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ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ

สาํนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล  ณ  วนัที�  30  กนัยายน  2556

ฝ่ายบริหารทั!วไป
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ตัวชี% วัด 

     1. สหกรณ์ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 78

     2. กลุ่มเกษตรกรผา่นเกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละ 92

     3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 

100

     4. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินกิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่ม ร้อยละ 60

ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)

วิเคราะห์ประเด็นการส่งเสริม

การปฏิบัติงานส่งเสริมและพฒันา

การประเมินผลและการพฒันา

รายงานการติดตามผล

1

3

2

4

เจา้ภาพ  กลุม่ส่งเสรมิสหกรณ์,นคิมสหกรณ์,กจส.

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน
จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (แห่ง) 42 100 44 100
ตัวชี7วัด 2 (แห่ง) 17 100 18 100
ตัวชี7วัด 3 (แห่ง) 97 100 97 100
ตัวชี7วัด 4 (ราย) 44,373 100 43,993 99.14

งบประมาณ (บาท) 283,100 100 283,100 100

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

ร้อยละ

กลุ่มจัดตั%งและส่งเสริม

สหกรณ์
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ตัวชี% วัด 

     1. สหกรณ์ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 78

     2. กลุ่มเกษตรกรผา่นเกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละ 92

     3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 

100

     4. สมาชิกและกลุ่มเกษตรมีส่วนร่วมในการดําเนิน

กิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่ม ร้อยละ 60

ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)

วิเคราะห์ประเด็นการส่งเสริม

การปฏิบัติงานส่งเสริมและพฒันา

การประเมินผลและการพฒันา

รายงานการติดตามผล

1

3

2

4

เจา้ภาพ  กลุม่จดัต ั�งและส่งเสรมิสหกรณ์ 

(โครงการพระราชดาํร)ิ

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน
จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (แห่ง) 6 100 7 100
ตัวชี7วัด 2 (แห่ง) - - - -
ตัวชี7วัด 3 (แห่ง) 8 100 8 100
ตัวชี7วัด 4 (ราย) 1,790 100 1,790 100

งบประมาณ (บาท) 1,018,200 100 1,018,200 100

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

ร้อยละ

เป้าหมาย

     1. สกก.พฒันาป่าเขาฉกรรจ์โนนสาวเอ้ 123 จก.

     2. สกก.ทับทิมสยาม 05 จก.

     3. สกก.บ้านห้วยชัน จก.

     4. สกก.เขาพรมสุวรรณ์ จก.

ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

สรุปข้อมูล ข้อบกพร่อง

การติดตามข้อบกพร่อง

รายงานการติดตามผล

1

3

2

เจา้ภาพ  กลุม่จดัต ั�งและส่งเสรมิสหกรณ์ 

(โครงการพระราชดาํร)ิ

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน
จํานวน % จํานวน %

เงินสดขาดบัญชี 445,173 100 6,874.42 1.54
สินค้าขาดบัญชี 129,378.94 100 - -

รับสภาพหนี7 0 100
รวม (บาท) 574,551.94 100

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

ร้อยละ
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ตัวชี% วัด 

        1. ผูช้าํระบัญชีจัดทาํรายการชาํระบัญชีตามมาตรา 

87ส่งให้ผูส้อบบัญชี

การชาํระบญัชีของสหกรณ์และ        การชาํระบญัชีของสหกรณ์และ        

กลุ่มเกษตรกร(ปีก่อน)

รายงานความเคลื�อนไหวทุก 6 เดือน

สรุปปัญหาการชําระบัญชีไม่เสร็จ และจัดทํา
หมวดหมู่ตามขั7นตอน และสภาพปัญหา

จัดประชุมเพื�อวางแผนในการชําระบัญชี

ผู้ชําระบัญชีดําเนินการชําระบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และคําสั�ง ระเบียบ

นายทะเบียนที�เกี�ยวข้อง

1

3

2

4

เจา้ภาพ  กลุม่จดัต ั�งและส่งเสรมิสหกรณ์

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (แห่ง) 10 100 2 20

งบประมาณ (บาท) 0 100 0 0

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

ร้อยละ

การชาํระบญัชีของสหกรณ์และ        การชาํระบญัชีของสหกรณ์และ        

กลุ่มเกษตรกร (ปี 2556)
ตัวชี% วัด 

        1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรถอนชื!อออกจาทะเบียน

จาํนวน  4   แห่ง

จัดอบรมวิธีปฏิบัติการชาํระบัญชี

รับมอบเอกสาร/ทรัพย์สิน

รับงบการเงินที!รับรองแล้วจากผูส้อบบัญชี

ส่งงบการเงินตามมาตรา 80 ให้ผูส้อบบัญชี

รับรอง

6

จัดทาํรายงานตามมาตรา 87 ส่งให้ผูส้อบบัญชี

รับรอง
5

4

3

2

1

รับรายงานจากผูส้อบบัญชีและถอนชื!อออกจาก

ทะเบียน

เจา้ภาพ  กลุม่จดัต ั�งและส่งเสรมิสหกรณ์

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน
จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (แห่ง) 4 100 3 75
งบประมาณ (บาท) 41,000 100 41,000 100

ร้อยละ

หมายเหตุ 1.สกก.ทัพราช จก. (ประชุมรับรองงบ)
                2.สกก.หัตถกรรมคลองนํ7าใส (ประชุมรับรองงบ)
                3.กลุ่มฯทําไร่ซับมะกรูด (ส่งงบการเงินตามมาตรา 80)
                4.กลุ่มฯทําสวนวังใหม่ (ส่งงบการเงินตามมาตรา 80)
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ตัวชี% วัด 

1.ระดับความสําเร็จการประกวดคัดเลือกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรดีเด่นในแต่ละระดับ

โครงการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรสู่ดีเด่น

จัดทาํแผนปฏิบัติงาน (Action PlanAction PlanAction PlanAction Plan) 1

เข้าแนะนาํส่งเสริมตามแผน

3
ติดตามประเมินผลสหกรณ์ ใช้เกณฑ์สหกรณ์/

กลุ่มดีเด่น

2

เจา้ภาพ  กลุม่จดัต ั�งและส่งเสรมิสหกรณ์

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (ระดับ) 5 100 3 60

งบประมาณ (บาท) 21,600 100 21,600 100

ร้อยละ

ดาํเนินการคัดเลือก/จัดประชมุคณะกรรมการ 

(ก.ค. . . . –––– ก.ย.)
4

ส่งผลการคัดเลือกให้สาํนักฯ (1 ต.ค.56) 5

ตัวชี% วัด 

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 76 
             2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 85

โครงการส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน-บรูณาการกรม

เจา้ภาพ  กลุม่จดัต ั�งและส่งเสรมิสหกรณ์

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

แต่งตั7งคณะทํางานระดับจังหวัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที�ส่งเสริม
สหกรณ์  สร้างองค์ความรู้

แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

ส่งเสริมตามแผน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ติดตามและประเมินผล

ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์
เป้าหมาย

1

3

2

5

4
กิจกรรม/

งบประมาณ 
เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (แห่ง) 44 100 44 100

ตัวชี7วัด 2 (แห่ง) 16 100 18 100

งบประมาณ (บาท) 33,200 100 33,200 100

ร้อยละ
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ตัวชี% วัด 

1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการสหกรณ์
เพิ�มขึ7น (ร้อยละ 80)

การสร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่

จัดทาํแผนปฏิบัติงาน (Action PlanAction PlanAction PlanAction Plan) 1

แต่งตั%งวิทยากรและบรรยายความรู้ 3

ประสานงานกับ สปก.จังหวัด/หน่วยงานที!เกี!ยวข้อว 2

เจา้ภาพ  กลุม่จดัต ั�งและส่งเสรมิสหกรณ์

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (ราย) 40 100 40 100

งบประมาณ (บาท) 7,100 100 7,100 100

ร้อยละ

ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน 4

ตัวชี% วัด 

1.ร้อยละของประชาชน/เกษตรกรที!เข้ารับการอบรม

ได้รับความรู้เกี!ยวกับสหกรณ์เพิ!มขึ%น ร้อยละ 80

โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการนํ%า

เพื!อการเกษตร

คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและจัดทาํแผนที!พื%นที!

โครงการ 1

จัดฝึกอบรมและประเมินผล 3

จัดทาํแผนถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2

ติดตามประเมินผล 4

เจา้ภาพ  กลุม่จดัต ั�งและส่งเสรมิสหกรณ์

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (ราย) 50 100 55 100

งบประมาณ (บาท) 36,100 100 36,100 100

ร้อยละ
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โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตาม

โครงการอันเนื!องมาจากพระราชดาํริ
ตัวชี% วัด

           1. สหกรณ์/กลุ่ ม เกษตรกรมีปริมาณธุรกิจ

เพิ!มขึ%น (ร้อยละ 10)

แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในพื7นที�โครงการ

จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

กําหนดแผนการปฏิบัติงาน

เบิกจ่ายเงินอุดหนุน

3

2

4

1

เจา้ภาพ  กลุม่จดัต ั�งและส่งเสรมิสหกรณ์

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (แห่ง) 3 100 3 100

งบประมาณ (บาท) 276,700 100 276,700 100

ร้อยละ

โครงการบรูณาการการพฒันาตาม

พระราชดาํริของสาํนักราชเลขาธิการ 

7 โครงการ

ตัวชี% วัด

           1. สหกรณ์/กลุ่ ม เกษตรกรมีปริมาณธุรกิจ

เพิ!มขึ%น (ร้อยละ 10)

แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในพื7นที�โครงการ

จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

กําหนดแผนการปฏิบัติงาน

เบิกจ่ายเงินอุดหนุน

3

2

4

1

เจา้ภาพ  กลุม่จดัต ั�งและส่งเสรมิสหกรณ์

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (แห่ง) 5 100 5 100

งบประมาณ (บาท) 741,500 100 741,500 100

ร้อยละ
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ในโรงเรียนตามพระราชดาํริ         

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ                         

แผนงานการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์

ในโรงเรียนตามพระราชดาํริ         

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ                         

สยามบรมราชกมุารี (รร. ตชด.)

ตัวชี% วัด

           1. นักเรียนในโครงการฯ  มีผลการประเมิน ระดับ 

2.19  ขึ%นไป   ร้อยละ 60

แต่งตั7งและจัดประชุมคณะกรรมการ

การเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการ
สหกรณ์

รายงานผลการตัดสินและมอบรางวัล

เบิกจ่ายเงินอุดหนุน

1

3

2

6

เจา้ภาพ  กลุม่จดัต ั�งและส่งเสรมิสหกรณ์

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (ราย) 165 100 165 100

งบประมาณ (บาท) 445,100 100 445,100 100

ร้อยละ

แนะนํา ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียน 4

จัดประกวดรายงานการประชุม/บันทึก
บัญชี

5

โครงการคลินิกเกษตรเคลื!อนที!ใน

พระราชานเุคราะห์ สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯสยามมกฏุราชกมุาร

ตัวชี% วัด

           1. สหกรณ์/กลุ่ ม เกษตรกรมีปริมาณธุรกิจ

เพิ!มขึ%น (ร้อยละ 10)

ประสานงานบูรณาการหน่วยงานที�
เกี�ยวข้อง

ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกสหกรณ์

กําหนดแผนการปฏิบัติงาน

2

3

1

เจา้ภาพ  กลุม่จดัต ั�งและส่งเสรมิสหกรณ์

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

จัดกิจกรรม (ครั7ง) 4 100 4 100

งบประมาณ (บาท) 20,800 100 20,800 100

ร้อยละ
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โครงการสายใยรักแหงครอบครัวใน

พระราชานเุคราะห์ สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯสยามมกฏุราชกมุาร

ตัวชี% วัด

           1. สหกรณ์/กลุ่ ม เกษตรกรมีปริมาณธุรกิจ

เพิ!มขึ%น (ร้อยละ 10)

แนะนําส่งเสริมความรู้

ประสานงานกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

กําหนดแผนการปฏิบัติงาน

2

3

1

เจา้ภาพ  กลุม่จดัต ั�งและส่งเสรมิสหกรณ์

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

จัดกิจกรรม (ครั7ง) 2 100 2 100

งบประมาณ (บาท) 10,000 100 10,000 100

ร้อยละ

โครงการขับเคลื!อนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ตัวชี% วัด

           1สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที!ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงานสามารถผา่นเกณฑ์

การประเมิน (ร้อยละ 80)

คัดเลือกสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

จัดฝึกอบรมแนวปรัชญาฯ

สนับสนุนเงินอุดหนุน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย

1

3

2

4

เจา้ภาพ  กลุม่จดัต ั�งและส่งเสรมิสหกรณ์

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (แห่ง) 2 100 2 100

งบประมาณ (บาท) 242,600 100 242,600 100

ร้อยละ

แนะนํา ส่งเสริม ช่วยเหลือและติดตาม
การดําเนินงาน 5
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โครงการคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร
ตัวชี% วัด

           1.กรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอําเภอและ

ระดับจังหวัดเข้าร่วมการประชมุ (ร้อยละ 80)

กําหนดแผนการจัดประชุมระดับอําเภอ

ดําเนินการจัดประชุมระดับอําเภอ

ดําเนินการจัดประชุมระดับจังหวัด

กําหนดแผนการจัดประชุมระดับจังหวัด

1

3

2

4

เจา้ภาพ  กลุม่จดัต ั�งและส่งเสรมิสหกรณ์

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน
จํานวน % จํานวน %

ระดับอําเภอ(ครั7ง/ราย) 3/19 100 3/18 91.23
ระดบัจังหวัด (ครั7ง/ราย 3/7 100 3/6 90.48
งบประมาณ (บาท) 39,900 100 39,810 99.78

ร้อยละ

รายงานผลการประชุมให้สํานักฯ 5

กลุ่มส่งเสริมและพฒันา

ธรุกิจสหกรณ์
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ตัวชี% วัด

          1. บรรจภัุณฑ์ได้รับการพฒันา จาํนวน  2  แห่ง

          2. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน สมส. ไม่

น้อยกว่า 2  ผลิตภัณฑ์

          3. ยอดจาํหน่ายเพิ!มขึ%นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า

เจา้ภาพ  กลุม่ส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิสหกรณ์

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (แห่ง) 2 100 2 100

ตัวชี7วัด 2 (ผลติภัณฑ์) 2 100 7 100

ตัวชี7วัด 3 (บาท) 66,660 100 60,880 91.41

งบประมาณ (บาท) 76,500 100 75,500 100

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

คดัเลือกกลุ่มป้าหมาย

ออกแบบและจดัทําบรรจุภณัฑ์

ขอรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์

ตดิตามผลการเบิกจ่ายเงนิอุดหนุน 4

3

2

1

ร้อยละ

ประสานงานให้คาํแนะนําเพิ�มยอดจาํหน่าย 5

ตัวชี% วัด 

1. กลุ่มอาชีพ/สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถเชื�อมโยง
และแลกเปลี�ยนความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างกัน ไม่
น้อยกว่า 1 แห่ง
         2. เครือข่ายกลุ่มอาชีพ/สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับ
การพฒันาเครือข่ายการผลิตหรือการตลาด ร้อยละ 100

โครงการพฒันาเครือข่ายกลุ่มอาชีพใน

สถาบันเกษตรกร

เจา้ภาพ  กลุม่ส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิสหกรณ์

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

กําหนดแผนปฏิบัติงาน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

สรุปผลการดําเนินงาน

ติดตามการดําเนินงานของเครือข่าย

1

3

2

4
กิจกรรม/

งบประมาณ 
เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (คู่) 1 100 1 100

ตัวชี7วัด 2 (แห่ง) 1 100 1 100

งบประมาณ (บาท) 21,300 100 23,100 100

ร้อยละ
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ตัวชี% วัด

         1.  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที!เข้าร่วมโครงการได้รับ

ความรู้เกี!ยวกับการสร้างเครือข่ายสินค้าสหกรณ์และการ

ส่งเสริม Brand  สินค้าสหกรณ์เพิ!มมากขึ%น  ร้อยละ  80

โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์

(ศูนย์กระจายสินค้า)

เจา้ภาพ  กลุม่ส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิสหกรณ์

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

เป้าหมาย (แห่ง) 1 100 1 100

งบประมาณ (บาท) 11,380 100 11,380 100

แนะนําการสมัครเข้าร่วมโครงการ และ
จัดเก็บข้อมูลสหกรณ์

จัดส่งผู้แทนสหกรณ์เข้าประชุม

ติดตามผลการดําเนินธุรกิจและการ
สร้าง Brand

ติดตามประเมินผล

แนะนํา ส่งเสริมขยายธุรกิจระหว่างจังหวัด 
ประชุมเชื�อมโยงเครือข่ายในจังหวัด

1

3

2

5

4

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

ร้อยละ

ตวัชี7วดั 
        1.สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการ
ดําเนินธุรกิจ  65  แห่ง
        2.จาํนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที�ได้รับการพัฒนามีปริมาณ 
ธุรกิจเพิ�มขึ7น ร้อยละ 54

โครงการส่งเสริมและพฒันาการดาํเนิน

ธรุกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (แห่ง) 65 100 65 100

ตัวชี7วัด 2 (ร้อยละ) 54 100 80.82 100

งบประมาณ (บาท) 57,200 100 57,200 100

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

เจา้ภาพ  กลุม่ส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิสหกรณ์

วิเคราะห์ข้อมูล จัดทําแผนปฏิบัติงาน

กําหนดรูปแบบการส่งเสริมและพฒันา

ติดตามและประเมินผล 

จัดเสวนาการพฒันาธุรกิจและการสร้าง
เครือข่ายและสรุปผลการจัดเสวนา

1

3

2

5

4
ส่งเสริมการขยายธุรกิจและเชื�อมโยง

เครือข่าย
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ตัวชี% วัด

             1.  นําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์

บริการเดินรถและสหกรณ์แท็กซี!ไปเผยแพร่ให้แก่สหกรณ์

บริการเดินรถและ/หรือสหกรณ์แท็กซี!ทราย ร้อยละ 100

โครงการส่งเสริมสหกรณ์นอกภาค

การเกษตร (การพฒันาสหกรณ์แท็กซี!)

เจา้ภาพ  กลุม่ส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิสหกรณ์

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

เป้าหมาย (แห่ง) 2 100 2 100

งบประมาณ (บาท) 2,880 100 2,880 100

กําหนดแผนปฏิบัติงาน

ส่งเสริม เผยแพร่ยุทธศาสตร์

ติดตาม สรุปผลการดําเนินงาน

1

4

3

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

ร้อยละ

จัดส่งตัวแทนสหกรณ์เข้าประชุม 2 แห่ง 2

ตัวชี% วัด

          1. ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ได้รับการรณรงค์ส่งเสริมให้สร้างภมูิคุ้มกันโดยการออม

เงินกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื!อง ร้อยละ 80

          2. ร้อยละของนักเรียนที!มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

ออมของโรงเรียน ร้อยละ 80

          3. อัตราการออมเฉลี!ยต่อคนเมื!อสิ%นโครงการเทียบ

กับอัตราการออมเมื!อเริ!มโครงการเพิ!มสงูขึ%น ร้อยละ 5

โครงการส่งเสริมและพฒันาการออมใน

ระบบสหกรณ์

เจา้ภาพ  กลุม่ส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิสหกรณ์

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน
จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (ราย) 160 80 200 100
ตัวชี7วัด 2 (ราย) 108 80 135 100

ตัวชี7วัด 3 ร้อยละ 5
งบประมาณ (บาท) 14,950 100 14,950 100

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

กําหนดแผนปฏิบัตงิาน

จดัประชุมชี7แจง

ตดิตามผลการดําเนินงาน

รณรงค์ส่งเสริมการออม

4

3

2

1

ร้อยละ

สรุปผล มอบใบประกาศและรางวลั 5
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ตัวชี% วัด 

1. ผู้แทนสหกรณ์ที�เข้ารับการอบรมมีความรู้
เกี�ยวกับร้านจําหน่ายปัจจัยการผลิตที�มีคุณภาพ (Q Shop) 
เพิ�มขึ7น ร้อยละ 70

โครงการส่งเสริมร้านจาํหน่ายปัจจัยการ

ผลิตที!มีคุณภาพ (Q shopQ shopQ shopQ shop)

เจา้ภาพ  กลุม่ส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิสหกรณ์

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

คัดเลือกสหกรณ์

จัดประชุมถ่ายทอดความรู้

รายงานผลการปฏิบัติงาน/เงิน

1

4

3

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (ราย) 28 70 40 100

งบประมาณ (บาท) 27,200 100 27,200 100

ร้อยละ

สนับสนุนให้สหกรณ์ดําเนินธุรกิจ

2

ตัวชี% วัด

             1.  ส ห ก ร ณ์ / ก ลุ่ ม เ ก ษ ต ร ก ร ไ ด้ รั บ ก า ร

พฒันาการดาํเนินธรุกิจ 1 แห่ง

โครงการพฒันาสหกรณ์โคนม-โคเนื%อ 

(สร้างเครือข่ายการดาํเนินธรุกิจโคนม)

เจา้ภาพ  กลุม่ส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิสหกรณ์

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

เป้าหมาย (แห่ง) 1 100 1 100

งบประมาณ (บาท) 4,800 100 4,800 100

กําหนดแผนปฏิบัติงาน

ประสานงานให้คําแนะนํา

ติดตาม และสรุปผลการดําเนินงาน 
เดือนละ 1 ครั7ง

1

3

2

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

ร้อยละ
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ตัวชี% วัด

             1.  ส ห ก ร ณ์ / ก ลุ่ ม เ ก ษ ต ร ก ร ไ ด้ รั บ ก า ร

พฒันาการดาํเนินธรุกิจ 2 แห่ง

โครงการพฒันาสหกรณ์โคนม-โคเนื%อ 

โคนม)

โครงการพฒันาสหกรณ์โคนม-โคเนื%อ 

(เพิ!มศักยภาพธรุกิจขบวนการสหกรณ์

โคนม)

เจา้ภาพ  กลุม่ส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิสหกรณ์

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

เป้าหมาย (แห่ง) 2 100 2 100

งบประมาณ (บาท) 140,300 100 140,074.15 99.84

กําหนดแผนปฏิบัติงาน

ประสานงานให้คําแนะนํา

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

1

3

2

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

ร้อยละ

ติดตาม สรุปผลการดําเนินงาน        
เดือนละ 1 ครั7ง 4

ตัวชี% วัด

             1.  ส ห ก ร ณ์ / ก ลุ่ ม เ ก ษ ต ร ก ร ไ ด้ รั บ ก า ร

พฒันาการดาํเนินธรุกิจ 2 แห่ง

โครงการพฒันาสหกรณ์โคนม-โคเนื%อ 

(สร้างเครือข่ายสินค้าธรุกิจโคเนื%อ)

เจา้ภาพ  กลุม่ส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิสหกรณ์

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

เป้าหมาย (แห่ง) 2 100 2 100

งบประมาณ (บาท) 20,300 100 20,300 100

กําหนดแผนปฏิบัติงาน

ประสานงานให้คําแนะนํา

ติดตาม สรุปผลการดําเนินงาน

1

3

2

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

ร้อยละ
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กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการ

บริหารการจัดการสหกรณ์

ตัวชี% วัด 
1.ร้อยละ 100 ของการตรวจสอบสหกรณ์ใช้เงินตาม

วัตถปุระสงค์

      2. ได้รับชาํระหนี%  ร้อยละ 98 ของหนี% ที!ครบกาํหนดชาํระ

      3. ประเมินผลภายในเวลาที!กําหนด ครั%งที! 1 ,2 ได้ทุก

สัญญา

      4. ได้รับชาํระหนี%ร้อยละ 60 ของหนี%ค้างชาํระยกมาต้นปี

แผนงานด้านเงินกองทนุ 

พฒันาสหกรณ์ ปี 2556

 กิจกรรม/งบประมาณ
เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

หนี7ค้างชําระ (ลบ.) 3.1 100 0.01 0.37

หนี7ครบกําหนด (ลบ.) 56.35 100 54.83 97.30

งบประมาณ (บาท) 227,700 100 122,371 53.70

เจา้ภาพ  กลุม่ส่งเสรมิและพฒันาการบรหิารการ

จดัการสหกรณ์

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

ติดตามตรวจสอบและรายงานการใช้เงินกู้

ติดตามเร่งรัดหนี7ถึงกําหนดชําระ

ประเมินผลการใช้เงินกู้ กพส .  ของสหกรณ์

1

4

2

ติดตามเร่งรัดหนี7ค้างชําระ 3

ร้อยละ
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ตัวชี% วัด 
1.ร้อยละ 100 ของการตรวจสอบสหกรณ์ใช้เงินตาม

วัตถปุระสงค์

      2. ได้รับชาํระหนี%  ร้อยละ 98 ของหนี% ที!ครบกาํหนดชาํระ

      3. ประเมินผลภายในเวลาที!กําหนด ครั%งที! 1 ,2 ได้ทุก

สัญญา

      4. ได้รับชาํระหนี%ร้อยละ 60 ของหนี%ค้างชาํระยกมาต้นปี

กองทนุสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการสนับสนนุสินเชื!อจัดหาปัจจัยการ

ผลิตทางการเกษตรแก่สถาบนัเกษตรกร

 กิจกรรม/งบประมาณ
เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

หนี7ค้างชําระ (ลบ.) 0 0 0 0

หนี7ครบกําหนด (ลบ.) 7.64 100 7.42 97.12

งบประมาณ (บาท) โอนกลับคืนกรมฯ หมดแล้ว

เจา้ภาพ  กลุม่ส่งเสรมิและพฒันาการบรหิารการ

จดัการสหกรณ์

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

ติดตามตรวจสอบและรายงานการใช้เงินกู้

ติดตามเร่งรัดหนี7ถึงกําหนดชําระ

ประเมินผลการใช้เงินกู้ ของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร

1

4

2

ติดตามเร่งรัดหนี7ค้างชําระ 3

ร้อยละ

ตัวชี% วัด 
1.ร้อยละ 100 ของการตรวจสอบสหกรณ์ใช้เงินตาม

วัตถปุระสงค์

      2. ได้รับชาํระหนี%  ร้อยละ 98 ของหนี% ที!ครบกาํหนดชาํระ

      3. ประเมินผลภายในเวลาที!กําหนด ครั%งที! 1 ,2 ได้ทุก

สัญญา

      4. ได้รับชาํระหนี%ร้อยละ 60 ของหนี%ค้างชาํระยกมาต้นปี

กองทนุสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการสนับสนนุสินเชื!อเพื!อพฒันากลุ่ม

เกษตรกร

 กิจกรรม/งบประมาณ
เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

หนี7ค้างชําระ (ลบ.) - - - -

หนี7ครบกําหนด (ลบ.) 2.85 100 0 0

งบประมาณ (บาท) 16,930 100 9,730 57.47

เจา้ภาพ  กลุม่ส่งเสรมิและพฒันาการบรหิารการ

จดัการสหกรณ์

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

ติดตามตรวจสอบและรายงานการใช้เงินกู้

ติดตามเร่งรัดหนี7ถึงกําหนดชําระ

ประเมินผลการใช้เงินกู้ ของกลุ่มเกษตรกร

1

4

2

ติดตามเร่งรัดหนี7ค้างชําระ 3

ร้อยละ
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ตัวชี% วัด 
1.ร้อยละ 70 ของสหกรณ์นาํร่องมีการปรับปรุงคุณภาพ

การบริหารจัดการสหกรณ์อย่างน้อย 2 ประเด็น และมีการ

เขียนรายงานการประเมินตนเองอย่างน้อย 2 หมวด

      2. สหกรณ์ขยายผลมีการประเมินตนเองตามเกณฑ์

คณุภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQACQACQACQA) ทั%งส่วนที!1และ

ส่วนที! 2

      3สหกรณ์ผา่นเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลร้อยละ 70

พฒันาบริหารจัดการสหกรณ์

 กิจกรรม/งบประมาณ
เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

ธรรมาภิบาล(แห่ง) 10 100 10 100

สก.นําร่อง(CQA)แห่ง 2 100 2 100
ขยายผล(แห่ง) 2 100 2 100

งบประมาณ (บาท) 19,400 100 19,400 100

เจา้ภาพ  กลุม่ส่งเสรมิและพฒันาการบรหิารการ

จดัการสหกรณ์

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

แนะนํา ชี7แจง การดําเนินการพฒันาการ
บริหารจัดการสหกรณ์

แนะนํา ให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาล 
และสหกรณ์นําร่องมีการปรับปรุง CQA

อย่างน้อย 2 ประเด็น

1

2

ขยายผลการนําเกณฑ์คุณภาพฯไปแนะนํา สก. 3

ร้อยละ

นิคมสหกรณ์วังนํ%าเย็น
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ตัวชี% วัด 

     1. สหกรณ์ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 78

     2. กลุ่มเกษตรกรผา่นเกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละ 92

     3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 

100

     4. สมาชิกและกลุ่มเกษตรมีส่วนร่วมในการดําเนิน

กิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่ม ร้อยละ 60

ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)

วิเคราะห์ประเด็นการส่งเสริม

การปฏิบัติงานส่งเสริมและพฒันา

การประเมินผลและการพฒันา

รายงานการติดตามผล

1

3

2

4

เจา้ภาพ  นคิมสหกรณ์วงันํ�าเยน็

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน
จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (แห่ง) 3 100 100
ตัวชี7วัด 2 (แห่ง) - - - -
ตัวชี7วัด 3 (แห่ง) 4 100 4 100
ตัวชี7วัด 4 (ราย) 4,399 100 5,542 100

งบประมาณ (บาท) 16,000 100 16,000 100

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

ร้อยละ

เป้าหมาย

     1. สกน.วังนํ%าเย็นหนึ!ง จก.

     2. สกน.วังนํ%าเย็นสอง จก.

ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

สรุปข้อมูล ข้อบกพร่อง

การติดตามข้อบกพร่อง

รายงานการติดตามผล

1

3

2

เจา้ภาพ  นคิมสหกรณ์วงันํ�าเยน็

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน
จํานวน % จํานวน %

เงินสดขาดบัญชี 0 0 0 0
สินค้าขาดบัญชี 62,771.58 100 48,580 77.39

รับสภาพหนี7 0 0 0 0
รวม (บาท) 62,771.58 100 48,580 77.39

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

ร้อยละ
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ตัวชี% วัด 

1. พื7นที�ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ใน
ที�ดิน (กสน.3)แล้วเสร็จเมื�อเทียบกับแผน (ร้อยละ 100)
          2. พื7นที�ออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในที�ดิน 
(กสน.5)แล้วเสร็จเมื�อเทียบกับแผน (ร้อยละ 100)

การออกหนังสือรับรองการทาํประโยชน์

ในที!ดินของนิคมสหกรณ์

กําหนดแผนปฏิบัติงาน 1

ดําเนินการออก กสน.5

3ดําเนินการออก กสน.3

2

จัดทําสรุปผลการออก กสน.3 และ 
กสน.5

5

เจา้ภาพ  นคิมสหกรณ์วงันํ�าเยน็

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

วงรอบ-รายแปลง 2,000 ไร่ 100 2,323 100

กสน.3 1,000 ไร่ 100 1,211 100

กสน.5 2,000 ไร่ 100 1,383 69.15

งบประมาณ (บาท) 185,100 100 185,037 99.77

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

ร้อยละ

สํารวจวงรอบ - รายแปลง

4

ตัวชี% วัด 

1. สมาชิกได้รับการฝึกอบรมและนําแนวทางเพิ�ม
ศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในพื7นที�  ร้อย 80 
          2. นิคมฯ ขับเคลื�อนแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการใน
พื7นที� ร้อยละ  70 

โครงการนิคมการเกษตรพชือาหารและ

พชืพลังงานทดแทน

แต่งตั7งคณะทํางานระดับจังหวัด 1

จัดฝึกอบรม และขับเคลื�อน    
แผนปฏิบัติงาน 3

กําหนดแผนปฏิบัติงาน  2

แนะนํา ส่งเสริม กํากับและติดตาม
ประเมินผล 4

เจา้ภาพ  นคิมสหกรณ์วงันํ�าเยน็

กิจกรรม/งบประมาณ 
เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (ราย) 53 100 66 100

ตัวชี7วัด 2 (หน่วยงาน) 2 100 2 100

งบประมาณ (บาท) 547,000 100 547,000 95.91
ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

ร้อยละ
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โครงการพฒันาอาชีพในนิคมสหกรณ์

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง

ตัวชี% วัด

           1. สมาชิกสหกรณ์ผ่านการฝึกอบรมเพื!อพัฒนา

อาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (ร้อยละ90)

            2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมนําความรู้ ที! ไ ด้รับ ไป

ประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้ (ร้อยละ 70)

ประกาศหลักเกณฑ์คุณสมบัติสมาชิก

รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ และคัดเลือก

จัดทําฐานข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม

ดําเนินการฝึกอบรมสมาชิกเป้าหมาย

1

3

2

4

เจา้ภาพ  นคิมสหกรณ์วงันํ�าเยน็

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (ราย) 63 100 70 100

ตัวชี7วัด 2 (ราย) 49 100 63 100

งบประมาณ (บาท) 41,600 100 41,600 100

ร้อยละ

ติดตามประเมินผล 5

นิคมสหกรณ์สระแก้ว
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ตัวชี% วัด 

     1. สหกรณ์ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 78

     2. กลุ่มเกษตรกรผา่นเกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละ 92

     3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 

100

     4. สมาชิกและกลุ่มเกษตรมีส่วนร่วมในการดําเนิน

กิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่ม ร้อยละ 60

ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)

วิเคราะห์ประเด็นการส่งเสริม

การปฏิบัติงานส่งเสริมและพฒันา

การประเมินผลและการพฒันา

รายงานการติดตามผล

1

3

2

4

เจา้ภาพ  นคิมสหกรณ์สระแก้ว

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน
จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (แห่ง) 1 100 0 0
ตัวชี7วัด 2 (แห่ง) - - - -
ตัวชี7วัด 3 (แห่ง) 1 100 1 100
ตัวชี7วัด 4 (ราย) 3,045 100 2,576 85

งบประมาณ (บาท) 4,000 100 4,000 100

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

ร้อยละ

ตัวชี% วัด 

1. พื7นที�ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ใน
ที�ดิน (กสน.3)แล้วเสร็จเมื�อเทียบกับแผน
          2. พื7นที�ออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในที�ดิน 
(กสน.5)แล้วเสร็จเมื�อเทียบกับแผน

การออกหนังสือรับรองการทาํประโยชน์

ในที!ดินของนิคมสหกรณ์

กําหนดแผนปฏิบัติงาน 1

ดําเนินการออก กสน.5

3ดําเนินการออก กสน.3

2

จัดทําสรุปผลการออก กสน.3 และ 
กสน.5 5

เจา้ภาพ  นคิมสหกรณ์สระแก้ว

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

วงรอบ-รายแปลง 700 ไร่ 100 700 100

กสน.3 800 ไร่ 100 1,143 100

กสน.5 1,200 ไร่ 100 860 71.67

งบประมาณ (บาท) 97,600 100 97,600 100

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

ร้อยละ

สํารวจวงรอบ - รายแปลง

4
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ตัวชี% วัด 

1. สมาชิกได้รับการฝึกอบรมและนําแนวทางเพิ�ม
ศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในพื7นที�  ร้อย 80 
          2. นิคมฯ ขับเคลื�อนแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการใน
พื7นที� ร้อยละ  70 

โครงการนิคมการเกษตรพชือาหารและ

พชืพลังงานทดแทน

แต่งตั7งคณะทํางานระดับจังหวัด 1

จัดฝึกอบรม และขับเคลื�อน    
แผนปฏิบัติงาน

3

กําหนดแผนปฏิบัติงาน  2

แนะนํา ส่งเสริม กํากับและติดตาม
ประเมินผล 4

เจา้ภาพ  นคิมสหกรณ์สระแก้ว

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (ราย) 53 100 66 100

ตัวชี7วัด 2 (แห่ง) 1 100 1 100

งบประมาณ (บาท) 547,000 100 547,000 100
ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

ร้อยละ

โครงการพฒันาอาชีพในนิคมสหกรณ์

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง

ตัวชี% วัด

           1. สมาชิกสหกรณ์ผ่านการฝึกอบรมเพื!อพัฒนา

อาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (ร้อยละ90)

            2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมนําความรู้ ที! ไ ด้รับ ไป

ประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้ (ร้อยละ 70)

ประกาศหลักเกณฑ์คุณสมบัติสมาชิก

รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ และคัดเลือก

จัดทําฐานข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม

ดําเนินการฝึกอบรมสมาชิกเป้าหมาย

1

3

2

4

เจา้ภาพ  นคิมสหกรณ์สระแก้ว

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (ราย) 63 100 70 100

ตัวชี7วัด 2 (ร้อยละ) 49 100 49 100

งบประมาณ (บาท) 41,600 100 41,600 100

ร้อยละ

ติดตามประเมินผล 5
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โครงการอนรัุกษ์พนัธกุรรมพชืตาม

พระราชดาํริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ

ตัวชี% วัด

           1. สหกรณ์/กลุ่ ม เกษตรกรมีปริมาณธุรกิจ

เพิ!มขึ%น (ร้อยละ 10)

แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในพื7นที�โครงการ

ส่งเสริมความรู้ พฒันาอาชีพ

กําหนดแผนการปฏิบัติงาน

2

3

1

เจา้ภาพ  นคิมสหกรณ์สระแก้ว

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน

จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (แปลง) 1 100 1 100

งบประมาณ (บาท) 50,500 100 50,500 100

ร้อยละ

จัดทําแปลงสาธิตพนัธุกรรมพชื 4

รายงานผลการดําเนินงาน 5

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
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ตัวชี% วัด 

     1. สหกรณ์ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 78

     2. กลุ่มเกษตรกรผา่นเกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละ 92

     3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 

100

     4. สมาชิกและกลุ่มเกษตรมีส่วนร่วมในการดําเนิน

กิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่ม ร้อยละ 60

ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)

วิเคราะห์ประเด็นการส่งเสริม

การปฏิบัติงานส่งเสริมและพฒันา

การประเมินผลและการพฒันา

รายงานการติดตามผล

1

3

2

4

เจา้ภาพ  กลุม่ส่งเสรมิสหกรณ์ 1

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน
จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (แห่ง) 19 100 21 100
ตัวชี7วัด 2 (แห่ง) 9 100 8 88.88
ตัวชี7วัด 3 (แห่ง) 47 100 47 100
ตัวชี7วัด 4 (ราย) 29,876 100 29,887 100

งบประมาณ (บาท) 142,000 100 142,000 100

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

ร้อยละ

เป้าหมาย

     1. สก.ประดิษฐกรรมไม้จังหวัดสระแก้ว จก.

     2. สกก.ถาวรพฒันาสระแก้ว จก.

     3. สกก.เขาฉกรรจ์ จก.

     4. สกบ.เดินรถสระแก้ว จก.

     5. สกก.เพื!อเกษตรกรไทยอ.เมืองสระแก้ว จก.

     6. สกน.กบินทร์บุรีสอง จก.

ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

สรุปข้อมูล ข้อบกพร่อง

การติดตามข้อบกพร่อง

รายงานการติดตามผล

1

3

2

เจา้ภาพ  กลุม่ส่งเสรมิสหกรณ์ 1

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน
จํานวน % จํานวน %

เงินสดขาดบัญชี 543,010.81 100 50,000 9.21
สินค้าขาดบัญชี 88,586.95 100

รับสภาพหนี7 0 0 0 0
รวม (บาท) 551,597.76 100 50,000 9.06

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

ร้อยละ
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

ตัวชี% วัด 

     1. สหกรณ์ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 78

     2. กลุ่มเกษตรกรผา่นเกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละ 92

     3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 

100

     4. สมาชิกและกลุ่มเกษตรมีส่วนร่วมในการดําเนิน

กิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่ม ร้อยละ 60

ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)

วิเคราะห์ประเด็นการส่งเสริม

การปฏิบัติงานส่งเสริมและพฒันา

การประเมินผลและการพฒันา

รายงานการติดตามผล

1

3

2

4

เจา้ภาพ  กลุม่ส่งเสรมิสหกรณ์ 2

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน
จํานวน % จํานวน %

ตัวชี7วัด 1 (แห่ง) 13 100 12 92.31
ตัวชี7วัด 2 (แห่ง) 9 100 9 100
ตัวชี7วัด 3 (แห่ง) 37 100 37 100
ตัวชี7วัด 4 (ราย) 5,263 100 5,225 99.28

งบประมาณ (บาท) 110,000 100 110,000 100

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

ร้อยละ
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เป้าหมาย

     1. สกก.ตาพระยา จก.

     2. สกก.บ้านเขาดิน จก.

     3. กลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี%ยงสัตว์ทับพริก

ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

สรุปข้อมูล ข้อบกพร่อง

การติดตามข้อบกพร่อง

รายงานการติดตามผล

1

3

2

เจา้ภาพ  กลุม่ส่งเสรมิสหกรณ์ 2

กิจกรรม/
งบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน
จํานวน % จํานวน %

เงินสดขาดบัญชี 5,785,263.26 100 20,000 0.35
สินค้าขาดบัญชี 1,601,635.56 100 24,381 1.52

รับสภาพหนี7 2,689,216.15 100 0 0
รวม (บาท) 10,076,114.97 100 44,381 0.44

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ

ยังไม่ดําเนินการ

ร้อยละ


