
กิจกรรมหลักชว่ยเหลือด้านหนี้สนิสมาชกิสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรองลดดอกเบีย้เงินกู้ใหเ้กษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร

โครงการช่วยเหลือดา้นหนี้สินสมาชิกสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนบัสนุนดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงาน : กองแผนงาน
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

ส านักงานสหกรณจ์ังหวัดเลย



ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563 - 2565) ประเด็นพลังทางสังคม

ปี 2565

แผน

ดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคม เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10

แผนระดับ 3 แผนงานยุทธศาสตร์

โครงการ 1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีหน้ีเงินกู้เพ่ือการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบ้ีย ราย

กิจกรรมหลัก 2. จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมข้ึน

กิจกรรมรอง

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ลดบ.39

หน่วยนับ เป้าหมาย
เป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการในปี 2565 6,249,817.04    

 1) จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (แห่ง) / จ านวนสมาชิก (ราย) แห่ง / ราย 17/11,398 1. งบเงินอุดหนุน 6,249,817.04    

     สหกรณ์ (แห่ง) / จ านวนสมาชิก (ราย) แห่ง / ราย 15/11,374 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 6,249,817.04    

     กลุ่มเกษตรกร (แห่ง) / จ านวนสมาชิก (ราย) แห่ง / ราย 2/24 (1) รายการเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบ้ียเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ห้ามถัวจ่าย) 6,249,817.04     

 2) มูลหน้ีต้นเงินกู้ บาท 1,276,126,478.36    จ านวน 17 แห่ง รวมสมาชิก 11,398   ราย

 3) ดอกเบ้ียท่ีขอชดเชย บาท 12,862,467.28         แยกเป็น สหกรณ์ 15 แห่ง สมาชิก 11,374 ราย / กลุ่มเกษตรกร 2    แห่ง สมาชิก 24   ราย

 4) กรมจัดสรรดอกเบ้ียท่ีขอชดเชย บาท 6,249,817.04         รายช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามเอกสารแนบ

 5) คงเหลือดอกเบ้ียท่ีขอชดเชย บาท 6,612,650.24         *ห้ามน างบประมาณท่ีได้รับไปถัวจ่ายระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยให้ยึดจ านวนเงินและจ านวนคน

1. ประสานงาน แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการด าเนินโครงการ แห่ง / ราย 17/11,398   ตามเอกสารแนบเท่าน้ัน หากไม่สามารถจ่ายได้ตามท่ีก าหนดถือว่าสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ประสงค์

รวมท้ังปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานโครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   ท่ีจะขอรับการสนับสนุนตามโครงการฯ

ตามท่ีกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ก าหนด และหนังสือข้อส่ังการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ** ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบริหารงบประมาณ ในส่วนของงบด าเนินงานเพ่ือให้กลุ่มงาน 

2. ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ ราย 11,398 (รวมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์) ท่ีรับผิดชอบใช้ในการด าเนินงานโครงการ ให้บรรลุผลส าเร็จตามตัวช้ีวัด

ก่อนเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และวัตถุประสงค์ของโครงการจากแผนอ านวยการของจังหวัดฯ

3. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบ้ียให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เฉพาะเป้าหมายท่ีผ่านการตรวจสอบ สหกรณ์ 15

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ให้แล้วเสร็จ กลุ่มเกษตรกร 2

3.1 งวดท่ี 1 ภายในเดือนธันวาคม 2564

3.2 งวดท่ี 2 ภายในเดือนมิถุนายน 2565

และรายงานให้กรมทราบภายในเดือนกรกฎาคม 2565

รวมท้ังส้ิน

(Output) งานเลขท่ี 

งานท่ีด าเนินการ ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ

จ านวนเงิน

 (บาท)

วัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิการด าเนินโครงการ (Outcome)

1. เพ่ือลดดอกเบ้ียและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินตามนโยบายรัฐบาล

2. เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท่ีประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสน าเงินส่วนท่ีได้รับการช่วยเหลือไปฟ้ืนฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน

ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 11,398    

ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 62

ลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้เกษตรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

แผนแม่บทย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม

ตัวช้ีวัด (ภาพรวมโครงการ)

เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก เป้าหมาย



ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ลดบ.39

หน่วยนับ เป้าหมาย

(Output) งานเลขท่ี 

งานท่ีด าเนินการ ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ

จ านวนเงิน

 (บาท)

4. ส่งคืนเงินอุดหนุนส่วนท่ีสมาชิกขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายใน สหกรณ์ 15

เดือนกรกฎาคม 2565 กลุ่มเกษตรกร 2
5. ติดตาม แนะน า และก ากับการเบิกจ่ายของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้กับสมาชิกท่ีผ่านการตรวจสอบ สหกรณ์ 15

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ และรายงานให้กรมทราบ กลุ่มเกษตรกร 2
6. ตรวจสอบ ติดตาม แนะน า และก ากับการจ่ายเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีผ่านมาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แห่ง / ราย 17/11,398

ให้แก่สมาชิกให้ถูกต้อง และเป็นไปตามเง่ือนไขของโครงการ กรณีท่ีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถจ่ายเงิน

ให้กับสมาชิกได้ตามเง่ือนไข ให้ติดตามและเรียกเงินคืนเพ่ือส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน

7. รายงานผลการด าเนินงานตามแบบท่ีกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ก าหนด สหกรณ์ 15
7.1 งบประมาณท่ีได้รับในปี 2565 กลุ่มเกษตรกร 2
      7.1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 2565 ภายในเดือนกรกฎาคม 2565    

      7.1.2 รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 2565

              ภายในเดือนสิงหาคม 2565

      7.1.3 รายงานการส่งคืนเงินอุดหนุน ปี 2565 ภายในเดือนกรกฎาคม 2565

      7.1.4 รายงานสรุปผลในภาพรวมของโครงการ ปี 2565 ภายในเดือนกันยายน 2565

7.2 งบประมาณท่ีได้รับในปี 2562 - 2564

      7.2.1 รายงานการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 2564

              (เฉพาะจังหวัดท่ียังไม่ได้รายงาน) ภายในเดือนธันวาคม 2564 

      7.2.2 รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 2563 - 2564 

              (เฉพาะจังหวัดท่ียังไม่ได้รายงาน) ภายในเดือนธันวาคม 2564

      7.2.3 รายงานการส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินฯ ปี 2562 - 2564 ภายในเดือนกันยายน 2565

จ านวนเป้าหมายสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์เป้าหมายตามท่ีแนบ

เง่ือนไขส าคัญ (โปรดท าความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)

1. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานน้ีแล้ว ให้จัดท า Action Plan โดยก าหนดข้ันตอนในการเข้าปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับโอนจัดสรร เพ่ือให้หน่วยงานใช้ในการก ากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลส าเร็จของงานตามแนวทาง/เง่ือนเวลาท่ีก าหนด

2. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือส่ังการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานผลตามเง่ือนไขท่ีกอง/ส านักก าหนด เพ่ือให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวช้ีวัดและวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดและการขับเคล่ือนงาน/โครงการ

ตามแผนระดับ 3 ของกรม พร้อมรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามเง่ือนเวลาและรูปแบบการรายงานผลท่ีกอง/ส านักก าหนด

3. เม่ือได้รับโอนเงินประจ างวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงานฯ ปี พ.ศ. 2565

ตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณท่ีกรมก าหนด

4. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณข้ึนอยู่กับอ านาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย 

การโอนจัดสรรหรือการเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด ค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการด าเนินการ

5. กรณีหน่วยงานประสงค์ขอปรับเพ่ิม/ลดปริมาณเป้าหมายจากกิจกรรมเดิมท่ีกรมฯ ก าหนดไว้ ให้สรุปช้ีแจงเหตุผล ความจ าเป็น พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาการขอปรับเพ่ิม/ลดเป้าหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาก่อนด าเนินการทุกคร้ัง

หรือกรณีท่ีหน่วยงานด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายของโครงการแล้ว และ/หรือเสร็จส้ินตามวัตถุประสงค์ของโครงการเรียบร้อยแล้ว พบว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายให้ด าเนินการส่งคืนและแจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป

6. กรณีหน่วยงานแจ้งส่งคืนงบประมาณ แสดงว่าการด าเนินการครบถ้วนตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ และไม่ประสงค์จะใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของโครงการน้ีแล้วเท่าน้ัน



หน่วยงาน : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

งบประมาณ (บาท)

แผนงานยุทธศาสตร์ : เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 6,249,817.04            

โครงการ : ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 6,249,817.04            

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 6,249,817.04            

ประเภทรายจ่าย : 1. งบเงินอุดหนุน 6,249,817.04            

    1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 6,249,817.04            

         1) รายการเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบ้ียเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ห้ามถัวจ่าย) 17        แห่ง 6,249,817.04            

             ประกอบด้วย 11,398 ราย

(1.1) กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราเส้ียว 3 ราย 290.45
(1.2) กลุ่มเกษตรกรท าสวนหนองผือ 21 ราย 2,555.35
(1.3) สหกรณ์การเกษตร กรป.กลางนพค.เลย จ ากัด 801 ราย 379,372.65
(1.4) สหกรณ์การเกษตรด่านซ้าย จ ากัด 531 ราย 228,128.25
(1.5) สหกรณ์การเกษตรท่าล่ี  จ ากัด 537 ราย 186,662.88
(1.6) สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด 467 ราย 331,742.78
(1.7) สหกรณ์การเกษตรผาขาว จ ากัด 413 ราย 103,918.05
(1.8) สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไม้ผลภูหลวง จ ากัด 60 ราย 11,323.40

(1.9) สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จ ากัด 394 ราย 134,960.74
(1.10) สหกรณ์การเกษตรภูเรือ จ ากัด 451 ราย 238,349.04
(1.11) สหกรณ์การเกษตรภูหลวง จ ากัด 782 ราย 411,685.49
(1.12) สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จ ากัด 3,590 ราย 2,733,307.86

เอกสารแนบ รายการเงินอุดหนุน

เง่ือนไขส าคัญ : 1) การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถือปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด
เง่ือนไขส าคัญ : 2) เม่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการจัดซ้ือหรือจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะต้องสมทบเงินอุดหนุนเข้าบัญชีสหกรณ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ



งบประมาณ (บาท)แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ

(1.13) สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จ ากัด 2,877 ราย 1,404,581.74
(1.14) สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ จ ากัด 313 ราย 60,308.90
(1.15) สหกรณ์ผู้ใช้น้ าท่าล่ี จ ากัด 122 ราย 14,392.18
(1.16) สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดเลย จ ากัด 17 ราย 2,773.50

(1.17) สหกรณ์สกย.การเกษตรกกดู่รุ่งเรือง จ ากัด 19 ราย 5,463.78

   ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ก าหนด)

              2. ห้ามน างบประมาณท่ีได้รับไปถัวจ่ายระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยให้ยึดจ านวนเงินและจ านวนคน ตามเอกสารแนบน้ีเท่าน้ัน 

   หากไม่สามารถจ่ายได้ตามท่ีก าหนดถือว่าสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ประสงค์ท่ีจะขอรับการสนับสนุนตามโครงการฯ

หมายเหตุ : 1. ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานโครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร


