






ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย แผน ผล แผน ผล
  392,337   375,179    315,378            34.64    2,591.8960 892.3984 657.5899 25.37

1. สหกรณมีความเขมแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อยางนอย รอยละ 90          กสส.

2. กลุมเกษตรกรมีความเขมแข็ง รอยละ 25          กสส.
   10,924      7,176        3,140 28.74        16.7139       7.0714            -   

    
  

โครงการท่ี  1 : โครงการสงเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณและกลุมเกษตรกร 7,344     3,673     -          -              6.7226 2.8173 0

กิจกรรมท่ี 1 : สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยของสหกรณและกลุมเกษตรกร (GAP) 520       260        -          -              2.9672 1.2435 0
1. สหกรณและกลุมเกษตรกรสงเสริมใหสมาชิกทํา
การเกษตรปลอดภัย

แหง           20           10             -                    -   กพก.

2. สมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมทํา
การเกษตรปลอดภัย

ราย         500         250             -                    -   

3. อัตราการขยายตัวของมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยขยายตัว รอยละ            3 กําหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

กิจกรรมท่ี 2 : สงเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณและกลุมเกษตรกร 6,824     3,413     -          -              3.7554 1.5738
1. สหกรณและกลุมเกษตรกรสงเสริมใหสมาชิกทํา
การเกษตรปลอดภัย

แหง         122           61             -                    -   กพน.

2. พ้ืนท่ีท่ีไดรับการสงเสริมเกษตรผสมผสาน ไร      5,585       2,793             -                    -   
3. สมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมทํา
การเกษตรปลอดภัย

ราย      1,117         559             -                    -   

4. อัตราการขยายตัวของมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยขยายตัว รอยละ            3                  -   กําหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

    
  

โครงการท่ี  2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ กลุมเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 3,580     3,503     3,140       89.71 9.9913 4.2541 0 -

กิจกรรมท่ี 1 : สงเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณและกลุมเกษตรกร 80         3           -          -              8.8575 3.7714 0 -
1. สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมทํา
การเกษตรแปรรูป

แหง           80             3             -                    -   กรมฯ อยูระหวางจัดทํารายละเอียด
ของแผนฯ เพ่ือเตรียมขออนุมัติ และ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

กพก. อยูระหวางการทบทวนรายช่ือกลุมเปาหมายและความพรอม
ของสหกรณ กลุมเกษตรกรและสมาชิกเปาหมายกอนเขารวม
โครงการเพ่ือใหสามารถดําเนินกิจกรรมไดในชวงสถานการณ
การแพรระบาดรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) ภายใตงบประมาณท่ีจํากัด

2. อัตราการขยายตัวของมูลคาสินคาเกษตรแปรรูปขยายตัว รอยละ            3                  -   กําหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจําไตรมาสท่ี 1 (ผลงานสะสมต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง

ผลงาน
(1 ต.ค.64-1 ธ.ค.64)

รอยละผลสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย

งบประมาณ 
(ลานบาท)

การเบิกจายงบประมาณ
ไตรมาสท่ี 1

รอยละการเบิกจาย
งบประมาณเทียบกับ

เปาหมาย

 ปญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีดําเนินการไมไดตามแผน หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณรวม
ผลสัมฤทธ์ิ : การสหกรณม่ันคง สหกรณและกลุม
เกษตรกรเขมแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ย่ังยืน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา

กรมฯ ปรับปรุงรายละเอียดของ
แผนฯ ใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดใน
ภาพรวมตามท่ีกระทรวงฯ กําหนด
เพ่ือเตรียมขออนุมัติ และจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงาน

อยูระหวางปรับวิธีการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับ
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร รวมถึงสถานการณการแพร
ระบาดรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) และประกาศการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ีของแต
ละจังหวัด (การรวมคน)

กรมฯ ปรับปรุงรายละเอียดของ
แผนฯ ใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดใน
ภาพรวมตามท่ีกระทรวงฯ กําหนด
เพ่ือเตรียมขออนุมัติ และจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงาน

อยูระหวางปรับวิธีการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับ
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร รวมถึงสถานการณการแพร
ระบาดรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) และประกาศการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ีของแต
ละจังหวัด (การรวมคน)

(1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจําไตรมาสท่ี 1 (ผลงานสะสมต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง

ผลงาน
(1 ต.ค.64-1 ธ.ค.64)

รอยละผลสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย

งบประมาณ 
(ลานบาท)

การเบิกจายงบประมาณ
ไตรมาสท่ี 1

รอยละการเบิกจาย
งบประมาณเทียบกับ

เปาหมาย

 ปญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีดําเนินการไมไดตามแผน หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

กิจกรรมท่ี 2 : บริหารจัดการนมท้ังระบบ 3,500     3,500     3,139.693 89.71 1.1338 0.4827 0
1. ปริมาณนํ้านมโคท้ังประเทศมีไมนอยกวา ตัน/วัน      3,500       3,500   3,139.693 89.71 กพก.

2. สมาชิกสหกรณและเกษตรกรโคนม สามารถผลิตนํ้านมท่ี
มีคุณภาพและสามารถขายนํ้านมโคได

รอยละ         100

   20,779      9,141        9,609 46.24      496.3816    202.3361     96.7691 19.49
ผลผลิตท่ี  1 : สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีความเขมแข็งตามศักยภาพ 20,779   9,141     9,609       46.24 496.3816 202.3361 96.7691 19.49
กิจกรรมท่ี 1 : สงเสริมความรูดานการสหกรณ 7.358 3.6478

1. เกษตรกรและสมาชิกไดรับการพัฒนาความรูเร่ืองการ
สหกรณ

ราย      8,300       4,150             -   0.00 สทส./สกส.

2. ผูเขาอบรมมีแผนการนําความรูไปประยุกตใชหลังการ
อบรม

รอยละ         100             -   0.00

กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 36.5456 27.4587
1. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของกรมสงเสริมสหกรณ

รอยละ 100 30 30.00 ศสท. โดยมีผลการดําเนินงานอยูในระดับความสําเร็จระดับ 1 คือได
ผูรับจางลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว สําหรับงานดูแลและ
บํารุงรักษาระบบงานสารสนเทศของกรมสงเสริมสหกรณ
จํานวน 17 ระบบ 2 งาน และสงมอบเคร่ืองพิมพ และ 
Notebook อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา เคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย 15 เคร่ือง

กิจกรรมท่ี 3 : สงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร 452.4780 171.2296
1. สหกรณมีความเขมแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อยางนอย รอยละ 90          กําหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ 

ส.ค. 65
กผง.

2. กลุมเกษตรกรมีความเขมแข็ง รอยละ           25 กําหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ 
ส.ค. 65

กพก.

3. สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนา
ใหมีความเขมแข็งตามศักยภาพ

แหง     12,479       4,991        9,609 77.00 กผง.

4. สหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีมีสถานะการดําเนินกิจการ มี
อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนจากปกอน

รอยละ            3 กําหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65 กพก.

5. จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีมีอัตราสวนเงินออม
ของสมาชิกตอหน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมข้ึนจากปกอนไมนอยกวา

รอยละ           62 กําหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65 กพง.

 แนะนํา สงเสริมและรวบรวมนํ้านมโคคุณภาพใหเปนไป
ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนมกําหนด
ปริมาณนํ้านมโคเฉล่ียท้ังประเทศ จํานวน 3,139.693 ตัน/
วัน ประกอบดวย ภาคสหกรณเฉล่ีย จํานวน 1,731.193 
ตัน/วัน โดยสหกรณ 80 สหกรณ
(เปาหมาย 85 สหกรณ) และภาคเอกชนและวิสาหกิจ
เฉล่ีย จํานวน 1,408.500 ตัน/วัน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

กรมฯ อยูระหวางจัดทํารายละเอียดของ
โครงการยอย เพ่ือเตรียมขออนุมัติ และ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

1. แนะนําสงเสริม กํากับดูแลและพัฒนาการดําเนินธุรกิจ
ของสหกรณและกลุมเกษตรกรตามแผนงาน/โครงการและ
แนวทางการบริหารกิจการท่ีกรมกําหนด โดยมีผลการ
ดําเนินงานรวม 9,609 แหง คิดเปนรอยละ 77 ของ
เปาหมายสหกรณ/กลุมเกษตรกร 12,479 แหง
ดังน้ี 
- สหกรณ 6,007 แหง คิดเปนรอยละ 75.30
 ของเปาหมายสหกรณ 7,977 แหง
- กลุมเกษตรกร 3,602 แหง คิดเปนรอยละ 80 
ของเปาหมายกลุมเกษตรกร 4,502 แหง

(1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจําไตรมาสท่ี 1 (ผลงานสะสมต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง

ผลงาน
(1 ต.ค.64-1 ธ.ค.64)

รอยละผลสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย

งบประมาณ 
(ลานบาท)

การเบิกจายงบประมาณ
ไตรมาสท่ี 1

รอยละการเบิกจาย
งบประมาณเทียบกับ

เปาหมาย

 ปญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีดําเนินการไมไดตามแผน หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

         -      1,845.1549    461.2893   464.2773 25.16
    
 

 รายการ : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ 1845.1549 461.2893 464.2773 25.16

กิจกรรมหลัก : คาใชจายบุคลากรภาครัฐกรมสงเสริมสหกรณ
คาใชจายบุคลากรภาครัฐกรมสงเสริมสหกรณไดรับการ
เบิกจาย

รอยละ 100 กองคลัง

       852         353          117 13.73        26.9841     18.7659     10.3817 31.40
    
  

โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 99         51         26           26.26 5.1691 3.8168 1.0307 19.94

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 99         51         26           26.26
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 
(สหกรณ 57 แหง + กลุมเกษตรกร 2 
แหง)

1. สหกรณและกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง ไดรับ
การสงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งตามศักยภาพ

แหง           59           35            22 37.29 กคร.

(กลุมเตรียมสหกรณ 4 แหง +กลุมอาชีพ
 12 แหง + กลุมหมูบาน 24 แหง)

2. กลุมเตรียมสหกรณ/กลุมอาชีพ/กลุมหมูบานในพ้ืนท่ี
โครงการหลวง ไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูดานการ
สหกรณ

แหง           40           16              4 10.00

3. สหกรณมีความเขมแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อยางนอย รอยละ           90 กําหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ 
ส.ค. 65

4. กลุมเกษตรกรมีความเขมแข็ง รอยละ           25 กําหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ 
ส.ค. 65

5. สหกรณและกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ ผานเกณฑ
มาตรฐาน ไมนอยกวา

รอยละ           80 กําหนดประเมินผลในเดือน พ.ย. 65

6. สหกรณและกลุมเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน รอยละ            3 กําหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เงินเดือนขาราชการ 2,992 อัตรา / 
ลูกจางประจํา 514 อัตรา / พนักงานราชการ 
1,631 อัตราแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม

1. แนะนํา สงเสริมการดําเนินกิจการของสหกรณ
กลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงใหมีความเขมแข็ง และ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณท่ีกําหนดแลว 
จํานวน 22 แหง (เปาหมาย 59 แหง)
2. แนะนํา สงเสริมกลุมเตรียมสหกรณ กลุมอาชีพ 
และกลุมชาวบานในพ้ืนท่ีโครงการหลวงใหเกิดการรวม
กลุมโดยนํารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณไปประยุกต
ใชในการบริหารกลุม เพ่ือเตรียมพรอมในการจัดต้ังสหกรณแล
ว จํานวน 4 แหง (เปาหมาย 40 กลุม)
3. จัดจางเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในสหกรณ โดยดําเนินการ
จัดทําสัญญาจางเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในสหกรณต้ังแตเดือน 
ต.ค.64-ก.ย.65 แลว จํานวน 36 สหกรณ 36 ราย 
(เปาหมาย 36 สหกรณ 36 ราย)

(1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจําไตรมาสท่ี 1 (ผลงานสะสมต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง

ผลงาน
(1 ต.ค.64-1 ธ.ค.64)

รอยละผลสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย

งบประมาณ 
(ลานบาท)

การเบิกจายงบประมาณ
ไตรมาสท่ี 1

รอยละการเบิกจาย
งบประมาณเทียบกับ

เปาหมาย

 ปญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีดําเนินการไมไดตามแผน หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

    
  

โครงการท่ี 2 : โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 753       302        91           12.08 21.8150 14.9491 9.3510 42.87
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 753       302        91           12.08

โครงการสงเสริมการดําเนินงาน
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
(สหกรณ 71 แหง + กลุมเกษตรกร 2 
แหง)

1. สหกรณและกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริไดรับการสงเสริม
และพัฒนาความเขมแข็งตามศักยภาพ

แหง           73           30            33 45.21 กคร.

(โรงเรียน 563 แหง + กลุมอาชีพ 54 
แหง + กลุมชาวบาน 33 แหง + กลุม
อาชีพ 30 แหง)

2. โรงเรียน/กลุมอาชีพ/กลุมชาวบานในพ้ืนท่ีโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรู
ดานการสหกรณ

แหง         680         272            58 8.53 กรมฯ ปรับปรุงรายละเอียดของ
แผนฯ ใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดใน
ภาพรวมตามท่ีกระทรวงฯ กําหนด
เพ่ือเตรียมขออนุมัติ และจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงาน

3. สหกรณมีความเขมแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อยางนอย รอยละ           90 กําหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ 
ส.ค. 65

4. กลุมเกษตรกรมีความเขมแข็ง รอยละ           25 กําหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ 
ส.ค. 65

5. สหกรณและกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ ผานเกณฑ
มาตรฐาน ไมนอยกวา

รอยละ           80 กําหนดประเมินผลในเดือน พ.ย. 65

6. สหกรณและกลุมเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน รอยละ            3 กําหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

       896         448            -                  -           4.1490       1.7830            -   0.00
    
  

โครงการท่ี  1 : โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร 146       73         -          -              2.6778 1.1695 0 0

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพ่ิมชองทางการจําหนายสินคาของสหกรณและกลุมเกษตรกร 146       73         -          -              
1. สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการดานการตลาด การเช่ือมโยง
เครือขาย/คลัสเตอร

แหง         146           73             -                    -   กรมฯ อยูระหวางจัดทํารายละเอียด
ของแผนฯ เพ่ือเตรียมขออนุมัติ และ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

กพก.

2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการขยายตัว

รอยละ 3           กําหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

1. แนะนํา สงเสริมการดําเนินกิจการของสหกรณ
กลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการใหมีความเขมแข็ง และ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณท่ีกําหนด พรอมนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ
ดําเนินงาน จํานวน 33 แหง (เปาหมาย 73 แหง)
2. แนะนํา สงเสริมกลุมชาวบาน กลุมอาชีพในพ้ืนท่ีโครงการ
ใหเกิดการรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือและพัฒนาการประกอบ
อาชีพเกษตร โดยนํารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณไป
ประยุกตใชในการบริหารกลุม 
(เปาหมาย 116 กลุม) 
3. แนะนํา สงเสริมโรงเรียนในพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือดําเนิน
กิจกรรมสหกรณนักเรียนในโรงเรียน จํานวน 58 แหง
 (เปาหมาย 564 แหง)
4. จัดจางเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในสหกรณโดยดําเนินการ
จัดทําสัญญาจางเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในสหกรณ ต้ังแตเดือน 
ต.ค.64-ก.ย.65 แลว จํานวน 26 สหกรณ 26 ราย 
(เปาหมาย 27 สหกรณ 27 ราย)
5. โรงเรียนท่ีไดรับเงินอุดหนุนกอสราง/ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค โดยดําเนินการหาผูรับจางไดแลว จํานวน 27 
แหง (เปาหมาย 27 แหง)

