






ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

2,917.3461 2,804.2803 96.12

1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 
อย่างน้อย

ร้อยละ 88 92.14 104.70 กผง.

2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 24 77.10 321.25 กรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุง
เกณฑ์การประเมิน เพ่ือให้สะท้อนถึงศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร
และสถานการณ์ในปัจจุบัน

กพก.

22.9472 7.7919 33.96

  
  
  

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 22.9472 7.7919 33.96 PO : กิจกรรมสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริม
สมาชิกท าการเกษตรปลอดภัย (GAP) งบรายจ่ายอ่ืน  จ านวน 
8.8832 ล้านบาท

22.9472 7.7919 33.96

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท า
การเกษตรปลอดภัย 

แห่ง 26 50 192.31 กพก.

2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม
ท าการเกษตรปลอดภัย

ราย 1,100 1,202 109.27

3. ปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

ร้อยละ 3 N/A            -   ปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ขยายตัวร้อยละ 3 ก าหนดเม่ือส้ินสุดระยะเวลาโครงการ
จ้างท่ีปรึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีผลผลิตมาจ าหน่าย

1. สนับสนุนให้สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิก
ท าการเกษตรปลอดภัย (GAP)

งบประมาณรวม

ผลสัมฤทธ์ิ : การสหกรณ์ม่ันคง สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนย่ังยืน

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

กิจกรรมท่ี 1 : สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกท าการเกษตรปลอดภัย

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลงาน
(1 ต.ค.63 - 
30 ก.ย. 64)

ร้อยละ
ผลส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หนา้ที ่1



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลงาน
(1 ต.ค.63 - 
30 ก.ย. 64)

ร้อยละ
ผลส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท า
การเกษตรปลอดภัย

แห่ง 82 56 68.29 กพน.

2. พ้ืนท่ีท่ีได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ไร่ 6,840 3,675 53.73

3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม
ท าการเกษตรปลอดภัย

ราย 1,368 735 53.73

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท า
การเกษตรปลอดภัย 

แห่ง 20               -              -   กพน.

2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม
ท าการเกษตรปลอดภัย

ราย 1,400               -              -   

2. ส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน
ลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564

3. พัฒนานิคมเกษตรปลอดภัยในพ้ืนท่ี
นิคมสหกรณ์

กรมได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรม
ในไตรมาสท่ี 1 - 3 เพียงร้อยละ 50 ของงบประมาณท้ังแผน
และในเดือนกรกฎาคม 2564 กรมได้รับงบประมาณ
ในงวดสุดท้ายอีกร้อยละ 50 เพ่ือด าเนินการในเป้าหมาย 
6 จังหวัด ซ่ึงสามารถด าเนินการได้เพียง 2 จังหวัด (ขอนแก่น 
และน่าน) และยกเลิกการจัดอบรม 4 จังหวัด (ร้อยเอ็ด 
นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และอุตรดิษฐ์) รวม 26 แห่ง 
เน่ืองจากต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรม
ในไตรมาสท่ี 1 - 3 เพียงร้อยละ 50 ของงบประมาณท้ังแผน
และในเดือนกรกฎาคม 2564 กรมได้รับงบประมาณ
ในงวดสุดท้ายอีกร้อยละ 50 เพ่ือด าเนินการจัดอบรม
การจัดการผลิตปาล์มน้ ามันสู่มาตรฐาน RSPO 
ซ่ึงเป็นเป้าหมายตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ 
จ านวน 20 แห่ง สมาชิกรวม 1,400 ราย และจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนท่ี 
ท าให้จังหวัด 6 จังหวัด ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามมาตรการ
เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพ้ืนท่ี

หนา้ที ่2



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลงาน
(1 ต.ค.63 - 
30 ก.ย. 64)

ร้อยละ
ผลส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

521.9558 460.3000 88.19

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพ่ิมศักยภาพสถาบันเกษตรกร

521.9558 460.3000 88.19 PO : แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
จ านวนท้ังส้ิน 54.0135 ล้านบาท แยกได้ดังน้ี
งบด าเนินงาน 25.0349 ล้านบาท 
และงบลงทุน 28.9786 ล้านบาท

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์

1. เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปและสมาชิกได้รับ
การพัฒนาความรู้เร่ืองการสหกรณ์

ราย 8,390 10,708 127.63 สทส.

