส 4

  

  

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 22.2760 10.7680 48.34

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 22.2760 10.7680 48.34

พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการส่งเสริม

การด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แห่ง 73 68 93.15 กคร.

2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ความรู้ด้านการสหกรณ์

แห่ง 641 79 12.32 กรมสนับสนุนเงินอุดหนุนส าหรับก่อสร้างและปรับปรุง

อาคารโรงเรียนในพ้ืนท่ี โดยโรงเรียนเป้าหมาย จ านวน 

13 แห่ง ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ประมวลผลไตรมาส 4

4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ประมวลผลไตรมาส 4



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
งบประมาณ

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมาย

ผลงาน

(1 ต.ค.63 - 

31 มี.ค. 64)

หมายเหตุ/

ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 138.4349 74.9326 54.13

  

  

โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 3.7157 0.1524 4.10

กิจกรรมท่ี 1 : น าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 3.7157 0.1524 4.10

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการประกอบ

อาชีพการเกษตร

ราย 500 - -   - เน่ืองจากกิจกรรมของโครงการเป็นการฝึกอบรม 

ซ่ึงเม่ือมีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จึง

ท าให้ไม่สามารถจัดการอบรมได้ตามแผนท่ีก าหนด 

ท้ังน้ี กรมได้ปรับเปล่ียนรูปแบบการฝึกอบรมเป็นการไลฟ์สดผ่าน

เฟซบุ๊กแฟนเพจ ซ่ึงได้ด าเนินการฝึกอบรมแล้วในเดือน

กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 1 หลักสูตร คือ การอบรมแนวทางใน

การประกอบอาชีพเกษตรกรสมัยใหม่ มีลูกหลานสมาชิก

สหกรณ์/บุคคลท่ัวไปท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ผ่านการอบรม จ านวน 500 ราย และคงเหลือการอบรมอีก 

1 หลักสูตร คือ การอบรมเพ่ือสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร

 โดยมีก าหนดการจัดอบรมในเดือนพฤษภาคม 2564

กพก.

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ประมวลผลไตรมาส 4

โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน

 สานต่ออาชีพการเกษตร



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
งบประมาณ

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมาย

ผลงาน

(1 ต.ค.63 - 

31 มี.ค. 64)

หมายเหตุ/

ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

  

  
โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 107.2008 55.8478 52.10

90.6665 55.8478 61.60

1. สหกรณ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการรวบรวม 

จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร

แห่ง 107 - -   - กรมได้ปรับแนวทางการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับการ

ขับเคล่ือนงาน/โครงการส าคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ จึงท าให้การด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด

  - สหกรณ์ท่ีได้รับเงินอุดหนุนจัดหาอุปกรณ์และส่ิงก่อสร้าง 

ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 32 แห่ง 

48 รายการ (เป้าหมาย 38 แห่ง 57 รายการ)

  - ก าหนดจัดอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการแปรรูปเพ่ิม

มูลค่าสินค้าเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวทันตลาด

ผู้บริโภคยุค (NEW NORMAL) จ านวน 4 ชนิดสินค้า ให้แก่

สหกรณ์เป้าหมาย ในช่วงเดือน มิ.ย. 2564 

กพก.

2. รายได้จากการด าเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จ าหน่าย

ผลผลิตสินค้าเกษตร และให้บริการทางด้านสินค้าเกษตร

ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 3 ประมวลผลไตรมาส 4

16.5343 0.0000 0.00

เพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนิน

ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ระดับอ าเภอ (สหกรณ์ 

300 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 

100 แห่ง)

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ

การด าเนินธุรกิจ

แห่ง 400 - -   - เน่ืองจากกรมได้ปรับแนวทางการด าเนินโครงการให้

สอดคล้องกับการขับเคล่ือนงาน/โครงการส าคัญตามนโยบาย

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงท าให้การด าเนินงานล่าช้า

กว่าแผนท่ีก าหนด

  - อยู่ระหว่างจัดท าคู่มือการขับเคล่ือนงานโครงการ 

โดยมีก าหนดการจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานให้แก่ 

สสจ./สสพ. ผ่าน VDO Conference ภายในเดือนเมษายน 2564

กพก.

กิจกรรมท่ี 1 : เพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรใน

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

เพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวม 

จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร

ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมท่ี 2 : เพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็น

องค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอ าเภอ



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
งบประมาณ

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมาย

ผลงาน

(1 ต.ค.63 - 

31 มี.ค. 64)

หมายเหตุ/

ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

2. รายได้จากการด าเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จ าหน่าย

ผลผลิตสินค้าเกษตร และให้บริการทางด้านสินค้าเกษตร

ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 3 ประมวลผลไตรมาส 4

   โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร 22.8982 17.3950 75.97
22.8982 17.3950 75.97

พัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพ่ิมช่อง

ทางการจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเช่ือมโยง

เครือข่าย/คลัสเตอร์

แห่ง 146 - -   - เน่ืองจากกรมได้ปรับแนวทางการด าเนินโครงการให้

สอดคล้องกับการขับเคล่ือนงาน/โครงการส าคัญตามนโยบาย

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงท าให้การด าเนินงานล่าช้า

กว่าแผนท่ีก าหนด

  - กรมสนับสนุนเงินอุดหนุนส าหรับก่อสร้างตลาดกลางสินค้า

เกษตรให้แก่สหกรณ์ โดยสหกรณ์เป้าหมาย จ านวน 2 แห่ง ได้

ผู้รับจ้างและท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ

ก่อสร้างตามงวดงานท่ีก าหนด

  - กรมก าหนดแผนการจัดประชุม/อบรมเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถการบริหารจัดการสินค้าเกษตรและเช่ือมโยง

เครือข่ายตลาดให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย

ช่วงเดือน พ.ค. 2564

กพก.

2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วม

โครงการขยายตัว

ร้อยละ 3 ประมวลผลไตรมาส 4

  

  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 4.6202 1.5374 33.28

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดท่ีดินตามนโยบายรัฐบาล 4.6202 1.5374 33.28

1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ราย 720 472 65.56 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใน 13 พ้ืนท่ี ได้รับการ

อบรมความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพการเกษตรท่ี

เหมาะสมกับพ้ืนท่ี จ านวน 472 ราย

กพก.

2. สมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ร้อยละ 3 ประมวลผลไตรมาส 4

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้

โครงการจัดท่ีดินตามนโยบายรัฐบาล

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
งบประมาณ

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมาย

ผลงาน

(1 ต.ค.63 - 

31 มี.ค. 64)

หมายเหตุ/

ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 296.0100 289.8172 97.91

   โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 296.0100 289.8172 97.91

กิจกรรมท่ี 1 : ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 296.0100 289.8172 97.91

1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีหน้ีเงินกู้เพ่ือ

การเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบ้ีย

ราย 374,972 279,767 74.61 กพน.

2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง ร้อยละ 3 ประมวลผลไตรมาส 4

ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร (พ้ืนท่ี 63 จังหวัด 1,063

 แห่ง 365,173 ราย)

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564
กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน


