
กิจกรรมหลักเพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ/กลุมเกษตรกร

ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอาํเภอ (งบดําเนินงาน ฉบับปรับปรุง)

โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ กลุมเกษตรกร 

และธุรกิจชุมชน

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกจิฐานราก

หนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติงาน : กองแผนงาน

    หนวยงานรับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64



ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2563 - 2565) ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก 

แผนแมบทยอย : การสรางสภาพแวดลอมและกลไกที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ป 2564

แผน 1. สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจ ไมนอยกวา

ผูประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องไมนอยกวารอยละ 3  - สหกรณ

 - กลุมเกษตรกร

แผนระดับ 3 แผนงานบูรณาการ 2. สหกรณและกลุมเกษตรกรมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จําหนายผลผลิต

โครงการ พัฒนาศกัยภาพการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ กลุมเกษตรกร และธุรกิจชุมชน    สินคาเกษตร และใหบริการทางดานสินคาเกษตรเพิ่มขึ้นไมนอยกวา

กิจกรรมหลัก เพิ่มขีดความสามารถในการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหเปนองคกรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอําเภอ 3. ควบคุมการใชจายงบประมาณตามงบรายจายและกิจกรรมหลักและเบิกจาย

ปริมาณธรุกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการขยายตวัรอยละ 3     ใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการท่ีกําหนด

สวนราชการ : กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานรับผิดชอบ :  สํานักงานสหกรณจังหวัด ภูเก็ต งานเลขที่ พขส.40

หนวยนับ เปาหมาย

กิจกรรมหลักท่ี 2:  เพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหเปนองคกรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอําเภอ แหง 3 79,630       

(กิจกรรมหลักท่ี 2 ดําเนินการควบคูกับกิจกรรมหลักที่ 1 และกิจกรรมหลักท่ี 3 (พัฒนากลไกการตลาด)) 1. งบดําเนินงาน 79,630       

1. ศึกษาการดาํเนินโครงการตามรายละเอียดและรปูแบบท่ีกําหนดไวในคูมอืการดาํเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจ โครงการ 1 1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 79,630       

ของสหกรณ กลุมเกษตรกร และธุรกิจชุมชน (1) คาใชสอยและวัสดุสําหรับทุกกลุมงานที่รับผิดชอบในการดาํเนินกจิกรรมของโครงการฯ 4,480          

2. พิจารณาคัดเลือก ยนืยันรายชื่อสหกรณ/กลุมเกษตรกร และประเมินศักยภาพขั้นตนของสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมายเขารวม สหกรณ 2 ใหเกิดผลสําเรจ็ตามจํานวนกลุมเปาหมายที่รับผิดชอบ (ถัวจาย) จัดสรรตามจํานวนกลุมเปาหมาย

โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ กลุมเกษตรกร และธุรกิจชุมชน โดยมีคุณสมบัตแิละความพรอมท่ีจะดําเนิน กลุมเกษตรกร 1 ใหไวท่ีโครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนนิธรุกิจของสหกรณ กลุมเกษตรกร และธรุกิจชุมชน

กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมตามแผนพัฒนาศกัยภาพ โดยดําเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบท่ีกําหนดไวในคูมือการดําเนินโครงการ (กิจกรรมหลักท่ี 1 และ 2) เรียบรอยแลว แบงเปนกลุมเปาหมายท่ีจัดทําแผนพัฒนาองคกร/ธรุกิจ 

3. ผูอาํนวยการกลุมงานตาง ๆ และกลุมสงเสริมสหกรณท่ีรับผิดชอบหรือผูแทนเขารวมประชุมชี้แจงแนวทางฯ (กพก. ดําเนินการ) คร้ัง 1 และกลุมเปาหมายเพ่ือดําเนินงานตามกระบวนงานขอรบัการสนบัสนุนเงนิอุดหนุนฯ

เพื่อรับทราบ ทําความเขาใจ และดําเนินการตามแนวทางการขบัเคล่ือนงานโครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนนิธรุกิจของสหกรณ ราย 36 (2) คาใชจายสําหรับเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในระดับเขต รวมกับหนวยงานในเขตที่ผูตรวจราชการกรม -               

กลุมเกษตรกร และธรุกิจชุมชน และโครงการสงเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสาํหรับสินคาเกษตรที่สอดคลองกับการขับเคล่ือน (นอกเหนือจากที่โครงการไมไดจัดให)

นโยบายเกษตรแปรรูปและตลาดนําการผลิตผานสถาบันเกษตรกรแบบบูรณาการในระดับพื้นท่ี ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ดังน้ี

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดําเนินงาน ฉบับปรับปรงุ)

ตัวช้ีวัด

แผนแมบทยอย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก เปาหมาย

3 แหง

2 แหง

1 แหง

พัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก รอยละ 3

รอยละ 100

ตัวช้ีวัดแผนงาน

บูรณาการ

รวมทั้งส้ิน

วัตถุประสงค ผลสัมฤทธิ์การดําเนินโครงการ (Outcome)

1. เพื่อพฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดาํเนินกจิการและธรุกิจของสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหเปนองคกรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอําเภอ

2. เพื่อผลักดันใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปนศูนยกลางในการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตสินคาเกษตรของสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร 

    รวมถึงการตลาดไดตลอดหวงโซอุปทาน

1. สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการพัฒนาศักภาพการดําเนินกจิการและธรุกิจใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจชุมชน

    ในระดับอําเภอ

2. สหกรณและกลุมเกษตรกรมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จําหนายผลผลิตสินคาเกษตร 

    และใหบริการทางดานสินคาเกษตรไดเพิ่มขึ้น

3. สหกรณและกลุมเกษตรกรมีขีดความสามารถในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ และสรางสรรค/ขับเคล่ือน

    กิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชนไดตลอดหวงโซอุปทาน

(Output)

งานที่ดําเนินการ ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจาย/รายการ

จํานวนเงิน

 (บาท)

สวนราชการ : กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานรับผิดชอบ :  สํานักงานสหกรณจังหวัด ภูเก็ต งานเลขที่ พขส.40

หนวยนับ เปาหมาย

(Output)

งานที่ดําเนินการ ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจาย/รายการ

จํานวนเงิน

 (บาท)

3.1 สรางความเขมแข็งชุมชน/สถาบันเกษตรกร : แผนพัฒนาศกัยภาพการบริหารจัดการองคกร/ธรุกิจใหเปนองคกรหลกั (3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม (ถัวจายไดภายในการจัดอบรม) 75,150       

    ในระดับอําเภอที่เขมแข็ง (3.1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคล่ือนงานโครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ 6,840          

3.2 การแปรรูปเพ่ิมมูลคา : แผนพัฒนาศกัยภาพการดาํเนินธุรกิจรวบรวม จัดเกบ็ และแปรรปูผลผลติการเกษตรใหเปนศูนยกลาง        กลุมเกษตรกร และธุรกิจชุมชนแบบบูรณาการในระดับพื้นท่ีผานสถาบันเกษตรกร (Conference) 

    ในระดับชุมชน        จํานวน 1 คร้ัง รวม 36 ราย

3.3 ขยายชองทางการตลาด/หาตลาดใหม :  แผนพัฒนาการตลาดเชิงสรางสรรคแบบมีสวนรวมรองรับเกษตรสรางมูลคาในสถาบันเกษตรกร (3.2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ 27,510        

     ใหเช่ือมโยงเครื่อขาย/คลัสเตอรกับภาคสวนตาง ๆ  เพ่ือเพิ่มชองทางการตลาดและการจําหนายสินคาเกษตร         ของสถาบันเกษตรกร (รายแหง) และแผนบริหารจัดการสินคาเกษตร (OPP) ในระดับจังหวัด/พื้นท่ี 

3.4 ขับเคล่ือนนโยบายตลาดนําการผลิต : แผนบริหารจัดการสินคาเกษตร (OPP) ระดับพ้ืนท่ี/จังหวดัตามผลผลิตหลัก และฐานขอมูล         จํานวน 1 คร้ัง รวม 2 วนั 

     อุปสงค/อุปทานสินคาเกษตร (3.3) จัดอบรม "การพัฒนาผลติภัณฑและบรรจุภณัฑสินคาเกษตรแปรรูปภายใตโครงการ 1 อําเภอ 40,800        

4. ผูอาํนวยการกลุมงานตาง ๆ และกลุมสงเสริมสหกรณท่ีรับผิดชอบหรือผูแทนเขารวมประชุมเชิงปฏบัิติการสรางองคความรูการจัดทาํ คร้ัง 1         1 ผลิตภัณฑสินคาเกษตร ใหกับสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมายตามจํานวนอําเภอ เพื่อรวมกับ -                

แผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร และการจัดทําแผนบริหารจดัการสินคาเกษตร ราย         หนวยงานบูรณาการในพื้นท่ี จํานวน 1 คร้ังๆ ละ 2 วนั

ระดับจังหวัด (OPP) (กพก. ดําเนินการ) หมายเหตุ : 

5. กําหนดวธีิการปฏิบัตติามคูมือ ประสานงาน และดําเนินการรวมกับสถาบันเกษตรกรท่ีรบัผดิชอบ เพื่อดาํเนินกจิกรรมตามที่คูมือกําหนด สหกรณ 2 งบประมาณในการดาํเนินกิจกรรมของสํานักงานสหกรณจงัหวัด หนวยงานที่รบัผิดชอบโครงการ 

รวมกันวิเคราะหบริบท ศักยภาพการพัฒนา ขดีความสามารถ และความพรอมของสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมายในการพัฒนา/ กลุมเกษตรกร 1 (กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร) จะประสานกับกองคลังโอนจัดสรรงบประมาณและแจง

ปรับปรุง เพื่อจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพฯ ใน 3 กิจกรรมหลัก ซึ่งตองดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ ใหเกิดผลสาํเรจ็ไดในปงบประมาณ สํานักงานสหกรณจังหวัดอีกครั้ง

 พ.ศ. 2564 ตามแนวทางการขับเคล่ือนและวิธีการประเมินผลที่โครงการและคูมือกําหนด 

6. จัดทําแผน (One Plan Province : OPP) ระดับจังหวัด/พื้นท่ี เพ่ือใชเปนขอมูลในการกําหนดรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ และ คร้ัง 1

จัดทําแผนพฒันาศักยภาพฯ ของกลุมเปาหมาย 3 กิจกรรมหลัก เชน แผนบริหารจัดการองคกร/ธรุกิจ แผนการผลิต แผนการตลาด ราย

แผนการรับซื้อผลผลิต/แผนการรวบรวม/จัดเกบ็/และแปรรูป เปนตน เพื่อใชในการกําหนดกจิกรรม หลักสตูร และวิธีการพฒันากิจการ สหกรณ 2

หรือกิจกรรม/การอบรมอื่น ๆ ท่ีจะดําเนินการภายใตแผนพัฒนา/ปรับปรุงศักยภาพองคกรของแตละสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมาย กลุมเกษตรกร 1

รวมกันตามวตัถปุระสงคและผลลัพธท่ีโครงการกําหนด พรอมจดัทําแผนปฏิบัตกิาร (Action Plan) รายสหกรณ/กลุมเกษตรกร

ตามแผนพัฒนาและปรับปรงุศักยภาพการดําเนินกิจการและธุรกิจและแผนอื่น ๆ ตามกจิกรรม ศกัยภาพและความพรอม (รายแหง) 

7. เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินคาเกษตร (OPP) ระดับจังหวัด/พื้นท่ี เพ่ือรวมดําเนินกิจกรรม คร้ัง 1

แบบบูรณาการในระดับพื้นท่ีตามแผน OPP  สรุปนําเสนอผลสําเร็จในรูปแบบ VTR ของสถาบันเกษตรกรท่ีรับผิดชอบ และผลการเผยแพร สหกรณ 2

ผลงานผานส่ืออิเล็กทรอนิกสในเชิงประจักษ รวมถึงปฏิบัตงิานรวมกับหนวยงานที่ทําหนาท่ีฝายเลขานุการท่ีจัดประชุมระดับเขต กลุมเกษตรกร 1

8. จัดอบรม ประสานความรวมมือ บูรณาการรวมกบัหนวยงานตาง ๆ ในระดับพื้นท่ี เชน กตส. ศูนย AIC และสถาบันทางวิชาการตาง ๆ สหกรณ 2

ท่ีเก่ียวของ เปนตน เพื่อกําหนดหลักสูตรในการ 1 อําเภอ 1 ผลิตภัณฑสนิคาเกษตร" เพื่อใหการกาํหนดหัวขอในการจัดอบรม กลุมเกษตรกร 1

มกีารบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานในพื้นที่และเปนความตองการของสถาบันเกษตรกรตามแผนพฒันาศกัยภาพฯ/แผน OPP 

ของจังหวดั/พื้นท่ี

9. ประสานงาน และรวมจัดทํา VTR นําเสนอผลสําเร็จของการดําเนินการแผนพัฒนาศักยภาพ/ปรับปรุงองคกร และผลการขับเคลื่อน สหกรณ 2

แผน OPP รวมกับสหกรณ/กลุมเกษตรกร (รายแหง) ตามหลกัเกณฑและกระบวนงานที่กําหนดไวในคูมอืการดาํเนินโครงการ กลุมเกษตรกร 1

พรอมรายงานผล และนําเสนอตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ (อพก.) ในระดับจังหวัด



ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2563 - 2565) ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก 

แผนแมบทยอย : การสรางสภาพแวดลอมและกลไกที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ป 2564

แผน 1. สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจ ไมนอยกวา

ผูประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องไมนอยกวารอยละ 3  - สหกรณ

 - กลุมเกษตรกร

แผนระดับ 3 แผนงานบูรณาการ 2. สหกรณและกลุมเกษตรกรมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จําหนายผลผลิต

โครงการ พัฒนาศกัยภาพการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ กลุมเกษตรกร และธุรกิจชุมชน    สินคาเกษตร และใหบริการทางดานสินคาเกษตรเพิ่มขึ้นไมนอยกวา

กิจกรรมหลัก เพิ่มขีดความสามารถในการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหเปนองคกรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอําเภอ 3. ควบคุมการใชจายงบประมาณตามงบรายจายและกิจกรรมหลักและเบิกจาย

ปริมาณธรุกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการขยายตวัรอยละ 3     ใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการท่ีกําหนด

สวนราชการ : กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานรับผิดชอบ :  สํานักงานสหกรณจังหวัด ภูเก็ต งานเลขที่ พขส.40

หนวยนับ เปาหมาย

กิจกรรมหลักท่ี 2:  เพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหเปนองคกรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอําเภอ แหง 3 79,630       

(กิจกรรมหลักท่ี 2 ดําเนินการควบคูกับกิจกรรมหลักที่ 1 และกิจกรรมหลักท่ี 3 (พัฒนากลไกการตลาด)) 1. งบดําเนินงาน 79,630       

1. ศึกษาการดาํเนินโครงการตามรายละเอียดและรปูแบบท่ีกําหนดไวในคูมอืการดาํเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจ โครงการ 1 1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 79,630       

ของสหกรณ กลุมเกษตรกร และธุรกิจชุมชน (1) คาใชสอยและวัสดุสําหรับทุกกลุมงานที่รับผิดชอบในการดาํเนินกจิกรรมของโครงการฯ 4,480          

2. พิจารณาคัดเลือก ยนืยันรายชื่อสหกรณ/กลุมเกษตรกร และประเมินศักยภาพขั้นตนของสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมายเขารวม สหกรณ 2 ใหเกิดผลสําเรจ็ตามจํานวนกลุมเปาหมายที่รับผิดชอบ (ถัวจาย) จัดสรรตามจํานวนกลุมเปาหมาย

โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ กลุมเกษตรกร และธุรกิจชุมชน โดยมีคุณสมบัตแิละความพรอมท่ีจะดําเนิน กลุมเกษตรกร 1 ใหไวท่ีโครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนนิธรุกิจของสหกรณ กลุมเกษตรกร และธรุกิจชุมชน

กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมตามแผนพัฒนาศกัยภาพ โดยดําเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบท่ีกําหนดไวในคูมือการดําเนินโครงการ (กิจกรรมหลักท่ี 1 และ 2) เรียบรอยแลว แบงเปนกลุมเปาหมายท่ีจัดทําแผนพัฒนาองคกร/ธรุกิจ 

3. ผูอาํนวยการกลุมงานตาง ๆ และกลุมสงเสริมสหกรณท่ีรับผิดชอบหรือผูแทนเขารวมประชุมชี้แจงแนวทางฯ (กพก. ดําเนินการ) คร้ัง 1 และกลุมเปาหมายเพ่ือดําเนินงานตามกระบวนงานขอรบัการสนบัสนนุเงนิอุดหนุนฯ

เพื่อรับทราบ ทําความเขาใจ และดําเนินการตามแนวทางการขบัเคล่ือนงานโครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนนิธรุกิจของสหกรณ ราย 36 (2) คาใชจายสําหรับเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในระดับเขต รวมกับหนวยงานในเขตที่ผูตรวจราชการกรม -               

กลุมเกษตรกร และธรุกิจชุมชน และโครงการสงเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสาํหรับสินคาเกษตรท่ีสอดคลองกับการขับเคล่ือน (นอกเหนือจากที่โครงการไมไดจัดให)

นโยบายเกษตรแปรรูปและตลาดนําการผลิตผานสถาบันเกษตรกรแบบบูรณาการในระดับพื้นท่ี ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ดังน้ี

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดําเนินงาน ฉบับปรับปรงุ)

ตัวช้ีวัด

แผนแมบทยอย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก เปาหมาย

3 แหง

2 แหง

1 แหง

พัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก รอยละ 3

รอยละ 100

ตัวช้ีวัดแผนงาน

บูรณาการ

รวมทั้งส้ิน

วัตถุประสงค ผลสัมฤทธิ์การดําเนินโครงการ (Outcome)

1. เพื่อพฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดาํเนินกจิการและธรุกิจของสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหเปนองคกรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอําเภอ

2. เพื่อผลักดันใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปนศูนยกลางในการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตสินคาเกษตรของสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร 

    รวมถึงการตลาดไดตลอดหวงโซอุปทาน

1. สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการพัฒนาศักภาพการดําเนินกจิการและธรุกิจใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจชุมชน

    ในระดับอําเภอ

2. สหกรณและกลุมเกษตรกรมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จําหนายผลผลิตสินคาเกษตร 

    และใหบริการทางดานสินคาเกษตรไดเพิ่มขึ้น

3. สหกรณและกลุมเกษตรกรมีขีดความสามารถในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ และสรางสรรค/ขับเคล่ือน

    กิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชนไดตลอดหวงโซอุปทาน

(Output)

งานที่ดําเนินการ ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจาย/รายการ

จํานวนเงิน

 (บาท)

สวนราชการ : กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานรับผิดชอบ :  สํานักงานสหกรณจังหวัด ภูเก็ต งานเลขที่ พขส.40

หนวยนับ เปาหมาย

(Output)

งานที่ดําเนินการ ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจาย/รายการ

จํานวนเงิน

 (บาท)

3.1 สรางความเขมแข็งชุมชน/สถาบันเกษตรกร : แผนพัฒนาศกัยภาพการบริหารจัดการองคกร/ธรุกิจใหเปนองคกรหลกั (3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม (ถัวจายไดภายในการจัดอบรม) 75,150       

    ในระดับอําเภอที่เขมแข็ง (3.1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคล่ือนงานโครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ 6,840          

3.2 การแปรรูปเพ่ิมมูลคา : แผนพัฒนาศกัยภาพการดาํเนินธุรกิจรวบรวม จัดเกบ็ และแปรรปูผลผลติการเกษตรใหเปนศูนยกลาง        กลุมเกษตรกร และธุรกิจชุมชนแบบบูรณาการในระดับพื้นท่ีผานสถาบันเกษตรกร (Conference) 

    ในระดับชุมชน        จํานวน 1 คร้ัง รวม 36 ราย

3.3 ขยายชองทางการตลาด/หาตลาดใหม :  แผนพัฒนาการตลาดเชิงสรางสรรคแบบมีสวนรวมรองรับเกษตรสรางมูลคาในสถาบันเกษตรกร (3.2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ 27,510        

     ใหเช่ือมโยงเครื่อขาย/คลัสเตอรกับภาคสวนตาง ๆ  เพ่ือเพิ่มชองทางการตลาดและการจําหนายสินคาเกษตร         ของสถาบันเกษตรกร (รายแหง) และแผนบริหารจัดการสินคาเกษตร (OPP) ในระดับจังหวัด/พื้นท่ี 

3.4 ขับเคล่ือนนโยบายตลาดนําการผลิต : แผนบริหารจัดการสินคาเกษตร (OPP) ระดับพ้ืนท่ี/จังหวดัตามผลผลิตหลัก และฐานขอมูล         จํานวน 1 คร้ัง รวม 2 วนั 

     อุปสงค/อุปทานสินคาเกษตร (3.3) จัดอบรม "การพัฒนาผลติภัณฑและบรรจุภณัฑสินคาเกษตรแปรรูปภายใตโครงการ 1 อําเภอ 40,800        

4. ผูอาํนวยการกลุมงานตาง ๆ และกลุมสงเสริมสหกรณท่ีรับผิดชอบหรือผูแทนเขารวมประชุมเชิงปฏบัิติการสรางองคความรูการจัดทาํ คร้ัง 1         1 ผลิตภัณฑสินคาเกษตร ใหกับสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมายตามจํานวนอําเภอ เพื่อรวมกับ -                

แผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร และการจัดทําแผนบริหารจดัการสินคาเกษตร ราย         หนวยงานบูรณาการในพื้นท่ี จํานวน 1 คร้ังๆ ละ 2 วนั

ระดับจังหวัด (OPP) (กพก. ดําเนินการ) หมายเหตุ : 

5. กําหนดวธีิการปฏิบัตติามคูมือ ประสานงาน และดําเนินการรวมกับสถาบันเกษตรกรท่ีรบัผดิชอบ เพื่อดาํเนินกจิกรรมตามที่คูมือกําหนด สหกรณ 2 งบประมาณในการดาํเนินกิจกรรมของสํานักงานสหกรณจงัหวัด หนวยงานที่รบัผิดชอบโครงการ 

รวมกันวิเคราะหบริบท ศักยภาพการพัฒนา ขดีความสามารถ และความพรอมของสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมายในการพัฒนา/ กลุมเกษตรกร 1 (กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร) จะประสานกับกองคลังโอนจัดสรรงบประมาณและแจง

ปรับปรุง เพื่อจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพฯ ใน 3 กิจกรรมหลัก ซึ่งตองดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ ใหเกิดผลสาํเรจ็ไดในปงบประมาณ สํานักงานสหกรณจังหวัดอีกครั้ง

 พ.ศ. 2564 ตามแนวทางการขับเคล่ือนและวิธีการประเมินผลที่โครงการและคูมือกําหนด 

6. จัดทําแผน (One Plan Province : OPP) ระดับจังหวัด/พื้นท่ี เพ่ือใชเปนขอมูลในการกําหนดรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ และ คร้ัง 1

จัดทําแผนพฒันาศักยภาพฯ ของกลุมเปาหมาย 3 กิจกรรมหลัก เชน แผนบริหารจัดการองคกร/ธรุกิจ แผนการผลิต แผนการตลาด ราย

แผนการรับซื้อผลผลิต/แผนการรวบรวม/จัดเกบ็/และแปรรูป เปนตน เพื่อใชในการกําหนดกจิกรรม หลักสตูร และวิธีการพฒันากิจการ สหกรณ 2

หรือกิจกรรม/การอบรมอื่น ๆ ท่ีจะดําเนินการภายใตแผนพัฒนา/ปรับปรุงศักยภาพองคกรของแตละสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมาย กลุมเกษตรกร 1

รวมกันตามวตัถปุระสงคและผลลัพธท่ีโครงการกําหนด พรอมจดัทําแผนปฏิบัตกิาร (Action Plan) รายสหกรณ/กลุมเกษตรกร

ตามแผนพัฒนาและปรับปรงุศักยภาพการดําเนินกิจการและธุรกิจและแผนอื่น ๆ ตามกจิกรรม ศกัยภาพและความพรอม (รายแหง) 

7. เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินคาเกษตร (OPP) ระดับจังหวัด/พื้นท่ี เพ่ือรวมดําเนินกิจกรรม คร้ัง 1

แบบบูรณาการในระดับพื้นท่ีตามแผน OPP  สรุปนําเสนอผลสําเร็จในรูปแบบ VTR ของสถาบันเกษตรกรท่ีรับผิดชอบ และผลการเผยแพร สหกรณ 2

ผลงานผานส่ืออิเล็กทรอนิกสในเชิงประจักษ รวมถึงปฏิบัตงิานรวมกับหนวยงานที่ทําหนาท่ีฝายเลขานุการท่ีจัดประชุมระดับเขต กลุมเกษตรกร 1

8. จัดอบรม ประสานความรวมมือ บูรณาการรวมกบัหนวยงานตาง ๆ ในระดับพื้นท่ี เชน กตส. ศูนย AIC และสถาบันทางวิชาการตาง ๆ สหกรณ 2

ท่ีเก่ียวของ เปนตน เพื่อกําหนดหลักสูตรในการ 1 อําเภอ 1 ผลิตภัณฑสนิคาเกษตร" เพื่อใหการกาํหนดหัวขอในการจัดอบรม กลุมเกษตรกร 1

มกีารบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานในพื้นที่และเปนความตองการของสถาบันเกษตรกรตามแผนพฒันาศกัยภาพฯ/แผน OPP 

ของจังหวดั/พื้นท่ี

9. ประสานงาน และรวมจัดทํา VTR นําเสนอผลสําเร็จของการดําเนินการแผนพัฒนาศักยภาพ/ปรับปรุงองคกร และผลการขับเคลื่อน สหกรณ 2