2. นักเรียน/นักศึกษา ได้รับความรู้เร่ืองของ
การสหกรณ์

ราย 1,955 2,772 141.79

3. ผู้เข้าอบรมมีแผนการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
หลังการอบรม

ร้อยละ 100 98.62 98.62

กิจกรรมท่ี 2 : การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์

1. เกิดต้นแบบการน าระบบโลจิสติกส์มาใช้ในสหกรณ์ แห่ง 4 4 100.00 สนับสนุบรถบรรทุกห้องเย็นให้แก่สหกรณ์ 4 แห่ง ได้แก่ 
1) สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ 
2) สหกรณ์โคเน้ือก าแพงแสน จ ากัด จังหวัดนครปฐม 
3) สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปท่ีดินอ าเภอวังน้ าเขียว 
จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา 
4) สหกรณ์การเกษตรค าเข่ือนแก้ว จ ากัด จังหวัดยโสธร 
และสหกรณ์น าแผนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ไปใช้
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการขนส่งได้อย่างครบวงจร

กพก.

2. สมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู้เร่ืองโลจิสติกส์ 
ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 95 118.75

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง
ตามศักยภาพ

พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์/
บุคลากรในสถานศึกษาและประชาชน
ท่ัวไป/บุคลากรสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์

หนา้ที ่3



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลงาน
(1 ต.ค.63 - 
30 ก.ย. 64)

ร้อยละ
ผลส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กิจกรรมท่ี 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร

1. ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมส่งเสริม
สหกรณ์

ร้อยละ 100 100 100.00 การดูแลและบ ารุงรักษาระบบงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นระบบงานท่ีพร้อมใช้งาน 
และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด าเนินกิจกรรม ดังน้ี
    1. จ้างดูแลระบบงานสารสนเทศและบ ารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ระบบงาน จ านวน 20 ระบบ 
    2. การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จ านวน 2 งาน 
ได้แก่ เช่าใช้บริการคู่สายส่ือสารและอินเทอร์เน็ตของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ (internet) และเช่าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายและระบบ
เครือข่ายส่ือสารฯ (ไร้สาย+เช่ือมโยง)
    3. โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ห้องอบรมส านักพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ศสท.

กิจกรรมท่ี 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แห่ง 12,733 12,971 101.87 เข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 10,475 แห่ง
 และแนะน าการช าระบัญชี 2,496 แห่ง

กผง.

2. สหกรณ์ผ่านการประเมินการจัดช้ันคุณภาพ 
การควบคุมภายใน ในระดับพอใช้ข้ึนไป ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 88 73.38 83.39 การควบคุมภายใน ระดับพอใช้ข้ึนไป จ านวน 4,808 แห่ง 
จากสหกรณ์ท้ังหมด จ านวน 6,552แห่ง 
(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

กผง.

3. สหกรณ์มีสมาชิกมีส่วนร่วมในการใช้บริการของ
สหกรณ์ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 65 69.66 107.17 สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
จ านวน 4,564 แห่ง จากสหกรณ์ท้ังหมด จ านวน 6,552 แห่ง

กผง.

4. สหกรณ์มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยู่ใน
ระดับต่ ากว่ามาตรฐานข้ึนไป ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 86 75.45 87.73 สหกรณ์มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจ (เสถียรภาพทางการเงิน)
 อยู่ในระดับดีมาก ดี มาตรฐาน และต่ ากว่ามาตรฐาน 
จ านวน 4,944 แห่ง จากสหกรณ์ท้ังหมด จ านวน 6,552 แห่ง 
(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

กผง.

