แบบ สงป.301

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลงานสะสมตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวชี้วดั งาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วดั

งบประมาณรวม
ผลสัมฤทธิ์ : การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และ
1. สหกรณ์มคี วามเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2
กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของ อย่างน้อย
ชุมชนยั่งยืน

2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลงาน
(1 ต.ค.63 30 มิ.ย. 64)

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

2,917.3861

72.45
103.06

368.75

หน่วยนับ เป้าหมาย

ร้อยละ

88

2,113.7730
90.69

ร้อยละ

24

88.50

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

การประมวลผลความเข้มแข็งของสหกรณ์
ดาเนินการ 2 ครั้ง/ปี
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 สหกรณ์
มีความเข้มแข็งอยู่ในชั้น 1 และชั้น 2 จานวน
6,007 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 90.69 ของสหกรณ์ที่มสี ถานะดาเนิน
ธุรกิจทั้งหมด 6,624 แห่ง)
ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ประมวลผลเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4
(30 ก.ย. 64)

กผง.

การประมวลผลความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร
ดาเนินการ 2 ครั้ง/ปี
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่ม
เกษตรกรมีความเข้มแข็ง จานวน 3,317 แห่ง
(คิดเป็นร้อยละ 88.50 จากกลุ่มเกษตรกรที่ดาเนินธุรกิจ 3,748
แห่ง)
ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ประมวลผลเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4
(30 ก.ย. 64)

กพก.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวชี้วดั งาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วดั

ผลงาน
(1 ต.ค.63 30 มิ.ย. 64)

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

22.9472
22.9472

3.7943
3.7943

16.53
16.53

22.9472

3.7943

16.53

หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทาการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทาการเกษตรปลอดภัย
1. สนับสนุนให้สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิก
ทาการเกษตรปลอดภัย (GAP)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทา
การเกษตรปลอดภัย

แห่ง

26

2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทา
การเกษตรปลอดภัย

ราย

1,100

2. ส่งเสริมการทาเกษตรผสมผสาน
ลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทา
การเกษตรปลอดภัย
2. พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน
3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทา
การเกษตรปลอดภัย

แห่ง

82

45

54.88

ไร่
ราย

6,840
1,368

2,850
570

41.67
41.67

3. พัฒนานิคมเกษตรปลอดภัยในพื้นที่
นิคมสหกรณ์

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทา
การเกษตรปลอดภัย

แห่ง

20

2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทา
การเกษตรปลอดภัย

ราย

1,400

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กาหนดมอบงานงวดที่ 1 ของที่ปรึกษา (ม.สงขลานครินทร์)
ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการลงพื้นที่จดั เก็บข้อมูลและ
จัดทาทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(เป้าหมายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวม 26 แห่ง
1,100 ราย) กาหนดส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่
30 มิ.ย. 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และมาตรการ
การเข้าพื้นที่ในบางจังหวัดทาให้ที่ปรึกษาดาเนินการ
ได้ลา่ ช้ากว่าแผนที่กาหนดไว้

กพก.

กรมได้รับจัดสรรเงินประจางวดไตรมาสที่ 4 จากสานัก
งบประมาณเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64 ซึ่งกองคลังจะดาเนินการ
โอนงบประมาณไปยังสานักงานสหกรณ์จงั หวัดเป้าหมาย
ในวันที่ 6 ก.ค. 64 เพื่อดาเนินการจัดอบรมการทาเกษตร
ผสมผสานตามแผนที่กาหนดในช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค. 64

กพน.

กรมดาเนินกิจกรรมจัดอบรมหลักสูตรวิเคราะห์ดนิ และปรับปรุงดิน
แล้ว จานวน 42 นิคมสหกรณ์ 52 สหกรณ์
รวม 3,543 ราย และอยู่ระหว่างกองคลังดาเนินการโอน
งบประมาณไปยังสานักงานสหกรณ์จงั หวัดเป้าหมาย
ในวันที่ 6 ก.ค. 64 เพื่อดาเนินการจัดอบรมหลักสูตร
การผลิตปาล์มน้ามันตามมาตรฐาน RSPO ตามแผน
ที่กาหนดในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 2564 จานวน 1,400 ราย

กพน.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวชี้วดั งาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วดั

2. นักเรียน/นักศึกษา ได้รับความรู้เรื่องของ
การสหกรณ์

3. ผู้เข้าอบรมมีแผนการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
หลังการอบรม

ผลงาน
(1 ต.ค.63 30 มิ.ย. 64)

