






หนา้ที ่1

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล แผน ผล

    392,427   387,427     396,913 101.14    2,591.8960   2,626.0967   2,608.5015 99.33

1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่าง

น้อย

ร้อยละ 90                      90 92.95         103.28 กสส.

2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 25                      25          78.26 313.04 กสส.

     10,914     10,924       17,949 164.46        16.7139        16.7139        16.2898 97.46

   

   

โครงการท่ี  1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 7,334       7,344      15,007      204.62 6.7226 6.7226 6.7048 99.74

แห่ง 132          132        246          186.36

ราย 1,617       1,617      4,951        306.18

ไร่ 5,585       5,585      9,810        175.65

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (GAP) 520          520        1,020        196.15 2.9672 2.9672 6.7048

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท า

การเกษตรปลอดภัย

แห่ง             20            20              54 270.00 กพก.

2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมท า

การเกษตรปลอดภัย

ราย            500          500            966 193.20

3. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย

ขยายตัว

ร้อยละ               3              3            9.09 303.00

กิจกรรมท่ี 2 : ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 6,814       6,824      13,987      171.43           3.7554 3.7554

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท า

การเกษตรปลอดภัย

แห่ง            112          122            192 171.43 กพน.

2. พ้ืนท่ีท่ีได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ไร่         5,585        5,585          9,810 175.65

3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมท า

การเกษตรปลอดภัย

ราย         1,117        1,117          3,985 356.76

4. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย

ขยายตัว

ร้อยละ               3              3            9.09 303.00

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมรอง

ผลงาน

(1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)

ร้อยละผลส าเร็จ

เทียบกับเป้าหมาย

อบรมให้ความรู้ด้านการสร้างระบบรับรองมาตรฐานเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันในการผลิต

สินค้าผักและผลไม้ปลอดภัย จ านวน 25 หน่วยงาน 54 แห่ง รวม 966 ราย (เป้าหมาย 54

 แห่ง 26 จังหวัด 966 ราย)

** มีการปรับเพ่ิมเป้าหมายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกท่ีได้รับใบรับรองมาตรฐาน

 GAP ในปี 63 จ านวน 34 แห่ง 466 ราย **

งบประมาณ 

(ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 4

ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณเทียบ

กับเป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

งบประมาณรวม

ผลสัมฤทธ์ิ : การสหกรณ์ม่ันคง สหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคม

ของชุมชนย่ังยืน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

การด าเนินงานในไตรมาสท่ี 4 มีผลการ

ด าเนินงานสูงกว่าแผนท่ีก าหนด เน่ืองจากมีการ

ปรับเพ่ิมเป้าหมายด าเนินการ

การด าเนินงานในไตรมาสท่ี 4 มีผลการ

ด าเนินงานสูงกว่าแผนท่ีก าหนด เน่ืองจากมีการ

ปรับเพ่ิมเป้าหมายด าเนินการ

จัดอบรมการท าเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร จ านวน 19 จังหวัด รวม 1,962 ราย (เป้าหมาย 1,995 ราย)



หนา้ที ่2

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมรอง

ผลงาน

(1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)

ร้อยละผลส าเร็จ

เทียบกับเป้าหมาย
งบประมาณ 

(ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 4

ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณเทียบ

กับเป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

   

   

โครงการท่ี  2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 3,580       3,580      2,942        100.00 9.9913 9.9913 9.5850 95.93

แห่ง             80            80              80 100.00

ตัน/วัน         3,500        3,500    2,861.651 81.76

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แห่ง 80           80          80            100.00           8.8575 8.8575 9.5850

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมท า

การเกษตรแปรรูป

แห่ง             80            80              80 100.00 กพก.

2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป

ขยายตัว

ร้อยละ               3              3            3.85 128.33

8.8575 8.8575 9.5850

8.8575 8.8575 9.5850

กิจกรรม : 

1.จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปแล้ว จ านวน

 570 ราย (เป้าหมาย 430 ราย) 

2.จัดอบรมหลักสูตรการจัดท าแผนการตลาดและส่ือประชาสัมพันธ์แล้ว จ านวน 548 ราย 

(เป้าหมาย 430 ราย) 

3.จัดอบรมหลักสูตรให้ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้าง

มูลค่าแล้ว จ านวน 538 ราย (เป้าหมาย 430 ราย) 

4.จัดอบรมหลักสูตรการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร/การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/การท าส่ือประชาสัมพันธ์และการวางแผนการตลาดแล้ว จ านวน 

80 แห่ง 2,420 ราย (เป้าหมาย 80 แห่ง 2,400 ราย)

5.จัดอบรมหลักสูตรการบริหารต้นทุนสินค้าเพ่ือการแปรรูปแล้ว จ านวน 2 รุ่น รวม 683 

ราย (รุ่นท่ี 1 สินค้าข้าว 399 ราย รุ่นท่ี 2 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มันส าปะหลัง 284 ราย) 

(เป้าหมาย 2 รุ่น รวม 400 ราย)

6.จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานสินค้าประมงและปศุสัตว์แล้ว จ านวน 2 รุ่น รวม 224 ราย 

(รุ่นท่ี 1 สินค้าพืช 123 ราย รุ่นท่ี 2 สินค้าประมงและปศุสัตว์ 101 ราย) (เป้าหมาย 2 รุ่น

 จ านวน 200 ราย)

7.จัดประชุมเพ่ือวางแผนและขับเคล่ือนการใช้อุปกรณ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพแล้ว 35

 จังหวัด 70 แห่ง อยู่ระหว่างการนับจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม (เป้าหมาย 70 แห่ง รวม 

1,400 ราย) 

8.จัดประชุมสรุปผลการขับเคล่ือนการใช้อุปกรณ์การตลาดแล้ว 

35 จังหวัด 70 แห่ง รวม 1,263 ราย ซ่ึงอยู่ระหว่างการนับจ านวนผู้เข้าประชุม (เป้าหมาย

 70 แห่ง รวม 1,400 ราย)

9.จัดโครงการพัฒนาต่อยอด จ านวน 2 กิจกรรม ดังน้ี

9.1	จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาต่อยอดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว 

407 ราย (เป้าหมาย 407 ราย) จัดกิจกรรมทดสอบตลาดแล้ว 19 จังหวัด รวม 340 ราย 

(เป้าหมาย 340 ราย)

งบประมาณ

รายจ่ายประจ า



หนา้ที ่3

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมรอง

ผลงาน

(1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)

ร้อยละผลส าเร็จ

เทียบกับเป้าหมาย
งบประมาณ 

(ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 4

ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณเทียบ

กับเป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี 2 : บริหารจัดการนมท้ังระบบ 3,500       3,500      2,861.651  81.76 1.1338 1.1338

1. ปริมาณน้ านมโคท้ังประเทศมีไม่น้อยกว่า ตัน/วัน         3,500        3,500    2,861.651 81.76 กพก.

2. สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรโคนม สามารถผลิต

น้ านมท่ีมีคุณภาพและสามารถขายน้ านมโคได้

ร้อยละ            100          100        126.40 126.40

     20,779     20,779       23,136 111.34      496.3816      496.4116      479.5059 96.60

ผลผลิตท่ี  1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 20,779     20,779    23,136      111.34 496.3816 496.4116     479.5059 96.60

ราย         8,300        8,300        10,884 131.13

แห่ง       12,479      12,479        12,252 98.18

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ 7.358 7.3880        

1. เกษตรกรและสมาชิกได้รับการพัฒนาความรู้เร่ืองการ

สหกรณ์

ราย         8,300        8,300        10,884 131.13 สทส./สกส. จัดอบรมแล้วจ านวน 11 หลักสูตร มีผู้เข้าอบรมรวม 10,884 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 131.13 จากเป้าหมาย ผู้เข้าอบรม 8,300 ราย

