


หน่วยงานออกแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กองประสานงานโครงการพระราชด าริ                                             

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กิจกรรมหลักพัฒนาสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง



ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563 - 2565) ประเด็นพลังทางสังคม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563-2565) ประเด็นการเกษตร 

แผนแม่บทย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565
แผน แผน แผน ผล แผน แผน

ดัชนีวัดทุนทางสังคมเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 10 10 1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 86 -          88 90
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 อย่างน้อยร้อยละ 23 -          24 25

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก เป้าหมาย
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1 - แห่ง
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ

1.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80
1.2 สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อย่างน้อย ร้อยละ 88

เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในถ่ินทุรกันดารในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริให้สามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 1.3 กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 อย่างน้อย ร้อยละ 24
ตามวิธีการสหกรณ์ในการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการครองชีพ 2 โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 9 แห่ง
มุ่นเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน รวมท้ังในด้านการป้องกันและลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์

3 ร้อยละ 3
4 ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกรมก าหนด ร้อยละ 100

    ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง งานเลขท่ี พรด.52

หน่วยนับ เป้าหมาย
รวมท้ังส้ิน     606,900

กิจกรรม 1 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ รวม -           

1 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กองประสานงานโครงการพระราชด าริ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงาน กปร. และหน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 1. งบด าเนินงาน -           
-              1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ -           

2 แห่ง -                   (1) ค่าใช้สอยและวัสดุส าหรับกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการด าเนินโครงการ -             
2.1 แนะน า ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร              รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีร่วมปฏิบัติงานตามภารกิจ (ถัวจ่าย)
     ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
2.2 แนะน า ส่งเสริม ติดตาม และแก้ปัญหาการด าเนินธุรกิจและด าเนินกิจการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2. เงินอุดหนุน -           
     ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติสหกรณ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง    2.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป -           
2.3 แนะน าให้ความรู้หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ การบริหารจัดการ การด าเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

2.5 แนะน าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร น าผลการวิเคราะห์ตามแผนแนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนา
     และการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2.6 แนะน า ส่งเสริม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ให้สามารถบันทึกรายการทางบัญชี 
     และจัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนท่ี เพ่ือแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ ด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีก าหนด
ประสานกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพ้ืนท่ีเพ่ือ

2.4 แนะน าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดท าฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป ข้อมูลการประกอบอาชีพ ข้อมูลอ่ืนท่ีจ าเป็น

จ านวนเงิน
 (บาท)

แผนระดับ 3

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ได้รับการส่งเสริม

วัตถุประสงค์

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน

ผลสัมฤทธ์ิการด าเนินโครงการ (Outcome)

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจ พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของสมาชิกได้อย่างย่ังยืน
2. เด็ก เยาวชน และชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชด าริฯ สามารถน าความรู้เร่ืองของการสหกรณ์

(Output)

งานท่ีด าเนินการ
ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์สนับสนุน

ตัวช้ีวัดแผนแม่บทย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม ตัวช้ีวัดแผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
ปี 2563



ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง งานเลขท่ี พรด.52

หน่วยนับ เป้าหมาย
จ านวนเงิน

 (บาท)

(Output)

งานท่ีด าเนินการ
ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ

    โดยมีเป้าหมาย ดังน้ี
สหกรณ์ -                        แห่ง
กลุ่มเกษตรกร -                        แห่ง

3 จัดท าฐานข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป ข้อมูลการประกอบอาชีพ ข้อมูลอ่ืนท่ีจ าเป็น แห่ง -           
ตามแบบท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงการและหรือจัดท าโครงการต่อไป

4 แนะน า ส่งเสริม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แห่ง -           
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีสูงข้ึนกว่าเดิม หรือรักษาการผ่านเกณฑ์มาตรฐานเดิมไว้

5 แนะน าแนวทางปฎิบัติในการด าเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง เง่ือนไขการสมทบ สหกรณ์ -           
และวัตถุประสงค์ของเงินอุดหนุน ติดตามการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีฯ รวมท้ังด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับสหกรณ์ตามแนวทาง
ท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด

6 รวบรวมผลการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีสหกรณ์จัดจ้างแยกเป็นรายสหกรณ์ เพ่ือจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ท่ีส านักงานสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์ -           
7 ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างท่ีเคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ -           

(ทุกรายการเป็นรายสหกรณ์) 
8 บันทึกข้อมูลปริมาณธุรกิจรายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในระบบรายงานปริมาณธุรกิจรายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกวันท่ี 20 ของเดือน คร้ัง              -   
9 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด  เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน คร้ัง              -   

ผลการจัดซ้ือจัดจ้างรายการเงินอุดหนุน ผลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างท่ีเคยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และผลการด าเนินโครงการรายเดือน ฯลฯ

กิจกรรม 2 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มชาวบ้าน รวม -           

1 แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ให้สามารถน ารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ กลุ่มชาวบ้าน -           1. งบด าเนินงาน -           
ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการวางแผนเตรียมจัดต้ังเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ (หากไม่สามารถจัดต้ังเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ให้มีหนังสือแจ้ง 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ -           
กองประสานงานโครงการพระราชด าริ สรุปและรายงานปัญหา/อุปสรรค ท่ีไม่สามารถด าเนินการจัดต้ังเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ได้ ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564)        (1) ค่าใช้สอยและวัสดุส าหรับกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการด าเนินโครงการ -             

2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยผลท่ีได้ต้องแสดงให้เห็นถึง "แผนการด าเนินกิจกรรม" คร้ัง/ราย -/-            รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีร่วมปฏิบัติงานตามภารกิจ (ถัวจ่าย)
เพ่ือเตรียมความพร้อมในรูปแบบของกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด        (2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมประชุม สัมมนาและฝึกอบรม) -           
(กลุ่มฯ ละ 1 คร้ัง ๆ ละ 30 คน จ านวน 1 วัน)            จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน -           

3 จัดท าฐานข้อมูลกลุ่มชาวบ้านตามรูปแบบท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงการ กลุ่มชาวบ้าน -                      (กลุ่มฯ ละ 1 คร้ัง ๆ ละ 30 คน จ านวน 1 วัน เป็นเงิน 11,700 บาท)
และหรือจัดท าโครงการต่อไป

4 คร้ัง -           
รวม -           

1 แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ให้ประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเป็นแนวทางขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาสหกรณ์อย่างย่ังยืน (บันได 7 ข้ัน) ตามคู่มือบันได 7 ข้ัน สหกรณ์ -           1. งบด าเนินงาน -           
สู่การรวมกลุ่มอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ตามท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ -           

2 จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเป็นแนวทางการขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาสหกรณ์อย่างย่ังยืน (บันได 7 ข้ัน) คร้ัง/ราย --/-        (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมประชุม สัมมนาและฝึกอบรม) -           
กิจกรรมการพัฒนาเพ่ิมบทบาทบุคลากรสหกรณ์และพัฒนาการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (สหกรณ์ละ 1 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน เป้าหมาย 30 คน)            จัดอบรมบันได 7 ข้ัน กิจกรรมการพัฒนาเพ่ิมบทบาทบุคลากรสหกรณ์และพัฒนาการด าเนินธุรกิจ

3 ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสหกรณ์ตามโครงการบันได 7 ข้ัน สหกรณ์ -                      ของสหกรณ์ (สหกรณ์ละ 1 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน จ านวน 30 คน เป็นเงิน 15,900 บาท)
4 คร้ัง -           

2.7 แนะน า ส่งเสริม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ให้สามารถปิดบัญชี 
     และประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด
กิจกรรม 3 : การประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเป็นแนวทางการขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาสหกรณ์อย่างย่ังยืน (บันได 7 ข้ัน)