หนา้ที ่4



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลงาน
(1 ต.ค.63 - 
30 ก.ย. 64)

ร้อยละ
ผลส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5. สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีข้อบกพร่องแต่ได้รับ
การแก้ไข

ร้อยละ 100 87.47 87.47 สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องแต่ไม่สามารด าเนินการแก้ไขได้แล้วเสร็จ มี 2
 กรณี คือ
1. กรณีท่ีมีการท าหนังสือรับสภาพหน้ี ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาในการ
ช าระหน้ีเกินกว่า 1 ปี
2. กรณีท่ีมีการฟ้องร้องด าเนินคดี ซ่ึงผลตามค าพิพากษาให้มีการ
ช าระหน้ีเกินกว่า 1 ปี

สนม.

6. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 24 77.10 321.25 กรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงเกณฑ์
การประเมิน เพ่ือให้สะท้อนถึงศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรและ
สถานการณ์ในปัจจุบัน

กพก.

7. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรม
ส่งเสริมสหกรณ์

ร้อยละ 80 60.34 75.43 สหกรณ์ไม่ผ่านตัวช้ีวัดเกณฑ์มาตรฐาน เน่ืองจาก 
1.มีการปรับแนวทางการจัดระดับมาตรฐานเป็นผ่านมาตรฐาน และ
ไม่ผ่านมาตรฐาน เท่าน้ัน
2. สหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อ1 ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชี
ย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน และ ข้อ6 ผลการ
ด าเนินงานในรอบสอบปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรร
ก าไรสุทธิ และจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก หรือทุนสาธารณะ
ประโยชน์อย่างน้อยหน่ึงคร้ัง เป็นจ านวนมาก

กพง.

8. จ านวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน ราย 70,000 194,489 277.84 จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร 49,663 ราย 
นอกภาคการเกษตร 138,005 ราย และกลุ่มเกษตรกร 6,821 ราย 
เพ่ิมข้ึนสูงกว่าเป้าหมาย เน่ืองจากประสงค์จะกู้เงินและสนใจ
ในสวัสดิการท่ีให้กับสมาชิก ดังน้ัน หากไม่ได้รับเงินกู้ตาม
วัตถุประสงค์บางส่วนจะลาออกจากการเป็นสมาชิก

กผง.

หนา้ที ่5



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลงาน
(1 ต.ค.63 - 
30 ก.ย. 64)

ร้อยละ
ผลส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

9. อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 3 2.67 89.00 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้ 
ไม่สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ เพราะผู้ส่งออก/บริษัทผู้รับซ้ือ
หยุดกิจการช่ัวคราว บางสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ต้องถอนเงินฝาก
มาใช้ในชีวิตประจ าวัน บางสหกรณ์มีมาตรการพักหน้ีเพ่ือช่วยเหลือ
สมาชิก เป็นต้น ซ่ึงเหตุการณ์เหล่าน้ีได้ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ลดลง

กพก.

10. จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตราส่วน
เงินออมต่อหน้ีสินเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 61 63.17 103.56 จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีน ามาประเมิน 7,408 แห่ง
โดยจ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีอัตราส่วนฯ เพ่ิมข้ึน
จากปีก่อน 4,680 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.17 และจ านวน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีอัตราส่วนฯ 
ลดลงจากปีก่อน 2,728 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.83

กพง.

1,908.2625 1,891.6022 99.13

  
  

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1,908.2625 1,891.6022 99.13

1,908.2625 1,891.6022 99.13

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับ
การเบิกจ่าย

ร้อยละ 100 99.13 99.13 กค.

