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หน่วยงานออกแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน                     
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กองประสานงานโครงการพระราชด าริ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย           

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
( 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564)

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

กิจกรรมหลักพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ี
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย



เลขท่ีงาน   พรด. 43

ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในถ่ินทุรกันดารในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริให้สามารถช่วยเหลือตนเอง

และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามวิธีการสหกรณ์ในการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน เพ่ือแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการครองชีพ มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน รวมท้ังในด้านการป้องกันและลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ

1) แผนปฏิบัติงานคร้ังท่ี 1 น้ีเป็นแผนปฏิบัติงานช่ัวคราวโดยให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2) เม่ือได้รับแผนปฏิบัติงานคร้ังท่ี 1 ให้หน่วยงานกระจายแผนปฏิบัติงานในส่วนของงานท่ีด าเนินการและตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับงบประมาณ

ท่ีได้รับจัดสรรและระยะเวลาด าเนินการ 3 เดือน (ตค. - ธค.64)

3) กรมได้ก าหนดงานท่ีท าด าเนินการไว้ในลักษณะกว้าง ๆ หน่วยงานสามารถก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการได้ตามความเหมาะสม

ของแต่ละพ้ืนท่ีโดยกิจกรรมท่ีด าเนินการต้องส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีปรากฎในตารางช่องผลสัมฤทธ์ิจากการปฏิบัติงาน

1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริได้รับการส่งเสริม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร -/-

และพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ

2 โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริได้รับการส่งเสริมและ โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ 9/-

พัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ กลุ่มชาวบ้าน 2

3 สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย ร้อยละ 90

4 กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งในระดับ 1 ร้อยละ 25

5 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80

6 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3

7 การบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล/การควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน สูงกว่า ระดับพอใช้

8 การด าเนินธุรกิจและการให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของจ านวนสมาชิกท้ังหมด

9 การจัดต้ังสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 100

10 การจัดท างบการเงินและปิดบัญชีประจ าปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี ร้อยละ 100

11 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีก าไรประจ าปี ร้อยละ 100

12 ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ไม่มีกรณีการทุจริตในสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร ท่ีเกิดก่อนปี 2565 ร้อยละ 100

13 การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถถอนช่ือได้ ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 25

14 การบริหารและก ากับการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก รวมท้ังบริหารการเบิกจ่าย ร้อยละ 100

ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเง่ือนเวลาท่ีกรมก าหนดเม่ือส้ินปีงบประมาณ

กิจกรรม 1 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

1. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กองประสานงานโครงการพระราชด าริ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงาน กปร. และหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนท่ี เพ่ือแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ ด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีก าหนด

2. ประสานกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพ้ืนท่ีเพ่ือ

   2.1 เข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบเป็นประจ าทุกเดือน

   2.2 ส่งเสริม แนะน า และก ากับการด าเนินกิจการของกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรท่ีรับผิดชอบครบทุกแห่ง 

   2.3 ส่งเสริม แนะน าการด าเนินกิจกรรมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

รักษาและยกระดับช้ันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดย

        1) รักษาระดับช้ันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีอยู่ในระดับช้ัน 1

        2) ยกระดับช้ันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจากระดับช้ัน 2 ไประดับช้ัน 1 

เป้าหมาย

งานท่ีด าเนินการ

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

วัตถุประสงค์

เง่ือนไข 

โครงการ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คร้ังท่ี 1)
(1 ตุลาคม  - 31 ธันวาคม 2564)

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม

แผนงาน หนา้ที ่1



งานท่ีด าเนินการ

        3) ยกระดับช้ันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจากระดับช้ัน 3 ไประดับช้ัน 2 หรือช้ัน 1

   2.4 ส่งเสริม แนะน า ผลักดันสหกรณ์จัดท าโครงการพัฒนาอาชีพ และการส่งเสริมด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง

   2.5 ส่งเสริม แนะน าการช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้แล้วเสร็จตามข้ันตอน และถอนช่ือได้

   2.6 ตรวจสอบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทุกแห่งในความรับผิดชอบ หากพบว่าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใดมีการทุจริตหรือมีความเส่ียงจะเกิดการทุจริตหรือข้อบกพร่องร้ายแรง

ให้รายงานข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารประกอบในเบ้ืองต้น เสนอนายทะเบียนสหกรณ์/นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร เพ่ือพิจารณาส่ังการต่อไป ด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ก่อนวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ของส านักนายทะเบียนและกฎหมาย)

   2.7 ส่งเสริม แนะน าการจัดต้ังสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ โดยมีแผนธุรกิจและสามารถด าเนินกิจการให้เป็นผลดีได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีจดทะเบียน

   2.8 ส่งเสริม แนะน าและประชุมติดตามให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินธุรกิจท่ีเกิดประโยชน์ตามความต้องการและมีส่วนร่วมกับสมาชิก มีการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด

อย่างเต็มประสิทธิภาพท่ีคุ้มค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโดยมีรายได้ท่ีคุ้มค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

   2.9 ส่งเสริม แนะน า ติดตาม และแก้ปัญหาการด าเนินธุรกิจและด าเนินกิจการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ระเบียบ ข้อบังคับ 

พระราชบัญญัติสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

   2.10 ให้ความรู้ในหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ การบริหารจัดการ การด าเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ

   2.11 ส่งเสริม แนะน าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพ้ืนท่ีโครงการฯ สามารถปิดบัญชีและประชุมใหญ่ได้ตามก าหนด

   2.12 ติดตามงานโดยก าหนดเป็นวาระติดตามงานท้ังผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานและตัวช้ีวัดในการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงานและสหกรณ์เป้าหมายท่ีเก่ียวข้อง