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด



ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง งานเลขท่ี พรด.52

หน่วยนับ เป้าหมาย
จ านวนเงิน

 (บาท)

(Output)

งานท่ีด าเนินการ
ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ
กิจกรรม 4 : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี            รวม 564,400     

1 หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 1. งบด าเนินงาน 104,400     
ในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 6    1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 104,400     
สยามบรมราชกุมารี (กพด.)         (1) ค่าใช้สอยและวัสดุส าหรับกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการด าเนินโครงการ 28,800        

2 โรงเรียน 9              รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีร่วมปฏิบัติงานตามภารกิจ (ถัวจ่าย)
        (2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมประชุม สัมมนาและฝึกอบรม) 75,600        

3 แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการสหกรณ์ในภาคทฤษฎีโดยจัดให้มี "การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในภาคทฤษฎี" ตามช่วงช้ันเรียน โรงเรียน 9             - ทัศนศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียน 75,600        
ประถมศึกษาปีท่ี 3-6 และ/หรือ มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ปีละไม่น้อยกว่า 2 คร้ังต่อโรงเรียน โดยกิจกรรมต้องสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริม               (โรงเรียนละ 1 วัน จ านวน 15 คน เป็นเงิน 8,400 บาท)
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนฯ ตามท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด             - อบรมเพ่ือบริหารจัดการกลุ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ -             

4 จัดกิจกรรมหรือแนะน าการจัดกระบวนการเรียนรู้เร่ืองการสหกรณ์แก่ครูผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือถ่ายทอดให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้เร่ืองอุดมการณ์ โรงเรียน 9               (กลุ่มละ 1 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน จ านวน 10 คน เป็นเงิน 4,100 บาท)
หลักการ และวิธีการสหกรณ์ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมฯ รายละเอียดการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมเป็นไปแนวทางท่ี
กองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด ประกอบด้วย 2. เงินอุดหนุน 460,000     
4.1 กิจกรรมการเปิดรับสมัครสมาชิก    2.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 460,000     
4.2 กิจกรรมการเลือกต้ังคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน         (1) เงินอุดหนุนส าหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริ 10,000
4.3 กิจกรรมแนะน าครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้ใช้  "กิจกรรมสหกรณ์เป็นแกนกลาง" เช่ือมโยงกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน             สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
4.4 กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการจัดการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน         (2) เงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 450,000
4.5 กิจกรรมประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบัน             ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 1 แห่ง
     พร้อมท้ังสามารถปิดบัญชีได้ตามก าหนดเวลา
4.6 กิจกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุกส้ินปีการศึกษา เพ่ือรายงานผลกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและแผนงานของกิจกรรมสหกรณ์ในเทอมต่อไป 
    พร้อมท้ังจัดการปันผล และการเฉล่ียคืน คืนเงินออมให้กับนักเรียนท่ีจะจบการศึกษา และการเลือกต้ังคณะกรรมการเพ่ือทดแทนคณะกรรมการท่ีจบการศึกษา

     ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม

5 โรงเรียน/ราย 9/135
6 ประเมินผลการเรียนเด็กนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามค าแนะน าการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียน 9
7 แนะน าแนวทางปฎิบัติในการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรายการเงินอุดหนุนปรับปรุง/ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โรงเรียน -           

จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง และด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับโรงเรียน
ตามแนวทางท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด
 


8 ก ากับ และติดตามเงินอุดหนุนปรับปรุง/ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ให้โรงเรียนส่งส าเนาประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างและราคางานท่ีรับ โรงเรียน -           
ส่งให้กองประสานงานโครงการพระราชด าริทันทีเม่ือได้ผู้รับจ้างแล้ว ท้ังน้ี ด าเนินการให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
เพ่ือกรมจะได้โอนเงินงบประมาณให้ตามสัดส่วนต่อไป

9 โรงเรียน -           
10 ติดตามการใช้ประโยชน์จากอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียน -           

(ทุกรายการเป็นรายสหกรณ์) 
11 ติดตามการใช้ประโยชน์จากอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนท่ีเคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โรงเรียน 9

(ทุกรายการเป็นรายสหกรณ์) 
12 แนะน า ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพประชาชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชด าริฯ ดังน้ี

12.1 ส่งเสริม แนะน า และติดตามการพัฒนาอาชีพ ช่องทางการสร้างรายได้ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพประชาชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชด าริฯ กลุ่มอาชีพ -           
12.2 อบรมเพ่ือบริหารจัดการกลุ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพประชาชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชด าริฯ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง คร้ัง/ราย -/-
      (กลุ่มละ 1 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน จ านวน 10 คน)

13 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด คร้ัง 9

4.8 กิจกรรมการประกวดการออมทรัพย์ ออมความดี หรือกิจกรรมประกวดการวาดเขียน หรือกิจกรรมประกวดเรียงความเก่ียวกับสหกรณ์ 
     หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ของกิจกรรม สหกรณ์ท่ีเด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วม 
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน สมาชิกสหกรณ์ (โรงเรียนละไม่น้อยกว่า 15 คน)

ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปรับปรุง/ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 

4.7 กิจกรรมจัดการประกวดการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์อย่างน้อย 2 กิจกรรม ซ่ึงมีกิจกรรมภาคบังคับ 1 กิจกรรม และกิจกรรมทางเลือก

ประสานหน่วยงานก ากับดูแลโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

ประชุมหารือกับผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือช้ีแจงและวางแผนการส่งเสริม
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน



ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง งานเลขท่ี พรด.52

หน่วยนับ เป้าหมาย
จ านวนเงิน

 (บาท)

(Output)

งานท่ีด าเนินการ
ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ
18 รวม -           

1 หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 1. งบด าเนินงาน -           
ในโรงเรียนภายใต้โครงการสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี -              1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ -           

2 ประชุมหารือกับผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือช้ีแจงและวางแผนการส่งเสริม โรงเรียน -                   (1) ค่าใช้สอยและวัสดุส าหรับกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการด าเนินโครงการ -           
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน              รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีร่วมปฏิบัติงานตามภารกิจ (ถัวจ่าย)

3 แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการสหกรณ์ในภาคทฤษฎีโดยจัดให้มี "การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในภาคทฤษฎี" ตามช่วงช้ันเรียน โรงเรียน -                   (2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมประชุม สัมมนาและฝึกอบรม) -           
ประถมศึกษาปีท่ี 3-6 และ/หรือ มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ปีละไม่น้อยกว่า 2 คร้ังต่อโรงเรียน โดยกิจกรรมต้องสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริม             - ทัศนศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียน
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนฯ ตามท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด                (โรงเรียนละ 1 วัน จ านวน 15 คน เป็นเงิน 8,400 บาท)

4 จัดกิจกรรมหรือแนะน าการจัดกระบวนการเรียนรู้เร่ืองการสหกรณ์แก่ครูผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือถ่ายทอดให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้เร่ืองอุดมการณ์ โรงเรียน -           
หลักการ และวิธีการสหกรณ์ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมฯ รายละเอียดการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมเป็นไปแนวทางท่ี
กองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด ประกอบด้วย
4.1 กิจกรรมการเปิดรับสมัครสมาชิก
4.2 กิจกรรมการเลือกต้ังคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน
4.3 กิจกรรมแนะน าครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้ใช้  "กิจกรรมสหกรณ์เป็นแกนกลาง" เช่ือมโยงกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
4.4 กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการจัดการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน
4.5 กิจกรรมประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบัน
     พร้อมท้ังสามารถปิดบัญชีได้ตามก าหนดเวลา
4.6 กิจกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุกส้ินปีการศึกษา เพ่ือรายงานผลกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและแผนงานของกิจกรรมสหกรณ์ในเทอมต่อไป 
    พร้อมท้ังจัดการปันผล และการเฉล่ียคืน คืนเงินออมให้กับนักเรียนท่ีจะจบการศึกษา และการเลือกต้ังคณะกรรมการเพ่ือทดแทนคณะกรรมการท่ีจบการศึกษา
4.7 กิจกรรมจัดการประกวดการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์อย่างน้อย 2 กิจกรรม ซ่ึงมีกิจกรรมภาคบังคับ 1 กิจกรรม และกิจกรรมทางเลือกไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
4.8 กิจกรรมการประกวดการออมทรัพย์ ออมความดี หรือกิจกรรมประกวดการวาดเขียน หรือกิจกรรมประกวดเรียงความเก่ียวกับสหกรณ์ 
     หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ของกิจกรรม สหกรณ์ท่ีเด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วม 

5 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน สมาชิกสหกรณ์ (โรงเรียนละ 15 คน) โรงเรียน/ราย -/-
6 ประเมินผลการเรียนเด็กนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามค าแนะน าการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียน -           
7 แนะน าแนวทางปฎิบัติในการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรายการเงินอุดหนุนปรับปรุง/ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โรงเรียน -           

จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง และด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับโรงเรียน
ตามแนวทางท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด
 


8 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปรับปรุง/ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียน -           
9 ติดตามการใช้ประโยชน์จากอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียน -           

(ทุกรายการเป็นรายสหกรณ์) 
10 ติดตามการใช้ประโยชน์จากอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนท่ีเคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โรงเรียน -           

(ทุกรายการเป็นรายสหกรณ์) 
11 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด คร้ัง -           

รวม 13,800       

1 แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์นิคมเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สหกรณ์ 1 1. งบด าเนินงาน 13,800       
โดยด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ตามท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด    1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 13,800       

2 ประสาน และส ารวจพันธุกรรมพืชร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในพ้ืนท่ีนิคม/ศูนย์สาธิตสหกรณ์/จังหวัด เพ่ือส ารวจ หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า         (1) ค่าใช้สอยและวัสดุส าหรับกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการด าเนินโครงการ 13,800        
และจดบันทึกลักษณะตามพันธุกรรมของพืชท้องถ่ินตามรูปแบบของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ตามท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด 3              รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีร่วมปฏิบัติงานตามภารกิจ (ถัวจ่าย)

3 จัดท า/พัฒนาแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์/ศูนย์สาธิตสหกรณ์/จังหวัด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืชของชุมชน/สมาชิกสหกรณ์ แห่ง 1 นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร 13,800
 พร้อมส ารวจพันธ์ุพืชในแปลงสาธิต ตามแนวทางท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด

4 มอบหมายเจ้าหน้าท่ีในนิคมสหกรณ์/ศูนย์สาธิตสหกรณ์/จังหวัด อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับผิดชอบแปลงสาธิตพันธุกรรมพืช คน 1
5 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด คร้ัง 9

กิจกรรม 5 : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ประสานหน่วยงานก ากับดูแลโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

กิจกรรม 6 : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการฯ ยังคงใช้ช่ือเดิม)



ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง งานเลขท่ี พรด.52

หน่วยนับ เป้าหมาย
จ านวนเงิน

 (บาท)

(Output)

งานท่ีด าเนินการ
ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ
รวม 21,100       

1 หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 1. งบด าเนินงาน 21,100
2    1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 21,100

2 คร้ัง 4         (1) ค่าใช้สอยและวัสดุส าหรับกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการด าเนินโครงการ 21,100
             รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีร่วมปฏิบัติงานตามภารกิจ (ถัวจ่าย)

3 คร้ัง 4
3.1 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)
3.2 ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)
3.3 ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)
3.4 ไตรมาสท่ี 4 (โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เดือนกรกฎาคม 2564)
โดยมีกิจกรรม  อาทิเช่น การจัดนิทรรศการเพ่ือให้ความรู้เร่ืองการสหกรณ์ การให้ค าปรึกษาเร่ืองการสหกรณ์ การตอบปัญหาชิงรางวัล 
กิจกรรมสหกรณ์สอน/ส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมสหกรณ์สร้างวินัยการออม ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด คร้ัง 4
5 คร้ัง 4

รวม 7,600        

 ขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1. งบด าเนินงาน 7,600
1 แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้น าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ท้ังในระดับองค์กรและระดับสมาชิก และให้ด าเนินกิจกรรม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 5    1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,600

        (1) ค่าใช้สอยและวัสดุส าหรับกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการด าเนินโครงการ 7,600
2 แห่ง/ราย -/-              รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีร่วมปฏิบัติงานตามภารกิจ (ถัวจ่าย)

3 คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท่ีได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และสามารถเป็นแบบอย่างได้ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2
ตามแนวทางโครงการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด

4 คร้ัง 9
ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1 ประสานงาน ติดตาม และตรวจเย่ียมการด าเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ราย 339

เป้าหมายปี 2560…110...ราย    เป้าหมายปี 2561…119...ราย   เป้าหมายปี 2562…110...ราย
2 แนะน าส่งเสริมเกษตรกรท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นจุดเรียนรู้ให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ ราย 4
3 บันทึกข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายในระบบฐานข้อมูล 5 ประสานฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ราย 339
4 คร้ัง 9

เง่ือนไขส าคัญ

1. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานน้ีแล้ว ให้จัดท า Action Plan โดยก าหนดข้ันตอนในการเข้าปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับโอนจัดสรร เพ่ือให้หน่วยงานใช้ในการก ากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลส าเร็จของงานตามแนวทาง/เง่ือนเวลาท่ีก าหนด

2. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/หนังสือส่ังการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานผลตามเง่ือนไขท่ีกอง/ส านักก าหนด เพ่ือให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวช้ีวัดและวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดและการขับเคล่ือนงาน/โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรม

พร้อมรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามเง่ือนเวลาและรูปแบบการรายงานผลท่ีกอง/ส านักก าหนด

3. เม่ือได้รับโอนเงินประจ างวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงานฯ ปี พ.ศ. 2564 ตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด

4. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณข้ึนอยู่กับอ านาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรรหรือการเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562

โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด ค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการด าเนินการ

5. กรณีท่ีมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 
5.1 กรณีงบด าเนินงานเหลือจ่าย ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนังสือกองแผนงาน ท่ี กษ 1104/1884 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2563)
5.2 กรณีงบเงินอุดหนุนเหลือจ่าย ให้ด าเนินการส่งคืนและแจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ทันที

6. กรณีท่ีมีการจัดอบรมโดยใช้งบด าเนินงานเหลือจ่าย ให้หน่วยงานท่ีจัดการฝึกอบรมประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการท่ีจัดการฝึกอบรมภายใน 60 วันนับต้ังแต่วันส้ินสุดการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555
ข้อ 23 พร้อมท้ังส าเนาผลการฝึกอบรมให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์) ทราบด้วย

รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด

ด าเนินการกิจกรรมคลินิกสหกรณ์ ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ไตรมาสละ 1 คร้ัง ดังน้ี

รายงานผลการด าเนินงานในระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
กิจกรรม 8  : ขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ตามแผนการด าเนินกิจกรรมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เป้าหมายของปี 2563) ตามแนวทางท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด
แนะน า ส่งเสริม และติดตามสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการขยายผลการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
เม่ือปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้อย่างต่อเน่ือง (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แห่งละ 10 ราย)

คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์งานอย่างท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี

กิจกรรม 7  : คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ
ประสานงาน ติดต่อ เข้าร่วมประชุม ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือร่วมด าเนินกิจกรรม
คลินิกสหกรณ์ ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ทุกช่องทางก่อนการจัดงานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และแจ้งให้ผู้น าชุมชนในพ้ืนท่ีจัดงาน




