
หน่วยงานออกแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กองประสานงานโครงการพระราชด าริ                                             

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย           
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

แผนงานยุทธศาสตร์เสรมิสร้างพลังทางสงัคม
โครงการพัฒนาพืน้ทีโ่ครงการหลวง 

กิจกรรมหลักพฒันาสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง
กิจกรรมรองพฒันาธุรกิจของสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรในพืน้ที่โครงการหลวง

ส านักงานสหกรณจ์ังหวัดล าปาง
(ฉบับปรบัปรุง)



(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ พัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง เพ่ือด าเนินการตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงมีพระราชประสงค์
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง ลดพ้ืนท่ีการปลูกฝ่ินของผู้ท่ีอาศัยอยู่บนพ้ืนท่ีสูง โดยรวมกลุ่มกันช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ปลูกพืชท่ีมีประโยชน์และขายได้ราคา 
กิจกรรมรอง พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง มุ้งเน้นให้พออยู่ พอกิน และพัฒนาไปสู่การกินดีอยู่ดี รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างย่ังยืน

1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 86
2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งร้อยละ 23

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง งานเลขท่ี คกล.10

รวม 75,300
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง แห่ง 1 กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง 75,300
1 ประสานงานกับกองประสานงานโครงการพระราชด าริ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง แห่ง 1 1. งบด าเนินงาน 75,300

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (1) แนะน า ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 75,300
ให้สอดคล้องกับค าแนะน าหรือแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการฯ (1) ค่าใช้สอยและวัสดุส าหรับกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการด าเนินโครงการ (ถัวจ่าย) 54,900
ตามท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด (2) แนะน า ส่งเสริม ติดตาม และแก้ปัญหาสหกรณ์ให้ด าเนินธุรกิจ (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายเพ่ือการสัมมนาและฝึกอบรม) 20,400
และด าเนินกิจการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง (3) ให้ความรู้ในหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ การบริหารจัดการ จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเป็นแนวการขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาสหกรณ์อย่างย่ังยืน (บันได 7 ข้ัน)

การด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัด (4) ขับเคล่ือนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน (บันได 7 ข้ัน)  - กิจกรรมการพัฒนาเพ่ิมบทบาทบุคลากรสหกรณ์ 20,400              
ตามคู่มือบันได 7 ข้ัน ท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด สู่การรวมกลุ่มอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

(5) แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง สามารถปิดบัญชีและประชุมใหญ่ได้ตามก าหนด รวมถึง
การก ากับ ตรวจสอบ และผลักดันให้ด าเนินกิจการได้ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมาย ดังน้ี
  (1) สหกรณ์ 1 แห่ง
  (2) กลุ่มเตรียมสหกรณ์ -            แห่ง
  (3) กลุ่มอาชีพ -            แห่ง
  (4) หมู่บ้าน -            แห่ง

2 แนะน าให้สหกรณ์จัดท าฐานข้อมูลของสหกรณ์ ซ่ึงอาจจะประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป ข้อมูลการประกอบอาชีพ ข้อมูลอ่ืนท่ีจ าเป็น แห่ง 1
3 จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเป็นแนวการขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาสหกรณ์อย่างย่ังยืน (บันได 7 ข้ัน)

 - กิจกรรมการพัฒนาเพ่ิมบทบาทบุคลากรสหกรณ์ (จ านวน 1 สหกรณ์ ๆ ละ 30 คน จ านวนสหกรณ์ละ 1 คร้ัง ๆ ละ 2 วัน) คร้ัง/ราย 1/30
4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพ้ืนท่ีโครงการหลวง คร้ัง 2
5 เข้าร่วมประชุมคณะท างานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการหลวง คร้ัง 3      
6 รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการตามแนวทาง/วิธีการและแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด คร้ัง 4

เง่ือนไขส าคัญ (โปรดท าความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)

1. ยกเลิกแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง กิจกรรมหลักพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง ฉบับเดิม และให้ถือใช้

   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง กิจกรรมหลักพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง (ฉบับปรับปรุง) แทน

2. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือส่ังการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานท่ีกอง/ส านักก าหนด เพ่ือให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวช้ีวัด และวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดและการขับเคล่ือนงาน/โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรม พร้อมรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ 

   และการใช้จ่ายงบประมาณตามเง่ือนเวลาและรูปแบบ การรายงานผลท่ีกอง/ส านักก าหนด

3. เม่ือได้รับโอนจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต /โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงานฯ ปี 2563 ตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณท่ีก าหนด 

4. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณข้ึนอยู่กับอ านาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณตามค าส่ังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ี 23/2563 ส่ัง ณ วันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2563 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย 

   การโอนจัดสรรหรือการเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ .ศ. 2562 โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด ค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการด าเนินการ

รายละเอียดตามเอกสารท้ายแผนน้ี

งานท่ีด าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย
งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ
จ านวนเงิน

 (บาท)

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง)

แผนระดับ 3 วัตถุประสงค์

ผลสัมฤทธ์ิ ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก



เลขท่ีงาน

แผนระดับ 3 แผนงานยุทธศาสตร์
โครงการ
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง

หน่วยนับ

ด้านการบริหารงบประมาณ
1. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกรมก าหนด ร้อยละ

2. บริหารงาน/โครงการ/กิจกรรมตามเง่ือนไขหรือแนวทางท่ีกรมก าหนดให้บรรลุเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
1. สถาบันเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ แห่ง

 - สหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จ ากัด สหกรณ์

 - กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร

2. สหกรณ์ท่ีน ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้ังแต่ระดับดีข้ึนไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ

   2.1 รักษาเป้าหมายสหกรณ์ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีเลิศ และระดับดีมาก แห่ง

   2.2 ผลักดันให้สหกรณ์ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี สู่ระดับดีมากหรือระดับดีเลิศ แห่ง

   2.3 ผลักดันให้สหกรณ์ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อยหน่ึงระดับ แห่ง

4. ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรท่ีน ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ

   4.1 รักษาเป้าหมายกลุ่มเกษตรกรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แห่ง

   4.2 ผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แห่ง

5. สหกรณ์ท่ีน ามาจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในผ่านการประเมินการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในระดับพอใช้ข้ึนไป (เกณฑ์วัดความเข้มแข็งของสหกรณ์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ

5.1 รักษาสหกรณ์ท่ีมีผลการประเมินการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับดีและดีมาก แห่ง

5.2 ยกระดับสหกรณ์ท่ีมีผลการประเมินการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในให้สูงข้ึนจากเดิมหน่ึงระดับ แห่ง

 - ยกระดับจากระดับพอใช้ข้ึนไปอย่างน้อยหน่ึงระดับ แห่ง

 - ยกระดับจากระดับต้องปรับปรุง/ไม่มีการควบคุมภายในข้ึนไปอย่างน้อยหน่ึงระดับ แห่ง

6. ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง (การวัดความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามแนวทางท่ี กพก. ก าหนด) ไม่น้อยกว่าร้อยละ

7. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพ้ืนท่ีโครงการฯ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แห่ง

 - กลุ่มเตรียมสหกรณ์ กลุ่มเตรียมสหกรณ์

 - กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพ

 - กลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มหมู่บ้าน

23
 -
 -
 -
 -

 -
86
 -
 -
1
 -

80
1
 -
 -

80
 -

80

1
1

-                          

พัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง
พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง
พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก เป้าหมาย

100

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง)
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

                             ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง คกล.10

เสริมสร้างพลังทางสังคม
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หน่วยนับ

ด้านการพัฒนาธุรกิจ
1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการจัดเก็บข้อมูลปริมาณธุรกิจและรายงานผ่านระบบรายงานปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ

2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมีสถานะการด าเนินกิจการ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน (แนะน า ส่งเสริม ติดตามอย่างต่อเน่ืองและรายงานผลเข้าระบบรายงานปริมาณธุรกิจ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. สหกรณ์มีสมาชิกมาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (เกณฑ์วัดความเข้มแข็งของสหกรณ์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3.1 รักษาสหกรณ์ท่ีมีสมาชิกท่ีมาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 แห่ง

3.2 รักษาหรือยกระดับสหกรณ์ท่ีมีสมาชิกมาใช้บริการร้อยละ 60 - 69 ให้มาใช้บริการเพ่ิมข้ึน แห่ง

3.3 ยกระดับสหกรณ์ท่ีมีสมาชิกมาใช้บริการน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้มาใช้บริการเพ่ิมข้ึน แห่ง

4. สหกรณ์มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับต่ ากว่ามาตรฐานข้ึนไป (เกณฑ์วัดความเข้มแข็งของสหกรณ์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ

4.1 รักษาสหกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับม่ันคงดี และม่ันคงดีมาก แห่ง

4.2 รักษาหรือยกระดับสหกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจระดับม่ันคงตามมาตรฐานให้สูงข้ึน แห่ง

4.3 รักษาหรือยกระดับสหกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจในระดับต่ ากว่ามาตรฐานให้สูงข้ึน แห่ง

4.4 ยกระดับสหกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจในระดับต้องปรับปรุงให้สูงข้ึน แห่ง

5. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐได้ตามวัตถุประสงค์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดและแหล่งอ่ืน ๆ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ

6. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหน้ีของสมาชิกเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ

ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (เกณฑ์วัดความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมีข้อบกพร่องได้รับการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทางท่ีกรมก าหนด
    - สหกรณ์ แห่ง

    - กลุ่มเกษตรกร แห่ง

2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจติดตาม/เฝ้าระวังและตรวจการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการเกิดข้อบกพร่องและป้องกันการเกิดการทุจริตท้ังในเชิงนโยบายและปฏิบัติ
    - สหกรณ์ แห่ง

    - กลุ่มเกษตรกร แห่ง

1
 -

61

 -
 -

86
 -
1
-
-

80

100
3
60
1
-
-
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