
เลขที่งาน

แผนงานพ้ืนฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล ้า และสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

(พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)

วัตถุประสงค์ เพื่อแนะน้า ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและก้ากับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

หน่วยนับ

1. จ้านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การตลาด การบริการและการบริหารจัดการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

(ไม่นับรวมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีเป้าหมายในแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร)

    - สหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์

    - สหกรณ์นอกภาคการเกษตร สหกรณ์

    - กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร

2. จ้านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีส่วนร่วมขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โดยมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 (ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปี 2561)

    - โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร สหกรณ์

    - โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1  / -

    - โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร -  / -

    - โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกร สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

3. อัตราส่วนเงินออมต่อหนี สินของสมาชิกในสหกรณ์ภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรมีสัดส่วนเพิ่มขึ น ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ

(ร้อยละของจ้านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อัตราส่วนเพิ่มขึ น) 

4. อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ น ไมต้่่ากวา่ร้อยละ

5. จ้านวนสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ น (เฉล่ีย สหกรณ์ 12 ราย กลุ่มเกษตรกร 3 ราย ต่อแห่ง) ราย

6. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั งแต่ระดับดีขึ นไป

   6.1 ร้อยละของสหกรณ์ที่น้ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับมาตรฐาน ระดับดี (C) ไม่เกินร้อยละ

   6.2 ร้อยละของสหกรณ์ที่น้ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับมาตรฐาน ระดับดีมาก (B) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ

   6.3 ร้อยละของสหกรณ์ที่น้ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับมาตรฐาน ระดับดีเลิศ (A) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ

7. ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่น้ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับมาตรฐาน ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ

8. สหกรณ์ได้รับการพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ ตามแผนการแนะน้า ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่จัดท้าร่วมกับสหกรณ์

   8.1 ด้านการพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ ร้อยละ 

   8.2 ด้านการแก้ไขปัญหาการด้าเนินงานของสหกรณ์ ร้อยละ 

9. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมก้าหนด ร้อยละ

10. อุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ (กรมส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดและแหล่งอื่น ๆ) ร้อยละ 

ได้ใช้ประโยชน์
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แผนปฏบิตังิานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
                                   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง สกจ.52

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก เป้าหมาย

52. ล ำปำง งำนอ ำนวยกำร หนำ้ที ่1



1. งานอ านวยการประสานราชการและส่งเสริมสหกรณ์พ้ืนฐาน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 61  / 69

1.1 ส้านักงานสหกรณ์จังหวัด

 - การติดต่อประสานราชการ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง

 - การนิเทศงานและการประชุมราชการ เพื่อรับทราบนโยบายกรมและกระทรวง การบูรณาการงานภายในเขต

จังหวัด และหน่วยงาน

 - งานตามภารกิจกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และภารกิจอื่นนอกเหนือที่ก้าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ้าปี

 - รวมถึงงานอ้านวยการงานในส้านักงานเพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 - จัดท้ารายงานตามรูปแบบที่กรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก้าหนด

 - รวบรวม จัดเก็บ และตรวจสอบข้อมูล/เอกสารส้าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า

เพื่อจัดท้าทะเบียนควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานผลการใช้จ่ายเงินส้ารองจังหวัดตามรูปแบบและ

วิธีการที่กรมก้าหนด

 - รวบรวม และจัดท้าฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ ตามภารกิจที่กลุ่มงานรับผิดชอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดท้าโครงการ

ก้ากับ ติดตามงาน รวมทั งรายงานตามรูปแบบและวิธีการที่กรมก้าหนด เช่น การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้าง

ที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ จัดท้าฐานข้อมูลสมาชิกรายคน ตามที่โครงการได้ระบุ

ให้ด้าเนินการ ข้อมูลรายโครงการที่จังหวัดได้รับแผนงาน/งบประมาณ เป็นต้น

1.2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

 - การติดต่อประสานราชการ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง

 - การประชุมราชการ เพื่อรับทราบนโยบายกรม จังหวัด อ้าเภอ รวมทั งการบูรณาการงานภายในพื นที่รับผิดชอบ

 - ตรวจเยี่ยมและเข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบและภารกิจอื่นนอกเหนือที่ก้าหนดไว้

ในแผนปฏิบัติงานประจ้าปี รวมถึงอ้านวยการงานในส้านักงานเพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.3 นิคมสหกรณ์

 - การติดต่อประสานราชการ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง

 - การประชุมราชการ เพื่อรับทราบนโยบายกรม จังหวัด อ้าเภอ รวมทั งการบูรณาการงานภายในพื นที่รับผิดชอบ

 - ตรวจเยี่ยมและเข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบและภารกิจอื่นนอกเหนือ

ที่ก้าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ้าปี รวมถึงอ้านวยการงานในส้านักงานเพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

 - ปฏิบัติงานตามที่ก้าหนดในกรอบภารกิจของนิคมสหกรณ์

2. งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มงาน)

(หน่วยงานหลัก กพก. กพน. หน่วยงานสนับสนุน กพง. สทส.)

2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร (ไม่รวมสหกรณ์ที่มีเป้าหมายอยู่ในแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร)

(1) ส่งเสริม แนะน้า และพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นไปตามแผนการด้าเนินงานของสหกรณ์และ สหกรณ์

แผนการส่งเสริมรายสหกรณ์

(2) แนะน้า ส่งเสริม ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรักษาสหกรณ์เป้าหมาย

ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2561

      1) ร้อยละของสหกรณ์ที่น้ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับมาตรฐาน ระดับดี (C) ไม่เกินร้อยละ

      2) ร้อยละของสหกรณ์ที่น้ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับมาตรฐาน ระดับดีมาก (B) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ

      3) ร้อยละของสหกรณ์ที่น้ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับมาตรฐาน ระดับดีเลิศ (A) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ

(3) แนะน้า ส่งเสริม สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาเชิงลึกของระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหาร สหกรณ์

สหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์  
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งานที่ด าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย

52. ล ำปำง งำนอ ำนวยกำร หนำ้ที ่2



(4) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์

มาใช้เป็นแนวทางหลักในการด้าเนินกิจการ และร่วมขับเคล่ือนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชน

ให้ได้รับประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 

     (5) ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาธุรกิจ และการก้ากับดูแลกิจการที่ดี สหกรณ์

ตามหลักธรรมาภิบาลร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์ภาคเกษตร

ตามวัตถุประสงค์ในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายรัฐบาล 

(6) จัดท้าฐานข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ภาคการเกษตรแยกเป็นรายแห่งตามรูปแบบ สหกรณ์

และวิธีการที่กรมก้าหนด (ตามที่ กพง. ก าหนด)

(7) จัดเก็บข้อมูลการฝากเงินและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ทุกแห่ง (ตามที่ กพง. ก าหนด) สหกรณ์

(8) จัดเก็บข้อมูลอัตราส่วนเงินออมต่อหนี สินของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์

(หน่วยงานเจ้าภาพหลัก กพก. , หน่วยงานสนับสนุน กพน. กคร. สทส.)

(9) ติดตาม ตรวจสอบ แนะน้า การแก้ไขปัญหา และรายงานผลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างที่สหกรณ์ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ/แผนการผลิต/แผนการใช้ประโยชน์ของสหกรณ์

(10) จัดท้าฐานข้อมูลอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน และผลักดันให้อุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างของสหกรณ์

ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

(11) รวบรวม ประมวลผล และตรวจสอบข้อมูล/เอกสารของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดส่งให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

จัดท้าฐานข้อมูลสมาชิกรายคนแยกตามรายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามรูปแบบและวิธีการที่ กพน.ก้าหนด

1) โครงการพักช้าระหนี เงินต้นและลดดอกเบี ย ให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมันส้าปะหลัง  สหกรณ์/ราย 1  / 22

ปีการผลิต 2560/2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) (รายชื่อสหกรณ์ตามเอกสารแนบ)

2) โครงการพักช้าระหนี เงินต้นและ ลดดอกเบี ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว สหกรณ์/ราย 1  / 2

ปีการผลิต 2559/60 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) (รายชื่อสหกรณ์ตามเอกสารแนบ)

(12) รายงานและติดตามความก้าวหน้าของงานตามภารกิจและตามรูปแบบที่กรมก้าหนด

2.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร

(1) ส่งเสริม แนะน้า และพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตรให้เป็นไปตามแผนการด้าเนินงานของสหกรณ์และ สหกรณ์

แผนการส่งเสริมรายสหกรณ์

(2) แนะน้า ส่งเสริม ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรักษาสหกรณ์เป้าหมาย สหกรณ์

ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2561 

    1) ร้อยละของสหกรณ์ที่น้ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับมาตรฐาน ระดับดี (C) ไม่เกินร้อยละ

    2) ร้อยละของสหกรณ์ที่น้ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับมาตรฐาน ระดับดีมาก (B) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ

    3) ร้อยละของสหกรณ์ที่น้ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับมาตรฐาน ระดับดีเลิศ (A) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ

(3) แนะน้า ส่งเสริม สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาเชิงลึกระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์ สหกรณ์

ร่วมกับสหกรณ์  

(4) จัดท้าฐานข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร แยกเป็นรายแห่ง สหกรณ์

ตามรูปแบบและวิธีการที่กรมก้าหนด (กพง.)

    1) จัดเก็บข้อมูลการฝากเงินและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์นอกภาคเกษตรทุกแห่ง (กพง.) สหกรณ์

    2) จัดเก็บข้อมูลอัตราส่วนเงินออมต่อหนี สินของสมาชิกสหกรณ์นอกภาคเกษตร สหกรณ์

(5) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์นอกภาคเกษตรน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์

มาใช้เป็นแนวทางหลักในการด้าเนินกิจการ และร่วมขับเคล่ือนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชน

ให้ได้รับประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 

43

ทุกแห่ง
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(6) ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาธุรกิจ และการก้ากับดูแลกิจการที่ดี สหกรณ์

ตามหลักธรรมาภิบาลร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์นอกภาคเกษตร

ตามวัตถุประสงค์ในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายรัฐบาล 

(7) รายงานและติดตามความก้าวหน้าของงานตามภารกิจตามรูปแบบที่กรมก้าหนด

2.3 กลุ่มเกษตรกร

     (1) ส่งเสริม แนะน้า และพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามแผนการด้าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร

     (2) แนะน้า ส่งเสริม ผลักดันกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรักษากลุ่มเกษตรกร ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ

เป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2561 

     (3) ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาธุรกิจ และการก้ากับดูแลกิจการที่ดี กลุ่มเกษตรกร

ตามหลักธรรมาภิบาลร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินธุรกิจให้กับกลุ่มเกษตรกร

ตามวัตถุประสงค์ในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายรัฐบาล 

     (4) รวบรวม ประมวลผล และตรวจสอบข้อมูล/เอกสารของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดส่งให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

จัดท้าฐานข้อมูลสมาชิกรายคนแยกตามรายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามรูปแบบและวิธีการที่ กพน.ก้าหนด

1) โครงการพักช้าระหนี เงินต้นและลดดอกเบี ย ให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมันส้าปะหลัง  กลุ่มเกษตรกร/ราย -  / -

ปีการผลิต 2560/2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) (รายชื่อสหกรณ์ตามเอกสารแนบ)

2) โครงการพักช้าระหนี เงินต้นและ ลดดอกเบี ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว กลุ่มเกษตรกร/ราย 5  / 32

ปีการผลิต 2559/60 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) (รายชื่อสหกรณ์ตามเอกสารแนบ)

2.4 จัดท าแผนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายแห่งร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย แห่ง

ตามรูปแบบที่กรมก าหนด 

3. งานก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง)

(หน่วยงานหลัก สนม. , หน่วยงานสนับสนุน สทส.)

3.1 ก้ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ให้สหกรณ์ด้าเนินกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

ร่วมกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง)

3.1.1 แนะน้าป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง สหกรณ์

3.1.2 จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ ครั ง

3.1.3 ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด ร้อยละ 30 สหกรณ์

 (เป้าหมายสหกรณ์ที่ได้รับการตรวจการแล้วในปี 2559)

3.1.4 ตรวจการสหกรณ์ตามค้าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ร้อยละ 15 สหกรณ์

3.1.5 ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง สหกรณ์

3.1.6 จัดประชุมคณะท้างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการด้าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั ง

3.2 แนะน้า ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและจัดตั งเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

3.3 แนะน้า ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและก้ากับการด้าเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

โดยด้าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินและแผนการแนะน้า ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

ผ่านการสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกับสหกรณ์ในการก้ากับดูแลตามที่หน่วยงานก้าหนด (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มงานวิชาการ)

3.3.1 ด้านการก้ากับ/ตรวจสอบองค์กร และด้านการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งตามศักยภาพ สหกรณ์

3.3.2 ด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ/เร่งด่วนของสหกรณ์ สหกรณ์

4
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ทุกแห่ง
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3.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนงานนโยบายส้าคัญและสร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาระดับพื นที่ ครั ง

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาภาคการผลิตในระดับจังหวัด 

ตามแนวทางที่กรมก้าหนด พร้อมรายงานสรุปผลการรับฟังปัญหาหรือความต้องการจากกลุ่มเป้าหมายมาปรับใช้

ในการด้าเนินงาน/โครงการของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ

3.5 ติดตามและด้าเนินการตามขั นตอนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ด้าเนินกิจการภายใน 1 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียน 

หรือหยุดด้าเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่หยุดด้าเนินกิจการผลักดันให้ด้าเนินการหรือแก้ไขปัญหา

ให้ได้ข้อยุติหรือน้าเข้าสู่กระบวนการเลิกและช้าระบัญชี 

3.6 ด้าเนินการช้าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี (ตามแนวทางที่ สนม. ก าหนด)

3.6.1 สหกรณ์ สหกรณ์

3.6.2 กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร

3.7 ด้าเนินการยื่นร้องขอต่อศาลให้ศาลส่ังให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรล้มละลาย (ตามแนวทางที่ สนม. ก าหนด)

3.7.1 สหกรณ์ สหกรณ์

3.7.2 กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
เงือ่นไขส าคัญ
1. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏบิัติงานนี แล้ว ให้จดัท้า Action Plan โดยก้าหนดขั นตอนในการเขา้ปฏบิัติงานให้มคีวามสอดคล้องกบังบประมาณที่ได้รับโอนจดัสรร 
เพื่อให้หน่วยงานใชใ้นการก้ากบั ติดตาม และสรุปรายงานผลส้าเร็จของงานตามแนวทาง/เง่ือนเวลาที่ก้าหนด
2. ด้าเนินโครงการให้สอดคล้องกบัแนวทางการปฏบิัติงาน/คู่มอืการปฏบิัติงาน/หนังสือส่ังการ และรูปแบบ/วธิกีารรายงานผลตามเง่ือนเวลาที่กอง/ส้านักก้าหนด
เพื่อให้การด้าเนินโครงการบรรลุตามตัวชี วดัและวตัถปุระสงค์ของโครงการ
3. เมื่อได้รับโอนเงินประจ้างวดแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจา่ยงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กจิกรรมหลักของแผนปฏบิัติงาน และสอดคล้องกบังบประมาณที่ได้รับ
4. เมื่อส่วนราชการได้รับแผนปฏบิัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมติัเบิกจา่ยงบประมาณขึ นอยู่กบัอ้านาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณตามระเบียบวา่ด้วย 
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม โดยให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม บรรลุวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และส่งผลให้เกดิประโยชน์และประสิทธภิาพสูงสุด
5. เมื่อด้าเนินการบรรลุวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของแผนปฏบิัติงานนี แล้ว และมงีบประมาณเหลือจา่ยให้หน่วยงานเจา้ของงบประมาณสามารถบริหารและหรือโอนจดัสรร
งบประมาณได้ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและหรือเป้าหมายตัวชี วดั แต่ทั งนี ต้องไมข่ดัแยง้กบัระเบียบวา่ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิ่มเติม มติคณะรัฐมนตรี 

หนังสือส่ังการที่เกี่ยวขอ้ง ดังนี 

     - ส่วนภมูภิาค เสนออนุมติัจากผู้วา่ราชการจงัหวดัหรือผู้ได้รับมอบอ้านาจจากผู้วา่ราชการจงัหวดั

     - ส่วนกลาง เสนออนุมติัจากอธบิดีหรือรองอธบิดีหรือผู้อ้านวยการกอง/ส้านักตามค้าส่ังมอบอ้านาจปฏบิัติราชการแทนอธบิดี

6. เงินส้ารองจงัหวดัให้เบิกจา่ยได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ ก้าหนดเท่านั น หากพบวา่มกีารใชจ้า่ยไมต่รงตามที่ก้าหนด จะให้เจยีดจา่ยจากงบประมาณของหน่วยงาน

7. ค่าใชจ้า่ยในการปฏบิัติงานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มเีป้าหมายอยู่ในแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ให้เบิกจา่ยงบประมาณจาก

