
แผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ เป้าหมาย
กิจกรรม ขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ 1. จ านวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (เป้าหมายรายละ 1 ไร่) 20 ราย / 20 ไร่

2. จ านวนเกษตรกรได้รับการแนะน าส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามข้ันตอนและวิธีการ 30 ราย
3. จัดท าฐานข้อมูลสมาชิก (รายได้ก่อน-หลังฯ ทะเบียนข้อมูลสมาชิก ทะเบียนแปลงท่ีดิน และพ้ืนท่ีท่ีท าการเกษตร) 20 ราย 
4. สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ร้อยละ 3

ร้อยละ 100

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง งานเลขท่ี กอท.21

หน่วยนับ เป้าหมาย
1. ประสานงาน แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายด าเนินกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ของสหกรณ์ นิคมฯ / สหกรณ์ 1 / 1 214,000              

ในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ รวมท้ังปฏิบัติตามแนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรม/งานท่ีด าเนินการตามท่ีกองพัฒนา 1. งบด าเนินงาน 154,000              
ระบบสนับสนุนการสหกรณ์ก าหนด และหนังสือข้อส่ังการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 154,000              

2. จัดท าฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/งานท่ีด าเนินการ      (1) ค่าใช้สอยและวัสดุส าหรับเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบงานกิจกรรม/งานท่ีด าเนินการ 21,600                
(ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้ก่อน-หลังเข้าร่วมงานกิจกรรม/งานท่ีด าเนินการ ทะเบียนข้อมูลสมาชิก นิคมฯ / สหกรณ์ 1 / 1      ให้เกิดผลส าเร็จตามจ านวนเป้าหมายท่ีรับผิดชอบ (ถัวจ่าย)
ทะเบียนแปลงท่ีดิน พร้อมระบุพิกัดและพ้ืนท่ีท่ีท าการเกษตร) (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม) 132,400              

3. ส ารวจและสรุปผลข้อมูลรายได้ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรก่อนการอบรม เพ่ือประกอบการพิจารณา นิคมฯ / สหกรณ์ 1 / 1     (2.1) จัดอบรมหลักสูตรการปรับเปล่ียนการผลิตสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ข้ันท่ี 2 18,400                 
และจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการตามเง่ือนไขท่ีก าหนด     จัดอบรมจ านวน 1 รุ่น ๆ ละ 30 ราย รวม 30 ราย ระยะเวลา 1 วัน
ข้ันท่ี 2 ส าหรับสมาชิกเกษตรกรเป้าหมายเดิม ปี 2560/2561 รวม 1 หลักสูตร รวมท้ังส้ิน 30 ราย ราย 30     (2.2) จัดอบรมหลักสูตรเกษตรอินทรีย์เบ้ืองต้น และเกษตรอินทรีย์เฉพาะชนิดอินทรีย์ ข้ันท่ี 1 14,700                 
3.1 จัดอบรมหลักสูตรการปรับเปล่ียนการผลิตสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ข้ันท่ี 2     จัดอบรมจ านวน 1 รุ่น ๆ ละ 20 ราย รวม 20 ราย ระยะเวลา 1 วัน
ข้ันท่ี 1 ส าหรับสมาชิกเกษตรกรเป้าหมายใหม่ ปี 2562 รวม 3 หลักสูตร รวมท้ังส้ิน 20 ราย ราย 20     (2.3) จัดอบรมหลักสูตรการศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์เฉพาะด้าน และการสร้างเครือข่าย 84,700                 
3.2 จัดอบรมหลักสูตรเกษตรอินทรีย์เบ้ืองต้น และเกษตรอินทรีย์เฉพาะชนิดอินทรีย์ ข้ันท่ี 1     ตลาดเกษตรอินทรีย์ 
3.3 จัดอบรมหลักสูตรการศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์เฉพาะด้าน และการสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรอินทรีย์     จัดอบรมจ านวน 1 รุ่น ๆ ละ 20 ราย รวม 20 ราย ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
3.4 จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเบ้ืองต้น (PGS)     (2.4) จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเบ้ืองต้น (PGS) 14,600                 

4. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และส่งสรุปรายงานผลการประเมินการอบรม เพ่ือพิจารณาและคัดเลือกสมาชิก ข้ันท่ี 2 / 30 ราย สรุปผลแจ้ง กพน.     จัดอบรมจ านวน 1 รุ่น ๆ ละ 20 ราย รวม 20 ราย ระยะเวลา 1 วัน
ท่ีผ่านคุณสมบัติ และเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ท่ีผ่านการอบรมแล้ว) ตามเง่ือนไข ข้ันท่ี 1 / 20 ราย สรุปผลแจ้ง กพน. 2. งบเงินอุดหนุน 60,000                
ของกิจกรรม/งานท่ีด าเนินการ/หลักเกณฑ์ฯ ท่ีกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ก าหนด รวมท้ังก ากับ      2.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 60,000                
ตรวจสอบ และควบคุมการเบิกจ่ายของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ (1) เงินอุดหนุนสนับสนุนกระบวนการขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 60,000                 

6. ติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรม/งานท่ีด าเนินการ ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ นิคมฯ / สหกรณ์ 1 / 1      การผลิตเกษตรอินทรีย์ของสถาบันเกษตรกร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการย่ืนขอรับรองมาตรฐาน
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยแยกตามรายช่ือกลุ่มเป้าหมายเดิม/ใหม่      สินค้าเกษตร รายละ 3,000 บาท  จ านวน 20 ราย

7. รายงานผลการด าเนินงานตามข้ันตอนและแนวทางการรายงานผลแยกเป็นรายเดือนตามท่ีกรมก าหนด ไม่น้อยกว่า (คร้ัง) 12      (สมาชิกเกษตรกรเป้าหมายใหม่ท่ีผ่านการอบรมในข้ันท่ี 1 แล้ว)
พร้อมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์
เพ่ือใช้รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นทางเลือกหรือเป็นทางออกอีกทางหน่ึงของเกษตรกร
ในการด ารงชีพตามแนวคิดปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก

5. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกรมก าหนด

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรม/งานท่ีด าเนินการ
ปริมาณงาน งบประมาณ

รายจ่ายประเภทรายจ่าย/รายการ
จ านวนเงิน

(บาท)
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เง่ือนไขส าคัญ

1. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานน้ีแล้ว ให้จัดท า Action Plan โดยก าหนดข้ันตอนในการเข้าปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับโอนจัดสรร เพ่ือให้หน่วยงานใช้ในการก ากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลส าเร็จของงานตามแนวทาง/เง่ือนเวลาท่ีก าหนด
2. ด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือส่ังการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานผลตามเง่ือนเวลาท่ีกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ก าหนด เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุผลตามตัวช้ีวัดและวัตถุประสงค์ของโครงการ

3. เม่ือได้รับเงินประจ างวดแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ
4. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณข้ึนอยู่กับอ านาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ .ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

รวมท้ังระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. 2559 โดยให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และส่งผลให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด
5. กรณีหน่วยงานประสงค์ขอปรับเพ่ิม/ลดปริมาณเป้าหมายจากกิจกรรมเดิมท่ีกรมฯ ก าหนดไว้ ให้สรุปช้ีแจงเหตุผล ความจ าเป็น พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาการขอปรับเพ่ิม/ลดเป้าหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาก่อนด าเนินการทุกคร้ัง

 หรือกรณีท่ีหน่วยงานด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายของโครงการแล้ว และ/หรือเสร็จส้ินตามวัตถุประสงค์ของโครงการเรียบร้อยแล้ว พบว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายให้ด าเนินการส่งคืนและแจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป

6. กรณีหน่วยงานแจ้งส่งคืนงบประมาณ แสดงว่าการด าเนินการครบถ้วนตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ และไม่ประสงค์จะใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของโครงการน้ีแล้วเท่าน้ัน
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