
กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี              
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล  า 

และสร้างการเติบโตจากภายใน)
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง                                                                                

กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์   

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง



เป้าหมาย
12,824  แห่ง*

2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป้าหมาย
แนวทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1. สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ........... แห่ง
วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานแนะน า ส่งเสริม พัฒนาและก ากับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85

ให้เข้มแข็ง รวมท้ังขับเคล่ือนงานตามภารกิจกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก และเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกรมก าหนด ร้อยละ 97   

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง งานเลขท่ี บกฐ.69

รวม 5,081,800
1.  มอบหมายหน้าท่ีการปฏิบัติงานให้พนักงานราชการท่ีได้รับการจัดจ้างให้ตรงตามรายการแสดงรายละเอียด 1. งบบุคลากร 3,746,400
    การก าหนดต าแหน่งหน้าท่ีพนักงานราชการและตามท่ีสหกรณ์จังหวัดเห็นว่าเหมาะสม  โดยให้ปฏิบัติงานภายใต้ 1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,746,400
    แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน ) 1.2 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว -                      
    รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน      (1) ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   1   อัตรา
    จากงบประมาณของกิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ของกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย (2) ต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์   6   อัตรา

(การจัดจ้างพนักงานราชการให้ถือปฏิบัติตามกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการท่ีกองการเจ้าหน้าท่ีแจ้ง ) (3) ต าแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า   1   อัตรา
(4) ต าแหน่งนิติกร   1   อัตรา

    (5) ต าแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   4   อัตรา
2.  ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (จัดสรร ร้อยละ 94 จากงบประมาณปี 2562) (6) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   2   อัตรา
    จ านวน 26 คน (7) ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   1   อัตรา

(หากมีการโยกย้ายให้คืนเงินค่าเช่าบ้านกลับกรมฯ เพ่ือจะไปต้ังเบิกจ่ายในหน่วยงานใหม่ ) 2. งบด าเนินงาน 1,335,400
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,335,400

(1) ค่าตอบแทน 1,186,100
    - ค่าเช่าบ้าน 1,186,100
(2) ค่าใช้สอย 149,300
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  142,500
    2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,800

เง่ือนไขส าคัญ
1. เม่ือได้รับแผนปฏิบัติงานน้ีแล้ว ให้จัดท า Action Plan ให้แล้วเสร็จและน าลงในเว็บไซต์หน่วยงาน  ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันท่ีกรมฯ อนุมัติ โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน จะใช้ในการติดตาม/ประเมินผล
2. เม่ือได้รับโอนเงินประจ างวดแล้ว ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ของแผนปฏิบัติงาน แต่ท้ังน้ีต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 97 ของงบประมาณท่ีได้รับตามแผนปฏิบัติงานน้ี

3. เม่ือมีงบประมาณคงเหลือ (งบบุคลากร และงบด าเนินงาน) ห้ามน าไปใช้เพ่ือการอ่ืน ให้ส่งคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยทันที 

4. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน สามารถค้นหาได้ทางเว็บไซต์กองแผนงาน http://webhost.cpd.go.th/plancpd/ การจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจ่ายงบด าเนินงานเป็นการจัดสรรตามการวิเคราะห์ของกองแผนงาน เม่ือส่วนราชการ
ได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณข้ึนอยู่กับอ านาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ .ศ. 2562 โดยให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และส่งผลให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด
หมายเหตุ : * จ านวนสหกรณ์ตามตัวช้ีวัดระดับกรม ใช้ข้อมูลจ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2562 โดยมีสถานะด าเนินการ ยังไม่เร่ิม และหยุดด าเนินการ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

จ านวนเงิน

 (บาท)
งานท่ีด าเนินการ

งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ

โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวช้ีวัดระดับกรม

1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล้ า

และสร้างการเติบโตจากภายใน) 1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ

ตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน

แผนงาน

ผลผลิต



[:.Jl;ln1'aW�1'aW1el'43J� 

bbt:-1t1tl�u�-nubb1;1�-:i'Uth�:i.nru:ii1t1th��1tl-:iuth��1ru w.A. 2563 C1-1f-:i� 2) 

1 el'4JJ�m1� 1 ��el 1-Ubbt.Jt!tll)u�-nud1 tl'Wm.:Jflffl.l'oJ'Ufl11'oJ�i1flT;itl'i�fl1P11 'U'W'i�'i1'1lUt1J
��::irnh�mru'i1t.1�1t.itl'i�'11U.:J'Utl'i�mru 'W. Pl. 2563

bb'1�/t,j1eJi1 fl1'iel'4JJ� bbt.J'Utli)U�.:JTU b �� b��
2 'l,jti1 c.1.:i1t1�1�f'U.:iutl'i::::i.nrub uwiuu Am m bb'1:::.:irn11 diwi1t1 fi1 l?l eiu bb 'Vl'U 1-u61ei mb'1:::16111l 1 �{;71 b 'U'U fl1'ib u n:ii1 c.1.:iu1.h:::mrul?l1� bbt.i'Ufl1 'i 1-ff �1 m1wiu1.h:::mru

' ' 

'i1t.1�1t.1tl1�'11U.:J'Utl'i:::mru 'W.Pl. 2563 "1Jel.:Jfl'i��.:Jb61��61wmu
3 �1�:n1 �fleJ'\,j-t1t.J nit1.:iutl 'i��1 ru'Vl m1 c.1 rn'i 111l c.1 b�l1l'1l111l'oJt1n11-.;i::: 1�fueit1JY� b1t1tl'i:::'11.:i111l :iJu:::1T'U� fleJ'\,j-t1t.J nit1 m-.;i�ei.:ifu�wueiu bu'W1:::l?l'U

'U 'I 'I 'ti 'U 

t.1 fl b 1'U'i1t.l fl1 'i�'11 b 'U'U b i.:i�l'J'lJ'\,j1eJ� el.:J(;l1 b 'U'U fl1'i:iJu�1Tt1'oJ::: bf1 \1lrl11� b� cJ'\,j1 t.1 � el'Vl1.:J'i1'1lfl1'i bb�� el.:J b 'U'U 1 Ul?l1�'i� b 'U cJ'LJ'\,j1eJWU.:J�el'i1'1lfl1'i� b�t.11i el.:J 1 �{;71 b 'U'L! 1��1 t.1
4 'l,jti1t.1.:J 1'U'oJ�� m fu �\11'1lel'Utllju�.:i1t11 m� \?11� b 1J1'\,jlJ1cJbb'1:::'U'i'i�\911�1\1l� fl 1'1,j'I.J 11l 11 b �ei-:l'oJ1flb 'U'U'i:::urnrnh:::m Ulbb 'U'U* b U'Ut.J'1.:J 1'U

(Performance - based budgeting) 

�� �b61'Uel
( 'U 1.:J 6111 fl'i'U.fl1 '!Jc.I 1 � tl)

,, 0 t.Jel1'U1t.lfl11flel.:JUt.J'U.:J1'U
1'U�.-�¼ .. ��J.0.�--�-��---

r.(lr -

('U1t.l'Wb'IJ�i 1�t.l:::'W1t,j�)
dJI 

eiiu � m� �.:i b61��61'\,j m ci
1t1� .... vM .... �-�.1.0.�---�-��

�el'UJJ�
'IJ ' 


	52.ลำปาง ปกแผนปี 2563 แผนบุคลากรภาครัฐ
	52.ลำปาง แผนฯพนักงานปี63(จังหวัด2)_11-11
	ท้ายแผน 63 แผนบุคลากร