    โดยมีเป้าหมาย ดังน้ี

สหกรณ์  - แห่ง

กลุ่มเกษตรกร  - แห่ง

กลุ่มอาชีพ  - แห่ง

กลุ่มชาวบ้าน 2 แห่ง

3. จัดท าฐานข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้าน ให้เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป ข้อมูลการประกอบอาชีพ ข้อมูลอ่ืนท่ีจ าเป็นตามแบบ

ท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงการและหรือจัดท าโครงการต่อไป

4. จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานและการสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด

เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน ผลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้าง ท่ีเคยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผลการด าเนินโครงการรายเดือน ฯลฯ

รวมท้ังมอบหมายผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องก่อนรายงานกรม

กิจกรรม 2 : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

1. ประสานหน่วยงานก ากับดูแลโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน

ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) 

2. ประชุมหารือกับผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือช้ีแจงและวางแผนการส่งเสริม

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน

3. แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการสหกรณ์ในภาคทฤษฎีโดยจัดให้มี "การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในภาคทฤษฎี" ตามช่วงช้ันเรียน ประถมศึกษาปีท่ี 3-6

และ/หรือ มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ปีละไม่น้อยกว่า 2 คร้ังต่อโรงเรียน โดยกิจกรรมต้องสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนฯ 

ตามท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด จ านวน 8 โรงเรียน

4. จัดกิจกรรมหรือแนะน าการจัดกระบวนการเรียนรู้เร่ืองการสหกรณ์แก่ครูผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือถ่ายทอดให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้เร่ืองอุดมการณ์ หลักการ 

และวิธีการสหกรณ์ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมฯ รายละเอียดการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมเป็นไปแนวทางท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด 

ประกอบด้วย

    4.1 กิจกรรมการเปิดรับสมัครสมาชิก

    4.2 กิจกรรมการเลือกต้ังคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน

    4.3 กิจกรรมแนะน าครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้ใช้  "กิจกรรมสหกรณ์เป็นแกนกลาง" เช่ือมโยงกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

    4.4 กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการจัดการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน

    4.5 กิจกรรมประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบัน

พร้อมท้ังสามารถปิดบัญชีได้ตามก าหนดเวลา

5. ส่งเสริม แนะน า และติดตามการพัฒนาอาชีพ ช่องทางการสร้างรายได้ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพประชาชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชด าริฯ

ตามท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด จ านวน  - กลุ่มอาชีพ

6. รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด

แผนงาน หนา้ที ่2



งานท่ีด าเนินการ

กิจกรรม 3 : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) 

3. แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการสหกรณ์ในภาคทฤษฎีโดยจัดให้มี "การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในภาคทฤษฎี" ตามช่วงช้ันเรียน ประถมศึกษาปีท่ี 3-6

และ/หรือ มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ปีละไม่น้อยกว่า 2 คร้ังต่อโรงเรียน โดยกิจกรรมต้องสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนฯ 

ตามท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด จ านวน 1 โรงเรียน

4. จัดกิจกรรมหรือแนะน าการจัดกระบวนการเรียนรู้เร่ืองการสหกรณ์แก่ครูผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือถ่ายทอดให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้เร่ืองอุดมการณ์ หลักการ

และวิธีการสหกรณ์ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมฯ รายละเอียดการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมเป็นไปแนวทางท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด

ประกอบด้วย

   4.1 กิจกรรมการเปิดรับสมัครสมาชิก

   4.2 กิจกรรมการเลือกต้ังคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน

   4.3 กิจกรรมแนะน าครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้ใช้  "กิจกรรมสหกรณ์เป็นแกนกลาง" เช่ือมโยงกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

   4.4 กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการจัดการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน

   4.5 กิจกรรมประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบัน 

พร้อมท้ังสามารถปิดบัญชีได้ตามก าหนดเวลารายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด

5. รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานท่ีกองประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด

1. ประสานหน่วยงานก ากับดูแลโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน

2. ประชุมหารือกับผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือช้ีแจงและวางแผนการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

ในโรงเรียน

แผนงาน หนา้ที ่3



แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

เลขท่ีงาน พรด. 43

งบด าเนินงาน 11,000                

    ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 11,000                

        ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพท้ังทางด้านองค์กรและธุรกิจ 11,000                

ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ และค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์

ให้แก่ กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้าน/โรงเรียน ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานในความรับผิดชอบ โดยการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงตัวช้ีวัด

ระดับกิจกรรมหลักและผลสัมฤทธ์ิท่ีจะเกิดข้ึนหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่าย)

เง่ือนไขส าคัญ (โปรดท าความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)
1. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้จัดสรรงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้หน่วยงาน ร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายในการแนะน าส่งเสริม 

ต่อแห่งท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับระยะเวลา 3 เดือน (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564) ท้ังน้ีให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานและงบประมาณน้ีเป็นส่วนหน่ึง

ของแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. เม่ือหน่วยงานได้รับโอนจัดสรรเงินประจ างวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาและงานท่ีหน่วยงานจะต้องด าเนินการในบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี 

โดยให้มีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีปรากฎในหน้าแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิตและกิจกรรมหลัก

3. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือให้กิจกรรม/โครงการ

บรรลุตามตัวช้ีวัดและวัตถุประสงค์ 

4. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณข้ึนอยู่กับอ านาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรรหรือการเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 

โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด ค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการด าเนินการ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

งบประมาณ จ านวนเงิน
 (บาท)ประเภทรายจ่าย/รายการ




