






แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจ าไตรมาสท่ี 1 (ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผนงาน ผลงาน แผนเงิน ผลเบิกจ่าย

รวม          383,804      2,584.8894         190,327       180,457 47.02 911.0317 684.0213 26.47

1. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 91                 0 0.00 ก ำหนดประเมินผลในเดือน 
ก.พ. 66 และ ส.ค. 66

กสส.

2. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 30                 0 0.00 ก ำหนดประเมินผลในเดือน 
ก.พ. 66 และ ส.ค. 66

กสส.

4,868 21.7895 932 108 2.22 9.8955 1.9312 8.86

1.ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท าการ

ผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
แหง่ 42 0 0 0.00

2. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท า

เกษตรปลอดภัย
แหง่ 90 0 0 0.00

3. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ

สนับสนุนด้านการแปรรูปผลผลิต
แหง่ 140 20 4 2.86

4. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจจ าหน่ายสินค้า

เกษตรอัตลักษณ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ เพ่ิมข้ึน
รอ้ยละ 4 0 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

5. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเกษตรปลอดภัย

ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน
รอ้ยละ 3 0 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

6. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจแปรรูปผลผลิต

ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน
รอ้ยละ 4 0 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

    84 4.5622 0 0.00 1.9912 0.1108 5.56
1. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าปศุสัตว์ หม่อนไหม ข้าว 

และผลไม้ สามารถสร้างช่องทางการตลาดหรือส่ือประชาสัมพันธ์สินค้า

เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินหรือสินค้า GI

แหง่ 42 0 0 0.00

2. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี

เครือข่ายเช่ือมโยง สินค้า และมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากข้ึน
แหง่ 42 0 0 0.00

3. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 3 0 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

ล้านบาท 4.5622           1.9912          0.1108       

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ผลการปฏิบัติงานไตรมาสท่ี 1

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมายท้ังปี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณเทียบ

กับงบประมาณท้ังปี
รวมงบประมาณ

(ล้านบาท)

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

ผลสัมฤทธ์ิ :  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ

พัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน

ให้มีความเข้มแข็งน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ

สินค้าและบริการและสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
   เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า

    เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน

โครงการท่ี  1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน

งบประมาณ

หนา้ที ่1



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผนงาน ผลงาน แผนเงิน ผลเบิกจ่าย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ผลการปฏิบัติงานไตรมาสท่ี 1

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมายท้ังปี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณเทียบ

กับงบประมาณท้ังปี
รวมงบประมาณ

(ล้านบาท)

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินในสถาบันเกษตรกร (ผลไม้) 28 1.1281 0 0.00 0.3949 0.00

1. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าผลไม้ สามารถสร้าง

ช่องทางการตลาดหรือส่ือประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์

พ้ืนถ่ินหรือสินค้า GI

แห่ง                  14 0 0.00 กพก.  - คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายท่ีมีศักยภาพและความ

พร้อมเพ่ือด าเนินโครงการฯ จ านวน 14 แห่ง

2. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี

เครือข่ายเช่ือมโยง สินค้า และมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากข้ึน

แห่ง                  14 0 0.00

3. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ                    3 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

กิจกรรมท่ี 2 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินในสถาบันเกษตรกร (ข้าว) 30 1.1176 0.00 0.5217 0.00

1. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าข้าว สามารถสร้าง

ช่องทางการตลาดหรือส่ือประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินหรือ

สินค้า GI

แห่ง                  15 0 0.00 กพก. 1.จัดประชุมช้ีแจงการด าเนินโครงการฯ จ านวน 1 คร้ัง 

1 สหกรณ์ 15 ราย

2. คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายท่ีมีศักยภาพและความ

พร้อมเพ่ือด าเนินโครงการฯ จ านวน 15 แห่ง

2. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี

เครือข่ายเช่ือมโยง สินค้า และมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากข้ึน

แห่ง                  15 0 0.00

3. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

กิจกรรมท่ี 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินในสถาบันเกษตรกร (หม่อนไหม) 20 1.5137 0.00 0.6991 0.00

1. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าหม่อนไหม สามารถสร้าง

ช่องทางการตลาดหรือส่ือประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินหรือ

สินค้า GI

แห่ง                  10 0 0.00 กพก.  - คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายท่ีมีศักยภาพและความ

พร้อมเพ่ือด าเนินโครงการฯ จ านวน 2 แห่ง (สหกรณ์ 1 แห่ง กลุ่ม

อาชีพ 1 แห่ง)

2. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี

เครือข่ายเช่ือมโยง สินค้า และมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากข้ึน

แห่ง                  10 0 0.00

3. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

หนา้ที ่2



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผนงาน ผลงาน แผนเงิน ผลเบิกจ่าย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ผลการปฏิบัติงานไตรมาสท่ี 1

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมายท้ังปี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณเทียบ

กับงบประมาณท้ังปี
รวมงบประมาณ

(ล้านบาท)

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินในสถาบันเกษตรกร (ปศุสัตว์)                    6 0.8028 0.00 0.3755 0.00

1. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าปศุสัตว์ สามารถสร้าง

ช่องทางการตลาดหรือส่ือประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร

อัตลักษณ์พ้ืนถ่ินหรือสินค้า GI

แห่ง                    3 0 0.00 กพก.  - คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายท่ีมีศักยภาพและความ

พร้อมเพ่ือด าเนินโครงการฯ จ านวน 3 แห่ง

2.สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน

มีเครือข่ายเช่ือมโยง สินค้า และมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากข้ึน

แห่ง                    3 0 0.00

3. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

    93 2.5784 0.00 0.9743 0.0000 0.00
1. สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจและเกษตรกรท่ี

เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าอัตลักษณ์ได้รับการส่งเสริมการ

เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า

แห่ง 93 0 0.00 กพก.  - จัดประชุมช้ีแจงการด าเนินโครงการฯ 1 คร้ัง 28 หน่วยงาน 56 

ราย

2. สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ และเกษตรกร

 ท่ีเข้าร่วมโครงการ มียอดจ าหน่ายสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 100 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ให้เกิดการยอมรับและเช่ือม่ันจากผู้บริโภค 93 2.5784 0.00 0.9743 0.00

1. สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจและเกษตรกรท่ี

เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าอัตลักษณ์ได้รับการส่งเสริมการ

เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า

แห่ง 93 0 0.00 กพก.  - จัดประชุมช้ีแจงการด าเนินโครงการฯ 1 คร้ัง 28 หน่วยงาน 56 

ราย

2. สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ และเกษตรกร

 ท่ีเข้าร่วมโครงการ มียอดจ าหน่ายสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 100 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

ล้านบาท 2.5784 0.9743 0.0000

    2.2505 1.0200 0.2500 11.11
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท าเกษตรปลอดภัย แห่ง 90 2 2.22 กพก.+กพน.

2.สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมท าการเกษตรปลอดภัย ราย 1,200 55 4.58  - จัดอบรมการจัดท ามาตรฐานเกษตรปลอดภัยเพ่ือขอการรับรอง

แบบกลุ่มตามแผนท่ีก าหนดแล้ว จ านวน 2 แห่ง (สหกรณ์ 2 แห่ง) 

ให้กับสมาชิก รวม 55 ราย

3.  เกษตรกรสมาชิกมีรายได้จากการผลิตเกษตรปลอดภัยและการผลิต

เกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย

ร้อยละ 3 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

4. มูลค่าธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วม

โครงการเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 3 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

โครงการท่ี  2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

    เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรปลอดภัย

โครงการท่ี  1 : โครงการสร้างความเช่ือม่ันในสินค้าเกษตรและอาหาร

งบประมาณ

หนา้ที ่3



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผนงาน ผลงาน แผนเงิน ผลเบิกจ่าย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ผลการปฏิบัติงานไตรมาสท่ี 1

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมายท้ังปี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณเทียบ

กับงบประมาณท้ังปี
รวมงบประมาณ

(ล้านบาท)

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร            2.2505 1.0200 0.00

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท าเกษตรปลอดภัย แห่ง 90 2 2.22 กพก.+กพน.

 - การสนับสนุนการท าเกษตรปลอดภัย

ส าหรับสินค้าผักและผลไม้

กพก  - จัดอบรมการจัดท ามาตรฐานเกษตรปลอดภัยเพ่ือขอการรับรอง

แบบกลุ่มตามแผนท่ีก าหนดแล้ว จ านวน 2 แห่ง (สหกรณ์ 2 แห่ง) 

ให้กับสมาชิก รวม 55 ราย

 - การส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภัยสินค้า

พืชสมุนไพร

กพก  - คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายท่ีมีศักยภาพและความ

พร้อมเพ่ือด าเนินโครงการฯ จ านวน 5 แห่ง

 - การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยใน

สถาบันเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์

กพน  - จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ ให้แก่ส านักงานสหกรณ์

จังหวัดเป้าหมายแล้ว 29 หน่วยงาน 49 นิคมสหกรณ์

2.  เกษตรกรสมาชิกมีรายได้จากการผลิตเกษตรปลอดภัยและการผลิต

เกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย

ร้อยละ 3 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

3. มูลค่าธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วม

โครงการเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 3 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

ล้านบาท 2.2505           1.0200          0.2500       

    2.5545 1.1770 0.1435 5.62
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูปสินค้า

เกษตรและเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตเพ่ือน ามาแปรรูปได้ ไม่น้อยกว่า

เครือข่าย 7 0 0.00 กพก.

2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการแปร

รูปผลผลิต

แห่ง 140                 20 4 2.86

3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการจ าหน่ายสินค้า/

ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2.5545 1.1770 0.00

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูปสินค้า

เกษตรและเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตเพ่ือน ามาแปรรูปได้ ไม่น้อยกว่า

เครือข่าย 7 0 0.00 กพก.

2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการแปร

รูปผลผลิต

แห่ง 140                 20 4 2.86

3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการจ าหน่ายสินค้า/

ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

ล้านบาท 2.5545 1.1770 0.1435 5.62

งบประมาณ

    เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรแปรรูป

โครงการท่ี  1 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

งบประมาณ

1.แนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพด้าน

กระบวนการแปรรูป/การสร้างเครือข่ายตลาด/พัฒนาบรรจุภัณฑ์

สินค้าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดตามแผนท่ีก าหนดแล้ว จ านวน 20 แห่ง

2.จัดประชุมช้ีแจงการด าเนินโครงการฯ แล้ว 1 คร้ัง 

59 จังหวัด 118 ราย

3.จัดอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ตลาดหรือการแปร

รูปหรือการจัดท าบรรจุภัณฑ์แล้ว 4 สหกรณ์ 60 ราย

หนา้ที ่4



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผนงาน ผลงาน แผนเงิน ผลเบิกจ่าย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ผลการปฏิบัติงานไตรมาสท่ี 1

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมายท้ังปี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณเทียบ

กับงบประมาณท้ังปี
รวมงบประมาณ

(ล้านบาท)

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

    โครงการท่ี  1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 100 3.4891 0.00 1.6769 1.1944 34.23
1. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการ

ด าเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กร

แห่ง 100 0 0.00 กพก.

2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถให้ผลตอบแทนแก่

สมาชิกในรูปแบบเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย

ร้อยละ 3 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 100 3.4891 0.00 1.6769 0.00

1. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการ

ด าเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กร

แห่ง 100 0 0.00 กพก.

2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถให้ผลตอบแทนแก่

สมาชิกในรูปแบบเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย

ร้อยละ 3 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

ล้านบาท 3.4891 1.6769 1.1944

    โครงการท่ี  2 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1.4329 0.6219 0.0652 4.55
1.  แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหาร

จัดการร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ไม่น้อยกว่า

แปลง 400                200 20 5.00 กพก.

2. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปี 2564 ได้รับการสนับสนุนให้มีการ

เช่ือมโยงตลาด/เครือข่าย ไม่น้อยกว่า

แปลง 1,284                642 27 2.10

3. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงเฉล่ียไม่น้อยกว่า บาท/ไร่ 1,200 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร 1.4329 0.6219 0.00

1.  แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหาร

จัดการร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ไม่น้อยกว่า

แปลง 400                200 20 5.00 กพก.

2. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปี 2564 ได้รับการสนับสนุนให้มีการ

เช่ือมโยงตลาด/เครือข่าย ไม่น้อยกว่า

แปลง 1,284                642 27 2.10

3. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงเฉล่ียไม่น้อยกว่า บาท/ไร่ 1,200 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

ล้านบาท 1.4329 0.6219 0.0652

   เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

งบประมาณ

งบประมาณ

1.ตรวจสอบข้อมูลพ้ืนท่ีแปลงใหญ่ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว

แบ่งเป็น

1.1 แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 69 หน่วยงาน รวม 

400 แปลง 

1.2 แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปี 2564 จ านวน 75 

หน่วยงาน 1,284 แปลง

2.ประชุมวางแผนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

สนับสนุนด้านการตลาดให้กับแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

และแปลงใหญ่ท่ัวไป

2.1 จัดประชุมการบริหารจัดการร่วมกันตลอดห่วงโซ่แล้ว

จ านวน 6 จังหวัด 

2.2 อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดร่วมกับหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องแล้ว จ านวน 6 จังหวัด 27 แปลง 

1.จัดประชุมช้ีแจงการด าเนินโครงการฯ แล้ว 1 คร้ัง 

38 จังหวัด 76 ราย

2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาของสหกรณ์และสร้างเวทีแลกเปล่ียนองค์ความรู้และ

ประสบการณ์ของสหกรณ์เป้าหมายแล้วจ านวน 2 รุ่น รวม 266 ราย

 100 แห่ง

หนา้ที ่5



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผนงาน ผลงาน แผนเงิน ผลเบิกจ่าย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ผลการปฏิบัติงานไตรมาสท่ี 1

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมายท้ังปี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณเทียบ

กับงบประมาณท้ังปี
รวมงบประมาณ

(ล้านบาท)

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

    โครงการท่ี  3 : โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 70 2.3674 0.00 1.1649 0.0080 0.34
1. สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

แห่ง 70                 70 0 0.00 กพก. อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมจัดอบรมหลักสูตรธุรกิจเกษตรและการ

บริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพ จ านวน 1 รุ่น รวม 160 

ราย ก าหนดจัดอบรมในวันท่ี 17-19 ม.ค. 66

2. สหกรณ์ภาคการเกษตรท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจการเกษตรท่ีท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ

ผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชนได้

ร้อยละ 90 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

กิจกรรมท่ี 1 : ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 70 2.3674 0.00 1.1649 0.00

1. สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

แห่ง 70                 70 0 0.00 กพก. อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมจัดอบรมหลักสูตรธุรกิจเกษตรและการ

บริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพ จ านวน 1 รุ่น รวม 160 

ราย ก าหนดจัดอบรมในวันท่ี 17-19 ม.ค. 66

2. สหกรณ์ภาคการเกษตรท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจการเกษตรท่ีท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ

ผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชนได้

ร้อยละ 90 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

ล้านบาท 2.3674 1.1649 0.0080

    2.5545 1.2693 0.1593 6.24
1. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

เพ่ือรักษาและยกระดับความเข้มแข็ง

แห่ง 200 0 0.00 กพก.

2. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายท่ีอยู่ในระดับช้ัน 1 

สามารถรักษาความเข้มแข็งอยู่ในระดับช้ัน 1 ได้

ร้อยละ 100 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

3. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายท่ีอยู่ในระดับช้ัน 2 

สามารถยกระดับข้ึนสู่ระะดับช้ัน 1 ได้

ร้อยละ 60 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

4. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายท่ีอยู่ในระดับช้ัน 3 

สามารถยกระดับความเข้มแข็งข้ึนสู่ระดับช้ัน 1 หรือ 2 ได้

ร้อยละ 60 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

2.5545 1.2693 0.00

1. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

เพ่ือรักษาและยกระดับความเข้มแข็ง

แห่ง 200 0 0.00 กพก.  - คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายท่ีมีศักยภาพและความ

พร้อมเพ่ือด าเนินโครงการฯ จ านวน 200 แห่ง

2. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายท่ีอยู่ในระดับช้ัน 1 

สามารถรักษาความเข้มแข็งอยู่ในระดับช้ัน 1 ได้

ร้อยละ 100 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

3. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายท่ีอยู่ในระดับช้ัน 2 

สามารถยกระดับข้ึนสู่ระะดับช้ัน 1 ได้

ร้อยละ 60 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

4. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายท่ีอยู่ในระดับช้ัน 3 

สามารถยกระดับความเข้มแข็งข้ึนสู่ระดับช้ัน 1 หรือ 2 ได้

ร้อยละ 60 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

ล้านบาท 2.5545 1.2693 0.1593

งบประมาณ

โครงการท่ี  4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

งบประมาณ

หนา้ที ่6



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผนงาน ผลงาน แผนเงิน ผลเบิกจ่าย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ผลการปฏิบัติงานไตรมาสท่ี 1

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมายท้ังปี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณเทียบ

กับงบประมาณท้ังปี
รวมงบประมาณ

(ล้านบาท)

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

20,700 502.6266 10,350 3,757 18.15 224.6783 111.6312 22.21

1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมท้ังกลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ใน

กระบวนการเลิกตามกฎหมาย

แห่ง 12,120 6,060           3,757 31.00

2. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับ

เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

แห่ง 70 70 0 0.00

3. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  สหกรณ์ท่ีมีสถานะด าเนินการมีอัตราการขยายตัว

ของปริมาณธุรกิจ

เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 1 0 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

4. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรท่ีมีสถานะด าเนินการมีอัตราการ

ขยายตัวของปริมาณธุรกิจ เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 1 0 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

5. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : แปลงใหญ่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนการ

ผลิตลดลงไม่น้อยกว่า 

บาท/ไร่ 1,200 0 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

502.6266 224.6783 111.6312 22.21

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง

ตามศักยภาพ รวมท้ังกลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ในกระบวนการเลิกตามกฎหมาย

แห่ง 12,120             6,060           3,757 31.00 กผง.

