
หน่วยงานออกแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลักพัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้า

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต



ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563 - 2565) ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก 

แผนแม่บทย่อย : การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ปี 2565

แผน

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ

    ด้านการตลาด การเช่ือมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์

แผนระดับ 3 แผนงานบูรณาการ 2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้ (ปริมาณธุรกิจ) เพ่ิมข้ึน

โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร    ไม่น้อยกว่า

กิจกรรมหลัก พัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3. มูลค่าสินค้าเกษตรท่ีซ้ือขายผ่านช่องทางการตลาด

ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการขยายตัวร้อยละ 3 4. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่าย

    ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีก าหนด

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต งานเลขท่ี กกต.41

หน่วยนับ เป้าหมาย

1. คัดเลือกสถาบันเกษตรกรท่ีมีความพร้อมในด้านการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตร รวมถึงคัดเลือกสินค้าหลักของ แห่ง 3 18,000     

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายท่ีมีศักยภาพในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร/ธุรกิจด้านการผลิต และการตลาด 1. งบด าเนินงาน 18,000     

2. ประสานงาน แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร แห่ง 3 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 18,000     

และการเช่ือมโยงเครือข่าย คร้ัง 4 (1) ค่าใช้สอยและวัสดุส าหรับทุกกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ 5,100      

3. ทบทวนและส่งเสริมสนับสนุนการขับเคล่ือนการด าเนินการตามแผน OPP ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีได้จัดท าแผน OPP แห่ง 3 ให้เกิดผลส าเร็จตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผิดชอบ (ถัวจ่าย) 

ในปีงบประมาณ 2564 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม) 12,900     

4. แนะน าส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในปีงบประมาณ 2564 จัดท าแผน OPP แห่ง - (2.1) จัดประชุมเชิงปฎิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด 6,800       

และขับเคล่ือนการด าเนินการตามแผน OPP         คร้ังท่ี 1 จ านวน 1 วัน (ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด เพ่ือขับเคล่ือนแผนบริหารจัดการ         กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 ด าเนินการตามเป้าหมายและคู่มือท่ีก าหนด)

ตลาดสินค้าเกษตรและผลผลิตในจังหวัด และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและตลาดออนไลน์ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

รวมท้ังส้ิน

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร เช่ือมโยงเครือข่ายสินค้าคลัสเตอร์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตร 
2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน

(Output)

งานท่ีด าเนินการ ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ

จ านวนเงิน

 (บาท)

(ล้านบาท)

ตัวช้ีวัดแผนงาน

บูรณาการ

ร้อยละ 100

วัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิการด าเนินโครงการ (Outcome)

พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ร้อยละ 3

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวช้ีวัด

แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก เป้าหมาย

3 แห่ง



ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต งานเลขท่ี กกต.41

หน่วยนับ เป้าหมาย

(Output)

งานท่ีด าเนินการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
ประเภทรายจ่าย/รายการ

จ านวนเงิน
 (บาท)

5.1 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด คร้ังท่ี 1 ราย 20

 5.1.1 คัดเลือกและประสานผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายซ่ึงเป็นผู้ผลิตตามคลัสเตอร์ 4 กลุ่มสินค้า (2.2) จัดประชุมเชิงปฎิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด 6,100       

 และหรือศูนย์กระจายสินค้า ดังน้ี  1. ข้าว 2. ประมง 3. ผลไม้ 4. โคนมและโคเน้ือ 5 ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC)         คร้ังท่ี 2 จ านวน 1 วัน (ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

 5.1.2 แม่ข่ายคลัสเตอร์ผู้ผลิตและเครือข่ายร่วมจัดท าข้อมูลสินค้าแต่ละชนิดเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจ าหน่าย         กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 ด าเนินการตามเป้าหมายและคู่มือท่ีก าหนด)

การเจรจาธุรกิจการค้า ท้ังด้านการผลิต การตลาด และรายงานการผลการด าเนินกิจกรรมตามแบบรายงานท่ี กพก. ก าหนด -             

5.2 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด คร้ังท่ี 2 ราย 18 -             

ประสานหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เช่น พาณิชย์จังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือหน่วยงานเอกชนโดยตรง 

เพ่ือให้ผู้ซ้ือพบกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมีความพร้อมในการผลิตตามค าส่ังซ้ือ

5.3 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์มืออาชีพ" ตามท่ี กพก. ก าหนด ราย (ตามเป้าหมาย

ท่ี กพก.ก าหนด)

6. เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเช่ือมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ตามท่ี กพก. ก าหนด ราย (ตามเป้าหมาย

ท่ี กพก.ก าหนด)

7. ด าเนินงานตามคู่มือการด าเนินโครงการ แนวทางการปฎิบัติงาน และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค โครงการ 1         

และรายงานผลการส่งเสริมการบริหารจัดการ/พัฒนาตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แห่ง 3

เป้าหมาย ท่ีสอดคล้องกับการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านบริหารจัดการสินค้าเกษตร: ตลาดน าการผลิต         

8. รวบรวม ประมวลผล บริหารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิตและด้านการตลาด เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลด้านการผลิตและ ฐานข้อมูล

การตลาดของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมีเข้าร่วมโครงการตามกระบวนงาน และวิธีปฏิบัติท่ีคู่มือก าหนด

9. รายงานผลการด าเนินโครงการ และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแบบท่ี กพก. ก าหนด แห่ง 3

หากมีงบประมาณเหลือจ่ายให้ส่งคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์ทันที

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 และหลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด ค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้รับ 

ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการด าเนินการ

(2.3) เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์มืออาชีพ" 

       จ านวน 1 คร้ัง ๆ ละ 3 วัน (ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์(2.4) เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเช่ือมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดเกษตรคุณภาพ 
       จ านวน 1 คร้ัง ๆ ละ 3 วัน (ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

(ตามชนิดพืช/

ประเภทผลผลิต

หลัก)



สหกรณ์
กลุ่ม

เกษตรกร
รวม

2 1 3

1 6 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 2 1 3 1 สหกรณ์กำรเกษตรเมืองถลำง จ ำกัด อุปโภคบริโภค

2 สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส. ภูเก็ต จ ำกัด cdc

3 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนป่ำคลอก ยำงพำรำ

รวมท้ังส้ิน

รายช่ือเป้าหมายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีได้จัดท าแผน OPP ในปีงบประมาณ 2564 

ให้ด าเนินการทบทวนและส่งเสริมสนับสนุนการขับเคล่ือนการด าเนินการตามแผน OPP

โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตร และธุรกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2565

ล าดับ

เขต

ตรวจ

ราชการ

หน่วยงาน

จ านวนสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร 
ท่ี

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลผลิตหลัก




