
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 (ฉบับปรับปรงุ) 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

กิจกรรมหลักช่วยเหลือดา้นหนี้สินสมาชิกสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร
ส านักงานสหกรณจ์ังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน
หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร



ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) ประเด็นพลังทางสังคม

ป 2566

แผน

ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพิ่มขึ้น รอยละ 10

แผนงานยุทธศาสตร เพื่อสนับสนุนดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

โครงการ ชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร 1. สมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรที่มีหนี้เงินกูเพื่อการเกษตรไดรับการลดภาระดอกเบี้ย ราย

กิจกรรมหลัก ชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร 2. จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกรที่มีอัตราสวนเงินออมของสมาชิกตอหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้น

กิจกรรมรอง ลดดอกเบี้ยเงินกูใหเกษตรสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร

วัตถุประสงค 1. เพื่อลดดอกเบี้ยและลดตนทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแกสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร

2. เพื่อใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนําเงินสวนที่ไดรับการชวยเหลือไปฟนฟูประกอบอาชีพ 

ตลอดจนมีเงินทุนไวใชจายในครัวเรือน

สวนราชการ : กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานรับผิดชอบ :  สํานักงานสหกรณจังหวัดมุกดาหาร ลดบ.31

หนวยนับ เปาหมาย

เปาหมายที่เขารวมโครงการในป 2566 1,438,925.10    

 1) จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกร (แหง) / จํานวนสมาชิก (ราย) แหง / ราย 4/2,048 1. งบเงินอุดหนุน 1,438,925.10    

     สหกรณ (แหง) / จํานวนสมาชิก (ราย) แหง / ราย 4/2,048 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,438,925.10    

     กลุมเกษตรกร (แหง) / จํานวนสมาชิก (ราย) แหง / ราย 0 (1) รายการเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกูใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร (หามถัวจาย) 1,438,925.10     

 2) มูลหนี้ตนเงินกู บาท 373,501,201.92      จํานวน 4        แหง รวมสมาชิก 2,048   ราย

 3) ดอกเบี้ยที่ขอชดเชย บาท 1,440,187.61         แยกเปน สหกรณ 4 แหง สมาชิก 2,048 ราย / กลุมเกษตรกร -      แหง สมาชิก -    ราย

 4) กรมจัดสรรดอกเบี้ยที่ขอชดเชย บาท 1,438,925.10        รายชื่อสหกรณ/กลุมเกษตรกรตามเอกสารแนบ

1. ประสานงาน แนะนํา สงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมายในการดําเนินโครงการ แหง / ราย 4/2,048 *หามนํางบประมาณที่ไดรับไปถัวจายระหวางสหกรณ/กลุมเกษตรกร โดยใหยึดจํานวนเงินและจํานวนคน

รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานโครงการชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร   ตามเอกสารแนบเทานั้น หากไมสามารถจายไดตามที่กําหนดถือวาสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรไมประสงค

ตามที่กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณกําหนด และหนังสือขอสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   ที่จะขอรับการสนับสนุนตามโครงการฯ

2. ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรเปาหมายใหเปนไปตามหลักเกณฑของโครงการ ราย 2,048  ** ใหสํานักงานสหกรณจังหวัดบริหารงบประมาณ ในสวนของงบดําเนินงานเพื่อใหกลุมงาน 

กอนเบิกจายเงินอุดหนุนใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกร (รวมกลุมสงเสริมสหกรณ) ที่รับผิดชอบใชในการดําเนินงานโครงการ ใหบรรลุผลสําเร็จตามตัวชี้วัด

3. เบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกร เฉพาะเปาหมายที่ผานการตรวจสอบ สหกรณ 4 และวัตถุประสงคของโครงการจากงบประมาณภายใตแผนงานพื้นฐานฯ แผนอํานวยการของจังหวัดฯ

และเปนไปตามหลักเกณฑ ใหแลวเสร็จและรายงานใหกรมทราบภายในเดือนกรกฎาคม 2566 กลุมเกษตรกร 0

4. สงคืนเงินอุดหนุนสวนที่สมาชิกขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ ใหแลวเสร็จอยางชาภายใน สหกรณ 4

เดือนกรกฎาคม 2566 กลุมเกษตรกร 0

จํานวนเงิน

 (บาท)

2,048     

รอยละ 62

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง)

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก เปาหมาย

ตัวชี้วัด

แผนแมบทยอย : การเสริมสรางทุนทางสังคม 

รวมทั้งสิ้น

งานเลขที่ 

งานที่ดําเนินการ ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจาย/รายการ



สวนราชการ : กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานรับผิดชอบ :  สํานักงานสหกรณจังหวัดมุกดาหาร ลดบ.31

หนวยนับ เปาหมาย

จํานวนเงิน

 (บาท)

งานเลขที่ 

งานที่ดําเนินการ ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจาย/รายการ

5. ติดตาม แนะนํา และกํากับการเบิกจายของสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหกับสมาชิกที่ผานการตรวจสอบ สหกรณ 4

และเปนไปตามหลักเกณฑของโครงการ และรายงานใหกรมทราบ กลุมเกษตรกร 0

6. ตรวจสอบ ติดตาม แนะนํา และกํากับการจายเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ผานมาของสหกรณ/กลุมเกษตรกร แหง / ราย 4/2,048

ใหแกสมาชิกใหถูกตอง และเปนไปตามเงื่อนไขของโครงการ กรณีที่สหกรณ/กลุมเกษตรกรไมสามารถจายเงิน

ใหกับสมาชิกไดตามเงื่อนไข ใหติดตามและเรียกเงินคืนเพื่อสงคืนเปนรายไดแผนดิน

7. รายงานผลการดําเนินงานตามแบบที่กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณกําหนด สหกรณ 4

กลุมเกษตรกร 0

จํานวนเปาหมายสหกรณและสมาชิกสหกรณเปาหมายตามที่แนบ

เงื่อนไขสําคัญ (โปรดทําความเขาใจกอนปฏิบัติงานและใชจายงบประมาณ)

1. เมื่อหนวยงานไดรับแผนปฏิบัติงานนี้แลว ใหจัดทํา Action Plan โดยกําหนดขั้นตอนในการเขาปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับโอนจัดสรร เพื่อใหหนวยงานใชในการกํากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลสําเร็จของงานตามแนวทาง/เงื่อนเวลาที่กําหนด

2. ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คูมือการปฏิบัติงาน/หนังสือสั่งการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานผลตามเงื่อนไขที่กอง/สํานักกําหนด เพื่อใหกิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค โดยตองสอดคลองกับรายละเอียดและการขับเคลื่อนงาน/โครงการ

ตามแผนระดับ 3 ของกรม พรอมรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ และการใชจายงบประมาณตามเงื่อนเวลาและรูปแบบการรายงานผลที่กอง/สํานักกําหนด

3. เมื่อไดรับโอนเงินประจํางวดแลว ใหวางแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับระยะเวลาที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงานฯ ป พ.ศ. 2566

ตามแนวทางการใชจายงบประมาณที่กรมกําหนด

4. เมื่อหนวยงานไดรับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแลว การอนุมัติเบิกจายงบประมาณขึ้นอยูกับอํานาจหัวหนาสวนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑวาดวยการใชงบประมาณรายจาย 

การโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 โดยใหเปนไปดวยความโปรงใส คุมคาและประหยัด คํานึงถึงประโยชนที่ไดรับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดําเนินการ

5. กรณีหนวยงานประสงคขอปรับเพิ่ม/ลดปริมาณเปาหมายจากกิจกรรมเดิมที่กรมฯ กําหนดไว ใหสรุปชี้แจงเหตุผล ความจําเปน พรอมรายละเอียดประกอบการพิจารณาการขอปรับเพิ่ม/ลดเปาหมายใหกรมสงเสริมสหกรณพิจารณากอนดําเนินการทุกครั้ง

หรือกรณีที่หนวยงานดําเนินการบรรลุตามเปาหมายของโครงการแลว และ/หรือเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงคของโครงการเรียบรอยแลว พบวามีงบประมาณเหลือจายใหดําเนินการสงคืนและแจงกรมสงเสริมสหกรณเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป

6. กรณีหนวยงานแจงสงคืนงบประมาณ แสดงวาการดําเนินการครบถวนตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ และไมประสงคจะใชเงินตามวัตถุประสงคของโครงการนี้แลวเทานั้น



หนวยงาน : สํานักงานสหกรณจังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณ (บาท)

แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1,438,925.10        

โครงการ : ชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร 1,438,925.10        

กิจกรรมหลัก : ชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร 1,438,925.10        

ประเภทรายจาย : 1. งบเงินอุดหนุน 1,438,925.10        

    1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,438,925.10        

         1) รายการเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกูใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร (หามถัวจาย) 4        แหง 1,438,925.10        

             ประกอบดวย 2,048 ราย

(1.1) สหกรณการเกษตรหนองสูง จํากัด 206      ราย 32,265.22

(1.2) สหกรณการเกษตรดงหลวง จํากัด 1,292   ราย 1,091,649.72

(1.3) สหกรณการเกษตรคําชะอี จํากัด 477      ราย 293,903.67

(1.4) สหกรณการเกษตรนิคมคําสรอย จํากัด 73       ราย 21,106.49

หมายเหตุ : 1. ใหปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานโครงการที่กรมสหกรณ (กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ) กําหนด และการเบิกจายงบประมาณใหถือปฏิบัติ

   ตามระเบียบที่เกี่ยวของโดยเครงครัด

              2. หามนํางบประมาณที่ไดรับไปถัวจายระหวางสหกรณ/กลุมเกษตรกร โดยใหยึดจํานวนเงินและจํานวนคน ตามเอกสารแนบนี้เทานั้น 

   หากไมสามารถจายไดตามที่กําหนดถือวาสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรไมประสงคที่จะขอรับการสนับสนุนตามโครงการฯ

เอกสารแนบ รายการเงินอุดหนุน (ฉบับปรับปรุง)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ




