
ปริมาณ หน่วยนับ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การจัดท าฐานข้อมูล/สารสนเทศ ของสหกรณ์ สวัสด์ิ / สมพงษ์ /ศุภสิตา / ดวงพร
   สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทีเ่คยได้รับรางวัลสหกรณ์ 1 คร้ัง -
และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค และระดับชาติ

2 ออกติดตาม แนะน า ประสานงาน สวัสด์ิ /ณฐมน /ศิริเกยีรต์ิ /ศิริลักษณ์
2.1 งานมาตรฐานสหกรณ์ 9 คร้ัง 159,200
2.2 งานส่งเสริมสหกรณ์สู่ดีเด่น 9 คร้ัง 159,200

318,400
3 งานส่งเสริมสหกรณ์สู่ดีเด่น สวัสด์ิ /ดวงพร / ณฐมน / ศิริลักษณ์

3.1 จัดประชุมคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ดีเด่น แต่ละระดับ (ระดับภาค/ระดับชาติ/ระดับ
อนุกรรมการ)  3.1.1 จดัประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค

   - ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุม 4 ภาค 4 คร้ัง 19,950
   - ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 4 ภาค 4 คร้ัง 140,000

  3.1.2 จดัประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

  - ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุม 2 คร้ัง 9,300
  - ลงพืน้ทีเ่ชิงประจกัษ์ 10 คณะ 230,000
  - โล่ ระดับภาค 64 โล่ 96,000
  - ไวนิลแสดงความยินดี ระดับภาค 64 แผ่น 37,000
  - ป้ายเงินรางวัล ระดับภาค 64 แผ่น 21,760
  - ค่าใช้จา่ยในการจดังานมอบโล่ ระดับภาค 1 คร้ัง 19,000

  - เงินอดุหนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค 64 รางวัล 3,200,000

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้รับผิดชอบที่ แผนปฏิบัติงาน

1. งานตาม Functoin

รวมเงิน
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  3.1.3 จดัประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาผลการ
คัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น (คณะอนุกรรมการที ่3)

  - ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุม 1 คร้ัง 3,875
  - โล่ ระดับชาติ 10 โล่ 15,000
  - ไวนิลแสดงความยินดี ระดับชาติ 10 แผ่น 6,000
  - ป้ายเงินรางวัล ระดับชาติ 10 แผ่น 4,000
  - เงินอุดหนุนใหส้หกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแหง่ชาติ 10 รางวัล 2,000,000
3.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์การจัดประชุมคัดเลือกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น แต่ละระดับ
  - กระดาษ 50 รีม 7,500
  - วัสดุอื่น 20,000

3.3 เตรียมงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

3.4 จดัท าหนังสือเวียนเพือ่คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรดีเด่นปี 61/62

3.5 แจง้จงัหวัดจดัท าแผนพฒันาสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 3 ปี เพือ่ส่งเสริมให้เป็นสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

3.6 ให้จงัหวัดจดัส่งรายชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
เป้าหมาย 6 แห่ง เพือ่ประกวดสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรดีเด่น

3.7 ให้จงัหวัดจดัส่งรายชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
เป้าหมาย 6 แห่ง เพือ่ประกวดสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรดีเด่น พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน และซีดีข้อมูล
 ภายในวันที ่1 ตุลาคม 2561

ที่ แผนปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้รับผิดชอบ



ปริมาณ หน่วยนับ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สหกรณส์ีขาวด้วยธรรมาภิบาล สวัสด์ิ / สมพงษ์ / ณฐมน
1.1 จัดท าแนวทางส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 1 คร้ัง
   - ค่าจัดท าเอกสารหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล เล่มละ 90 บาท 100 เล่ม 9,000
   - ค่าจัดท าค าคู่มือธรรมาภิบาล เล่มละ 90 บาท 100 เล่ม 9,000
1.2 ติดตาม แนะน า ประสานงาน ตรวจเย่ียมและตรวจสอบข้อมูล 6 คร้ัง 147,600
1.3 รวบรวม แลรายงานผล 1 คร้ัง  -

2 ส่งเสรมิสหกรณม์ีพนักงานบัญชี สวัสด์ิ / ดวงพร / ศุภสิตา
2.1 ลงพื้นที่ติดตาม แนะน า และประสานงาน 4 คร้ัง 86,000  
2.2 จัดท าฐานข้อมูลสหกรณ์ที่ไม่มีผู้สอบบัญชี 1 คร้ัง  -
2.3 จัดท าแผนการจัดจ้างผู้ท าบัญชี พร้อมท ารายงานผลการจัดท า 1 แผน  -
บัญชี ประจ าปี 2561

251,600
570,000รวมเงินทัง้สิน้ 1+2

2. งาน Agenda :สรา้งความเข้มแข็งของสหกรณ์

ที่ แผนปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้รับผิดชอบ

รวมเงิน