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก

(1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจําไตรมาสท่ี 1 (ผลงานสะสมต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง

ผลงาน
(1 ต.ค.64-1 ธ.ค.64)

รอยละผลสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย

งบประมาณ 
(ลานบาท)

การเบิกจายงบประมาณ
ไตรมาสท่ี 1

รอยละการเบิกจาย
งบประมาณเทียบกับ

เปาหมาย

 ปญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีดําเนินการไมไดตามแผน หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

    
  

โครงการท่ี  2 : โครงการสงเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร 750       375        -          -              1.4712 0.6135 0 0

กิจกรรมท่ี 1 : สงเสริมและพัฒนาอาชีพภายใตโครงการจัดท่ีดินตามนโยบายรัฐบาล 750       375        -          -              
1. สมาชิกสหกรณไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ราย         750         375             -                    -   กรมฯ อยูระหวางจัดทํารายละเอียด

ของแผนฯ เพ่ือเตรียมขออนุมัติ และ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

กพน.

2. สมาชิกสหกรณท่ีเขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย รอยละ 3           กําหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   358,886   358,061    302,512 84.49      202.5125    201.1527     86.1618 43.08
    
 

โครงการท่ี  1 : โครงการชวยเหลือดานหน้ีสินสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร 358,036  358,036  302,512   84.49 200.0000 200.0000 86.1618 43.08

กิจกรรมท่ี 1 : ชวยเหลือดานหน้ีสินสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร 358,036  358,036  302,512   84.49 200.0000 200.0000 86.1618 43.08
ชวยเหลือดานหน้ีสินสมาชิกสหกรณ/
กลุมเกษตรกร (56 จังหวัด 979 แหง 
353,444 ราย)

1. สมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีมีหน้ีเงินกูเพ่ือ
การเกษตรไดรับการลดภาระดอกเบ้ีย

ราย 358,036  358,036  302,512    84.49 กพน. 1. สหกรณ/กลุมเกษตรกรตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิก
ใหเขาตามเง่ือนไขของโครงการ จํานวน 979 แหง 353,445 
ราย
2. แนะนําและกํากับดูแลใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร
ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินอุดหนุนของสมาชิกเพ่ือเบิกเงิน
ชดเชยดอกเบ้ียใหสมาชิกแลว จํานวน 8 แหง รวม 1,307 
ราย (เปาหมาย 979 แหง 353,445 ราย)

2. ตนทุนการผลิตของสมาชิกลดลง รอยละ            3 กําหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65
3. จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีมีอัตราสวนเงินออม
ของสมาชิกตอหน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมข้ึน

รอยละ 62          กําหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65 เปาหมายรอยละ 62 สหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการฯ ป 65

    
 

โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือสรางรายได 850       25         -          -              2.5125 1.1527 0

กิจกรรมท่ี 1 : นําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร 850       25         -          -              
1. ลูกหลานสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร/เกษตรกร
สานตออาชีพการเกษตร

ราย 850        25          -          -               กรมฯ ปรับปรุงรายละเอียดของ
แผนฯ ใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดใน
ภาพรวมตามท่ีกระทรวงฯ กําหนด
เพ่ือเตรียมขออนุมัติ และจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงาน

กพก. อยูระหวางการทบทวนรายช่ือกลุมเปาหมายและความพรอม
ของสหกรณ กลุมเกษตรกรและสมาชิกเปาหมายกอนเขารวม
โครงการเพ่ือใหสามารถดําเนินกิจกรรมไดในชวงสถานการณ
การแพรระบาดรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) ภายใตงบประมาณท่ีจํากัด

2. ลูกหลานสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร/เกษตรกรมี
รายไดเฉล่ียตอเดือนไมนอยกวา

บาท     12,000 กําหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

อยูระหวางปรับวิธีการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับ
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร รวมถึงสถานการณการแพร
ระบาดรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–
19) และประกาศการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ีของแตละจังหวัด
 (การรวมคน)

(1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)


