
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง

ตามศักยภาพ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรองสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
ตามศักยภาพ (อ านวยการ)

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน
หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เขต 11



ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. 2566 - 2570) ประเด็นการเกษตร

แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ปี 2566 เป้าหมาย

แผน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ แห่ง

1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อยร้อยละ 91 รวมท้ังกลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ในกระบวนการเลิกตามกฎหมาย (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2565) 104

   30 จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหน้ีสินของ ร้อยละ 63

สมาชิกเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนไม่น้อยกว่า
แผนงานพ้ืนฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีสถานะด าเนินการมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน     ร้อยละ 1
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 91

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 30

กิจกรรมรอง สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อ านวยการ) บริหารและก ากับการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก ร้อยละ 100

วัตถุประสงค์ รวมท้ังบริหารการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเง่ือนเวลาท่ีกรมก าหนด
สหกรณ์ท่ีน ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเกษตรกรท่ีน ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 81

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดท างบการเงินและปิดบัญชีประจ าปีได้ภายใน 30 วัน ร้อยละ 100

นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจัดต้ังใหม่ในปี 2566 สามารถด าเนินกิจการได้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 100

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีก าไรประจ าปี ร้อยละ 100

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัด มุกดาหาร งานเลขท่ี สกจ 43

ท่ี
 จ านวนเงิน

(บาท)

1 2,977,000             

2 1. งบด าเนินงาน 2,977,000             

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ / ค่าสาธารณูปโภค) 2,380,000             

ตามแนวทางและค าแนะน าของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1.1.1 งบบริหารท่ัวไป 2,122,100             

(ข้อมูล จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 ทุกสถานะ ) (1) งบอ านวยการจังหวัด 122,300                 

แห่ง 54 (2) ค่าเช่าท่ีดิน,ส านักงาน,ทรัพย์สินอ่ืนๆ (ห้ามถัวจ่าย) 90,000                   

แห่ง 50 (3) ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย)           4 อัตรา 432,000                 

3 (4) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 6 อัตรา 820,800                 

(5) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 3 อัตรา 396,000                 

จ านวนกลุ่มเกษตรกรท่ีน ามาจัด - กลุ่มเกษตรกร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 81

จ านวนสหกรณ์ท่ีน ามาจัด

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีด าเนินการ
ปริมาณงาน

(หน่วยนับ)

งบประมาณ 

ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

ด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมท้ังส้ิน

แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและก ากับการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด

รวมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 - สหกรณ์

 - กลุ่มเกษตรกร

ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีน ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

 - สหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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1) เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดต้ังสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาสู่มาตรฐานและ
เกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม 7

2) เพ่ือส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 8

ให้มีมูลค่าเพ่ิมและได้มาตรฐาน และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย 9

3) เพ่ือก ากับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบ
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5

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ตัวช้ีวัด

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก

1

2

3
4

) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง2



ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัด มุกดาหาร งานเลขท่ี สกจ 43

ท่ี
 จ านวนเงิน

(บาท)
ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีด าเนินการ

ปริมาณงาน

(หน่วยนับ)

งบประมาณ 

ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

4 แห่ง 3 (6) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 211,000                 

   6.1 ค่าซ่อมแซม/บ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 40,500                   

ประเภทละ 1 แห่ง (ด าเนินการตามแนวทางท่ี กพง. ก าหนด )    6.2 ค่าซ่อมแซม/บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 18,000                   

5 ส่งเสริม แนะน าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดท างบการเงินและปิดบัญชีประจ าปีได้    6.3 ค่าซ่อมแซม/บ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง -                        

6 ก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    6.4 ค่าพาหนะ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 47,000                   

   6.5 ค่าวัสดุส านักงาน 82,000                   

   6.6 ค่าประกันภัยรถยนต์ 5,500                    

แห่ง 3    6.7 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 18,000                   

แห่ง 1 (7) เงินส ารองจังหวัด ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหา 50,000                   

เชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม โดยให้ด าเนินกิจกรรมของผู้บริหารระดับกระทรวง และเม่ือคณะรัฐมนตรี

และกลุ่มเกษตรกรท่ีอยู่ในข้ันตอนท่ี 6 (คดี) เม่ือมีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือรับทราบการรับรู้ของประชาชน รวมถึงแก้ปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม

   6.2 ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจระดับจังหวัด (ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติงานของ (ห้ามน าไปใช้จ่ายในกิจกรรมอ่ืนก่อนได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีเท่าน้ัน)

