
กิจกรรมหลักเพ่ิมศักยภาพการดําเนินธุรกจิรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูป

ผลผลิตการเกษตรในสหกรณและกลุมเกษตรกร (งบเงินอุดหนุน)

โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ กลุมเกษตรกร 

และธุรกิจชุมชน

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก

หนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติงาน : กองแผนงาน

    หนวยงานรับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64



ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2563 - 2565) ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก 

แผนแมบทยอย : การสรางสภาพแวดลอมและกลไกที่สงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก

แผนระดับ 3 แผนงานบูรณาการ

โครงการ 1. สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจ 1 แหง

กิจกรรมหลัก 2. รายไดจากการดําเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จําหนายผลผลิตสินคาเกษตร 

(งบเงินอุดหนนุ)     และใหบริการทางดานสินคาเกษตรของสหกรณ/กลุมเกษตรกร

    ที่ไดรับเงินอุดหนุนเพ่ิมขึ้น

3. ควบคุมการใชจายงบประมาณตามงบรายจายและกิจกรรมหลักและเบิกจาย

    ใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนด

สวนราชการ : กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานรับผิดชอบ :  สํานักงานสหกรณจังหวัดภูเก็ต งานเลขที่ รจป.12

หนวยนับ เปาหมาย

1. ประสานงาน แนะนํา สงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมายดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจาง แหง 1 294,000        

และเบิกจายเงนิอุดหนุนลักษณะลงทุน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือกรมสงเสริมสหกรณ 1. งบเงินอุดหนนุ 294,000        

ที่ กษ 1107/9698 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร (กพก.) กําหนด 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 294,000        

2. เขารวมประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ/กลุมเกษตรกรเพ่ือชี้แจงโครงการ กลุมเกษตรกร 1 (1) 294,000         

3. แนะนํา กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง และแผนการเบิกจายรายเดือนของสหกรณ/กลุมเกษตรกร กลุมเกษตรกร 1

ใหเปนไปตามงวดงาน

4. แนะนําใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามขอ 3. ในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กลุมเกษตรกร 1

เปนประจําทุกเดือนจนกวาจะแลวเสร็จ

5. ใหคําปรึกษา แนะนํา กํากับ และติดตามการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจางของสหกรณ/กลุมเกษตรกร กลุมเกษตรกร 1

ใหเปนไปดวยความโปรงใส ไรทุจริต คุมคา มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได ทั้งนี้ หามมิใหขาราชการ และบุคลากร

ของกรมสงเสริมสหกรณ ชี้นําในการจัดหาผูรับจางและเขาไปกาวกาย หรือรับผลประโยชน จากการจัดซื้อจัดจางของสหกรณ

โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

6. กํากับ แนะนําใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปดบัญชีโดยใชชื่อตามที่ระบุไวในโครงการ และเม่ือไดผูรับจางใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร กลุมเกษตรกร 1

โอนเงินสมทบเขาบัญชีไมนอยกวารอยละ 30 ของสัญญาจัดซื้อ/จัดจางแลวจึงโอนงบประมาณใหตามสัดสวน 

7. กํากับ และติดตามใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรสงสําเนาประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางและราคางานที่รับ สงให กพก. ทันที กลุมเกษตรกร 1

เม่ือไดผูรับจางแลว ทั้งน้ี ดําเนินการใหแลวเสร็จอยางชาภายในไตรมาสที่ 1 เพ่ือกรมจะไดโอนเงนิงบประมาณใหตามสัดสวนตอไป

รวมทั้งสิ้น

เงนิอุดหนุนกลุมเกษตรกรทําสวนปาคลอก ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

ในการจัดหาพาเลทเหล็กวางยางแผน ขนาดไมนอยกวา 120X150X0.15 เซนติเมตร 

100 ชุด

เพ่ือผลักดันใหสหกรณและกลุมเกษตรกรเปนศูนยกลางในการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรของสมาชิกสหกรณ และกลุมเกษตรกร 1. สหกรณ/กลุมเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจในระดับชั้นความเขมแข็งระดับมาตรฐานขึ้นไป

2. สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ

3. เปนศูนยกลางการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในชุมชน

(Output)

งานที่ดําเนินการ
ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจาย/รายการ

จํานวนเงิน

 (บาท)

วัตถุประสงค ผลสัมฤทธิ์การดําเนินโครงการ (Outcome)

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

พัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก เปาหมาย

พัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ กลุมเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

เพ่ิมศักยภาพการดําเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณและกลุมเกษตรกร รอยละ 3

ตัวช้ีวัดแผนงาน

บูรณาการ

รายไดจากการดําเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จําหนายผลผลิตสินคาเกษตรและใหบริการทางดานสินคาเกษตร 

ของสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ไดรับเงินอุดหนุนเพ่ิมขึ้นรอยละ 3 รอยละ 100



สวนราชการ : กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานรับผิดชอบ :  สํานักงานสหกรณจังหวัดภูเก็ต งานเลขที่ รจป.12

หนวยนับ เปาหมาย

(Output)

งานที่ดําเนินการ
ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจาย/รายการ

จํานวนเงิน

 (บาท)

8. แนะนําใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจางเพ่ือรองรับการตรวจสอบ กลุมเกษตรกร 1

จากหนวยงานภายนอก

9. ติดตามและควบคุมการเบิกจายของสหกรณ ใหเปนไปดวยความถูกตอง และเปนไปตามงวดงานในสัญญา โดยลงพ้ืนที่ตรวจสอบ กลุมเกษตรกร 1

งานในสัญญากอนลงนามเห็นชอบใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรเบิกจายเงินทุกครั้ง

10. แนะนํา ติดตามใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรจัดทําแผนและรายงานผลการใชประโยชนจากอุปกรณ/สิ่งกอสรางที่ไดรับ กลุมเกษตรกร 1

การสนับสนุนเปนรายเดือนเขาที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน และเสนอเปนแผนธุรกิจประจําป

ตอที่ประชุมใหญ 

11. ใหคําแนะนําแกสหกรณ/กลุมเกษตรกรในการจัดทําขอมูลสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร และเกษตรกรที่มีสวนรวมในธุรกิจ กลุมเกษตรกร 1

รวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตสินคาเกษตรของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

12. รายงานผลการดําเนินโครงการ และติดตามการเบิกจายงบประมาณตามแบบที่ กพก. กําหนด กลุมเกษตรกร 1

13. ติดตาม แนะนํา การดําเนินงานของสหกรณ/กลุมเกษตรกรในการใชประโยชนจากรายการเงินอุดหนุนที่ไดรับใหเปนไป กลุมเกษตรกร 1

ตามวัตถุประสงคของโครงการ และตัวชี้วัดที่กําหนด แลวรายงานผลใหกรมทราบดวย

เงื่อนไขสําคัญ (โปรดทําความเขาใจกอนปฏิบัติงานและใชจายงบประมาณ)

1. เม่ือหนวยงานไดรับแผนปฏิบัติงานนี้แลว ใหจัดทํา Action Plan โดยกําหนดขั้นตอนในการเขาปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับโอนจัดสรร เพ่ือใหหนวยงานใชในการกํากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลสําเร็จของงานตามแนวทาง/เงื่อนเวลาที่กําหนด

2. ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คูมือการปฏิบัติงาน/หนังสือสั่งการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานผลตามเงื่อนไขที่กอง/สํานักกําหนด เพ่ือใหกิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค โดยตองสอดคลองกับรายละเอียดและการขับเคลื่อนงาน/

โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรมพรอมรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ และการใชจายงบประมาณตามเงื่อนเวลาและรูปแบบการรายงานผลที่กอง/สํานักกําหนด

3. เม่ือไดรับโอนเงินประจํางวดแลว ใหวางแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับระยะเวลาที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงานฯ ป พ.ศ. 2564

ตามแนวทางการใชจายงบประมาณที่กรมกําหนด

4. เม่ือหนวยงานไดรับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแลว การอนุมัติเบิกจายงบประมาณขึ้นอยูกับอํานาจหัวหนาสวนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑวาดวยการใชงบประมาณรายจาย 

การโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 โดยใหเปนไปดวยความโปรงใส คุมคาและประหยัด คํานึงถึงประโยชนที่ไดรับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดําเนินการ

5. กรณีที่หนวยงานดําเนินการบรรลุตามเปาหมายของโครงการแลว และ/หรือเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงคของโครงการเรียบรอยแลว พบวามีงบประมาณเหลือจายใหดําเนินการสงคืนและแจงกรมสงเสริมสหกรณทันที

6. กรณีหนวยงานแจงสงคนืงบประมาณ แสดงวาดําเนินการครบถวนตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ และไมประสงคจะใชเงนิตามวัตถุประสงคของโครงการนี้แลวเทานั้น



จังหวัด ลําดับที่ รายชื่อสหกรณ/กลุมเกษตรกร ท่ี รายการเงินอุดหนุน เปาหมาย หนวยนับ รัฐอดุหนุน สหกรณสมทบ

เพิ่ม

รอยละ วงเงินรวม ประเภท

294,000        126,000         30       420,000           

ภูเก็ต 1 กลุมเกษตรกรทําสวนปาคลอก 1 เงินอุดหนุนกลุมเกษตรกรทําสวนปาคลอก ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

ในการจัดหาพาเลทเหล็กวางยางแผน ขนาดไมนอยกวา 120X150X0.15 เซนติเมตร

100 ชุด 294,000         126,000          30       420,000             ครุภัณฑ

รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดรายการเงินอุดหนุนในลักษณะรายจายลงทุน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมสงเสริมสหกรณ

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกจิฐานราก 

โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ กลุมเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการดําเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในสหกรณและกลุมเกษตรกร (งบเงินอุดหนุน)

หนวย : บาท




