
ตวัชีว้ัด หน่วยนับ เปา้หมาย

3,125.0466 2,984.5193 2,151.8173 72.10

สมาชกิและประชาชนไดป้ระโยชน์จากวิธีการ

สหกรณใ์นการยกระดบัคุณภาพชวีิตเพ่ิมมากขึน้

ร้อยละ 80 65.30 81.63  - ณ วันที่ 31 พ.ค. 2563 มีสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด 

11.48 ล้านคน โดยมาสมาชิกที่มีส่วนร่วมกบัสหกรณ์ 

7.50 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 65.30

685.6905 653.6109 376.5624 57.61

685.6905 653.6109 376.5624 57.61

7.0000 2.6000 0.0000 0.00

จัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ 1. จ านวนการจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ด าเนนิการได้

บรรลุวัตถุประสงค์

คร้ัง 1 -  - ปรับแผนการปฏบิติังานใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019

(COVID – 19) โดยมีก าหนดด าเนนิการ ในไตรมาสที่ 4

กพก.

63.1902 63.1902 23.2916 36.86

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 1. อตัราการเข้าถึงและใช้ประโยชนเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ร้อยละ 80  - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสที่ 4 ศสท.

615.5003 587.8207 353.2708 60.10

1. ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรใหม้ีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม

และพฒันาศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ 

และการบริหารจัดการ (สหกรณ์ 8,129 แหง่ 

กลุ่มเกษตรกร 4,829 แหง่)

แหง่ 12,958 12,360 95.39   - ส่งเสริมสหกรณ์ 7,634 แหง่ และกลุ่มเกษตรกร 4,276

 แหง่

  - เข้าแนะน าปอ้งกนัการเกดิข้อบกพร่องในสหกรณ์ 

จ านวน 4,866 แหง่

  - สหกรณ์ผ่านมาตรฐานแล้ว 2,399 แหง่/ไม่ผ่าน 417 

แหง่ (ยงัไม่ประเมิน 3,432 แหง่) 

และกลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐานแล้ว 824 แหง่/

ไม่ผ่าน 79 แหง่ (ยงัไม่ประเมิน 2,805 แหง่)

  - ถอนชือ่สหกรณ์แล้ว 82 แหง่ และกลุ่มเกษตรกร 106 

แหง่

กผง.

2. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีส่วนร่วม

ขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล

แหง่ 770 - - กพก.

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ตวัชีว้ัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ งบประมาณ

ตาม พรบ.

(ล้านบาท)

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทยีบกับ

เปา้หมาย

 ปญัหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ที่ด าเนินการไมไ่ดต้ามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณ

ที่ไดร้ับ

(ล้านบาท)

ผลงาน

(1 ต.ค.62 - 

30 ม.ิย. 63)

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

งบประมาณรวม

ผลสัมฤทธิแ์ละประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั

ผลผลิต : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก : การจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์



ตวัชีว้ัด หน่วยนับ เปา้หมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ตวัชีว้ัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ งบประมาณ

ตาม พรบ.

(ล้านบาท)

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทยีบกับ

เปา้หมาย

 ปญัหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ที่ด าเนินการไมไ่ดต้ามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณ

ที่ไดร้ับ

(ล้านบาท)

ผลงาน

(1 ต.ค.62 - 

30 ม.ิย. 63)

3. อตัราส่วนเงินออมต่อหนีสิ้นของสมาชิกในสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรมีสัดส่วนที่เพิ่มขึน้

ร้อยละ 61  - ประมวลข้อมูลและสรุปผล

ในไตรมาสที่ 4

กพก./กพง.

4. อตัราการขยายตัวปริมาณธุรกจิของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรในงาน/โครงการที่เข้าร่วมขับเคล่ือนงาน

นโยบายรัฐบาล ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 3  - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสที่ 4 กพก.

5. จ านวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึน้ ราย 70,000 92,006 131.44   - สมาชิกสหกรณ์ 88,423 ราย และ

กลุ่มเกษตรกร 3,583 ราย

กผง.

1,879.4995 1,879.4995 1,407.9244 74.91  

    ผลผลิต : รายการค่าใชจ้่ายบคุลากรภาครัฐ 1,879.4995 1,879.4995 1,407.9244 74.91

1,879.4995 1,879.4995 1,407.9244 74.91

ค่าใช้จ่ายบคุลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการ

เบกิจ่าย

ร้อยละ 100 74.91 74.91 กค.

69.0205 19.9740 4.9665 24.86  

    โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดจิิทลั 15.0440 15.0440 1.4669 9.75

15.0440 15.0440 1.4669 9.75

1. มีระบบเชือ่มโยงฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์และ

บคุคลที่ติดต่อราชการ

ระบบ 1  - จัดหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว 

เมือ่วันที่ 17 มี.ค. 2563 มีก าหนดแล้วเสร็จภายใน 210 วัน

 (ต.ค. 2563)

  - รับงานงวดที่ 1 และเบกิจ่ายงปม. แล้ว 1.4669 ลบ.

ศสท.

2. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ที่มาติดต่อราชการ ร้อยละ 80  - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสที่ 4

แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า

แผนงานบคุลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : ค่าใชจ้่ายบคุลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

เงินเดือน 3,036 อตัรา / ค่าจ้างประจ า 667 อตัรา

 / ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 

1,628 อตัรา

กิจกรรมหลัก: พัฒนาเศรษฐกิจดจิิทลัในสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

โครงการพฒันาระบบเชือ่มโยงข้อมูล

การบรูณาการภาครัฐ ระยะที่ 1



ตวัชีว้ัด หน่วยนับ เปา้หมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ตวัชีว้ัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ งบประมาณ

ตาม พรบ.

(ล้านบาท)

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทยีบกับ

เปา้หมาย

 ปญัหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ที่ด าเนินการไมไ่ดต้ามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณ

ที่ไดร้ับ

(ล้านบาท)

ผลงาน

(1 ต.ค.62 - 

30 ม.ิย. 63)

  

    โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยนื 53.9765 4.9300 3.4996 70.99

53.9765 4.9300 3.4996 70.99

1. จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรอนิทรีย์

(สหกรณ์นคิม 15 แหง่ ในพื้นที่นคิมสหกรณ์ 13 แหง่ 

10 จังหวัด พื้นที่ 98 ไร่

ไร่ 98 98 100.00   - สนบัสนนุเงินอดุหนนุเพื่อจัดหาโรงเรือนพร้อมระบบน้ า

ใหแ้กส่หกรณ์นคิม 15 แหง่ เพื่อใหส้มาชิก 98 ราย ใช้ท า

การเกษตรอนิทรีย ์ ในพื้นที่ 98 ไร่

กพน.

2. มีแปลงแหล่งผลิตสินค้าปลอดภยั/สินค้าเกษตร

อนิทรีย ์อยา่งนอ้ย ร้อยละ 60 ของเกษตรกรสมาชิกที่

เข้าร่วมโครงการได้ใบรับรองเกษตรอนิทรีย ์ขัน้ที่ 3

ร้อยละ 60  - ยกเลิกกจิกรรมการสนบัสนนุเงินอดุหนนุการขอ

ใบรับรองมาตรฐานใหแ้กส่มาชิก 1,000 ราย โดยปรับโอน

งบประมาณเพื่อน าไปจัดท าร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณ

รายจ่าย พ.ศ. ... ส าหรับเปน็ค่าใช้จ่ายในการแกไ้ขปญัหา/

บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 และปญัหาภยัพบิติั 

ตามมติ ครม. เมือ่วันที่ 

21 เม.ย. 2563

3. สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึน้เฉล่ีย ร้อยละ 3  - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสที่ 4

68.5047 47.0481 24.8733 52.87  

   11.3937 9.8492 6.4723 65.71

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ/์
กลุม่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวง 11.3937 9.8492 6.4723 65.71

โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง 1. จ านวนสถาบนัเกษตรกร/หมูบ่า้นในพื้นที่โครงการ

หลวงได้รับการส่งเสริมและพฒันา

แหง่ 79 84 106.33  - เปา้หมายตามเแผนปฏบิติังานประจ าป ี2563 จ านวน 

97 แหง่ มากกว่าเปา้หมายตามเอกสารงบประมาณ 

18 แหง่

 - เข้าแนะน า ส่งเสริม สหกรณ์ 48 แหง่ 

กลุ่มเกษตรกร 2 แหง่ กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 

4 กลุ่ม กลุ่มอาชีพ 10 กลุ่ม หมูบ่า้น 20 หมูบ่า้น

กคร.

2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง

มีปริมาณธุรกจิเพิ่มขึน้ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 3  - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสที่ 4

  

  
โครงการ : โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 57.1110 37.1989 18.4010 49.47

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 57.1110 37.1989 18.4010 49.47

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรอินทรียใ์นสหกรณใ์นพ้ืนที่นิคมสหกรณ์

แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง

ส่งเสริมเกษตรอนิทรียใ์นสหกรณ์ในพื้นที่นคิม

สหกรณ์



ตวัชีว้ัด หน่วยนับ เปา้หมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ตวัชีว้ัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ งบประมาณ

ตาม พรบ.

(ล้านบาท)

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทยีบกับ

เปา้หมาย

 ปญัหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ที่ด าเนินการไมไ่ดต้ามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณ

ที่ไดร้ับ

(ล้านบาท)

ผลงาน

(1 ต.ค.62 - 

30 ม.ิย. 63)

โครงการส่งเสริมการด าเนนิงาน

อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ

(ส่งเสริมสก.พรด./โรงเรียนสมเด็จพระเทพ 

(ตชด.)/เพยีงหลวง/อนรัุกษพ์นัธุกรรม/บนัได 7

 ขัน้/เศรษฐกจิพอเพยีง,ทฤษฎใีหม่/คลินกิ

เกษตร)

1. จ านวนสถาบนัเกษตรกร/โรงเรียน/กลุ่มชาวบา้นใน

พื้นที่โครงการพระราชด าริได้รับการส่งเสริมและ

พฒันาด้านการสหกรณ์

(สหกรณ์ 462 แหง่ กลุ่มเกษตรกร 2 แหง่ กลุ่ม

ชาวบา้น 33 กลุ่ม กลุ่มอาชีพ 54 กลุ่ม โรงเรียน 554 

แหง่ นคิม 49 แหง่ ศูนยส์าธิต 1 แหง่ อืน่ ๆ 3 แหง่ 

และ 78 หนว่ยงาน รวม 1,236 แหง่)

แหง่ 1,224 1,080 88.24  - เปา้หมายตามเแผนปฏบิติังานประจ าป ี2563 จ านวน 

1,236 แหง่

 - จัดจ้างเจ้าหนา้ที่เพื่อปฏบิติังานในสหกรณ์แล้ว 30 แหง่

 พื้นที่ 17 จังหวัด ตามเปา้หมาย

  - อยูร่ะหว่างด าเนนิการขับเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพยีงใน

สหกรณ์เปา้หมายอกี 112 แหง่ 

กคร.

2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการ

พระราชด าริมีปริมาณธุรกจิเพิ่มขึน้ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 3  - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสที่ 4

แผนงานยทุธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 280.0000 280.0000 276.5397 98.76  

    โครงการ : โครงการชว่ยเหลือดา้นหน้ีสินสมาชกิสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร 280.0000 280.0000 276.5397 98.76

กิจกรรมหลัก : ชว่ยเหลือดา้นหน้ีสินสมาชกิสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร 280.0000 280.0000 276.5397 98.76

ช่วยเหลือด้านหนีสิ้นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร

1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีหนีเ้งินกูใ้น

วัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย

และลดต้นทนุในการประกอบอาชีพ

ราย 142,010 373,325 262.89  - เบกิจ่ายเงินอดุหนนุเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกูใ้หแ้ก่

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1,131 แหง่ สมาชิก 373,325 ราย

กพน.

