
พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
สนับสนุนการด าเนินการบริหารจดัการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์
การพัฒนาธรุกจิของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

1. จ านวนแปลงเกษตรแปลงใหญ่มกีารบริหารจดัการในรูปแบบสหกรณ์ 32 แปลง
2. สินค้าเกษตรจากพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่มตีลาดรองรับ
3. สหกรณ์มบีทบาททางการตลาดให้กบัแปลงใหญ่
4. ควบคุมการใชจ้า่ยงบประมาณตามงบรายจา่ยและกจิกรรมและเบิกจา่ยให้เป็นไปตามเป้าหมาย
   ที่กรมฯ ก าหนด

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

หน่วยนับ เป้าหมาย
1. ประสานงาน แนะน า ส่งเสริมการบริหารจดัการด้านการรวมกลุ่มในพื้นที่แปลงใหญ่ให้เกดิความเขม้แขง็ และสนับสนุน แปลง 32 162,310        

การด าเนินงานด้านการตลาดร่วมกนักบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้บรรลุผลตามตัวชี้วดัและวตัถปุระสงค์ 1. งบด าเนินงาน 162,310        
ของโครงการ รวมทั้งปฏบิัติตามแนวทางการปฏบิัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามที่กองพัฒนาสหกรณ์ 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัด ุ 162,310        
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรก าหนด และหนังสือ/ขอ้ส่ังการอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง (1) ค่าใชส้อยและวสัดุส าหรับกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการด าเนินกจิกรรมของโครงการฯ 24,960          

2. จดัท าขอ้มลูรายแปลงตามที่ได้รับมอบหมายและบันทึกขอ้มลูแปลงใหญ่ในระบบ bigfarm ของกรมส่งเสริมการเกษตร แปลง 32 ให้เกดิผลส าเร็จตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ (ถวัจา่ย)
3. ประสานงาน สนับสนุนการด าเนินกจิกรรมการจดัประชมุบริหารจดัการด้านการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ปี 2561 แปลง 8 (2) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม (ห้ามถวัจา่ย) 137,350        

โดยมคีวามชดัเจนวา่เป็นแปลงสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และแปลงเกษตรกรทั่วไป ร่วมกบัส านักพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยี (2.1) จดัประชมุทบทวนแผนการตลาด/การซ้ือขาย และการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่ปี 2559 10,250          
การสหกรณ์หรือศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายในการจดักจิกรรม (2.2) จดัประชมุทบทวนแผนการตลาด/การซ้ือขาย และการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่ปี 2560 77,900          

4. จดัประชมุทบทวนแผนการตลาด/การซ้ือขาย และการเชื่อมโยงตลาดกบัสหกรณ์/เอกชน ให้สอดคล้องกบัแผนการผลิต แปลง/ราย 24/430 (2.3) จดัประชมุถา่ยทอดความรู้การจดัท าแผนการตลาด/การซ้ือขาย และการเชื่อมโยงตลาด 49,200          
และความต้องการของตลาด        แปลงใหญ่ปี 2561
 - แปลงใหญป่ี 2559 แปลง/ราย 5/50
 - แปลงใหญป่ี 2560 แปลง/ราย 19/380

5. จดัประชมุถา่ยทอดความรู้การจดัท าแผนการตลาด/การซ้ือขาย และการเชื่อมโยงตลาดแปลงใหญ่ปี 2561 แปลง/ราย 8/240
ตามคู่มอืที่กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรก าหนด

6. ประสานงาน ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจา่ยงบประมาณให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และตัวชี้วดัของโครงการ แปลง 32
7. ติดตาม แกไ้ขปัญหา ประมวลผลขอ้มลู ผลส าเร็จของแผนการตลาดที่ร่วมด าเนินการกบัสหกรณ์/เอกชน โดยแยกเป็นรายแปลง แปลง 32
8. รายงานผลการด าเนินงานตามขั้นตอนและเง่ือนเวลาของการรายงานผลตามที่กรมฯ ก าหนด ไมน่้อยกวา่ (คร้ัง) 12
จ านวนเป้าหมายแปลงใหญแ่ยกรายปีตามที่แนบ

รวมทั้งสิ้น

ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 10
ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 10

ร้อยละ 100

งานที่ด าเนินการ
ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ
จ านวนเงิน

 (บาท)

กิจกรรมหลัก 2. เพื่อส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ให้มตีลาดรองรับ โดยการเชื่อมโยงการตลาดร่วมกนัระหวา่งผู้ผลิต สหกรณ์ และภาคเอกชน
กิจกรรมรอง ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก เป้าหมาย

แผนปฏิบตัิงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการ วัตถุประสงค์
โครงการ 1. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมกีารรวมกลุ่มการผลิต การจ าหน่าย และการบริหารจดัการร่วมกนัโดยวธิกีารสหกรณ์



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

หน่วยนับ เป้าหมาย
งานที่ด าเนินการ

ปริมาณงาน งบประมาณ 
ประเภทรายจ่าย/รายการ

จ านวนเงิน
 (บาท)

เงือ่นไขส าคัญ
1. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏบิัติงานและงบประมาณแล้ว ให้จดัท า Action Plan โดยก าหนดขั้นตอนในการเขา้ปฏบิัติงานให้มคีวามสอดคล้องกบังบประมาณที่ได้รับโอนจดัสรร เพื่อให้หน่วยงานใชใ้นการก ากบั ติดตาม และสรุปรายงานผลส าเร็จของงานตามแนวทาง/เง่ือนเวลาที่ก าหนด
2. ด าเนินโครงการให้สอดคล้องกบัแนวทางการปฏบิัติงาน/คู่มอืการปฏบิัติงาน/หนังสือส่ังการ และรูปแบบ/วธิกีารรายงานผลตามเง่ือนเวลาที่กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรก าหนด เพื่อให้การด าเนินโครงการบรรลุตามตัวชี้วดัและวตัถปุระสงค์ของโครงการ
3. เมื่อหน่วยงานได้รับโอนเงินประจ างวดแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจา่ยงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กจิกรรมหลักของแผนปฏบิัติงาน และสอดคล้องกบังบประมาณที่ได้รับ
4. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏบิัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมติัเบิกจา่ยงบประมาณขึ้นอยู่กบัอ านาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบวา่ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบวา่ด้วยการบริหารงบประมาณรายจา่ย

ส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559  โดยให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม บรรลุวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย เกดิประโยชน์และมปีระสิทธภิาพสูงสุดตามกระบวนการบริหารงบประมาณที่กรมฯ ก าหนด
5. กรณีหน่วยงานประสงค์ขอปรับเพิ่ม/ลดปริมาณเป้าหมายจากกจิกรรมเดิมที่กรมฯ ก าหนดไว ้ให้สรุปชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็น พร้อมรายละเอยีดประกอบการพิจารณาปรับเพิ่ม/ลดเป้าหมาย รวมถงึกรณีที่หน่วยงานด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ และ/หรือเสร็จส้ินตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการเรียบร้อยแล้ว พบวา่มงีบประมาณเหลือจา่ย ให้ด าเนินการส่งคืนและแจง้กรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อพิจารณาและด าเนินการต่อไป



แปลงใหญ่ (แปลง) ผู้เขา้อบรม (ราย) แปลงใหญ่ (แปลง) ผู้เขา้อบรม (ราย) แปลงใหญ ่(แปลง) ผู้เข้าอบรม (ราย) แปลงใหญ่ (แปลง) ผู้เขา้อบรม (ราย)

1 ล าปาง 5 50 19 380 8 240 32 670

เป้าหมายโครงการระบบสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที่ จงัหวดั แปลงใหญ่ปี 59 แปลงใหญ่ปี 60 แปลงใหญ่ปี 61 รวมทัง้สิน้


