
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประจ าไตรมาสท่ี 2 (ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล

3,125.0466

สมาชิกและประชาชนได้ประโยชน์จากวิธีการ

สหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมมากข้ึน

ร้อยละ 80  - ประมวลข้อมูลและสรุปผลใน

ไตรมาสท่ี 4

685.6905 411.0872
685.6905 411.0872

7.0000 7.0000

จัดงานแสดงสินค้าสินค้าสหกรณ์ 1. จ านวนการจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ด าเนินการ

ได้บรรลุวัตถุประสงค์

คร้ัง 1 1 - -  - ชะลอการจัดกิจกรรมเน่ืองจากผลกระทบ

จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID – 19) 

กพก.

63.1902 34.9795
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร

1. อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ร้อยละ 80  - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสท่ี 4 ศสท.

615.5003 369.1077

1. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ 

และการบริหารจัดการ (สหกรณ์ 8,129 แห่ง 

กลุ่มเกษตรกร 4,829 แห่ง)

แห่ง 12,958 10,366 7,904 61.00  - เข้าแนะน า ส่งเสริม สนับสนุนการบริหาร

จัดการองค์กร การพัฒนาธุรกิจ ก ากับ ดูแล 

และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรท่ีมีสถานะด าเนินงานให้เป็นไปตาม

แผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรและแผนการแนะน าส่งเสริมรายแห่ง

กผง.

2. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมีส่วนร่วม

ขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล

แห่ง 770 308 - - กพก.

3. อัตราส่วนเงินออมต่อหน้ีสินของสมาชิกใน

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 61  - ประมวลข้อมูลและสรุปผล

ในไตรมาสท่ี 4

กพก./กพง.

กิจกรรมหลัก : การจัดงานแสดงสินค้าสินค้าสหกรณ์

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณรวม

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมรอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ งบประมาณ

(ล้านบาท)

การปฏิบัติงานไตรมาสท่ี 2 ร้อยละผลส าเร็จ  ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมรอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ งบประมาณ

(ล้านบาท)

การปฏิบัติงานไตรมาสท่ี 2 ร้อยละผลส าเร็จ  ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

4. อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรในงาน/โครงการท่ีเข้าร่วมขับเคล่ือน

งานนโยบายรัฐบาล ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 3  - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสท่ี 4 กพก.

5. จ านวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน ราย 70,000 56,000 12,322 17.60 กผง.

1,879.4995 921.8894
    ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1,879.4995 921.8894

1,879.4995 921.8894

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับ

การเบิกจ่าย

ร้อยละ 100  - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสท่ี 4 กองคลัง

69.0205 13.3431
    โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 15.0440 4.5220

15.0440 4.5220

1. มีระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์และ

บุคคลท่ีติดต่อราชการ

ระบบ 1  - ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างได้เรียบร้อยแล้ว 

และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้าง

ศสท.

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ท่ีมาติดต่อราชการ ร้อยละ 80  - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสท่ี 4

    โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 53.9765 8.8211
53.9765 8.8211

1. จ านวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ไร่ 1,000 100 - -  - ปรับแผนการจัดอบรมเน่ืองจากได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ

โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)

กพน.

2. มีแปลงแหล่งผลิตสินค้าปลอดภัย/สินค้าเกษตร

อินทรีย์ อย่างน้อย ร้อยละ 60 ของเกษตรกรสมาชิก

ท่ีเข้าร่วมโครงการได้ใบรับรองเกษตรอินทรีย์ ข้ันท่ี 3

ร้อยละ 60  - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสท่ี 4

3. สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ร้อยละ 3  - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสท่ี 4

68.5047 44.4461
   โครงการ : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 11.3937 8.4323

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 11.3937 8.4323

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 1. จ านวนสถาบันเกษตรกร/หมู่บ้านในพ้ืนท่ี

โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

แห่ง 79 71 50 63.29  - สถาบันเกษตรกร 35 แห่ง และกลุ่ม

อาชีพ/หมู่บ้าน 15 แห่ง

กคร.

