
ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล แผน ผล

   392,427   344,579     349,258              91.30    2,591.8960    2,038.1879    1,919.3361 74.05

1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 

อย่างน้อย

ร้อยละ 90           กสส.

2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 25           กสส.

     10,914     10,179       13,289 89.99        16.7139        14.2662         9.0043 53.87

   
   

โครงการท่ี  1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 7,334      6,611      9,900        100 6.7226 5.7241 3.9411 58.62

แห่ง 132         156          118.18            

ราย 1,617      2,429        150.22            

ไร่ 5,585      7,315        130.97            

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (GAP) 520         468        1,020        100                2.9672 2.5265 3.9411

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท า
การเกษตรปลอดภัย

แห่ง            20            18              54 270.00 กพก.

2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม
ท าการเกษตรปลอดภัย

ราย          500          450            966 193.20

3. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย
ขยายตัว

ร้อยละ              3 ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

กิจกรรมท่ี 2 : ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 6,814      6,143      8,880        91.07             3.7554 3.1976

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท า
การเกษตรปลอดภัย

แห่ง          112          111            102 91.07 กพน.

2. พ้ืนท่ีท่ีได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ไร่        5,585       5,027          7,315 130.98

3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม
ท าการเกษตรปลอดภัย

ราย        1,117       1,005          1,463 130.98

4. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย
ขยายตัว

ร้อยละ              3                    -   ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง

ผลงาน
(1 ต.ค.64-30 มิ.ย.65)

ร้อยละผลส าเร็จ
เทียบกับเป้าหมาย

การด าเนินงานในไตรมาสท่ี 3 มีผลการ
ด าเนินงานสูงกว่าแผนท่ีก าหนด เน่ืองจากมีการ

ปรับเพ่ิมเป้าหมายด าเนินการ

โครงการ GAP : **กพก.ปรับเป้าหมายเพ่ิมเติมเป็น 54 แห่ง 966 ราย
จากเป้าหมายเดิม (ตามพรบ. 20 แห่ง รวม 500 ราย) ** 

- อบรมด้านการสร้างระบบรับรองมาตรฐานเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันในการ
ผลิตสินค้าปลอดภัยครบตามเป้าหมายแล้ว

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไตรมาสท่ี 3

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบ

กับเป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

งบประมาณรวม

ผลสัมฤทธ์ิ : การสหกรณ์ม่ันคง สหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนย่ังยืน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

การด าเนินงานในไตรมาสท่ี 3 มีผลการ
ด าเนินงานสูงกว่าแผนท่ีก าหนด เน่ืองจากมีการ

ปรับเพ่ิมเป้าหมายด าเนินการ

โครงการเกษตรผสมผสาน : - จัดอบรมส่งเสริมเกษตรผสมผสานใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้ว 19 จังหวัด 102 แห่ง 57 รุ่น

 **กพน. ปรับเป้าหมายเพ่ิมเติมเป็น 145 แห่ง 1,995 ราย 9,975 ไร่ จาก
เป้าหมายเดิม (ตามพรบ. 112 แห่ง 1,117 ราย 5,585 ไร่) **



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง

ผลงาน
(1 ต.ค.64-30 มิ.ย.65)

ร้อยละผลส าเร็จ
เทียบกับเป้าหมาย

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไตรมาสท่ี 3

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบ

กับเป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

   
   

โครงการท่ี  2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 3,580      3,568      3,389        73.75 9.9913 8.5421 5.0633 50.68

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 80          68          59            73.75             8.8575 7.5728 5.0633

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมท า
การเกษตรแปรรูป

แห่ง            80            68              59 73.75 กพก. 1. เป้าหมายอบรม 8 หลักสูตร อบรมเสร็จแล้ว 5 หลักสูตร รวม 2,423 
ราย คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของเป้าหมาย 8 หลักสูตร เช่น
    1) จัดอบรมหลักสูตรการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้า
เกษตร/การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/การท าส่ือประชาสัมพันธ์และ
การวางแผนการตลาดแล้ว จ านวน 59 แห่ง 1,815 ราย (คิดเป็นร้อยละ 

73.75 ของเป้าหมาย 80 แห่ง 2,400 ราย) 
     2) จัดประชุมเพ่ือวางแผนและขับเคล่ือนการใช้อุปกรณ์การตลาดให้
มีประสิทธิภาพแล้ว 56 แห่ง รวม 740 ราย (คิดเป็นร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย 70 แห่ง 1,400 ราย) 
     3) จัดประชุมสรุปผลการขับเคล่ือนการใช้อุปกรณ์การตลาด จ านวน 
70 แห่ง ๆ ละ 20 ราย รวม 1,400 ราย

2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป
ขยายตัว

ร้อยละ              3                    -   ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

กิจกรรมท่ี 2 : บริหารจัดการนมท้ังระบบ 3,500      3,500      3,330.270  95.15 1.1338 0.9693

1. ปริมาณน้ านมโคท้ังประเทศมีไม่น้อยกว่า ตัน/วัน        3,500       3,500    3,330.270 95.15 กพก.

2. สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรโคนม สามารถผลิต
น้ านมท่ีมีคุณภาพและสามารถขายน้ านมโคได้

ร้อยละ          100



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง

ผลงาน
(1 ต.ค.64-30 มิ.ย.65)

ร้อยละผลส าเร็จ
เทียบกับเป้าหมาย

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไตรมาสท่ี 3

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบ

กับเป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

     20,779     18,700       20,080 83.10      496.3816      413.5950      335.8647 67.66

ผลผลิตท่ี  1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 20,779     18,700    20,080      83.10 496.3816 413.5950     335.8647 67.66

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ 7.358 6.6337        

1. เกษตรกรและสมาชิกได้รับการพัฒนาความรู้เร่ืองการ
สหกรณ์

ราย        8,300       7,470          8,971 108.08 การด าเนินงานในไตรมาสท่ี 3 มีผลการ
ด าเนินงานสูงกว่าแผนท่ีก าหนด เน่ืองจากมีการ
ปรับเพ่ิมเป้าหมายด าเนินการ

สทส./สกส. เป้าหมายอบรมจ านวน 11 หลักสูตร (จ านวน 349 รุ่น) อบรมแล้ว 7 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 63.64 ของเป้าหมาย 11 หลักสูตร ดังน้ี
- อบรมแล้วจ านวน 7 หลักสูตร จ านวน 313 รุ่น รวม 8,971 ราย

2. ผู้เข้าอบรมมีแผนการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการ

อบรม

ร้อยละ          100              -   0.00 ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 36.5456 33.8014       

1. ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมส่งเสริม
สหกรณ์

ร้อยละ 100 60 60.00 ศสท. 1. งานดูแลและบ ารุงรักษาระบบงานสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 จ านวน 17 ระบบ 2 งาน อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามงวดงานดูแลและ
บ ารุงรักษา ซ่ึงแผนเบิกจ่ายอยู่ในไตรมาสท่ี 4

2. ส่งมอบและติดต้ังคอมพิวเตอร์รวม 4 รายการครบแล้ว

กิจกรรมท่ี 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 452.4780 373.1599

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. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แห่ง      12,479      11,230        11,109 89.02 กผง.

4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีสถานะการด าเนิน
กิจการ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน

จากปีก่อน

ร้อยละ              3 ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65 กพก.

5. จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีอัตราส่วนเงิน
ออมของสมาชิกต่อหน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ            62 ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65 กพง.

. แนะน าส่งเสริม ก ากับดูแลและพัฒนาการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรตามแผนงาน/โครงการและแนวทางการบริหารกิจการท่ี
กรมก าหนด รวมถึง การช าระบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าสู่

กระบวนการเลิกกิจการ โดยมีผลการด าเนินงานรวม 11,109 แห่ง คิด

เป็นร้อยละ 89.02 ของเป้าหมายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12,479 แห่ง
- สหกรณ์ 7,107 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.09 ของเป้าหมายสหกรณ์ 
7,977 แห่ง
- กลุ่มเกษตรกร 4,002 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของเป้าหมาย

กลุ่มเกษตรกร 4,502 แห่ง 

 - ด าเนินการแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินและปิดบัญชีให้กับสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรท่ีหยุดด าเนินธุรกิจ จ านวน 200 แห่ง และอยู่ระหว่างการ
ช าระบัญชี 30 แห่ง

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง

ผลงาน
(1 ต.ค.64-30 มิ.ย.65)

ร้อยละผลส าเร็จ
เทียบกับเป้าหมาย

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไตรมาสท่ี 3

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบ

กับเป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

         100           75         75.93 75.93    1,845.1549    1,383.8670    1,401.0992 75.93

   

  

 รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 100         75          75.93        75.93 1845.1549 1,383.8670   1,401.0992 75.93

กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการ
เบิกจ่าย

ร้อยละ 100 75          75.93 75.93 กองคลัง

         852         771           772 92.05        26.9841        20.6999        19.4044 71.91

   

   

โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 99          92          93            93.94 5.1691 0.4536        3.1149 60.26

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 99          92          93            93.94 5.1691         0.4536        3.1149 60.26

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 
(สหกรณ์ 57 แห่ง + กลุ่มเกษตรกร 2
 แห่ง)

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แห่ง            59            56              60 101.69 การด าเนินงานในไตรมาสท่ี 3 มีผลการ
ด าเนินงานสูงกว่าแผนท่ีก าหนด เน่ืองจากมีการ
ปรับเพ่ิมเป้าหมายด าเนินการ

กคร.

(กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 4 แห่ง +กลุ่ม
อาชีพ 12 แห่ง + กลุ่มหมู่บ้าน 24 
แห่ง)

2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพ้ืนท่ี
โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน
การสหกรณ์

แห่ง            40            36              33 82.50

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 ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ            80 ก าหนดประเมินผลในเดือน พ.ย. 65

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

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เงินเดือนข้าราชการ 2,992 อัตรา / 
ลูกจ้างประจ า 514 อัตรา / พนักงาน
ราชการ 1,631 อัตรา

1. แนะน าส่งเสริม 93 แห่ง แบ่งเป็น
    -  สหกรณ์  58 แห่ง  กลุ่มเกษตรกร  2 กลุ่ม      
    -  กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 4 กลุ่ม  กลุ่มอาชีพ 8 กลุ่ม กลุ่มหมู่บ้าน 21 
กลุ่ม

2. จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในสหกรณ์ ในพ้ืนท่ี 7 จังหวัด 36 สหกรณ์ 
รวม 36 ราย ครบตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง

ผลงาน
(1 ต.ค.64-30 มิ.ย.65)

ร้อยละผลส าเร็จ
เทียบกับเป้าหมาย

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไตรมาสท่ี 3

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบ

กับเป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

   
   

โครงการท่ี 2 : โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 753         679        679          90.17 21.8150 20.2463 16.2895 74.67

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 753         679        679          90.17 21.8150 20.2463 16.2895

โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
(สหกรณ์ 71 แห่ง + กลุ่มเกษตรกร 2
 แห่ง)

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการส่งเสริม
การด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แห่ง            73            67              76 104.11 การด าเนินงานในไตรมาสท่ี 3 มีผลการ
ด าเนินงานสูงกว่าแผนท่ีก าหนด เน่ืองจากมีการ
ปรับเพ่ิมเป้าหมายด าเนินการ

กคร.

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

2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ด้านการสหกรณ์

แห่ง          680          612            603 88.68

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 ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ            80 ก าหนดประเมินผลในเดือน พ.ย. 65

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

1. แนะน าส่งเสริมแล้วจ านวน 679 แห่ง แบ่งเป็น
    -  สหกรณ์ 74 แห่ง  กลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่ม รวม 76 แห่ง
    -  โรงเรียน 508 แห่ง  กลุ่มอาชีพ 71 กลุ่ม กลุ่มชาวบ้าน 24 กลุ่ม 
รวม 603 แห่ง
2. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรกรเคล่ือนท่ี จ านวน 78 หน่วยงาน 228 คร้ัง 

(ร้อยละ 74.03 ของเป้าหมาย 308 คร้ัง) มีผู้ใช้บริการคลินิกสหกรณ์ รวม
 14,360 ราย
3. สนับสนุนเงินอุดหนุน :
     - จ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในสหกรณ์ ในพ้ืนท่ี 17 จังหวัด 27 สหกรณ์
 รวม 27 ราย ครบตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว 
    - โรงเรียนท่ีได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 

โดยด าเนินการหาผู้รับจ้างได้ครบ 27 โรงเรียน สร้างแล้วเสร็จ 22 
โรงเรียน คงเหลืออยู่ระหว่างด าเนินการตามงวดงาน (ในไตรมาสท่ี 4) 
จ านวน 5 โรงเรียน รวม 4 จังหวัด



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง

ผลงาน
(1 ต.ค.64-30 มิ.ย.65)

ร้อยละผลส าเร็จ
เทียบกับเป้าหมาย

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไตรมาสท่ี 3

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบ

กับเป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

         896         808     1,004.00              88.01          4.1490         3.5593         2.7365 65.96

   

   

โครงการท่ี  1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร 146         133        262.00      82.53             2.6778 2.3084        1.8614        69.51

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 146         133        262.00      82.53             2.6778         2.3084        1.8614        69.51

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเช่ือมโยง
เครือข่าย/คลัสเตอร์

แห่ง          146          133            262 179.45 การด าเนินงานในไตรมาสท่ี 3 มีผลการ
ด าเนินงานสูงกว่าแผนท่ีก าหนด เน่ืองจากมีการ
ปรับเพ่ิมเป้าหมายด าเนินการ

กพก. 1. ทบทวนแผน OPP ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายใน
ปีงบประมาณ 2564 ให้ขับเคล่ือนกิจกรรมได้ตามนโยบายตลาดน าการ
ผลิตแล้ว 70 หน่วยงาน 518 แห่ง (คงเหลือ 8 หน่วยงาน 72 แห่ง)
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิต

การเกษตรระดับจังหวัด ครบแล้ว 2 คร้ัง รวม 72 หน่วยงาน จ านวน 

262 แห่ง 3,053 ราย (คงเหลือ 6 หน่วยงาน)
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเช่ือมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด

สินค้าเกษตร 4 คลัสเตอร์สินค้า ด าเนินการแล้ว 2 คลัสเตอร์ ได้แก่ 
สินค้าผลไม้ เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายผลไม้ เช่น มังคุด ทุเรียน ส้ม ล าไย

 ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตกับสหกรณ์ผู้ซ้ือ 121 เครือข่าย 

สินค้าข้าว สินค้าอ่ืนๆ 
4. จัดอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์

มืออาชีพ” ครบแล้ว 6 รุ่น รวม 684 คน

2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการขยายตัว

ร้อยละ 3             ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

   
   

โครงการท่ี  2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 750         675        742          93.49             1.4712 1.2509        0.8751        59.48

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดท่ีดินตามนโยบายรัฐบาล 750         675        742          98.93             1.4712         1.2509        0.8751        59.48

1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ราย          750          675            742 98.93 กพน.

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

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

 -  แนะน า ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและติดตามการด าเนินงานในพ้ืนท่ี 

คทช. แล้ว 61 จังหวัด 209 พ้ืนท่ี (ร้อยละ 84.62 ของเป้าหมาย 247 
พ้ืนท่ี ใน 65 จังหวัด) 
 - จัดอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว 24 จังหวัด 28 แห่ง 742 ราย 
(ร้อยละ 98.93 ของ 750 ราย)



ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง

ผลงาน
(1 ต.ค.64-30 มิ.ย.65)

ร้อยละผลส าเร็จ
เทียบกับเป้าหมาย

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไตรมาสท่ี 3

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบ

กับเป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ
ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม    358,886   314,046     314,037 94.16      202.5125      202.2005      151.2269 74.68

   

  

โครงการท่ี  1 : โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 358,036   313,281  313,281    87.50 200.0000 200.0000 149.7565 74.88

กิจกรรมท่ี 1 : ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 358,036   313,281  313,281    87.50 200.0000 200.0000 149.7565 74.88

ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร (56 จังหวัด 979 แห่ง 
353,444 ราย)

1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีหน้ีเงินกู้เพ่ือ
การเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบ้ีย

ราย 358,036    313,281   313,281     87.50 กพน. อยู่ในข้ันตอนเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว และอยู่
ระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจ่ายเงินให้กับสมาชิกท่ีผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติแล้ว

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

3. จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีอัตราส่วนเงิน
ออมของสมาชิกต่อหน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 62           ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

   
  

โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 850         765        756          88.94 2.5125 2.2005        1.4704        58.53

กิจกรรมท่ี 1 : น าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 850         765        756          88.94 2.5125         2.2005        1.4704 58.53

1. ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร

สานต่ออาชีพการเกษตร

ราย 850         765         756           88.94 กพก. 1. ลูกหลานเกษตรกรจัดท าแผนการผลิตแล้ว 756 ราย โดยส่งเสริมให้

เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ 635 ราย และสมัครเป็นสมาชิก
สหกรณ์แล้ว 271 ราย 
2. มีรายได้จากการเกษตรท้ังส้ิน 17.1427 ล้านบาท แบ่งเป็น
   - เกษตรผสมผสาน  ร้อยละ 70.45        - พืชไร่    ร้อยละ 8.53
   - ปศุสัตว์             ร้อยละ 8.43          - พืชสวน  ร้อยละ 4.78
   - ประมง              ร้อยละ 7.02          - อ่ืน ๆ    ร้อยละ 0.79

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะในการประกอบอาชีพตามความ
ต้องการของเป้าหมายแล้ว 55 จังหวัด รวม 533 ราย (เป้าหมาย 65 
จังหวัด 1,222 ราย) คงเหลือ 10 จังหวัด 317 ราย

2. ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/

เกษตรกรมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่น้อยกว่า

บาท      12,000 ก าหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

หมายเหตุ การด าเนินงานในไตรมาสท่ี 3 ของงาน/โครงการมีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนท่ีก าหนด เน่ืองจากมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เป็นออนไลน์มากข้ึนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ประกอบกับบางงาน/โครงการเกษตรกรและสหกรณ์เป้าหมายสนใจเข้าร่วมโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการเพ่ิมช่องทางการตลาดออนไลน์การสร้างเครือข่าย/ขยายโอกาสให้เข้าถึงตลาดมากข้ึน

 รวมถึงการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการท าแปลงเกษตรปลอดภัยตามความต้องการของตลาด จึงปรับเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมอบรมมากข้ึน


