
สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล ้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตัวชี วัดระดับกิจกรรมหลัก

ส่งเสริมการด้าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 1 จ ำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงกำรฯ ได้รับกำรส่งเสริมและพฒันำตำมศักยภำพ แห่ง -

พัฒนาสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรในพื นที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงกำรมีปริมำณธุรกจิเพิ่มขึ้น ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 3

(สรุปปริมำณธุรกจิกอ่นและหลังกำรด ำเนินโครงกำรฯ เป็นรำยสหกรณ์)

3 ร้อยละของสหกรณ์สำมำรถยกระดับตำมขั้นตอนบันได 7 ขั้น ได้อย่ำงน้อย 1 ระดับ ร้อยละ 50

4 ร้อยละของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงกำรฯ ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 62

       เพือ่แนะน ำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพืน้ที่โครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ให้สำมำรถด ำเนินกจิกรรมเพือ่ชว่ยเหลือ 5 จ ำนวนโรงเรียนในพื้นที่โครงกำรฯ ได้รับกำรส่งเสริมและพฒันำควำมรู้ด้ำนกำรสหกรณ์  โรงเรียน 8

เกษตรกร/สมำชกิด้ำนเศรษฐกจิและสังคม ให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  รวมถงึเผยแพร่กำรสหกรณ์ให้แกน่ักเรียน/กลุ่มอำชพี/กลุ่มชำวบ้ำน/ 6 จ ำนวนกลุ่มชำวบ้ำน/กลุ่มอำชีพในพื้นที่โครงกำรฯ ได้รับกำรส่งเสริมและพฒันำควำมรู้ด้ำนกำรสหกรณ์  แห่ง -

บุคคลทั่วไป ให้สำมำรถน ำไปประยุกต์ใชใ้นกำรด ำเนินชวิีตประจ ำวันตำมแนวทำงอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริได้ 7 แปลงสำธิตพนัธุกรรมพชืในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ได้รับกำรพฒันำให้เป็นศูนย์เรียนรู้พนัธุกรรมพชืในชุมชน แห่ง 1

8 ควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมงบรำยจ่ำยและกจิกรรมหลักและเบิกจ่ำย ร้อยละ 100

ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กรมก ำหนด

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดล้าปาง งานเลขที่ พรด 52

กิจกรรม 1 : ส่งเสรมิและพัฒนาสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรในพื นที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ รวมทั งสิ น 804,900

1 ประสำนงำนกบักองประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ (กคร.) ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ และหน่วยงำนอืน่ที่เกีย่วข้อง แนะน ำ ส่งเสริม แห่ง - รวม -               

และพฒันำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงกำรฯ ด ำเนินกจิกรรมให้สอดคล้องกบัแนวทำง/คู่มือกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนสหกรณ์/ 1. งบด้าเนินงาน -               

กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงกำรฯ รวมทั้งปฏิบัติตำมหนังสือ/ข้อส่ังกำรอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ส้านักงานสหกรณจ์ังหวัด) -               

ของโครงกำรฯ และได้ผลลัพธ์ตำมที่ก ำหนดในตัวชี้วัดระดับกจิกรรมหลัก      (1) ค่ำใช้สอยและวัสดุ ส ำหรับกลุ่มงำนหรือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบโครงกำร (ถัวจ่ำย) -               

  - สหกรณ์ - สหกรณ์ (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม (ถัวจ่ำยได้ภำยในโครงกำรอบรม) -               

  - กลุ่มเกษตรกร - กลุ่มเกษตรกร     - ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมฯ เพื่อจัดท ำแผนพฒันำธุรกจิ  (แห่งละ 11,100 บำท) -                   

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรว่ม ประกอบด้วยเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้แทนจำกหน่วยงำนอืน่ แห่ง/รำย -/- 2. งบเงินอุดหนุน -               

ที่เกีย่วข้อง เพื่อร่วมกนัจัดท ำ แผนพัฒนาธุรกิจของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร ในพื้นที่โครงกำรฯ โดยผลักดันให้มีปริมำณธุรกจิเพิ่มขึ้น 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป (รายละเอียดตามเอกสารท้ายแผนนี ) -               

อย่ำงน้อยร้อยละ 3 ของปริมำณธุรกจิในปีที่ผ่ำนมำ แห่งละ 1 คร้ัง ๆ ละไม่น้อยกว่ำ 30 คน (1) เงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพสหกรณใ์นพื นที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าร ิ -               

3 เข้ำร่วมประชุมโครงกำรชี้แจงวิธีปฏิบัติ เพื่อฟื้นฟกูจิกำรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (จัดโดย กคร.) คร้ัง -      1. สหกรณก์ารเกษตร -               

4 แนะน ำ ส่งเสริมและพฒันำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงกำรฯ ให้สำมำรถปิดบัญชีและประชุมใหญส่ำมัญประจ ำปีได้ตำมก ำหนด แห่ง -         -  จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในสหกรณ์ ปวส. 1 อตัรำ ๆ ละ 13,800 บำท -                   

รวมถึงดูแล ตรวจสอบและผลักดันให้ด ำเนินกจิกำรด้วยหลักธรรมำภิบำลและหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง      2. สหกรณช์าวบ้าน -               

5 แนะน ำ ส่งเสริมและพฒันำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงกำรฯ ด ำเนินงำนให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนและรักษำมำตรฐำนตำมแนวทำง แห่ง -         -  จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในสหกรณ์ ปวช. 1 อตัรำ ๆ ละ 11,280 บำท -                   

ที่กรมฯ ก ำหนด 

6 พจิำรณำเบิกจ่ำยเงินอดุหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้ำหมำย รวมทั้งติดตำมและควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินให้สหกรณ์เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง แห่ง - (2) ค่าครภัุณฑ์ -

ตำมงวดงำนในสัญญำโดยลงพื้นที่ร่วมกบัสหกรณ์กอ่นเห็นชอบให้สหกรณ์เบิกจ่ำยเงินทุกคร้ัง  ทั้งนี้กำรด ำเนินกำรต้องเป็นไปตำมระเบียบ     1. เงินอดุหนุน

ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณงบเงินอดุหนุน และวัตถุประสงค์ของเงินอดุหนุนตำมที่ก ำหนดไว้ในแนวทำง/คู่มือกำรส่งเสริมฯ ในพื้นที่

โครงกำรฯ (3) ค่าที่ดิน/สิง่ก่อสรา้ง 

7 ติดตำมผล/รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินอดุหนุน และกำรใช้ประโยชน์จำกอปุกรณ์/ส่ิงกอ่สร้ำงจำกเงินอดุหนุน และตัวชี้วัดตำมที่ก ำหนดไว้ ไม่น้อยกว่ำ -     - เงินอดุหนุน

ในตัวชี้วัดระดับกจิกรรมหลักตำมแบบที่ กคร. ก ำหนด คร้ัง

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจา่ยประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

แผนงานยุทธศาสตร์ เป้าหมาย

โครงการ

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรในพื นที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ

วัตถุประสงค์

งานที่ด้าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย
งบประมาณ 

ประเภทรายจา่ย/รายการ

จ้านวนเงิน

 (บาท)



ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดล้าปาง งานเลขที่ พรด 52

งานที่ด้าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย
งบประมาณ 

ประเภทรายจา่ย/รายการ

จ้านวนเงิน

 (บาท)

กิจกรรม 2 : ประยกุต์ใช้แนวพระราชด้ารเิป็นแนวทางการขับเคลือ่นเพ่ือพัฒนาชุมชน อยา่งยัง่ยนื (บันได 7 ขั น) รวม 60,800        

1 ประสำน แนะน ำ และส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงกำรฯ ประยุกต์ใช้แนวพระรำชด ำริเป็นแนวทำงกำรขับเคล่ือน สหกรณ์ 1 1. งบด้าเนินงาน 60,800        

เพื่อพฒันำชุมชนอย่ำงย่ังยืน (ยกระดับสหกรณ์ตำมขั้นตอนบันได 7 ขั้นตำมศักยภำพสหกรณ์) โดยด ำเนินกจิกรรมให้สอดคล้อง 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 60,800         

กบัแนวทำง/คู่มือ/ค ำแนะน ำ รวมทั้งปฏิบัติตำมหนังสือ/ข้อส่ังกำรอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย      (1) ค่ำใช้สอยและวัสดุส ำหรับกลุ่มงำนหรือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบโครงกำร (ถัวจ่ำย) 1,400           

ของโครงกำรฯ และได้ผลลัพธ์ตำมที่ก ำหนดในตัวชี้วัดระดับกจิกรรมหลัก (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม (ถัวจ่ำยได้ภำยในโครงกำรอบรม) 59,400         

2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดท ำ แผนพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรในพื นที่โครงการฯ ตามศักยภาพ โดยประยุกต์ สหกรณ์ 1     1) จัดท ำแผนและติดตำมแผนพฒันำควำมเข้มแข็ง 59,400         

ใช้แนวพระรำชด ำริเป็นแนวทำงขับเคล่ือนเพื่อพฒันำชุมชนอย่ำงย่ังยืน (ยกระดับสหกรณ์ตำมขั้นตอนบันได 7 ขั้นตำมศักยภำพสหกรณ์)        - ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพฒันำควำมเข้มแข็งฯ (คร้ังละ 29,700  บำท/แห่ง) 29,700             

ประกอบไปด้วย เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ ฝ่ำยจัดกำร คณะกรรมกำร และสมำชิก รวมทั้งผู้แทนจำกหน่วยงำนอืน่ที่เกีย่วข้อง        - ประชุมเชิงปฏิบัติกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำควำมเข้มแข็งฯ 29,700             

(สหกรณ์ละ 1 คร้ัง ๆ ละ  30 คน 2 วัน)          (คร้ังละ 29,700  บำท/แห่ง)

3 ประสำนงำนกบัส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด/กองประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ จัดฝึกอบรมโดยประยุกต์ใช้แนวพระรำชด ำริ สหกรณ์ -     2) ยกระดับสหกรณ์ให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรประยุกต์ใช้แนวพระรำชด ำริ -               

เป็นแนวทำงขับเคล่ือนเพื่อพฒันำชุมชนอย่ำงย่ังยืน (ยกระดับสหกรณ์ตำมขั้นตอนบันได 7 ขั้นตำมศักยภำพสหกรณ์) ซ่ึงเป็นผลที่ได้         ตำมศักยภำพสหกรณ์

จำกกำรลงพื้นที่วิเครำะห์สหกรณ์ในพื้นที่โครงกำรฯ ร่วมกบัมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และมูลนิธิปิดทองหลังพระเมือ่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561        - โครงกำรอบรมกำรพฒันำสหกรณ์ด้วยกำรขับเคล่ือนเครือข่ำยระดับฐำนรำก -

(1) โครงการอบรมการพัฒนาสหกรณด้์วยการขับเคลือ่นเครอืข่ายระดับฐานราก เพื่อให้สหกรณ์ที่มีกจิกรรมทำงธุรกจิที่เอือ้หนุนกนั คร้ัง/คน -/-        - โครงกำรอบรมเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรสหกรณ์  -                   

    เชื่อมโยงกนัเป็นเครือข่ำยตำมห่วงโซ่กำรผลิต ผู้เข้ำร่วมประชุม : กรรมกำรด ำเนินกำร ฝ่ำยจัดกำรและผู้แทนกลุ่มสมำชิกสหกรณ์        - โครงกำรอบรมกำรเพิ่มประสิทธิภำพธุรกจิสหกรณ์ -                   

    ผู้แทนจำกสหกรณ์ที่มีกจิกรรมทำงธุรกจิที่เอือ้หนุนกบัสหกรณ์เป้ำหมำย ผู้แทนจำกหน่วยงำนที่เกีย่วข้องเช่น มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์        - โครงกำรอบรมกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกอบอำชีพเสริมแกส่มำชิกสหกรณ์  -                   

    มูลนิธิปิดทองหลังพระ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และหน่วยงำนที่เกีย่วข้อง (สหกรณ์ละ 3 คร้ัง ๆ ละ 80 คน 1 วัน)

(2) โครงการอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรูด้้านการสหกรณ ์เพื่อให้เกดิกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสหกรณ์เป้ำหมำย คร้ัง/คน -/-

    ผู้เข้ำร่วมประชุม : กรรมกำรด ำเนินกำร ฝ่ำยจัดกำร และประธำนกลุ่ม/สมำชิกชั้นน ำของสหกรณ์ ผู้แทนจำกหน่วยงำนที่เกีย่วข้อง เช่น

     มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มูลนิธิปิดทองหลังพระ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หน่วยงำนอืน่ ๆ (สหกรณ์ละ 2 คร้ัง ๆ ละ 50 คน 1 วัน)

(3) โครงการอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจสหกรณ ์เพื่อพฒันำ/เชื่อมโยง/ขยำยธุรกจิของสหกรณ์ให้มีปริมำณธุรกจิเพิ่มขึ้น คร้ัง/คน -/-

    ผู้เข้ำร่วมประชุม : กรรมกำรด ำเนินกำร ฝ่ำยจัดกำรและประธำนกลุ่ม/สมำชิกชั้นน ำของสหกรณ์ ผู้แทนจำกหน่วยงำนที่เกีย่วข้อง เช่น

    มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มูลนิธิปิดทองหลังพระ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หน่วยงำนอืน่ ๆ (สหกรณ์ละ 2 คร้ัง ๆ ละ 50 คน 1 วัน)

(4) โครงการอบรมการให้ความรูด้้านการประกอบอาชีพเสรมิแก่สมาชิกสหกรณ ์เพื่อยกระดับรำยได้ให้แกส่มำชิกสหกรณ์ให้สูงขึ้น คร้ัง/คน -/-

    ผู้เข้ำร่วมประชุม : กรรมกำรด ำเนินกำร ฝ่ำยจัดกำร และสมำชิกที่รวมกลุ่มประกอบอำชีพเสริมของสหกรณ์ วิทยำกร ผู้แทนหน่วยงำน

    ที่เกีย่วข้อง เช่น มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มูลนิธิปิดทองหลังพระ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หน่วยงำนอืน่ ๆ ในพื้นที่เป้ำหมำย

    (สหกรณ์ละ 2 คร้ัง ๆ ละ 50 คน 1 วัน)

4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม แผนพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรในพื นที่โครงการฯ ตำมศักยภำพ สหกรณ์/คน -/-

โดยประยุกต์ใช้แนวพระรำชด ำริเป็นแนวทำงกำรขับเคล่ือนเพื่อพฒันำชุมชนอย่ำงย่ังยืน (ยกระดับสหกรณ์ตำมขั้นตอนบันได 7 ขั้น

 ตำมศักยภำพสหกรณ์) ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ ฝ่ำยจัดกำร คณะกรรมกำร และสมำชิก รวมทั้งผู้แทนจำก

หน่วยงำนอืน่ (สหกรณ์ละ 1 คร้ัง ๆ  30 คน 1 วัน) ผลที่ได้รับสหกรณ์เป้ำหมำยสำมำรถยกระดับตำมบันได 7 ขั้นได้อย่ำงน้อย 1 ระดับ

5 รำยงำนผลกำรด ำเนินตำมแบบรำยงำนที่ กคร. ก ำหนด คร้ัง 12
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กิจกรรม 3 : ส่งเสรมิความรูด้้านการสหกรณแ์ก่กลุม่ชาวบ้าน กลุ่มชำวบ้ำน - รวม -               

1 ประสำนงำน แนะน ำและส่งเสริมกลุ่มชำวบ้ำนในพื้นที่โครงกำรเพื่อแนะน ำ ส่งเสริมควำมรู้เกีย่วกบัหลักกำร อดุมกำรณ์และวิธีกำรสหกรณ์ กลุ่มชำวบ้ำน - 1. งบด้าเนินงาน -               

พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกดิกำรรวมกลุ่มด ำเนินกจิกรรมในรูปแบบของ กลุม่เตรยีมสหกรณ ์โดยน ำรูปแบบของกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ -               

ไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม โดยให้สอดคล้องกบัแนวทำง/คู่มือกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มชำวบ้ำนในพื้นที่โครงกำรฯ      (1) ค่ำใช้สอยและวัสดุส ำหรับกลุ่มงำนหรือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบโครงกำร(ถัวจ่ำย) -               

2 จัดกจิกรรม/เวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกบัชุมชน โดยผลที่ได้ต้องแสดงให้เห็นถึง "แผนการด้าเนิน คร้ัง/กลุ่ม -/- (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม (ถัวจ่ำยได้ภำยในโครงกำรอบรม) -               

กิจกรรม" เพื่อเตรียมควำมพร้อมในรูปแบบของกลุ่มเตรียมสหกรณ์ แห่งละ 1 คร้ัง ๆ ละไม่น้อยกว่ำ 30 คน

3 ติดตำมผล/รำยงำนผลควำมกำ้วหน้ำ หำกไม่สำมำรถจัดต้ังเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ได้ภำยใน 3 ปี นับจำกลงพื้นที่ ให้มีหนังสือแจ้ง กคร. คร้ัง -

ยืนยันว่ำพื้นที่ไม่มีควำมต้องกำรใช้รูปแบบของกำรสหกรณ์ในพื้นที่โครงกำรฯ

กิจกรรม 4 : ส่งเสรมิกิจกรรมสหกรณนั์กเรยีนในโรงเรยีน ตามพระราชด้ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวม 631,200      

1 แนะน ำ ส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินกจิกรรมสหกรณ์นักเรียน โดยจัดให้มี "การจัดการเรยีนรูว้ิชาการสหกรณใ์นภาคทฤษฎี" โรงเรียน 8 1. งบด้าเนินงาน 109,800      

ตำมช่วงชั้นเรียน ประถมศึกษำ 3 -  6 และ/หรือ มัธยม 1 -  3 ปีละไม่น้อยกว่ำ 2 คร้ังต่อโรงเรียน  โดยกจิกรรมต้องสอดคล้องกบั 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 109,800      

แนวทำง/คู่มือกำรส่งเสริมกจิกรรมสหกรณ์นักเรียนฯ เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และได้ผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด      (1) ค่ำใช้สอยและวัสดุส ำหรับกลุ่มงำนหรือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบโครงกำร (ถัวจ่ำย) 23,000         

(รำยละเอยีดตำมเอกสำรแนบ) (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม (ถัวจ่ำยได้ภำยในโครงกำรอบรม) 76,800         

2 จัดกจิกรรมหรือแนะน ำกำรจัดกจิกรรมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เร่ืองกำรสหกรณ์แกค่รูผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหำรโรงเรียน เพื่อถ่ำยทอดให้ กจิกรรม 6     - กจิกรรมทัศนศึกษำให้แกน่ักเรียนที่เป็นคณะกรรมกำรกจิกรรมสหกรณ์นักเรียนแห่งละ 15 คน 76,800             

นักเรียนได้มีกำรเรียนรู้เร่ืองอดุมกำรณ์ หลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ โดยให้สอดคล้องกบัแนวทำง/คู่มือกำรส่งเสริมกจิกรรมฯ ดังนี้ (3) ค่ำใช้จ่ำยอืน่ ๆ (เช่น ค่ำวัสดุ เงินรำงวัลส ำหรับกำรประกวด) 10,000         

1) กจิกรรมกำรเปิดรับสมัครสมำชิกใหม่ของกจิกรรมสหกรณ์นักเรียนให้เสร็จส้ินในเดือนแรก ของเทอมที่ 1 2. งบเงินอุดหนุน 521,400      

2) กจิกรรมกำรเลือกต้ังคณะกรรมกำรกจิกรรมสหกรณ์นักเรียนในเดือนที่ 2 ของกำรเปิดเทอมแรกของปีกำรศึกษำ 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป (รายละเอียดตามเอกสารท้ายแผนนี ) -             

   ทั้งนี้หำกโรงเรียนได้ท ำกจิกรรมนี้แล้วในวันประชุมใหญ ่ไม่ต้องท ำกจิกรรมนี้อกี (1) ค่าครภัุณฑ์ -             

3) กจิกรรมกำรปรับวิธีกำรสอนให้ครูผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหำรโรงเรียน ให้เป็นปัจจุบันโดยใช้ "วิชาสหกรณเ์ป็นแกนกลาง" เชื่อมโยงกบั     - เงินอดุหนุน

   กจิกรรมส่งเสริมกำรผลิต กจิกรรมร้ำนค้ำสหกรณ์ กจิกรรมออมทรัพย์ และกจิกรรมสวัสดิกำร

4) กจิกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรประชุมและกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมแกค่ณะกรรมกำรกจิกรรมสหกรณ์นักเรียน (2) ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 521,400      

