
ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

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

1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย ร้อยละ 90          กสส.

2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 25          กสส.
   10,924      7,176        3,140 28.74        16.7139       7.0714            -   

    
  

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

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (GAP) 520       260        -          -              2.9672 1.2435 0
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท า
การเกษตรปลอดภัย

แห่ง           20           10             -                    -   กพก.

2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมท า
การเกษตรปลอดภัย

ราย         500         250             -                    -   

3. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัว ร้อยละ            3 ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

กิจกรรมท่ี 2 : ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 6,824     3,413     -          -              3.7554 1.5738
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท า
การเกษตรปลอดภัย

แห่ง         122           61             -                    -   กพน.

2. พ้ืนท่ีท่ีได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ไร่      5,585       2,793             -                    -   
3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมท า
การเกษตรปลอดภัย

ราย      1,117         559             -                    -   

4. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัว ร้อยละ            3                  -   ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

    
  

โครงการท่ี  2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 3,580     3,503     3,140       89.71 9.9913 4.2541 0 -

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 80         3           -          -              8.8575 3.7714 0 -
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมท า
การเกษตรแปรรูป

แห่ง           80             3             -                    -   กรมฯ อยู่ระหว่างจัดท ารายละเอียด
ของแผนฯ เพ่ือเตรียมขออนุมัติ และ
จัดท าคูมือการปฏิบัติงาน

กพก. อยู่ระหว่างการทบทวนรายช่ือกลุ่มเป้าหมายและความพร้อม
ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกเป้าหมายก่อนเข้าร่วม
โครงการเพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) ภายใต้งบประมาณท่ีจ ากัด

2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัว ร้อยละ            3                  -   ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจ าไตรมาสท่ี 1 (ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง

ผลงาน
(1 ต.ค.64-1 ธ.ค.64)

ร้อยละผลส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไตรมาสท่ี 1

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบกับ

เป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

งบประมาณรวม
ผลสัมฤทธ์ิ : การสหกรณ์ม่ันคง สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ย่ังยืน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

กรมฯ ปรับปรุงรายละเอียดของ
แผนฯ ใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดใน
ภาพรวมตามท่ีกระทรวงฯ ก าหนด
เพ่ือเตรียมขออนุมัติ และจัดท าคูมือ
การปฏิบัติงาน

อยู่ระหว่างปรับวิธีการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร รวมถึงสถานการณ์การแพร่
ระบาดรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) และประกาศการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ีของแต่
ละจังหวัด (การรวมคน)

กรมฯ ปรับปรุงรายละเอียดของ
แผนฯ ใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดใน
ภาพรวมตามท่ีกระทรวงฯ ก าหนด
เพ่ือเตรียมขออนุมัติ และจัดท าคูมือ
การปฏิบัติงาน

อยู่ระหว่างปรับวิธีการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร รวมถึงสถานการณ์การแพร่
ระบาดรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) และประกาศการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ีของแต่
ละจังหวัด (การรวมคน)



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจ าไตรมาสท่ี 1 (ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง

ผลงาน
(1 ต.ค.64-1 ธ.ค.64)

ร้อยละผลส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไตรมาสท่ี 1

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบกับ

เป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

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

2. สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรโคนม สามารถผลิตน้ านมท่ี
มีคุณภาพและสามารถขายน้ านมโคได้

ร้อยละ         100

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

1. เกษตรกรและสมาชิกได้รับการพัฒนาความรู้เร่ืองการ
สหกรณ์

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

2. ผู้เข้าอบรมมีแผนการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการ
อบรม

ร้อยละ         100             -   0.00

กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 36.5456 27.4587
1. ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ร้อยละ 100 30 30.00 ศสท. โดยมีผลการด าเนินงานอยูในระดับความส าเร็จระดับ 1 คือได
ผูรับจางลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว ส าหรับงานดูแลและ
บ ารุงรักษาระบบงานสารสนเทศของกรมสงเสริมสหกรณ
จ านวน 17 ระบบ 2 งาน และสงมอบเคร่ืองพิมพ และ 
Notebook อยูระหวางด าเนินการตามสัญญา เคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย 15 เคร่ือง

กิจกรรมท่ี 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 452.4780 171.2296
1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย ร้อยละ 90          ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ 

ส.ค. 65
กผง.

2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ           25 ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ 
ส.ค. 65

กพก.

3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

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

4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีสถานะการด าเนินกิจการ มี
อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน

ร้อยละ            3 ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65 กพก.

5. จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีอัตราส่วนเงินออม
ของสมาชิกต่อหน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ           62 ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65 กพง.

 แนะน า สงเสริมและรวบรวมน้ านมโคคุณภาพใหเปนไป
ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนมก าหนด
ปริมาณน้ านมโคเฉล่ียท้ังประเทศ จ านวน 3,139.693 ตัน/
วัน ประกอบด้วย ภาคสหกรณ์เฉล่ีย จ านวน 1,731.193 
ตัน/วัน โดยสหกรณ 80 สหกรณ
(เปาหมาย 85 สหกรณ) และภาคเอกชนและวิสาหกิจ
เฉล่ีย จ านวน 1,408.500 ตัน/วัน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

กรมฯ อยู่ระหว่างจัดท ารายละเอียดของ
โครงการย่อย เพ่ือเตรียมขออนุมัติ และ
จัดท าคูมือการปฏิบัติงาน

1. แนะน าสงเสริม ก ากับดูแลและพัฒนาการด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณและกลุมเกษตรกรตามแผนงาน/โครงการและ
แนวทางการบริหารกิจการท่ีกรมก าหนด โดยมีผลการ
ด าเนินงานรวม 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



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจ าไตรมาสท่ี 1 (ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง

ผลงาน
(1 ต.ค.64-1 ธ.ค.64)

ร้อยละผลส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไตรมาสท่ี 1

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบกับ

เป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

         -      1,845.1549    461.2893   464.2773 25.16

    
 

 รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1845.1549 461.2893 464.2773 25.16

กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการ
เบิกจ่าย

ร้อยละ 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 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 99         51         26           26.26

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 
(สหกรณ์ 57 แห่ง + กลุ่มเกษตรกร 2 
แห่ง)

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แห่ง           59           35            22 37.29 กคร.

(กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 4 แห่ง +กลุ่มอาชีพ
 12 แห่ง + กลุ่มหมู่บ้าน 24 แห่ง)

2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพ้ืนท่ี
โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการ
สหกรณ์

แห่ง           40           16              4 10.00

3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย ร้อยละ           90 ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ 
ส.ค. 65

4. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ           25 ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ 
ส.ค. 65

5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ           80 ก าหนดประเมินผลในเดือน พ.ย. 65

6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ            3 ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เงินเดือนข้าราชการ 2,992 อัตรา / 
ลูกจ้างประจ า 514 อัตรา / พนักงานราชการ 
1,631 อัตราแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

1. แนะน า สงเสริมการด าเนินกิจการของสหกรณ
กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงใหมีความเขมแข็ง และ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ท่ีก าหนดแลว 
จ านวน 22 แหง (เปาหมาย 59 แหง)
2. แนะน า สงเสริมกลุมเตรียมสหกรณ กลุมอาชีพ 
และกลุมชาวบานในพ้ืนท่ีโครงการหลวงใหเกิดการรวม
กลุมโดยน ารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณไปประยุกต
ใชในการบริหารกลุม เพ่ือเตรียมพรอมในการจัดต้ังสหกรณ์แล
ว จ านวน 4 แหง (เปาหมาย 40 กลุม)
3. จัดจางเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในสหกรณ โดยด าเนินการ
จัดท าสัญญาจางเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในสหกรณต้ังแตเดือน 
ต.ค.64-ก.ย.65 แลว จ านวน 36 สหกรณ 36 ราย 
(เปาหมาย 36 สหกรณ 36 ราย)



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจ าไตรมาสท่ี 1 (ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง

ผลงาน
(1 ต.ค.64-1 ธ.ค.64)

ร้อยละผลส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไตรมาสท่ี 1

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบกับ

เป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

    
  

โครงการท่ี 2 : โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 753       302        91           12.08 21.8150 14.9491 9.3510 42.87

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 753       302        91           12.08
โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
(สหกรณ์ 71 แห่ง + กลุ่มเกษตรกร 2 
แห่ง)

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แห่ง           73           30            33 45.21 กคร.

(โรงเรียน 563 แห่ง + กลุ่มอาชีพ 54 
แห่ง + กลุ่มชาวบ้าน 33 แห่ง + กลุ่ม
อาชีพ 30 แห่ง)

2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ด้านการสหกรณ์

แห่ง         680         272            58 8.53 กรมฯ ปรับปรุงรายละเอียดของ
แผนฯ ใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดใน
ภาพรวมตามท่ีกระทรวงฯ ก าหนด
เพ่ือเตรียมขออนุมัติ และจัดท าคูมือ
การปฏิบัติงาน

3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย ร้อยละ           90 ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ 
ส.ค. 65

4. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ           25 ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ 
ส.ค. 65

5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ           80 ก าหนดประเมินผลในเดือน พ.ย. 65

6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ            3 ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

       896         448            -                  -           4.1490       1.7830            -   0.00
    
  

โครงการท่ี  1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร 146       73         -          -              2.6778 1.1695 0 0

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 146       73         -          -              
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเช่ือมโยง
เครือข่าย/คลัสเตอร์

แห่ง         146           73             -                    -   กรมฯ อยู่ระหว่างจัดท ารายละเอียด
ของแผนฯ เพ่ือเตรียมขออนุมัติ และ
จัดท าคูมือการปฏิบัติงาน

กพก.

2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการขยายตัว

ร้อยละ 3           ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

1. แนะน า สงเสริมการด าเนินกิจการของสหกรณ
กลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการใหมีความเขมแข็ง และ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ท่ีก าหนด พรอมนอมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ
ด าเนินงาน จ านวน 33 แหง (เปาหมาย 73 แหง)
2. แนะน า สงเสริมกลุมชาวบาน กลุมอาชีพในพ้ืนท่ีโครงการ
ใหเกิดการรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือและพัฒนาการประกอบ
อาชีพเกษตร โดยน ารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณไป
ประยุกตใชในการบริหารกลุม 
(เปาหมาย 116 กลุม) 
3. แนะน า สงเสริมโรงเรียนในพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมสหกรณนักเรียนในโรงเรียน จ านวน 58 แหง
 (เปาหมาย 564 แหง)
4. จัดจางเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในสหกรณโดยด าเนินการ
จัดท าสัญญาจางเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในสหกรณ ต้ังแตเดือน 
ต.ค.64-ก.ย.65 แลว จ านวน 26 สหกรณ 26 ราย 
(เปาหมาย 27 สหกรณ 27 ราย)
5. โรงเรียนท่ีไดรับเงินอุดหนุนกอสราง/ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค โดยด าเนินการหาผูรับจางได้แล้ว จ านวน 27 
แหง (เปาหมาย 27 แหง)

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจ าไตรมาสท่ี 1 (ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง

ผลงาน
(1 ต.ค.64-1 ธ.ค.64)

ร้อยละผลส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไตรมาสท่ี 1

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบกับ

เป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

    
  

โครงการท่ี  2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 750       375        -          -              1.4712 0.6135 0 0

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดท่ีดินตามนโยบายรัฐบาล 750       375        -          -              
1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ราย         750         375             -                    -   กรมฯ อยู่ระหว่างจัดท ารายละเอียด

ของแผนฯ เพ่ือเตรียมขออนุมัติ และ
จัดท าคูมือการปฏิบัติงาน

กพน.

2. สมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ร้อยละ 3           ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

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

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

กิจกรรมท่ี 1 : ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 358,036  358,036  302,512   84.49 200.0000 200.0000 86.1618 43.08
ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร (56 จังหวัด 979 แห่ง 
353,444 ราย)

1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีหน้ีเงินกู้เพ่ือ
การเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบ้ีย

ราย 358,036  358,036  302,512    84.49 กพน. 1. สหกรณ์/กลุมเกษตรกรตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิก
ใหเขาตามเง่ือนไขของโครงการ จ านวน 979 แหง 353,445 
ราย
2. แนะน าและก ากับดูแลใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร
ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินอุดหนุนของสมาชิกเพ่ือเบิกเงิน
ชดเชยดอกเบ้ียใหสมาชิกแลว จ านวน 8 แหง รวม 1,307 
ราย (เปาหมาย 979 แหง 353,445 ราย)

2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง ร้อยละ            3 ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65
3. จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีอัตราส่วนเงินออม
ของสมาชิกต่อหน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 62          ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65 เป้าหมายร้อยละ 62 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ปี 65

    
 

โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 850       25         -          -              2.5125 1.1527 0

กิจกรรมท่ี 1 : น าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 850       25         -          -              
1. ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร
สานต่ออาชีพการเกษตร

ราย 850        25          -          -               กรมฯ ปรับปรุงรายละเอียดของ
แผนฯ ใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดใน
ภาพรวมตามท่ีกระทรวงฯ ก าหนด
เพ่ือเตรียมขออนุมัติ และจัดท าคูมือ
การปฏิบัติงาน

กพก. อยู่ระหว่างการทบทวนรายช่ือกลุ่มเป้าหมายและความพร้อม
ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกเป้าหมายก่อนเข้าร่วม
โครงการเพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) ภายใต้งบประมาณท่ีจ ากัด

2. ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่น้อยกว่า

บาท     12,000 ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

อยู่ระหว่างปรับวิธีการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร รวมถึงสถานการณ์การแพร่
ระบาดรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–
19) และประกาศการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ีของแต่ละจังหวัด
 (การรวมคน)