2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีสถานะด าเนินการมีอัตราการขยายตัวของ

ปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 1 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

กพก.

3. จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อ

หน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 63 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

กพง.

4. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 91 0 0.00 ก ำหนดประเมินผลในเดือน 
ก.พ. 66 และ ส.ค. 66

กผง.

5. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 30 0 0.00 ก ำหนดประเมินผลในเดือน 
ก.พ. 66 และ ส.ค. 66

กพก.

ล้านบาท 502.6266        224.6783 111.6312

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิตท่ี  1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

งบประมาณ

   เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

หนา้ที ่7



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผนงาน ผลงาน แผนเงิน ผลเบิกจ่าย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ผลการปฏิบัติงานไตรมาสท่ี 1

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมายท้ังปี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณเทียบ

กับงบประมาณท้ังปี
รวมงบประมาณ

(ล้านบาท)

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

7.3580 3.6791 0.00

1. บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรสมาชิกและบุคลากรใน

สถานศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้เร่ืองการสหกรณ์

ราย 7,640             3,820 0 0.00 อยู่ระหว่างการเตรียมจัดอบรม

ในช่วงเดือน ม.ค. 66 เป็นต้นไป

สทส.  อยู่ระหว่างจัดท าโครงการฝึกอบรมแล้ว รวม 2 หลักสูตร 

จ านวน 32 รุ่น รวม 756 ราย ได้แก่ 

1.โครงการพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งท้ังคณะ

 จ านวน 20 รุ่น รวม 420 ราย

2.โครงการพัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมความเข้มแข็งของ

สหกรณ์ จ านวน 12 รุ่น รวม 336 ราย 

ซ่ึงก าหนดจัดอบรมในช่วงเดือน ม.ค. 66 เป็นต้นไป

2. บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ราย 940                470 0 0.00

3. ผู้เข้าอบรมมีแผนการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการอบรม ร้อยละ 100 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

41.7127 32.4076 0.00
1. ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ร้อยละ                 100 40 40.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

ศสท. 1.งานดูแลบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบงานสารสนเทศของกรมฯ

- จัดหาผู้รับจ้างเพ่ือดูแลบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศของ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพแล้วจ านวน 18 งาน 

2.งานจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- จัดหาผู้รับจ้างในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว

จ านวน 8 งาน/โครงการ ดังน้ี

1) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างด าเนินการตามงวดงานท่ีสัญญาก าหนด 

จ านวน 6 งาน/โครงการ

2) คณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 

จ านวน 2 งาน/โครงการ

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์

กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

หนา้ที ่8



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผนงาน ผลงาน แผนเงิน ผลเบิกจ่าย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ผลการปฏิบัติงานไตรมาสท่ี 1

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมายท้ังปี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณเทียบ

กับงบประมาณท้ังปี
รวมงบประมาณ

(ล้านบาท)

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

453.5559 188.5916 0.00
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง

ตามศักยภาพ รวมท้ังกลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ในกระบวนการเลิกตามกฎหมาย

แห่ง 12,120             6,060           3,757 31.00 กผง.

2. จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อ

หน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 63 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

กพง.

3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีสถานะด าเนินการมีอัตราการขยายตัวของ

ปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 1 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

กพก.

4. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 91 0 0.00 ก ำหนดประเมินผลในเดือน 
ก.พ. 66 และ ส.ค. 66

กผง.

5. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 30 0 0.00 ก ำหนดประเมินผลในเดือน 
ก.พ. 66 และ ส.ค. 66

กพก.

ล้านบาท 453.5559        188.5916      111.6312    
1,819.1514 25.18 454.7879 457.9995 25.18

   

  
 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1,819.1514 25.18 454.7879 457.9995 25.18

1,819.1514 0.00 454.7879 0.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย ร้อยละ                 100 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

กองคลัง

ล้านบาท 1,819.1514     454.7879      457.9995    

กิจกรรมท่ี 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

งบประมาณ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

เงินเดือนข้าราชการ 3,003 อัตรา / ลูกจ้างประจ า 

436 อัตรา / พนักงานราชการ 1,631 อัตรา

งบประมาณ

กิจกรรม : 

1. แนะน าส่งเสริม ก ากับดูแลและพัฒนาการด าเนินธุรกิจของ

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามแผนงาน/โครงการและแนวทาง

การบริหารกิจการท่ีกรมก าหนด รวมถึงการช าระบัญชีของ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าสู่กระบวนการเลิกกิจการแล้ว 

รวม 3,757 แห่ง  

2. อบรมและแนะน าส่งเสริมให้มีการจัดต้ังสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรใหม่ รวม 12 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์ 10 แห่ง 

และกลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง เพ่ือด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ

การจัดต้ังได้ 

3. ออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในท่ีดินของนิคมสหกรณ์แล้ว 

8 แห่ง 95 ราย 117 แปลง พ้ืนท่ีจ านวน 654 ไร่  ดังน้ี

- ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในท่ีดินของนิคมสหกรณ์ 

(กสน.3) แล้ว 4 แห่ง จ านวน 41 ราย 44 แปลง พ้ืนท่ี จ านวน 277 

ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.47 ของเป้าหมายพ้ืนท่ี 7,987  ไร่

- ออกหนังสือแสดงการท าประโยชน์ (กสน.5) แล้ว 7 แห่ง จ านวน 

54 ราย 73 แปลง พ้ืนท่ีจ านวน 377 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.08 ของ

เป้าหมายพ้ืนท่ี 9,248 ไร่

หนา้ที ่9



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผนงาน ผลงาน แผนเงิน ผลเบิกจ่าย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ผลการปฏิบัติงานไตรมาสท่ี 1

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมายท้ังปี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณเทียบ

กับงบประมาณท้ังปี
รวมงบประมาณ

(ล้านบาท)

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

891 23.9875 372 276 30.98 7.6247 6.4324 26.82

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถพ่ึงพาตนเองและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ิน
1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง

ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
แหง่                  61 30 26 42.62 อยู่ระหว่างการเสนอขอ

เปล่ียนเป้าหมายการอุดหนุน

เน่ืองจากสหกรณ์แจ้งขอ

ยกเลิกการขอรับการสนับสนุน

 จ านวน 1 แห่ง

2. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตาม

ศักยภาพ

แหง่                  75 37 34 45.33

3. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการมีอัตรา

การขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน
รอ้ยละ                  56 0 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

4. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ                    3 0 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

    โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 5.9008 1.7139 1.0947 18.55
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แห่ง                  61                 30 26 42.62 อยู่ระหว่างการเสนอขอ

เปล่ียนเป้าหมายการอุดหนุน

เน่ืองจากสหกรณ์แจ้งขอ

ยกเลิกการขอรับการสนับสนุน

 จ านวน 1 แห่ง

2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพ้ืนท่ีโครงการหลวง ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์

แห่ง                  39                 20 13 33.33

3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ                  56 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ มีอัตราการขยายตัวของ

ปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ                    3 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

หนา้ที ่10



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผนงาน ผลงาน แผนเงิน ผลเบิกจ่าย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ผลการปฏิบัติงานไตรมาสท่ี 1

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมายท้ังปี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณเทียบ

กับงบประมาณท้ังปี
รวมงบประมาณ

(ล้านบาท)

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 100 5.9008 39.00 39.00 1.7139 0.00

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง (สหกรณ์

 59 แห่ง + กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง)

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แห่ง                  61                 30 26 42.62 อยู่ระหว่างการเสนอขอ

เปล่ียนเป้าหมายการอุดหนุน

เน่ืองจากสหกรณ์แจ้งขอ

ยกเลิกการขอรับการสนับสนุน

 จ านวน 1 แห่ง

กคร.

(กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 5 แห่ง +กลุ่มอาชีพ 11 

แห่ง + กลุ่มหมู่บ้าน 27 แห่ง)

2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพ้ืนท่ีโครงการหลวง ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์

แห่ง                  39                 20 13 33.33

3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ                  56 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ มีอัตราการขยายตัวของ

ปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ                    3 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

ล้านบาท 5.9008           1.7139          1.0947       

   

   
โครงการท่ี 2 : โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 791 18.0867 237 237.00 5.9108 5.3377 29.51

1.  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แห่ง                  75                 37 34 45.33 กคร.

2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์

แห่ง                 716                285 203 28.35

3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 56 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ มีอัตราการขยายตัวของ

ปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 3 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

1.แนะน า ส่งเสริมการด าเนินกิจการของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร

ในพ้ืนท่ีโครงการหลวงให้มีความเข้มแข็ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

และด าเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ท่ีก าหนดแล้ว 

จ านวน 26 แห่ง 

2.แนะน า ส่งเสริมกลุ่มเตรียมสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และ

กลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการหลวงให้เกิดการรวมกลุ่ม โดยน า

รูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร

กลุ่ม เพ่ือเตรียมพร้อมในการจัดต้ังสหกรณ์แล้ว 

จ านวน 13 หน่วยงาน

3.จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในสหกรณ์แล้ว จ านวน 41 สหกรณ์ 

รวม 41 ราย 

4.สหกรณ์ท่ีได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดหาผู้รับจ้างแล้ว  จ านวน 1 แห่ง

งบประมาณ

หนา้ที ่11



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผนงาน ผลงาน แผนเงิน ผลเบิกจ่าย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ผลการปฏิบัติงานไตรมาสท่ี 1

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมายท้ังปี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณเทียบ

กับงบประมาณท้ังปี
รวมงบประมาณ

(ล้านบาท)

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 18.0867 5.9108 0.00

โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

(สหกรณ์ 73 แห่ง + กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง)

1.  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แห่ง                  75                 37 34 45.33 กคร.

(โรงเรียน 565 แห่ง + กลุ่มอาชีพ 54 แห่ง +

 กลุ่มชาวบ้าน 36 แห่ง + ศูนย์สาธิต 61 แห่ง)

2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์

แห่ง                 716                285 203 28.35

3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 56 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ มีอัตราการขยายตัวของ

ปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 3 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

ล้านบาท 18.0867         5.9108          5.3377       

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 2,800 4.2280             1,400             615 21.96           2.0405        0.5351 12.66

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการจัดสรรท่ีดินท ากินและพัฒนาอาชีพ
1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริม

และพัฒนาอาชีพ

ราย 2,800             1,400 615 21.96 กพน.

2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ 10 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

    โครงการท่ี  1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 4.2280 2.0405 0.5351 12.66
1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริม

และพัฒนาอาชีพ

ราย 2,800             1,400 615 21.96 กพน.

2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ 10 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

งบประมาณ

1.แนะน า ส่งเสริมการด าเนินกิจการของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรใน

พ้ืนท่ีโครงการให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

และด าเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรท่ีก าหนดแล้ว

จ านวน 34 แห่ง 

2.แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้าน กลุ่มอาชีพในพ้ืนท่ีโครงการให้เกิด

การรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตร 

โดยน ารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการ

บริหารกลุ่ม พร้อมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

ในการด าเนินชีวิตแล้วจ านวน 19 แห่ง 

3.แนะน า ส่งเสริมโรงเรียนในพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือด าเนินกิจกรรม

สหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนแล้ว จ านวน 184 แห่ง

4.จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในสหกรณ์แล้ว จ านวน 21 สหกรณ์ 21

 ราย

5.โรงเรียนท่ีได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

 เตรียมการจัดหาผู้รับจ้างแล้ว จ านวน 17 แห่ง
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ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผนงาน ผลงาน แผนเงิน ผลเบิกจ่าย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ผลการปฏิบัติงานไตรมาสท่ี 1

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมายท้ังปี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณเทียบ

กับงบประมาณท้ังปี
รวมงบประมาณ

(ล้านบาท)

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดท่ีดินตามนโยบายรัฐบาล 4.2280 2.0405 0.00

1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริม

และพัฒนาอาชีพ

ราย 2,800             1,400 615 21.96 กพน. 1. จัดประชุมคณะท างานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและ

การตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินระดับจังหวัด (คทช.

จังหวัด) แล้ว 30 จังหวัด 

2. แนะน า ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและติดตามการด าเนินงานใน

พ้ืนท่ี คทช. แล้ว 37 จังหวัด 81 พ้ืนท่ี 

3. จัดอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรท่ีเหมาะสมกับ

พ้ืนท่ีให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว 9 จังหวัด 

รวม 545 ราย 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผนระบบการผลิต การตลาด 

และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการแล้ว 2 จังหวัด 

รวม 70 ราย

2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ 10 0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

ล้านบาท 4.2280           2.0405          0.5351       

ล้านบาท 4.2280           2.0405          

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม          354,545         213.1064         177,273 175701.00 49.56       212.0048     105.4920                  49.50

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหน้ีสิน

1.  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีหน้ีค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริมให้มีการ

บริหารจัดการสินเช่ือท่ีมีประสิทธิภาพ

แห่ง 1,100 550               0 0.00 กพน.

2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีหน้ีเงินกู้เพ่ือการเกษตรได้รับการลด

ภาระดอกเบ้ีย

ราย 353,445 353,445       175,701 49.71

3. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : หน้ีสินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ผู้เข้าร่วมโครงการมีภาระหน้ีค้างลดลงเฉล่ีย

ร้อยละ 10                 -   0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

    โครงการท่ี  1 : โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 211.0000 211.0000 105.4920 50.00
ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร (56 จังหวัด 979 แห่ง 353,445 

ราย)

1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีหน้ีเงินกู้เพ่ือการเกษตรได้รับการลด

ภาระดอกเบ้ีย

ราย 353,445 176,723               175,701 49.71 กพน.

2. จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อ

หน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 62                 -   0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

งบประมาณ

รายจ่ายประจ า
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ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผนงาน ผลงาน แผนเงิน ผลเบิกจ่าย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

รอง

ผลการปฏิบัติงานไตรมาสท่ี 1

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละผลส าเร็จ

เทียบกับ

เป้าหมายท้ังปี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณเทียบ

กับงบประมาณท้ังปี
รวมงบประมาณ

(ล้านบาท)

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี 1 : ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 211.0000 211.0000 0.00

ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร (56 จังหวัด 979 แห่ง 353,445 

ราย)

1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีหน้ีเงินกู้เพ่ือการเกษตรได้รับการลด

ภาระดอกเบ้ีย

ราย 353,445 176,723               175,701 49.71 กพน. 1.ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ให้เข้าตามเง่ือนไขของโครงการ จ านวน 969 แห่ง 353,445 ราย

2.แนะน าและก ากับดูแลให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดท าและ

ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินอุดหนุนของสมาชิกให้ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ือเตรียมเบิกเงินชดเชยดอกเบ้ียให้กับสมาชิก 

จ านวน 620 แห่ง รวม 175,701 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.71

2. จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อ

หน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 62                 -   0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

ล้านบาท 211.0000        211.0000      105.4920    

    โครงการท่ี 2 :  โครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ 2.1064 1.0048 0.0000 0.00
1.  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีหน้ีค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริมให้มีการ

บริหารจัดการสินเช่ือท่ีมีประสิทธิภาพ

แห่ง 1,100 550               0 0.00 กพน.

2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีภาระหน้ีค้างลดลง

เฉล่ีย

ร้อยละ 10                 -   0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

กิจกรรมท่ี 1 : แก้ไขปัญหาหน้ีสินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ 2.1064 1.0048 0.00

1.  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีหน้ีค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริมให้มีการ

บริหารจัดการสินเช่ือท่ีมีประสิทธิภาพ

แห่ง 1,100 1,100 550               0 0.00 กพน.  - อยู่ระหว่างตรวจสอบและจัดท าฐานข้อมูลสมาชิกท่ีมีหน้ีค้างช าระ

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ตามเง่ือนไขและ

รายงานอ่ืนท่ีโครงการก าหนด ให้สอดคล้องกับศักยภาพ แผนการ

บริหารจัดการ และจ านวนเป้าหมายของโครงการ

2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีภาระหน้ีค้างลดลง

เฉล่ีย

ร้อยละ 10 10                 -   0 0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน 

ก.ย.66

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ณ วันท่ี 13 มกราคม 2566

ปัญหาและอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 - อยู่ในข้ันตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และอยู่ระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจ่ายเงินให้กับสมาชิกท่ีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว

 - กรมวางแผนการเบิกจ่ายไตรมาสท่ี 1 จ านวน 211 ล้านบาท ได้รับโอนงบประมาณแล้ว 105.50 ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คงเหลือรอการจัดสรรคร้ังท่ี 2 อีก 105.50 ล้านบาท 

ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  :

กรมมีความจ าเป็นต้องปรับและก าหนดหลักสูตรการอบรมใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาการด าเนินธุรกิจและศักยภาพทางการตลาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรการร่วมกับภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องในแต่ละประเภทการผลิตโดยจะเร่ิมด าเนินการอบรมได้ตามแผนในไตรมาสท่ี 2 ต่อไป

งบประมาณ
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