
แผน-ผลการปฏิบติังาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประจ ำเดือน มีนำคม 2562 

โดย ส ำนักงำนสหกรณ์จงัหวดัลพบุรี 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 1 



แผนการเบิกจ่ายรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข  
  - ไม่มี - 

  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 

การเบิกจ่าย ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62  ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 

เป้าหมาย 20% 50% 72% 80% 87% 60% 

ผล 23.52% 16.08% 24.82% 34.04% 38.79% 55.15% 
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นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง  

 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 

แผนงาน/งาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 

ตัวชี้วัด/งานที่ด าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล ร้อยละ 
1. ประสานงาน แนะน า ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการ
รวมกลุ่มในพ้ืนที่แปลงใหญ่ให้เกิดความเข้มแข็ง และสนับสนุน
การด าเนินงานด้านการตลาดร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ให้บรรลุผลตามตัวช้ีวัดและวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

แปลง 51 ธ.ค. 61 – ก.ย. 62 35 68.63 

2. จัดท าข้อมูลรายแปลงตามที่ได้รับมอบหมาย และบันทึกข้อมูล
แปลงใหญ่ในระบบ bigfarm ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

แปลง 51 ธ.ค. 61 – ก.ย. 62 0 0 

3. ประสานงาน สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมการจัดประชุม
บริหารจัดการด้านการรวมกลุ่มใหญ่ปี 2561 โดยมีความชัดเจน
ว่าเป็นแปลงสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และแปลงเกษตรกรทั่วไป 
ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์หรือ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ีได้รับมอบหมายในการจัด
กิจกรม 

แปลง 15 ธ.ค. 61 – ก.ย. 62 15 100 

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ผู้รับผิดชอบ อัจฉรา 
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ตัวชี้วัด/งานที่ด าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล ร้อยละ 
4. จัดประชุมทบทวนแผนการตลาด/การซื้อขาย และการ
เชื่อมโยงตลาดกับสหกรณ์/เอกชน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
และความต้องการของตลาด 

แปลง/ราย 36/620 ธ.ค.61 – มี.ค. 62 35/600 97.22 

     4.1 แปลงใหญ่ปี 59 แปลง/ราย 10/100 ธ.ค.61 – มี.ค. 62 10/100 100 
     4.2 แปลงใหญ่ปี 60 แปลง/ราย 26/520 ธ.ค.61 – มี.ค. 62 25/500 96 
5. จัดประชุมถ่ายทอดความรู้การจัดท าแผนการตลาด/การซื้อ
ขาย และการเชื่อมโยงการตลาดแปลงใหญ่ปี 2561 ตามคู่มือที่
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรก าหนด 

แปลง/ราย 15/450 พ.ค. – ส.ค. 62 0 0 

6. ประสานงาน ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของ
โครงการ 

แปลง 51 ธ.ค. 61 – ก.ย. 62 35 68.63 

7. ติดตาม แก้ไขปัญหา ประมวลผลข้อมูล ผลส าเร็จของแผนการ
ตลาดที่ร่วมด าเนินการกับสหกรณ์/เอกชน โดยแยกเป็นรายแปลง 

แปลง 51 ธ.ค. 61 – ก.ย. 62 35 68.63 

8. รายงานการด าเนินงานตามขั้นตอนและเงื่อนเวลาของการ
รายงานผลตามที่กรมฯ ก าหนด 

ครั้ง  12 ธ.ค. 61 – ก.ย.62 6 50 

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข  
  - ไม่มี - 

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ต่อ) 
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เน่ืองจากมีแปลงใหญ่
ลาออกไปจ านวน 1 แปลง 



  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 

2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ผู้รับผิดชอบ ศราวุธ 

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข  
  - ไม่มี - 

ตัวชี้วัด/งานที่ด าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล ร้อยละ 
1. ด าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายโดยการ
ด าเนินกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรสมาชิกใน 
ศพก. 

รุ่น/ราย 5/40 ธ.ค. 61 – มี.ค. 62 5/40 100 

2. ด าเนินกิจกรรมการสนับสนุนการให้บริการของศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่าย โดยการ
ด าเนินกิจกรรมสนับสนุนแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) 

ศูนย ์ 11 ธ.ค. 61 – ก.ย. 62 1 9 

3. ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรผู้น า โดยการด าเนิน
กิจกรรมสนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์และ
การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ 

ศูนย ์ 11 
ธ.ค. 61 – ก.ย. 62 

 
1 9 

4. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

กิจกรรม/เรื่อง 
ครั้ง  

3/1 
11 

ธ.ค. 61 – ก.ย. 62 
 

0 0 
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  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ผู้รับผิดชอบ จีรพรรณ ์
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ตัวชี้วัด/งานท่ีด าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. จัดฝึกอบรมให้สมาชิก/ทายาทสมาชิกเป้าหมายให้มีความพร้อม 
ในการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (ด าเนินการเมื่อวันที่ 15 ก.พ.62 ) 

ครั้ง/ราย 1/60 60 100 

2. ประเมินศักยภาพของสมาชิก/ทายาทสมาชิกเป้าหมาย เพื่อคัดเลือกน ามาพัฒนา
ต่อยอดระดับความรู้ให้เป็น Smart Farmer ที่มีประสิทธิภาพของสหกรณ์ 

ครั้ง/ราย 1/60 60 100 

3. ติดตามประเมินผลรายได้ผู้เข้ารับการอบรมก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ครั้ง/ราย 1/60 60 100 



  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 

4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร 
    เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Zoning by Agri - Map) 

ผู้รับผิดชอบ ช านาญ 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 
ขณะนี้ยังไม่ได้รับแผนปฏิบัติงาน 



  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 

ผู้รับผิดชอบ ช านาญ 
 

5. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
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ตัวชี้วัด/งานท่ีด าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล ร้อยละ 
1.สมาชิกที่ได้รับการอบรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ราย 20 ธ.ค.61 – มี.ค. 62 20 100 

2.การจัดท าฐานข้อมูลสมาชิก แปลงที่ดินฯ แห่ง 2 ธ.ค.61 – มี.ค. 62 2 100 



  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 

ผู้รับผิดชอบ ช านาญ 

 

6. โครงการตลาดเกษตร 
 

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข  
  - ไม่มี - 

ตัวชี้วัด/งานท่ีด าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล ร้อยละ 
1.จัดอบรมพัฒนาสินค้าปลอดภัยแก่สินค้ากับสมาชิก ราย 40 ม.ค.62 40 100 

2.ประชาสัมพันธ์ผลักดันกิจกรรมพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ครั้ง 4 ม.ค., มี.ค.,พ.ค., 
ก.ค.62 2 50 

3.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน ครั้ง 1 ม.ค.62 1 100 
4.ติดตามการใช้ประโยชน์ รายงานผล ครั้ง 12 ธ.ค.61-ก.ค.62 4 33.33 
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  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 

ผู้รับผิดชอบ พัชรี 
 
7. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ่
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ตัวชี้วัด/งานที่ด าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. รับสมัครเกษตรกรในอ าเภอโคกเจริญ  
(เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561) 

ครั้ง 1 1 100 

2. ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรตามที่กระทรวงก าหนด  
(เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562) 

ราย 47 47 100 

3. บันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในเว็บไซด์ 
ตามที่กระทรวงก าหนด (เสร็จสิ้นภายในเดือน มกราคม 2562) 

ราย 47 47 100 

4. จัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามหลักสูตรกลาง 
(เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2562) 

ราย 47 47 100 



  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 

ผู้รับผิดชอบ ศราวุธ 8. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 

ตัวชี้วัด/งานที่ด าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล ร้อยละ 
1. ประสาน แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์เป้าหมายในการขับเคลื่อน
กิจกรรมให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมทั้งด าเนินงาน
ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกรก าหนด และหนังสือข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สหกรณ์ 
 
 
 
 

1 
(สหกรณ์โคนมไทย-

เดนมาร์ก สวนมะเดื่อ 
จ ากัด) 

ธ.ค.61 – มี.ค. 62 
 

1 
 

100 
 

2. จัดท าฐานข้อมูลเครื่องจักรกลของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ
แยกเป็นรายแห่ง พร้อมทั้งแนะน าให้สหกรณ์จัดท าฐานข้อมูล
สมาชิก 

สหกรณ ์ 1 ธ.ค.61 – มี.ค. 62 0 0 

3. จัดอบรมการวางแผนการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการ
เกษตรร่วมกัน ให้แก่กรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และ
สมาชิกสหกรณ์  รวมถึงผลักดันให้สหกรณ์จัดท าแผนธุรกิจหรือ
แผนการผลิตหรือแผนการใช้ประโยชน์ เพื่อให้ด าเนินกิจกรรม
ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรได้ต่อเนื่อง 

ราย 35 ธ.ค.61 – มี.ค. 62 35 100 

4 ติดตามผลการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์ท่ีสหกรณ์ได้รับการ
สนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ครั้ง 6 ธ.ค.61 – ก.ย. 62 2 33.33 
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ตัวชี้วัด/งานท่ีด าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล ร้อยละ 
4. ติดตามผลการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์ที่สหกรณ์ได้รับการ
สนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ครั้ง 6 ธ.ค.61 – ก.ย. 62 6 100 

5. รายงานผลการด าเนินงานตามขั้นตอนและเงื่อนเวลาการ
รายงานผลตามที่กรมฯ ก าหนด 

ครั้ง 12 
ธ.ค.61 – ก.ย. 62 

 
6 50 

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข  
  - ไม่มี - 

8. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร (ต่อ) 
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  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 

ผู้รับผิดชอบ สุดารัตน์ 9. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข  
  - ไม่มี - 

ตัวชี้วัด/งานที่ด าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย แผน ผล ร้อยละ 
1. ประสานงาน แนะน าส่งเสริมสหกรณ์เป้าหมายให้ด าเนิน
กิจกรรมในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรตามวัตถุประสงค์โครงการ 
รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานโครงการธนาคารสินค้า
เกษตรตามที่กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ก าหนด และหนังสือ/ข้อสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 

สหกรณ ์
 
 
 

1 
(สหกรณ์โคนมไทย-

เดนมาร์ก สวนมะเดื่อ 
จ ากัด) 

ธ.ค. 61 – ก.ย. 62 1 100 

2. แนะน าและผลักดันให้สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร จัดท าฐานข้อมูล
สมาชิกแยกเป็นรายกลุ่มเป้าหมาย 

สหกรณ ์ 1 ธ.ค. 61 – พ.ค. 62 1 100 

3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของธนาคารสินค้าเกษตรในชุมชน
เพื่อให้เกษตรกร เข้ามาใช้บริการของธนาคารสินค้าเกษตร 

สหกรณ ์ 1 ธ.ค. 61 – ก.ย. 62 1 100 

4. ประสานงาน ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัด
โครงการ 

สหกรณ ์
ครั้ง 

1 
12 

ธ.ค. 61 – ก.ย. 62 4 33.33 

5. รายงานผลการด าเนินงานตามขั้นตอนและเงื่อนไขเวลาของ
การรายงานผลตามที่กรมฯ ก าหนด 

ครั้ง 11 ธ.ค. 61 – ก.ย. 62 4 36.36 

14 



  

 

การแก้ไขข้อบกพร่อง 
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
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ตัวชี้วัด/งานที่ด าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

 
ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
 

สหกรณ์ 10 3 30 

 
ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร 
 

กลุ่มเกษตรกร 2 0 0 

(ปฏิบัติงานตามแผนการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 
 
 

สรุปผลการเร่งรดัและติดตามการแกไ้ขข้อบกพรอ่งของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร 

ผู้รับผิดชอบ   กตส. 
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การช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
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ตัวชี้วัด/งานที่ด าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

ด าเนินการช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี (ตามแนวทางท่ีสนม.ก าหนด) 
ตัวชี้วัด ด าเนินการเสร็จสิ้นทั้ง 10 ขั้นตอน จ านวน 7 แห่ง 
(1) สหกรณ์   
        (ผลการปฏิบัติงาน ขั้นที่ 1 จ านวน 1 แห่ง ขั้นที่ 3 จ านวน 1 แห่ง และขั้นที่ 4 จ านวน 1 แห่ง) 

สหกรณ์ 3 0 0 

(2) กลุ่มเกษตรกร 
        (ผลการปฏิบัติงาน ขั้นที่ 1 จ านวน 1 แห่ง ขั้นที่ 3  จ านวน 1 แห่ง และขั้นที่ 5 จ านวน 2 แห่ง) 

กลุ่มเกษตรกร 4 0 0 

การช าระบัญชีสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร กรณี ไม่มีปัญหาอุปสรรคส าคญั ผู้รับผิดชอบ   กตส. 
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การช าระบัญชีสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร กรณี มีปัญหาอุปสรรคส าคัญ 

ตัวชี้วัด/งานที่ด าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

ด าเนินการช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี (ตามแนวทางท่ีสนม.ก าหนด) 
ตัวชี้วัด ด าเนินการเสร็จถึงข้ันที่ 6 จ านวน 6 แห่ง 
(1) กลุ่มเกษตรกร 
        (ผลการปฏิบัติงาน ขั้นที่ 5 จ านวน 6 แห่ง) 

กลุ่มเกษตรกร 6 0 0 
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