
แผนปฏิบัติงานและแผนใชจายประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก 

แผนงานพ้ืนฐาน (Function) 

 แผนงาน บุคลากรภาครัฐ  

 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ สงเสริม 

 รายการ บุคลากรภาครัฐสงเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

    กิจกรรมหลัก คาใชจายบุคลากรภาครัฐกรมสงเสริมสหกรณ 

        - กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมสงเสริมสหกรณ 

        - กิจกรรมรอง พนักงานราชการ 

          1. หลักเกณฑ 

          2. จังหวัดกระบี่ - จังหวัดภูเก็ต 

          3. จังหวัดมหาสารคาม - จังหวัดอุบลราชธานี 

          4. ศูนย 1 - 20 

          5. สวนกลาง 

 แผนงาน พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 แผนงานรองสงเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

 ผลผลิต สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการพัฒนาสูความเขมแข็ง 

    กิจกรรมหลัก การจัดงานมหกรรมสินคาสหกรณ 

        - กิจกรรมรอง มหกรรมสินคาสหกรณ 

    กิจกรรมหลัก ใหการขวยเหลือสหกรณ/กลุมเกษตรกรและสมาชิก กรณีประสบภัยธรรมชาต ิ

        - กิจกรรมรอง อุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรและสมาชิก กรณีประสบภัย
ธรรมชาติ 

    กิจกรรมหลัก ชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการลําไยป 2548 

        - กิจกรรมรอง อุดหนุนเพื่อชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการลําไย ป 2548 

    กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสูเกษตรกรปราดเปรื่อง 

        - กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

    กิจกรรมหลัก ขับเคลือ่นวาระแหงชาติดานการสหกรณ 

        - กิจกรรมรอง สนับสนุนวาระแหงชาติดานการสหกรณ 



    กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        - กิจกรรมรอง การดูแลบํารุงรักษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    กิจกรรมหลัก ชดเชยน้ํานมโคที่เททิ้งเนื่องจากโรงงานผูรับซื้อประสบอุทกภัยป 2554 

        - กิจกรรมรอง อุดหนุนเพื่อชดเชยน้ํานมโคที่เทท้ิงเนื่องจากโรงงานผูรับซื้อประสบอุทกภัยป 2554 

    กิจกรรมหลัก สงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรสูความเขมแข็ง 

        - กิจกรรมรอง สงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรตามระบบ CPS (รวมอํานวยการสวนภูมิภาค) 

          1. หลักเกณฑ 

          2. แผนปฏิบัติงาน 

        - กิจกรรมรอง อํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

        - กิจกรรมรอง อํานวยการสวนกลาง 

                1) สํานักงานเลขานุการกรม 

                2) กลุมตรวจสอบภายใน 

                3) กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

                4) กองการเจาหนาที่ 

                5) กองคลัง 

                6) กองแผนงาน 

                7) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                8) กองประสานโครงการพระราชดําริ 

                9) สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย 

              10) สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ 

              11) กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร 

              12) กองพัฒนาสหกรณดานการเงินและรานคา 

              13) กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ 

              14) สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

              15) สถาบันพัฒนากรรมการสหกรณและฝายจัดการสหกรณ 

        - กิจกรรมรอง กํากับ ดูแล คุมครองระบบสหกรณ 

        - กิจกรรมรอง เสริมสรางและสนับสนุนความเขมแข็งของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

        - กิจกรรมรอง พัฒนาความเขมแข็งสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร 



        - กิจกรรมรอง พัฒนาความเขมแข็งสหกรณนอกภาคการเกษตร 

        - กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ 

        - กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร 

แผนงานยุทธศาสตร (Agenda) 

 แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกร
อยางเปนระบบ  

 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ 

    กิจกรรมหลัก สงเสริมและพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ 

        - กิจกรรมรอง สงเสริมและพัฒนาความสามารถในการแขงขันการดําเนินธุรกิจกาแฟในสหกรณ
และกลุมเกษตรกร 

 โครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 

    กิจกรรมหลัก สงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 

        - กิจกรรมรอง สงเสริมการใชเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

    กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงการหลวง 

        - กิจกรรมรอง สงเสริมสหกรณในพื้นท่ีโครงการหลวง 

    กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

        - กิจกรรมรอง สงเสริมและพัฒนาสหกรณอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

        - กิจกรรมรอง ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 โครงการตลาดเกษตรกร 

    กิจกรรมหลัก สนับสนนุตลาดเกษตรกรของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

        - กิจกรรมรอง ตลาดเกษตรกรของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

 โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

    กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้าํมันของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

        - กิจกรรมรอง พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงาน (ปาลมน้ํามัน) 

    กิจกรรมหลัก สนับสนนุสหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตรรายใหญ 

        - กิจกรรมรอง สนับสนุนสหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตร 

 โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 



    กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

        - กิจกรรมรอง พัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 โครงการธนาคารสินคาเกษตร 

    กิจกรรมหลัก สนับสนนุธนาคารสินคาเกษตร 

        - กิจกรรมรอง ธนาคารสินคาเกษตร 

 โครงการพัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

    กิจกรรมหลัก พัฒนาความเขมแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ 

        - กิจกรรมรอง พัฒนาความเขมแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ 

    กิจกรรมหลัก สงเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุดีแกเกษตรกรในสถาบันเกษตรกร 

        - กิจกรรมรอง สงเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุขาวและถั่วเหลือง 

 โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ 

    กิจกรรมหลัก สงเสริมการใชยางในหนวยงานและสหกรณ 

        - กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนมของสหกรณดวยการใชแผนยางพาราปูพื้นคอกโคนม 

แผนงานบูรณาการ 

 แผนงาน บูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต  

 โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต 

    กิจกรรมหลัก สงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต 

        - กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปยางพาราของสหกรณ/กลุมเกษตรกรใน
จังหวัดยะลา 

        - กิจกรรมรอง กอสรางอาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จังหวัดสงขลา 

        - กิจกรรมรอง เสริมสรางความมั่นคงของหมูบานดวยวิธีการสหกรณ 162 หมูบาน 

        - กิจกรรมรอง เพิ่มขีดความสามารถการจัดการธุรกิจของสหกรณภาคการเกษตร จังหวัดปตตานี 

        - กิจกรรมรอง ขยายผลการพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจสหกรณการเกษตรและสหกรณประมง 

        - กิจกรรมรอง พัฒนาผูนําชุมชนและบุคลากรขององคกรตางๆ ในชุมชน 

 แผนงาน บูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

    กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณชายแดน 

        - กิจกรรมรอง พัฒนาสหกรณชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 



 แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิัล  

 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิัล 

    กิจกรรมหลัก พัฒนาเศรษฐกิจดจิิทัล 

        - กิจกรรมรอง พัฒนาระบบทะเบียนกลุมเกษตรกร 

        - กิจกรรมรอง พัฒนาระบบ e-Commerce สินคาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร 

 แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง  

 โครงการพัฒนากลุมอาชีพสรางมูลคาเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร 

    กิจกรรมหลัก พัฒนากลุมอาชีพสรางมูลคาเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร 

        - กิจกรรมรอง พัฒนากลุมอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

 แผนงาน บูรณาการจัดการปญหาที่ดินทํากิน    

 โครงการโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร  

    กิจกรรมหลัก สงเสริมและพัฒนาอาชีพภายใตโครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล 

        - กิจกรรมรอง สงเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแกไขปญหาท่ีดินทํากินตามนโยบายรัฐบาล 

 แผนงาน บูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 โครงการสงเสริมบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในสหกรณภาคการเกษตร 

    กิจกรรมหลัก บริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในสหกรณภาคการเกษตร 

        - กิจกรรมรอง สงเสริมบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในสหกรณภาค
การเกษตร  
 


