
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลคา่

โครงการยกระดับคณุภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรปลอดภยัในสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง 1. การสนับสนุนการท าการเกษตรปลอดภัยส าหรับสินค้าผักและผลไม้ (กพก.)
2. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยในสถาบันเกษตรกร

ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ (กพน.)
3. การส่งเสริมการท าการเกษตรปลอดภัยสินค้าพืชสมุนไพร (กพก.)

(ส านักงานสหกรณจ์ังหวัดมุกดาหาร)
หน่วยงานออกแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน                  
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (กพก.)/

กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (กพน.)



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

ปี 2566
แผน

3

แผนงานยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลักท่ีเก่ียวข้อง เป้าหมาย
โครงการ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท าเกษตรปลอดภัย 3 แห่ง

กิจกรรมหลัก 2 สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมท าการเกษตรปลอดภัย 60 ราย
วัตถุประสงค์ 3 เกษตรกรสมาชิกมีรายได้จากการผลิตเกษตรปลอดภัยและการผลิตเกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ร้อยละ 3

4 มูลค่าธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร งานเลขท่ี ยคส.25

ท่ี
จ านวนเงิน

(บาท)

กิจกรรมรอง : การสนับสนุนการท าการเกษตรปลอดภัยส าหรับสินค้าผักและผลไม้ (กพก.) 55,800             
1 -/- แห่ง/ราย 1. งบด าเนินงาน 55,800             
2 จัดอบรมหลักสูตร "การจัดท ามาตรฐานเกษตรปลอดภัยเพ่ือขอการรับรองแบบกลุ่ม " -/- แห่ง/ราย 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 55,800             
3 จัดท าฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุง -/- แห่ง/ราย กิจกรรมรอง : การสนับสนุนการท าการเกษตรปลอดภัยส าหรับสินค้าผักและผลไม้ (กพก.) -                  

โครงการและหรือจัดท าโครงการต่อไป 1) ค่าใช้สอยและวัสดุ ส าหรับทุกกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ (ถัวจ่าย) -                   
4 ติดตามการขับเคล่ือนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก - คร้ัง     ให้เกิดผลส าเร็จตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผิดชอบ 

และผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินโครงการ 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม) -                   
5 ปฏิบัติ/ด าเนินการตามคู่มือ/แนวทางการด าเนินโครงการท่ี กพก. ก าหนด รวมท้ังหนังสือ - โครงการ    2.1) หลักสูตร "การจัดท ามาตรฐานเกษตรปลอดภัยเพ่ือขอการรับรองแบบกลุ่ม " -                   

หรือข้อส่ังการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ : 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ
ปริมาณงาน
(หน่วยนับ)

งบประมาณ 
ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

รวมท้ังส้ิน
แนะน าส่งเสริม ก ากับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ความต้องการของผู้บริโภคท่ีนิยมบริโภคสินค้าเพ่ือสุขภาพมากข้ึน และสร้างเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรปลอดภัยน าไปสู่
เกษตรกรผู้ผลิตอินทรีย์ให้เกิดข้ึนอย่างแท้จริง และสามารถน าความรู้ไปขยายต่อได้
 - เสริมสร้างกลุ่มผู้ผลิต เครือข่ายการผลิต เกษตรปลอดภัยและกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ กลุ่มพืชสมุนไพร 
และสร้างความเข้มแข็งให้มีการพัฒนาเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิต การตลาด 
และการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างกัน

 - สร้างแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ข้ันท่ี 1 ในกลุ่มผู้ผลิตสังกัดสถาบันในเขตนิคมสหกรณ์ทุกนิคมสหกรณ์เพ่ือรองรับ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวช้ีวัด
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย ขยายตัวร้อยละ 

การเกษตรสร้างมูลค่า
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 - เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ และการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ท่ีได้รับการคัดเลือกไปสู่การตรวจรับรองการผลิตมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้องตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาดให้สามารถมีช่องทางการจ าหน่ายได้ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

และสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามโครงการได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP)



ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร งานเลขท่ี ยคส.25

ท่ี
จ านวนเงิน

(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ : 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ
ปริมาณงาน
(หน่วยนับ)

งบประมาณ 
ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรมรอง : การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยในสถาบันเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ (กพน.) กิจกรรมรอง : การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยในสถาบันเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ (กพน.) 55,800             
1 3/60 แห่ง/ราย 1) ค่าใช้สอยและวัสดุ ส าหรับทุกกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ (ถัวจ่าย) 17,400              
2 จัดอบรมหลักสูตร "การเตรียมความพร้อม เพ่ือย่ืนขอการรับรองมาตรฐาน GAP/PGS และมาตรฐานอินทรีย์ 3/60 แห่ง/ราย     ให้เกิดผลส าเร็จตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผิดชอบ 

(Organic Thailand) และ "หลักสูตรการตรวจสารเคมีตกค้างในผลผลิต" (สมาชิกเป้าหมายใหม่) 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม) 38,400              
3 จัดท าฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุง 3/60 แห่ง/ราย    2.1) หลักสูตร "การเตรียมความพร้อม เพ่ือย่ืนขอการรับรองมาตรฐาน GAP/PGS และมาตรฐานอินทรีย์ 38,400              

โครงการและหรือจัดท าโครงการต่อไป          (Organic Thailand) และ "หลักสูตรการตรวจสารเคมีตกค้างในผลผลิต" (สมาชิกเป้าหมายใหม่) 
4 ติดตามการขับเคล่ือนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก 12 คร้ัง          (แห่งละ 12,800 บาท) โดยมีสหกรณ์เป้าหมายในเขตนิคมสหกรณ์ ดังน้ี

และผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินโครงการ          1. นิคมสหกรณ์ดอนตาล 2 แห่ง 25,600              
5 ปฏิบัติ/ด าเนินการตามคู่มือ/แนวทางการด าเนินโครงการท่ี กพก. ก าหนด รวมท้ังหนังสือ 1 โครงการ          2. นิคมสหกรณ์ดงเย็น 1 แห่ง 12,800              

หรือข้อส่ังการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง -                   
กิจกรรมรอง : การส่งเสริมการท าการเกษตรปลอดภัยสินค้าพืชสมุนไพร (กพก.) กิจกรรมรอง : การส่งเสริมการท าการเกษตรปลอดภัยสินค้าพืชสมุนไพร (กพก.) -                  

1 -/- แห่ง/ราย 1) ค่าใช้สอยและวัสดุ ส าหรับทุกกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ (ถัวจ่าย) -                   
2 จัดอบรมหลักสูตร  "การผลิตพืชสมุนไพรท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน GAP" -/- แห่ง/ราย     ให้เกิดผลส าเร็จตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผิดชอบ 
3 จัดอบรมหลักสูตร "สร้างเวทีจัดท าแผนการผลิตและเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการ" -/- แห่ง/ราย 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม) -                   
4 จัดท าฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุง -/- แห่ง/ราย    2.1) หลักสูตร  "การผลิตพืชสมุนไพรท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน GAP" แห่งละ 13,400 บาท -                   

โครงการและหรือจัดท าโครงการต่อไป    2.2) หลักสูตร "สร้างเวทีจัดท าแผนการผลิตและเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการ" -                   
5 ติดตามการขับเคล่ือนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก - คร้ัง          แห่งละ 13,400 บาท

และผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินโครงการ
6 ปฏิบัติ/ด าเนินการตามคู่มือ/แนวทางการด าเนินโครงการท่ี กพก. ก าหนด รวมท้ังหนังสือ - โครงการ

หรือข้อส่ังการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

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 านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์และกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทราบด้วย

แนะน าส่งเสริม ก ากับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)

แนะน าส่งเสริม ก ากับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)



กิจกรรมรอง ล าดับ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวนสมาชิก
เป้าหมาย (ราย)

1. การสนับสนุนการท าการเกษตรปลอดภัยส าหรับสินค้าผักและผลไม้ (กพก.) - - -
1 สหกรณ์นิคมดอนตาล จ ากัด   20
2 สหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จ ากัด 20
3 สหกรณ์นิคมดงเย็น จ ากัด 20

3. การส่งเสริมการท าการเกษตรปลอดภัยสินค้าพืชสมุนไพร (กพก.) - - -
รวม 3 60

2. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยในสถาบันเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ (กพน.)

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
รายช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี พ.ศ. 2566

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร




