
แผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 2. เกิดเครือข่ายการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร

1. เกษตรกรเป้าหมายเข้ารับการอบรมมีการรวมกลุ่มเป็นสมาชิกในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มรูปแบบสหกรณ์ในพื้นที่
2. เกษตรกรที่เข้ารับการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้/ลดรายจา่ยจากการน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปปรับใช้
3. สมาชิกที่ได้รับการพัฒนาอาชีพมีกิจกรรมกลุ่มร่วมกับสหกรณ์ต้นสังกัด
4. จ านวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสหกรณ์
5. ควบคุมการใช้จา่ยงบประมาณตามงบรายจา่ยและกิจกรรมหลัก และเบิกจา่ยให้เป็นไปตาม
   เป้าหมายที่กรมฯ ก าหนด (ตัวชี้วดับังคับ)

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง งานเลขที่ ศพก.52

การด าเนินงานของส านักงานสหกรณ์จงัหวดัล าปาง มีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ กิจกรรม 4 รวม 50,900

1. ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่าย 
โดยการด าเนินกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ใน ศพก. 1. งบด าเนินงาน 50,900
1.1. วตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ใน ศพก.    1.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย) 50,900
โดยการก าหนดหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (1) ค่าใช้สอยและวสัดุ (ค่าใช้จา่ยในการปฏิบัติงาน ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ) 14,850
ในพื้นที่ ศพก.ที่เคยได้รับสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มแล้ว      (2) ค่าใช้จา่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 36,050
1.2 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ เป้าหมายการพัฒนาสหกรณ์ รุ่น 5
เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ/สหกรณ์อื่น ๆ ในพื้นที่ ศพก. จากกลุ่มที่ได้รับสนับสนุนการด าเนิน สมาชิกสหกรณ์ 40
กิจกรรมกลุ่มจากปี 2560 และหรือ จากปี 2561 โดยคัดเลือกเป้าหมายเพื่อการพัฒนา (คน)
จ านวน 5 ศพก. ๆ ละ 1 รุ่น ๆ ละ 8 คน
1.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้
     1) ทบทวนข้อมูลการรวมกลุ่มและจดัท าแผนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มกับสหกรณ์ต้นสังกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ซ่ึงเป็นกลุ่มที่ได้รับสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มจากปี 2560/ปี 2561
     2) ประสานงานกับส านักงานเกษตรจงัหวดั/อ าเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการงาน
และงบประมาณจดัท าแผนปฏิบัติการบูรณาการ และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์
ในพื้นที่ ศพก.

แผนปฏบิตังิานและงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562

วัตถุประสงค์

1. เกษตรกรสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาการบริหารจดัการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นรากฐาน
    ของการพัฒนาชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

กิจกรรมรอง
ตัวชี้วัด เป้าหมาย

ร้อยละ 30
ร้อยละ 50
ร้อยละ 50
13 ศพก.

ร้อยละ 100

งานที่ด าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย
งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ
จ านวนเงิน

 (บาท)



ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง งานเลขที่ ศพก.52

งานที่ด าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย
งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ
จ านวนเงิน

 (บาท)

     3) ก าหนดหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาและความต้องการของเกษตรกร
สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ ศพก. ที่เคยได้รับสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มแล้ว โดยเลือกเรียน
ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
     4) ด าเนินการจดัฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด
     5) ติดตามประเมินผล สรุปผลการฝึกอบรม รายงานส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์

2. ด าเนินกิจกรรมการสนับสนุนการให้บริการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. 13
และศูนย์เครือข่าย โดยการด าเนินกิจกรรมสนับสนุนแผนการจดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
2.1. วตัถุประสงค์ เพื่อเป็นการเข้าร่วมสนับสนุนแผนการจดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหวา่งหน่วยงานภาคีเครือข่าย
2.2 กิจกรรม ประกอบด้วย สถานีเรียนรู้ต่าง ๆ การให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ 
นิทรรศการ การแสดงและจ าหน่ายสินค้าของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/วสิาหกิจชุมชน เป็นต้น

3. ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรผู้น า โดยการด าเนินกิจกรรมสนับสนุนวทิยากรถ่ายทอดความรู้ ศพก. 13
เร่ืองการสหกรณ์และการรวมกลุ่มแบบสหกรณ์
3.1 วัตถุประสงค์ เพือ่ถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกรมีความรู้เร่ืองการสหกรณ์ การรวมกลุ่มและ
การด าเนนิกจิกรรมกลุ่มรูปแบบสหกรณ์
3.2 กลุ่มเปา้หมาย เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเกษตรทัว่ไปในพืน้ที ่ศพก . ทีป่ระสงค์รวมกลุ่ม คน 390
3.3 เนือ้หาวิชา ประกอบด้วย สภาพปญัหาเศรษฐกจิและสังคมในชุมชน วิถีสหกรณ์กบั
การพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็ง การด าเนนิกจิกรรมกลุ่มตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
3.4 ขั้นตอนการด าเนนิงาน ดังนี้
    1) ประสานงานกับส านักงานเกษตรจงัหวดั/อ าเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการงาน
และงบประมาณจัดท าแผนปฏบิติัการบรูณาการ 
    2) ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัใช้คู่มือการถ่ายทอดความรู้เร่ือง “วถิีสหกรณ์สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” 
จากส านกัพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์
    3) พิจารณามอบหมายข้าราชการที่เคยเป็นวทิยากรถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้
ของ ศพก.
    4) ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
    5) ติดตามประเมินผล สรุปผลการฝึกอบรม รายงานส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์



ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง งานเลขที่ ศพก.52

งานที่ด าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย
งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ
จ านวนเงิน

 (บาท)

4. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร กจิกรรม/เร่ือง 3/1
4.1 วตัถุประสงค์ เพื่อให้ติดตามผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพ คร้ัง 11
การผลิตสินค้าเกษตร
4.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้
     1) ก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการและตัวชี้วดั
ของแต่ละกิจกรรม
     2) ด าเนินการติดตามประเมินผลตามรูปแบบที่ก าหนดไวใ้นแต่ละกิจกรรม
     3) สรุปผลการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
     4) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินกิจกรรมและผลการเบิกจา่ย โดยให้รายงานต่อส านักพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ตามแบบรายงาน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

เงือ่นไขส าคัญ
1. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณแล้ว ให้จดัท า Action Plan โดยก าหนดขั้นตอนในการเข้าปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับโอนจดัสรร เพื่อให้หน่วยงานใช้ในการก ากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลส าเร็จของงานตามแนวทาง/เง่ือนเวลาที่ก าหนด
2. ด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือส่ังการ และรูปแบบ/วธิกีารรายงานผลตามเง่ือนเวลาที่ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ก าหนด เพื่อให้การด าเนินโครงการบรรลุตามตัวชี้วดัและวตัถุประสงค์ของโครงการ
3. เมื่อหน่วยงานได้รับโอนเงินประจ างวดแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจา่ยงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ของแผนปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
4. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจา่ยงบประมาณขึ้นอยู่กับอ านาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบวา่ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบวา่ด้วยการบริหารงบประมาณรายจา่ย

ส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559  โดยให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และส่งผลให้เกิดประโยชน์และประสิทธภิาพสูงสุด
5. กรณีหน่วยงานประสงค์ขอปรับเพิ่ม/ลดปริมาณเป้าหมายจากกิจกรรมเดิมที่กรมฯ ก าหนดไว ้ให้สรุปชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็น พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาปรับเพิ่ม/ลดเป้าหมาย รวมถึงกรณีที่หน่วยงานด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ และ/หรือเสร็จส้ิน

ตามวตัถุประสงค์ของโครงการเรียบร้อยแล้ว พบวา่มีงบประมาณเหลือจา่ย ให้ด าเนินการส่งคืนและแจง้กรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อพิจารณาและด าเนินการต่อไป


