
พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

กิจกรรมหลัก พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปร่ือง (Smart Member)    เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิม่ขึ้น พร้อมที่จะพัฒนาให้มีคุณสมบัติของเกษตรกรสมาชิกปราดเปร่ือง (Smart Member)
การพัฒนาธรุกจิของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ    ประมง ปศุสัตว์

ตัวชีว้ัดระดับกิจกรรมหลัก
1. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ไม่ต่ ากวา่ 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
2. เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายได้รับการยกระดับเป็น Smart Farmer
3. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกจิกรรมหลัก และเบิกจ่ายให้เป็นไป
   ตามเป้าหมายที่กรมก าหนด

ส่วนราชการ : กรมส่งเสรมิสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรบัผิดชอบ :  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง งานเลขที ่ พสป. 52

หน่วยนับ เปา้หมาย
1. ประสานงาน ชี้แจง แนะน า และส่งเสริมสหกรณ์เป้าหมาย เพือ่คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ราย 85 30,700           

โดยด าเนินกจิกรรม/โครงการให้สอดคล้องกบัแนวทาง/คู่มือโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) สหกรณ์ 14 1. งบด าเนินงาน 30,700           
ที่กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรก าหนด 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ 30,700           

2. ก าหนดแผนการด าเนินกจิกรรมพัฒนาสมาชิกหรือทายาทสมาชิกเป้าหมายร่วมกบัสหกรณ์ ประกอบด้วย 3 กจิกรรมหลัก ดังนี้      (1) ค่าใช้สอยและวสัดุส าหรับกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการด าเนินโครงการ (ถัวจ่าย) 5,000             
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสมาชิก/ทายาทให้เป็น Smart farmer (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 25,700            
 1) คัดเลือกรายชื่อเกษตรกรเป้าหมาย ได้แก ่สมาชิกหรือทายาทสมาชิก จากสหกรณ์เป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ ราย 85      - จัดฝึกอบรมเพือ่ถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาสมาชิกหรือทายาทสมาชิกในการจัดท าแผนประกอบอาชีพ 25,700            

 2) ตรวจวเิคราะห์ และจัดท าข้อมูลพืน้ฐานสมาชิกหรือทายาทสมาชิกเป้าหมายเป็นรายบุคคล เพือ่ประเมินศักยภาพการประกอบอาชีพ ราย 85 ด้านการสหกรณ์หรือแผนการเพิม่รายได้ภายในครัวเรือน (Smart farmer)
การด ารงชีพ ความพร้อมตามคุณสมบัติฯ และความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบัแผนการผลิต การแปรรูป และการตลาดของสหกรณ์
ด้วยการน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในชีวติประจ าวนั

 3) ประสานงานจัดฝึกอบรมและร่วมด าเนินการกบัสหกรณ์ โดยถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาสมาชิกหรือทายาทสมาชิกเป้าหมายให้มีความพร้อม คร้ัง 1
ในการจัดท าแผนประกอบอาชีพด้านการสหกรณ์และจัดท าแผนการเพิม่รายได้ภายในครัวเรือน เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ราย 85
 4) ประเมินศักยภาพของสมาชิกเป้าหมายหรือทายาทสมาชิกเป้าหมาย และคัดเลือกสมาชิกเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้ตามแผน ราย 85
ประกอบอาชีพด้านการสหกรณ์ หรือแผนการเพิม่รายได้ภายในครัวเรือน (ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด) มาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 
ให้เป็น Smart Member ที่มีประสิทธภิาพของสหกรณ์ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเกษตรกรสมาชิกให้เป็น (Smart Farmer) ที่มีประสิทธิภาพของสหกรณ์

 1) น ากลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือกจากกจิกรรมที่ 1 เข้ารับการฝึกอบรมเพือ่ต่อยอดแนวความคิด (mindset) ในการประกอบอาชีพ ราย 6
และการด ารงชีพเพือ่พัฒนาเกษตรกร (Smart Farmer) สู่การเป็นสมาชิกต้นแบบของสหกรณ์ (Smart member) 

 2) ประสานงานกบัส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ โดยส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ต่อยอดแนวความคิด คร้ัง 1
 3) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สมาชิกเป้าหมายหรือทายาทสมาชิกเป้าหมายที่ผ่านการอบรมได้รับการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ราย 6
และประกอบอาชีพ/ด ารงชีพได้ตามแผนฯ ที่จัดท าไว้
 4) ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกจิกรรมตามแผนของสมาชิกเป้าหมายพร้อมเข้ารับการประเมินรายได้จากแผนประกอบอาชีพ ราย 85
ด้านการสหกรณ์ (Smart Farmer) และการด าเนินกจิกรรมในฐานะ (Smart Member) ของสหกรณ์ และตัวชี้วดัที่โครงการก าหนด (Smart farmer)

