
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

3,125.0466 2,989.8332 2,897.4726 96.91

สมาชิกและประชาชนได้ประโยชน์จากวิธีการ

สหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมมากข้ึน

ร้อยละ 80 81.68 102.10  - ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 มีสมาชิกสหกรณ์ท้ังหมด 

12.28 ล้านคน โดยมาสมาชิกท่ีมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ 

10.03 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 81.68

685.6905 653.6109 597.0979 91.35
685.6905 653.6109 597.0979 91.35

7.0000 2.6000 1.5774 60.67

จัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ 1. จ านวนการจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ด าเนินการได้

บรรลุวัตถุประสงค์

คร้ัง 1 5 500.00  - จัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ภายใต้ช่ืองาน Fresh From 

Farm “สหกรณ์คัดสรร ผลิตภัณฑ์คุณภาพ” ในส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค รวม 5 คร้ัง ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ อุทัยธานี อุบลราชธานี และ

สงขลา มีผู้เข้าร่วมงานท้ังส้ิน จ านวน 33,360 ราย ยอด

จ าหน่ายสินค้ารวม 4.81 ล้านบาท การเจรจาธุรกิจมียอด

เจรจาธุรกิจ 218.72 ล้านบาท รวมท้ังส้ินจ านวน 223.53 

ล้านบาท 

กพก.

63.1902 63.1902 43.7322 69.21
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1. อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ร้อยละ 80 96.15 120.19 ศสท.

งบประมาณรวม

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : การจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์

ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ งบประมาณ

ตาม พรบ.

(ล้านบาท)

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วย

งานรับผิด

ชอบ

งบประมาณ

ท่ีได้รับ

(ล้านบาท)

ผลงาน

(1 ต.ค.62 - 

30 ก.ย. 63)

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ งบประมาณ

ตาม พรบ.

(ล้านบาท)

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วย

งานรับผิด

ชอบ

งบประมาณ

ท่ีได้รับ

(ล้านบาท)

ผลงาน

(1 ต.ค.62 - 

30 ก.ย. 63)

615.5003 587.8207 551.7883 93.87

1. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ 

และการบริหารจัดการ (สหกรณ์ 8,129 แห่ง กลุ่ม

เกษตรกร 4,829 แห่ง)

แห่ง 12,958 12,958 100.00   - ส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตร 4,541 แห่ง สหกรณ์นอก

ภาคการเกษตร 3,588 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 4,829 แห่ง

  - เข้าแนะน าป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์ จ านวน 

6,429 แห่ง

  - สหกรณ์ผ่านมาตรฐานแล้ว 4,761 แห่ง/ไม่ผ่าน 1,440 

แห่ง (สหกรณ์เข้าประเมิน 6,201 แห่ง) และกลุ่มเกษตรกร

ผ่านมาตรฐานแล้ว 3,140 แห่ง /ไม่ผ่าน 389 แห่ง (กลุ่ม

เกษตรกรเข้าประเมิน 3,529 แห่ง)

  - ถอนช่ือสหกรณ์ออกจากทะเบียนแล้ว 159 แห่ง และกลุ่ม

เกษตรกร 135 แห่ง

กผง.

2. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมีส่วนร่วม

ขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล

แห่ง 770   - ยกเลิกตัวช้ีวัด กพก.

3. อัตราส่วนเงินออมต่อหน้ีสินของสมาชิกในสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรมีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 61 63.28 103.74 กพก./กพง.

4. อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรในงาน/โครงการท่ีเข้าร่วมขับเคล่ือนงาน

นโยบายรัฐบาล ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 3 n/a -   - ผลการด าเนินงานของโครงการท่ีเข้าร่วมขับเคล่ือนงาน

นโยบายรัฐบาลยังอยู่ในข้ันตอนการด าเนินงาน ซ่ึงยังไม่

สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์ไปสู่การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563

กพก.

5. จ านวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน ราย 70,000 123,161 175.94   - สมาชิกสหกรณ์ 117,644 ราย และ

กลุ่มเกษตรกร 5,517 ราย

กผง.

1,879.4995 1,884.8134 1,891.6199 100.36
    ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1,879.4995 1,884.8134 1,891.6199 100.36

1,879.4995 1,884.8134 1,891.6199 100.36

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการ

เบิกจ่าย

ร้อยละ 100 100.36 100.36 กค.

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

เงินเดือน 3,036 อัตรา / ค่าจ้างประจ า 667 อัตรา

 / ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

1,628 อัตรา



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ งบประมาณ

ตาม พรบ.

(ล้านบาท)

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วย

งานรับผิด

ชอบ

งบประมาณ

ท่ีได้รับ

(ล้านบาท)

ผลงาน

(1 ต.ค.62 - 

30 ก.ย. 63)

69.0205 19.9740 6.6700 33.39
    โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 15.0440 15.0440 1.7470 11.61 PO 13.2941 ล้านบาท

15.0440 15.0440 1.7470 11.61

1. มีระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์และ

บุคคลท่ีติดต่อราชการ

ระบบ 1 n/a -   - อยู่ระหว่างการส่งมอบ/ตรวจรับงานงวดท่ี 3  และ 4 โดย

แจ้งให้ผู้รับจ้างปรับปรุงระบบงานตามข้อเสนอแนะท่ีได้จาก

การอบรมทดสอบการใช้ระบบงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน

มกราคม 2564

ศสท.

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ท่ีมาติดต่อราชการ ร้อยละ 80 n/a -   - ยังไม่สามารถประมวลผลความพึงพอใจของผู้ใช้ได้ 

เน่ืองจาก ระบบจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2564 และเร่ิม

ใช้งานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 53.9765 4.9300 4.9230 99.86
53.9765 4.9300 4.9230 99.86

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพ้ืนท่ีนิคม

สหกรณ์

1. จ านวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

(สหกรณ์นิคม 15 แห่ง ในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ 13 แห่ง 

10 จังหวัด พ้ืนท่ี 98 ไร่)

ไร่ 98 98 100.00   - สนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือจัดหาโรงเรือนพร้อมระบบน้ า

ให้แก่สหกรณ์นิคม 15 แห่ง เพ่ือให้สมาชิก 98 ราย ใช้ท า

การเกษตรอินทรีย์  ในพ้ืนท่ี 98 ไร่

กพน.

2. มีแปลงแหล่งผลิตสินค้าปลอดภัย/สินค้าเกษตร

อินทรีย์ อย่างน้อย ร้อยละ 60 ของเกษตรกรสมาชิกท่ี

เข้าร่วมโครงการได้ใบรับรองเกษตรอินทรีย์ ข้ันท่ี 3

ร้อยละ 60 0 0.00  - ยกเลิกกิจกรรมการสนับสนุนเงินอุดหนุนการขอใบรับรอง

มาตรฐานให้แก่สมาชิก 1,000 ราย โดยปรับโอนงบประมาณ

เพ่ือน าไปจัดท าร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... 

ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา/บรรเทาผลกระทบ

จาก COVID-19 และปัญหาภัยพิบัติ ตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 

21 เม.ย. 2563

3. สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ร้อยละ 3 n/a -   - ผลกระทบจาก COVID-19 ท าให้การปลูกสร้างโรงเรือน

พร้อมระบบน้ ามีความล่าช้า โดยสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ 62

 ราย ได้เร่ิมเพาะปลูกผักสวนครัวและผลไม้ เช่น คะน้า 

กวางตุ้ง ฟักทอง เมล่อน แตงโม ในช่วงเดือนกันยายน 2563 

ส่วนอีก 36 ราย มีก าหนดการเพาะปลูกในเดือนพฤศจิกายน 

จึงส่งผลให้ไม่สามารถประมวลผลรายได้เพ่ิมข้ึนของสมาชิกได้

กิจกรรมหลัก: พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูล

การบูรณาการภาครัฐ ระยะท่ี 1

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ งบประมาณ

ตาม พรบ.

(ล้านบาท)

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วย

งานรับผิด

ชอบ

งบประมาณ

ท่ีได้รับ

(ล้านบาท)

ผลงาน

(1 ต.ค.62 - 

30 ก.ย. 63)

68.5047 47.0481 46.2208 98.24
   11.3937 9.8492 9.4915 96.37

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 11.3937 9.8492 9.4915 96.37

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 1. จ านวนสถาบันเกษตรกร/หมู่บ้านในพ้ืนท่ีโครงการ

หลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

แห่ง 79 97 122.78   - เป้าหมายตามเแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2563 จ านวน 97

 แห่ง มากกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 18 แห่ง

  - เข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ 55 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง

 กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 4 กลุ่ม กลุ่มอาชีพ 12 กลุ่ม หมู่บ้าน 24

 หมู่บ้าน

กคร.

2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง

มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 3 3.12 104.00   - ปริมาณธุรกิจปี 2562 จ านวน 305.82 ล้านบาท ปริมาณ

ธุรกิจปี 2563 จ านวน 315.36 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 9.54 ล้าน

บาท

   โครงการ : โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 57.1110 37.1989 36.7293 98.74
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 57.1110 37.1989 36.7293 98.74

โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

(ส่งเสริมสก.พรด./โรงเรียนสมเด็จพระเทพ 

(ตชด.)/เพียงหลวง/อนุรักษ์พันธุกรรม/บันได 7

 ข้ัน/เศรษฐกิจพอเพียง,ทฤษฎีใหม่/คลินิก

เกษตร)

1. จ านวนสถาบันเกษตรกร/โรงเรียน/กลุ่มชาวบ้านใน

พ้ืนท่ีโครงการพระราชด าริได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาด้านการสหกรณ์

แห่ง 1,224 1,236 100.98   - เป้าหมายตามเแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2563 จ านวน 

1,236 แห่ง มากกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 12 

แห่ง

  - สหกรณ์ 462 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง กลุ่มชาวบ้าน 

33 กลุ่ม กลุ่มอาชีพ 54 กลุ่ม โรงเรียน 554 แห่ง นิคม 49 

แห่ง ศูนย์สาธิต 1 แห่ง อ่ืน ๆ 3 แห่ง และ 78 หน่วยงาน รวม

 1,236 แห่ง

กคร.

2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ

พระราชด าริมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 3 3.54 118.00   - ปริมาณธุรกิจปี 2562 จ านวน 6,882.21 ล้านบาท 

ปริมาณธุรกิจปี 2563 จ านวน 7,125.85 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 

243.64 ล้านบาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการ : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ งบประมาณ

ตาม พรบ.

(ล้านบาท)

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วย

งานรับผิด

ชอบ

งบประมาณ

ท่ีได้รับ

(ล้านบาท)

ผลงาน

(1 ต.ค.62 - 

30 ก.ย. 63)

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 280.0000 280.0000 279.9950 100.00
    โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 280.0000 280.0000 279.9950 100.00

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 280.0000 280.0000 279.9950 100.00

ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร

1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีหน้ีเงินกู้ใน

วัตถุประสงค์เพ่ือการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบ้ีย

และลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ

ราย 142,010 369,505 260.20  - เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบ้ียเงินกู้ให้แก่

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1,152 แห่ง สมาชิก 369,505 ราย

กพน.

2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง ร้อยละ 3 2.99 99.67   - สมาชิกท่ีได้รับเงินอุดหนุนสามารถลดต้นทุนในการ

ประกอบอาชีพทางการเกษตรลง ร้อยละ 2.99

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 142.3314 104.3868 75.8687 72.68

  

  

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 35.5809 12.7888 3.8415 30.04

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 11.7466 11.7472 2.7999 23.83 PO 8.9288 ล้านบาท

พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิก

ให้ผ่านมาตรฐานการผลิต GAP

1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม

การผลิตสินค้าคุณภาพสู่มาตรฐาน GAP

ราย 1,100 1,200 109.09 กพก.

2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิตสินค้าคุณภาพ

แห่ง 58 55 94.83 กพก.

3. สินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมี

คุณภาพ

แห่ง 332 - -   - ยกเลิกตัวช้ีวัด กพก.

 - จัดจ้าง ม.สงขลานครินทร์ เป็นท่ีปรึกษาในการยกระดับ

การผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่

มาตรฐาน GAP โดยมีความก้าวหน้าการด าเนินงาน ดังน้ี

   1) อบรมให้ความรู้และตรวจสอบแปลงสมาชิกของสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 55 แห่ง 1,200 ราย 

   2) อยู่ระหว่างสรุปผลการอบรมให้ความรู้และจัดท าคู่มือ

ระบบการขอรับรองมาตรฐาน GAP

  - สหกรณ์เป้าหมาย 3 แห่ง ขอยกเลิกเน่ืองจากรับการตรวจ

กับกรมวิชาการเกษตรแล้ว



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ งบประมาณ

ตาม พรบ.

(ล้านบาท)

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วย

งานรับผิด

ชอบ

งบประมาณ

ท่ีได้รับ

(ล้านบาท)

ผลงาน

(1 ต.ค.62 - 

30 ก.ย. 63)

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร 11.1797 1.0416 1.0416 100.00

1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้เก่ียวกับ

การผสมปุ๋ยให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีเพาะปลูก

ราย 800 0 0   - สนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือจัดหาเคร่ืองผสมปุ๋ยเคมี ขนาด

ไม่น้อยกว่า 3 ตัน ให้แก่สหกรณ์ เพ่ือให้บริการผสมแม่ปุ๋ยท่ี

สัมพันธ์กับค่าดินและชนิดของพืชให้แก่เกษตรกรสมาชิกแล้ว 

จ านวน 16 แห่ง พ้ืนท่ี 6 จังหวัด 

  - ปรับค่าเป้าหมายลงจากเดิม 7,500 ราย เป็น 800 ราย

แต่เน่ืองจากกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้ถูกยกเลิก โดย

ปรับโอนงบประมาณเพ่ือน าไปจัดท าร่าง พ.ร.บ. โอน

งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ

แก้ไขปัญหา/บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 จึงไม่มีผล

การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด

   

กพน.

2. สมาชิกสถาบันเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ

มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือปุ๋ยลดลงไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 6.60 132.00   - สหกรณ์ท่ีได้รับการสนับสนุนเคร่ืองผสมปุ๋ยให้บริการ

สมาชิกแล้ว 702 ราย พ้ืนท่ี 9,428 ไร่ ปุ๋ยท้ังหมด 9,428 

กระสอบ ปริมาณ 471.4 ตัน มูลค่า 6.61 ล้านบาท

3. สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ร้อยละ 3 22.89 763.00   - สมาชิกอยู่ระหว่างรอการเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีใช้ปุ๋ยผสมใช้

เอง จึงยังไม่สามารถประมวลรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนของสมาชิกท่ีเข้า

ร่วมโครงการได้

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 12.6546 0.0000 0.0000 0.00

1. พ้ืนท่ีท่ีได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ไร่ 7,500 - - กพน.

2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะน า

ส่งเสริมท าเกษตรผสมผสาน

ราย 1,500 - -

3. สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ร้อยละ 3

ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร

เพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร

ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร

ยกเลิกโครงการ โดยปรับโอนงบประมาณเพ่ือน าไปจัดท าร่าง พ.ร.บ. 

โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไข

ปัญหา/บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 และปัญหาภัยพิบัติ ตาม

มติ ครม. เม่ือวันท่ี 21 เม.ย. 2563



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ งบประมาณ

ตาม พรบ.

(ล้านบาท)

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วย

งานรับผิด

ชอบ

งบประมาณ

ท่ีได้รับ

(ล้านบาท)

ผลงาน

(1 ต.ค.62 - 

30 ก.ย. 63)

  

  
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 74.8829 62.3074 62.3073 100.00

กิจกรรมหลัก : เพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร 63.7074 62.3074 62.3073 100.00

พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวมและ

จัดเก็บผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายได้รับ

การพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจ

แห่ง 29 41 141.38  - สนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือจัดหาอุปกรณ์และโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ได้แก่ เคร่ืองสีข้าว เคร่ืองอบลดความช้ืน ลานตาก 

โกดัง ให้แก่สหกรณ์ใช้ในการรวบรวมและจัดเก็บผลผลิต

ทางการเกษตรแล้ว จ านวน 41 แห่ง 43 รายการ (เป้าหมาย

เดิม 29 แห่ง และโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย

ส าหรับจัดหาอุปกรณ์และโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมเติมให้

สหกรณ์อีก 12 แห่ง 14 รายการ) 

กพก.

2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจรวบรวม

ผลผลิตเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 3 -8.70 -   - สถานการณ์ภัยแล้งท าให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร

น้อยลง ส่งผลให้การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ลดลงด้วย 

กพก.

3.6290 0.0000 0.0000 0.00

น าระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็น

ธรรม Profit Sharing มาใช้ในการบริหาร

จัดการสินค้าเกษตร

ศึกษารูปแบบและแนวทางการน าระบบการแบ่งปัน

ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) 

มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ชนิดสินค้า 4 - - ยกเลิกโครงการ โดยปรับโอนงบประมาณเพ่ือน าไปจัดท าร่าง พ.ร.บ. 

โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไข

ปัญหา/บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 และปัญหาภัยพิบัติ ตาม

มติ ครม. เม่ือวันท่ี 21 เม.ย. 2563

กพก.

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 7.5465 0.0000 0.0000 0.00

1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ

การด าเนินธุรกิจ

แห่ง 340 - - กพก.

2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาด้าน

การจัดท าแผนการผลิต และการตลาด

ราย 1,030 - -

3. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าชุมชนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3

กิจกรรมหลัก : น าระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม Profit Sharing มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์

ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร

ยกเลิกโครงการ โดยปรับโอนงบประมาณเพ่ือน าไปจัดท าร่าง พ.ร.บ. 

โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไข

ปัญหา/บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 และปัญหาภัยพิบัติ ตาม

มติ ครม. เม่ือวันท่ี 21 เม.ย. 2563



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ งบประมาณ

ตาม พรบ.

(ล้านบาท)

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วย

งานรับผิด

ชอบ

งบประมาณ

ท่ีได้รับ

(ล้านบาท)

ผลงาน

(1 ต.ค.62 - 

30 ก.ย. 63)

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 28.9244 26.3474 6.8217 25.89 PO 19.5242 ล้านบาท  

   กิจกรรมหลัก : พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ 28.9244 26.3474 6.8217 25.89

พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ 1. สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์

แห่ง 68 70 102.94 กพก.

2. สินค้าเกษตรของสหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการ

พัฒนาในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด

ผลิตภัณฑ์ 30 30 100.00 กพก.

  

  

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 2.9432 2.9432 2.8982 98.47

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดท่ีดินตามนโยบายรัฐบาล 2.9432 2.9432 2.8982 98.47

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกรใน

พ้ืนท่ี คทช.

1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ราย 1,000 1,018 101.80  - สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการอบรมพัฒนา

อาชีพการเกษตรท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีแล้วใน 22 พ้ืนท่ี สมาชิก

 1,018 ราย 

กพน.

2. เกษตรกรสมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 10.76 358.67     

 - ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 70 แห่ง ผ่าน 3

 กิจกรรม ได้แก่    

   1. พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ 30 แห่ง จ านวน 30 

ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าว ผัก ผลไม้ กาแฟ โคนม โคเน้ือ ประมง ปศุสัตว์ 

เกลือทะเล และพริกไทย (อยู่ระหว่างการด าเนินงานของท่ีปรึกษา) 

   2. พัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปผลผลิต ข้าว กาแฟ มังคุด 

โคเน้ือ และมะพร้าว สู่มาตรฐานของสหกรณ์ท่ีท าการผลิตให้ได้

มาตรฐาน GMP จ านวน 10 แห่ง (อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ซ่ึง

เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของท่ีปรึกษาฯ)

   3. พัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจบ่มเพาะการใช้ประโยชน์

จากอุปกรณ์การผลิต การตลาด และการแปรรูปให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุดของสหกรณ์ 30 แห่ง (สัญญาส้ินสุด มี.ค. 64)

      3.1 ท่ีปรึกษาลงพ้ืนท่ีประเมินศักยภาพการด าเนินกิจการของ

สหกรณ์เชิงลึกครบ 30 สหกรณ์ และเสนอแผนพัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการธุรกิจ และปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานของสหกรณ์ 

(รายแห่ง) จ านวน 30 สหกรณ์ ต่อคณะกรรมการตรวจรับฯ เรียบร้อย

แล้ว (ตามงวดท่ี 2)

      3.2 อยู่ระหว่างปรับแผนการลงพ้ืนท่ีให้เหมาะสมกับช่วงการผลิต

และความต้องการของสหกรณ์ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563

 (งวดงานท่ี 3)



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ งบประมาณ

ตาม พรบ.

(ล้านบาท)

ร้อยละ

ผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วย

งานรับผิด

ชอบ

งบประมาณ

ท่ีได้รับ

(ล้านบาท)

ผลงาน

(1 ต.ค.62 - 

30 ก.ย. 63)

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564

รายงานผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)  

  1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานรวม 3.51 ลลบ. เพ่ิมจากปี 62 ร้อยละ 6.69 รายได้รวม 0.35 ลลบ. เพ่ิมจากปี 62 ร้อยละ 6.06 และจากการจัดระดับช้ันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีสหกรณ์ท่ีเข้มแข็งอยู่ในช้ัน 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 90.92 ของสหกรณ์ท่ีด าเนินการท้ังหมด

 และมีกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความเข้มแข็งอยู่ในช้ัน 1 และช้ัน 2 คิดเป็นร้อยละ 88.62 ของกลุ่มเกษตรกรท่ีด าเนินการท้ังหมด

  2. สมาชิกได้รับประโยชน์จากบริการของสหกรณ์ด้านสินเช่ือ รับฝากเงิน รับซ้ือผลผลิต และบริการอ่ืนๆ จ านวน 10.03 ล้านคน (ร้อยละ 81.68 ของสมาชิกท้ังหมด 12.28 ล้านคน) มูลค่าธุรกิจรวม 1.92 ลลบ.

  3. ก ากับ ติดตาม และด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์แล้วเสร็จ 227 แห่ง มูลค่าความเสียหายท่ีแก้ไข 2,728.90 ลบ.

ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  :

   สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ส่งผลกระทบให้การแนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบางกิจกรรมในบางพ้ืนท่ีไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนท่ีก าหนด เช่น การฝึกอบรม การประชุม การจัดงานแสดงสินค้า การตรวจการสหกรณ์ เป็นต้น ซ่ึง

กรมได้ปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินงานให้เหมาะสม เช่น การประชุมและฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หรือในบางโครงการท่ีต้องเล่ือนการด าเนินงานส่งผลให้การวัดผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดไม่สามารถประมวลได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้ังน้ี คาดว่าจะสามารถประมวลผล

ตามตัวช้ีวัดได้ภายในไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  


