
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลคา่

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินคา้เกษตรอัตลักษณพ์ื้นถิ่น
1. กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอตัลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร (ผลไม้)
2. กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอตัลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร (ข้าว)
3. กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอตัลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร (หม่อนไหม)
4. กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอตัลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร (ปศุสัตว์)

ส านักงานสหกรณจ์ังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานออกแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน                  
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร



ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการเกษตร
แผนแม่บทย่อย : เกษตรอัตลักษณ์

ปี 2566
แผน

4

เป้าหมาย

ร้อยละ 3

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร งานเลขท่ี สสอ.15

ท่ี
จ านวนเงิน

(บาท)

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินในสถาบันเกษตรกร (ผลไม้) 201,300          

1 - แห่ง 1. งบด าเนินงาน 201,300          

2 จัดจ้างผลิตส่ือชนิดต่างๆ ท่ีสะท้อนเร่ืองราว แหล่งก าเนิด ฯลฯ เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ส่ือสาร - แห่ง 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 201,300          
ทางการตลาดของผลไม้อัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินในสถาบันเกษตรกร (ผลไม้) -                

3 ติดตามการขับเคล่ือนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก - คร้ัง 1) ค่าใช้สอยและวัสดุ ส าหรับทุกกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ (ถัวจ่าย) -                  
และผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินโครงการ     ให้เกิดผลส าเร็จตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผิดชอบ 

4 ปฏิบัติ/ด าเนินการตามคู่มือ/แนวทางการด าเนินโครงการท่ี กพก. ก าหนด รวมท้ังหนังสือ - กิจกรรมหลัก 2) ค่าจ้างเหมาบริการจัดจ้างผลิตส่ือเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ฯ (ห้ามถัวจ่าย) -                  
หรือข้อส่ังการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (แห่งละ 36,000 บาท)
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินในสถาบันเกษตรกร (ข้าว)

1 - แห่ง กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินในสถาบันเกษตรกร (ข้าว) -                
2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองก าหนดแนวทางการส่งเสริมการผลิตข้าวอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน -/- แห่ง/ราย 1) ค่าใช้สอยและวัสดุ ส าหรับทุกกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ (ถัวจ่าย) -                  

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน ก าหนดคอนเซปสินค้าร่วมกัน บอกเล่าเร่ืองราวของสินค้า     ให้เกิดผลส าเร็จตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผิดชอบ 
คุณค่าทางสังคม เพ่ือออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์    1.1) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ -                  

3 จัดท าบรรจุภัณฑ์หรือส่ือประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ - แห่ง    1.2) ค่าวัสดุในการจัดท าบรรจุภัณฑ์หรือส่ือประชาสัมพันธ์ (แห่งละ 30,000 บาท) -                  
4 ส่งเสริมสถาบันเกษตรกรขอรับการรับรองมาตรฐาน สินค้าข้าว GI /ข้าวอัตลักษณ์ - แห่ง 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม/จัดประชุม) -                  

โดยบูรณาการร่วมกับกรมการข้าว/พาณิชย์จังหวัด    2.1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองก าหนดแนวทางการส่งเสริมการผลิตข้าวอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินฯ -                  
5 สนับสนุนเงินทุนดอกเบ้ียต่ าให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือใช้ในการด าเนินการส่งเสริมการผลิตข้าว - แห่ง          (แห่งละ 22,100 บาท)

อัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน โดยให้สมาชิกกู้ จัดหาปัจจัยการผลิตให้สมาชิก และรวบรวมข้าวอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินของสมาชิก 
เพ่ือพัฒนาเป็นสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

6 ติดตามการขับเคล่ือนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลักและผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินโครงการ - คร้ัง

7 - กิจกรรมหลัก

รวมท้ังส้ิน

แนะน าส่งเสริม ก ากับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ

แนะน าส่งเสริม ก ากับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ

ปฏิบัติ/ด าเนินการตามคู่มือ/แนวทางการด าเนินโครงการท่ี กพก. ก าหนด รวมท้ังหนังสือหรือข้อส่ังการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กิจกรรมท่ีด าเนินการ
ปริมาณงาน
(หน่วยนับ)

งบประมาณ 
ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน 1 สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าปศุสัตว์ หม่อนไหม ข้าว และผลไม้ สามารถสร้างช่องทางการตลาด
หรือส่ือประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินหรือสินค้า GI

3 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด และสร้างการรับรู้สินค้าพ้ืนถ่ินหรือสินค้า GI (Geographical Indications) ของสถาบันเกษตรกร 
ผ่านการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือการร่วมงานแสดงสินค้า 
2. เพ่ือพัฒนาสถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าพ้ืนถ่ินหรือสินค้า GI ให้มีความพร้อมในการท าการตลาดเชิงรุก