กิจกรรมท่ี 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

เงินเดือนข้าราชการ 3,019 อัตรา / 
ลูกจ้างประจ า 585 อัตรา / พนักงาน
ราชการ 1,628 อัตรา

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

หนา้ที ่6



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลงาน
(1 ต.ค.63 - 
30 ก.ย. 64)

ร้อยละ
ผลส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

29.7357 27.1179 91.20

  
  
  

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 7.4597 5.8948 79.02 PO : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง จ านวนท้ังส้ิน 1.1684 
ล้านบาท แยกได้ดังน้ี งบด าเนินงาน 0.6252 ล้านบาท และงบ
ลงทุน 0.5432 ล้านบาท

7.4597 5.8948 79.02

พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี
โครงการหลวง 

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี
โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แห่ง 59 59 100.00 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพแล้ว
จ านวน 59 แห่ง (สหกรณ์ 47 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง 
และกลุ่มอาชีพ 10 แห่ง) ตามเป้าหมาย 
โดยสหกรณ์รวบรวมผลลผลิตทางการเกษตรส่งให้
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด รวม 39 
ศูนย์ 59 แห่ง เช่น พืชผักเมืองหนาว (โอ๊คลีฟ เบบ้ีครอส) มันฝร่ัง 
กาแฟ ใบชา เห็ด ไม้ดอก ไม้ผล (ท้อ บ๊วย สาล่ี พลับ) 
รวมท้ังแปรรูปผลผลิต เช่น สตอร์เบอร่ีอบแห้ง  เป็นต้น

กคร.

2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพ้ืนท่ี
โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน
การสหกรณ์

แห่ง 40 40 100.00 กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ด้านการสหกรณ์แล้ว 
จ านวน  40 แห่ง

3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี
โครงการหลวงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 56 70.00 สหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 57 แห่ง ผ่านมาตรฐาน 31 แห่ง 
และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 2 แห่ง 
ผ่านมาตรฐาน 2 แห่ง

4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 -2.67 -89.00 ปริมาณธุรกิจลดลง เน่ืองจากบางสหกรณ์ไม่สามารถจ าหน่าย
ผลผลิตได้ตามแผนท่ีก าหนด ลูกค้าลดปริมาณการส่ังซ้ือลง
ช่วงสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19)

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลงาน
(1 ต.ค.63 - 
30 ก.ย. 64)

ร้อยละ
ผลส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

  
  
  

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 22.2760 21.2231 95.27 PO : โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
 งบด าเนินงาน 0.9013 ล้านบาท

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 22.2760 21.2231 95.27

พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการส่งเสริม
การด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แห่ง 73 74 101.37 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีเป้าหมายได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพแล้ว จ านวน 74 แห่ง 
ตามเป้าหมาย โดยสหกรณ์ด าเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวเกรียบหอยนางรม มะขามแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวา ผลิตภัณฑ์ข้าวสุขภาพบรรจุถุงสุญญากาศ 
ไข่มดแดงกระป๋อง ผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ 
เห็ดเผาะแปรรูป งา ถ่ัวแปรรูป เป็นต้น

กคร.

2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ด้านการสหกรณ์

แห่ง 641 646 100.78

3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 47 58.75 สหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 73 แห่ง ผ่านมาตรฐาน 34 แห่ง และกลุ่มเกษตรกรใน
พ้ืนท่ีโครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 2 แห่ง ผ่านมาตรฐาน 1 แห่ง

4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 7.19 239.67 ปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากสหกรณ์มีแผนการด าเนินงาน
ในการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ มีการรวบรวมผลผลิต
ท่ีได้จากสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน และส ารวจความต้องการของสมาชิกใน
การจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้ตรงกับความต้องการ
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลงาน
(1 ต.ค.63 - 
30 ก.ย. 64)

ร้อยละ
ผลส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 138.4349 121.4583 87.74

  
  

โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 3.7157 2.3971 64.51

กิจกรรมท่ี 1 : น าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 3.7157 2.3971 64.51

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการประกอบ
อาชีพการเกษตร

ราย 500 500 100.00 กพก.

