








เอกสารแนบ 2

สรุปอนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-                     

แผนงาน ผลผลิต-โครงการ กิจกรรมหลัก
จ านวน

แผนปฏิบัติงาน
อนุมัติแผน/
งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน 60 2,917,346,100     

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2 1,908,262,500      

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2 1,908,262,500      

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 1,908,262,500       

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 46 521,955,800         

ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 46 521,955,800         

1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2 19,322,400           

   - ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (การบ ารุงรักษาและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 1

   - ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (รายจ่ายเพ่ือการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 1

17,897,100           

2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 42 481,650,500          

   - ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (สสจ./สสพ.) 1 246,466,800          

  - ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ อ านวยการด้านบริหารท่ัวไป (ศูนย์
ต้นทุนส่วนกลาง) 1 54,792,400           

  - ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (งบลงทุน) 1 66,993,800           

  - สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อ านวยการส่วนกลาง
 19 หน่วยงาน และศูนย์ถ่ายทอด ฯ 20 หน่วยงาน) 39 82,879,800           

3. ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ 1 13,905,000           

4. การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์ 1 7,077,900             

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 3 22,947,200          

 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 3 22,947,200          

1. สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรส่งสริมสมาชิกท าการเกษตรปลอดภัย 3 22,947,200          

   - ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ 1 6,015,800             

   - ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP 1 13,195,900           

   - ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1 3,735,500             

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 2 29,735,700          

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 1 7,459,700            

1. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 1 7,459,700             

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1 22,276,000          

1. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1 22,276,000           

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1 296,010,000         

โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1 296,010,000         

1. ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1 296,010,000          



แผนงาน ผลผลิต-โครงการ กิจกรรมหลัก
จ านวน

แผนปฏิบัติงาน
อนุมัติแผน/
งบประมาณ

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 6 138,434,900         

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 1 4,620,200            

1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดท่ีดินตามนโยบายรัฐบาล 1 4,620,200             

โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 1 3,715,700            

1. น าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 1 3,715,700             

 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 3 107,200,800         

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอ าเภอ 1 16,323,000           

2. เพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2 90,877,800           

 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร 1 22,898,200          

1. พัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1 22,898,200           



 
1 กรอบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

กรอบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ด้วยส านักงบประมาณก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณ  
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  
และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องด าเนินการ  
อย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยการติดตามและประเมินผลต้องมีความครอบคลุมทั้งในมิติภารกิจ
ของหน่วยรับงบประมาณและมิติพ้ืนที่ ตามเงื่อนเวลาของปฏิทินการติดตามและประเมินผล  ดังนั้น เพ่ือให้ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2564 ครอบคลุมเป้าหมายของผลผลิต กิจกรรมหลัก และตัวชี้วัดตามเอกสาร
งบประมาณ และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ส านักงบประมาณก าหนด จึงก าหนด 
กรอบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ซึ่งประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 แผนงาน/โครงการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมาย 
การให้บริการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และงาน/โครงการส าคัญ
ตามนโยบายรัฐบาล 

ส่วนที่ 2 ช่องทางการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงาน/โครงการส าคัญตามนโยบายรัฐบาล 

ส่วนที่ 3 ปฏิทินและขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
รายละเอียดของกรอบการติดตาม ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แผนงาน/โครงการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
งาน/โครงการส าคัญตามนโยบายรัฐบาล 

 แผนงาน/โครงการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 จ านวน 6 แผนงาน 2 ผลผลิต 8 โครงการ รวมทั้งสิ้น 41 ตัวช้ีวัด 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ  หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน       
  ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 
  กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ 

  

 
  

ส่งเสริมความรู้ 
ด้านการสหกรณ์ 

1. เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
และสมาชิกได้รับการพัฒนาความรู้
เรื่องการสหกรณ์  

ราย  8,390  สทส. 
สกส. 

เอกสารแนบ 3 



 
2 กรอบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ  หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

 

  2. นักเรียน/นักศึกษา ได้รับความรู้
เรื่องของการสหกรณ์ 
3. ผู้เข้าอบรมมีแผนการน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้หลังการอบรม 

ราย 
 

ร้อยละ 

1,955 
 

100 

 

  กิจกรรมที่ 2 : การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์ 

    การบริหารโลจิสติกส์ 
ในสหกรณ์ 

1. เกิดต้นแบบการน าระบบ 
โลจิสติกส์มาใช้ในสหกรณ์ 
2. สมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู้
เรื่องโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่า 

แห่ง 
 

ร้อยละ 

4 
 

80 

กพก. 

  กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
1. ระดับความส าเร็จในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ร้อยละ 100 ศสท. 

 กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  ส่งเสริมและพัฒนา

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้มีความ
เข้มแข็งตามศักยภาพ   

แห่ง 12,733 กผง. 

2. สหกรณ์ผ่านการประเมินการ 
จัดชั้นคุณภาพ การควบคุมภายใน 
ในระดับพอใช้ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 88 กผง. 

3. สหกรณ์มีสมาชิกมีส่วนร่วมใน
การใช้บริการของสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 65 กผง.  
ศสท. 

4. สหกรณ์มีความสามารถในการ
ด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับต่ ากว่า
มาตรฐานขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 86 กผง. 

5. สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่อง หรือ 
มีข้อบกพร่องแต่ได้รับการแก้ไข 

ร้อยละ 100 สนม. 

6. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 24 กพก. 
7. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ร้อยละ 80 กพง. 
กพก. 

8. จ านวนสมาชิกสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน 

ราย 70,000 กผง. 



 
3 กรอบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ  หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

 9. อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจ
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 3 กพก. 

 10. จ านวนสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกรมีอัตราส่วนเงินออม
ต่อหนี้สินเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 61 กพง. 

2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
  ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
  กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  

 
เงินเดือนข้าราชการ 
3,019 อัตรา /
ลูกจ้างประจ า 585 
อัตรา / พนักงาน
ราชการ 1,628 อัตรา 

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ได้รับการเบิกจ่าย 

ร้อยละ 100 กค. 

3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า       
 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 

  กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกท าการเกษตรปลอดภัย 
    สนับสนุนให้สหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรส่งเสริม
สมาชิกท าการเกษตร
ปลอดภัย (GAP) / 
เกษตรผสมผสาน / 
เกษตรปลอดภัยในพื้นที่
นิคมสหกรณ์ 

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ส่งเสริมให้สมาชิกท าการเกษตร
ปลอดภัย 
2. พื้นที่ท่ีได้รับการส่งเสริมเกษตร
ผสมผสาน 
3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมท าการเกษตร
ปลอดภัย 
4. ปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภัย
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ขยายตัว 

แห่ง 
 

ไร่ 
 

ราย 
 
 

ร้อยละ  

128 
 

6,840 
 

3,868 
 
 

3 

กพน. 
กพก. 

 
  

4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
    โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
    กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง 
 โครงการพัฒนาพ้ืนที่

โครงการหลวง  
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน
พ้ืนที่โครงการหลวง ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง
ตามศักยภาพ 

แห่ง 59 กคร. 



 
4 กรอบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ  หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

 2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/
กลุ่มหมู่บ้านในพ้ืนที่โครงการหลวง 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ด้านการสหกรณ์ 

แห่ง 
 
 

 

40 
 
 

 

 

3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ในพ้ืนที่โครงการหลวงผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 
 

 

80 
 

 
4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมี
ปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 

    โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
    กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 โครงการส่งเสริม 

การด าเนินงาน 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน
พ้ืนที่โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

แห่ง 73 กคร. 

 2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/ 
กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
ด้านการสหกรณ์ 

แห่ง 
 
 
 

641 
 
 
 

 

3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 
 
 

80 
 
 

4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 3 

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

    โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
    กิจกรรมที่ 1 : น าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 
 โครงการน าลูกหลาน

เกษตรกรกลับบ้าน  
สานต่ออาชีพการเกษตร 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ 
การพัฒนาด้านการประกอบอาชีพ
การเกษตร 

ราย 
 

500 
 

กพก. 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 
 

ร้อยละ 3 



 
5 กรอบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ  หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

    โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธรุกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 
    กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์   
    และกลุ่มเกษตรกร 
 เพ่ิมศักยภาพการด าเนิน

ธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ 
และแปรรูปผลผลิต
การเกษตรในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร 

1. สหกรณ์ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการรวบรวม จัดเก็บ 
และแปรรูปผลผลิตการเกษตร 

แห่ง 
 

 

107 
 

กพก. 

2. รายได้จากการด าเนินธุรกิจ
รวบรวม แปรรูป จ าหน่ายผลผลิต
สินค้าเกษตร และให้บริการ
ทางด้านสินค้าเกษตรของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3  

    กิจกรรมที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลัก    
    ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอ าเภอ 

 เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการด าเนินธุรกิจของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ให้เป็นองค์กรหลักในการ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับ
อ าเภอ 

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับ
การพัฒนาศักยภาพการด าเนิน
ธุรกิจ 

แห่ง 400 กพก. 

2. รายได้จากการด าเนินธุรกิจ
รวบรวม แปรรูป จ าหน่ายผลผลิต
สินค้าเกษตร และให้บริการ
ทางด้านสินค้าเกษตรของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3  

    โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร 
    กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 พัฒนากลไกการตลาด

เพ่ือเพ่ิมช่องทาง 
การจ าหน่ายสินค้า 
ของสหกรณ์และ 
กลุม่เกษตรกร  

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการด้านการตลาด การเชื่อมโยง
เครือข่าย/คลัสเตอร์ 

แห่ง 
 
 
 

146 
 
 
 

กพก. 

2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ขยายตัว 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 3 



 
6 กรอบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ  หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

    โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
    กิจกรรม 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล 
 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ภายใต้โครงการจัดที่ดิน
ตามนโยบายรัฐบาล 

1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

ราย 
 

720 
 

กพก. 

2. สมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วม
โครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 

ร้อยละ 3 

6. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 ช่วยเหลือด้านหนี้สิน

สมาชิกสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ที่มีหนี้เงินกู้เพ่ือการเกษตรได้รับ
การลดภาระดอกเบี้ย 

ราย 
 
 

374,972 
 
 

กพน. 

2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง 
 

ร้อยละ 3 

 
 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การสหกรณ์ม่ันคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง 
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืน 
   ตัวช้ีวัด  1) สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย ร้อยละ 88 (กผง.) 
     2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 24 (กพก.) 

 เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : เพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกร 
   ตัวช้ีวัด  1) สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 88 (กผง.) 
     2) กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 (กพก.) 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นการเกษตร  แผนย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
   ตัวช้ีวัด  1) สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย ร้อยละ 88 (กผง.) 
     2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 24 (กพก.) 

 งาน/โครงการส าคัญตามนโยบายรัฐบาลที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



 
7 กรอบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

ส่วนที่ 2 ช่องทางการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการ  
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงาน/โครงการส าคัญ
ตามนโยบายรัฐบาล (เอกสารแนบ) 
  1) รายงานผ่านระบบงานบริหารและจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  (E-project)           
ซึ่งกองแผนงานและกอง/ส านักท่ีรับผิดชอบงาน/โครงการร่วมกันก าหนดแบบรายงาน จ านวน 15 แบบรายงาน  
โดยมีแบบรายงานที่เปิดระบบให้รายงานแล้ว จ านวน 14 แบบรายงาน  
  2) รายงานผ่านแบบรายงานของกอง/ส านักท่ีรับผิดชอบโครงการก าหนด  

3) รายงานข้อมูลส าคัญผ่านระบบงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ ระบบโปรไฟล์สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ระบบรายงานปริมาณธุรกิจรายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระบบประเมินมาตรฐาน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์  ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกล 
ภาคการเกษตร ระบบข้อมูลอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้างของสหกรณ์  และระบบรายงานข้อมูลการฝาก 
และการกู้เงินระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

ส่วนที่ 3 ปฏิทินและขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เดือน ขั้นตอน 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

มีนาคม 
2564 

   - ก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
   - ก าหนดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   - จัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของงาน/โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   - จัดท าค าอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ของงาน/โครงการ 
ที่รับผิดชอบ  

กผง. 
 

ส านัก/กอง/
กผง. 

ส านัก/กอง 
 

ส านัก/กอง 

ตุลาคม 
2563 
– กันยายน 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และงาน/โครงการส าคัญตามนโยบายรัฐบาล 
     1. สสจ./สสพ. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของงาน/โครงการที่ด าเนินการ และข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
         1.1 งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานผ่าน 3 ช่องทาง คือ 
                1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
งาน/โครงการผ่านระบบ E-project ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 
                2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานของกอง/ส านัก 
ตามก าหนดการรายงานของกอง/ส านัก 
                3) รายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลส าคัญผ่านระบบรายงาน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ ระบบโปรไฟล์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ 
ระบบรายงานปริมาณธุรกิจรายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระบบประเมิน 

 
 
 

สสจ./สสพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 กรอบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

เดือน ขั้นตอน 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ตุลาคม 
2563 
– กันยายน 
2564 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกลภาคการเกษตร ระบบข้อมูลอุปกรณ์การตลาด/
สิ่งก่อสร้างของสหกรณ์ และระบบรายงานข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่าง
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามก าหนดการรายงานของระบบ 
       1.2 งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
ตามศักยภาพ  
             1) รายงานผลการแนะน า ส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรและผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบ E-project เป็นรายเดือน 
ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 
              2) รายงานผลการแนะน า ส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรตามแผนแนะน าส่งเสริมรายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลงาน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 (รายปี) ตามแบบที่ 
กองแผนงานก าหนด ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 
              3) จัดท าแผนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เป็นรายแห่ง ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายตามรูปแบบที่กองแผนงาน
ก าหนด ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
   2. กอง/ส านัก ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณของงานตามภารกิจหน่วยงานและงาน/โครงการที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
        2.1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของ 
งานตามภารกิจหน่วยงาน (แบบ กตป. 01) ส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ 28 
ของทุกเดือน 
        2.2 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์
หรือประโยชน์ที่ได้รับ พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการด าเนินงาน/
โครงการที่รับผิดชอบในภาพรวม (แบบ กตป. 02) ส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ 
28 ของทุกเดือน  
        2.3 ติดตาม/เร่งรัดการด าเนินงานภาพรวมของโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
และตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ รวมถึงสามารถสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์หรือ
ประโยชน์ที่ได้รับด้วย 
       2.4 จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับ 
ข้อเสนอแนะ ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย  
และค าอธิบายประกอบในกรณีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ส่งให้กองแผนงาน 
ภายใน 20 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 20 ตุลาคม 2564) 
        2.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/
โครงการที่รับผิดชอบ และจัดท ารายงานเป็นรูปเล่มในแต่ละงาน/โครงการ
เสนออธิบดีให้ความเห็นชอบ และส่งส าเนาให้กองแผนงาน จ านวน 2 ชุด 
ภายใน 40 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านัก/กอง 
 
 
 



 
9 กรอบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

เดือน ขั้นตอน 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ตุลาคม 
2563 
– กันยายน 
2564 

 

- รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ของงาน/โครงการในภาพรวมของกรม เพ่ือน าเสนอผู้บริหารและรายงาน 
ต่อหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ  ส านักงานเศรษฐกิจการ เกษตร และส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีก าหนดการรายงาน ดังนี้ 
   1) รายเดือน ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป 
   2) รายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส (15 มกราคม  
15 เมษายน และ 15 กรกฎาคม) 
   3) รายปี ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (14 พฤศจิกายน) 
 

กผง. 

 
 
******************************************************************************************* 

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 
2 มีนาคม 2564 

 