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

521.9958

292.6273

56.06

521.9958

292.6273

56.06

หน่วยนับ เป้าหมาย

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกร
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มคี วามเข้มแข็ง
ตามศักยภาพ
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ดา้ นการสหกรณ์
พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์/
1. เกษตรกรและประชาชนทั่วไปและสมาชิกได้รับ
บุคลากรในสถานศึกษาและประชาชน
การพัฒนาความรู้เรื่องการสหกรณ์
ทั่วไป/บุคลากรสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน

ราย

8,390

9,691

115.51

จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร/ประชาชนทั่วไป
จานวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. การพัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ
จานวน 2,737 ราย
2. การพัฒนาสมาชิกสร้างการมีสว่ นร่วมในการกากับดูแล
กิจการสหกรณ์ จานวน 6,954 ราย

ราย

1,955

251

12.84

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทาให้การจัดอบรมไม่สามารถดาเนินการ
ได้ตามแผนที่กาหนด รวมทั้งการจัดอบรมในส่วนของ
กลุ่มเป้าหมายบุคลากรในสถานศึกษาไม่สามารถจัดอบรมได้
เนื่องจากโรงเรียนเลื่อนการเปิดภาคเรียน

ร้อยละ

100

65.53

65.53

ผู้ผา่ นการอบรมจากทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมาย จานวน 9,691 คน
มีแผนการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการฝึกอบรม
คิดเป็นร้อยละ 65.53 ของเป้าหมายตามแผนปฏิบตั งิ าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สทส.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ตัวชี้วดั งาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วดั

กิจกรรมที่ 2 : การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์
การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์
1. เกิดต้นแบบการนาระบบโลจิสติกส์มาใช้ในสหกรณ์

2. สมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู้เรื่องโลจิสติกส์
ไม่นอ้ ยกว่า

กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 1. ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยี
สื่อสาร
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลงาน
(1 ต.ค.63 30 มิ.ย. 64)

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4

100.00

- สหกรณ์ทั้ง 4 แห่ง ใช้รถบรรทุกห้องเย็นตามแผนการ
ใช้ประโยชน์และแผนธุรกิจของสหกรณ์แล้วในการรวบรวมผลผลิต
ผัก 2 แห่ง โคนม 1 แห่ง และโคเนื้อ 1 แห่ง
กาหนดจัดอบรม 3 หลักสูตร 4 แห่ง ดังนี้
1. อบรมจัดทาแผนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในเดือน มิ.ย. –
ก.ค. 64 อบรมแล้ว 2 จังหวัด (ยโสธรและนครปฐม) จานวน 44
คน
คงเหลืออีก 2 หลักสูตร ที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. หลักสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการ
โลจิสติกส์ ในเดือน ก.ค. 64 (เป้าหมาย 4 แห่ง 250 ราย)
2. กาหนดการศึกษาดูงานการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ในเดือน ก.ค. – ส.ค. 64 (เป้าหมาย 4 แห่ง 80 คน)

กพก.

หน่วยนับ เป้าหมาย

แห่ง

4

ร้อยละ

80

ร้อยละ

100

ประมวลผลไตรมาส 4

42.73

42.73

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จานวน 22 ระบบ/งาน อยู่ในขั้นตอนปรับปรุงหรือพัฒนา
จานวน 21 ระบบ/งาน (ความสาเร็จระดับ 2 : ร้อยละ 40) และ
เปิดใช้งานจริง จานวน 1 ระบบ/งาน (ความสาเร็จระดับ 5 : ร้อย
ละ 100) เฉลี่ยความความสาเร็จ
คิดเป็นร้อยละ 42.73

ศสท.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ตัวชี้วดั งาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วดั

กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และ
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้
กลุ่มเกษตรกร
มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

ผลงาน
(1 ต.ค.63 30 มิ.ย. 64)

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

หน่วยนับ เป้าหมาย

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แห่ง

12,733

11,798

92.66

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาองค์กร
และพัฒนาธุรกิจให้มคี วามเข้มแข็ง ตามศักยภาพแล้ว
จานวน 10,475 แห่ง และดาเนินการชาระบัญชีสหกรณ์
ตามขั้นตอนคู่มอื การชาระบัญชี จานวน 1,323 แห่ง
รวมจานวน 11,798 แห่ง (เป้าหมาย 12,733 แห่ง)

กผง.

2. สหกรณ์ผา่ นการประเมินการจัดชั้นคุณภาพ
การควบคุมภายใน ในระดับพอใช้ขึ้นไป ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

88

71.58

81.34

การประมวลผลจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
ดาเนินการ 2 ครั้ง/ปี
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 64
สหกรณ์มผี ลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
ระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 71.58 ของจานวนสหกรณ์
ที่มสี ถานะดาเนินการทั้งหมด
ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ประมวลผลเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4
(30 ก.ย. 64)

กผง.