5) กจิกรรมประสำนงำนกบัหน่วยงำนที่เกีย่วข้อง เพื่อให้คณะกรรมกำรกจิกรรมสหกรณ์นักเรียนมีกำรฝึกปฏิบัติกำรบันทึกบัญชี     - เงินอุดหนุนก่อสรา้งอาคารกิจกรรมสหกรณโ์รงเรยีนในโครงการในพื นที่ต้าบลหลวงเหนือ อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง 317,500      

   อย่ำงเป็นระบบ ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งสำมำรถปิดบัญชีได้ตำมก ำหนดเวลำ 1. รร.วิทิตธรรมคุณอปุถมัภ์ 317,500          

6) กจิกรรมกำรจัดกำรประชุมใหญส่ำมัญประจ ำปีทุกส้ินปีกำรศึกษำ เพื่อรำยงำนผลกจิกรรมสหกรณ์นักเรียน กำรปันผลกำรเฉล่ียคืน     - เงินอุดหนุนปรบัปรงุอาคารกิจกรรมสหกรณโ์รงเรยีนในโครงการในพื นที่ต้าบลปาตัน อ้าเภอแม่ทะ จังหวัดล้าปาง 127,500      

   คืนเงินออมให้กบันักเรียนที่จะจบกำรศึกษำ และกำรเลือกต้ังคณะกรรมกำรเพื่อทดแทนคณะกรรมกำรที่จบกำรศึกษำ 1. รร. แม่ทะปริยัทศึกษำ 127,500          

3 จัดกจิกรรมเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ด้ำนกำรสหกรณ์แกเ่ด็กนักเรียนในโครงกำรฯ ดังนี้     - เงินอุดหนุนปรบัปรงุอาคารกิจกรรมสหกรณโ์รงเรยีนในโครงการในพื นที่ต้าบลเวียงเหนือ อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง 76,400        

1) กจิกรรมทัศนศึกษำให้แกน่ักเรียนที่เป็นคณะกรรมกำรกจิกรรมสหกรณ์นักเรียน ครูและผู้สังเกตกำรณ์ โรงเรียนละ 1 คร้ังๆ ละ 15 คน โรงเรียน/คน 8/120 2. รร. วัดพระแกส้ดอนเต้ำสุชำดำรำม 76,400           

2) กจิกรรมกำรประกวดเกีย่วกบักำรด ำเนินกจิกรรมสหกรณ์นักเรียน เช่น ประกวดกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุม คร้ัง/โรงเรียน 8/8

    กำรบันทึกบัญชี ฯลฯ (ยกเว้นโรงเรียนที่มีกำรส่งเสริมกจิกรรมสหกรณ์นักเรียนในโครงกำรฯ เพยีง 1 แห่ง)

3) กจิกรรมประกวดกำรออม "สุดยอดเด็กดีมีเงินออม/ออมทรัพย์ออมควำมดี/เขียนเรียงควำมเร่ืองสหกรณ์" คร้ัง/โรงเรียน -/-

    (เฉพำะจังหวัดที่มีโรงเรียนในกำรส่งเสริม 1 แห่ง)
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4 ประเมินผลกำรเรียนเด็กนักเรียน ประถม 6 และ มัธยม 3 ตำมแนวทำงกำรประเมินในคู่มือกำรส่งเสริมกจิกรรมนักเรียนฯ คร้ัง/โรงเรียน 8/8

5 แนะน ำ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของสมำชิก และกำรบริหำรจัดกำร กลุม่อาชีพประชาชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชด้ารฯิ ดังนี้ กลุ่ม -

1) จัดท ำฐำนข้อมูลกลุ่มอำชีพฯ  ตำมแบบที่ กคร. ก ำหนด

2) รำยงำนผลกำรด ำเนินกจิกรรมของกลุ่มอำชีพฯ สรุปรำยรับ รำยจ่ำยของกลุ่ม รวมทั้งแผนกำรด ำเนินกจิกรรมของกลุ่ม

6 พจิำรณำเบิกจ่ำยเงินอดุหนุน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย หลักเกณฑ์ และวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งติดตำมและรำยงำนผล แห่ง 3

7 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบรำยงำนที่กองประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริก ำหนด คร้ัง 12

รวม -

1 แนะน ำ ส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินกจิกรรมสหกรณ์นักเรียน โดยจัดให้มี "การจัดการเรยีนรูว้ิชาการสหกรณใ์นภาคทฤษฎี" โรงเรียน - 1. งบด้าเนินงาน -

ตำมช่วงชั้นเรียน ประถมศึกษำ 3 -  6 และ/หรือ มัธยม 1 -  3 ปีละไม่น้อยกว่ำ 2 คร้ังต่อโรงเรียน  โดยกจิกรรมต้องสอดคล้องกบั 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ -

แนวทำง/คู่มือกำรส่งเสริมกจิกรรมสหกรณ์นักเรียนฯ เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และได้ผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด      (1) ค่ำใช้สอยและวัสดุส ำหรับกลุ่มงำนหรือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบโครงกำร (ถัวจ่ำย) -

   - โรงเรียนเพยีงหลวง 11 (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม (ถัวจ่ำยได้ภำยในโครงกำรอบรม) -

2 จัดกจิกรรม หรือแนะน ำกำรจัดกจิกรรมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เร่ืองกำรสหกรณ์แกค่รูผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหำรโรงเรียน เพื่อถ่ำยทอดให้ กจิกรรม -    - กจิกรรมทัศนศึกษำให้แกน่ักเรียนที่เป็นคณะกรรมกำรกจิกรรมสหกรณ์นักเรียนแห่งละ 15 คน -

นักเรียนได้มีกำรเรียนรู้เร่ืองอดุมกำรณ์ หลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ โดยให้สอดคล้องกบัแนวทำง/คู่มือกำรส่งเสริมกจิกรรมฯ ดังนี้ (3) ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ (เช่น ค่ำวัสดุ เงินรำงวัลส ำหรับกำรประกวด) -

1) กจิกรรมกำรเปิดรับสมัครสมำชิกใหม่ของกจิกรรมสหกรณ์นักเรียนให้เสร็จส้ินในเดือนแรก ของเทอมที่ 1

2) กจิกรรมกำรเลือกต้ังคณะกรรมกำรกจิกรรมสหกรณ์นักเรียนในเดือนที่ 2 ของกำรเปิดเทอมแรกของปีกำรศึกษำ 

   ทั้งนี้หำกโรงเรียนได้ท ำกจิกรรมนี้แล้วในวันประชุมใหญ ่ไม่ต้องท ำกจิกรรมนี้อกี

3) กจิกรรมกำรปรับวิธีกำรสอนให้ครูผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหำรโรงเรียน ให้เป็นปัจจุบันโดยใช้ "วิชาสหกรณเ์ป็นแกนกลาง" เชื่อมโยงกบั

   กจิกรรมส่งเสริมกำรผลิต กจิกรรมร้ำนค้ำสหกรณ์ กจิกรรมออมทรัพย์ และกจิกรรมสวัสดิกำร

4) กจิกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรประชุมและกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมแกค่ณะกรรมกำรกจิกรรมสหกรณ์นักเรียน

5) กจิกรรมประสำนงำนกบัหน่วยงำนที่เกีย่วข้อง เพื่อให้คณะกรรมกำรกจิกรรมสหกรณ์นักเรียนมีกำรฝึกปฏิบัติกำรบันทึกบัญชี

   อย่ำงเป็นระบบ ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งสำมำรถปิดบัญชีได้ตำมก ำหนดเวลำ

6) กจิกรรมกำรจัดกำรประชุมใหญส่ำมัญประจ ำปีทุกส้ินปีกำรศึกษำ เพื่อรำยงำนผลกจิกรรมสหกรณ์นักเรียน กำรปันผล กำรเฉล่ียคืน 

   คืนเงินออมให้กบันักเรียนที่จะจบกำรศึกษำ และกำรเลือกต้ังคณะกรรมกำรเพื่อทดแทนคณะกรรมกำรที่จบกำรศึกษำ

3 จัดกจิกรรมทัศนศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ด้ำนกำรสหกรณ์แกน่ักเรียนที่เป็นคณะกรรมกำรกจิกรรมสหกรณ์นักเรียน ครู โรงเรียน/คน -/-

และผู้สังเกตกำรณ์ โรงเรียนละ 1 คร้ัง ๆ ละ 15 คน

4 ประเมินผลกำรเรียนเด็กนักเรียน ประถม 6 และ มัธยม 3 ตำมแนวทำงกำรประเมินในคู่มือกำรส่งเสริมกจิกรรมนักเรียนฯ คร้ัง/โรงเรียน -/-

5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบรำยงำนที่ กคร. ก ำหนด คร้ัง 1

รวม 26,400

1 ประสำนงำนและบูรณำกำรร่วมกบัส ำนักงำนจังหวัด ส ำนักงำนเกษตร และสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงำนที่เกีย่วข้อง เพื่อด ำเนินกจิกรรมฯ คร้ัง 4 1. งบด้าเนินงาน 26,400

ให้สอดคล้องกบัแนวทำง/คู่มือกำรจัดกจิกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ในพระรำชำนุเครำะห์ตำมที่ กคร.ก ำหนด 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 26,400

2 จัดกจิกรรมคลินิกสหกรณ์เพื่อให้บริกำรแกเ่กษตรกรในเวทีกจิกรรมคลินิคเกษตรเคล่ือนที่ของจังหวัด ประกอบด้วย กำรจัดนิทรรศกำร คร้ัง 4      (1) ค่ำใช้สอยและวัสดุส ำหรับกลุ่มงำนหรือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบโครงกำร (ถัวจ่ำย) 6,400              6,400

กำรให้ค ำปรึกษำ กำรตอบปัญหำชิงรำงวัลฯ หรือกจิกรรมอืน่ ๆ (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม (ถัวจ่ำยได้ภำยในโครงกำรอบรม)

3 รำยงำนผลกำรด ำเนินกจิกรรมตำมแบบรำยงำนที่ กคร. ก ำหนด คร้ัง 12 (3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดนิทรรศกำร 20,000             20,000

กิจกรรม 5 : ส่งเสรมิกิจกรรมสหกรณนั์กเรยีนในโรงเรยีนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตันราชกัญญา สิรวิัฒนาพรรณวดี

กิจกรรม 6 : คลินิกเกษตรเคลือ่นที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร



ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดล้าปาง งานเลขที่ พรด 52

งานที่ด้าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย
งบประมาณ 

ประเภทรายจา่ย/รายการ

จ้านวนเงิน

 (บาท)

รวม 86,500        

นิคมสหกรณ์ สหกรณ์ 1 1. งบด้าเนินงาน 86,500        

1 แนะน ำ ส่งเสริมสหกรณ์นิคมเข้ำร่วมด ำเนินกจิกรรมอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สหกรณ์ 1 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 86,500        

โดยด ำเนินกจิกรรมให้สอดคล้องกบัแนวทำง/คู่มือโครงกำรอนุรักษ์พนัธุกรรมพชืฯ ตำมที่ กคร.ก ำหนด      (1) ค่าใช้สอยและวัสดุส้าหรบันิคมสหกรณ ์(ถัวจ่าย) 7,700          

2 ประสำน และส ำรวจพนัธุกรรมพชืร่วมกบัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) โรงเรียนสวนพฤกษศำสตร์ โรงเรียนในพื้นที่นิคม เพื่อส ำรวจ คร้ัง 1  - นิคมสหกรณ์ห้ำงฉัตร 7,700          

และจดบันทึกลักษณะตำมพนัธุกรรมของพชืท้องถิ่นตำมรูปแบบของโครงกำรฯ  - นิคมสหกรณ์ดงเย็น

3 จัดท ำ/พฒันำแปลงสำธิตพนัธุกรรมพชืในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนพนัธุกรรมพชืของชุมชน/สมำชิกสหกรณ์ แห่ง 1  - ศูนย์สำธิตสหกรณ์โครงกำรหุบกะพง -

ตำมแนวทำงที่ กคร.ก ำหนด (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในโครงการอบรม) 38,800        

4 ออกค ำส่ังมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ในนิคมสหกรณ์อย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้รับผิดชอบแปลงสำธิตพนัธุกรรมพชืในพื้นที่นิคมสหกรณ์     - จัดเวทีเสวนำแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่แปลงสำธิตพนัธุกรรมพชืในนิคมสหกรณ์ แห่งละ 1 คร้ัง ๆ ละ 65 คน 38,800         

5 จัดเวทีเสวนำแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่แปลงสำธิตพนัธุกรรมพชืในนิคมสหกรณ์ เพื่อเสวนำกำรอนุรักษ์พนัธุกรรมพชืพื้นถิ่นในชุมชนร่วมกบั คร้ัง/คน 1/65  - นิคมสหกรณ์ห้ำงฉัตร

สมำชิกสหกรณ์นิคม ผู้แทนจำก อบต. ผู้แทน/นักเรียนจำกโรงเรียนในพื้นที่ หรือหน่วยงำนอืน่ที่เกีย่วข้อง ผลที่ได้จำกกำรเสวนำ  - นิคมสหกรณ์ดงเย็น

ต้องแสดงให้เห็นถึง "แผนกิจกรรมการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชของนิคมสหกรณ"์ เพื่อให้เป็นแนวทำงในกำรอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื  - ศูนย์สำธิตสหกรณ์โครงกำรหุบกะพง -

ตำมโครงกำรฯ ต่อไป  นิคมสหกรณ์ละ 1 คร้ัง ๆ ละ 65 คน (3) ค่าจ้างเหมาบรกิารจัดท้าระบบน ้าในพื นที่แปลงสาธิต 1 ระบบ (ห้ำมด ำเนินกำรในรูปแบบที่เป็นงบลงทุน) 30,000        

6 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำระบบน้ ำในพื้นที่แปลงสำธิตในพื้นที่นิคมสหกรณ์ แห่งละ 1 ระบบ โดยด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ แห่ง 1  - นิคมสหกรณ์ห้ำงฉัตร 30,000        

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด ห้ำมน ำไปด ำเนินกำรในรูปแบบที่เป็นงบลงทุนโดยเด็ดขำด  - นิคมสหกรณ์ดงเย็น

7 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบรำยงำนที่ กคร. ก ำหนด รวมทั้งเตรียมควำมพร้อมของแปลงสำธิตพนัธุกรรมพชืฯ ให้พร้อม คร้ัง 12  - ศูนย์สำธิตสหกรณ์โครงกำรหุบกะพง

เป็นแหล่งเรียนรู้อยู่เสมอ (4) ค่าวัสดุการเกษตร(ถัวจ่าย) 10,000        

8 สรุปจ ำนวนผู้ใช้ประโยชน/์ผู้เข้ำมำชม/ผู้เข้ำมำศึกษำแปลงสำธิตพนัธุกรรมพชืในพื้นที่นิคมสหกรณ์ เป็นรำยเดือน คร้ัง 12  - นิคมสหกรณ์ห้ำงฉัตร 10,000         

