






ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย แผน ผล แผน ผล

   392,927   293,646     290,689              73.98    2,591.8960   1,466.4071   1,269.3832 48.98

1. สหกรณมีความเขมแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อยาง

นอย

รอยละ 90           กสส.

2. กลุมเกษตรกรมีความเขมแข็ง รอยละ 25           กสส.

     11,414       8,693        7,873 68.98        16.7139        10.6688         1.8669 11.17

   

   

โครงการที่  1 : โครงการสงเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณและกลุมเกษตรกร 7,834      5,142      4,380       269                6.7226 4.2707 1.8669 27.77

กิจกรรมที่ 1 : สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยของสหกรณและกลุมเกษตรกร (GAP) 520         364        371          137                2.9672 1.8850 0.0000

1. สหกรณและกลุมเกษตรกรสงเสรมิใหสมาชิกทํา

การเกษตรปลอดภัย

แหง            20            14              13 65.00 กพก.

2. สมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมทํา

การเกษตรปลอดภัย

ราย           500          350            358 71.60

3. อัตราการขยายตัวของมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัย

ขยายตัว

รอยละ              3 กําหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

กิจกรรมที่ 2 : สงเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณและกลุมเกษตรกร 7,314      4,778      4,009       132                3.7554 2.3857

1. สหกรณและกลุมเกษตรกรสงเสรมิใหสมาชิกทํา

การเกษตรปลอดภัย

แหง           112            86              53 47.32 กพน.

2. พื้นที่ที่ไดรับการสงเสริมเกษตรผสมผสาน ไร        5,585        3,910         3,630 65.00

3. สมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมทํา

การเกษตรปลอดภัย

ราย        1,617          782            326 20.16

4. อัตราการขยายตัวของมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัย

ขยายตัว

รอยละ              3                    -   กําหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําไตรมาสท่ี 2 (ผลงานสะสมตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมรอง

ผลงาน

(1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)

รอยละผลสําเร็จ

เทียบกับเปาหมาย

แนะนําสงเสรมิใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรจัดทํา

ฐานขอมูลและจัดทําแผนการรวบรวมสินคาผักและผลไม

ปลอดภัยรวมกับสมาชิกที่ไดรับใบรบัรองมาตรฐาน GAP 

ในป 2564 จํานวน 13 หนวยงาน 20 แหง 358 ราย 

(เปาหมาย 54 แหง 966 ราย)

งบประมาณ 

(ลานบาท)

การเบิกจายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 2

รอยละการเบิกจาย

งบประมาณเทียบ

กับเปาหมาย

 ปญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีดําเนินการไมไดตามแผน
หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณรวม

ผลสัมฤทธิ์ : การสหกรณมั่นคง สหกรณและ

กลุมเกษตรกรเขมแข็ง เศรษฐกิจและสังคม

ของชุมชนย่ังยืน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) ทําใหหลายพื้นที่มีความเสี่ยงและ

สมาชิกบางรายติดเชื้อไวรัส (COVID-19) ซึ่งสงผลกระทบ

ตอการเขาไปแนะนําสงเสรมิสหกรณ/กลุมเกษตรกรและ

ไมสามารถลงพ้ืนที่แปลงปลูกของสมาชิกกลุมเปาหมาย 

หรือจัดกิจกรรมอบรมใหความรูได จึงอยูระหวางการปรับ

แผนและวิธีการใหเหมาะสมกับขอจํากัดของสมาชิกในแต

ละพื้นที่

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) ทําใหตองปรับวิธีการ

เขาแนะนําสงเสรมิสหกรณ/กลุมเกษตรกร และการจัด

อบรมการทําเกษตรผสมผสานใหเหมาะสมกับการ

ปฎิบัติงานในแตละพื้นที่

 แนะนําสงเสรมิใหสหกรณ/

กลุมเกษตรกรที่ไดรับอนุมัติเงินกู

จากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรเพ่ือสรางระบบน้ําในไร

นาของสมาชิก สนับสนุนใหสมาชิกสหกรณ/กลุม

เกษตรกรนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใชในการทําเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎี

ใหม จํานวน 9 จังหวัด 53 แหง 726 ราย 3,630 ไร 

(เปาหมาย 145 แหง 1,995 ราย 9,975 ไร)



ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําไตรมาสท่ี 2 (ผลงานสะสมตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมรอง

ผลงาน

(1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)

รอยละผลสําเร็จ

เทียบกับเปาหมาย
งบประมาณ 

(ลานบาท)

การเบิกจายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 2

รอยละการเบิกจาย

งบประมาณเทียบ

กับเปาหมาย

 ปญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีดําเนินการไมไดตามแผน
หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

   

   

โครงการที่  2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ กลุมเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 3,580      3,551      3,493       99.81 9.9913 6.3981 0 0.00

กิจกรรมที่ 1 : สงเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณและกลุมเกษตรกร 80          51          -           -                 8.8575 5.6721 0

1. สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมทํา

การเกษตรแปรรูป

แหง            80            51              -   0.00 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบตอการดําเนิน

กิจกรรมในภาพรวมของโครงการ สงผลใหตองปรับ

วิธีการและรูปแบบการจัดกิจกรรมใหมใหสอดคลองกับ

ความตองการของกลุมเปาหมาย โดยใหบรรลุผลตาม

วัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่กําหนดไวได พรอมเตรียมจัด

ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม รูปแบบ 

และวิธีการใหมกับหนวยงานปฎิบัติในพ้ืนที่ทั้ง 46 

หนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินโครงการ

เกิดผลสัมฤทธ์ิไดตามแนวทางปฏิบัติที่กรมกําหนดไวเดิม

กพก.

2. อัตราการขยายตัวของมูลคาสินคาเกษตรแปรรปู

ขยายตัว

รอยละ              3                    -   กําหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

กิจกรรมที่ 2 : บริหารจัดการนมท้ังระบบ 3,500      3,500      3,493.364 99.81 1.1338 0.7260 0

1. ปริมาณน้ํานมโคทั้งประเทศมีไมนอยกวา ตัน/วัน        3,500        3,500    3,493.364 99.81 กพก.

2. สมาชิกสหกรณและเกษตรกรโคนม สามารถผลิต

น้ํานมที่มีคุณภาพและสามารถขายน้ํานมโคได

รอยละ           100 

     20,779     14,544       13,379 64.39      496.3816      312.7664      216.9632 43.71

ผลผลิตที่  1 : สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพฒันาใหมีความเขมแข็งตามศักยภาพ 20,779     14,544    13,379      64.39 496.3816 312.7664     216.9632 43.71

กิจกรรมที่ 1 : สงเสริมความรูดานการสหกรณ 7.358 5.1559        

1. เกษตรกรและสมาชิกไดรับการพัฒนาความรูเรื่องการ

สหกรณ

ราย        8,300        5,810         3,261 39.29 สทส./สกส. จัดอบรมแลวจํานวน 6 หลักสูตร มีผูเขาอบรมรวม 

3,261 ราย คิดเปนรอยละ 39.29 จากเปาหมายผูเขา

อบรม 8,300 ราย

2. ผูเขาอบรมมีแผนการนําความรูไปประยุกตใชหลังการ

อบรม

รอยละ           100              -   0.00

กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 36.5456 30.6300       

1. ระดับความสําเรจ็ในการปรับปรุงหรือพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสงเสริม

สหกรณ

รอยละ 100 50 50.00 ศสท. มีผลการดําเนินงานอยูในระดับความสําเรจ็ระดับ 2 คือ 

ไดผูรับจางลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน



ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําไตรมาสท่ี 2 (ผลงานสะสมตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมรอง

ผลงาน

(1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)

รอยละผลสําเร็จ

เทียบกับเปาหมาย
งบประมาณ 

(ลานบาท)

การเบิกจายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 2

รอยละการเบิกจาย

งบประมาณเทียบ

กับเปาหมาย

 ปญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีดําเนินการไมไดตามแผน
หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 3 : สงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร 452.4780 276.9805

1. สหกรณมีความเขมแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อยาง

นอย

รอยละ 90           กําหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65 กผง.

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

3. สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมและ

พัฒนาใหมีความเขมแข็งตามศักยภาพ

แหง       12,479        8,734        10,118 81.08 กผง.

4. สหกรณและกลุมเกษตรกรที่มีสถานะการดําเนิน

กิจการ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้นจาก

ปกอน

รอยละ              3 กําหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65 กพก.

5. จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกรที่มีอัตราสวนเงิน

ออมของสมาชิกตอหนี้สินของสมาชิกเพ่ิมขึ้นจากปกอน

ไมนอยกวา

รอยละ            62 กําหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65 กพง.

         100           50        50.62 50.62    1,845.1549      922.5783      934.0415 50.62

   

  

 รายการ : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ 100         50          50.62       50.62 1845.1549 922.5783     934.0415 50.62

กิจกรรมหลัก : คาใชจายบุคลากรภาครัฐกรมสงเสริมสหกรณ

คาใชจายบุคลากรภาครัฐกรมสงเสรมิสหกรณไดรับการ

เบิกจาย

รอยละ 100 50         50.62 50.62 กองคลัง

         852         609           536 62.91        26.9841        17.8253        15.0445 55.75

   

   

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นท่ีโครงการหลวง 99          81          80            80.81 5.1691 0.4536        2.0445 39.55

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการหลวง 99          81          80            80.81 5.1691         0.4536        2.0445

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

(สหกรณ 57 แหง + กลุมเกษตรกร 2 

แหง)

1. สหกรณและกลุมเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวง 

ไดรับการสงเสรมิและพัฒนาความเขมแข็งตามศักยภาพ

แหง            59            53              56 94.92 กคร.

(กลุมเตรียมสหกรณ 4 แหง +กลุม

อาชีพ 12 แหง + กลุมหมูบาน 24 

แหง)

2. กลุมเตรียมสหกรณ/กลุมอาชีพ/กลุมหมูบานในพื้นที่

โครงการหลวง ไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูดาน

การสหกรณ

แหง            40            28              24 60.00

3. สหกรณมีความเขมแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อยาง

นอย

รอยละ            90 กําหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65

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

5. สหกรณและกลุมเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ ผาน

เกณฑมาตรฐาน ไมนอยกวา

รอยละ            80 กําหนดประเมินผลในเดือน พ.ย. 65

แนะนําสงเสรมิ กํากับดูแลและพัฒนาการดําเนินธุรกิจ

ของสหกรณและกลุมเกษตรกรตามแผนงาน/โครงการ

และแนวทางการบริหารกิจการที่กรมกําหนด รวมถึงการ

ชําระบัญชีของสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่เขาสูกระบวนการ

เลิกกิจการ โดยมีผลการดําเนนิงานรวม 10,118 แหง คิด

เปนรอยละ 81.08 ของเปาหมายสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

12,479 แหง ดังนี้ 

- สหกรณ 6,420 แหง คิดเปนรอยละ 80.48 ของ

เปาหมายสหกรณ 7,977 แหง

- กลุมเกษตรกร 3,698 แหง คิดเปนรอยละ 82.74 ของ

เปาหมายกลุมเกษตรกร 4,502 แหง

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เงินเดือนขาราชการ 2,992 อัตรา / 

ลูกจางประจํา 514 อัตรา / พนักงาน

ราชการ 1,631 อัตราแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม

1.แนะนํา สงเสรมิการดําเนินกิจการของสหกรณ กลุม

เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงใหมีความเขมแข็ง และ

ดําเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณที่กําหนดแลว จํานวน

 5 หนวยงาน รวม 46 แหง  (เปาหมาย 59 แหง) 

2.แนะนํา สงเสรมิกลุมเตรียมสหกรณ กลุมอาชีพ และ

กลุมชาวบานในพื้นที่โครงการหลวงใหเกิดการรวมกลุม 

โดยนํารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณไปประยุกตใช

ในการบริหารกลุม เพ่ือเตรียมพรอมในการจัดตั้งสหกรณ

แลว จํานวน 9 หนวยงาน 24 แหง (เปาหมาย 40 กลุม)



ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําไตรมาสท่ี 2 (ผลงานสะสมตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมรอง

ผลงาน

(1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)

รอยละผลสําเร็จ

เทียบกับเปาหมาย
งบประมาณ 

(ลานบาท)

การเบิกจายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 2

รอยละการเบิกจาย

งบประมาณเทียบ

กับเปาหมาย

 ปญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีดําเนินการไมไดตามแผน
หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

6. สหกรณและกลุมเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น รอยละ              3 กําหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65 3.จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสหกรณ โดยดําเนินการ

จัดทําสัญญาจางเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสหกรณตั้งแต

เดือน ต.ค.64-ก.ย.65 แลว ครบจํานวน 7 หนวยงาน 36 

สหกรณ รวม 36 ราย

   

   

โครงการที่ 2 : โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 753         528        456          60.56 21.8150 17.3717 13.0000 59.59

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 753         528        456          60.56 21.8150 17.3717 13.0000

โครงการสงเสรมิการดําเนินงาน

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

(สหกรณ 71 แหง + กลุมเกษตรกร 2 

แหง)

1. สหกรณและกลุมเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการสงเสรมิ

การดําเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริไดรับการ

สงเสรมิและพัฒนาความเขมแข็งตามศักยภาพ

แหง            73            52              55 75.34 กคร.