3. สหกรณ์มสี มาชิกมีสว่ นร่วมในการใช้บริการของสหกรณ์
ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

65

61.22

94.18

การประมวลผลสมาชิกมีสว่ นร่วมในการใช้บริการของสหกรณ์
ดาเนินการ 2 ครั้ง/ปี
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 64
สมาชิกสหกรณ์มสี ว่ นร่วมในการดาเนินธุรกิจกับสหกรณ์
ร้อยละ 61.22 ของจานวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด
ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ประมวลผลเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4
(30 ก.ย. 64)

กผง./ศสท.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ตัวชี้วดั งาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วดั

ผลงาน
(1 ต.ค.63 30 มิ.ย. 64)

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

73.26

85.19

หน่วยนับ เป้าหมาย

4. สหกรณ์มคี วามสามารถในการดาเนินธุรกิจอยู่ในระดับต่า
กว่ามาตรฐานขึ้นไป ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

86

5. สหกรณ์ไม่มขี อ้ บกพร่อง หรือมีขอ้ บกพร่องแต่ได้รับการ
แก้ไข

ร้อยละ

100

6. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

ร้อยละ

24

7. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรม
ส่งเสริมสหกรณ์

ร้อยละ

80

88.5

368.75

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

การประมวลผลความสามารถในการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
ดาเนินการ 2 ครั้ง/ปี
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 64
สหกรณ์มคี วามสามารถในการดาเนินธุรกิจอยู่ในระดับ
ต่ากว่ามาตรฐานขึ้นไป ร้อยละ 73.26 ของจานวนสหกรณ์
ที่มสี ถานะดาเนินการทั้งหมด
ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ประมวลผลเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4
(30 ก.ย. 64)

กผง.

ประมวลผลไตรมาส 4

สนม.

การประมวลผลความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร
ดาเนินการ 2 ครั้ง/ปี
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 64
กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งในระดับชั้น 1 และ ชั้น 2
ร้อยละ 88.5 ของจานวนกลุ่มเกษตรกรที่มสี ถานะดาเนินการทั้งหมด
ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ประมวลผลเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4
(30 ก.ย. 64)

กพก.

ประมวลผลไตรมาส 4

กพง.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ตัวชี้วดั งาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วดั
8. จานวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

142,298

203.28

สมาชิกที่รับเพิ่ม แบ่งเป็น สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร 33,321
ราย นอกภาคการเกษตร 105,315 ราย
และกลุ่มเกษตรกร 3,662 ราย จานวนสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรเพิ่มขึ้นสูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก
มีปจั จัยที่ทาให้ประชาชนสนใจสมัครเป็นสมาชิก
จานวนมาก คือ สวัสดิการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ที่มใี ห้สมาชิกและความต้องการเงินทุน

กผง.

ประมวลผลไตรมาส 4

กพก.

หน่วยนับ เป้าหมาย
ราย

70,000

9. อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

3

10. จานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอตั ราส่วน
เงินออมต่อหนี้สนิ เพิ่มขึ้น ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

61

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต : รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
เงินเดือนข้าราชการ 3,019 อัตรา /
ค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับ
ลูกจ้างประจา 585 อัตรา / พนักงานราชการ การเบิกจ่าย
1,628 อัตรา

ผลงาน
(1 ต.ค.63 30 มิ.ย. 64)

1,908.2625
1,908.2625
1,908.2625
ร้อยละ

100

63.46

104.03

กพง.

1,409.5515
1,409.5515
1,409.5515
73.87

73.87
73.87
73.87
73.87

กค.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวชี้วดั งาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วดั

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง
พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
โครงการหลวง
โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ความเข้มแข็งตามศักยภาพ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลงาน
(1 ต.ค.63 30 มิ.ย. 64)

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

29.7357
7.4597
7.4597

61.84
54.20
54.20
100.00

100.00

หน่วยนับ เป้าหมาย

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน

แห่ง

59

18.3883
4.0429
4.0429
59

แห่ง

40

40

3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
โครงการหลวงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

80

ประมวลผลไตรมาส 4

4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

3

ประมวลผลไตรมาส 4

2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บา้ นในพื้นที่
โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ดา้ นการ
สหกรณ์