 - นิคมสหกรณ์ดงเย็น

 - ศูนย์สำธิตสหกรณ์โครงกำรหุบกะพง

เงื่อนไขส้าคัญ
1. เมือ่หน่วยงำนได้รับแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณแล้ว ให้จัดท ำ Action Plan โดยก ำหนดขั้นตอนในกำรเข้ำปฏิบัติงำนให้มีควำมสอดคล้องกบังบประมำณที่ได้รับโอนจัดสรร เพื่อให้หน่วยงำนใช้ในกำรก ำกบั ติดตำม และสรุปรำยงำนผลส ำเร็จของงำนตำมแนวทำง/เง่ือนเวลำที่ก ำหนด

2. ด ำเนินโครงกำรให้สอดคล้องกบัแนวทำงกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำน/หนังสือส่ังกำร และรูปแบบ/วิธีกำรรำยงำนผลตำมเง่ือนเวลำที่กองประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริก ำหนด เพื่อให้กำรด ำเนินโครงกำรบรรลุตำมตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ของโครงกำร

3. เมือ่หน่วยงำนได้รับโอนเงินประจ ำงวดแล้ว ให้เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนงำน ผลผลิต/โครงกำร กจิกรรมหลักของแผนปฏิบัติงำน และสอดคล้องกบังบประมำณที่ได้รับ

  และประสิทธิภำพสูงสุด

5. กรณีหน่วยงำนประสงค์ขอปรับเพิ่ม/ลดปริมำณเป้ำหมำย จำกกจิกรรมเดิมที่กรมฯ ก ำหนดไว้  ให้สรุปชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็นพร้อมรำยละเอยีดประกอบกำรพจิำณำกำรขอปรับเพิ่ม/ลดเป้ำหมำยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พจิำรณำกอ่นด ำเนินกำรทุกคร้ัง หรือกรณีหน่วยงำนด ำเนินกำรบรรลุตำมเป้ำหมำย ของโครงกำรแล้ว

   และ/หรือเสร็จส้ินตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรเรียบร้อยแล้ว พบว่ำมีงบประมำณเหลือจ่ำยให้ด ำเนินกำรแจ้งส่งคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อพจิำรณำด ำเนินกำรต่อไป

6. กรณีที่มีโครงกำรฝึกอบรมเพื่อพฒันำศักยภำพบุคลำกร ให้หน่วยงำนที่จัดกำรฝึกอบรมประเมินผลกำรฝึกอบรม และรำยงำนผลต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่จัดกำรฝึกอบรมภำยใน 60 วันนับต้ังแต่วันส้ินสุดกำรฝึกอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย

   ในกำรฝึกอบรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 23 พร้อมทั้งส ำเนำผลกำรฝึกอบรมให้ส ำนักพฒันำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ทรำบด้วย

กิจกรรม 7 : อนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4. เมือ่หน่วยงำนได้รับแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณไปแล้ว กำรอนุมัติเบิกจ่ำยงบประมำณขึ้นอยู่กบัอ ำนำจหัวหน้ำส่วนรำชกำรในกำรบริหำรงบประมำณ ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม โดยให้เป็นไปด้วยควำมเหมำะสม บรรลุวัตถุประสงค์  เป้ำหมำยและส่งผลให้เกดิประโยชน์



เงนิอุดหนุนทั่วไป 521,400         บาท

  1. โครงการส่งเสรมิการสหกรณต์ามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ -               บาท

1.1 เงนิอุดหนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพสหกรณใ์นพื นที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ -               บาท

  2. โครงการส่งเสรมิสหกรณต์ามพระราชด้าร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 521,400         บาท

2.1 เงนิอุดหนุนก่อสรา้งอาคารกิจกรรมสหกรณโ์รงเรยีนในโครงการในพื นที่ต้าบลต้าบลหลวงเหนือ อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง 317,500         บาท

2.1.1 รร. วิทิตธรรมคุณอุปถัมภ์ 317,500        บำท

2.2  เงนิอุดหนุนปรบัปรงุอาคารกิจกรรมสหกรณโ์รงเรยีนในโครงการในพื นที่ต้าบลปาตัน อ้าเภอแมท่ะ จังหวัดล้าปาง 127,500       บาท

2.2.1 รร. แม่ทะปริยัทศึกษำ 127,500        บำท

2.3 เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณโ์รงเรียนในโครงการในพื นที่ต้าบลเวียงเหนือ อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง 76,400         บาท

2.3.1 รร. วัดพระแก้สดอนเต้ำสุชำดำรำม 76,400          บำท

รายละเอียดงบเงนิอุดหนุน

ส้านักงานสหกรณจ์ังหวัดล้าปาง



ล้าดับที่ รายช่ือโรงเรียน สังกัด
1 ร.ร.วิฑิตธรรมคณุอปุถัมภ์ ปริยตัิธรรม

2 ร.ร.วดับ้านหม้อศกึษา ปริยตัิธรรม

3 ร.ร.ปริยตัิธรรมมอ่นจ าศีล ปริยตัิธรรม

4 ร.ร.บ้านใหมว่ิทยา ปริยตัิธรรม

5 ร.ร.แมส่กุศกึษา ปริยตัิธรรม

6 ร.ร.แมท่ะปริยตัิศกึษา ปริยตัิธรรม

7 ร.ร.ทพิย์ปาละวิทยานสุรณ์ ปริยตัิธรรม

8 ร.ร.วดัพระแก้วดอนเต้าสชุาดาราม ปริยตัิธรรม

รายละเอียดโรงเรียนเป้าหมายส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดล้าปาง