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

-

3

4

8

-

งานที่ด าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย

52. ล ำปำง งำนอ ำนวยกำร หนำ้ที ่5



เลขที่งาน สกจ. 52

รวม 3,287,700

1. งบด าเนินงาน 3,287,700

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย) ยกเว้นรายการที่ก าหนดห้ามถัวจ่าย 2,392,600

1.1.1 งานบรหิารทั่วไป 2,392,600

(1) งานอ้านวยการจังหวดั (เป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับสหกรณ์จังหวดั ฝ่ายบริหารและกลุ่มงานวชิาการ) 276,500

(2) ค่าเช่าที่ดิน, ส้านักงาน, ทรัพยสิ์นอื่น ๆ (ห้ามถัวจ่าย) 102,000               

(3) ค่าจ้างเหมาท้าความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา 216,000

(4) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 3 อัตรา 396,000

(5) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 1 อัตรา 136,800

(6) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) 372,300

    6.1 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนที่ 78,000

1) สหกรณ์จังหวดั 24,000

2. ผู้อ้านวยการกลุ่มงานวชิาการ/ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 54,000

    6.2 ค่าไฟฟา้ น ้าประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย ์ 294,300

(7) ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 543,000

7.1 ค่าซ่อมแซม/บ้ารุงรักษารถยนต์ราชการ 60,000

7.2 ค่าซ่อมแซม/บ้ารุงรักษาครุภัณฑ์ 25,000

7.3 ค่าซ่อมแซม/บ้ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง 25,000

7.4 ค่าพาหนะ ค่าน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน (กลุ่มงานจังหวดั) 123,000

7.5 ค่าวสัดุส้านักงาน 200,000

7.6 ค่าประกันภัยรถยนต์ 10,800

7.7 ค่าประสานงานส่วนกลางและประชุมเขต 71,600

7.8 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 27,600

(8) ค่าจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวดั และประชาสัมพนัธต์ามภารกิจของหน่วยงาน 100,000

(9) เงินส้ารองจังหวดั (เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารงบประมาณได้คล่องตัว โดยให้เบิกจ่ายได้ 250,000

ตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ ก้าหนดเท่านั น หากพบวา่มีการใช้จ่ายไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ ก้าหนด จะให้เจียดจ่าย

จากงบประมาณของหน่วยงาน)

แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

                                ส านักงานสหกรณจ์ังหวัดล าปาง
งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ

จ านวนเงิน

 (บาท)

52. ล ำปำง แผนเงนิ



1.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสรมิและพัฒนาสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 553,100

       (1) ค่าใช้จ่ายส้าหรับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการปฏิบัติงานตามแผนการแนะน้า ส่งเสริม และพฒันา 553,100

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ การส่งเสริมสหกรณ์ตามเป้าหมายการแก้ไขปัญหา

ด้านระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การปฏิบัติงานตามภารกิจ

ร่วมกับหน่วยงานอื่น จัดเก็บ/จัดท้าฐานข้อมูลด้านต่างๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่กรมฯ ก้าหนด

1. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 300,000

2. ค่าพาหนะ ค่าน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 253,100

1.1.3 นิคมสหกรณ์ 169,600

นิคมสหกรณห์้างฉัตร 169,600

(1) ค่าใช้จ่ายส้าหรับเจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์ในการส่งเสริม พฒันาด้านธรุกิจสหกรณ์ในพื นที่นิคมสหกรณ์ 97,300

(2) ค่าพาหนะ ค่าน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 72,300

1.1.4 ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 172,400

(กลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง)

(1) การป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง 25,600

(2) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ (ห้ามถัวจ่าย) 5,200

(3) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวดั 43,200

(4) ตรวจการตามค้าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 14,400

(5) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง 6,600

(6) จัดประชุมคณะท้างานระดับจังหวดัแก้ไขปัญหาการด้าเนินงานของสหกรณ์และ 15,600

กลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย)

(7) ช้าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 30,000

(8) ค่าใช้จ่ายส้าหรับผู้ช้าระบัญชีในการร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลส่ังให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรล้มละลาย -                         

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา 31,800

และพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวดั (ห้ามถัวจ่าย)

(เป้าหมายประกอบด้วยสหกรณ์จังหวดั , ผู้อ้านวยการกลุ่มวชิาการ , ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และ

ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 20 ของจ้านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยูใ่นการแนะน้า ส่งเสริม

ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์)

งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ

จ านวนเงิน

 (บาท)

52. ล ำปำง แผนเงนิ


