
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

2,917.3461 582.2440 19.96

1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 

อย่างน้อย

ร้อยละ 88 ประมวลผลไตรมาส 4 กผง.

2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 24 ประมวลผลไตรมาส 4 กพก.

22.9472 0.8623 3.76

  

  

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 22.9472 0.8623 3.76

22.9472 0.8623 3.76

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท า

การเกษตรปลอดภัย 

แห่ง 26 0 0.00 อยู่ระหว่างจัดท าร่าง TOR เพ่ือจ้างท่ีปรึกษาในการ

ส่งเสริมสมาชิกผลิตผักและผลไม้ให้ได้มาตรฐาน GAP

กพก.

2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม

ท าการเกษตรปลอดภัย

ราย 1,100 ประมวลผลไตรมาส 4

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท า

การเกษตรปลอดภัย

แห่ง 82 0 0.00 จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานโครงการเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างซักซ้อมกับ สสจ. 

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางท่ีก าหนด

กพน.

2. พ้ืนท่ีท่ีได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ไร่ 6,840 0 0.00

3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม

ท าการเกษตรปลอดภัย

ราย 1,368 0 0.00

4. ปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรขยายตัว

ร้อยละ 3 ประมวลผลไตรมาส 4

5. สมาชิกท่ีผ่านนการอบรมได้มีการปรับเปล่ียนไปท า

การเกษตรปลอดภัย 

ราย 1,368 ประมวลผลไตรมาส 4

งบประมาณรวม

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

กิจกรรมท่ี 1 : สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกท าการเกษตรปลอดภัย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ผลสัมฤทธ์ิ : การสหกรณ์ม่ันคง สหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคม

ของชุมชนย่ังยืน

2. ส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน

ลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564

1. สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรส่งเสริมสมาชิกท าการเกษตร

ปลอดภัย (GAP)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมาย

ผลงาน

(1 ต.ค.63 - 

31 ธ.ค. 63)

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 ธ.ค. 63)

หมายเหตุ/

ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

6. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมี

รายได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย

ร้อยละ 3 ประมวลผลไตรมาส 4

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท า

การเกษตรปลอดภัย 

แห่ง 20 0 0.00 อยู่ระหว่างการจัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงาน

โครงการ

2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม

ท าการเกษตรปลอดภัย

ราย 1,400 0 0.00

521.9558 88.5722 16.97

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 88.5722 16.97

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ 13.9050 1.3352 9.60

1. เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปและสมาชิกได้รับ

การพัฒนาความรู้เร่ืองการสหกรณ์

ราย 8,390 522 6.22 จากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลให้ในบาง

พ้ืนท่ีต้องชะลอการฝึกอบรมออกไป 

2. นักเรียน/นักศึกษา ได้รับความรู้เร่ืองของ

การสหกรณ์

ราย 1,955 216 11.05

3. ผู้เข้าอบรมมีแผนการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้

หลังการอบรม

ร้อยละ 100 ประมวลผลไตรมาส 4

กิจกรรมท่ี 2 : การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์ 7.0779 3.1500 44.50

1. เกิดต้นแบบการน าระบบโลจิสติกส์มาใช้ในสหกรณ์ แห่ง 4 0 0.00 สหกรณ์เป้าหมายท่ีได้รับเงินอุดหนุนในการจัดหา

รถบรรทุกห้องเย็นหาผู้รับจ้างได้แล้ว จ านวน 1 แห่ง 

ส าหรับอีก 3 แห่ง อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

กพก.

2. สมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู้เร่ืองโลจิสติกส์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ประมวลผลไตรมาส 4

3. พัฒนานิคมเกษตรปลอดภัยในพ้ืนท่ี

นิคมสหกรณ์

พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์/

บุคลากรในสถานศึกษาและประชาชน

ท่ัวไป/บุคลากรสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

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 ธ.ค. 63)

หมายเหตุ/

ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

กิจกรรมท่ี 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 16.6220 1.0532 6.34

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

1. ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมส่งเสริม

สหกรณ์

ร้อยละ 100 ประมวลผลไตรมาส 4 ศสท.

กิจกรรมท่ี 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 484.3509 83.0338 17.14

ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แห่ง 12,733 7,535 59.18 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 7,535 แห่ง แบ่งเป็น สหกรณ์

ภาคการเกษตร 3,093 แห่ง 

สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 2,567 แห่ง 

และกลุ่มเกษตรกร 3,181 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.

7. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรม

ส่งเสริมสหกรณ์

ร้อยละ 80 ประมวลผลไตรมาส 4 กพง.

8. จ านวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน ราย 70,000 32,063 45.80 สมาชิกสหกรณ์ 31,255 ราย และสมาชิก

กลุ่มเกษตรกร 808 ราย

กผง.

9. อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 3 ประมวลผลไตรมาส 4 กพก.

10. จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตราส่วนเงิน

ออมต่อหน้ีสินเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 61 ประมวลผลไตรมาส 4 กพง.



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 ธ.ค. 63)

หมายเหตุ/

ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

1,908.2625 465.1706 24.38

  

  

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1,908.2625 465.1706 24.38

1,908.2625 465.1706 24.38

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับ

การเบิกจ่าย

ร้อยละ 100 24.38 24.38 กค.

29.7357 0.2688 0.90

  

  

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 7.4597 0.1760 2.36

7.4597 0.1760 2.36

พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี

โครงการหลวง 

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี

โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แห่ง 59 49 83.05 สนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตแก่สหกรณ์ จ านวน 

4 แห่ง โดยอยู่ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง คาดว่าจะ

แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2564

กคร.

2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพ้ืนท่ี

โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน

การสหกรณ์

แห่ง 40 0 0.00

3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี

โครงการหลวงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ประมวลผลไตรมาส 4

4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ประมวลผลไตรมาส 4

  

  

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 22.2760 0.0928 0.42

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 22.2760 0.0928 0.42

พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการส่งเสริม

การด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แห่ง 73 19 26.03 กคร.

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 ธ.ค. 63)

หมายเหตุ/

ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ความรู้ด้านการสหกรณ์

แห่ง 641 0 0.00 สนับสนุนเงินอุดหนุนก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร

โรงเรียน 13 แห่ง โดยโรงเรียนเป้าหมาย จ านวน 10 

แห่ง ด าเนินการหาผู้รับจ้างได้แล้วอยู่ระหว่างรอลงนาม

ในสัญญา

3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ประมวลผลไตรมาส 4

4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ประมวลผลไตรมาส 4

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 138.4349 24.5406 17.73

  

  

โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 3.7157 0.0000 0.00

กิจกรรมท่ี 1 : น าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 3.7157 0.0000 0.00

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการประกอบ

อาชีพการเกษตร

ราย 500 0 0.00 เตรียมความพร้อมการด าเนินงานตามข้ันตอนของ

โครงการ โดยเบ้ืองต้น สสจ./สสพ. ได้จัดส่งรายช่ือ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้กรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ซ่ึงเป็นหน่วยงานร่วมบูรณาการแล้ว

กพก.

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ประมวลผลไตรมาส 4
  

  
โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 107.2008 24.5360 22.89

90.6665 24.5360 27.06

1. สหกรณ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการรวบรวม 

จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร

แห่ง 107 0 0.00 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายท่ีได้รับเงินอุดหนุนใน

การจัดหาอุปกรณ์และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 14 แห่ง 

หาผู้รับจ้างได้แล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

กพก.

2. รายได้จากการด าเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จ าหน่าย

ผลผลิตสินค้าเกษตร และให้บริการทางด้านสินค้าเกษตร

ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 3 ประมวลผลไตรมาส 4

โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน

 สานต่ออาชีพการเกษตร

กิจกรรมท่ี 1 : เพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรใน

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

เพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวม 

จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร

ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร



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 ธ.ค. 63)

หมายเหตุ/

ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

16.5343 0.0000 0.00

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ

การด าเนินธุรกิจ

แห่ง 400 0 0.00 อยู่ระหว่างจัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ 

และประสานงาน สสจ. เพ่ือเตรียมความพร้อม

กพก.

2. รายได้จากการด าเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จ าหน่าย

ผลผลิตสินค้าเกษตร และให้บริการทางด้านสินค้าเกษตร

ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 3 ประมวลผลไตรมาส 4

   โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร 22.8982 0.0000 0.00
22.8982 0.0000 0.00

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเช่ือมโยง

เครือข่าย/คลัสเตอร์

แห่ง 146 สหกรณ์เป้าหมายท่ีได้รับเงินอุดหนุนในการก่อสร้าง

ตลาดกลางสินค้าเกษตร จ านวน 2 แห่ง (จากเป้าหมาย 

2 แห่ง) ได้เตรียมการจัดจ้างตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องแล้ว

 อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

กพก.

2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วม

โครงการขยายตัว

ร้อยละ 3 ประมวลผลไตรมาส 4

  

  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 4.6202 0.0046 0.10

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดท่ีดินตามนโยบายรัฐบาล 4.6202 0.0046 0.10

1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ราย 720 จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว

 โดยอยู่ระหว่างประสานงานและช้ีแจงกับ สสจ. ในการ

ปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีก าหนด

กพก.

2. สมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ร้อยละ 3 ประมวลผลไตรมาส 4

พัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพ่ิมช่อง

ทางการจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้

โครงการจัดท่ีดินตามนโยบายรัฐบาล

กิจกรรมท่ี 2 : เพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็น

องค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอ าเภอ

เพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนิน

ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ระดับอ าเภอ (สหกรณ์ 300 แห่ง และ

กลุ่มเกษตรกร 100 แห่ง)

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร



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 ธ.ค. 63)

หมายเหตุ/

ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 296.0100 2.8295 0.96

   โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 296.0100 2.8295 0.96

กิจกรรมท่ี 1 : ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 296.0100 2.8295 0.96

1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีหน้ีเงินกู้เพ่ือ

การเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบ้ีย

ราย 374,972 อยู่ระหว่างจัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานโครงการ 

โดยมีก าหนดการช้ีแจงซักซ้อมกับ สสจ./สสพ. ผ่าน

ระบบ web conference ภายในเดือนมกราคม 2564

กพน.

2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง ร้อยละ 3 ประมวลผลไตรมาส 4

ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร (พ้ืนท่ี 63 จังหวัด 1,063

 แห่ง 365,173 ราย)

ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มกราคม 2564
กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน


