
กิจกรรมหลักนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชพีการเกษตร

โครงการสงเสริมและสรางทกัษะในการประกอบอาชพีทั้งในและนอกภาคเกษตร

แผนงานบรูณาการพฒันาและสงเสริมเศรษฐกจิฐานราก

หนวยงานจัดทาํแผนปฏิบัติงาน : กองแผนงาน

    หนวยงานรับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64



ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563 - 2565) ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก 
แผนแม่บทย่อย : การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
แผนระดับ 3 แผนงานบูรณาการ

โครงการ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร 1 ราย
กิจกรรมหลัก 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน

3. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่าย
    ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีก าหนด

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

หน่วยนับ เป้าหมาย
1. คัดเลือกลูกหลานเกษตรกรท่ีมีความพร้อมจากผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2563 ตามจ านวนและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเป้าหมาย ราย 1 1,200        

โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ท่ีกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 1. งบด าเนินงาน 1,200        

(กพก.) ก าหนด 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,200        
2. ประสานงาน แนะน า และส่งเสริมลูกหลานเกษตรกรเป้าหมายประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามภูมิล าเนาของตนเอง โดยให้เป็นไป ราย 1 (1) ค่าใช้สอยและวัสดุส าหรับทุกกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ 1,200         

ตามวัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิ และตัวช้ีวัดท่ีก าหนดตามแนวทางการด าเนินโครงการท่ี กพก. ก าหนด และหนังสือข้อส่ังการอ่ืน ๆ ให้เกิดผลส าเร็จตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผิดชอบ (ถัวจ่าย)
ท่ีเก่ียวข้อง

3. ประสานงาน บูรณาการการท างานร่วมกันกับหน่วยงานภาคี และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม ราย 1
การส่งเสริมลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ดังน้ี
 - ตรวจเย่ียม ประเมินความพร้อมของลูกหลานเกษตรกรเป้าหมาย พ้ืนท่ี และปัจจัยการผลิต
 - จัดท าฐานข้อมูลพ้ืนฐานของลูกหลานเกษตกรเป้าหมาย ตามแบบท่ี กพก. ก าหนด
 - วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม และวางแผนงานการส่งเสริมลูกหลานเกษตรกรเป้าหมายให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี ปัจจัยการผลิต 
   ความรู้และประสบการณ์ของลูกหลานเกษตรกรเป้าหมาย
 - แนะน า ก ากับ ส่งเสริมการวางแผนการผลิต /แผนการตลาด /แผนธุรกิจท่ีเหมาะสมให้แก่ลูกหลานเกษตรกรเป้าหมาย

4. ประสาน กพก. เพ่ือแจ้งข้อมูลจ านวนเป้าหมายและรายละเอียดของลูกหลานเกษตรกรท่ีเข้าร่วมประชุม ราย 1
5. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการประกอบอาชีพเกษตรสมัยใหม่ร่วมกับลูกหลานเกษตรกรเข้าร่วมตามท่ี กพก. ก าหนด ราย 1

น าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ร้อยละ 3

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก เป้าหมาย
ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร

ตัวช้ีวัดแผนงาน
บูรณาการ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ร้อยละ 100

วัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิการด าเนินโครงการ (Outcome)

รวมท้ังส้ิน

1. เพ่ือสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลท่ัวไปกลับมาท าอาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิดของตนเองและมีความม่ันคงในการประกอบอาชีพ
การเกษตร
2. เพ่ือให้สหกรณ์การเกษตรเป็นศูนย์กลางในการสร้างอาชีพการเกษตรท่ีม่ันคงและมีการบริหารจัดการครบวงจร ต้ังแต่การผลิตจนถึงการจัดหาช่องทาง
การจ าหน่ายรวมท้ังสามารถยกระดับสหกรณ์ให้เป็นท่ีพ่ึงของสมาชิกอย่างแท้จริง

1. ลูกหลานสมาชิกและบุคคลท่ัวไปท่ีเข้าร่วมโครงการมีอาขีพการเกษตรท่ีม่ันคงและมีรายได้จากการประกอบอาชีพ
การเกษตรท่ีสามารถด ารงชีพได้อย่างย่ังยืนภายใน 3 ปี
2. สหกรณ์การเกษตรเป็นศูนย์กลางในการน าลูกหลานสมาชิกและบุคคลท่ัวไปเข้ามาประกอบอาชีพการเกษตร
ท่ีบ้านเกิดของตนเอง และเป็นท่ีพ่ึงของสมาชิกอย่างแท้จริง

(Output)

งานท่ีด าเนินการ
ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ
จ านวนเงิน

 (บาท)



6. จัดประชุม/ประสานลูกหลานเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร คร้ัง 1

(กพก. จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับส านักงานสหกรณ์จังหวัดท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานด าเนินการ
จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ฯ อีกคร้ัง)

7. ประสานงาน บูรณาการการท างานร่วมกันกับหน่วยงานภาคี และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม ราย 1
การส่งเสริมลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ดังน้ี
 - แนะน าช่องทางการสนับสนุนการจัดหาเงินทุน ปัจจัยการผลิตท่ีจ าเป็นและสอดคล้องกับแผนการผลิต /แผนการตลาด
   /แผนธุรกิจให้แก่ลูกหลานเกษตรกรเป้าหมาย
 - ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ การผลิต และการตลาด ระหว่างลูกหลานเกษตรกรเป้าหมาย เกษตรกรท่ัวไป 
   สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานภาคี
 - ถ่ายทอดความรู้ท่ีจ าเป็นและสอดคล้องกับแผนการผลิต /แผนการตลาด /แผนธุรกิจ ให้แก่ลูกหลานเกษตรกรเป้าหมาย
 - แนะน า /จัดหาช่องทางการตลาดให้แก่ลูกหลานเกษตรกรเป้าหมาย

8. แนะน า ส่งเสริม และสนับสนุนให้ลูกหลานเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับทางราชการและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ราย 1
/ภาคีเครือข่าย อาทิ การออกร้านจ าหน่ายสินค้า การขายสินค้าในร้านสหกรณ์ /ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ /การร่วมจัดนิทรรศการ 
/การศึกษาดูงาน /การอบรม /กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามความเหมาะสม

9. ติดตามผลการด าเนินการโครงการของลูกหลานเกษตรกรเป้าหมาย ราย 1
10. 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. 2564 

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

การโอนจัดสรรหรือการเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด ค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการด าเนินการ
5. กรณีท่ีมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนังสือกองแผนงาน ท่ี กษ 1104/1884 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2563)
6. กรณีท่ีมีการจัดอบรมโดยใช้งบด าเนินงานเหลือจ่าย ให้หน่วยงานท่ีจัดการฝึกอบรมและประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการท่ีจัดการฝึกอบรมภายใน 60 วันน้ันต้ังแต่วันส้ินสุดการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ฉบับท่ี 3)

 พ.ศ. 2555 ข้อ 23 พร้อมท้ังส าเนาผลการฝึกอบรมให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์) ทราบด้วย