2. ต้นทนุการผลิตของสมาชิกลดลง ร้อยละ 3 2.96 98.67   - ลดภาระดอกเบี้ยและต้นทนุประกอบอาชีพของสมาชิก

เฉล่ียรายละ 750 บาท (ร้อยละ 2.96)

แผนงานบรูณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 142.3314 104.3868 60.9510 58.39

  

  

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทกัษะในการประกอบอาชพีทั้งในและนอกภาคเกษตร 35.5809 12.7888 1.0943 8.56

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชกิสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร 11.7466 11.7472 0.0527 0.45

พฒันาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิก

ใหผ่้านมาตรฐานการผลิต GAP

1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม

การผลิตสินค้าคุณภาพสู่มาตรฐาน GAP

ราย 1,100 - - กพก.

2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ

พฒันาการผลิตสินค้าคุณภาพ

แหง่ 58 - - กพก.

3. สินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมี

คุณภาพ

แหง่ 332 - - กพก.

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมปุ๋ยผสมใชเ้องผ่านสหกรณก์ารเกษตรเพ่ือลดตน้ทนุการผลิตใหแ้ก่เกษตรกร 11.1797 1.0416 1.0416 100.00

 - จัดจ้าง ม.สงขลานครินทร์ เปน็ที่ปรึกษาในการยกระดับ

การผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP โดยชีแ้จงแนวทางการ

ด าเนนิงานแกก่ลุ่มเปา้หมายแล้ว และอยูร่ะหว่างการลง

พื้นที่ในสหกรณ์เปา้หมายเพื่อจัดท าทะเบยีนเกษตรกร

สมาชิก



ตวัชีว้ัด หน่วยนับ เปา้หมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ตวัชีว้ัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ งบประมาณ

ตาม พรบ.

(ล้านบาท)

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทยีบกับ

เปา้หมาย

 ปญัหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ที่ด าเนินการไมไ่ดต้ามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณ

ที่ไดร้ับ

(ล้านบาท)

ผลงาน

(1 ต.ค.62 - 

30 ม.ิย. 63)

1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้เกีย่วกบั

การผสมปุ๋ยใหเ้หมาะสมกบัพื้นที่เพาะปลูก

ราย 7,500 - -  - สนบัสนนุเงินอดุหนนุเพื่อจัดหาเคร่ืองผสมปุ๋ยเคมี ขนาด

ไม่นอ้ยกว่า 3 ตัน ใหแ้กส่หกรณ์ เพื่อใหบ้ริการผสมแม่ปุ๋ย

ที่สัมพนัธ์กบัค่าดินและชนดิของพชืใหแ้กเ่กษตรกรสมาชิก

แล้ว จ านวน 16 แหง่ พื้นที่ 6 จังหวัด สมาชิกใชบริการ

แล้ว 173 ราย พื้นที่ 2,948 ไร่ มูลค่า 1.82 ล้านบาทลด

ต้นทนุสมาชิกลดลง 90.80 บาท/ไร่

  - ยกเลิกกจิกรรมการฝึกอบรมเกีย่วกบัการผสมปุ๋ยให้

เหมาะสมกบัพื้นที่แกส่มาชิก โดยปรับโอนงบประมาณเพื่อ

น าไปจัดท าร่าง พ.ร.บ. โอน ฯ ส าหรับเปน็ค่าใช้จ่ายในการ

แกไ้ขปญัหา/บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 และ

ปญัหาภยัพบิติั ตามมติ ครม . เมือ่วันที่ 21 เม.ย. 2563

กพน.

2. สมาชิกสถาบนัเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือปุ๋ยลดลงไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 5  - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสที่ 4

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร 12.6546 0.0000 0.0000 0.00

1. พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ไร่ 7,500 - - กพน.

2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะน า

ส่งเสริมท าเกษตรผสมผสาน

ราย 1,500 - -

3. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึน้เฉล่ีย ร้อยละ 3

  

  
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ ์กลุม่เกษตรกร และธุรกิจชมุชน 74.8829 62.3074 58.7449 94.28

กิจกรรมหลัก : เพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบนัเกษตรกร 63.7074 62.3074 58.7449 94.28

ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร

เพื่อลดต้นทนุการผลิตใหแ้กเ่กษตรกร

ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร

ยกเลิกโครงการ โดยปรับโอนงบประมาณเพือ่น าไปจัดท าร่าง 

พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน

การแกไ้ขปัญหา/บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 และปัญหาภัย

พิบัติ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563



ตวัชีว้ัด หน่วยนับ เปา้หมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ตวัชีว้ัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ งบประมาณ

ตาม พรบ.

(ล้านบาท)

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทยีบกับ

เปา้หมาย

 ปญัหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ที่ด าเนินการไมไ่ดต้ามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณ

ที่ไดร้ับ

(ล้านบาท)

ผลงาน

(1 ต.ค.62 - 

30 ม.ิย. 63)

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเปา้หมายได้รับ

การพฒันาศักยภาพการด าเนนิธุรกจิ

แหง่ 30 37 123.33  - สนบัสนนุเงินอดุหนนุเพื่อจัดหาอปุกรณ์และโครงสร้าง

พื้นฐาน ได้แก ่เคร่ืองสีข้าว เคร่ืองอบลดความชืน้ ลานตาก 

โกดัง ใหแ้กส่หกรณ์ใช้ในการรวบรวมและจัดเกบ็ผลผลิต

ทางการเกษตรแล้ว จ านวน 37 แหง่ซ่ึงผลการด าเนนิงาน

สูงกว่าเปา้หมาย (เปา้หมายเดิม 29 แหง่) เนือ่งจากได้โอน

เปล่ียนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายของโครงการ จ านวน 

1.3624 ลบ. ใหแ้กส่หกรณ์เพื่อจัดหาอปุกรณ์และ

โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม จ านวน 8 แหง่ 8 รายการ   

กพก.

2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกจิรวบรวม

ผลผลิตเพิ่มขึน้

ร้อยละ 3  - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสที่ 4 กพก.

3.6290 0.0000 0.0000 0.00

น าระบบการแบง่ปนัผลประโยชนอ์ยา่งเปน็

ธรรม Profit Sharing มาใช้ในการบริหาร

จัดการสินค้าเกษตร

ศึกษารูปแบบและแนวทางการน าระบบการแบง่ปนั

ผลประโยชนอ์ยา่งเปน็ธรรม (Profit Sharing) 

มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ชนดิสินค้า 4 - - ยกเลิกโครงการ โดยปรับโอนงบประมาณเพือ่น าไปจัดท าร่าง 

พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน

การแกไ้ขปัญหา/บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 และปัญหาภัย

พิบัติ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563

กพก.

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณภ์าคการเกษตร/กลุม่เกษตรกร 7.5465 0.0000 0.0000 0.00

1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพฒันาศักยภาพ

การด าเนนิธุรกจิ

แหง่ 340 - - กพก.

2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพฒันาด้าน

การจัดท าแผนการผลิต และการตลาด

ราย 1,030 - -

3. รายได้จากการจ าหนา่ยสินค้าชุมชนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภณัฑ์สินค้าชมุชน 28.9244 26.3474 0.0000 0.00 PO 26.0103  

   กิจกรรมหลัก : พัฒนาสินค้าและผลิตภณัฑ์ของสหกรณ์ 28.9244 26.3474 0.0000 0.00

กิจกรรมหลัก : น าระบบการแบง่ปนัผลประโยชน์อยา่งเปน็ธรรม Profit Sharing มาใชใ้นการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

พฒันาศักยภาพการด าเนนิธุรกจิของสหกรณ์

ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร

ยกเลิกโครงการ โดยปรับโอนงบประมาณเพือ่น าไปจัดท าร่าง 

พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน

การแกไ้ขปัญหา/บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 และปัญหาภัย

พิบัติ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563

พฒันาศักยภาพการด าเนนิธุรกจิรวบรวมและ

จัดเกบ็ผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์



ตวัชีว้ัด หน่วยนับ เปา้หมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ตวัชีว้ัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ งบประมาณ

ตาม พรบ.

(ล้านบาท)

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทยีบกับ

เปา้หมาย

 ปญัหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ที่ด าเนินการไมไ่ดต้ามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณ

ที่ไดร้ับ

(ล้านบาท)

ผลงาน

(1 ต.ค.62 - 

30 ม.ิย. 63)

พฒันาสินค้าและผลิตภณัฑ์ของสหกรณ์ 1. สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพฒันาสินค้าและ

ผลิตภณัฑ์

แหง่ 68 - - กพก.

2. สินค้าเกษตรของสหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการ

พฒันาในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด

ผลิตภณัฑ์ 30 - - กพก.

  

  

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชพีเพ่ือแก้ไขปญัหาที่ดนิท ากินของเกษตรกร 2.9432 2.9432 1.1118 37.78

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีภายใตโ้ครงการจัดที่ดนิตามนโยบายรัฐบาล 2.9432 2.9432 1.1118 37.78

โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพ

เพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินท ากนิของเกษตรกรใน

พื้นที่ คทช.

1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพฒันาอาชีพ ราย 1,000 669 66.90  - สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับ

การอบรมพฒันาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกบัพื้นที่แล้ว

ใน 17 พื้นที่ สมาชิก 669 ราย 

กพน.

2. เกษตรกรสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 3  - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสที่ 4

ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

  - ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 70 

แหง่ ผ่าน 3 กจิกรรม ได้แก ่   

   1. พฒันาสินค้าและผลิตภณัฑ์ของสหกรณ์ 

30 แหง่ 30 ผลิตภณัฑ์ ได้แก ่ข้าว ผัก ผลไม้ กาแฟ โคนม 

โคเนือ้ ประมง ปศุสัตว์ เกลือทะเล และพริกไทย (อยู่

ระหว่างการด าเนนิงานของที่ปรึกษา) 

   2. พฒันาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปผลผลิต ข้าว 

กาแฟ มังคุด โคเนือ้ และมะพร้าว สู่มาตรฐานของสหกรณ์

ที่ท าการผลิตใหไ้ด้มาตรฐาน GMP จ านวน 10 แหง่ (อยู่

ระหว่างการด าเนนิงานของที่ปรึกษา)

   3. พฒันาความเข้มแข็งในการด าเนนิธุรกจิ 

บม่เพาะการใช้ประโยชนจ์ากอปุกรณ์การผลิต การตลาด 

และการแปรรูปใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุดของสหกรณ์ 30 

แหง่ (อยูร่ะหว่างการด าเนนิงานของที่ปรึกษา)

หมายเหต ุ:

   เนือ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ท าใหบ้างกจิกรรมไม่สามารถด าเนนิงานได้ตามแผนที่ก าหนด เช่น การฝึกอบรม การประชุม การจัดงานแสดงสินค้า และการเข้าแนะน าส่งเสริม ตรวจการสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร 

ซ่ึงกรมได้ปรับเปล่ียนวิธีการด าเนนิงานใหเ้หมาะสม เช่น การประชุมผ่านระบบออนไลน ์และในบางกจิกรรมอยูร่ะหว่างการปรับแผนปฏบิติังานหรือเล่ือนไปด าเนนิการในไตรมาสที่ 4

กลุม่ตดิตามและประเมนิผล กองแผนงาน