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

เงินเดือน 3,036 อัตรา / ค่าจ้างประจ า 667 

อัตรา / ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

1,628 อัตรา

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

กิจกรรมหลัก: พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพ้ืนท่ีนิคม

สหกรณ์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลการบูร

ณาการภาครัฐ ระยะท่ี 2



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมรอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ งบประมาณ

(ล้านบาท)

การปฏิบัติงานไตรมาสท่ี 2 ร้อยละผลส าเร็จ  ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงมี

ปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 3  - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสท่ี 4

   โครงการ : โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 57.1110 36.0138
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 57.1110 36.0138

โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

1. จ านวนสถาบันเกษตรกร/โรงเรียน/กลุ่มชาวบ้าน

ในพ้ืนท่ีโครงการพระราชด าริได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาด้านการสหกรณ์

แห่ง 1,224 1,102 581 47.47  - จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ์

แล้ว 27 แห่ง พ้ืนท่ี 15 จังหวัด

 - ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์

ให้แก่เด็กนักเรียน 554 โรงเรียน

กคร.

2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ

พระราชด าริมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 3  - ประมวลข้อมูลและสรุปผล

ในไตรมาสท่ี 4

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 280.0000 280.0000
    โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 280.0000 280.0000

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 280.0000 280.0000

ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร

1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีหน้ีเงินกู้ใน

วัตถุประสงค์เพ่ือการเกษตรได้รับการลดภาระ

ดอกเบ้ียและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ

การเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ราย 142,010 142,010 -  - ส านักงานสหกรณ์จังหวัดได้ด าเนินการ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของสมาชิก

เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงจะเร่ิมเบิกจ่าย

งบประมาณให้แก่สมาชิกในเดือนเมษายน 

2563

กพน.

2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง ร้อยละ 3  - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสท่ี 4

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 142.3314 66.6069

   โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 35.5809 20.8125

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 11.7466 8.6939

1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม

การผลิตสินค้าคุณภาพสู่มาตรฐาน GAP

ราย 1,100 770 - - กพก.

2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิตสินค้าคุณภาพ

แห่ง 58 41 - - กพก.

3. สินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมี

คุณภาพ

แห่ง 332 266 - - กพก.

 - ในไตรมาสท่ี 1 และ 2 อยู่ในข้ันตอนการ

รวบรวมและจัดท าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องส าหรับ

ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดท าขอบเขตงาน

จ้างท่ีปรึกษาก าหนดแนวทางการด าเนินงาน

ยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของ

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP

พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของ

สมาชิกให้ผ่านมาตรฐานการผลิต GAP



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมรอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ งบประมาณ

(ล้านบาท)

การปฏิบัติงานไตรมาสท่ี 2 ร้อยละผลส าเร็จ  ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร 11.1797 4.6600

1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้

เก่ียวกับการผสมปุ๋ยให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีเพาะปลูก

ราย 7,500 5,250 - -  - สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่สหกรณ์ในการ

จัดหาเคร่ืองผสมปุ๋ย โดยได้ด าเนินการแจ้งให้

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 16

 แห่ง เตรียมการจัดซ้ือจัดจ้างและรอลงนาม

ในสัญญาเม่ือได้รับงบประมาณแล้ว 

กพน.

2. สมาชิกสถาบันเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมี

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือปุ๋ยลดลงไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5  - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสท่ี 4

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 12.6546 7.4586

1. พ้ืนท่ีท่ีได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ไร่ 7,500 5,250 - - กพน.

2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะน า

ส่งเสริมท าเกษตรผสมผสาน

ราย 1,500 1,050 - -

3. สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ร้อยละ 3  - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสท่ี 4

   โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 74.8829 29.5729

กิจกรรมหลัก : เพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร 63.7074 22.0067

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายได้รับ

การพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจ

แห่ง 30 21 28 93.33  - สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่สหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรจัดหาอุปกรณ์และโครงสร้าง

ปัจจัยพ้ืนฐาน ได้แก่ เคร่ืองสีข้าว เคร่ืองอบ

ลดความช้ืน ลานตาก โกดัง เป็นต้น โดย

สหกรณ์จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว 22 สหกรณ์ 

และอยู่ระหว่างด าเนินการ 8 แห่ง

กพก.

2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจรวบรวม

ผลผลิตเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 3  - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสท่ี 4 กพก.

ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร

เพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร

ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร

พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวมและ

จัดเก็บผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์

 - ปรับแผนการด าเนินงานเน่ืองจาก

ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ

โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมรอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ งบประมาณ

(ล้านบาท)

การปฏิบัติงานไตรมาสท่ี 2 ร้อยละผลส าเร็จ  ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

3.6290 1.8146

น าระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็น

ธรรม Profit Sharing มาใช้ในการบริหาร

จัดการสินค้าเกษตร

ศึกษารูปแบบและแนวทางการน าระบบการแบ่งปัน

ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) 

มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ชนิดสินค้า 4 1 - -   - จัดท าข้อก าหนดและขอบเขตของการจ้าง

ท่ีปรึกษา (TOR) โดยอยู่ระหว่างด าเนินการ

จัดหาผู้รับจ้างในการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ

แนวทางการน าระบบ  แบ่งปันผลประโยชน์

อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ใน

การบริหารจัดการสินค้าเกษตร

กพก.

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 7.5465 5.7516

1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ

การด าเนินธุรกิจ

แห่ง 340 238 - - กพก.

2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา

ด้านการจัดท าแผนการผลิต และการตลาด

ราย 1,030 721 - -

3. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าชุมชนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3  - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสท่ี 4

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 28.9244 14.4910
   กิจกรรมหลัก : พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ 28.9244 14.4910

พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ 1. สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์

แห่ง 68 48 - - กพก.

2. สินค้าเกษตรของสหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการ

พัฒนาในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด

ผลิตภัณฑ์ 30 21 - - กพก.

กิจกรรมหลัก : น าระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม Profit Sharing มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์

ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร

 - จัดท าข้อก าหนดและขอบเขตของการจ้าง

ท่ีปรึกษา (TOR) เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่

ระหว่างด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างในการ

พัฒนาศักยภาพการรวบรวม แปรรูปและ

พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์

 - ปรับแผนการด าเนินงานเน่ืองจาก

ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ

โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมรอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ งบประมาณ

(ล้านบาท)

การปฏิบัติงานไตรมาสท่ี 2 ร้อยละผลส าเร็จ  ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

  

  

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 2.9432 1.7305

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดท่ีดินตามนโยบายรัฐบาล 2.9432 1.7305

1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ราย 1,000 700 110 11.00  - สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับ

การอบรมพัฒนาอาชีพการเกษตรท่ีเหมาะสม

กับพ้ืนท่ีแล้วใน 4 พ้ืนท่ี สมาชิก 110 ราย 

 - เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรค

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จึงท าให้

ต้องเล่ือนการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพใน

กลุ่มเป้าหมายท่ีเหลือออกไปก่อน 

กพน.

2. เกษตรกรสมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3  - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสท่ี 4

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกรใน

พ้ืนท่ี คทช.

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ณ วันท่ี 10 เมษายน 2563

หมายเหตุ :

   เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ท าให้บางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนท่ีก าหนด เช่น การฝึกอบรม การประชุม การจัดงานแสดงสินค้า และการเข้าแนะน าส่งเสริม ตรวจการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงกรมได้ปรับเปล่ียน

วิธีการด าเนินงานให้เหมาะสม เช่น การประชุมผ่านระบบออนไลน์ และในบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการปรับแผนปฏิบัติงานหรือเล่ือนไปด าเนินการในไตรมาสท่ี 3-4