ร้อยละ 100

งานทีด่ าเนินการ
ปรมิาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ
จ านวนเงนิ

 (บาท)
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ 70

แผนปฏบิตังิานและงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานบรูณาการ วัตถุประสงค์
โครงการ 1. เพือ่พัฒนาให้เกษตรกรสมาชิกมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และให้

กิจกรรมรอง 2. เพือ่เสริมสร้างประสบการณ์พัฒนาต่อยอดศักยภาพของเกษตรกรในด้านการเกษตรอย่างครบวงจรทั้งด้านการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรม

เปา้หมาย
85 ราย



ส่วนราชการ : กรมส่งเสรมิสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรบัผิดชอบ :  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง งานเลขที ่ พสป. 52

หน่วยนับ เปา้หมาย
งานทีด่ าเนินการ

ปรมิาณงาน งบประมาณ 
ประเภทรายจ่าย/รายการ

จ านวนเงนิ
 (บาท)

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสรมิให้เกษตรกรสมาชิก (Smart Member) ถ่ายทอดองค์ความรูด้า้นการสหกรณ์และการประกอบอาชีพ
ขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ในสหกรณ/์ชุมชน
 1) ประสานงาน ติดตาม และแนะน าให้เกษตรกรต้นแบบของสหกรณ์ (Smart Member) ขยายผลด้านการสหกรณ์ การมีส่วนร่วมกบัสหกรณ์ ราย 85
และถ่ายทอดความรู้/วธิกีารต่าง ๆ ในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ตามที่ได้รับการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ไปสู่เกษตรกรรายอื่น ๆ ในสหกรณ์/ชุมชน สหกรณ์ 14
 2) จัดท าฐานข้อมูล Smart Member ต้นแบบ และ เกษตรกรสมาชิก (ขยายผล) โดยแยกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมายในแต่ละสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ

 - กลุ่มเป้าหมายปีที่แล้ว
 - กลุ่มเป้าหมายปีปัจจุบัน

 3) ติดตามประเมินผลกลุ่มเป้าหมายตาม ข้อ 1 ) ข้างต้น อย่างต่อเนื่อง และให้สอดคล้องกบัแนวทาง/คู่มือ ที่กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและ แผน 6
กลุ่มเกษตรกรก าหนด
   - ติดตามการด าเนินการตามแผนพัฒนาการเกษตรของ Smart Member
   - ติดตามการด าเนินกจิกรรมขยายผลของเกษตรกรต้นแบบ (Smart Member) ของสหกรณ์ ไปสู่เกษตรกรรายอื่นพร้อมจัดท าบันทึกฐานข้อมูลเกษตรกร
Smart Member ต้นแบบ และเกษตรกรขยายผล ส่งให้กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
 4) ติดตามประเมินผลรายได้ของผู้เข้ารับการอบรมกอ่นเข้าโครงการและหลังเข้าโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ราย 85

เงือ่นไขส าคัญ

1. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณแล้ว ให้จัดท า Action Plan โดยก าหนดขั้นตอนในการเข้าปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกบังบประมาณที่ได้รับโอนจัดสรร เพือ่ให้หน่วยงานใช้ในการก ากบั ติดตาม และสรุปรายงานผลส าเร็จของงานตามแนวทาง/เง่ือนเวลาที่ก าหนด

2. ด าเนินโครงการให้สอดคล้องกบัแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือส่ังการ และรูปแบบ/วธิกีารรายงานผลตามเง่ือนเวลาที่กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรก าหนด เพือ่ให้การด าเนินโครงการบรรลุตามตัวชี้วดัและวตัถุประสงค์ของโครงการ

3. เมื่อหน่วยงานได้รับโอนเงินประจ างวดแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กจิกรรมหลักของแผนปฏิบัติงาน และสอดคล้องกบังบประมาณที่ได้รับ

4. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กบัอ านาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบวา่ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไ้ขเพิม่เติม รวมทั้งระเบียบวา่ด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559  โดยให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และส่งผลให้เกดิประโยชน์และประสิทธภิาพสูงสุด

5. กรณีหน่วยงานประสงค์ขอปรับเพิม่/ลดปริมาณเป้าหมายจากกจิกรรมเดิมที่กรมฯ ก าหนดไว ้ให้สรุปชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็น พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาปรับเพิม่/ลดเป้าหมาย รวมถึง กรณีที่หน่วยงานด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ และ/หรือเสร็จส้ินตามวตัถุประสงค์

ของโครงการเรียบร้อยแล้ว พบวา่มีงบประมาณเหลือจ่าย ให้ด าเนินการส่งคืนและแจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์เพือ่พิจารณาและด าเนินการต่อไป