2. ผู้เข้าอบรมมีแผนการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการ

อบรม

ร้อยละ            100          100            100 100.00

กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 36.5456 36.5456       

1. ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมส่งเสริม

สหกรณ์

ร้อยละ 100 100 100 100.00 ศสท.
ผลการด าเนินงานอยูในระดับความส าเร็จระดับ 5 จาก 5 ระดับ คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารมีการเปิดใช้งานจริง พร้อมท้ังดูแลและบ ารุงรักษาระบบงานสารสนเทศของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ จ านวน 17 ระบบ 2 งาน ส่งมอบและติดต้ังคอมพิวเตอร์รวม 4 รายการครบแล้ว

กิจกรรมท่ี 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 452.4780 452.4780

1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่าง

น้อย

ร้อยละ 90            90           92.95         103.28 กผง.

2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ             25            25          78.26 313.04 กพก.

3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แห่ง       12,479      12,479        12,252 98.18 กผง.

4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีสถานะการด าเนิน

กิจการ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนจาก

ปีก่อน

ร้อยละ               3              3            0.59 19.67 กพก.

5. จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีอัตราส่วนเงิน

ออมของสมาชิกต่อหน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ             62            62          62.01 100.02 กพง.

แนะน า ส่งเสริมและรวบรวมน้ านมโคคุณภาพให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนม

และผลิตภัณฑ์นมก าหนดปริมาณน้ านมโคเฉล่ียท้ังประเทศ จ านวน 2,861.651 ตัน/วัน 

ประกอบด้วย ภาคสหกรณ์ปริมาณน้ านมโคเฉล่ียจ านวน 1,552.823 ตัน/วัน และ

ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจปริมาณน้ านมโคเฉล่ีย จ านวน 1,308.828 ตัน/วัน

แนะน าส่งเสริม ก ากับดูแลและพัฒนาการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตาม

แผนงาน/โครงการและแนวทางการบริหารกิจการท่ีกรมก าหนด รวมถึงการช าระบัญชี

ของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าสู่กระบวนการเลิกกิจการ โดยมีผลการด าเนินงานรวม 12,252 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 98.18 ของเป้าหมายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12,479 แห่ง ดังน้ี

 - สหกรณ์ 7,820 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.03 ของเป้าหมายสหกรณ์ 7,977 แห่ง

 - กลุ่มเกษตรกร 4,432 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.45 ของเป้าหมายกลุ่มเกษตรกร 4,502 

แห่ง

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

การด าเนินงานในไตรมาสท่ี 4 มีผลการ

ด าเนินงานสูงกว่าแผนท่ีก าหนด เน่ืองจากมีการ

ปรับเพ่ิมเป้าหมายด าเนินการ และการโอน

เปล่ียนแปลงงบประมาณ



หนา้ที ่4

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมรอง

ผลงาน

(1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)

ร้อยละผลส าเร็จ

เทียบกับเป้าหมาย
งบประมาณ 

(ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 4

ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณเทียบ

กับเป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

          100         100       100.00 100.00    1,845.1549   1,879.3256   1,879.2240 100.00

   

  

 รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 100          100        100.00      100.00 1845.1549 1,879.3256  1,879.2240 100.00

กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการ

เบิกจ่าย

ร้อยละ 100 100        100.00 100.00 กองคลัง การด าเนินงานในไตรมาสท่ี 4 มีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนท่ีก าหนด เน่ืองจากมีการ

ขอรับงบประมาณเพ่ิมเติมจากกรมบัญชีกลาง

แห่ง           852         852           853 100.12        26.9841        26.9841        26.8788 99.61

   

   

โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง แห่ง 99           99          100          101.01 5.1691 5.1691        5.1539 99.71

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง แห่ง 99           99          100          101.01 5.1691         5.1691        5.1539 99.71

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 

(สหกรณ์ 57 แห่ง + กลุ่มเกษตรกร 2 

แห่ง)

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 

ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แห่ง             59            59              61 103.39 กคร.

(กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 4 แห่ง +กลุ่ม

อาชีพ 12 แห่ง + กลุ่มหมู่บ้าน 24 

แห่ง)

2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพ้ืนท่ี

โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน

การสหกรณ์

แห่ง             40            40              39 97.50

3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่าง

น้อย

ร้อยละ             90            90          83.05 92.28 สหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการหลวงมีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 ร้อยละ 83.05 

(จ านวน 49 จาก 59 แห่ง) (ข้อมูลจากการประเมินผลและสรุปข้อมูล รอบ 12 เดือน)

4. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ             25            25        100.00 400.00 กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงจ านวน 2 แห่งมีความเข้มแข็ง

ในระดับ 1 และระดับ 2 ร้อยละ 100 (ข้อมูลจากการประเมินผลและสรุปข้อมูล รอบ 12 

เดือน)

5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ             80            80          42.62 53.28 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 42.62 (จ านวน 26 
จาก 61 แห่ง)

6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ               3              3            0.47 15.67

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เงินเดือนข้าราชการ 2,992 อัตรา / 

ลูกจ้างประจ า 514 อัตรา / พนักงาน

ราชการ 1,631 อัตรา

1. แนะน า สงเสริมการด าเนินกิจการของ

สหกรณ กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงใหมีความเขมแข็ง และด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสหกรณ์ท่ีก าหนดแลว จ านวน 61 แหง (เป้าหมาย 59 แหง)

2. แนะน า สงเสริมกลุมเตรียมสหกรณ กลุมอาชีพ และกลุมชาวบานในพ้ืนท่ีโครงการ

หลวงใหเกิดการรวมกลุมโดยน ารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณไปประยุกตใช้ในการ

บริหารกลุม เพ่ือเตรียมพรอมในการจัดต้ังสหกรณ์แลว จ านวน 39 แหง (เปาหมาย 40 กลุ

ม)

3. จัดจางเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในสหกรณ

โดยด าเนินการจัดท าสัญญาจางเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในสหกรณต้ังแตเดือน ต.ค.64 -ก.ย.

65 แลว จ านวน 36 สหกรณ 36 ราย 

(เปาหมาย 36 สหกรณ 36 ราย)



หนา้ที ่5

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมรอง

ผลงาน

(1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)

ร้อยละผลส าเร็จ

เทียบกับเป้าหมาย
งบประมาณ 

(ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 4

ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณเทียบ

กับเป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

   

   

โครงการท่ี 2 : โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ แห่ง 753          753        753          100.00 21.8150 21.8150 21.7250 99.59

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ แห่ง 753          753        753          100.00 21.8150 21.8150 21.7250

โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

(สหกรณ์ 71 แห่ง + กลุ่มเกษตรกร 2 

แห่ง)

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการส่งเสริม

การด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แห่ง             73            73              75 102.74 กคร.

(โรงเรียน 563 แห่ง + กลุ่มอาชีพ 54 

แห่ง + กลุ่มชาวบ้าน 33 แห่ง + กลุ่ม

อาชีพ 30 แห่ง)

2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ความรู้ด้านการสหกรณ์

แห่ง            680          680            678 99.71

3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่าง

น้อย

ร้อยละ             90            90          89.04 98.93      สหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ

ระดับ 2 ร้อยละ 89.04 (จ านวน 65 แห่ง จาก 73 แห่ง) (ข้อมูลรอบรอบ 12 เดือน)

4. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ             25            25        100.00 400.00 กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ านวน 

2 แห่ง มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 ร้อยละ 100 (ข้อมูลรอบ 12 เดือน)

5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ             80            80          38.67 48.34 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 

38.67 (รอบ 12 เดือน) (จ านวน 29 แห่งจาก 75 แห่ง)

6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ               3              3            2.11 70.33

1. แนะน า ส่งเสริมการด าเนินกิจการของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการให้มี

ความเข้มแข็ง และด าเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์

ท่ีก าหนด พร้อมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินงาน จ านวน 75 แห่ง (เป้าหมาย 73 แห่ง)

2. แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้าน กลุ่มอาชีพในพ้ืนท่ีโครงการให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือ

ช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตร โดยน ารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์

ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารกลุ่ม จ านวน 116 กลุ่ม (เป้าหมาย 116 กลุ่ม) 

3. แนะน า ส่งเสริมโรงเรียนในพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือด าเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนใน

โรงเรียน จ านวน 560 แห่ง (เป้าหมาย 565 แห่ง)

4. จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในสหกรณ์โดยด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ต้ังแต่เดือน ต.ค.64-ก.ย.65 แล้ว จ านวน 26 สหกรณ์ 26 ราย 

(เป้าหมาย 27 สหกรณ์ 27 ราย)

5. โรงเรียนท่ีได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โดยด าเนินการแล้ว

เสร็จ ได้แล้ว จ านวน 27 แห่ง (เป้าหมาย 27 แห่ง)



หนา้ที ่6

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมรอง

ผลงาน

(1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)

ร้อยละผลส าเร็จ

เทียบกับเป้าหมาย
งบประมาณ 

(ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 4

ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณเทียบ

กับเป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

          896         896     1,030.00 114.96          4.1490         4.1490         4.1296 99.53

แห่ง            146          146            262 179.45

ราย            750          750            768 102.40

   

   

โครงการท่ี  1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร แห่ง 146          146        262.00      179.45 2.6778 2.6778        2.6659        99.56

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 146          146        262.00      179.45 2.6778         2.6778        2.6659        99.56

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเช่ือมโยง

เครือข่าย/คลัสเตอร์

แห่ง            146          146            262 179.45 กพก. 1. ทบทวนแผน OPP ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย

ในปีงบประมาณ 2564 ให้สามารถขับเคล่ือนกิจกรรมตามแผน OPP 

ในปี 2565 ได้ต่อเน่ืองตามนโยบายตลาดน าการผลิตแล้ว 532 แห่ง (เป้าหมาย 590 แห่ง)

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด

คร้ังท่ี 1 และ คร้ังท่ี 2 แล้วจ านวน 629 แห่ง รวม 3,157 ราย

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเช่ือมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร 4 

คลัสเตอร์สินค้า

2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ท่ีเข้าร่วมโครงการขยายตัว

ร้อยละ 3              3             3               100.00

   

   

โครงการท่ี  2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร ราย 750          750        768          102.40 1.4712 1.4712        1.4637        99.49

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดท่ีดินตามนโยบายรัฐบาล ราย 750          750        768          102.40 1.4712         1.4712        1.4637        99.49

1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ราย            750          750            768 102.40 กพน.

2. สมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ร้อยละ 3              3             12.01         400.33

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

1.จัดประชุมคณะท างานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้

คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินระดับจังหวัด (คทช.จังหวัด) แล้ว 64 หน่วยงาน 

(เป้าหมาย 65 หน่วยงาน)

2.แนะน า ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและติดตามการด าเนินงานในพ้ืนท่ี คทช. แล้ว 63 

หน่วยงาน 241 พ้ืนท่ี  (เป้าหมาย 65 หน่วยงาน 

247 พ้ืนท่ี)

3.จัดอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีให้แก่สมาชิก

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว 25 หน่วยงาน 30 แห่ง รวม 768 ราย  (เป้าหมาย 30 แห่ง 

750 ราย)



หนา้ที ่7

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมรอง

ผลงาน

(1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)

ร้อยละผลส าเร็จ

เทียบกับเป้าหมาย
งบประมาณ 

(ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 4

ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณเทียบ

กับเป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ราย     358,886   353,876     353,845 98.60      202.5125      202.5125      202.4734 99.98

   

  

โครงการท่ี  1 : โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ราย 358,036    353,026  353,026    98.60 200.0000 200.0000 200.0000 100.00

กิจกรรมท่ี 1 : ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ราย 358,036    353,026  353,026    98.60 200.0000 200.0000 200.0000 100.00

ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร (56 จังหวัด 979 แห่ง 

353,444 ราย)

1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีหน้ีเงินกู้เพ่ือ

การเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบ้ีย

ราย 358,036     353,026   353,026     98.60 1.งบประมาณท่ีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรได้รับแต่ละ

งวดเป็นจ านวนน้อยท าให้ค่าใช้จ่ายในการ

เบิกจ่ายไม่คุ้มกับจ านวนเงินได้รับ สหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรจึงยกเลิกเข้าร่วมโครงการ        

2.ระยะเวลาโครงการยาวนานท าให้สมาชิกบาง

รายตายหรือลาออกจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ก่อนได้รับเงินชดเชยครบจ านวน ท าให้ตามตัว

หรือทายาทมารับเงินไม่ได้

กพน. แนะน าและก ากับดูแลให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดท าและตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงิน

อุดหนุนของสมาชิกให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ท่ีก าหนดเพ่ือเตรียมเบิกเงินชดเชยดอกเบ้ียให้กับสมาชิก จ านวน 

973 แห่ง รวม 353,026 ราย (เป้าหมาย 979 แห่ง 358,036 ราย)

2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง ร้อยละ               3              3                3 100.00

3. จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีอัตราส่วนเงิน

ออมของสมาชิกต่อหน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 62            62           61             98.39

   

  

โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ ราย 850          850        819          96.35 2.5125 2.5125        2.4734        98.44

กิจกรรมท่ี 1 : น าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ราย 850          850        819          96.35 2.5125         2.5125        2.4734 98.44

1. ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร

สานต่ออาชีพการเกษตร

ราย 850           850         819           96.35 กพก. 1. ส่งเสริมให้ลูกหลานจัดท าแผนการผลิตสินค้าเกษตรของตนเองจ านวน 70 หน่วยงาน 

รวม 836 ราย (เป้าหมาย 850 ราย)

2. แนะน าให้ลูกหลานเกษตรกรสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วจ านวน 377 ราย

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรตามความต้องการของ

เป้าหมายแต่ละพ้ืนท่ี (การผลิต การแปรรูป และการตลาด) 74 หน่วยงาน รวม 911 ราย 

(เป้าหมาย 78 หน่วยงาน รวม 928 ราย)

2. ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร

มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่น้อยกว่า

บาท       12,000      12,000      9,785.26 81.54

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ณ วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565



หนา้ที ่8

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล แผน ผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (ผลงานสะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมรอง

ผลงาน

(1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)

ร้อยละผลส าเร็จ

เทียบกับเป้าหมาย
งบประมาณ 

(ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาสท่ี 4

ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณเทียบ

กับเป้าหมาย

 ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ

ท่ีด าเนินการไม่ได้ตามแผน
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระยะเวลาโครงการยาวนานท าให้สมาชิกบางรายเสียชีวิตหรือลาออกจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรก่อนได้รับเงินชดเชยครบจ านวน ท าให้ตามตัวหรือทายาทมารับเงินไม่ได้

ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  :

รายงานผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) 

 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานให้มีความเข้มแข็งน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการและสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.สหกรณ์มีความเข้มแข็งอยู่ในช้ัน 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 92.95 เพ่ิมข้ึนจากปี 2564 ร้อยละ 0.81 กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งอยู่ในช้ัน 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 78.26 เพ่ิมข้ึนจากปี 2564 ร้อยละ 1.23

2.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร การด าเนินธุรกิจ การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรท่ีสอดคล้องกับช่องทางการตลาด (สร้างมูลค่าเพ่ิม) ส่งผลให้มีปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวม 2,287,363.05 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2564 จ านวน 13,379.04 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 0.59

3.การจัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบันและสามารถปิดบัญชีส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมภายใน /การตรวจการ และการแก้ปัญหาข้อบกพร่องสหกรณ์แล้วเสร็จ 204 แห่ง มูลค่าความเสียหายท่ีแก้ไข 2,319.08 ลบ. 

 สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ส่งผลกระทบให้เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถเข้าพ้ืนท่ีเพ่ือด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ เน่ืองจากเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีกรมติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงกรมได้ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยปรับแผนการด าเนินงานและแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 1 และท่ี 2 

มาด าเนินการและเบิกจ่ายในไตรมาสท่ี 3 และ 4 ท าให้บางกิจกรรมต้องชะลอ/เล่ือนออกไป เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้


