เอกสารแนบ 2

สรุปผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลงานสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
ชื่องาน/โครงการ : พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเป็นมืออาชีพด้าน การส่งเสริม
การกำกับดูแล การเผยแพร่ การสหกรณ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม นำการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่
และพัฒนากระบวนการทำงานเชิงคุณภาพ
2. กลุ่มเป้าหมาย (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) /พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ (จังหวัด/หน่วยงาน) :
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ
3.1 จำนวนบุคลากรทีเ่ ข้ารับการอบรมได้รับการส่งเสริมความรู้
3.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
3.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3.4 รวบรวมและสรุปผลการดำเนินการฝึกอบรมในทุกหลักสูตร
3.5 ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
4. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน/โครงการ :
4.1 โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์ ผู้เข้าอบรมสามารถ
ทำหน้าที่วิทยากรให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติห น้าที่ราชการ
ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาท หน้าที่ คุณธรรม จริยธรรมของการเป็นข้าราชการที่ดี
4.3 โครงการฝึกอบรมผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมสหกรณ์”ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จําเป็น สําหรับ การแนะนํา ส่งเสริม และกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการบริหารงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด”
ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการบริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ และผลักดันให้สหกรณ์ ในความรับผิด ชอบมีการ
ดําเนินงานที่เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
4.5 โครงการพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร “ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 1-3 ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถดําเนินการตรวจสอบสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถเขียน
รายงานผลการตรวจสอบ พร้อมให้ความเห็น/ ข้อเสนอแนะต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อพิจารณาสั่งการตามอํานาจ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
4.6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การบริหารการเงินเพื่อการตัดสินใจ
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5. งบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
หน่วย : บาท
ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

4,861,400.00

2,276,141.00

46.82

4,861,400.00

2,276,141.00

46.82

1) งบดําเนินงาน
2) งบลงทุน
3) งบเงินอุดหนุน
4) งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

6. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการที่ดำเนินกิจกรรม/งาน/ขั้นตอนต่าง ๆ ได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1) ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ

หน่วยนับ

แผน

ผล

ร้อยละ

ตัวชี้วัด
1. จำนวนบุคลากรทีเข้ารับการอบรมได้รับการส่งเสริมความรู้

คน

1,202

1134

94.34

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

80

100

-

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ร้อยละ

> 80

98

-

4. รวบรวมและสรุปผลการดำเนินการฝึกอบรมในทุก
หลักสูตร

ร้อยละ

100

100

-

5. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและ
กิจกรรมหลัก และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด

ร้อยละ

100

46.83

-

กิจกรรมที่ดำเนินการ (ส่วนกลาง)
ในแผน
1.โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร
เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์ รุ่น 17
2.โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี
สำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ รุ่น 15 - 16

คน

160

132

82.5

คน

150

109

72.67
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นอกแผน
1. โครงการฝึกอบรมผ่านระบบสื่อสารออนไลน์
หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมสหกรณ์”
2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารเพื่อการบริหารงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด”
3. โครงการพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร
“ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 1 - 3
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบ ัติการ หลักสูตร การ
บริหารการเงินเพื่อการตัดสินใจ

คน

364

267

100.82

คน

36

35

97.22

คน

292

291

99.66

คน

200

200

100

2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ
เชิงปริมาณ
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมความรู้ จำนวน 6 โครงการ จำแนกงานในแผน 2 โครงการ จำนวน
241 คน จากแผนปฏิบัติงานจำนวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.74 และงานนอกแผน 4 โครงการ จำนวน 893 คน จาก
แผนปฏิบัติงานจำนวน 892 คน คิดเป็นร้อยละ 100.11
เชิงคุณภาพ
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมความรู้ มีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากผ่านการอบรม ร้อยละ 100
และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 98 จากจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด
7. ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงานโครงการ
ด้ า นสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ บ างโครงการต้ อ งจั ด อบรมผ่ า นระบบสื ่ อ สารทางไกล (ระบบ Zoom)
การสื่อสารระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และผู้ประสานงาน บางครั้งยังขาดความเข้าใจ ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก
ปฏิกิริยาที่แท้จริงของผู้เข้ารับการอบรมว่าเข้าใจตรงกันหรือไม่ เพราะบางครั้งผู้เข้าอบรมไม่กล้าซักถาม สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ไม่เสถียรมีการขาดหายบ่อยในช่วงระยะเวลาที่อบรม และการทำกิจกรรม
8. แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ
ควรจัดอบรมนอกสถานที่/โรงแรมร่วมกัน เพื่อให้มีสมาธิในการอบรม และสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร
9. ภาพถ่ายแสดงการดำเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ที่สามารถสื่อสาร เผยแพร่
หรือแสดงผลการดำเนินกิจกรรมได้ชัดเจน และนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ (พร้อมคำอธิบายประกอบไว้ด้านล่างของภาพ)
อย่างน้อย 5 ภาพ ต่องาน/โครงการ โดยภาพถ่ายที่ใช้ขอให้มีนามสกุล ดังนี้ JPEG, PNG และ GIF เพื่อให้สามารถส่งหน่วยงาน
ภายนอกได้ตามที่กำหนด
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โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์” รุ่นที่ 17
ระยะที่ 1 อบรมภาคทฤษฎีผ่านระบบ Zoom
วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564
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โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสําหรับข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” รุ่นที่ 15
ระหว่างวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมเบลล่า บี ถนนจรัญสนิทวงศ์ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” รุ่นที่ 16
ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (ระบบ Zoom)
ระหว่างวันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564

6

โครงการฝึกอบรมผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมสหกรณ์”
ด้วยระบบ Zoom Meeting
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2564
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4 - 12 มีนาคม 2564
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โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการบริหารงานสํานักงานสหกรณ์
ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2564
ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร
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โครงการพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร “ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับพื้นฐาน”
)ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (ระบบ Zoom
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 26 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่26 - 29 เมษายน 2564
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2564
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การบริหารการเงินเพื่อการตัดสินใจ
ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (ระบบ Zoom
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2564
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 17 กันยายน 2564

ผู้รับผิดชอบหลักรายงาน นางสาวกัญชญา ชูยงค์
ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 064 698 8855
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