 ส านักนายทะเบียนและกฎหมาย) 1.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 194,000                

   6.3 ตรวจการสหกรณ์ตามค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ร้อยละ 15 ของสหกรณ์ท้ังหมด 1.1.3 ค่าใช้สอยการด าเนินงานก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่าย) 63,900                 

(1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ 4,200                    

(2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) 27,000                   

(3) ตรวจการตามค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) 7,600                    

(4) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง 8,700                    

(5) จัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 11,400                   

ท่ีมีข้อบกพร่อง (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย)

(6) ช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 5,000                    

1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) 323,800                

       6.1 ค่าไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ ค่าบริการส่ือสารและไปรษณีย์ (กรมฯ จะไม่จัดสรรเพ่ิมเติมอีก) 263,800                 

       6.2 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 60,000                   

           - สหกรณ์จังหวัด 12,000                   

           - กลุ่มงานวิชาการ / กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 48,000                   

1.3 งบอ านวยการดูแลกิจการนิคมสหกรณ์ รวมท้ังแนะน า ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและ 273,200                

ก ากับสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์

1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประจ าปี (ห้ามถัวจ่าย) -                        

1.5 งบอ านวยการของศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง -                        

 ค่าเบ้ียงเล้ียง ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง รวมถึงค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง

ตามท่ีค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์

        6.1.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีอยู่ระหว่างช าระบัญชีข้ันตอนท่ี 3-4 ยกระดับข้ึนสู่ข้ันตอนท่ี 5 ร้อยละ 100

               1) สหกรณ์

               2) กลุ่มเกษตรกร

        6.1.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท้ังหมดท่ีอยู่ระหว่างช าระบัญชี สามารถถอนช่ือได้ ไม่รวมสหกรณ์ ร้อยละ 25

ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพ่ือพิจารณาคัดเลือกและส่งรายช่ือเป็นสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ แบ่งเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรอย่างน้อย 

ร้อยละ 100

ร้อยละ 25 ของจ านวนสหกรณ์

   6.1 ช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร



ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัด มุกดาหาร งานเลขท่ี สกจ 43

ท่ี
 จ านวนเงิน

(บาท)
ตัวช้ีวัด/กิจกรรมท่ีด าเนินการ

ปริมาณงาน

(หน่วยนับ)

งบประมาณ 

ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

เง่ือนไขส าคัญ

   1. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานน้ีแล้ว ให้จัดท า Action Plan โดยก าหนดข้ันตอนในการเข้าปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับโอนจัดสรร (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) เพ่ือให้หน่วยงานใช้ในการก ากับติดตาม และสรุปรายงาน

ผลส าเร็จของงานตามแนวทาง/เง่ือนเวลาท่ีก าหนด โดยค านึงถึงตัวช้ีวัด กิจกรรมหลักและผลสัมฤทธ์ิจากการปฏิบัติงานท่ีแนบ

   2. ด าเนินกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือส่ังการ และรูปแบบ/วิธีการ รายงานผลตามเง่ือนไขท่ีกอง/ส านักก าหนดเพ่ือให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวช้ีวัดและวัตถุประสงค์ รวมถึงปฏิบัติงานให้สอดคล้อง

กับแนวทางการปฏิบัติงาน แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

   3. เม่ือได้รับโอนเงินประจ างวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการกิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงาน หากมีงบประมาณคงเหลือและ

เห็นว่าหมดความจ าเป็นท่ีต้องใช้แล้วให้ด าเนินการส่งคืนกรมภายในวันท่ี 1 สิงหาคม 2566

   4. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณข้ึนอยู่กับอ านาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ .ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนจัดสรรหรือ

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

   5. เม่ือด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานน้ีแล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่ายให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสามารถบริหารและหรือโอนจัดสรรงบประมาณได้ ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  แต่ต้องไม่ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนจัดสรรหรือการเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี หนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง 

   6. ห้ามส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และ 2 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ข้ามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก โดยเด็ดขาด หากพบปัญหาให้รีบด าเนินการปรึกษากองคลังหรือกองแผนงานโดยด่วน



หน่วยงาน งบประมาณ (บาท)

รวม #REF!

นิคมสหกรณ์ดงเย็น 125,600.00                

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 24,000.00                     

2 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 41,600.00                     

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ 60,000.00                     

นิคมสหกรณ์ดอนตาล 147,600.00                

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 26,000.00                     

2 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 41,600.00                     

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ 80,000.00                     

เอกสารแนบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

รายการ




