แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วัด

งบประมาณรวม
ผลสัมฤทธิ์ : การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และ 1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2
กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคม อย่างน้อย
ของชุมชนยั่งยืน
2. กลุม่ เกษตรกรมีความเข้มแข็ง

หน่วยนับ เป้าหมาย

ร้อยละ

88

ร้อยละ

24

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทาการเกษตรเพือ่ เพิม่ มูลค่า

กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทาการเกษตรปลอดภัย
1. สนับสนุนให้สหกรณ์และ
กลุม่ เกษตรกรส่งเสริมสมาชิก
ทาการเกษตรปลอดภัย (GAP)

งบประมาณ
ผลงาน
(ล้านบาท) (1 ต.ค.63 30 ก.ย. 64)

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

2,917.3461 2,804.2803
92.14

96.12
104.70

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน

กผง.

77.10

321.25 กรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุง
เกณฑ์การประเมิน เพื่อให้สะท้อนถึงศักยภาพของกลุม่ เกษตรกร
และสถานการณ์ในปัจจุบัน

22.9472
22.9472

7.7919
7.7919

33.96
33.96

22.9472

7.7919

33.96

1. สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทา
การเกษตรปลอดภัย

แห่ง

26

50

192.31

2. สมาชิกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรได้รับการส่งเสริม
ทาการเกษตรปลอดภัย

ราย

1,100

1,202

109.27

3. ปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และ
กลุม่ เกษตรกร

ร้อยละ

3

N/A

หน ้าที่ 1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กพก.

PO : กิจกรรมสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริม
สมาชิกทาการเกษตรปลอดภัย (GAP) งบรายจ่ายอื่น จานวน
8.8832 ล้านบาท
กพก.

- ปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
ขยายตัวร้อยละ 3 กาหนดเมื่อสิน้ สุดระยะเวลาโครงการ
จ้างที่ปรึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีผลผลิตมาจาหน่าย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วัด

2. ส่งเสริมการทาเกษตรผสมผสาน
ลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์
และกลุม่ เกษตรกร ปี พ.ศ. 2564

หน่วยนับ เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลงาน
(ล้านบาท) (1 ต.ค.63 30 ก.ย. 64)

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

1. สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทา
การเกษตรปลอดภัย

แห่ง

82

56

68.29

2. พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน

ไร่

6,840

3,675

53.73

3. สมาชิกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรได้รับการส่งเสริม
ทาการเกษตรปลอดภัย

ราย

1,368

735

53.73

แห่ง

20

-

ราย

1,400

-

3. พัฒนานิคมเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ 1. สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทา
นิคมสหกรณ์
การเกษตรปลอดภัย

2. สมาชิกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรได้รับการส่งเสริม
ทาการเกษตรปลอดภัย

หน ้าที่ 2

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรมได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินกิจกรรม
ในไตรมาสที่ 1 - 3 เพียงร้อยละ 50 ของงบประมาณทั้งแผน
และในเดือนกรกฎาคม 2564 กรมได้รับงบประมาณ
ในงวดสุดท้ายอีกร้อยละ 50 เพื่อดาเนินการในเป้าหมาย
6 จังหวัด ซึ่งสามารถดาเนินการได้เพียง 2 จังหวัด (ขอนแก่น
และน่าน) และยกเลิกการจัดอบรม 4 จังหวัด (ร้อยเอ็ด
นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และอุตรดิษฐ์) รวม 26 แห่ง
เนื่องจากต้องปฏิบัตติ ามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กพน.

- กรมได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินกิจกรรม
ในไตรมาสที่ 1 - 3 เพียงร้อยละ 50 ของงบประมาณทั้งแผน
และในเดือนกรกฎาคม 2564 กรมได้รับงบประมาณ
ในงวดสุดท้ายอีกร้อยละ 50 เพื่อดาเนินการจัดอบรม
การจัดการผลิตปาล์มน้ามันสูม่ าตรฐาน RSPO
ซึ่งเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ
จานวน 20 แห่ง สมาชิกรวม 1,400 ราย และจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่
ทาให้จังหวัด 6 จังหวัด ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามมาตรการ
เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่

กพน.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิม่ ศักยภาพสถาบันเกษตรกร
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง
ตามศักยภาพ

กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์
พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์/ 1. เกษตรกรและประชาชนทั่วไปและสมาชิกได้รับ
บุคลากรในสถานศึกษาและประชาชน การพัฒนาความรู้เรื่องการสหกรณ์
ทั่วไป/บุคลากรสหกรณ์และ
2. นักเรียน/นักศึกษา ได้รับความรู้เรื่องของ
กลุม่ เกษตรกร
การสหกรณ์
3. ผูเ้ ข้าอบรมมีแผนการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
หลังการอบรม
กิจกรรมที่ 2 : การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์
การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์
1. เกิดต้นแบบการนาระบบโลจิสติกส์มาใช้ในสหกรณ์

2. สมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู้เรื่องโลจิสติกส์
ไม่น้อยกว่า

งบประมาณ
ผลงาน
(ล้านบาท) (1 ต.ค.63 30 ก.ย. 64)

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

521.9558

460.3000

88.19

521.9558

460.3000

88.19

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน

PO : แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
จานวนทั้งสิ้น 54.0135 ล้านบาท แยกได้ดังนี้
งบดาเนินงาน 25.0349 ล้านบาท
และงบลงทุน 28.9786 ล้านบาท

ราย

8,390

10,708

127.63

ราย

1,955

2,772

141.79

ร้อยละ

100

98.62

98.62

แห่ง

4

4

100.00 สนับสนุบรถบรรทุกห้องเย็นให้แก่สหกรณ์ 4 แห่ง ได้แก่
1) สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จากัด จังหวัดเชียงใหม่
2) สหกรณ์โคเนื้อกาแพงแสน จากัด จังหวัดนครปฐม
3) สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดนิ อาเภอวังน้าเขียว
จากัด จังหวัดนครราชสีมา
4) สหกรณ์การเกษตรคาเขื่อนแก้ว จากัด จังหวัดยโสธร
และสหกรณ์นาแผนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ไปใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการขนส่งได้อย่างครบวงจร

ร้อยละ

80

95

118.75

หน ้าที่ 3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สทส.

กพก.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 1. ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนา
การสือ่ สาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมส่งเสริม
สหกรณ์

หน่วยนับ เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลงาน
(ล้านบาท) (1 ต.ค.63 30 ก.ย. 64)

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละ

100

100

100.00 การดูแลและบารุงรักษาระบบงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นระบบงานที่พร้อมใช้งาน
และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1. จ้างดูแลระบบงานสารสนเทศและบารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ระบบงาน จานวน 20 ระบบ
2. การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จานวน 2 งาน
ได้แก่ เช่าใช้บริการคู่สายสือ่ สารและอินเทอร์เน็ตของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ (internet) และเช่าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายและระบบ
เครือข่ายสือ่ สารฯ (ไร้สาย+เชื่อมโยง)
3. โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ห้องอบรมสานักพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ศสท.

แห่ง

12,733

12,971

101.87 เข้าแนะนาส่งเสริมสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร จานวน 10,475 แห่ง
และแนะนาการชาระบัญชี 2,496 แห่ง

กผง.

2. สหกรณ์ผา่ นการประเมินการจัดชั้นคุณภาพ
การควบคุมภายใน ในระดับพอใช้ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

88

73.38

83.39

กผง.

3. สหกรณ์มีสมาชิกมีสว่ นร่วมในการใช้บริการของ
สหกรณ์ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

65

69.66

107.17 สมาชิกมีสว่ นร่วมในการดาเนินธุรกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
จานวน 4,564 แห่ง จากสหกรณ์ทั้งหมด จานวน 6,552 แห่ง

กผง.

4. สหกรณ์มีความสามารถในการดาเนินธุรกิจอยู่ใน
ระดับต่ากว่ามาตรฐานขึ้นไป ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

86

75.45

87.73

กผง.

กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และ
1. สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ
กลุม่ เกษตรกร
พัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

หน ้าที่ 4

การควบคุมภายใน ระดับพอใช้ขึ้นไป จานวน 4,808 แห่ง
จากสหกรณ์ทั้งหมด จานวน 6,552แห่ง
(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

สหกรณ์มีความสามารถในการดาเนินธุรกิจ (เสถียรภาพทางการเงิน)
อยู่ในระดับดีมาก ดี มาตรฐาน และต่ากว่ามาตรฐาน
จานวน 4,944 แห่ง จากสหกรณ์ทั้งหมด จานวน 6,552 แห่ง
(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลงาน
(ล้านบาท) (1 ต.ค.63 30 ก.ย. 64)

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5. สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีข้อบกพร่องแต่ได้รับ
การแก้ไข

ร้อยละ

100

87.47

87.47

สหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องแต่ไม่สามารดาเนินการแก้ไขได้แล้วเสร็จ มี 2
กรณี คือ
1. กรณีที่มีการทาหนังสือรับสภาพหนี้ ซึ่งมีกาหนดระยะเวลาในการ
ชาระหนี้เกินกว่า 1 ปี
2. กรณีที่มีการฟ้องร้องดาเนินคดี ซึ่งผลตามคาพิพากษาให้มีการ
ชาระหนี้เกินกว่า 1 ปี

สนม.

6. กลุม่ เกษตรกรมีความเข้มแข็ง

ร้อยละ

24

77.10

321.25 กรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงเกณฑ์
การประเมิน เพื่อให้สะท้อนถึงศักยภาพของกลุม่ เกษตรกรและ
สถานการณ์ในปัจจุบัน

กพก.

7. สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรม
ส่งเสริมสหกรณ์

ร้อยละ

80

60.34

75.43

สหกรณ์ไม่ผา่ นตัวชี้วัดเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจาก
1.มีการปรับแนวทางการจัดระดับมาตรฐานเป็นผ่านมาตรฐาน และ
ไม่ผา่ นมาตรฐาน เท่านั้น
2. สหกรณ์ไม่ผา่ นเกณฑ์ ข้อ1 ผลการดาเนินงานในรอบสองปีบัญชี
ย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการดาเนินงานไม่ขาดทุน และ ข้อ6 ผลการ
ดาเนินงานในรอบสอบปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ตอ้ งมีการจัดสรร
กาไรสุทธิ และจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก หรือทุนสาธารณะ
ประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง เป็นจานวนมาก

กพง.

ราย

70,000

194,489

277.84 จานวนที่เพิ่มขึ้นเป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร 49,663 ราย
นอกภาคการเกษตร 138,005 ราย และกลุม่ เกษตรกร 6,821 ราย
เพิ่มขึ้นสูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากประสงค์จะกู้เงินและสนใจ
ในสวัสดิการที่ให้กับสมาชิก ดังนั้น หากไม่ได้รับเงินกู้ตาม
วัตถุประสงค์บางส่วนจะลาออกจากการเป็นสมาชิก

กผง.

8. จานวนสมาชิกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรเพิ่มขึ้น

หน ้าที่ 5

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลงาน
(ล้านบาท) (1 ต.ค.63 30 ก.ย. 64)

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน

9. อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

3

2.67

89.00

10. จานวนสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรมีอัตราส่วน
เงินออมต่อหนี้สนิ เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

61

63.17

103.56 จานวนสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรที่นามาประเมิน 7,408 แห่ง
โดยจานวนสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรที่มีอัตราส่วนฯ เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 4,680 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.17 และจานวน
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรที่มีอัตราส่วนฯ
ลดลงจากปีก่อน 2,728 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.83

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
เงินเดือนข้าราชการ 3,019 อัตรา /
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับ
ลูกจ้างประจา 585 อัตรา / พนักงาน
การเบิกจ่าย
ราชการ 1,628 อัตรา

ร้อยละ

100

1,908.2625 1,891.6022
1,908.2625 1,891.6022
1,908.2625 1,891.6022
99.13

หน ้าที่ 6

99.13
99.13
99.13
99.13

สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถดาเนินธุรกิจได้
ไม่สามารถจาหน่ายสินค้าได้ เพราะผูส้ ง่ ออก/บริษัทผูร้ ับซื้อ
หยุดกิจการชั่วคราว บางสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ตอ้ งถอนเงินฝาก
มาใช้ในชีวิตประจาวัน บางสหกรณ์มีมาตรการพักหนี้เพื่อช่วยเหลือ
สมาชิก เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ได้สง่ ผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรให้ลดลง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กพก.