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพแล้ว จานวน 59
แห่ง (สหกรณ์ 47 กลุ่มเกษตรกร 2 และ
กลุ่มอาชีพ) ตามเป้าหมาย โดยสหกรณ์รวบรวมผลลผลิต
ทางการเกษตรส่งให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ในพื้นที่
6 จังหวัด รวม 39 ศูนย์ 59 แห่ง เช่น พืชผักเมืองหนาว (โอ๊คลีฟ
เบบี้ครอส) มันฝรั่ง กาแฟ ใบชา เห็ด ไม้ดอก
ไม้ผล (ท้อ บ๊วย สาลี่ พลับ) รวมทั้งแปรรูปผลผลิต เช่น
สตอร์เบอรี่อบแห้ง เป็นต้น

กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บา้ นในพื้นที่เป้าหมาย
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ด้านการสหกรณ์แล้ว จานวน
40 แห่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กคร.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวชี้วดั งาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วดั

ผลงาน
(1 ต.ค.63 30 มิ.ย. 64)

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

22.2760

14.3454

64.40

22.2760

64.40
100.00

56.63

หน่วยนับ เป้าหมาย

โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน

แห่ง

73

14.3454
73

แห่ง

641

363

3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน
ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

80

ประมวลผลไตรมาส 4

4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

3

ประมวลผลไตรมาส 4

2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ด้านการสหกรณ์

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพแล้ว จานวน 73 แห่ง ตาม
เป้าหมาย โดยสหกรณ์ดาเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ เช่น ข้าวเกรียบหอยนางรม มะขามแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมแพรวา ผลิตภัณฑ์ขา้ วสุขภาพบรรจุถงุ สุญญากาศ
ไข่มดแดงกระป๋อง ผลิตภัณฑ์ปา่ นศรนารายณ์ เห็ดเผาะแปรรูป งา
ถั่วแปรรูป เป็นต้น
โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมายได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ดา้ นการสหกรณ์แล้ว
จานวน 363 แห่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้โรงเรียน
ต้องหยุดการเรียน การสอน รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมไม่สามารถลงไปในพื้นที่ไม่ได้จงึ ทาให้การแนะนา
ส่งเสริมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ เมื่อโรงเรียน
เปิดทาการแล้ว มีแนวทางที่ตอ้ งปรับวิธกี ารแนะนา ส่งเสริมโดยใช้
ช่องทางโทรศัพท์ เฟสบุ๊ค และไลน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กคร.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวชี้วดั งาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วดั

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
กิจกรรมที่ 1 : นาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
โครงการนาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพ
สานต่ออาชีพการเกษตร
การเกษตร

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลงาน
(1 ต.ค.63 30 มิ.ย. 64)

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

138.4349
3.7157
3.7157

94.4089
1.8401
1.8401
496

68.20
49.52
49.52
99.20

หน่วยนับ เป้าหมาย

ราย

500

ร้อยละ

3

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
ทาให้ตอ้ งปรับกิจกรรมจากการอบรมแบบปกติเป็นอบรม
ผ่านการสื่อสารทางไกล โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
การพัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร จานวน
2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรการอบรมแนวทางในการประกอบอาชีพเกษตรกร
สมัยใหม่ มีลกู หลานสมาชิกสหกรณ์/บุคคลทั่วไป
ที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านการอบรม จานวน 500 ราย
ผ่านระบบ Video Conferrence เมื่อเดือน ก.พ. 64
2. หลักสูตรการอบรมเพื่อสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร
ปรับเพิ่มเป้าหมาย จาก 500 เป็น 1,100 ราย
เนื่องจากกรมได้ปรับรูปแบบกิจกรรมการอบรมเป็นการอบรมผ่าน
ระบบ Zoom Meeting ทาให้ใช้งบประมาณน้อยลง ณ วันที่ 30
มิ.ย. 64 มีลกู หลานสมาชิกสหกรณ์/บุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ
ผ่านการอบรม จานวน
496 ราย ซึ่งกาหนดจัดให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 64

กพก.

ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
กาหนดประเมินในเดือนกันยายน 2564

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

ตัวชี้วดั งาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วดั

1. สหกรณ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการรวบรวม จัดเก็บ
และแปรรูปผลผลิตการเกษตร

แห่ง
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2. รายได้จากการดาเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จาหน่าย
ผลผลิตสินค้าเกษตร และให้บริการทางด้านสินค้าเกษตรของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

3

กิจกรรมที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลัก
ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอาเภอ
เพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจ 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการ
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กร ดาเนินธุรกิจ
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอาเภอ
(สหกรณ์
300 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร
100 แห่ง)

ผลงาน
(1 ต.ค.63 30 มิ.ย. 64)

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

107.2008
90.6665

72.0511
68.6285

67.21
75.69

346

323.36

หน่วยนับ เป้าหมาย

โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการดาเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เพิ่มศักยภาพการดาเนินธุรกิจรวบรวม
จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

งบประมาณ
(ล้านบาท)

400

- เนื่องจากกรมได้ขยายเป้าหมายการดาเนินโครงการ
ให้รองรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มศี ักยภาพในระดับอาเภอ
และ/หรือ มีการดาเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูป
ในลักษณะแม่ขา่ ย ซึ่งมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
เพิ่มเติม รวมเป้าหมายทั้งสิ้น 590 แห่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กพก.

ประมวลผลไตรมาส 4

16.5343
แห่ง

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน

3.4226

20.70

298

74.50

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID–19) ทาให้ไม่สามารถจัดการประชุม
เชิงปฏิบตั ฯิ /อบรม แบบรวมคนกันได้ ส่งผลให้การขับเคลื่อน
กิจกรรมต่าง ๆ ในภาพรวมของโครงการล่าช้ากว่าแผนปฏิบตั งิ านที่
กรมกาหนด และมีความจาเป็นต้องจัดการประชุมหลายครั้ง รวมถึง
ใช้เวลานานในการทาความเข้าใจผ่านระบบออนไลน์ประกอบกับ
ในบางสถานที่ไม่พร้อมในด้านอุปกรณ์ตอ่ พ่วงทางด้านเทคนิคที่มี
ประสิทธิภาพและความเสถียรของสัญญาณอินเตอร์เน็ตตลอดการ
ประชุม

กพก.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ตัวชี้วดั งาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วดั
2. รายได้จากการดาเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จาหน่าย
ผลผลิตสินค้าเกษตร และให้บริการทางด้านสินค้าเกษตรของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ เป้าหมาย
ร้อยละ

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเชื่อมโยง
เครือข่าย/คลัสเตอร์
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หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประมวลผลไตรมาส 4

22.8982
22.8982
แห่ง

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

3

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสาหรับสินค้าเกษตร
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่อง
ทางการจาหน่ายสินค้าของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

ผลงาน
(1 ต.ค.63 30 มิ.ย. 64)

17.5202
17.5202

76.51
76.51

2

1.37

- เนื่องจากกรมได้ปรับแนวทางการดาเนินโครงการ
ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนงาน/โครงการสาคัญ
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และได้กาหนดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการบริหารจัดการสินค้าเกษตรและเชื่อมโยง
เครือข่ายตลาดให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย
(งบดาเนินงาน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารบูรณาการการขับเคลื่อนแผนบริหาร
จัดการสินค้าเกษตร ภายในเดือน กรกฎาคม
2. จัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขาย
ออนไลน์มอื อาชีพ ภายในเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม
3. จัดงานแสดงสินค้าเกษตรและสหกรณ์ 4 ภาค กาหนด
แผนการจัดงาน ภายในเดือน สิงหาคม - กันยายน
4. ขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด
- กรมสนับสนุนเงินอุดหนุนสาหรับก่อสร้างตลาดกลางสินค้า
เกษตรให้แก่สหกรณ์ โดยสหกรณ์เป้าหมาย จานวน 2 แห่ง ได้ผู้รับ
จ้างและทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างตาม
งวดงานที่กาหนด

กพก.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ตัวชี้วดั งาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ
ตัวชี้วดั
2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการขยายตัว

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดนิ ทากินของเกษตรกร
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดนิ ตามนโยบายรัฐบาล
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการ 1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
จัดที่ดนิ ตามนโยบายรัฐบาล
2. สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สนิ สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมที่ 1 : ช่วยเหลือด้านหนี้สนิ สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ช่วยเหลือด้านหนี้สนิ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม 1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มหี นี้เงินกู้เพื่อ
เกษตรกร (พื้นที่ 63 จังหวัด 1,063 แห่ง การเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย
365,173 ราย)
2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง

ผลงาน
(1 ต.ค.63 30 มิ.ย. 64)

หน่วยนับ เป้าหมาย
ร้อยละ

ร้อยละ
ผลสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

3

720

ร้อยละ

3

374,972

ร้อยละ

3

2.9975
2.9975
682

64.88
64.88
94.72

สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใน 22 พื้นที่
ได้รับการอบรมความรู้ดา้ นการพัฒนาอาชีพการเกษตร
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ จานวน 682 ราย รวม 14 จังหวัด

กพน.

ประมวลผลไตรมาส 4
296.0100
296.0100
296.0100

ราย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประมวลผลไตรมาส 4
4.6202
4.6202

ราย

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ที่ดาเนินการไม่ได้ตามแผน

295.0027
295.0027
295.0027
362,933

99.66
99.66
99.66
96.79

สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มหี นี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับ
การลดภาระดอกเบี้ยแล้ว จานวน 362,933 ราย
ประมวลผลไตรมาส 4

กพน.

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564

