สรุปแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรรี มั ย์

แนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์

งานเลขที่ กสส. 27

เป้าหมาย

รวมทั้งสิ้น
งานตามภารกิจพื้นฐาน/งานประจา
(Function)
- สหกรณ์ภาคการเกษตร
- สหกรณ์นอกภาคการเกษตร
- กลุ่มเกษตรกร
แนวทางที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(Function/Agenda)

112
14
149

- สหกรณ์ภาคการเกษตร
- สหกรณ์นอกภาคการเกษตร
- กลุ่มเกษตรกร

112
14
149

แนวทางที่ 2 : ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรให้มีบทบาทขับเคลื่อนนโยบายรัฐ/
ยกกระดาษ A4 (Agenda)
- สหกรณ์ภาคการเกษตร
- กลุ่มเกษตรกร
แนวทางที่ 3 : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
สินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
(Function/Agenda)
- สินค้าข้าว (Agenda)
- สินค้าประมง (Agenda)
- สินค้ายางพารา (Function)
- สินค้าปาล์มน้ามัน (Agenda)
- สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Agenda)
- สินค้ามันสาปะหลัง (Agenda)

112
149

หน่วยนับ

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ
ฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายใน
งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย การชาระบัญชี
(ราย)
32,000.00
32,000.00

งบเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่าย
ร้องขอ
ลัมละลาย

รวมงบดาเนินงาน
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

27,500.00
27,500.00

4,326,600.00
1,382,900.00

38,951,504.20
233,740.00

2,211,700.00
1,207,800.00

2,055,400.00
115,600.00

8,883
316

583,100.00

151,900.00

342

735,000.00

322,300.00

1,499,400.00

7,805

98,500.00

288,500.00

420

เป้าหมาย
(ราย/สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร)

งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย
ออก
เอกสาร
สิทธิ (ไร่)

-

-

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

1 สหกรณ์

-

43,278,104.20
1,616,640.00

27,540,064.20

32 แห่ง/
8,728 ราย

-

28,275,064.20

1,821,700.00

10,265,400.00

2 สหกรณ์

-

12,087,100.00

387,000.00

912,300.00

4 แห่ง/
20 ราย

-

1,299,300.00

สหกรณ์
สหกรณ์
กลุ่ม

สหกรณ์
สหกรณ์
กลุ่ม

สหกรณ์
กลุ่ม

แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

งานเลขที่

งานเลขที่ กสส. 27

งานตามภารกิจพื้นฐาน/งานประจา (Function)
เป้าประสงค์ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนา ส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรม/งาน
1. ส่งเสริม และพัฒนาการดาเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงการรับสมาชิกเพิ่ม จัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
รักษาเป้าหมายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนและติดตามการใช้เงินทุนภาครัฐ
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- สหกรณ์ภาคการเกษตร (แห่ง)
- สหกรณ์นอกภาคการเกษตร (แห่ง)
- กลุ่มเกษตรกร (แห่ง)
1.2 การเลิกและชาระบัญชี (แห่ง)
1.3 การดาเนินการร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรล้มละลาย (แห่ง)
1.4 การออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
1) กสน.3 (ไร่)
2) กสน.5 (ไร่)
3) วงรอบ - รายแปลง (ไร่)
1.5 พัฒนา สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ให้มีศักยภาพเชื่อมโยงกับศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง
1.6 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1) โครงการส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ให้บริหารจัดการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2) โครงการส่งเสริมตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี
4) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
5) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

การขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
แนวทางที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เป้าประสงค์ :
1. สหกรณ์มีการกากับ ตรวจสอบอย่างเข้มข้นและแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
2. สหกรณ์บริหารงานโปร่งใส ไร้ทุจริต มีธรรมาภิบาล
3. สหกรณ์บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อบกพร่อง
4. สหกรณ์สามารถดาเนินธุรกิจสนองตอบความต้องการของสมาชิกได้ทุกมิติ
5. มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับภาคเอกชน นาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
6. สมาชิกมีรายได้ ลดค่าใช้จ่าย มีเงินออม และลดภาระหนี้สิน
กิจกรรม/งาน
1. กากับ ตรวจสอบและสนับสนุนธรรมมาภิบาลอย่างเข้มข้น รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหา
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเชิงรุก (Function)
1.1 โดยการใช้อานาจตามกฎหมาย เพื่อการกากับ ดูแลและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์
อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ติดตามและดาเนินการตามความเหมาะสมในเรื่องการถือปฏิบัติ
ตามข้อกาหนด แนวทางและเกณฑ์การกากับของสหกรณ์ การรายงานธุรกรรมทางการเงิน
ของสหกรณ์ การจัดทารายงานย่อสินทรัพย์/หนี้สินและผลการวิเคราะห์ทางการเงินของสหกรณ์
- สหกรณ์ภาคการเกษตร (แห่ง)
- สหกรณ์นอกภาคการเกษตร (แห่ง)
- กลุ่มเกษตรกร (แห่ง)
1.2 ส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
1.3 ประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่
1.4 การช่วยเหลือด้านหนี้สินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Agenda)
- ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2559/2560
- พักชาระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว
2. การพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Agenda)
2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร
2.1.1 สหกรณ์ประเภทการเกษตรทั่วไป
พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอาเภอ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการสมาชิก
และเกษตรกรในอาเภอ ให้บริการขายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ รวบรวมผลผลิตเกษตรจากสมาชิก
เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ และเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางการเกษตร
และสหกรณ์
- 1 สหกรณ์ 1 อาเภอ
- 1 สหกรณ์ 1 หอการค้า
2.1.2 สหกรณ์ประเภทการเกษตรรูปแบบเฉพาะ
- สหกรณ์โคนม: พัฒนาคุณภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่
- สหกรณ์ประมง: พัฒนาอาชีพสมาชิกและแปรรูปสินค้าประมง

กิจกรรม/งาน
2.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร โดยการเสริมสร้างศักยภาพการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
- สหกรณ์ออมทรัพย์ : มีความมั่นคงทางการเงิน แก้ปัญหาหนี้สิ้นสมาชิก
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน : พัฒนาเป็นองค์กรการเงิน/สวัสดิการระดับชุมชน
- สหกรณ์บริการ :
1) สหกรณ์บ้านมั่นคง : พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2) สหกรณ์บริการเดินรถ : พัฒนาการบริการ และบริหารจัดการให้เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
3) สหกรณ์แท็กซี่ : พัฒนาการบริการและนาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ (APP)
- สหกรณ์ร้านค้า : เสริมสร้างศักยภาพการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ พัฒนาการบริการ
ให้เข้าถึงสมาชิก และพัฒนาสหกรณ์เพื่อรองรับสวัสดิการรัฐ

แนวทางที่ 2 : ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาทขับเคลื่อนนโยบายรัฐ/ยกกระดาษ A4 (Agenda)
เป้าประสงค์ : สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร
ส่งผลในการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรสมาชิก
กิจกรรม/งาน
1. ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยให้สหกรณ์มีบทบาทในการรวบรวมผลผลิต
ส่งเสริมการผลิตในแปลงใหญ่ให้มีมาตรฐานรับรอง เช่น GAP , GMP รวมทั้งบริหารจัดการแปลง
โดยใช้เทคโนโลยี/เครื่องจักรกลร่วมกันเพื่อลดต้นทุนการผลิต พัฒนาการดาเนินธุรกิจสินค้าเกษตร
และให้สหกรณ์เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ ในแต่ละประเภทสินค้า เช่น สินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง ฯลฯ
1.1 สนับสนุนการดาเนินงานแปลงใหญ่แบบบูรณาการร่วม (ตามเป้าหมาย กสก.) โดย
- สหกรณ์เป็นแหล่งการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรไว้ให้บริการแก่สมาชิก(สหกรณ์/แปลง/ราย)
- สหกรณ์เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตในแปลงใหญ่ (สหกรณ์/แปลง/ราย/ตัน/บาท)
1.2 สนับสนุนให้สหกรณ์ขับเคลื่อนแบบแปลงใหญ่ตลอดห่วงโซ่การผลิต โดย
- สหกรณ์เป็นแหล่งการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรไว้ให้บริการแก่สมาชิก(สหกรณ์/แปลง/ราย)
- สหกรณ์เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตของสมาชิกในแปลงใหญ่ (สหกรณ์/แปลง/ราย/ตัน/บาท)
1.3 ผลักดันให้เกิดแปลงใหญ่ในสหกรณ์ที่มีความพร้อม
- สนับสนุนให้สหกรณ์เป็นแหล่งการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรไว้ให้บริการแก่สมาชิก(สหกรณ์/แปลง/ราย)
- สหกรณ์เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตของสมาชิก (สหกรณ์/แปลง/ราย/ตัน/บาท)
1.4 เตรียมความพร้อมให้สหกรณ์เพื่อรองรับการเข้าสู่แปลงใหญ่
- สนับสนุนปัจจัยโครงการพื้นฐานให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (สหกรณ์)
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
3.1 เชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ของกรมฯ ให้เป็นศูนย์เครือข่ายของ ศพก. (สหกรณ์)
3.2 สนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ของกรมฯ และศพก. (สหกรณ์)
3. ธนาคารสินค้าเกษตร (Agenda) ให้บริการสมาชิกได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งธนาคาร
3.1 ธนาคารข้าว (สหกรณ์/ราย/ปริมาณผลผลิต/บาท)
1. พัฒนาขีดความสามารถธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร (ขยายผลกลุ่มเดิม) (แห่ง/ราย)
2. จัดตั้งธนาคารข้าวเพิ่ม ในพื้นที่แปลงใหญ่ (แห่ง)
3. จัดตั้งธนาคารข้าวเพิ่ม นอกพื้นที่แปลงใหญ่ (แห่ง)
4. สนับสนุนให้สหกรณ์เป็นแหล่งสนับสนุนปัจจัยการผลิต การรวบรวมผลผลิต
และการเก็บรักษาของสมาชิก
3.2 ธนาคารโคนม (สหกรณ์/ราย/ปริมาณผลผลิต/บาท)
1. พัฒนาขีดความสามารถธนาคารโคนมทดแทน (ขยายผลกลุ่มเดิม) (แห่ง/ราย)
2. จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทน (แห่ง)
3.3 ธนาคารเมล็ดพันธุ์ (สหกรณ์/ราย/ปริมาณผลผลิต/บาท)
จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีในสถาบันเกษตรกร(แห่ง/ตัน)
4. ผลักดันและสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นองค์กรในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการประโยชน์ของสมาชิก
ในทิ่ดินที่ได้รับจัดสรรตามนโยบายรัฐบาล (แห่ง/สหกรณ์/ราย)
1. พัฒนาอาชีพให้แก่สมาชิกในพื้นที่กรมป่าไม้
2. ให้สหกรณ์เป็นองค์กรบริหารจัดการประโยชน์ของสมาชิกในพื้นที่ ส.ป.ก.

แนวทางที่ 3 : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (Function/Agenda)
เป้าประสงค์ : 1. ผลิตผลเกษตรของสมาชิกได้รับการยกระดับคุณภาพให้มีมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าจากการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
2. เกษตรกรมีช่องทางการจาหน่ายสินค้าการเกษตรมากขึ้นและยั่งยืน
กิจกรรม/งาน
1. ส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพสินค้าของสมาชิกและสหกรณ์ให้มีมาตรฐาน
1.1 สินค้าข้าว (Function)
- สหกรณ์ได้รับการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และอินทรีย์
1.2. สินค้าผัก ผลไม้ สมุนไพร กาแฟ (Function)
- สหกรณ์ได้รับการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานและปลอดภัย
1.3 สินค้าปศุสัตว์ (Function/Agenda)
- เกษตรกรสมาชิกได้รับการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเป็น GAP
- สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมน้านมได้รับการรักษาระดับมาตรฐาน GMP
- สหกรณ์ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์
1.5. สินค้าปาล์มน้ามัน (Function)
- สหกรณ์ได้รับการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ามันคุณภาพตามมาตรฐาน RSPO
2. ส่งเสริมการผลิตการเกษตรแบบยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์(Agenda)
2.1 เกษตรทฤษฎีใหม่ (ราย)
2.2 เกษตรผสมผสาน (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/ราย)
2.3 เกษตรอินทรีย์ (นิคมสหกรณ์/ราย)
2.4 ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่นิคมสหกรณ์ (นิคมสหกรณ์/ราย)
3. ส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มอาชีพในสหกรณ์ ในการยกระดับราคาสินค้า โดยการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Function/Agenda)
3.1 สหกรณ์ได้รับการส่งเสริมการแปรรูปและ/หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
- สินค้าข้าว (Agenda)
- สินค้าประมง (Agenda)
- สินค้ายางพารา (Function)
- สินค้าปาล์มน้ามัน (Agenda)
- สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Agenda)
- สินค้ามันสาปะหลัง (Agenda)
3.2 กลุ่มอาชีพในสหกรณ์ได้รับการพัฒนาการผลิตการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (กลุ่ม)
4. เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งจาหน่ายสินค้าปลอดภัยและสินค้ามาตรฐานของสมาชิก(Agenda)
4.1 ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ (Co-op Market)
4.2 สนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร เพื่อเป็นแหล่งรองรับผลผลิตจากแปลงใหญ่
และเป็นแหล่งจาหน่ายสินค้าปลอดภัย สินค้ามาตรฐานของสมาชิกสหกรณ์เพื่อจาหน่ายไปยังผู้บริโภค
หมายเหตุ :
1. หน่วยงานสามารถนาแนวทางการปฏิบัติงานตามข้อสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมปรินพาเลซ ไปปรับใช้ตามความเหมาะสม ดังนี้
1. แนวทางของกลุ่ม 4 (จังหวัดขนาดกลาง) สหกรณ์จังหวัดน่าน นาเสนอ
2. แนวทางของกลุ่ม 3 (จังหวัดขนาดกลาง) สหกรณ์จังหวัดราชบุรี นาเสนอ
3. แนวทางของกลุ่ม 5 (จังหวัดขนาดเล็ก) สหกรณ์จังหวัดตราด นาเสนอ
ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดแนวทางดังกล่าวได้ที่ เว็ปไซด์ กองแผนงาน http://web.cpd.go.th/planning
2. กรมส่งเสริมสหกรณ์จะกาหนดแบบรายงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในเชิงผลลัพธ์หรือผลสาเร็จที่เกิดขึ้น
เพื่อเชื่อมโยงถึงเป้าประสงค์ตามแนวทางการขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ปี 2561 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และตัวชี้วัดสาคัญ
ตามเอกสารงบประมาณและภารกิจพื้นฐาน

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานสหกรณ์จงั หวัดบุรีรัมย์
เงือ่ นไขสาคัญ : การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด คานึงถึงความจาเป็น ประหยัดและคุ้มค่า
งบประมาณ

ภารกิจพื้นฐาน/งานประจา
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
1

แผนงานพื้นฐาน :
ผลผลิต :
กิจกรรมหลัก :
ประเภทรายจ่าย :

รวมทั้งสิ้น
ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนาส่งเสริมและกากับ
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม
1.3 ค่าใช้จา่ ยในการชาระบัญชีสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร
1.4 ค่าใช้จา่ ยในการร้องขอต่อศาลเพือ่ ให้ศาลสั่งล้มละลาย
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1. รายการเงินอุดหนุน..........................................................................
3. งบรายจ่ายอื่น
3.1 ค่าใช่จา่ ยในการจัดที่ดนิ

2 แผนงานยุทธศาสตร์ :
2.1 โครงการ :
กิจกรรมหลัก :
ประเภทรายจ่าย :

การส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียง
พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1. รายการเงินอุดหนุน..........................................................................

เป้าหมาย
ฝึกอบรม

งานเลขที่ กสส. 27
แนวทางที่ 1
งบประมาณ

แนวทางที่ 2
เป้าหมาย
ฝึกอบรม

งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

แนวทางที่ 3
เป้าหมาย
ฝึกอบรม

เป้าหมาย
ฝึกอบรม

งบประมาณ

1,616,640.00

28,275,064.20

12,087,100.00

1,299,300.00

43,278,104.20

1,616,640.00
1,165,500.00
1,165,500.00
1,165,500.00
1,165,500.00
1,085,800.00
20,200.00
32,000.00
27,500.00
-

28,275,064.20
502,000.00
502,000.00
502,000.00
502,000.00
484,000.00
18,000.00
-

12,087,100.00
-

1,299,300.00
38,000.00
38,000.00
38,000.00
38,000.00
21,600.00
16,400.00
-

43,278,104.20
1,705,500.00
1,705,500.00
1,705,500.00
1,705,500.00
1,591,400.00
54,600.00
32,000.00
27,500.00
-

451,140.00
-

130

-

-

-

-

-

53,000.00
-

80

504,140.00
-

หน่วยงาน : สานักงานสหกรณ์จงั หวัดบุรีรัมย์
เงือ่ นไขสาคัญ : การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด คานึงถึงความจาเป็น ประหยัดและคุ้มค่า
งบประมาณ

งานเลขที่ กสส. 27
ภารกิจพื้นฐาน/งานประจา
งบประมาณ

2.2 โครงการ :
กิจกรรมหลัก :
กิจกรรม :
ประเภทรายจ่าย :

กิจกรรม :
ประเภทรายจ่าย :

ส่งเสริมการดาเนินงานอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อนั เนือ่ งมาจากพระราชดาริ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1. รายการเงินอุดหนุนเพือ่ พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพืน้ ทีโ่ ครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม

451,140.00
451,140.00
451,140.00
217,400.00
122,000.00
95,400.00
233,740.00
233,740.00
233,740.00

เป้าหมาย
ฝึกอบรม

แนวทางที่ 1
งบประมาณ

แนวทางที่ 2
เป้าหมาย
ฝึกอบรม

งบประมาณ

เป้าหมาย
ฝึกอบรม

เป้าหมาย
ฝึกอบรม

งบประมาณ

-

-

53,000.00
-

-

-

-

53,000.00
53,000.00
13,200.00
39,800.00

186

จานวนเงิน
(บาท)

แนวทางที่ 3

3

แผนงานบูรณาการ :
โครงการ :
กิจกรรมหลัก :
ประเภทรายจ่าย :

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1. รายการเงินอุดหนุน..........................................................................

-

-

-

-

4

แผนงานบูรณาการ :
โครงการ :
กิจกรรมหลัก :
ประเภทรายจ่าย :

พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พัฒนาสหกรณ์ชายแดน
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1. รายการเงินอุดหนุน..........................................................................

-

-

-

-

35

504,140.00
451,140.00
451,140.00
217,400.00
122,000.00
95,400.00
233,740.00
233,740.00
233,740.00
53,000.00
53,000.00
13,200.00
39,800.00
-

หน่วยงาน : สานักงานสหกรณ์จงั หวัดบุรีรัมย์
เงือ่ นไขสาคัญ : การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด คานึงถึงความจาเป็น ประหยัดและคุ้มค่า
งบประมาณ

งานเลขที่ กสส. 27
ภารกิจพื้นฐาน/งานประจา
งบประมาณ

5 แผนงานบูรณาการ :
5.1 โครงการ :
กิจกรรมหลัก :
ประเภทรายจ่าย :

5.2 โครงการ :
กิจกรรมหลัก :
ประเภทรายจ่าย :

กิจกรรมหลัก :
ประเภทรายจ่าย :

เป้าหมาย
ฝึกอบรม

แนวทางที่ 1
งบประมาณ

แนวทางที่ 2
เป้าหมาย
ฝึกอบรม

งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

แนวทางที่ 3
เป้าหมาย
ฝึกอบรม

เป้าหมาย
ฝึกอบรม

งบประมาณ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1. รายการเงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ ฐานการผลิต การตลาด และ
การแปรรูปสินค้ากลุ่มอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

-

27,560,364.20
-

-

163,100.00
163,100.00
163,100.00
10,800.00
3,200.00
7,600.00
152,300.00
152,300.00
152,300.00

ช่วยเหลือด้านหนีส้ ินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ช่วยเหลือด้านหนีส้ ินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2559/2560
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1. รายการเงินอุดหนุนเพือ่ ชดเชยดอกเบีย้ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทีป่ ระสบอุทกภัย
ปี 2559/60 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
พักชาระหนีต้ น้ เงินและลดดอกเบีย้ ให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1. รายการเงินอุดหนุนเพือ่ ชดเชยดอกเบีย้ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทีป่ ลูกข้าว
ปีการผลิต 2559/60 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

-

27,560,364.20
564,620.00
20,300.00
20,300.00
544,320.00
544,320.00
544,320.00

-

-

-

26,995,744.20
26,995,744.20
26,995,744.20
26,995,744.20

-

-
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27,723,464.20
163,100.00
163,100.00
10,800.00
3,200.00
7,600.00
152,300.00
152,300.00
152,300.00
27,560,364.20
564,620.00
20,300.00
20,300.00
544,320.00
544,320.00
544,320.00
26,995,744.20
26,995,744.20
26,995,744.20
26,995,744.20
-

หน่วยงาน : สานักงานสหกรณ์จงั หวัดบุรีรัมย์
เงือ่ นไขสาคัญ : การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด คานึงถึงความจาเป็น ประหยัดและคุ้มค่า
งบประมาณ