กพง.

กค.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการพัฒนาพืน้ ที่โครงการหลวง

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพืน้ ที่โครงการหลวง
พัฒนาสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรในพื้นที่ 1. สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรในพื้นที่
โครงการหลวง
โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ความเข้มแข็งตามศักยภาพ

งบประมาณ
ผลงาน
(ล้านบาท) (1 ต.ค.63 30 ก.ย. 64)

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน

29.7357
7.4597

27.1179
5.8948

91.20
79.02

7.4597

79.02
100.00 สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพแล้ว
จานวน 59 แห่ง (สหกรณ์ 47 แห่ง กลุม่ เกษตรกร 2 แห่ง
และกลุม่ อาชีพ 10 แห่ง) ตามเป้าหมาย
โดยสหกรณ์รวบรวมผลลผลิตทางการเกษตรส่งให้
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ในพื้นที่ 6 จังหวัด รวม 39
ศูนย์ 59 แห่ง เช่น พืชผักเมืองหนาว (โอ๊คลีฟ เบบี้ครอส) มันฝรั่ง
กาแฟ ใบชา เห็ด ไม้ดอก ไม้ผล (ท้อ บ๊วย สาลี่ พลับ )
รวมทั้งแปรรูปผลผลิต เช่น สตอร์เบอรี่อบแห้ง เป็นต้น

PO : โครงการพัฒนาพืน้ ที่โครงการหลวง จานวนทั้งสิ้น 1.1684
ล้านบาท แยกได้ดังนี้ งบดาเนินงาน 0.6252 ล้านบาท และงบ
ลงทุน 0.5432 ล้านบาท

แห่ง

59

5.8948
59

แห่ง

40

40

100.00 กลุม่ เตรียมสหกรณ์/กลุม่ อาชีพ/กลุม่ หมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ด้านการสหกรณ์แล้ว
จานวน 40 แห่ง

3. สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรในพื้นที่
โครงการหลวงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

80

56

70.00

4. สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

3

-2.67

2. กลุม่ เตรียมสหกรณ์/กลุม่ อาชีพ/กลุม่ หมู่บ้านในพื้นที่
โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ดา้ น
การสหกรณ์

หน ้าที่ 7

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง 57 แห่ง ผ่านมาตรฐาน 31 แห่ง
และกลุม่ เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง 2 แห่ง
ผ่านมาตรฐาน 2 แห่ง

-89.00 ปริมาณธุรกิจลดลง เนื่องจากบางสหกรณ์ไม่สามารถจาหน่าย
ผลผลิตได้ตามแผนที่กาหนด ลูกค้าลดปริมาณการสัง่ ซื้อลง
ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

กคร.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้าหมาย

โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพืน้ ที่โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
พัฒนาสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรในพื้นที่ 1. สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ

งบประมาณ
ผลงาน
(ล้านบาท) (1 ต.ค.63 30 ก.ย. 64)

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน
PO : โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
งบดาเนินงาน 0.9013 ล้านบาท

22.2760

21.2231

95.27

22.2760

95.27
101.37 สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพแล้ว จานวน 74 แห่ง
ตามเป้าหมาย โดยสหกรณ์ดาเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ เช่น ข้าวเกรียบหอยนางรม มะขามแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมแพรวา ผลิตภัณฑ์ข้าวสุขภาพบรรจุถุงสุญญากาศ
ไข่มดแดงกระป๋อง ผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์
เห็ดเผาะแปรรูป งา ถั่วแปรรูป เป็นต้น

แห่ง

73

21.2231
74

แห่ง

641

646

100.78

3. สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรในพื้นที่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน
ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

80

47

58.75

4. สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

3

7.19

239.67 ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น เนื่องจากสหกรณ์มีแผนการดาเนินงาน
ในการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ มีการรวบรวมผลผลิต
ที่ได้จากสมาชิกเพิ่มมากขึ้น และสารวจความต้องการของสมาชิกใน
การจัดหาสินค้ามาจาหน่ายให้ตรงกับความต้องการ

2. โรงเรียน/กลุม่ อาชีพ/กลุม่ ชาวบ้านในพื้นที่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ดา้ นการสหกรณ์

หน ้าที่ 8

สหกรณ์ในพื้นที่โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ 73 แห่ง ผ่านมาตรฐาน 34 แห่ง และกลุม่ เกษตรกรใน
พื้นที่โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ 2 แห่ง ผ่านมาตรฐาน 1 แห่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กคร.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วัด

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
กิจกรรมที่ 1 : นาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
โครงการนาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน 1. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการประกอบ
สานต่ออาชีพการเกษตร
อาชีพการเกษตร

หน่วยนับ เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลงาน
(ล้านบาท) (1 ต.ค.63 30 ก.ย. 64)

138.4349
3.7157
3.7157

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

121.4583
2.3971
2.3971
500

87.74
64.51
64.51
100.00

35.3
95.8229
88.4764

1176.67
89.39
97.58

ราย

500

2. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น
โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
กิจกรรมที่ 1 : เพิม่ ศักยภาพการดาเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เพิ่มศักยภาพการดาเนินธุรกิจรวบรวม 1. สหกรณ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการรวบรวม
จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร
ในสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร

ร้อยละ

3

แห่ง

107

590

551.40

2. รายได้จากการดาเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จาหน่าย
ผลผลิตสินค้าเกษตร และให้บริการทางด้านสินค้าเกษตร
ของสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

3

1.93

64.33

107.2008
90.6665

หน ้าที่ 9

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กพก.

- เนื่องจากกรมได้ปรับแนวทางการดาเนินโครงการ
ให้สอดคล้องกับการขับเคลือ่ นงาน/โครงการสาคัญ
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงขยายเป้าหมายการดาเนินโครงการให้รองรับ
ตลาดนาการผลิต โดยสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
ที่มีศักยภาพในระดับอาเภอและ/หรือมีการดาเนินธุรกิจรวบรวม
และแปรรูปในลักษณะแม่ข่ายเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม
รวมเป้าหมายทั้งสิน้ 590 แห่ง
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการตลาดผลผลิต
ผ่านระบบสหกรณ์และเครือข่าย

กพก.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 2 : เพิม่ ขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอาเภอ
เพิ่มขีดความสามารถในการดาเนิน
1. สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรให้
การดาเนินธุรกิจ
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับอาเภอ (สหกรณ์
300 แห่ง และกลุม่ เกษตรกร
100 แห่ง)

หน่วยนับ เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลงาน
(ล้านบาท) (1 ต.ค.63 30 ก.ย. 64)
16.5343

แห่ง

400

หน ้าที่ 10

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

7.3465

44.43

590

147.50

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- เนื่องจากกรมได้ปรับแนวทางการดาเนินโครงการ
ให้สอดคล้องกับการขับเคลือ่ นงาน/โครงการสาคัญ
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงขยายเป้าหมายการดาเนินโครงการให้รองรับ
1 อาเภอ 1 ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าเกษตร โดยสหกรณ์และ
กลุม่ เกษตรกรที่มีศักยภาพในระดับอาเภอและ/
หรือมีการดาเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปในลักษณะแม่ข่าย
ซึ่งมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม
รวมเป้าหมายทั้งสิน้ 590 แห่ง ซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกันกับกิจกรรม
เพิ่มศักยภาพการดาเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ
และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
ให้สามารถต่อยอดเพื่อจัดทาแผนธุรกิจและแก้ปัญหา
การบริหารจัดการตลาดผ่านเครือข่ายและระบบการจาหน่ายสินค้า
ทั้งแบบออนไลน์/ออฟไลน์ ได้ในสถานการณ์ไม่ปกติ

กพก.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้าหมาย

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสาหรับสินค้าเกษตร
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากลไกการตลาดเพือ่ เพิม่ ช่องทางการจาหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่อง
ทางการจาหน่ายสินค้าของสหกรณ์
และกลุม่ เกษตรกร

1. สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเชื่อมโยง
เครือข่าย/คลัสเตอร์

2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการขยายตัว

งบประมาณ
ผลงาน
(ล้านบาท) (1 ต.ค.63 30 ก.ย. 64)
22.8982
22.8982

19.2140
19.2140

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน

83.91
83.91

แห่ง

146

317

217.12 เนื่องจากเป็นการขับเคลือ่ นนโยบายสาคัญ เรื่องตลาดนาการผลิต
และ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ภายใต้โครงการดังกล่าว
กรมจึงขยายกลุม่ เป้าหมายไปสูส่ หกรณ์/กลุม่ เกษตรกร
ที่มีศักยภาพด้านการตลาดและมีผลิตภัณฑ์/สินค้าเกษตร
ในพื้นที่ 77 หน่วยงาน รวม 75 จังหวัด เพื่อจัดทาแผนบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรผ่านระบบสหกรณ์/แพตฟอร์มออนไลน์
ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รวมสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร 317 แห่ง

ร้อยละ

3

1.54

51.33

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้
1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ราย
โครงการจัดที่ดนิ ตามนโยบายรัฐบาล 2. สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลีย่ ร้อยละ

4.6202
4.6202
720
3

หน ้าที่ 11

4.0243
4.0243
760
7.76

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กพก.

เนื่องจากข้อจากัดด้านการขนส่งระหว่างพื้นที่และปริมาณ
การสัง่ ซื้อผ่านร้านสะดวกซื้อ ห้างโมเดิร์นเทรด ลดลง
รวมทั้งไม่สามารถจาหน่ายสินค้าในลักษณะบิ๊กล็อตได้

87.10
87.10
105.56
258.67 รายได้เพิ่มขึ้นเฉลีย่ ของสมาชิกสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสูง
กว่าเป้าหมาย เนื่องจากสมาชิกบางรายมีรายได้ก่อนเข้ารับการ
อบรมต่าเมื่อเทียบกับรายได้หลังอบรมแล้ว

กพน.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วัด

แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
โครงการช่วยเหลือด้านหนีส้ ินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมที่ 1 : ช่วยเหลือด้านหนีส้ ินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ช่วยเหลือด้านหนี้สนิ สมาชิกสหกรณ์/ 1. สมาชิกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อ
กลุม่ เกษตรกร (พื้นที่ 63 จังหวัด 1,063 การเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย
แห่ง 365,173 ราย)
2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง

หน่วยนับ เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลงาน
(ล้านบาท) (1 ต.ค.63 30 ก.ย. 64)

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

296.0100
296.0100
296.0100

100.00
100.00
100.00
96.64 ผลงานต่ากว่าเป้าหมายเนื่องจากมีสหกรณ์ยกเลิกเข้าร่วมโครงการ/
สมาชิกขาดคุณสมบัต/ิ นับจานวนสมาชิกคลาดเคลือ่ น/ไม่สามารถ
จ่ายเงินให้กับสมาชิกได้

ราย

374,972

296.0100
296.0100
296.0100
362,374

ร้อยละ

3

3

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กพน.

100.00
กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

หน ้าที่ 12

สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 แผนงาน 2 ผลผลิ ต 4 โครงการ วงเงิ น งบประมาณทั ้ ง สิ้ น
2,917.3461 ล้านบาท ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 มีผลสำเร็จจากการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 86.94 ของเป้าหมายในภาพรวม (เป้าหมาย
กำหนดไว้ ร้ อ ยละ 100) ซึ ่ ง ต่ ำ กว่ า เป้ า หมายร้ อ ยละ 13.06 และผลการใช้ จ ่ า ยงบประมาณในภาพรวม
มีผลเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,804.2803 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.12 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
1.สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 จำนวน 6,037 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.14 ของสหกรณ์
ที่ดำเนินธุรกิจทั้งหมด 6,522 แห่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.22
2.กลุ ่ ม เกษตรกรมี ค วามเข้ ม แข็ ง ระดั บ 1 และ 2 จำนวน 3,350 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 90.49
ของกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจทั้งหมด 3,702 แห่ง
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
1.สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายดำเนินโครงการเกษตรผสมผสาน 56 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 68.29
ดูงานแปลงต้นแบบ 735 ราย พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม 15 จังหวัด 3,675 ไร่ ปริมาณธุรกิจขยายตัวร้อยละ
20.30
2.สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่ว มโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 3,823 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.26
3.อบรมถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (GAP) 22
จังหวัด 50 แห่ง 1,202 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.17
3. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้น ที่โครงการหลวงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 33 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56
สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ 1 จำนวน 3 แห่ง ระดับ 2 จำนวน 47 แห่ง รวม 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.75
4. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 35 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 47 มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.19 สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ 1 จำนวน 6 แห่ง ระดับ 2
จำนวน 59 แห่ง รวม 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87
5. โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการชดเชยดอกเบี้ยเต็มจำนวนตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวน
21 จังหวัด 411 แห่ง 28,955 ราย ชดเชยดอกเบี้ยแล้ว 47.3491 ล้านบาท
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6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ให้ชุมชนใน 185 พื้นที่ 62 จังหวัด จัดตั้ง
สหกรณ์ 2 สหกรณ์ 8 กลุ่มเกษตรกร รวมสมาชิก 769 ราย และให้ความรู้ในการพัฒนาอาชีพเกษตรที่เหมาะสม
กับพื้นที่ 760 ราย มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 8,500-13,400 บาท/เดือน และนำความรู้จากการอบรมไปขายสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.67
7. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพส่ ง เสริ ม และสร้ า งทั ก ษะในการประกอบอาชี พ ทั ้ ง ในและนอกภาคเกษตร
(นำลูกหลานกลับบ้าน)
พัฒนาศักยภาพส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (นำลูกหลานกลับบ้าน)
กลุ่มเป้าหมายมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมรวม 500 ราย มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ยอดจำหน่าย
สินค้าเกษตรมูลค่า 8.69 ล้านบาท
8. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ฯ
พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 590 แห่ง มีปริมาณธุรกิจรวบรวม/แปรรูป
จำนวน 39,418.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 758 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.96 สนับสนุน
อุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง 40 จังหวัด 81 แห่ง รวม 135 รายการ
9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
337 แห่ง มีปริมาณธุรกิจ จำนวน 44,610.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 676.20 ล้านบาท
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดกลางสินค้าเกษตรให้สหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส COVID-19 ที่ยังไม่
คลี่คลาย ส่งผลกระทบต่อการจัดอบรม การเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน (ทั้งภายในจังหวัดและข้ามจังหวัด) และการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ (ที่ต้องมีการรวมคน) ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ จึงต้องมีการปรับกิจ กรรม การเลื่อน
ระยะเวลาดำเนิน การ การยกเลิก กิจ กรรม และเปลี่ ยนเป็นจั ดประชุ ม/อบรมในรู ปแบบออนไลน์ ส่งผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของกรม
ข้อเสนอแนะ : ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกใหม่ ) ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการจัดอบรม สัมมนา ประชุม ศึกษาดูงาน ที่มีการรวมคนจำนวนมากได้ตามแผนปฏิบัติงานที่กรม
กำหนด มีความจำเป็นต้องปรับแผนและวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งต้องชะลอหรือ
ปรับรูปแบบการทำงานและการเดินทางของเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าปฏิบัติงานส่งเสริม กำกับดูแล และตรวจติดตามงาน
หรือร่วมประชุมใหญ่ในพื้นที่ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แก้ไขปัญหาโดยการปรับรูปแบบการอบรม ประชุม และ
ติดตามงานผ่านระบบออนไลน์ มากขึ้น รวมถึงแบ่งกลุ่มเข้าปฏิบัติงานร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดยจำกัด
จำนวนคน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
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