
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

กิจกรรมหลักพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ
ส านักงานสหกรณจ์ังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานออกแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน                     
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กองประสานงานโครงการพระราชด าริ



ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นพลังทางสังคม
แผนแม่บทย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม

ปี 2566
แผน

ดัชนีวัดทุนทางสังคมเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 10

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก เป้าหมาย
โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 1 แห่ง

กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
วัตถุประสงค์ เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในถ่ินทุรกันดารในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริให้สามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 2 โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริได้รับการส่งเสริม 2 แห่ง

ตามวิธีการสหกรณ์ในการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการครองชีพ และพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์
มุ้งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน รวมท้ังในด้านการป้องกันและลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 56

4 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร งานเลขท่ี พรด.48

ท่ี
จ านวนเงิน

(บาท)

กิจกรรม 1 : ส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 161,540          
1 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กองประสานงานโครงการพระราชด าริ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงาน กปร . หน่วยงาน 6 รวมงบประมาณกิจกรรม 1 114,800          

และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนท่ี เพ่ือแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพ้ืนท่ีโครงการฯ 1. งบด าเนินงาน 6,800             
ด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีก าหนด 1.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,800             

2 ประสานกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ (เป้าหมายตามเอกสารแนบท้ายแผน) ในพ้ืนท่ีเพ่ือ แห่ง 1 1) ค่าใช้สอยและวัสดุ ส าหรับทุกกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ (ถัวจ่าย) -                
   2.1 งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด าเนินการตามแนวทางท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนงานพ้ืนฐาน    ให้เกิดผลส าเร็จตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผิดชอบ 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม) 6,800             
   2.2 ส่งเสริม แนะน าการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงานมีก าไรประจ าปี    2.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันจัดท า/ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฯ 6,800              
สามารถปิดบัญชีและประชุมใหญ่ได้ตามก าหนด โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง          สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรละ 6,800 บาท

   2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันจัดท า/ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมท้ังการน าโครงการ แห่ง 1    2.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็งฯ -                  
ตามแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ราย 20          กลุ่มชาวบ้านละ 6,800 บาท

(สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ละ 1 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน เป้าหมายแห่งละ 20 คน) 
   2.4 ให้ความรู้ในหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ การบริหารจัดการ การด าเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์/ 2. งบเงินอุดหนุน 108,000          
กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ 2.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 108,000          
   2.5 แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการส่งเสริมการด าเนินงาน แห่ง -          1) เงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 108,000           
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ การพัฒนาอาชีพ ช่องทางการสร้างรายได้ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพฯ (เป้าหมายตามเอกสารแนบท้ายแผน) 

รวมท้ังติดตามผลการด าเนินการ

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวช้ีวัด
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรมท่ีด าเนินการ
ปริมาณงาน
(หน่วยนับ)

งบประมาณ 
ประเภทงบรายจ่าย/รายการ



หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร งานเลขท่ี พรด.48

ท่ี
จ านวนเงิน

(บาท)

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรมท่ีด าเนินการ
ปริมาณงาน
(หน่วยนับ)

งบประมาณ 
ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

   2.6 แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ดังน้ี แห่ง -
1) แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือ

และพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรโดยน ารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม
2) แนะน า ส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการให้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง แห่ง -          

พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน เพ่ือความเป็นอยู่ท่ีย่ังยืนของชุมชน โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ ราย -          
(กลุ่มชาวบ้าน ละ 1 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน เป้าหมายแห่งละ 20 ราย ) 

3 โครงการร้อยใจรักษ์  แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์ ดังน้ี แห่ง -
1) แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์ให้เกิดการรวมกลุ่ม เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบ

อาชีพเกษตรโดยน ารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม
2) แนะน า ส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการให้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง แห่ง -          

พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน เพ่ือความเป็นอยู่ท่ีย่ังยืนของชุมชน โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ ราย -          
(กลุ่มชาวบ้าน ละ 1 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน เป้าหมายแห่งละ 20 ราย ) 

4 โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ดังน้ี แห่ง -
1) แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ให้เกิดการรวมกลุ่ม เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาการ

ประกอบอาชีพเกษตรโดยน ารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม
2) แนะน า ส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการให้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง แห่ง -          

พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน เพ่ือความเป็นอยู่ท่ีย่ังยืนของชุมชน โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ ราย -          
(กลุ่มชาวบ้าน ละ 1 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน เป้าหมายแห่งละ 20 ราย ) 

5 โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนา
ชุมชนในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ ดังน้ี แห่ง -

1) แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ 
เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรโดยน ารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม

2) แนะน า ส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการให้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง  แห่ง -          

พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน เพ่ือความเป็นอยู่ท่ีย่ังยืนของชุมชน โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ ราย -          
(กลุ่มชาวบ้าน ละ 1 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน เป้าหมายแห่งละ 20 ราย ) 

6 ปฏิบัติ/ด าเนินการตามคู่มือ/แนวทางการด าเนินโครงการท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนดก าหนด โครงการ 1
รวมท้ังหนังสือหรือข้อส่ังการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

7 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด คร้ัง 12
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ท่ี
จ านวนเงิน

(บาท)

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรมท่ีด าเนินการ
ปริมาณงาน
(หน่วยนับ)

งบประมาณ 
ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

กิจกรรม 2 : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า รวมงบประมาณกิจกรรม 2 19,240           
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 1. งบด าเนินงาน 17,240           

1 แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการสหกรณ์ในภาคทฤษฎีโดยจัดให้มี โรงเรียน 2 1.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 17,240           
"การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในภาคทฤษฎี" ตามช่วงช้ันเรียน ประถมศึกษาปีท่ี 3-6 และ/หรือ มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 1) ค่าใช้สอยและวัสดุ ส าหรับทุกกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ (ถัวจ่าย)

ปีละไม่น้อยกว่า 2 คร้ังต่อโรงเรียน โดยกิจกรรมต้องสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนฯ    ให้เกิดผลส าเร็จตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผิดชอบ 3,800              
ตามท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม) 13,440           

2 จัดกิจกรรมหรือแนะน าการจัดกระบวนการเรียนรู้เร่ืองการสหกรณ์แก่ครูผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือถ่ายทอดให้นักเรียน โรงเรียน 2    2.1) ทัศนศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียน โรงเรียนละ 6,720 บาท 13,440             
ได้มีการเรียนรู้เร่ืองอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมฯ 
รายละเอียดการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมเป็นไปแนวทางท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด 2. งบเงินอุดหนุน 2,000             

3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน โรงเรียน 2 2.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 2,000             
สมาชิกสหกรณ์ (โรงเรียนละ 12 คน จ านวน 1 วัน) ราย 24 1) เงินอุดหนุนส าหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริ 2,000              

4 ประเมินผลการเรียนเด็กนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามค าแนะน าการส่งเสริม โรงเรียน 2 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 2) ค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง -                
5 แนะน า ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพประชาชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชด าริฯ กลุ่มอาชีพฯ -     -

โดยส่งเสริม แนะน า และติดตามการพัฒนาอาชีพ ช่องทางการสร้างรายได้ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ
ประชาชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชด าริฯ

6 พิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน รายการ 1
หลักเกณฑ์ และวัตถุประสงค์ของเงินอุดหนุน

7 ปฏิบัติ/ด าเนินการตามคู่มือ/แนวทางการด าเนินโครงการท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนดก าหนด โครงการ 1

รวมท้ังหนังสือหรือข้อส่ังการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
8 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด คร้ัง 12

กิจกรรม 3 : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. งบด าเนินงาน -                
1 แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการสหกรณ์ในภาคทฤษฎีโดยจัดให้มี โรงเรียน - 1.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ -                

"การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในภาคทฤษฎี" ตามช่วงช้ันเรียน ประถมศึกษาปีท่ี 3-6 และ/หรือ มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 1) ค่าใช้สอยและวัสดุ ส าหรับทุกกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ (ถัวจ่าย)

ปีละไม่น้อยกว่า 2 คร้ังต่อโรงเรียน โดยกิจกรรมต้องสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนฯ    ให้เกิดผลส าเร็จตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผิดชอบ -                  
ตามท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม) -                

2 จัดกิจกรรมหรือแนะน าการจัดกระบวนการเรียนรู้เร่ืองการสหกรณ์แก่ครูผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือถ่ายทอดให้นักเรียน โรงเรียน -    2.1) ทัศนศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียน โรงเรียนละ 6,720 บาท -                  
ได้มีการเรียนรู้เร่ืองอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมฯ 
รายละเอียดการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมเป็นไปแนวทางท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด

3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน โรงเรียน -          
สมาชิกสหกรณ์ (โรงเรียนละ 12 คน จ านวน 1 วัน) ราย -          

4 ประเมินผลการเรียนเด็กนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามค าแนะน าการส่งเสริม โรงเรียน -
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

5 ปฏิบัติ/ด าเนินการตามคู่มือ/แนวทางการด าเนินโครงการท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนดก าหนด โครงการ -
รวมท้ังหนังสือหรือข้อส่ังการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

6 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด คร้ัง -



หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร งานเลขท่ี พรด.48

ท่ี
จ านวนเงิน

(บาท)

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรมท่ีด าเนินการ
ปริมาณงาน
(หน่วยนับ)

งบประมาณ 
ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

กิจกรรม 4 : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ยังคงใช้ช่ือเดิม) 1. งบด าเนินงาน 15,200           
1 ส ารวจ เก็บรวบรวมทรัพยากร จัดเก็บข้อมูลด้านพันธ์ุไม้ และประสานงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล/โรงเรียนสวน คร้ัง 12 1.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 15,200           

พฤกษศาสตร์/โรงเรียนในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์/ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร ตามแนวทาง 1) ค่าใช้สอยและวัสดุ ส าหรับทุกกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ (ถัวจ่าย) 15,200           
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    ให้เกิดผลส าเร็จตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผิดชอบ 

ตามท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด    ค่าใช้จ่ายในการส ารวจ เก็บรวบรวมทรัพยากร จัดเก็บข้อมูลด้านพันธ์ุไม้ฯ แห่งละ 2,600 บาท

2 ประสาน และส ารวจพันธุกรรมพืชร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในพ้ืนท่ีนิคม/ หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 2   และค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพืชภายในแปลงสาธิต แห่งละ 5,000 บาท ท้ังน้ีให้เป็นไปตามแนวทาง

ศูนย์สาธิตสหกรณ์/จังหวัด เพ่ือส ารวจและจดบันทึกลักษณะตามพันธุกรรมของพืชท้องถ่ินตามรูปแบบของโครงการ   การด าเนินงาน ตามท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ตามท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด นิคมสหกรณ์ดงเย็น 7,600              

3 จัดท า/พัฒนาแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์/ศูนย์สาธิตสหกรณ์/จังหวัด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืช แห่ง 2 นิคมสหกรณ์ดอนตาล 7,600              
ของชุมชน/สมาชิกสหกรณ์ พร้อมส ารวจพันธ์ุพืชในแปลงสาธิต ตามแนวทางท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด

4 มอบหมายเจ้าหน้าท่ีในนิคมสหกรณ์/ศูนย์สาธิตสหกรณ์/จังหวัด อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับผิดชอบแปลงสาธิตพันธุกรรมพืช คน 2
5 ปฏิบัติ/ด าเนินการตามคู่มือ/แนวทางการด าเนินโครงการท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนดก าหนด โครงการ 1

รวมท้ังหนังสือหรือข้อส่ังการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
6 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด คร้ัง 12

กิจกรรมท่ี 5 : คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ยังคงใช้ช่ือเดิม) 1. งบด าเนินงาน 9,100             
1 ประสานงาน ติดต่อ เข้าร่วมประชุม ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และหน่วยงาน หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 2 1.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 9,100             

ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือร่วมด าเนินกิจกรรมคลินิกสหกรณ์ ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ 1) ค่าใช้สอยและวัสดุ ส าหรับทุกกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ (ถัวจ่าย) 9,100             
2 ด าเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ทุกช่องทางก่อนการจัดงานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ คร้ัง 4    ให้เกิดผลส าเร็จตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผิดชอบ 

และแจ้งให้ผู้น าชุมชนในพ้ืนท่ีจัดงานคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์งานอย่างท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี
3 ด าเนินการกิจกรรมคลินิกสหกรณ์ ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ไตรมาสละ 1 คร้ัง ราย/คร้ัง 300/4

ตามแนวทางโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด
4 ปฏิบัติ/ด าเนินการตามคู่มือ/แนวทางการด าเนินโครงการท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนดก าหนด โครงการ 1

รวมท้ังหนังสือหรือข้อส่ังการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
5 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด คร้ัง 4
6 รายงานผลการด าเนินงานในระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ของกรมส่งเสริมการเกษตร คร้ัง 4



หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร งานเลขท่ี พรด.48

ท่ี
จ านวนเงิน

(บาท)

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรมท่ีด าเนินการ
ปริมาณงาน
(หน่วยนับ)

งบประมาณ 
ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

กิจกรรม 6  : ขับเคล่ือนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1. งบด าเนินงาน 3,200             
1 แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกให้น าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ แห่ง 5 1.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย) 3,200             

ในการด าเนินงานและในการด าเนินชีวิต ตามแนวทางท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด 1) ค่าใช้สอยและวัสดุ ส าหรับทุกกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ 1,300             
2 ประชุมช้ีแจงคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และสามารถเป็นแบบอย่างได้ คร้ัง 1    ให้เกิดผลส าเร็จตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผิดชอบ 

3 คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท่ีได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และสามารถเป็นแบบอย่างได้ แห่ง 2 2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม 

ตามแนวทางโครงการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีกองประสานงาน    2.1) ประชุมช้ีแจงคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฯ 1,900             
โครงการพระราชด าริก าหนด

4 ปฏิบัติ/ด าเนินการตามคู่มือ/แนวทางการด าเนินโครงการท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนดก าหนด โครงการ 1
รวมท้ังหนังสือหรือข้อส่ังการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

5 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด คร้ัง 12

เง่ือนไขส าคัญ (โปรดท าความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)
1. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฉบับน้ีแล้ว ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีสอดคล้องกับภารกิจ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ เพ่ือให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้
2. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือส่ังการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานผลตามเง่ือนไขท่ีกอง/ส านักก าหนด เพ่ือให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวช้ีวัดและวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดและการขับเคล่ือนงาน/

โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรม พร้อมรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามเง่ือนเวลาและรูปแบบการรายงานผลท่ีกอง/ส านักก าหนด
3. เม่ือหน่วยงานได้รับโอนจัดสรรเงินประจ างวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาและงานท่ีหน่วยงานจะต้องด าเนินการในบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี โดยให้มีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีปรากฎในหน้าแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิตและกิจกรรมหลัก
4. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณจะข้ึนอยู่กับอ านาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ .ศ. 2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย 
การโอนจัดสรรหรือการเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด ค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ผลสัมฤทธ์ิ และประสิทธิภาพในการด าเนินการ
5. กรณีท่ีโครงการมีการจัดฝึกอบรม ให้หน่วยงานประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติจัดการฝึกอบรมภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันส้ินสุดการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ .ศ. 2549  
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 23 พร้อมท้ังส าเนาผลการฝึกอบรมให้ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์และกองประสานงานโครงการพระราชด าริทราบด้วย



จังหวัด อ าเภอ โครงการ ท่ี
ช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มชาวบ้าน/กลุ่ม

อาชีพในโครงการ

จ ำนวน
 

สหกรณ์

จ ำนวน 
กลุ่ม

เกษตรกร

จ ำนวน
กลุ่ม

ชำวบ้ำน

จ ำนวน
กลุ่ม
อำชีพ

มุกดาหาร ดงหลวง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยบางทรายตอนบน อันเน่ืองฯ(สาขาศูนย์ฯภูพาน) 1 สกก.ห้วยบางทราย จก. 1

รายช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพในกิจกรรม 1 : ส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดมุกดาหาร

1 แห่ง 108,000     72,000       180,000      

1 สหกรณ์การเกษตรห้วยบางทราย จ ากัด จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในสหกรณ์วุฒิป.ตรี 1 ราย 108,000      72,000        40 180,000       

รัฐอุดหนุน สหกรณ์สบทบ ร้อยละ
รวม

งบประมาณ
ท้ังส้ิน

สรุปรายการเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
เงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

หน่วยงาน ท่ี สหกรณ์ รายการ จ านวน หน่วยนับ