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 35.3 1176.67
  
  

โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 107.2008 95.8229 89.39

90.6665 88.4764 97.58

1. สหกรณ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการรวบรวม 
จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร

แห่ง 107 590 551.40   - เน่ืองจากกรมได้ปรับแนวทางการด าเนินโครงการ
ให้สอดคล้องกับการขับเคล่ือนงาน/โครงการส าคัญ
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จึงขยายเป้าหมายการด าเนินโครงการให้รองรับ
ตลาดน าการผลิต โดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ท่ีมีศักยภาพในระดับอ าเภอและ/หรือมีการด าเนินธุรกิจรวบรวม
และแปรรูปในลักษณะแม่ข่ายเข้าร่วมโครงการเพ่ิมเติม 
รวมเป้าหมายท้ังส้ิน 590 แห่ง 
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการตลาดผลผลิต
ผ่านระบบสหกรณ์และเครือข่าย

กพก.

2. รายได้จากการด าเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จ าหน่าย
ผลผลิตสินค้าเกษตร และให้บริการทางด้านสินค้าเกษตร
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 3 1.93 64.33

กิจกรรมท่ี 1 : เพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

เพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวม 
จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน
 สานต่ออาชีพการเกษตร
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลงาน
(1 ต.ค.63 - 
30 ก.ย. 64)

ร้อยละ
ผลส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

16.5343 7.3465 44.43

เพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับอ าเภอ (สหกรณ์ 
300 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 
100 แห่ง)

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การด าเนินธุรกิจ

แห่ง 400 590 147.50  - เน่ืองจากกรมได้ปรับแนวทางการด าเนินโครงการ
ให้สอดคล้องกับการขับเคล่ือนงาน/โครงการส าคัญ
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จึงขยายเป้าหมายการด าเนินโครงการให้รองรับ 
1 อ าเภอ 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร โดยสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรท่ีมีศักยภาพในระดับอ าเภอและ/
หรือมีการด าเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปในลักษณะแม่ข่าย 
ซ่ึงมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพ่ิมเติม
รวมเป้าหมายท้ังส้ิน 590 แห่ง ซ่ึงเป็นเป้าหมายเดียวกันกับกิจกรรม
เพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ 
และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ให้สามารถต่อยอดเพ่ือจัดท าแผนธุรกิจและแก้ปัญหา
การบริหารจัดการตลาดผ่านเครือข่ายและระบบการจ าหน่ายสินค้า
 ท้ังแบบออนไลน์/ออฟไลน์ ได้ในสถานการณ์ไม่ปกติ

กพก.

กิจกรรมท่ี 2 : เพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอ าเภอ
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลงาน
(1 ต.ค.63 - 
30 ก.ย. 64)

ร้อยละ
ผลส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

   โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร 22.8982 19.2140 83.91
22.8982 19.2140 83.91

พัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพ่ิมช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร

กพก.

2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการขยายตัว

ร้อยละ 3 1.54 51.33 เน่ืองจากข้อจ ากัดด้านการขนส่งระหว่างพ้ืนท่ีและปริมาณ
การส่ังซ้ือผ่านร้านสะดวกซ้ือ ห้างโมเดิร์นเทรด ลดลง 
รวมท้ังไม่สามารถจ าหน่ายสินค้าในลักษณะบ๊ิกล็อตได้

  
  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 4.6202 4.0243 87.10

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดท่ีดินตามนโยบายรัฐบาล 4.6202 4.0243 87.10

1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ราย 720 760 105.56 กพน.

2. สมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ร้อยละ 3 7.76 258.67 รายได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ียของสมาชิกสมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการสูง
กว่าเป้าหมาย เน่ืองจากสมาชิกบางรายมีรายได้ก่อนเข้ารับการ
อบรมต่ าเม่ือเทียบกับรายได้หลังอบรมแล้ว

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้
โครงการจัดท่ีดินตามนโยบายรัฐบาล

แห่ง1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเช่ือมโยง
เครือข่าย/คลัสเตอร์

เน่ืองจากเป็นการขับเคล่ือนนโยบายส าคัญ เร่ืองตลาดน าการผลิต
และ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ภายใต้โครงการดังกล่าว 
กรมจึงขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ท่ีมีศักยภาพด้านการตลาดและมีผลิตภัณฑ์/สินค้าเกษตร
ในพ้ืนท่ี 77 หน่วยงาน รวม 75 จังหวัด เพ่ือจัดท าแผนบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรผ่านระบบสหกรณ์/แพตฟอร์มออนไลน์ 
ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รวมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 317 แห่ง

217.12317146
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลงาน
(1 ต.ค.63 - 
30 ก.ย. 64)

ร้อยละ
ผลส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 296.0100 296.0100 100.00

   โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 296.0100 296.0100 100.00
กิจกรรมท่ี 1 : ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 296.0100 296.0100 100.00

1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีหน้ีเงินกู้เพ่ือ
การเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบ้ีย

ราย 374,972 362,374 96.64 ผลงานต่ ากว่าเป้าหมายเน่ืองจากมีสหกรณ์ยกเลิกเข้าร่วมโครงการ/
สมาชิกขาดคุณสมบัติ/นับจ านวนสมาชิกคลาดเคล่ือน/ไม่สามารถ
จ่ายเงินให้กับสมาชิกได้

กพน.

2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง ร้อยละ 3 3 100.00

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564

ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร (พ้ืนท่ี 63 จังหวัด 1,063
 แห่ง 365,173 ราย)
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สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการ 
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 แผนงาน 2 ผลผลิต 4 โครงการ วงเงินงบประมาณทั ้งสิ้น 
2,917.3461 ล้านบาท ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 มีผลสำเร็จจากการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 86.94 ของเป้าหมายในภาพรวม (เป้าหมาย
กำหนดไว้ ร้อยละ 100) ซึ ่งต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 13.06 และผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม 
มีผลเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,804.2803 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.12 ของงบประมาณท่ีได้รับทั้งหมด  

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

1.สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 จำนวน 6,037 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.14 ของสหกรณ์ 
ที่ดำเนินธุรกิจทั้งหมด 6,522 แห่ง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.22  

2.กลุ ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 จำนวน 3,350 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 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.สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์  
มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 3,823 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.26 

3.อบรมถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า  (GAP) 22 
จังหวัด 50 แห่ง 1,202 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.17  
3. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 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 มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 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 
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ให้ชุมชนใน 185 พ้ืนที ่62 จังหวัด จัดตั้ง

สหกรณ์ 2 สหกรณ์ 8 กลุ่มเกษตรกร รวมสมาชิก 769 ราย และให้ความรู้ในการพัฒนาอาชีพเกษตรที่เหมาะสม
กับพื้นที่ 760 ราย มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 8,500-13,400 บาท/เดือน และนำความรู้จากการอบรมไปขายสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.67 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั ้งในและนอกภาคเกษตร  
(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 : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังไม่

คลี่คลาย ส่งผลกระทบต่อการจัดอบรม การเข้าพ้ืนที่ปฏิบัติงาน (ท้ังภายในจังหวัดและข้ามจังหวัด) และการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ (ที่ต้องมีการรวมคน) ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ จึงต้องมีการปรับกิจ กรรม การเลื่อน
ระยะเวลาดำเนินการ การยกเลิกกิจกรรม และเปลี่ยนเป็นจัดประชุม/อบรมในรูปแบบออนไลน์ ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของกรม             

ข้อเสนอแนะ : ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกใหม่) ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการจัดอบรม สัมมนา ประชุม ศึกษาดูงาน ที่มีการรวมคนจำนวนมากได้ตามแผนปฏิบัติงานที่กรม
กำหนด มีความจำเป็นต้องปรับแผนและวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งต้องชะลอหรือ
ปรับรูปแบบการทำงานและการเดินทางของเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าปฏิบัติงานส่งเสริม กำกับดูแล และตรวจติดตามงาน
หรือร่วมประชุมใหญ่ในพื้นที่ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แก้ไขปัญหาโดยการปรับรูปแบบการอบรม ประชุม และ
ติดตามงานผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น รวมถึงแบ่งกลุ่มเข้าปฏิบัติงานร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดยจำกัด
จำนวนคน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 
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