
ด้านการแกไ้ขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล ้า และสร้างการเติบโตจากภายใน

พัฒนาศักยภาพการด้าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 1. เพื่อพัฒนาผู้น้ากลุ่ม ให้มคีวามสามารถด้านการด้าเนินธรุกจิของกลุ่มเกษตรกร
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรเพิ่มปริมาณธรุกจิ โดยเน้นการมส่ีวนร่วมการท้าธรุกจิ
การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร

1. กลุ่มเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพการด้าเนินธรุกจิ และมปีริมาณธรุกจิ
เพิ่มขึ นกวา่ปีที่ผ่านมา

2. ควบคุมการใชจ้า่ยงบประมาณตามงบรายจา่ยและกจิกรรม และเบิกจา่ยให้เป็นไปตามเป้าหมาย
   ที่กรมฯ ก้าหนด

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ล าปาง งานเลขที่ ศงก.52

หน่วยนับ เป้าหมาย
1. คัดเลือก ประสานงาน แนะน้า และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเขา้ร่วมพัฒนาศักยภาพการด้าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 1 42,100     

ปี 2562 รวมทั งด้าเนินงานให้สอดคล้องกบัแนวทางการปฏบิัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพการด้าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 1. งบด าเนินงาน 42,100     
ปี 2562 ตามแนวทางที่กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรก้าหนด และหนังสือขอ้ส่ังการอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 42,100     

2. ประสานงานและด้าเนินการร่วมกบัหน่วยงานในพื นที่และเครือขา่ยธรุกจิเพื่อด้าเนินกจิกรรมพัฒนาศักยภาพการด้าเนินงาน (1) ค่าใชส้อยและวสัดุส้าหรับกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการด้าเนินกจิกรรมของโครงการฯ 2,200        
ของกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จ้านวน 3 หลักสูตร ดังนี ให้เกดิผลส้าเร็จตามจ้านวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ (ถวัจา่ย)
- กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปี 2561 เพื่อขบัเคล่ือนการด้าเนินงานโครงการในปี 2562 ประกอบด้วย ราย 30 (2) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถวัจา่ยในการสัมนาและฝึกอบรม) 39,900      
กรรมการกลุ่มเกษตรกร เจา้หน้าที่กลุ่มเกษตรกร และสมาชกิกลุ่มเกษตรกร (2.1) ประชมุเชงิปฏบิัติการสร้างความเขม้แขง็การด้าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 13,800      
1) ประชมุเชงิปฏบิัติการสร้างความเขม้แขง็การด้าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร จดัประชมุจ้านวน 1 รุ่น ๆ ละ 30 คน รวม 2,310 คน ระยะเวลา 1 วนั
2) ประชมุเชงิปฏบิัติการขบัเคล่ือนแผนพัฒนาธรุกจิและสร้างการมส่ีวนร่วมของสมาชกิ (2.2) ประชมุเชงิปฏบิัติการขบัเคล่ือนแผนพัฒนาธรุกจิและสร้างการมส่ีวนร่วมของสมาชกิ 12,300      
- กลุ่มเกษตรกรใหม่ที่มีศักยภาพการด าเนินงาน เข้าร่วมโครงการปี 2562 ประกอบด้วย กรรมการกลุ่มเกษตรกร ราย 30 จดัประชมุจ้านวน 1 รุ่น ๆ ละ 30 คน รวม 2,310 คน ระยะเวลา 1 วนั
เจา้หน้าที่กลุ่มเกษตรกร และสมาชกิกลุ่มเกษตรกรที่มสีมรรถนะการเป็นผู้น้ากลุ่มเกษตรกร (2.3) ประชมุเชงิปฏบิัติการจดัท้าแผนพัฒนาและเชื่อมโยงธรุกจิของกลุ่มเกษตรกร 13,800      
3) ประชมุเชงิปฏบิัติการจดัท้าแผนพัฒนาและเชื่อมโยงธรุกจิของกลุ่มเกษตรกร จดัประชมุจ้านวน 1 รุ่น ๆ ละ 30 คน รวม 2,310 คน ระยะเวลา 1 วนั

3. ติดตามและสรุปผลการด้าเนินโครงการฯ แยกตามจ้านวนกลุ่มเป้าหมายในปี 2561 และปี 2562 รวมถงึวธิกีารแกไ้ขปัญหา ไม่น้อยกวา่ (ครั ง) 4 หมายเหตุ : ให้ด้าเนินการตามค่าเป้าหมายจ้านวนรุ่น จ้านวนคน และตามระยะเวลาที่ก้าหนดไวใ้นแผนปฏบิัติงาน
/อปุสรรคในการด้าเนินธรุกจิของกลุ่มเกษตรกร พร้อมตรวจสอบการเบิกจา่ยงบประมาณให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ โดยเบิกจา่ยงบประมาณให้สอดคล้องกบัค่าเป้าหมายที่ก้าหนดไวใ้นแผนปฏบิัติงาน กรณีไมส่ามารถด้าเนินการได้ ให้ชี แจง
และเกดิผลส้าเร็จตามตัวชี วดัในเชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ เหตุผลความจ้าเป็นพร้อมปรับลดงบประมาณตามสัดส่วน และหากมงีบประมาณคงเหลือให้จดัเพิ่มกลุ่มเป้าหมายได้

4. รายงานผลการด้าเนินการจดัประชมุฯ ตามขั นตอนแยกตามจ้านวนครั งที่จดั และเง่ือนเวลาการรายงานผลตามที่กรมฯ ก้าหนด ไม่น้อยกวา่ (ครั ง) 4
รายชื่อสหกรณ์เป้าหมายตามที่แนบ กลุ่มเกษตรกร 1

เงือ่นไขส าคัญ
1. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏบิัติงานและงบประมาณแล้ว ให้จดัท้า Action Plan โดยก้าหนดขั นตอนในการเขา้ปฏบิัติงานให้มคีวามสอดคล้องกบังบประมาณที่ได้รับโอนจดัสรร เพื่อให้หน่วยงานใชใ้นการก้ากบั ติดตาม และสรุปรายงานผลส้าเร็จของงานตามแนวทาง/เง่ือนเวลาที่ก้าหนด
2. ด้าเนินโครงการให้สอดคล้องกบัแนวทางการปฏบิัติงาน/คู่มอืการปฏบิัติงาน/หนังสือส่ังการ และรูปแบบ/วธิกีารรายงานผลตามเง่ือนเวลาที่กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรก้าหนด เพื่อให้การด้าเนินโครงการบรรลุตามตัวชี วดัและวตัถปุระสงค์ของโครงการ
3. เมื่อหน่วยงานได้รับโอนเงินประจ้างวดแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจา่ยงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กจิกรรมหลักของแผนปฏบิัติงาน และสอดคล้องกบังบประมาณที่ได้รับ
4. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏบิัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมติัเบิกจา่ยงบประมาณขึ นอยู่กบัอ้านาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบวา่ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม รวมทั งระเบียบวา่ด้วยการบริหารงบประมาณรายจา่ย

ส้าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559  โดยให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม บรรลุวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย เกดิประโยชน์และมปีระสิทธภิาพสูงสุดตามกระบวนการบริหารงบประมาณที่กรมฯ ก้าหนด

5. กรณีหน่วยงานประสงค์ขอปรับเพิ่ม/ลดปริมาณเป้าหมายจากกจิกรรมเดิมที่กรมฯ ก้าหนดไว ้ให้สรุปชี แจงเหตุผล ความจ้าเป็น พร้อมรายละเอยีดประกอบการพิจารณาปรับเพิ่ม/ลดเป้าหมาย รวมถงึกรณีที่หน่วยงานด้าเนินการบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ และ/หรือเสร็จสิ นตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการเรียบร้อยแล้ว พบวา่มงีบประมาณเหลือจา่ย ให้ด้าเนินการส่งคืนและแจง้กรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อพิจารณาและด้าเนินการต่อไป

ร้อยละ 100

แผนปฏิบตัิงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานพ้ืนฐาน วัตถุประสงค์
โครงการ
กิจกรรมหลัก

งานที่ด าเนินการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
ประเภทรายจ่าย/รายการ

จ านวนเงิน
 (บาท)

รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมรอง ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก เป้าหมาย
ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 3



แผนงานพ้ืนฐานดา้นการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเตบิโตจากภายใน
โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรองการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร

กลุ่มเกษตรกรใหม่ที่มีศักยภาพการด าเนินงาน

เขา้ร่วมโครงการปี 2562

จดัประชมุเชงิปฏิบัตกิาร จดัประชมุเชงิปฏิบัตกิาร จดัประชมุเชงิปฏิบัตกิาร

สร้างความเขม้แขง็ ขบัเคลื่อนแผนพัฒนาธุรกิจ จดัท าแผนพัฒนา

การด าเนินงาน และสร้างการมีสว่นร่วม และการเชื่อมโยงธุรกิจ

ของกลุ่มเกษตรกร ของสมาชกิ ของกลุ่มเกษตรกร

(แห่ง) (ราย) (ราย)
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง 1 60 3030

หน่วยงาน

เป้าหมาย
กลุ่มเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการในปี 2561

เพ่ือขบัเคลื่อนการด าเนินงานโครงการในปี 2562

กลุ่ม
เกษตรกร

ผู้เขา้รับ
การอบรม

(ราย)