(โรงเรียน 563 แหง + กลุมอาชีพ 54 

แหง + กลุมชาวบาน 33 แหง + กลุม

อาชีพ 30 แหง)

2. โรงเรียน/กลุมอาชีพ/กลุมชาวบานในพ้ืนที่โครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริไดรับการสงเสรมิและพัฒนา

ความรูดานการสหกรณ

แหง           680          476            401 58.97 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) ทําใหหลายพื้นที่มีความเสี่ยง ซึ่ง

สงผลกระทบตอการเขาไปแนะนําสงเสรมิเกษตรกรใน

พ้ืนที่ และการจัดเวทีประชุมกลุมชาวบาน จึงอยูระหวาง

การปรับแผนและวิธีการใหเหมาะสมในแตละพื้นที่

3. สหกรณมีความเขมแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อยาง

นอย

รอยละ            90 กําหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65

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

5. สหกรณและกลุมเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ ผาน

เกณฑมาตรฐาน ไมนอยกวา

รอยละ            80 กําหนดประเมินผลในเดือน พ.ย. 65

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

1.แนะนํา สงเสรมิการดําเนินกิจการของสหกรณ กลุม

เกษตรกรในพื้นที่โครงการใหมีความเขมแข็ง และ

ดําเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณที่กําหนด พรอมนอม

นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช

ในการดําเนินงาน จํานวน 55 แหง (เปาหมาย 73 แหง)

2.แนะนํา สงเสรมิกลุมชาวบาน กลุมอาชีพในพ้ืนที่

โครงการใหเกิดการรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือและพัฒนา

การประกอบอาชีพเกษตร โดยนํารูปแบบการบริหาร

จัดการสหกรณ

ไปประยุกตใชในการบริหารกลุมแลว จํานวน 36 กลุม 

(เปาหมาย 116 กลุม) 

3.แนะนํา สงเสรมิโรงเรียนในพื้นที่โครงการเพื่อดําเนิน

กิจกรรมสหกรณนักเรียนในโรงเรียน จํานวน 257 แหง 

(เปาหมาย 564 แหง)

4. จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสหกรณ โดยดําเนินการ

จัดทําสัญญาจางเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสหกรณ ตั้งแต

เดือน ต.ค.64-ม.ค. 65 แลว ครบจํานวน 27 สหกรณ 27 

ราย

5. โรงเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุนกอสราง/ปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงค โดยดําเนินการหาผูรับจางไดแลว ครบ

จํานวน  27 แหง



ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําไตรมาสท่ี 2 (ผลงานสะสมตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมรอง

ผลงาน

(1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)

รอยละผลสําเร็จ

เทียบกับเปาหมาย
งบประมาณ 

(ลานบาท)

การเบิกจายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 2

รอยละการเบิกจาย

งบประมาณเทียบ

กับเปาหมาย

 ปญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีดําเนินการไมไดตามแผน
หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

         896         628        88.00              46.48          4.1490         0.8882         1.2436 29.97

   

   

โครงการที่  1 : โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร 146         103        63.00       43.15             2.6778 0.5695        0.7761        28.98

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาของสหกรณและกลุมเกษตรกร 146         103        63.00       43.15             2.6778         0.5695        0.7761        28.98

1. สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมและ

พัฒนาการบริหารจัดการดานการตลาด การเชื่อมโยง

เครือขาย/คลัสเตอร

แหง           146          103              63 43.15 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) สงผลใหหนวยงานในระดับพ้ืนที่

บางสวนตองปรับ/เลื่อนแผนการจัดประชุมประชาสัมพันธ

เผยแพรและการจัดกิจกรรมทําความตกลงในการเชื่อมโยง

เครือขายสินคาเกษตรกับภาคเอกชนใหสอดคลองกับ

มาตรการการรวมคน ตามประกาศของแตละจังหวัด

กพก.  - ทบทวนแผน OPP ของสหกรณและกลุมเกษตรกร

เปาหมายในปงบประมาณ 2564 ใหสามารถขับเคลื่อน

กิจกรรมตามแผน OPP 

ในป 2565 ไดตอเนื่องตามนโยบายตลาดนําการผลิตแลว

 17 หนวยงาน 107 แหง (เปาหมาย 590 แหง) 

 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการ

ผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 จํานวน 49 

หนวยงาน 900 ราย (เปาหมาย 1,560 ราย)

2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่เขารวม

โครงการขยายตัว

รอยละ 3             กําหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

   

   

โครงการที่  2 : โครงการสงเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร 750         525        25            3.33               1.4712 0.3187        0.4675        31.78

กิจกรรมที่ 1 : สงเสริมและพัฒนาอาชีพภายใตโครงการจัดท่ีดินตามนโยบายรัฐบาล 750         525        25            3.33               1.4712         0.3187        0.4675        31.78

1. สมาชิกสหกรณไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ราย           750          525              25 3.33 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) เล่ือนการจัดประชุม

และจัดอบรมพัฒนาอาชีพ เนื่องจากบุคลากรของ

หนวยงานบางแหงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 สงผลใหตองปรับการดําเนินกิจกรรมใหมใหเหมาะสมกับ

ขอจํากัดของแตละพื้นที่

กพน.

2. สมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย รอยละ 3             กําหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม    358,886   269,122     268,762 88.82      202.5125      201.6801      100.2235 49.49

   

  

โครงการที่  1 : โครงการชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร 358,036   268,527  268,527    75.00 200.0000 200.0000 99.9226 49.96

กิจกรรมที่ 1 : ชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร 358,036   268,527  268,527    75.00 200.0000 200.0000 99.9226 49.96

ชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/

กลุมเกษตรกร (56 จังหวัด 979 แหง 

353,444 ราย)

1. สมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรที่มีหนี้เงินกูเพ่ือ

การเกษตรไดรับการลดภาระดอกเบี้ย

ราย 358,036    268,527   268,527     75.00 กพน. แนะนําและกํากับดูแลใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรจัดทํา

และตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินอุดหนุนของสมาชิกให

ถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดเพ่ือเตรียมเบิกเงินชดเชย

ดอกเบี้ยใหกับสมาชิก จํานวน 976 แหง รวม 353,274 

ราย (เปาหมาย 979 แหง 358,036 ราย) กรมคิดผลงาน

จากสมาชิกไดรับการชดเชยจากสหกรณเรียบรอยแลว

2. ตนทุนการผลิตของสมาชิกลดลง รอยละ              3 กําหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

3. จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกรที่มีอัตราสวนเงิน

ออมของสมาชิกตอหนี้สินของสมาชิกเพ่ิมขึ้น

รอยละ 62           กําหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก

 - แนะนํา สงเสรมิการพัฒนาอาชีพและติดตามการ

ดําเนินงานในพื้นที่ คทช. แลว 15 จังหวัด 28 พื้นที่  

(เปาหมาย 65 จังหวัด 247 พ้ืนที่)

 - จัดอบรมการสงเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่

เหมาะสมกับพื้นที่ใหแกสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร

แลว 1 หนวยงาน 1 แหง รวม 25 ราย  (เปาหมาย 30 

แหง 750 ราย)



ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําไตรมาสท่ี 2 (ผลงานสะสมตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมรอง

ผลงาน

(1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)

รอยละผลสําเร็จ

เทียบกับเปาหมาย
งบประมาณ 

(ลานบาท)

การเบิกจายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 2

รอยละการเบิกจาย

งบประมาณเทียบ

กับเปาหมาย

 ปญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีดําเนินการไมไดตามแผน
หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

   

  

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายได 850         595        235          27.65 2.5125 1.6801        0.3009        11.98

กิจกรรมที่ 1 : นําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร 850         595        235          27.65 2.5125         1.6801        0.3009 11.98

1. ลูกหลานสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร/เกษตรกร

สานตออาชีพการเกษตร

ราย 850          595         235           27.65 กรมอยูระหวางการเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

สรางทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรตามความ

ตองการของเปาหมายแตละพื้นที่ (การผลิต การแปรรูป 

และการตลาด) ในชวงเดือน มี.ค. – ส.ค. 65 (เปาหมาย 

65 หนวยงาน รวม 1,222 ราย)

กพก.

2. ลูกหลานสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร/เกษตรกร

มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมนอยกวา

บาท       12,000 กําหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65


