
หน่วยงานออกแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กองประสานงานโครงการพระราชด าริ                                             

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

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กิจกรรมหลักพัฒนาสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย



แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1 สหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการฯ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร -/-

กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2 สหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2.1 ร้อยละของสหกรณ์ท่ีน ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับมาตรฐาน ระดับดีมาก และระดับดีเลิศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2.2 ร้อยละของสหกรณ์ท่ีน ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับมาตรฐาน ระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

3 จ านวนกลุ่มเกษตรกรท่ีน ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เพ่ือแนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ให้สามารถด าเนินกิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกร /สมาชิกทางด้านเศรษฐกิจ 4 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

และสังคม ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน รวมถึงเผยแพร่การสหกรณ์ให้แก่นักเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้าน/บุคคลท่ัวไป ให้สามารถน าหลักของการสหกรณ์ไปประยุกต์ (สรุปปริมาณธุรกิจก่อนและหลังการด าเนินโครงการฯ เป็นรายแห่ง

ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 5 ร้อยละของสหกรณ์สามารถยกระดับได้ตามข้ันตอนโครงการประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริ ร้อยละ 50
เป็นแนวทางการขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาชุมชน อย่างย่ังยืน (บันได 7 ข้ัน) ได้อย่างน้อย 1 ระดับ

6 โรงเรียนในพ้ืนท่ีโครงการฯ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  โรงเรียน 9
7 จ านวนนักเรียนในโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้เร่ืองการสหกรณ์โดยใช้ข้อสอบกลาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
8 กลุ่มชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพในพ้ืนท่ีโครงการฯ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ กลุ่มชาวบ้าน 2

กลุ่มอาชีพ -
9 แปลงสาธิตพันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้พันธุกรรมพืชในชุมชน นิคมฯ/จ.สิงห์บุรี/ -/-

จ.ร้อยเอ็ด/จ.นครสวรรค์ -/-
ศูนย์สาธิตฯ หุบกะพง -

10 ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกรมก าหนด ร้อยละ 100
11 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ ไม่มีการทุจริต หรือข้อบกพร่อง หรือมีแต่ได้รับการแก้ไข ร้อยละ 100

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย งานเลขท่ี พรด.54

รวมท้ังส้ิน 751,700

กิจกรรม 1 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ รวม 0

1 ประสานงานกับกองประสานงานโครงการพระราชด าริ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1. งบด าเนินงาน 0
ในพ้ืนท่ีโครงการฯ ด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 0
รวมท้ังปฏิบัติตามหนังสือ/ข้อส่ังการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการฯ และได้ผลลัพธ์ตามท่ีก าหนดในตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก      (1) ค่าใช้สอยและวัสดุ ส าหรับกลุ่มงานหรือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบโครงการ (ถัวจ่าย) 0
  - สหกรณ์ -   สหกรณ์ (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในโครงการอบรม) 0
  - กลุ่มเกษตรกร -   กลุ่มเกษตรกร     - ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฯ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจ  (แห่งละ 11,700 บาท)

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้แทนจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

แห่งละ 1 คร้ัง ๆ ละ ไม่น้อยกว่า 30 คน เพ่ือร่วมกันจัดท า (1) แผนพัฒนาองค์กรและธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามหลักธรรมาภิบาล

และหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีโครงการฯ เพ่ือผลักดันให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3 ของปริมาณธุรกิจในปีท่ีผ่านมา

(2) แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี เม่ือด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ให้รายงานผลตามแบบท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด

3 แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ ให้สามารถปิดบัญชีและประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้ตามก าหนด

4 แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ ด าเนินงานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและรักษามาตรฐานตามแนวทางท่ีกรมฯ ก าหนด 

  - สหกรณ์ -   สหกรณ์
  - กลุ่มเกษตรกร -   กลุ่มเกษตรกร

5
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจการรวมกลุ่มรูปแบบสหกรณ์ และกิจกรรมฝึกอบรมและเสริมสร้างความเข้าใจในการรวมกลุ่มรูปแบบสหกรณ์

6 ติดตามผล/รายงานผล ตามแบบรายงาน/ตัวช้ีวัดตามท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด

เป้าหมาย
งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ
จ านวนเงิน

 (บาท)

ขับเคล่ือนกรอบแนวทางการด าเนินงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (สหกรณ์การเกษตรภูฟ้าพัฒนา จ ากัด) 

หน่วยนับ

ผลสัมฤทธ์ิ
1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 86
2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งร้อยละ 23
3. นักเรียนในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้เร่ืองการสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

งานท่ีด าเนินการ

วัตถุประสงค์

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

แผนระดับ 3 ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก เป้าหมาย



ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย งานเลขท่ี พรด.54

เป้าหมาย
งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ
จ านวนเงิน

 (บาท)หน่วยนับงานท่ีด าเนินการ

กิจกรรม 2 : ประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเป็นแนวทางการขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาชุมชน อย่างย่ังยืน (บันได 7 ข้ัน) รวม 0

1 ประสานงาน แนะน า และส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ ประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเป็นแนวทางการขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 1. งบด าเนินงาน 0
(ยกระดับสหกรณ์ตามข้ันตอนบันได 7 ข้ันตามศักยภาพสหกรณ์) โดยด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทาง/คู่มือ/ค าแนะน า รวมท้ังปฏิบัติตามหนังสือ/ 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 0
ข้อส่ังการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการฯ และได้ผลลัพธ์ตามท่ีก าหนดในตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก      (1) ค่าใช้สอยและวัสดุส าหรับกลุ่มงานหรือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบโครงการ (ถัวจ่าย) 0

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเป็นแนวการขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาสหกรณ์อย่างย่ังยืน (บันได 7 ข้ัน) จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในโครงการอบรม) 0

 กิจกรรมการพัฒนาเพ่ิมบทบาทบุคลากรสหกรณ์ และกิจกรรมอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจสหกรณ์ (กิจกรรมละ 2 วัน รวม 4 วัน)        - ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเป็นแนวการขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ 0

ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ และสมาชิก (สหกรณ์ละ 1 คร้ัง ๆ ละ  30 คน 4 วัน)          อย่างย่ังยืน (บันได 7 ข้ัน) (สหกรณ์ละ 1 คร้ัง ๆ ละ 59,400 บาท/แห่ง)
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ตามแนวทางประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริ        - ประชุมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 0

เป็นแนวทางขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ และสมาชิก (สหกรณ์ละ 1 คร้ัง ๆ  30 คน 2 วัน)          (สหกรณ์ละ 1 คร้ัง ๆ ละ 29,700 บาท/แห่ง)
4 รายงานผลการด าเนินตามแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด

กิจกรรม 3 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มชาวบ้าน รวม 42,600

1 ประสานงาน แนะน าและส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือแนะน า ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ พร้อมท้ังส่งเสริม กลุ่มชาวบ้าน 2 1. งบด าเนินงาน 42,600

ให้เกิดการรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมในรูปแบบของ กลุ่มเตรียมสหกรณ์ โดยน ารูปแบบของการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 42,600
โดยให้สอดคล้องกับแนวทาง/คู่มือการส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการฯ      (1) ค่าใช้สอยและวัสดุส าหรับกลุ่มงานหรือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบโครงการ(ถัวจ่าย) 19,200

2 จัดกิจกรรม/เวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยผลท่ีได้ต้องแสดงให้เห็นถึง "แผนการด าเนินกิจกรรม" คร้ัง/กลุ่ม 2/60 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในโครงการอบรม) 23,400
เพ่ือเตรียมความพร้อมในรูปแบบของกลุ่มเตรียมสหกรณ์ แห่งละ 1 คร้ัง ๆ ละไม่น้อยกว่า 30 คน

3 ติดตามผล/รายงานผลความก้าวหน้า หากไม่สามารถจัดต้ังเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ได้ภายใน 3 ปี นับจากลงพ้ืนท่ี ให้มีหนังสือแจ้ง คร้ัง 4

กองประสานงานโครงการพระราชด าริ สรุปและรายงานปัญหา/อุปสรรค ท่ีไม่สามารถด าเนินการจัดต้ังเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ได้

กิจกรรม 4 : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวม 136,500

1 แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โดยจัดให้มี "การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในภาคทฤษฎี" โรงเรียน 8 1. งบด าเนินงาน 128,500
ตามช่วงช้ันเรียน ประถมศึกษา 3 -  6 และ/หรือ มัธยม 1 -  3 ปีละไม่น้อยกว่า 2 คร้ังต่อโรงเรียน  โดยกิจกรรมต้องสอดคล้องกับ 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 128,500
แนวทาง/คู่มือการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนฯ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และได้ผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด      (1) ค่าใช้สอยและวัสดุส าหรับกลุ่มงานหรือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบโครงการ (ถัวจ่าย) 51,700

2 จัดกิจกรรมหรือแนะน าการจัดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เร่ืองการสหกรณ์แก่ครูผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือถ่ายทอดให้ กิจกรรม 6 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในโครงการอบรม) 76,800
นักเรียนได้มีการเรียนรู้เร่ืองอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ โดยให้สอดคล้องกับแนวทาง/คู่มือการส่งเสริมกิจกรรมฯ ดังน้ี     - กิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแห่งละ 15 คน
1) กิจกรรมการเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้เสร็จส้ินในเดือนแรก ของเทอมท่ี 1 2. งบเงินอุดหนุน 8,000           
2) กิจกรรมการเลือกต้ังคณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในเดือนท่ี 2 ของการเปิดเทอมแรกของปีการศึกษา ท้ังน้ีหากโรงเรียนได้ท ากิจกรรมน้ีแล้วในวันประชุมใหญ่ 2.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป (รายละเอียดตามเอกสารท้ายแผนน้ี) 8,000           
    ไม่ต้องท ากิจกรรมน้ีอีก 1) รายการเงินอุดหนุนส าหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริ 8,000             

3) กิจกรรมการปรับวิธีการสอนให้ครูผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหารโรงเรียน ให้เป็นปัจจุบันโดยใช้ "วิชาสหกรณ์เป็นแกนกลาง" เช่ือมโยงกับกิจกรรมส่งเสริมการผลิต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
   กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ กิจกรรมออมทรัพย์ และกิจกรรมสวัสดิการ

4) กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

5) กิจกรรมประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนมีการฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบัน

    พร้อมท้ังสามารถปิดบัญชีได้ตามก าหนดเวลา

6) กิจกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุกส้ินปีการศึกษา เพ่ือรายงานผลกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การปันผลการเฉล่ียคืน

   คืนเงินออมให้กับนักเรียนท่ีจะจบการศึกษา และการเลือกต้ังคณะกรรมการเพ่ือทดแทนคณะกรรมการท่ีจบการศึกษา

3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์แก่เด็กนักเรียนในโครงการฯ ดังน้ี

1) กิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ครูและผู้สังเกตการณ์ โรงเรียนละ 1 คร้ังๆ ละ 15 คน โรงเรียน/ราย 8/120

2) กิจกรรมการประกวดเก่ียวกับการด าเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เช่น ประกวดการบันทึกรายงานการประชุม คร้ัง/โรงเรียน 8/8

    การบันทึกบัญชี ฯลฯ (ยกเว้นโรงเรียนท่ีมีการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโครงการฯ เพียง 1 แห่ง)

3) กิจกรรมประกวดการออม "สุดยอดเด็กดีมีเงินออม/ออมทรัพย์ออมความดี/เขียนเรียงความเร่ืองสหกรณ์" คร้ัง/โรงเรียน  -/-

    (เฉพาะจังหวัดท่ีมีโรงเรียนในการส่งเสริม 1 แห่ง)

4 ประเมินผลการเรียนเด็กนักเรียน ประถม 6 และ มัธยม 3 ตามแนวทางการประเมินในคู่มือการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนฯ คร้ัง/โรงเรียน 8/8

5 แนะน า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก และการบริหารจัดการ กลุ่มอาชีพประชาชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชด าริฯ ดังน้ี กลุ่ม -        

1) จัดท าฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพฯ  ตามแบบท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด

2) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพฯ สรุปรายรับ รายจ่ายของกลุ่ม รวมท้ังแผนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม

6 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด คร้ัง 4



ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย งานเลขท่ี พรด.54

เป้าหมาย
งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ
จ านวนเงิน

 (บาท)หน่วยนับงานท่ีด าเนินการ

รวม 414,800

1 แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โดยจัดให้มี "การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในภาคทฤษฎี" โรงเรียน 1 1. งบด าเนินงาน 24,800
ตามช่วงช้ันเรียน ประถมศึกษา 3 -  6 และ/หรือ มัธยม 1 -  3 ปีละไม่น้อยกว่า 2 คร้ังต่อโรงเรียน  โดยกิจกรรมต้องสอดคล้องกับ 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 24,800
แนวทาง/คู่มือการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนฯ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และได้ผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด      (1) ค่าใช้สอยและวัสดุส าหรับกลุ่มงานหรือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบโครงการ (ถัวจ่าย) 15,200
   - โรงเรียนเพียงหลวง 1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในโครงการอบรม) 9,600

2 จัดกิจกรรม หรือแนะน าการจัดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เร่ืองการสหกรณ์แก่ครูผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือถ่ายทอดให้ กิจกรรม 6    - กิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแห่งละ 15 คน
นักเรียนได้มีการเรียนรู้เร่ืองอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ โดยให้สอดคล้องกับแนวทาง/คู่มือการส่งเสริมกิจกรรมฯ ดังน้ี 2. งบเงินอุดหนุน 390,000        
1) กิจกรรมการเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้เสร็จส้ินในเดือนแรก ของเทอมท่ี 1 2.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป (รายละเอียดตามเอกสารท้ายแผนน้ี) 390,000        
2) กิจกรรมการเลือกต้ังคณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในเดือนท่ี 2 ของการเปิดเทอมแรกของปีการศึกษา 1) รายการเงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนเพียงหลวง 18 ต าบลปากตม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 แห่ง 390,000         
   ท้ังน้ีหากโรงเรียนได้ท ากิจกรรมน้ีแล้วในวันประชุมใหญ่ ไม่ต้องท ากิจกรรมน้ีอีก

3) กิจกรรมการปรับวิธีการสอนให้ครูผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหารโรงเรียน ให้เป็นปัจจุบันโดยใช้ "วิชาสหกรณ์เป็นแกนกลาง" เช่ือมโยงกับกิจกรรมส่งเสริมการผลิต

   กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ กิจกรรมออมทรัพย์ และกิจกรรมสวัสดิการ

4) กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

5) กิจกรรมประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนมีการฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชี  อย่างเป็นระบบ

 ต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบัน พร้อมท้ังสามารถปิดบัญชีได้ตามก าหนดเวลา

6) กิจกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุกส้ินปีการศึกษา เพ่ือรายงานผลกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การปันผล การเฉล่ียคืน 

   คืนเงินออมให้กับนักเรียนท่ีจะจบการศึกษา และการเลือกต้ังคณะกรรมการเพ่ือทดแทนคณะกรรมการท่ีจบการศึกษา

3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ครู และผู้สังเกตการณ์ โรงเรียน/ราย  1/15
โรงเรียนละ 1 คร้ัง ๆ ละ 15 คน

4 ประเมินผลการเรียนเด็กนักเรียน ประถม 6 และ มัธยม 3 ตามแนวทางการประเมินในคู่มือการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนฯ คร้ัง/โรงเรียน  1/1
5 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด คร้ัง 4

รวม -              

นิคมสหกรณ์ 1. งบด าเนินงาน -              

1 แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์นิคมเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ -              

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทาง/คู่มือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ      (1) ค่าใช้สอยและวัสดุส าหรับนิคมสหกรณ์ (ถัวจ่าย) -              
ตามท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในโครงการอบรม) -              

2 ประสาน และส ารวจพันธุกรรมพืชร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในพ้ืนท่ีนิคม เพ่ือส ารวจ     - จัดเวทีเสวนาแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชในนิคมสหกรณ์ แห่งละ 1 คร้ัง ๆ ละ 90 คน

และจดบันทึกลักษณะตามพันธุกรรมของพืชท้องถ่ินตามรูปแบบของโครงการฯ (3) ค่าวัสดุการเกษตร(ถัวจ่าย) -              

3 จัดท า/พัฒนาแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืชของชุมชน/สมาชิกสหกรณ์
ตามแนวทางท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด

4 ออกค าส่ังมอบหมายเจ้าหน้าท่ีในนิคมสหกรณ์อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับผิดชอบแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์

5 จัดเวทีเสวนาแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชในนิคมสหกรณ์ เพ่ือเสวนาการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพ้ืนถ่ินในชุมชนร่วมกับ 

สมาชิกสหกรณ์นิคม ผู้แทนจาก อบต. ผู้แทน/นักเรียนจากโรงเรียนในพ้ืนท่ี หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ผลท่ีได้จากการเสวนา
ต้องแสดงให้เห็นถึง "แผนกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของนิคมสหกรณ์" เพ่ือให้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ตามโครงการฯ ต่อไป  นิคมสหกรณ์ละ 1 คร้ัง ๆ ละ 90 คน

6 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด รวมท้ังเตรียมความพร้อมของแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชฯ

ให้พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่เสมอ

7 สรุปจ านวนผู้ใช้ประโยชน์/ผู้เข้ามาชม/ผู้เข้ามาศึกษาแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ เป็นรายเดือน

กิจกรรม 5 : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

กิจกรรม 6 : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย งานเลขท่ี พรด.54

เป้าหมาย
งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ
จ านวนเงิน

 (บาท)หน่วยนับงานท่ีด าเนินการ

รวม 157,800

1. ขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1. งบด าเนินงาน 157,800

1.1 คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 5 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 157,800

1.2 ประสานงาน แนะน า และส่งเสริมการด าเนินงานขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีกิจกรรมการด าเนินงานท่ีสอดคล้อง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 5      (1) ค่าใช้สอยและวัสดุส าหรับกลุ่มงานหรือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบโครงการ (ถัวจ่าย) 32,600           

กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในระดับองค์กรและระดับสมาชิก (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในโครงการอบรม) 125,200         

โดยด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทาง/คู่มือโครงการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร    - อบรมการจัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ตามท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด     (5 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน รวม 100 คน) 

2. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

แนะน า ส่งเสริม และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุน และติดตามให้เกษตรกรด าเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน (เป้าหมายเดิม) ราย 300
   1) เป้าหมาย ปี 60 100 ราย

   2) เป้าหมาย ปี 61 100 ราย

   3) เป้าหมาย ปี 62 100 ราย

3. รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด คร้ัง 4

เง่ือนไขส าคัญ (โปรดท าความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)

1. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ให้เบิกจ่ายภายใต้แผนยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงและลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ .ศ. 2563 ถือใช้

   (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563) และส านักงบประมาณได้โอนจัดสรรงบประมาณให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เบิกจ่ายงบประมาณจากแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โดยให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานและงบประมาณน้ี เป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

   และถือใช้แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (เฉพาะรายการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในสหกรณ์ และโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ) ท่ีได้อนุมัติให้ด าเนินการไปแล้ว เป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายฉบับน้ี

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. เม่ือได้รับโอนเงินประจ างวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต /โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงานฯ ปี 2563 ตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณท่ีก าหนด 
4. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณข้ึนอยู่กับอ านาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ .ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรรหรือการเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ .ศ. 2562 
   โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส  คุ้มค่าและประหยัด ค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการด าเนินการ

กิจกรรม 7 : ขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร



เงินอุดหนุนท่ัวไป

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ จ านวนเงิน (บาท)

398,000                 

  1. กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
1 รายการเงินอุดหนุนส าหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จังหวัดท่ีมีโรงเรียนในความรับผิดชอบ จ านวน 8 โรงเรียน)
8 แห่ง 8,000                     

1 รายการเงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนเพียงหลวง 18 ต าบลปากตม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 แห่ง 390,000                  

รายละเอียดงบเงินอุดหนุน
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

รวม

  2. กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี




