
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม

และพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรองออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน
หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร



ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร

แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ปี 2566

แผน

91

30

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 1) สมาชิกนิคมสหกรณ์ได้รับหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในท่ีดินพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ ⁄ 2,300 ไร่

ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2) มีแผนปฏิบัติงาน เพ่ือติดตามและแก้ไขปัญหาการจัดท่ีดิน การออก กสน .3 กสน.5 และวงรอบ - รายแปลงฯ

ออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในท่ีดินพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ 3) ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกรมก าหนด

เพ่ือจัดสรรท่ีดินท ากินให้แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมในการประกอบอาชีพการเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร งานเลขท่ี

หน่วยนับ เป้าหมาย

1. ประสานงาน แนะน า ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกสมาชิกนิคมสหกรณ์เป้าหมายในการออกหนังสือรับรอง นิคมสหกรณ์ 2

การท าประโยชน์ในท่ีดินพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ สนับสนุนการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการออกโฉนดในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 1. งบรายจ่ายอ่ืน

ตามภารกิจของนิคมสหกรณ์ รวมท้ังด าเนินงานเก่ียวกับการจัดท่ีดินนิคมสหกรณ์ว่าด้วยการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ 1.1 งบรายจ่ายอ่ืน

และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง นิคมสหกรณ์ 2 (1) ค่าจัดท่ีดินในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการออก กสน .3 กสน.5

2. ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกนิคมสหกรณ์ โดยแยกเป็นรายคน/รายสหกรณ์ (ทะเบียนข้อมูลสมาชิก/ และส ารวจวงรอบ - รายแปลงของนิคมสหกรณ์

ทะเบียนท่ีดิน/ทะเบียนเอกสารสิทธ์ิ และการใช้ประโยชน์ในท่ีดินให้เป็นปัจจุบัน) และพร้อมท้ังรองรับการตรวจสอบ รวมพ้ืนท่ี 2,300 ไร่

จากหน่วยงานต่าง ๆ (1.1) นิคมสหกรณ์ดอนตาล รวม 1,550 ไร่

3. ด าเนินการตรวจสอบหลักฐานและพ้ืนท่ีเข้าท าประโยชน์ในท่ีดินให้ถูกต้องตามเง่ือนไข เพ่ือเสนอขอออกหนังสือรับรอง ไร่ 2,300 - กสน. 3 จ านวน 700 ไร่ ๆ ละ 14.60 บาท

การท าประโยชน์ในท่ีดินพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ และส่งมอบให้กับสมาชิก โดยมีเป้าหมาย ดังน้ี - กสน. 5 จ านวน 350 ไร่ ๆ ละ 17.00 บาท

1) การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในท่ีดิน (กสน.3 อัตรา 14.60 บาท/ไร่) ไร่ 1,050 - วงรอบ - รายแปลง จ านวน 500 ไร่ ๆ ละ 80.65 บาท

- นิคมสหกรณ์ดอนตาล ไร่ 700 (1.2) นิคมสหกรณ์ดงเย็น รวม 750 ไร่

- นิคมสหกรณ์ดงเย็น ไร่ 350 - กสน. 3 จ านวน 350 ไร่ ๆ ละ 14.60 บาท

2) การออกหนังสือแสดงการท าประโยชน์ (กสน.5 อัตรา 17.00 บาท/ไร่) ไร่ 650 - กสน. 5 จ านวน 300 ไร่ ๆ ละ 17.00 บาท

- นิคมสหกรณ์ดอนตาล ไร่ 350 - วงรอบ - รายแปลง จ านวน 100 ไร่ ๆ ละ 80.65 บาท

- นิคมสหกรณ์ดงเย็น ไร่ 300

แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

2 นิคมสหกรณ์

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวช้ีวัด

เป้าหมาย

1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ

2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 อย่างน้อยร้อยละ

แผนงานพ้ืนฐาน

ผลผลิต

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมรอง

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

5,100.00                          

วัตถุประสงค์

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กจน.13

กิจกรรม/งานท่ีด าเนินการ
ปริมาณงาน งบประมาณ จ านวนเงิน

รายจ่ายประเภทรายจ่าย/รายการ (บาท)

2 แผน

ร้อยละ 100

8,065.00                          

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 74,770.00                      

74,770.00                      

74,770.00                      

56,495.00                      

10,220.00                        

40,325.00                        

18,275.00                      

5,110.00                          

5,950.00                          



หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร งานเลขท่ี

หน่วยนับ เป้าหมาย

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กจน.13

กิจกรรม/งานท่ีด าเนินการ
ปริมาณงาน งบประมาณ จ านวนเงิน

รายจ่ายประเภทรายจ่าย/รายการ (บาท)

3) การส ารวจวงรอบ - รายแปลงพ้ืนท่ีจัดรูปท่ีดินท่ียังไม่ได้ข้ึนรูปแผนท่ี (อัตรา 80.65 บาท/ไร่) ไร่ 600

- นิคมสหกรณ์ดอนตาล ไร่ 500

- นิคมสหกรณ์ดงเย็น ไร่ 100

4. ติดตาม สรุป และรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/งานท่ีด าเนินการ ตามท่ีกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ก าหนด นิคมสหกรณ์ 2

พร้อมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการจัดท่ีดิน แผน 2

เง่ือนไขส าคัญ (โปรดท าความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)

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

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

โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรมพร้อมรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามเง่ือนเวลาและรูปแบบการรายงานผลท่ีกอง /ส านักก าหนด

3. เม่ือได้รับโอนเงินประจ างวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต /โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงานฯ ปี พ .ศ. 2566

ตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณท่ีกรมก าหนด

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

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

5. กรณีท่ีมีงบรายจ่ายอ่ืนเหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ให้ด าเนินการส่งกลับคืนและแจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ทันที
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