
กิจกรรมหลักน ำลูกหลำนเกษตรกรกลบับำ้น สำนต่ออำชพีกำรเกษตร
โครงกำรพัฒนำทักษะในกำรประกอบอำชีพเพือ่สร้ำงรำยได้

แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม

หน่วยงำนจัดท ำแผนปฏิบัติงำน : กองแผนงำน
หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร : กองพัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

แผนปฏิบัติงำนและงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕65

ส ำนักงำนสหกรณจ์ังหวัดภูเก็ต



ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563 - 2565) ประเด็นพลังทางสังคม

แผนระดับ 3 แผนงานยุทธศาสตร์
โครงการ 1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ 1 ราย
กิจกรรมหลัก 2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่น้อยกว่า
กิจกรรมรอง

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ภูเก็ต งานเลขท่ี ลกบ.41

หน่วยนับ เป้าหมาย

1. คัดเลือกลูกหลานเกษตรกรท่ีมีความพร้อมจากผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2563 ตามจ านวนและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเป้าหมาย ราย 1 1,280              

โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ท่ี กพก. ก าหนด 1. งบด าเนินงาน 1,280              
2. จัดท าทะเบียนเกษตรกร และจัดท าแผนธุรกิจรายบุคคลตามแบบท่ี กพก. ก าหนด ราย 1 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,280              
3. ประสานงาน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในสาขาท่ีสอดคล้องกับความจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมด้านการเกษตร ราย 1 (1) ค่าใช้สอยและวัสดุส าหรับทุกกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ 1,280                

ของลูกหลานเกษตรกรเป้าหมาย ให้ความรู้ ค าแนะน า หรืออ านวยความสะดวกในการสมัครเข้าอบรมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในเน้ือหาวิชา ให้เกิดผลส าเร็จตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผิดชอบ (ถัวจ่าย)
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

4. ประสาน กพก. เพ่ือแจ้งข้อมูลจ านวนเป้าหมายและรายละเอียดของลูกหลานเกษตรกรท่ีเข้าร่วมประชุม ราย 1
5. จัดประชุมหรือประสานลูกหลานเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ คร้ัง 1

(กพก. จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับส านักงานสหกรณ์จังหวัดท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานด าเนินการ
จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ฯ อีกคร้ัง)

6. แนะน าให้ลูกหลานเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ และให้มีส่วนร่วมในการใช้บริการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ราย 1
การออม การรวบรวมผลผลิต หรือบริการด้านการเกษตรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หรือมีส่วนในการบริหารงานสหกรณ์

7. แนะน า ส่งเสริม และสนับสนุนให้ลูกหลานเกษตรกรเป้าหมายน าผลผลิต/สินค้า มาวางจ าหน่ายในร้านสหกรณ์ และซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ราย 1
และร่วมกิจกรรมเช่ือมโยงกับโครงการอ่ืนของกรมส่งเสริมสหกรณ์

รวมท้ังส้ิน

วัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิการด าเนินโครงการ (Outcome)
เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรได้เข้าถึงองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิต รวมถึงการสร้างอาชีพการเกษตรอย่างย่ังยืน 

ให้เกิดความม่ันคงในการประกอบอาชีพการเกษตร 

1. ลูกหลานสมาชิกและบุคคลท่ัวไปท่ีเข้าร่วมโครงการมีอาขีพการเกษตรท่ีม่ันคงและมีรายได้จากการประกอบอาชีพการเกษตรท่ีสามารถ

ด ารงชีพได้อย่างย่ังยืนภายใน 3 ปี

2. สหกรณ์การเกษตรเป็นศูนย์กลางในการน าลูกหลานสมาชิกและบุคคลท่ัวไปเข้ามาประกอบอาชีพการเกษตร

ท่ีบ้านเกิดของตนเอง และเป็นท่ีพ่ึงของสมาชิกอย่างแท้จริง

(Output)

งานท่ีด าเนินการ
ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ

จ านวนเงิน

 (บาท)

เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก เป้าหมาย
พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้
น าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 12,000 บาท
น าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 3. เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3

4. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่าย 

ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีก าหนด

ร้อยละ 100

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

แผนแม่บทย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม

ตัวช้ีวัด (ภาพรวมโครงการ)

ปี 2565
แผน

ดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคม เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10



8. ติดตามผลการด าเนินการโครงการของลูกหลานเกษตรกรเป้าหมาย ราย 1
9. รายงานผลการด าเนินงานตามข้ันตอนและเง่ือนไขของการรายงานผลตามท่ีกรมฯ ก าหนด คร้ัง 8

เง่ือนไขส าคัญ (โปรดท าความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)
1. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานน้ีแล้ว ให้จัดท า Action Plan โดยก าหนดข้ันตอนในการเข้าปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับโอนจัดสรร เพ่ือให้หน่วยงานใช้ในการก ากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลส าเร็จของงานตามแนวทาง/เง่ือนเวลาท่ีก าหนด
2. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือส่ังการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานผลตามเง่ือนไขท่ีกอง/ส านักก าหนด เพ่ือให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวช้ีวัดและวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดและการขับเคล่ือนงาน/

โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรมพร้อมรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามเง่ือนเวลาและรูปแบบการรายงานผลท่ีกอง/ส านักก าหนด
3. เม่ือได้รับโอนเงินประจ างวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงานฯ ปี พ.ศ. 2565

ตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณท่ีกรมก าหนด
4. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณข้ึนอยู่กับอ านาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย 

การโอนจัดสรรหรือการเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด ค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการด าเนินการ
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