แผน OPP รวมกับสหกรณ/กลุมเกษตรกร (รายแหง) ตามหลกัเกณฑและกระบวนงานที่กําหนดไวในคูมอืการดาํเนินโครงการ กลุมเกษตรกร 1

พรอมรายงานผล และนําเสนอตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ (อพก.) ในระดับจังหวัด

สวนราชการ : กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานรับผิดชอบ :  สํานักงานสหกรณจังหวัด ภูเก็ต งานเลขที่ พขส.40

หนวยนับ เปาหมาย

(Output)

งานที่ดําเนินการ ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจาย/รายการ

จํานวนเงิน

 (บาท)

10. รวมดําเนินกิจกรรมตามโครงการในแผน OPP จดัทําขอมูลผลการวเิคราะหศกัยภาพการดาํเนินธรุกิจ/องคกร ขอมูลดานการผลิต สหกรณ 2

และการตลาด เพ่ือใหกลุมงานตาง ๆ ใชสังเคราะหขอมูลและใชในการวางแผนขอมูลการผลิตและการตลาดของสหกรณ/กลุมเกษตรกร กลุมเกษตรกร 1

เปาหมาย รวมถึงเขารวมแนะนํา สงเสริม พัฒนาศักยภาพองคกร/ธรุกิจตามแผนพัฒนาฯ เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนงานและ

กิจกรรมตาง ๆ ตามแผนพัฒนา/ปรบัปรุงองคกรรวมกับสหกรณ/กลุมเกษตรกรแบบบูรณาการในระดับพื้นท่ีใหเกดิผลสําเร็จตามตัวชี้วัด

และวัตถุประสงคของโครงการ พรอมสรปุรายงานผล และแกไขปญหาอุปสรรครวมกันตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ (อพก.) ระดับจังหวัด

11. จัดทําฐานขอมูล/เอกสารตาง ๆ ตามแผน OPP และเปนไปตามคูมอืการดําเนินกิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก รวมถึงจัดทําขอมูล สหกรณ 2

เผยแพรและประชาสัมพันธกจิกรรมตามโครงการผานสื่ออเิล็กทรอนิกสตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปรรปู กลุมเกษตรกร 1

และตลาดนําการผลิตในระดับจังหวัด 

12. ตดิตามผลความกาวหนาของโครงการ ตดิตามการใชจายเงนิอดุหนุน การใชประโยชนจากการอุปกรณการตลาดใหมปีระสิทธิภาพ คร้ัง 7

ของแตละสหกรณ/กลุมเกษตรกร (อยางนอยเริ่มต้ังแตป 2560 ถงึปปจจุบัน) และติดตามผลสําเร็จตามแผนพัฒนาฯ เปนรายแหง 

พรอมนําเสนอผลสําเร็จของการพัฒนาศกัยภาพองคกรในระดับหนวยงานตามแผน OPP  โดยรายละเอียดผลสําเร็จของการพัฒนา/

ปรับปรุงศักยภาพตามแผนพัฒนาองคกร/ธรุกิจ พรอมรายงานผลความกาวหนาของการดาํเนินโครงการสงใหกับหนวยงานตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของตามแนวทางในคูมือการปฏิบัติงานที่กรมกาํหนด 

13. ติดตาม ใหคําแนะนํา/แกไขปญหา ประสานงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ รวบรวมขอมูล รายงานผลความกาวหนา/ผลสําเร็จ คร้ัง 7

ประมวลผลขอมูล และสรุปรายงานผลการดาํเนินตามกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมของสหกรณ/กลุมเกษตรกรตามรูปแบบและวิธีการ

การรายงานผล และการติดตามประเมินผลรวมกับผูตรวจราชการกรมและกระทรวงตามท่ีคูมือโครงการกําหนด

เงื่อนไขสําคัญ (โปรดทําความเขาใจกอนปฏิบัติงานและใชจายงบประมาณ)

1. เม่ือหนวยงานไดรับแผนปฏิบัติงานนี้แลว ใหจัดทํา Action Plan โดยกําหนดข้ันตอนในการเขาปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับโอนจัดสรร เพ่ือใหหนวยงานใชในการกํากับ ติดตาม และสรปุรายงานผลสําเร็จของงานตามแนวทาง/เง่ือนเวลาท่ีกําหนด

2. ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คูมือการปฏิบัติงาน/หนังสือสั่งการ และรูปแบบ/วธีิการรายงานผลตามเง่ือนไขที่กอง/สาํนักกําหนด เพื่อใหกิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวชี้วดัและวตัถปุระสงค โดยตองสอดคลองกับรายละเอียดและการขับเคลื่อนงาน/

โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรมพรอมรายงานผลการดาํเนินงาน/โครงการ และการใชจายงบประมาณตามเงื่อนเวลาและรูปแบบการรายงานผลท่ีกอง/สํานักกําหนด

3. เมื่อไดรบัโอนเงนิประจํางวดแลว ใหวางแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกบัระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนปฏิบัตงิาน รวมท้ังเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบตังิานฯ ป พ.ศ. 2564 

ตามแนวทางการใชจายงบประมาณที่กรมกําหนด

4. เมื่อหนวยงานไดรบัแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแลว การอนมุตัเิบิกจายงบประมาณข้ึนอยูกบัอํานาจหัวหนาสวนราชการในการบรหิารงบประมาณ ตามระเบียบวาดวยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑวาดวยการใชงบประมาณรายจาย 

การโอนจัดสรรหรอืการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 โดยใหเปนไปดวยความโปรงใส คุมคาและประหยัด คํานงึถึงประโยชนท่ีไดรบั ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการดําเนินการ

5. กรณีที่มีงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติงาน ใหดําเนินการตามหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 1104/1884 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2563)

6. กรณีที่มีการจัดอบรมโดยใชงบดําเนินงานเหลือจาย ใหหนวยงานท่ีจดัการฝกอบรมและประเมินผลการฝกอบรม และรายงานผลตอหัวหนาสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมภายใน 60 วนันั้นตั้งแตวนัส้ินสุดการฝกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม (ฉบับที่ 3)

 พ.ศ. 2555 ขอ 23 พรอมท้ังสําเนาผลการฝกอบรมใหกรมสงเสริมสหกรณ (สํานกัพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ) ทราบดวย



สวนราชการ : กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานรับผิดชอบ :  สํานักงานสหกรณจังหวัด ภูเก็ต งานเลขที่ พขส.40

หนวยนับ เปาหมาย

(Output)

งานที่ดําเนินการ ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจาย/รายการ

จํานวนเงิน

 (บาท)

3.1 สรางความเขมแข็งชุมชน/สถาบันเกษตรกร : แผนพัฒนาศกัยภาพการบริหารจัดการองคกร/ธรุกิจใหเปนองคกรหลกั (3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม (ถัวจายไดภายในการจัดอบรม) 75,150       

    ในระดับอําเภอที่เขมแข็ง (3.1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคล่ือนงานโครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ 6,840          

3.2 การแปรรูปเพ่ิมมูลคา : แผนพัฒนาศกัยภาพการดาํเนินธุรกิจรวบรวม จัดเกบ็ และแปรรปูผลผลติการเกษตรใหเปนศูนยกลาง        กลุมเกษตรกร และธุรกิจชุมชนแบบบูรณาการในระดับพื้นท่ีผานสถาบันเกษตรกร (Conference) 

    ในระดับชุมชน        จํานวน 1 คร้ัง รวม 36 ราย

3.3 ขยายชองทางการตลาด/หาตลาดใหม :  แผนพัฒนาการตลาดเชิงสรางสรรคแบบมีสวนรวมรองรับเกษตรสรางมูลคาในสถาบันเกษตรกร (3.2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ 27,510        

     ใหเช่ือมโยงเครื่อขาย/คลัสเตอรกับภาคสวนตาง ๆ  เพ่ือเพิ่มชองทางการตลาดและการจําหนายสินคาเกษตร         ของสถาบันเกษตรกร (รายแหง) และแผนบริหารจัดการสินคาเกษตร (OPP) ในระดับจังหวัด/พื้นท่ี 

3.4 ขับเคล่ือนนโยบายตลาดนําการผลิต : แผนบริหารจัดการสินคาเกษตร (OPP) ระดับพ้ืนท่ี/จังหวดัตามผลผลิตหลัก และฐานขอมูล         จํานวน 1 คร้ัง รวม 2 วนั 

     อุปสงค/อุปทานสินคาเกษตร (3.3) จัดอบรม "การพัฒนาผลติภัณฑและบรรจุภณัฑสินคาเกษตรแปรรูปภายใตโครงการ 1 อําเภอ 40,800        

4. ผูอาํนวยการกลุมงานตาง ๆ และกลุมสงเสริมสหกรณท่ีรับผิดชอบหรือผูแทนเขารวมประชุมเชิงปฏบัิติการสรางองคความรูการจัดทาํ คร้ัง 1         1 ผลิตภัณฑสินคาเกษตร ใหกับสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมายตามจํานวนอําเภอ เพื่อรวมกับ -                

แผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร และการจัดทําแผนบริหารจดัการสินคาเกษตร ราย         หนวยงานบูรณาการในพื้นท่ี จํานวน 1 คร้ังๆ ละ 2 วนั

ระดับจังหวัด (OPP) (กพก. ดําเนินการ) หมายเหตุ : 

5. กําหนดวธีิการปฏิบัตติามคูมือ ประสานงาน และดําเนินการรวมกับสถาบันเกษตรกรท่ีรบัผดิชอบ เพื่อดาํเนินกจิกรรมตามที่คูมือกําหนด สหกรณ 2 งบประมาณในการดาํเนินกิจกรรมของสํานักงานสหกรณจงัหวัด หนวยงานที่รบัผิดชอบโครงการ 

รวมกันวิเคราะหบริบท ศักยภาพการพัฒนา ขดีความสามารถ และความพรอมของสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมายในการพัฒนา/ กลุมเกษตรกร 1 (กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร) จะประสานกับกองคลังโอนจัดสรรงบประมาณและแจง

ปรับปรุง เพื่อจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพฯ ใน 3 กิจกรรมหลัก ซึ่งตองดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ ใหเกิดผลสาํเรจ็ไดในปงบประมาณ สํานักงานสหกรณจังหวัดอีกครั้ง

 พ.ศ. 2564 ตามแนวทางการขับเคล่ือนและวิธีการประเมินผลที่โครงการและคูมือกําหนด 

6. จัดทําแผน (One Plan Province : OPP) ระดับจังหวัด/พื้นท่ี เพ่ือใชเปนขอมูลในการกําหนดรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ และ คร้ัง 1

จัดทําแผนพฒันาศักยภาพฯ ของกลุมเปาหมาย 3 กิจกรรมหลัก เชน แผนบริหารจัดการองคกร/ธรุกิจ แผนการผลิต แผนการตลาด ราย

แผนการรับซื้อผลผลิต/แผนการรวบรวม/จัดเกบ็/และแปรรูป เปนตน เพื่อใชในการกําหนดกจิกรรม หลักสตูร และวิธีการพฒันากิจการ สหกรณ 2

หรือกิจกรรม/การอบรมอื่น ๆ ท่ีจะดําเนินการภายใตแผนพัฒนา/ปรับปรุงศักยภาพองคกรของแตละสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมาย กลุมเกษตรกร 1

รวมกันตามวตัถปุระสงคและผลลัพธท่ีโครงการกําหนด พรอมจดัทําแผนปฏิบัตกิาร (Action Plan) รายสหกรณ/กลุมเกษตรกร

ตามแผนพัฒนาและปรับปรงุศักยภาพการดําเนินกิจการและธุรกิจและแผนอื่น ๆ ตามกจิกรรม ศกัยภาพและความพรอม (รายแหง) 

7. เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินคาเกษตร (OPP) ระดับจังหวัด/พื้นท่ี เพ่ือรวมดําเนินกิจกรรม คร้ัง 1

แบบบูรณาการในระดับพื้นท่ีตามแผน OPP  สรุปนําเสนอผลสําเร็จในรูปแบบ VTR ของสถาบันเกษตรกรท่ีรับผิดชอบ และผลการเผยแพร สหกรณ 2

ผลงานผานส่ืออิเล็กทรอนิกสในเชิงประจักษ รวมถึงปฏิบัตงิานรวมกับหนวยงานที่ทําหนาท่ีฝายเลขานุการท่ีจัดประชุมระดับเขต กลุมเกษตรกร 1

8. จัดอบรม ประสานความรวมมือ บูรณาการรวมกบัหนวยงานตาง ๆ ในระดับพื้นท่ี เชน กตส. ศูนย AIC และสถาบันทางวิชาการตาง ๆ สหกรณ 2

ท่ีเก่ียวของ เปนตน เพื่อกําหนดหลักสูตรในการ 1 อําเภอ 1 ผลิตภัณฑสนิคาเกษตร" เพื่อใหการกาํหนดหัวขอในการจัดอบรม กลุมเกษตรกร 1

มกีารบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานในพื้นที่และเปนความตองการของสถาบันเกษตรกรตามแผนพฒันาศกัยภาพฯ/แผน OPP 

ของจังหวดั/พื้นท่ี

9. ประสานงาน และรวมจัดทํา VTR นําเสนอผลสําเร็จของการดําเนินการแผนพัฒนาศักยภาพ/ปรับปรุงองคกร และผลการขับเคลื่อน สหกรณ 2

แผน OPP รวมกับสหกรณ/กลุมเกษตรกร (รายแหง) ตามหลกัเกณฑและกระบวนงานที่กําหนดไวในคูมอืการดาํเนินโครงการ กลุมเกษตรกร 1

พรอมรายงานผล และนําเสนอตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ (อพก.) ในระดับจังหวัด

สวนราชการ : กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานรับผิดชอบ :  สํานักงานสหกรณจังหวัด ภูเก็ต งานเลขที่ พขส.40

หนวยนับ เปาหมาย

(Output)

งานที่ดําเนินการ ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจาย/รายการ

จํานวนเงิน

 (บาท)

10. รวมดําเนินกิจกรรมตามโครงการในแผน OPP จดัทําขอมูลผลการวเิคราะหศกัยภาพการดาํเนินธรุกิจ/องคกร ขอมูลดานการผลิต สหกรณ 2

และการตลาด เพ่ือใหกลุมงานตาง ๆ ใชสังเคราะหขอมูลและใชในการวางแผนขอมูลการผลิตและการตลาดของสหกรณ/กลุมเกษตรกร กลุมเกษตรกร 1

เปาหมาย รวมถึงเขารวมแนะนํา สงเสริม พัฒนาศักยภาพองคกร/ธรุกิจตามแผนพัฒนาฯ เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนงานและ

กิจกรรมตาง ๆ ตามแผนพัฒนา/ปรบัปรุงองคกรรวมกับสหกรณ/กลุมเกษตรกรแบบบูรณาการในระดับพื้นท่ีใหเกดิผลสําเร็จตามตัวชี้วัด

และวัตถุประสงคของโครงการ พรอมสรปุรายงานผล และแกไขปญหาอุปสรรครวมกันตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ (อพก.) ระดับจังหวัด

11. จัดทําฐานขอมูล/เอกสารตาง ๆ ตามแผน OPP และเปนไปตามคูมอืการดําเนินกิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก รวมถึงจัดทําขอมูล สหกรณ 2

เผยแพรและประชาสัมพันธกจิกรรมตามโครงการผานสื่ออเิล็กทรอนิกสตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปรรปู กลุมเกษตรกร 1

และตลาดนําการผลิตในระดับจังหวัด 

12. ตดิตามผลความกาวหนาของโครงการ ตดิตามการใชจายเงนิอดุหนุน การใชประโยชนจากการอุปกรณการตลาดใหมปีระสิทธิภาพ คร้ัง 7

ของแตละสหกรณ/กลุมเกษตรกร (อยางนอยเริ่มต้ังแตป 2560 ถงึปปจจุบัน) และติดตามผลสําเร็จตามแผนพัฒนาฯ เปนรายแหง 

พรอมนําเสนอผลสําเร็จของการพัฒนาศกัยภาพองคกรในระดับหนวยงานตามแผน OPP  โดยรายละเอียดผลสําเร็จของการพัฒนา/

ปรับปรุงศักยภาพตามแผนพัฒนาองคกร/ธรุกิจ พรอมรายงานผลความกาวหนาของการดาํเนินโครงการสงใหกับหนวยงานตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของตามแนวทางในคูมือการปฏิบัติงานที่กรมกาํหนด 

13. ติดตาม ใหคําแนะนํา/แกไขปญหา ประสานงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ รวบรวมขอมูล รายงานผลความกาวหนา/ผลสําเร็จ คร้ัง 7

ประมวลผลขอมูล และสรุปรายงานผลการดาํเนินตามกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมของสหกรณ/กลุมเกษตรกรตามรูปแบบและวิธีการ

การรายงานผล และการติดตามประเมินผลรวมกับผูตรวจราชการกรมและกระทรวงตามท่ีคูมือโครงการกําหนด

เงื่อนไขสําคัญ (โปรดทําความเขาใจกอนปฏิบัติงานและใชจายงบประมาณ)

1. เม่ือหนวยงานไดรับแผนปฏิบัติงานนี้แลว ใหจัดทํา Action Plan โดยกําหนดข้ันตอนในการเขาปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับโอนจัดสรร เพ่ือใหหนวยงานใชในการกํากับ ติดตาม และสรปุรายงานผลสําเร็จของงานตามแนวทาง/เง่ือนเวลาท่ีกําหนด

2. ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คูมือการปฏิบัติงาน/หนังสือสั่งการ และรูปแบบ/วธีิการรายงานผลตามเง่ือนไขที่กอง/สาํนักกําหนด เพื่อใหกิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวชี้วดัและวตัถปุระสงค โดยตองสอดคลองกับรายละเอียดและการขับเคลื่อนงาน/

โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรมพรอมรายงานผลการดาํเนินงาน/โครงการ และการใชจายงบประมาณตามเงื่อนเวลาและรูปแบบการรายงานผลท่ีกอง/สํานักกําหนด

3. เมื่อไดรบัโอนเงนิประจํางวดแลว ใหวางแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกบัระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนปฏิบัตงิาน รวมท้ังเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบตังิานฯ ป พ.ศ. 2564 

ตามแนวทางการใชจายงบประมาณที่กรมกําหนด

4. เมื่อหนวยงานไดรบัแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแลว การอนมุตัเิบิกจายงบประมาณข้ึนอยูกบัอํานาจหัวหนาสวนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบวาดวยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑวาดวยการใชงบประมาณรายจาย 

การโอนจัดสรรหรอืการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 โดยใหเปนไปดวยความโปรงใส คุมคาและประหยัด คํานงึถึงประโยชนท่ีไดรบั ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการดําเนินการ

5. กรณีที่มีงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติงาน ใหดําเนินการตามหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 1104/1884 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2563)

6. กรณีที่มีการจัดอบรมโดยใชงบดําเนินงานเหลือจาย ใหหนวยงานท่ีจดัการฝกอบรมและประเมินผลการฝกอบรม และรายงานผลตอหัวหนาสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมภายใน 60 วนันั้นตั้งแตวนัส้ินสุดการฝกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม (ฉบับที่ 3)

 พ.ศ. 2555 ขอ 23 พรอมท้ังสําเนาผลการฝกอบรมใหกรมสงเสริมสหกรณ (สํานกัพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ) ทราบดวย



สวนราชการ : กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานรับผิดชอบ :  สํานักงานสหกรณจังหวัด ภูเก็ต งานเลขที่ พขส.40

หนวยนับ เปาหมาย

(Output)

งานที่ดําเนินการ ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจาย/รายการ

จํานวนเงิน

 (บาท)

10. รวมดําเนินกิจกรรมตามโครงการในแผน OPP จดัทําขอมูลผลการวเิคราะหศกัยภาพการดาํเนินธรุกิจ/องคกร ขอมูลดานการผลิต สหกรณ 2

และการตลาด เพ่ือใหกลุมงานตาง ๆ ใชสังเคราะหขอมูลและใชในการวางแผนขอมูลการผลิตและการตลาดของสหกรณ/กลุมเกษตรกร กลุมเกษตรกร 1

เปาหมาย รวมถึงเขารวมแนะนํา สงเสริม พัฒนาศักยภาพองคกร/ธรุกิจตามแผนพัฒนาฯ เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนงานและ

กิจกรรมตาง ๆ ตามแผนพัฒนา/ปรบัปรุงองคกรรวมกับสหกรณ/กลุมเกษตรกรแบบบูรณาการในระดับพื้นท่ีใหเกดิผลสําเร็จตามตัวชี้วัด

และวัตถุประสงคของโครงการ พรอมสรปุรายงานผล และแกไขปญหาอุปสรรครวมกันตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ (อพก.) ระดับจังหวัด

11. จัดทําฐานขอมูล/เอกสารตาง ๆ ตามแผน OPP และเปนไปตามคูมอืการดําเนินกิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก รวมถึงจัดทําขอมูล สหกรณ 2

เผยแพรและประชาสัมพันธกจิกรรมตามโครงการผานสื่ออเิล็กทรอนิกสตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปรรปู กลุมเกษตรกร 1

และตลาดนําการผลิตในระดับจังหวัด 

12. ตดิตามผลความกาวหนาของโครงการ ตดิตามการใชจายเงนิอดุหนุน การใชประโยชนจากการอุปกรณการตลาดใหมปีระสิทธิภาพ คร้ัง 7

ของแตละสหกรณ/กลุมเกษตรกร (อยางนอยเริ่มต้ังแตป 2560 ถงึปปจจุบัน) และติดตามผลสําเร็จตามแผนพัฒนาฯ เปนรายแหง 

พรอมนําเสนอผลสําเร็จของการพัฒนาศกัยภาพองคกรในระดับหนวยงานตามแผน OPP  โดยรายละเอียดผลสําเร็จของการพัฒนา/

ปรับปรุงศักยภาพตามแผนพัฒนาองคกร/ธรุกิจ พรอมรายงานผลความกาวหนาของการดาํเนินโครงการสงใหกับหนวยงานตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของตามแนวทางในคูมือการปฏิบัติงานที่กรมกาํหนด 

13. ติดตาม ใหคําแนะนํา/แกไขปญหา ประสานงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ รวบรวมขอมูล รายงานผลความกาวหนา/ผลสําเร็จ คร้ัง 7

ประมวลผลขอมูล และสรุปรายงานผลการดาํเนินตามกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมของสหกรณ/กลุมเกษตรกรตามรูปแบบและวิธีการ

การรายงานผล และการติดตามประเมินผลรวมกับผูตรวจราชการกรมและกระทรวงตามท่ีคูมือโครงการกําหนด

เงื่อนไขสําคัญ (โปรดทําความเขาใจกอนปฏิบัติงานและใชจายงบประมาณ)

1. เม่ือหนวยงานไดรับแผนปฏิบัติงานนี้แลว ใหจัดทํา Action Plan โดยกําหนดข้ันตอนในการเขาปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับโอนจัดสรร เพ่ือใหหนวยงานใชในการกํากับ ติดตาม และสรปุรายงานผลสําเร็จของงานตามแนวทาง/เง่ือนเวลาท่ีกําหนด

2. ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คูมือการปฏิบัติงาน/หนังสือสั่งการ และรูปแบบ/วธีิการรายงานผลตามเง่ือนไขที่กอง/สาํนักกําหนด เพื่อใหกิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวชี้วดัและวตัถปุระสงค โดยตองสอดคลองกับรายละเอียดและการขับเคลื่อนงาน/

โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรมพรอมรายงานผลการดาํเนินงาน/โครงการ และการใชจายงบประมาณตามเงื่อนเวลาและรูปแบบการรายงานผลท่ีกอง/สํานักกําหนด

3. เมื่อไดรบัโอนเงนิประจํางวดแลว ใหวางแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกบัระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนปฏิบัตงิาน รวมท้ังเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบตังิานฯ ป พ.ศ. 2564 

ตามแนวทางการใชจายงบประมาณที่กรมกําหนด

4. เมื่อหนวยงานไดรบัแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแลว การอนุมตัเิบิกจายงบประมาณข้ึนอยูกบัอํานาจหัวหนาสวนราชการในการบรหิารงบประมาณ ตามระเบียบวาดวยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑวาดวยการใชงบประมาณรายจาย 

การโอนจัดสรรหรอืการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 โดยใหเปนไปดวยความโปรงใส คุมคาและประหยดั คํานงึถึงประโยชนท่ีไดรบั ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการดําเนินการ

5. กรณีที่มีงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติงาน ใหดําเนินการตามหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 1104/1884 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2563)

6. กรณีที่มีการจัดอบรมโดยใชงบดําเนินงานเหลือจาย ใหหนวยงานท่ีจดัการฝกอบรมและประเมินผลการฝกอบรม และรายงานผลตอหัวหนาสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมภายใน 60 วนันั้นตั้งแตวนัส้ินสุดการฝกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม (ฉบับที่ 3)

 พ.ศ. 2555 ขอ 23 พรอมท้ังสําเนาผลการฝกอบรมใหกรมสงเสริมสหกรณ (สํานกัพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ) ทราบดวย

สหกรณ กลุม

เกษตรกร

รวม

2 1 3

6 สํานกังานสหกรณจังหวัดภเูก็ต 2 1 3 1 สหกรณการเกษตรเมืองถลาง จํากดั อุปโภคบริโภค 1

2 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. ภูเก็ต จํากัด cdc 2

3 กลุมเกษตรกรทําสวนปาคลอก ยางพารา 2

รวมทั้งสิ้น

รายช่ือเปาหมายโครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ กลุมเกษตร และธุรกิจชุมชน ป 2564

กิจกรรมหลักเพิ่มขีดความสามารถในการดาํเนนิธุรกิจของสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหเปนองคกรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอําเภอ (งบดาํเนนิงาน ฉบับปรับปรุง)

เขต

ตรวจ

ราชการ

หนวยงาน

จํานวนสหกรณ/

กลุมเกษตรกร 

ที่

สหกรณ/กลุมเกษตรกร ผลผลิตหลัก

ระดับชั้น

ความ

เขมแข็ง




