
ตชว.ที่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ(ตัวชี้วัดบังคับ) ร้อยละ 85 กพน.
2 ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก 

เบิกจ่ายและให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่รมฯก าหนด(ตัวชี้วัดบังคับ)
ร้อยละ 97 กพน.

3 รัอยละของความส าเร็จในการตรวจสอบรายการทางบัญชีทีเ่กิดขึ้น
ทุกรายการได้รับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
และสามารถบันทึกบัญชีได้

ร้อยละ 100 กบช.

4 ร้อยละความส าเร็จทีส่ามารถเบิกจ่ายเงนิกองทุนนอกงบประมาณ
ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพือ่เบิกจ่ายให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
กู้ยืม และอุดหนุนจ่ายขาด

ร้อยละ 100 กบช.

5 ร้อยละความส าเร็จทีส่ามารถค านวณการหักช าระหนี้เงินกองทุน
นอกงบประมาณให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทีกู่้ยืมเงินกับกรม
ส่งเสริมสหกรณ์

ร้อยละ 100 กบช.

6 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบกลุ่มเกษตรกรให้มีการน าเงินกู้
ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้

ระดับ 5 กวท.

7 ร้อยละของจ านวนค าขอกู้ทีส่ามารถอนุมัติและเบิกจ่ายได้ใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดเทียบกับจ านวนค าขอกู้

ร้อยละ 98 กพส.

8 ร้อยละของการวิเคราะห์ค าขอปรับโครงสร้างหนี้ การไกล่กล่ียหรือ
ประนีประนอมหนี้

ร้อยละ 100 กบท.

9 ร้อยละของการจัดท ารายงานการประชุมได้ภายใน 7 วันท าการ ร้อยละ 100 กบท.

10
จ านวนวันในการจัดท ารายงานการประชุม คพช.ให้แล้วเสร็จ
ภายหลังการประชุมเสร็จส้ิน (เฉล่ียไม่เกิน 15 วัน) วัน 15 คพช.

11 จ านวนคร้ังในการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะท างาน ทีเ่กี่ยวข้องกับอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพิม่เติม

คร้ัง 12 คพช.

12 ร้อยละของการติดตาม เร่งรัด การด าเนินงานโครงการมาตรการ
ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทีป่ระสบภัยแล้ง

ร้อยละ 80 กปน.

13 ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการจัดระดับผลการ
ปฎิบัติงานของนิคมสหกรณ์ ปี 2560

ร้อยละ 97 กจน.

แผนปฎิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง

กิจกรรมรอง  :  อ านวยการด้านพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์



ตชว.ที่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย  ร้อยละ      100.00 ฝบท.

2
จ านวนระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการปรับปรุง
และพัฒนา

 ระบบ  - 

3
อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์

 ร้อยละ  - 

ตชว.ที่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1 กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน แห่ง 2000/445 กวท./กบท.
2 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิม่ขึ้น ร้อยละ 3 กวท.
3 ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก 

เบิกจ่ายและให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่รมฯก าหนด (ตัวชี้วัดบังคับ)
ร้อยละ 97 กวท./

กบท./กจน.

4 พืน้ทีอ่อกหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในทีดิ่น (กสน.3) แล้ว
เสร็จเมื่อเทียบกับแผน (11,228 ไร่) (ตชว.เพิม่)

ร้อยละ 100 กจน.

5 พืน้ทีอ่อกหนังสือรับรอบการท าประโยชน์ในทีดิ่น (กสน.5) แล้ว
เสร็จเมื่อเทียบกับแผน (15,405 ไร่) (ตชว.เพิม่)

ร้อยละ 100 กจน.

ตชว.ที่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

1
ร้อยละของเงินชดเชยการขาดทุนได้รับการเบิกจ่ายให้สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรในโครงการฯ

 ร้อยละ      100.00 
กวท.

2 ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่รมฯก าหนด

ร้อยละ 97.00      กวท.

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมรอง  :  รายจ่ายเพ่ือการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
กิจกรรมรอง  :  เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก : ชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการล าไยปี 2548

กิจกรรมรอง  : อุดหนุนเพ่ือชดเชยการชาดทุนจากการบริหารจัดการล าไย ปี 2548

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ



ตชว.ที่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

1
สถาบันกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นกลุ่มผู้ผลิต
เกษตรอินทรีย์ แห่ง 37 กจน.

2

ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก 
และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่รมฯก าหนด (ตัวชี้วัดบังคับ)

ร้อยละ 97 กจน.
แผนมาเดือนมกราคม 2560

ตชว.ที่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1 ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก 

และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่รมฯก าหนด (ตัวชี้วัดบังคับ)
ร้อยละ 97 ฝบท.

ตชว.ที่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1 ผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานการปลูกปาล์มน้ ามันอย่างย่ังยืนสามารถ

น าความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง
 ร้อยละ       80.00 กจน.

2 ผู้เข้ารับการอบรมมาตรฐานการปลูกปาล์มน้ ามันอย่างย่ังยืน
สามารถผ่านการอบรม

ราย 5,000.00  กจน.

3 ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก 
และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่รมฯก าหนด

ร้อยละ 97.00      กจน.

รายการ :  รายการบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

กิจกรรมรอง  :  บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลผลิต/โครงการ :  โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมหลัก : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามนัของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

           กิจกรรมรอง : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงาน(ปาล์มน้ ามนั)

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

แผนงาน : แผนงานบุคลากร

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
กิจกรรมรอง  :  ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในนิคมสหกรณ์



ตชว.ที่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร
แห่ง 15 กจน.

2 ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก 
และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่รมฯก าหนด

ร้อยละ 97 กจน.

กิจกรรมรอง  :  อุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบ้ียให้สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกรณีประสบภัยธรรมชาติ
กผง. ไมก่ าหนดตัวชีวัด

กพน.ก าหนดตัวชีวัด 1 ตัว เป็นตัวช้ีวัดในงบอ านวยการ เน่ืองจากใช้ งปม.อนก.

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

ตชว.ที่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการมีปริมาณธุรกิจเพิม่ขึ้น  ร้อยละ         3.00 กจน.
2 ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและ

เบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่รมฯก าหนด
ร้อยละ 97.00      กจน.

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

ตชว.ที่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

1
จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการลดต้นทุนการ
ผลิตแก่สมาชิก แห่ง 30 กจน.

2 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิม่ขึ้น  ร้อยละ         3.00 กจน.
3 ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและ

เบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่รมฯก าหนด
ร้อยละ 97.00      

กจน.

ผลผลิต/โครงการ : โครงการตลาดเกษตรกร
กิจกรรมหลัก :  สนับสนุนตลาดเกษตรกรของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร
           กิจกรรมรอง : ตลาดเกษตรกรของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก : ให้การช่วยเหลือสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก กรณีประสบภัยธรรมชาติ

ผลผลิต/โครงการ :  พัฒนาพ่ืนทีโ่ครงการหลวงและโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

           กิจกรรมรอง : โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตนิคมสหกรณ์

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนงาน : บูรณาการจัดการปัญหาทีดิ่นท ากิน
ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาทีดิ่นท ากินของเกษตรกร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดทีดิ่นตามนโยบายรัฐบาล
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพ่ือแก้ไขปัญหาทีดิ่นท ากินตามนโยบายรัฐบาล