งานเลขที่ กสส. 27
ภารกิจพื้นฐาน/งานประจา
งบประมาณ

6

แผนงานบูรณาการ :
โครงการ :
กิจกรรมหลัก :
ประเภทรายจ่าย :

7 แผนงานบูรณาการ :
7.1 โครงการ :
กิจกรรมหลัก :
ประเภทรายจ่าย :

7.2 โครงการ :
กิจกรรมหลัก :
ประเภทรายจ่าย :

จัดการปัญหาที่ดนิ ทากิน
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดนิ ทากินของเกษตรกร
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดนิ ตามนโยบายรัฐบาล
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม

-

การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ลดต้นทุนและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดแี ก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1. รายการเงินอุดหนุน..........................................................................

-

ส่งเสริมการใช้เครือ่ งจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
ส่งเสริมการใช้เครือ่ งจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1. รายการเงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

-

เป้าหมาย
ฝึกอบรม

แนวทางที่ 1
งบประมาณ
212,700.00
-

แนวทางที่ 2
เป้าหมาย
ฝึกอบรม

งบประมาณ

เป้าหมาย
ฝึกอบรม

12,087,100.00
181,300.00
181,300.00
181,300.00
74,200.00
107,100.00
6,765,400.00
6,765,400.00
6,765,400.00
6,765,400.00
6,765,400.00

จานวนเงิน
(บาท)

แนวทางที่ 3
เป้าหมาย
ฝึกอบรม

งบประมาณ
-
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915,700.00
-

13,215,500.00
181,300.00
181,300.00
181,300.00
74,200.00
107,100.00
6,765,400.00
6,765,400.00
6,765,400.00
6,765,400.00
6,765,400.00
-

หน่วยงาน : สานักงานสหกรณ์จงั หวัดบุรีรัมย์
เงือ่ นไขสาคัญ : การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด คานึงถึงความจาเป็น ประหยัดและคุ้มค่า
งบประมาณ

งานเลขที่ กสส. 27
ภารกิจพื้นฐาน/งานประจา
งบประมาณ

7.3 โครงการ :
กิจกรรมหลัก :
ประเภทรายจ่าย :

7.4 โครงการ :
กิจกรรมหลัก :
ประเภทรายจ่าย :

7.5 โครงการ :
กิจกรรมหลัก :
ประเภทรายจ่าย :

7.6 โครงการ :
กิจกรรมหลัก :
ประเภทรายจ่าย :

เป้าหมาย
ฝึกอบรม

แนวทางที่ 1
งบประมาณ

แนวทางที่ 2
เป้าหมาย
ฝึกอบรม

งบประมาณ

พัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
พัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1. รายการเงินอุดหนุนเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการรวบรวม แปรรูป และกระจายสินค้าสหกรณ์
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ตลาดเกษตรกร
สนับสนุนตลาดเกษตรกรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม
1.3 ค่าประชาสัมพันธ์
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1. รายการเงินอุดหนุน..........................................................................

-

-

-

-

-

-

-

-

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
สนับสนุนการดาเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม

-

-

บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agi-Map ในนิคมสหกรณ์
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1. รายการเงินอุดหนุน..........................................................................

-

-

เป้าหมาย
ฝึกอบรม

3,500,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00

1,474,900.00
1,474,900.00
1,474,900.00
82,600.00
1,392,300.00
-

จานวนเงิน
(บาท)

แนวทางที่ 3
เป้าหมาย
ฝึกอบรม

งบประมาณ
700,000.00
700,000.00
700,000.00
700,000.00
700,000.00
41,200.00
41,200.00
41,200.00
8,800.00
16,400.00
16,000.00
-

7,595

-
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4,200,000.00
4,200,000.00
4,200,000.00
4,200,000.00
4,200,000.00
41,200.00
41,200.00
41,200.00
8,800.00
16,400.00
16,000.00
1,474,900.00
1,474,900.00
1,474,900.00
82,600.00
1,392,300.00
-

หน่วยงาน : สานักงานสหกรณ์จงั หวัดบุรีรัมย์
เงือ่ นไขสาคัญ : การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด คานึงถึงความจาเป็น ประหยัดและคุ้มค่า
งบประมาณ

งานเลขที่ กสส. 27
ภารกิจพื้นฐาน/งานประจา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ฝึกอบรม

แนวทางที่ 1
งบประมาณ

แนวทางที่ 2
เป้าหมาย
ฝึกอบรม

งบประมาณ

เป้าหมาย
ฝึกอบรม

เป้าหมาย
ฝึกอบรม

งบประมาณ

7.7 โครงการ :
กิจกรรมหลัก :
ประเภทรายจ่าย :

ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม
1.3 ค่าประชาสัมพันธ์

-

-

7.8 โครงการ :
กิจกรรมหลัก :
ประเภทรายจ่าย :

พัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ ง (Smart Farmer)
พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรือ่ ง (Smart Member)
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม

-

-

7.9 โครงการ :
กิจกรรมหลัก :
ประเภทรายจ่าย :

ธนาคารสินค้าเกษตร
สนับสนุนการดาเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม
1.3 ค่าประชาสัมพันธ์

-

-

7.10 โครงการ :
กิจกรรมหลัก :
ประเภทรายจ่าย :

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
พัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชัน้ สหกรณ์
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม

-

212,700.00
-

-

-

เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 1 อาเภอ 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม

-

212,700.00
212,700.00
78,800.00
133,900.00

-

-

กิจกรรมหลัก :
ประเภทรายจ่าย :

148,200.00
148,200.00
148,200.00
113,700.00
34,500.00
17,300.00
17,300.00
17,300.00
9,600.00
7,700.00

342

จานวนเงิน
(บาท)

แนวทางที่ 3

-

148,200.00
148,200.00
148,200.00
113,700.00
34,500.00
17,300.00
17,300.00
17,300.00
9,600.00
7,700.00
212,700.00
212,700.00
212,700.00
78,800.00
133,900.00
-

หน่วยงาน : สานักงานสหกรณ์จงั หวัดบุรีรัมย์
เงือ่ นไขสาคัญ : การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด คานึงถึงความจาเป็น ประหยัดและคุ้มค่า
งบประมาณ

งานเลขที่ กสส. 27
ภารกิจพื้นฐาน/งานประจา
งบประมาณ

7.11 โครงการ :
กิจกรรมหลัก :
ประเภทรายจ่าย :

เป้าหมาย
ฝึกอบรม

แนวทางที่ 1
งบประมาณ

แนวทางที่ 2
เป้าหมาย
ฝึกอบรม

งบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

แนวทางที่ 3
เป้าหมาย
ฝึกอบรม

เป้าหมาย
ฝึกอบรม

งบประมาณ

สนับสนุนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ส่งเสริมเกษตรอินทรียใ์ นสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1. รายการ เงินอุดหนุนเพือ่ ดาเนินกิจกรรมการผลิตของสหกรณ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

-

-

-

174,500.00
174,500.00
114,500.00
21,200.00
93,300.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00

กิจกรรมหลัก :
ประเภทรายจ่าย :

ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1. รายการเงินอุดหนุน..................................................

-

-

-

-

กิจกรรมหลัก :
ประเภทรายจ่าย :

ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม

-

-

-

-

85

174,500.00
174,500.00
114,500.00
21,200.00
93,300.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
-

หน่วยงาน : สานักงานสหกรณ์จงั หวัดบุรีรัมย์
เงือ่ นไขสาคัญ : การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด คานึงถึงความจาเป็น ประหยัดและคุ้มค่า
งบประมาณ

งานเลขที่ กสส. 27
ภารกิจพื้นฐาน/งานประจา
งบประมาณ

8

แผนงานบูรณาการ :
โครงการ :
กิจกรรมหลัก :
ประเภทรายจ่าย :

การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร
สนับสนุนการการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1. รายการเงินอุดหนุน……………………………………………………..

-

เป้าหมาย
ฝึกอบรม

แนวทางที่ 1
งบประมาณ
-

แนวทางที่ 2
เป้าหมาย
ฝึกอบรม

งบประมาณ
-

จานวนเงิน
(บาท)

แนวทางที่ 3
เป้าหมาย
ฝึกอบรม

งบประมาณ
129,500.00
129,500.00
129,500.00
129,500.00
14,500.00
115,000.00
-

เป้าหมาย
ฝึกอบรม

160

หมายเหตุ :
1. เมื่องบดาเนินงานเหลือจ่ายจากการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัตงิ านนีแ้ ล้ว หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสามารถบริหารและหรือโอนจัดสรรงบประมาณได้โดยส่วนกลางเสนออนุมัตจิ ากอธิบดีหรือรองอธิบดีหรือผู้อานวยการกอง/สานักตามคาสั่งมอบอานาจ
ปฎิบัตริ าชการแทนอธิบดี ส่วนภูมิภาคเสนออนุมัตจิ ากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบอานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและหรือเพิม่ เป้าหมายตัวชี้วัด แต่ทงั้ นีต้ อ้ งไม่ขดั แย้งกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิม่ เติม
มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการทีเ่ กี่ยวข้อง
2. เมื่อได้รับโอนเงินประจางวดแล้ว ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ของแผนปฏิบัตงิ าน แต่ทงั้ นีต้ อ้ งไม่น้อยกว่าร้อยละ 97 ของงบประมาณทีไ่ ด้รับตามแผนปฏิบัตงิ านนี้
3. แผนปฏิบัตงิ านและงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถค้นหาได้ทางเว็บไซต์กองแผนงาน http://web.cpd.go.th/planning การจัดสรรงบประมาณ ในตามประเภทรายจ่าย งบดาเนินงาน เป็นการจัดสรรตามการวิเคราะห์ของกองแผนงาน
เมื่อส่วนราชการได้รับแผนปฏิบัตงิ านและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัตเิ บิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กบั อานาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และทีแ่ ก้ไข เพิม่ เติม โดยให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม
บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและส่งผลให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด

129,500.00
129,500.00
129,500.00
129,500.00
14,500.00
115,000.00
-

เอกสารแนบ รายการเงินอุดหนุน
หน่วยงาน : สานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรรี มั ย์
งานตามภารกิจพืน้ ฐาน/งานประจา (Function)
เงื่อนไขสาคัญ : การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

แผนงานยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ : ส่งเสริมการดาเนินงานอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
ประเภทรายจ่าย :
1. งบเงินอุดหนุน
1 สหกรณ์
1.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
2 รายการ
1) รายการเงินอุดหนุนเพือ่ พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพืน้ ทีโ่ ครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
- สหกรณ์การเกษตรโนนดินแดง จากัด (เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงานสหกรณ์ ป.ตรี)
1 อัตรา
- สหกรณ์การเกษตรโนนดินแดง จากัด (โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
1 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

233,740
233,740
233,740
180,000
53,740

เอกสารแนบ รายการเงินอุดหนุน
หน่วยงาน : สานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
แนวทางที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
เงือ่ นไขสาคัญ : การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถือปฏิบัติตามระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องโดยเคร่งครัด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยนับ
แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
โครงการ :
ช่วยเหลือด้านหนีส้ ินสมาชิกสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร
กิจกรรมหลัก :
ช่วยเหลือด้านหนีส้ ินสมาชิกสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรทีป่ ระสบอุทกภัยปี 2559/60
ประเภทรายจ่าย : 1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
1) รายการ เงินอุดหนุนเพือ่ ชดเชยดอกเบีย้ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ /กลุม่ เกษตรกร
ทีป่ ระสบอุทกภัย ปี 2559/60
- สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร จานวน 10 แห่ง 378 ราย
แห่ง/ราย
(มูลหนีต้ ้นเงินกู้ 36,288,000 บาท)
กิจกรรมหลัก :
ประเภทรายจ่าย :

พักชาระหนีต้ ้นเงินและลดดอกเบีย้ ให้สมาชิกกลุม่ เกษตรกรทีป่ ลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
1) รายการ เงินอุดหนุนเพือ่ ชดเชยดอกเบีย้ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ /กลุม่ เกษตรกร
ทีป่ ลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60
- สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร จานวน 22 แห่ง 8,350 ราย
แห่ง/ราย
(มูลหนีต้ ้นเงินกู้ 899,858,139.87 บาท)

งบประมาณ (บาท)
27,540,064.20
27,540,064.20
544,320.00
544,320.00
544,320.00
544,320.00
544,320.00

26,995,744.20
26,995,744.20
26,995,744.20
26,995,744.20
26,995,744.20

เอกสารแนบ รายการเงินอุดหนุน
หน่วยงาน : สานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
แนวทางที่ 2 : ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มบี ทบาทขับเคลื่อนนโยบายรัฐ /ยกกระดาษ A4 (Agenda)
เงื่อนไขสาคัญ : 1) การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องโดยเคร่งครัด
2) เมื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดาเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรจะต้องสมทบเงินอุดหนุนเข้าบัญชีสหกรณ์ /
กลุ่มเกษตรกรเพือ่ รับเงินอุดหนุนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินตามผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง และให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดโอนเงินอุดหนุนดังกล่าวในส่วนทีเ่ หลือให้แก่
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่เกินร้อยละ 70 หรือไม่เกินวงเงินตามทีไ่ ด้รับจัดสรรจากสานักงบประมาณ หากมีงบประมาณคงเหลือจากการอุดหนุนดังกล่าวขอให้โอนเงินงบประมาณ
กลับกรมส่งเสริมสหกรณ์ทนั ที ทัง้ นี้ ให้ถือปฏิบตั ิตามแนวทางในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน สนับสนุนให้กบั สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจด้านการผลิต
การรวบรวม การแปรรูป การบริหารจัดการ และการตลาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยนับ
งบประมาณ(บาท)
แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ :
ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
กิจกรรมหลัก :
ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
ประเภทรายจ่าย : 1. งบเงินอุดหนุน
1 สหกรณ์
6,765,400
1.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
6 รายการ
1) รายการเงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จากัด
1 คัน
1,050,000
อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดหารถแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
2) รายการเงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จากัด
1 แห่ง
388,500
อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการก่อสร้างลานคอนกรีต ขนาด 1,300 ตารางเมตร
3) รายการเงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จากัด
1 เครื่อง
1,050,000
อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดหาเครื่องผสมอาหาร TMR
4) รายการเงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จากัด
1 แห่ง
1,942,500
อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการก่อสร้างโรงเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ ขนาด 1,120 ตารางเมตร
5) รายการเงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จากัด
2 บ่อ
1,167,200
อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการก่อสร้างบังเกอร์ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3,000 ตัน
6) รายการเงินอุดหนุนเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จากัด
1 แห่ง
1,167,200
อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการก่อสร้างโรงคลุมพร้อมเครื่องชั่ง ขนาด 130.5 ตารางเมตร
หมายเหตุ : แนวทางในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน สนับสนุนให้กบั สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป
การบริหารจัดการ และการตลาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถค้นหาได้ทางเว็บไซต์กองแผนงาน http://web.cpd.go.th/planning

เอกสารแนบ รายการเงินอุดหนุน
หน่วยงาน : สานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
แนวทางที่ 2 : ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มบี ทบาทขับเคลื่อนนโยบายรัฐ /ยกกระดาษ A4 (Agenda)
เงื่อนไขสาคัญ : 1) การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องโดยเคร่งครัด
2) เมื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดาเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรจะต้องสมทบเงินอุดหนุนเข้าบัญชีสหกรณ์ /
กลุ่มเกษตรกรเพือ่ รับเงินอุดหนุนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินตามผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง และให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดโอนเงินอุดหนุนดังกล่าวในส่วนทีเ่ หลือให้แก่
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่เกินร้อยละ 70 หรือไม่เกินวงเงินตามทีไ่ ด้รับจัดสรรจากสานักงบประมาณ หากมีงบประมาณคงเหลือจากการอุดหนุนดังกล่าวขอให้โอนเงินงบประมาณ
กลับกรมส่งเสริมสหกรณ์ทนั ที ทัง้ นี้ ให้ถือปฏิบตั ิตามแนวทางในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน สนับสนุนให้กบั สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจด้านการผลิต
การรวบรวม การแปรรูป การบริหารจัดการ และการตลาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยนับ
งบประมาณ(บาท)
แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ :
พัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก :
พัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ประเภทรายจ่าย : 1. งบเงินอุดหนุน
1 สหกรณ์
3,500,000
1.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
1 รายการ
1) รายการเงินอุดหนุนเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการรวบรวม แปรรูป และกระจายสินค้าสหกรณ์ให้แก่
1 แห่ง
3,500,000
สหกรณ์การเกษตรเพือ่ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จากัด อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการก่อสร้าง
โกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด 840 ตารางเมตร
หมายเหตุ : แนวทางในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน สนับสนุนให้กบั สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป
การบริหารจัดการ และการตลาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถค้นหาได้ทางเว็บไซต์กองแผนงาน http://web.cpd.go.th/planning

เอกสารแนบ รายการเงินอุดหนุน
หน่วยงาน : สานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรรี มั ย์
แนวทางที่ 3 : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิม่ สินค้าเกษตร (Function/Agenda)
เงื่อนไขสาคัญ : 1) การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
เงื่อนไขสาคัญ : 2) เมื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดาเนิ
นการจัดซื้อหรือจัดจ้จากรรม
งเสร็จเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะต้องสมทบเงิหน่
นอุวดยนั
หนุบนเข้าบัญงบประมาณ
ชีสหกรณ์/ (บาท)
แผนงาน/โครงการ/กิ
แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
152,300
โครงการ :
พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิม่ ในสังกัดสถาบันเกษตรกร
152,300
กิจกรรมหลัก :
พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิม่ ในสังกัดสถาบันเกษตรกร
152,300
ประเภทรายจ่าย :
1. งบเงินอุดหนุน
152,300
1.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
152,300
2 กลุ่ม
152,300
1) รายการเงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ ฐานการผลิต การตลาด และการแปรรูปสินค้ากลุ่มอาชีพ
ในสังกัดสถาบันเกษตรกร อาเภอเมืองบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์
1.1) กลุ่มทาขนมข้าวแตนสมุนไพร สังกัด สหกรณ์นิคมแคนดง จากัด
85,800
71,200
- เครื่องอบขนมขนาดใหญ่ ขนาด สูง 4 เมตร
2 ตู้
14,600
- เครื่องซีลสายพานต่อเนื่อง
1 เครื่อง
1.2) สหกรณ์ประมงบุรรี มั ย์ จากัด
- ถังไฟเบอร์กลาส
- บรรจุภณ
ั ฑ์ต้นแบบ (Phototype)

4 ใบ
1400 ชิ้น

หมายเหตุ : แนวทางในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน สนับสนุนให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป
การบริหารจัดการ และการตลาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถค้นหาได้ทางเว็บไซต์กองแผนงาน http://web.cpd.go.th/planning

66,500
49,700
16,800

เอกสารแนบ รายการเงินอุดหนุน
หน่วยงาน : สานักงานสหกรณ์จงั หวัดบุรรี มั ย์
แนวทางที่ 3 : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (Agenda)
เงือ่ นไขสาคัญ : 1) การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
2) เมื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดาเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะต้องสมทบเงินอุดหนุนเข้าบัญชีสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรเพื่อรับเงินอุดหนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินตามผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง และให้สานักงานสหกรณ์จงั หวัดโอนเงินอุดหนุนดังกล่าวในส่วนที่เหลือให้แก่
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่เกินร้อยละ 70 หรือไม่เกินวงเงินตามที่ได้รับจัดสรรจากสานักงบประมาณ หากมีงบประมาณคงเหลือจากการอุดหนุนดังกล่าวขอให้โอนเงินงบประมาณ
กลับกรมส่งเสริมสหกรณ์ทันที ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน สนับสนุนให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจด้านการผลิต
การรวบรวม การแปรรูป การบริหารจัดการ และการตลาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยนับ
งบประมาณ(บาท)
แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ :
พัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก :
พัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ประเภทรายจ่าย : 1. งบเงินอุดหนุน
1 สหกรณ์
700,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1 รายการ
1) รายการเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการรวบรวม แปรรูป และกระจายสินค้าสหกรณ์ให้แก่
1 คัน
700,000
สหกรณ์ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดหารถบรรทุกห้องเย็น
ขนาด 4 ล้อ
หมายเหตุ : แนวทางในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน สนับสนุนให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป
การบริหารจัดการ และการตลาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถค้นหาได้ทางเว็บไซต์กองแผนงาน http://web.cpd.go.th/planning

เอกสารแนบ รายการเงินอุดหนุน
หน่วยงาน : สานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
แนวทางที่ 3 : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (Function/Agenda)
เงื่อนไขสาคัญ : การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรกร
โครงการ :
โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก :
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์
ประเภทรายจ่าย :
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1) รายการ เงินอุดหนุนเพื่อดาเนินกิจกรรมการผลิตของสหกรณ์
- นิคมสหกรณ์สตึก จานวน 1 แห่ง 20 ราย

หน่วยนับ

แห่ง / ราย

งบประมาณ (บาท)
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000