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1 แห่ง
กิจกรรมหลัก 1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินในสถาบันเกษตรกร (ผลไม้)

2. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินในสถาบันเกษตรกร (ข้าว)
3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินในสถาบันเกษตรกร (หม่อนไหม)
4. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินในสถาบันเกษตรกร (ปศุสัตว์)

2 สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมีเครือข่ายเช่ือมโยงสินค้าและมีช่องทาง
การจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากข้ึน

1 แห่ง

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวช้ีวัด
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน  ขยายตัวร้อยละ 

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก



หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร งานเลขท่ี สสอ.15

ท่ี
จ านวนเงิน

(บาท)
กิจกรรมท่ีด าเนินการ

ปริมาณงาน
(หน่วยนับ)

งบประมาณ 
ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินในสถาบันเกษตรกร (หม่อนไหม) กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินในสถาบันเกษตรกร (หม่อนไหม) -                
1 - แห่ง 1) ค่าใช้สอยและวัสดุ ส าหรับทุกกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ (ถัวจ่าย) -                  
2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนการตลาด/การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย -/- แห่ง/ราย     ให้เกิดผลส าเร็จตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผิดชอบ 
3 จัดท าบรรจุภัณฑ์หรือส่ือประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ - แห่ง    1.1) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ -                  
4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอผลส าเร็จและเช่ือมโยงเพ่ือขยายเครือข่าย -/- แห่ง/ราย    1.2) ค่าวัสดุในการจัดท าบรรจุภัณฑ์หรือส่ือประชาสัมพันธ์ (แห่งละ 20,000 บาท) -                  
5 ติดตามการขับเคล่ือนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก - คร้ัง 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม/จัดประชุม) -                  

และผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินโครงการ     2.1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนการตลาด/การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย (แห่งละ 66,000 บาท) -                  
6 ปฏิบัติ/ด าเนินการตามคู่มือ/แนวทางการด าเนินโครงการท่ี กพก. ก าหนด รวมท้ังหนังสือ - กิจกรรมหลัก     2.2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอผลส าเร็จและเช่ือมโยงเพ่ือขยายเครือข่าย (แห่งละ 39,600 บาท) -                  

หรือข้อส่ังการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินในสถาบันเกษตรกร (ปศุสัตว์) กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินในสถาบันเกษตรกร (ปศุสัตว์) 201,300          

1 1 แห่ง 1) ค่าใช้สอยและวัสดุ ส าหรับทุกกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ (ถัวจ่าย) 32,800             
2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการผลิต/แปรรูป/จ าหน่าย/ส่งเสริมการตลาด/พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 1/25 แห่ง/ราย     ให้เกิดผลส าเร็จตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผิดชอบ 

สินค้าปศุสัตว์อัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน    1.1) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 12,800             
3 จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 1/25 แห่ง/ราย    1.2) ค่าวัสดุในการจัดท าบรรจุภัณฑ์หรือส่ือประชาสัมพันธ์ (แห่งละ 20,000 บาท) 20,000             
4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างและขยายเครือข่ายการตลาดเน้ือโคขุนในประเทศและตลาดอาเซ่ียน -/- แห่ง/ราย 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม/จัดประชุม) 168,500           
5 จัดท าบรรจุภัณฑ์หรือส่ือประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ 1 แห่ง    2.1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการผลิต/แปรรูป/จ าหน่าย/ส่งเสริมการตลาด/พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 63,600             
6 ติดตามการขับเคล่ือนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก 12 คร้ัง          สินค้าปศุสัตว์อัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน (แห่งละ 63,600 บาท)

และผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินโครงการ    2.2) จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (แห่งละ 104,900 บาท) 104,900           
7 ปฏิบัติ/ด าเนินการตามคู่มือ/แนวทางการด าเนินโครงการท่ี กพก. ก าหนด รวมท้ังหนังสือ 1 กิจกรรมหลัก    2.3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างและขยายเครือข่ายการตลาดเน้ือโคขุนในประเทศ -                  

หรือข้อส่ังการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง          และตลาดอาเซ่ียน (แห่งละ 104,900 บาท)

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 

(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 23 พร้อมท้ังส าเนาผลการฝึกอบรมให้ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์และกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทราบด้วย

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  

แนะน าส่งเสริม ก ากับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ

แนะน าส่งเสริม ก ากับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ



กิจกรรมหลัก ล ำดับ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลผลิต

1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินในสถาบันเกษตรกร (ผลไม้)                                            - -                

2. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินในสถาบันเกษตรกร (ข้าว)                                            - -                

3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินในสถาบันเกษตรกร (หม่อน                                            - -                

4. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินในสถาบันเกษตรกร (ปศุสัตว์) 1  สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ ากัด -                

รวม 1

แผนงำนยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน

รำยช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้ำหมำยโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน ปี พ .ศ. 2566

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดมุกดำหำร




