
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Action Plan)

งาน/โครงการ  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาตรฐานข้ึนไป (พัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
แผนงานพ้ืนฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุมนา ณ นคร    นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผู้ปฏิบัติ : นางสาวสุมนา ณ นคร  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ                                                                                                                                                                                                                          

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
วัตถุประสงค์ : เพ่ือแนะน า ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและก ากับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

     งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย เป้าหมาย

1.  สหกรณ์                                   50 แห่ง  - งบด ำเนินงำน บำท

2. กลุ่มเกษตรกร                               1 แห่ง  - งบลงทุน บำท 3 สหกรณ์
 - งบเงินอุดหนุน บำท 1 สหกรณ์

 - งบรำยจ่ำยอ่ืน บำท    ยกระดับประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีอยู่ในระดับต่ ำกว่ำมำตรฐำนให้สูงข้ึน 1 สหกรณ์
บำท

13 สหกรณ์
13 สหกรณ์

   ยกระดับประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีอยู่ในระดับต่ ำกว่ำมำตรฐำนให้สูงข้ึน 19 สหกรณ์

ยกระดับกลุ่มเกษตรกท่ีมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีอยู่ในระดับต่ ำกว่ำมำตรฐำนให้สูงข้ึนอย่ำงน้อยระดับมำตรฐำน 1 กลุ่มเกษตรกร

งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ
1 การวางแผนการปฎิบัติงาน กลุ่ม กบส. และ

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

1.1 ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำรรักษำ และ
ยกระดับประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (อัตรำส่วนทำงกำรเงิน)

 1 คร้ัง 1

1.2 ก ำหนดจัดท ำแผนกำรแนะน ำส่งเสริมกำร
ควบคุมภำยใน

1 คร้ัง 1

2 การด าเนินงานตามแผน
2.1 วิเครำะห์ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเบ้ืองต้น
เพ่ือวำงแผนพัฒนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

51 แห่ง/
1 คร้ัง

1

   รักษำประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับม่ันคงดีและ/หรือม่ันคงดีมำก
   รักษำหรือยกระดับประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจระดับม่ันคงตำมมำตรฐำนให้สูงข้ึน และ/หรือ

ผู้รับผิดชอบ
(ให้ระบุให้ชัดเจน)งาน งบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรม/ข้ันตอนของกิจกรรม เป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

  นางสาวนฤมล สงธนู ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
  นางสาววดีรัตน์ จันทร์นุ่น  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

พ้ืนท่ีเป้าหมาย/ด าเนินการ ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก
1,250            สหกรณ์ภำคกำรเกษตร(มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ในระดับมำตรฐำนข้ึนไปไม่น้อยกว่ำร้อยละ 88)  5 สหกรณ์

   รักษำประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับม่ันคงดีและ/หรือม่ันคงดีมำก
   รักษำหรือยกระดับประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจระดับม่ันคงตำมมำตรฐำนให้สูงข้ึน และ/หรือ

รวมงบประมำณท้ังส้ิน 1,250            สหกรณ์นอกภำค(มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ในระดับมำตรฐำนข้ึนไปไม่น้อยกว่ำร้อย 88) 40 สหกรณ์



งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ

ผู้รับผิดชอบ
(ให้ระบุให้ชัดเจน)งาน งบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรม/ข้ันตอนของกิจกรรม เป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.2 ประชุมร่วมกันระหว่ำงกลุ่มงำนและกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือซักซ้อมควำมเข้ำใจและช้ีแจง
แนวทำงกำรยกระดับประสิทธิภำพในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ (อัตรำส่วนทำงกำรเงิน)

1 คร้ัง 1,250 1 1,250 กลุ่มงาน และ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

2.3 รวบรวมข้อมูลอัตรำส่วนทำงกำรเงินของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือ
ขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน

51 แห่ง/
1 คร้ัง

1 1 กลุ่ม กบส. 

โดยกำรประเมินจำกอัตรำส่วนทำงกำรเงินของ
สหกรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรบริหำรงำนของ
สหกรณ์ โดยพิจำรณำจำก (1) อัตรำส่วนหน้ีสินต่อ
ทุน (2) อัตรำผลตอบแทนต่อทุน (3) อัตรำ
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (4) อัตรำส่วนทุน
หมุนเวียน (5) อัตรำค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนต่อก ำไร
ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน (6) อัตรำส่วนทุน
ส ำรองต่อสินทรัพย์ และ (7) อัตรำส่วนหน้ีระยะส้ัน
ท่ีช ำระได้ตำมก ำหนด

3 การตรวจสอบ ติดตามและรายงานผล 2คร้ัง/แห่ง 1 1

3.1 เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมสหกรณ์เข้ำประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์
เพ่ือแนะน ำส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ
และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์

3.2 รำยงำนผลกำรส่งเสริมประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินธุรกิจ ในกำรประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

4 การประเมินผล และการปรับปรุงการด าเนินงาน 1 คร้ัง 1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
4.1 วิเครำะห์ผลส ำเร็จ/ปัญหำอุปสรรคในกำร
แนะน ำส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร4.2 ปรับปรุงและพัฒนำเพ่ือยกระดับคุณภำพ

1,250

ลายมือช่ือผู้เสนอแผน ...................................... ลายมือช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ ........................................... ผู้อนุมัติแผน ..............................................................

ช่ือ - สกุล              (  นางสาวนฤมล สงธนู ) ช่ือ - สกุล                         ( นางสาวสุมนา ณ นคร ) ช่ือ - สกุล           (  นายศุภธีร์  อยู่วัฒนา )

ต าแหน่ง             นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ต าแหน่ง                      นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ต าแหน่ง                 สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)

นฤมล สงธนู สุมนา  ณ นคร ศุภธีร์ อยู่วัฒนา


