
หน่วยงานออกแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน                  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย           

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (ฉบับสมบรูณ์)
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

(ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร)



เลขท่ีงาน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563 - 2565) ประเด็นการเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบหลัก)

ปี 2565 ปี 2566
แผน ผล แผน แผน

1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 88 97.78 90 95
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 อย่างน้อยร้อยละ 24 0.00 25 30

แผนระดับ 3 แผนงานพ้ืนฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดต้ังสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาสู่มาตรฐานและ

 เกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม
2. เพ่ือส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 ให้มีมูลค่าเพ่ิมและได้มาตรฐาน และเพ่ิมช่อทางการจ าหน่าย
3. เพ่ือก ากับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 44  / 47

หน่วยนับ
1. ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร งบประมาณและยุทธศาสตร์

1.1 บริหารและก ากับการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก รวมท้ังบริหารการเบิกจ่าย ร้อยละ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเง่ือนเวลาท่ีกรมก าหนด

1.2 บริหารงาน/โครงการ/กิจกรรมตามเง่ือนไขหรือแนวทางท่ีกรมก าหนดให้บรรลุเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดตามท่ีก าหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

ในแผนปฏิบัติงาน (ของแผนปฏิบัติงาน)

2. ตัวช้ีวัดการขับเคล่ือนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง (ภาพรวม)
    2.1 ส่งเสริมพัฒนาเพ่ือรักษาระดับช้ันความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีอยู่ในระดับช้ัน 1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 7  / -
    2.2 ส่งเสริมพัฒนาเพ่ือยกระดับช้ันความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจากระดับช้ัน 2 สู่ช้ัน 1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 36  / 44
    2.3 ส่งเสริมพัฒนาเพ่ือยกระดับช้ันความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจากระดับช้ัน 3 สู่ช้ัน 2 หรือช้ัน 1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1  / 3
3. ตัวช้ีวัดด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร (การบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล/การควบคุมภายใน
    ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) (กพก. และ กพง)

3.1.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร (ผ่านการประเมินการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในระดับพอใช้ข้ึนไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) โดย

1) รักษาสหกรณ์ภาคการเกษตรท่ีมีผลการประเมินการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับดีและดีมาก และ/หรือ สหกรณ์

2) ยกระดับสหกรณ์ภาคการเกษตรท่ีมีผลการประเมินการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในให้สูงข้ึนจากเดิมหน่ึงระดับ

 - ยกระดับจากระดับพอใช้ข้ึนไปอย่างน้อยหน่ึงระดับ สหกรณ์

 - ยกระดับจากระดับต้องปรับปรุง/ไม่มีการควบคุมภายในข้ึนไปอย่างน้อยหน่ึงระดับ สหกรณ์

3.1.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร (ผ่านการประเมินการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในระดับพอใช้ข้ึนไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) โดย

1) รักษาสหกรณ์นอกภาคการเกษตรท่ีมีผลการประเมินการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับดีและดีมาก และ/หรือ สหกรณ์

2) ยกระดับสหกรณ์นอกภาคการเกษตรท่ีมีผลการประเมินการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในให้สูงข้ึนจากเดิมหน่ึงระดับ

 - ยกระดับจากระดับพอใช้ข้ึนไปอย่างน้อยหน่ึงระดับ สหกรณ์

 - ยกระดับจากระดับต้องปรับปรุง/ไม่มีการควบคุมภายในข้ึนไปอย่างน้อยหน่ึงระดับ สหกรณ์

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ตัวช้ีวัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย

100

80

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับสมบูรณ์)
(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร สกจ. 43

ตัวช้ีวัด
แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ปี 2564

9

-

1
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1
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43. มกุดาหาร - แผนงาน หนา้ที ่1



หน่วยนับ
3. ตัวช้ีวัดด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ต่อ)

3.1.3 กลุ่มเกษตรกร (ผ่านการประเมินการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในระดับดีข้ึนไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ) โดย

1) รักษากลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลการประเมินการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับดีและดีมาก และ/หรือ กลุ่มเกษตรกร

2) ยกระดับกลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลการประเมินการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในให้สูงข้ึนจากเดิม โดย

  - ยกระดับจากระดับพอใช้ข้ึนไปอย่างน้อยหน่ึงระดับ และ/หรือ กลุ่มเกษตรกร

  - ยกระดับจากระดับต้องปรับปรุง/ไม่มีการควบคุมภายในข้ึนไปอย่างน้อยระดับดี กลุ่มเกษตรกร

3.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีน ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กพก. และ กพง.)
3.2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) โดย

1) จ านวนสหกรณ์ภาคการเกษตรท่ีน ามาจัดเกณฑ์มาตรฐาน สหกรณ์
2) รักษาเป้าหมายสหกรณ์ภาคการเกษตรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สหกรณ์
3) ผลักดันให้สหกรณ์ภาคการเกษตรท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สหกรณ์

3.2.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร  (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) โดย
1) จ านวนสหกรณ์นอกภาคการเกษตรท่ีน ามาจัดเกณฑ์มาตรฐาน สหกรณ์
2) รักษาเป้าหมายสหกรณ์นอกภาคการเกษตรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สหกรณ์
3) ผลักดันให้สหกรณ์นอกภาคการเกษตรท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สหกรณ์

3.2.3 กลุ่มเกษตรกรท่ีน ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 81) โดย
1) จ านวนกลุ่มเกษตรกรท่ีน ามาจัดเกณฑ์มาตรฐาน กลุ่มเกษตรกร
2) จ านวนกลุ่มเกษตรกรท่ีต้องรักษาให้อยู่ในระดับได้มาตรฐาน กลุ่มเกษตรกร
3) จ านวนกลุ่มเกษตรกรท่ีต้องผลักดันจากระดับต่ ากว่ามาตรฐานสู่ระดับได้มาตรฐาน กลุ่มเกษตรกร

3.3 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ (กพง.)
(ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติท่ี กพง. ก าหนด)

สหกรณ์ภาคการเกษตร

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสหกรณ์ อยู่ช้ันความเข้มแข็งในระดับ 1 (และมีการเสถียรภาพทางการเงิน สหกรณ์นอกภาคเกษตร

ต้ังแต่ระดับดีข้ึนไป) ได้รับค าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร ดีเด่นแห่งชาติ 

สหกรณ์ภาคการเกษตร

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สหกรณ์นอกภาคเกษตร

กลุ่มเกษตรกร
3.4 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดท างบการเงินและปิดบัญชีประจ าปีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี (กพก. และ กพง.) ร้อยละ
3.5 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจัดต้ังใหม่ในปี 2565 สามารถด าเนินกิจการได้อย่างมีคุณภาพ (กพก. และ กพง.) ร้อยละ
4. ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาธุรกิจ
4.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความสามารถในการให้บริการสมาชิก (การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการใช้บริการ/

ด าเนินกิจกรรมร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) (กพก. และ กพง.)
4.1.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร (สมาชิกมีส่วนร่วมในการใช้บริการ/ด าเนินกิจกรรมร่วมกับสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ของจ านวนสมาชิก) โดย
1) รักษาสหกรณ์ภาคการเกษตรท่ีมีสมาชิกมีส่วนร่วมในการใช้บริการ/ด าเนินกิจกรรมร่วมกับสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สหกรณ์
และ/หรือ
2) รักษาหรือยกระดับสหกรณ์ภาคการเกษตรท่ีมีสมาชิกมาใช้บริการ/ด าเนินกิจกรรมร่วมกับสหกรณ์ ร้อยละ 60 - 69 สหกรณ์
ให้มาใช้บริการเพ่ิมข้ึน และ/หรือ
3) ยกระดับสหกรณ์ภาคการเกษตรท่ีมีสมาชิกมาใช้บริการ/ด าเนินกิจกรรมร่วมกับสหกรณ์ น้อยกว่าร้อยละ 60 สหกรณ์
ให้มาใช้บริการเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

34
26
8

10

-

-

47

1) จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมายเพ่ือเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ โดยเลือกจาก 2
2
2

2) จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ท่ีพิจารณาคัดเลือกและส่งรายช่ือเพ่ือคัดเลือกเป็น 1

9
1

45
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7

18

4

12

1
1
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100

43. มกุดาหาร - แผนงาน หนา้ที ่2



หน่วยนับ
4. ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาธุรกิจ (ต่อ)

4.1.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร (สมาชิกมีส่วนร่วมในการใช้บริการ/ด าเนินกิจกรรมร่วมกับสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ของจ านวนสมาชิก) โดย

1) รักษาสหกรณ์นอกภาคการเกษตรท่ีมีสมาชิกท่ีมาใช้บริการ/ด าเนินกิจกรรมร่วมกับสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และ/หรือ สหกรณ์
2) รักษาหรือยกระดับสหกรณ์นอกภาคการเกษตรท่ีมีสมาชิกมาใช้บริการ/ด าเนินกิจกรรมร่วมกับสหกรณ์ ร้อยละ 60 - 69 สหกรณ์
ให้มาใช้บริการเพ่ิมข้ึน และ/หรือ
3) ยกระดับสหกรณ์นอกภาคการเกษตรท่ีมีสมาชิกมาใช้บริการ/ด าเนินกิจกรรมร่วมกับสหกรณ์ น้อยกว่าร้อยละ 60 สหกรณ์
ให้มาใช้บริการเพ่ิมข้ึน 

4.1.3 กลุ่มเกษตรกร (สมาชิกมีส่วนร่วมในการใช้บริการ/ด าเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของจ านวนสมาชิก) โดย

1) รักษากลุ่มเกษตรกรท่ีมีสมาชิกท่ีมาใช้บริการ/ด าเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และ/หรือ กลุ่มเกษตรกร
2) ยกระดับกลุ่มเกษตรกรท่ีมีสมาชิกมาใช้บริการ/ด าเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเกษตรกร น้อยกว่าร้อยละ 70 ให้มาใช้บริการเพ่ิมข้ึน กลุ่มเกษตรกร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
3) ยกระดับกลุ่มเกษตรกรท่ีมีสมาชิกมาใช้บริการ/ด าเนินกิจกรรมร่วมกับสหกรณ์ น้อยกว่าร้อยละ 60 กลุ่มเกษตรกร
ให้มาใช้บริการเพ่ิมข้ึน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ

(กพก. และ กพง.)

4.2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์

4.2.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร สหกรณ์

4.2.3 กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร

4.3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาตรฐานข้ึนไป (พัฒนาประสิทธิภาพ

 ในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) (กพก. และ กพง.)
4.3.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร (มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาตรฐานข้ึนไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) โดย

1) รักษาสหกรณ์ภาคการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับม่ันคงดี และม่ันคงดีมาก และ/หรือ สหกรณ์
2) รักษาหรือยกระดับสหกรณ์ภาคการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจระดับม่ันคงตามมาตรฐานให้สูงข้ึน และ/หรือ สหกรณ์

3) ยกระดับสหกรณ์ภาคการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจท่ีอยู่ในระดับต่ ากว่ามาตรฐานให้สูงข้ึน สหกรณ์

4.3.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร (มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาตรฐานข้ึนไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) โดย
1) รักษาสหกรณ์นอกภาคการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับม่ันคงดี และม่ันคงดีมาก และ/หรือ สหกรณ์
2) รักษาหรือยกระดับสหกรณ์นอกภาคการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจระดับม่ันคงตามมาตรฐานให้สูงข้ึน และ/หรือ สหกรณ์

3) ยกระดับสหกรณ์นอกภาคการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจท่ีอยู่ในระดับต่ ากว่ามาตรฐานให้สูงข้ึน สหกรณ์

4.3.3 กลุ่มเกษตรกร (มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาตรฐานข้ึนไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) โดย
1) รักษากลุ่มเกษตรกรท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับม่ันคงดี และม่ันคงดีมาก และ/หรือ กลุ่มเกษตรกร
2) รักษาหรือยกระดับกลุ่มเกษตรกรท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจระดับม่ันคงตามมาตรฐานให้สูงข้ึน และ/หรือ กลุ่มเกษตรกร
3) ยกระดับเกษตรกรท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจท่ีอยู่ในระดับต่ ากว่ามาตรฐานให้สูงข้ึนอย่างน้อยระดับมาตรฐาน กลุ่มเกษตรกร

ไม่น้อยกว่าร้อยละ

(คิดเป็นจ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร) (กพง.) (ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลักตามเอกสารงบประมาณ) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 4.4.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร 34 สหกรณ์

 4.4.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 10 สหกรณ์

 4.4.3 กลุ่มเกษตรกร 47 กลุ่มเกษตรกร
4.5 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีก าไรประจ าปี ร้อยละ

5. ตัวช้ีวัดด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (สนม)

5.1 ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีอยู่ระหว่างช าระบัญชีข้ันตอนท่ี 3-4 ยกระดับข้ึนสู่ข้ันตอนท่ี 5 ร้อยละ

5.1.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์

5.1.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร สหกรณ์

5.1.3 กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร

ตัวช้ีวัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย

28

4.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีสถานะการด าเนินกิจการ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน (ปี 2564) 3

34

10

47

8
-

2

14
5

5
-

5

34
4

23
1

10

100

100

2

-

1

9
4.4 จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 62

56
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หน่วยนับ
5. ตัวช้ีวัดด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (สนม) ต่อ

5.2 ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท้ังหมดท่ีอยู่ระหว่างช าระบัญชี สามารถถอนช่ือได้ ร้อยละ

     (ไม่รวมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีอยู่ในข้ันตอนท่ี 6 (คดี))

5.2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์

5.2.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร สหกรณ์

5.2.3 กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร

5.3 ประสิทธิภาพของการบริหารงาน (การแก้ไขปัญหาในการด าเนินกิจการ/การบริหารงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
5.3.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร (ท่ีมีข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

1) รักษาสถานะภาพสหกรณ์ท่ีไม่มีข้อบกพร่อง สหกรณ์

2) ผลักดันสหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องให้ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จสมบูรณ์ สหกรณ์

5.3.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร (ท่ีมีข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
1) รักษาสถานะภาพสหกรณ์ท่ีไม่มีข้อบกพร่อง สหกรณ์

2) ผลักดันสหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องให้แก้ไขแล้วเสร็จสมบูรณ์ สหกรณ์

5.3.3 กลุ่มเกษตรกร (ท่ีมีข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25)
1) รักษาสถานะภาพกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่มีข้อบกพร่อง กลุ่มเกษตรกร
2) ผลักดันกลุ่มเกษตรกรท่ีมีข้อบกพร่องให้แก้ไขแล้วเสร็จสมบูรณ์ กลุ่มเกษตรกร

5.4 ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเกิดข้ึนก่อนปี พ .ศ. 2565 ไม่มีการทุจริต ร้อยละ

6. ตัวช้ีวัดด้านการติดตามและสนับสนุนนโยบายท่ีส าคัญ

ใช้ประโยชน์

และกรณีเม่ือส้ินสุดโครงการแล้วยังมีงบประมาณคงเหลือให้ด าเนินการตามระเบียบของทางราชการ (ตัวช้ีวัดโครงการ) (กพก. และ กพน.)

การผลิตสินค้าเกษตร (กพก.)

6.6 ติดตามการด าเนินโครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กพน.)

6.7 ติดตามการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร (กพน.)

หน่วยนับ
1. กิจกรรมอ านวยการและประสานราชการ
1.1 สหกรณ์จังหวัด/ฝ่ายบริหารท่ัวไป/กลุ่มงานวิชาการ

 1.1.1 บริหารงาน ประสานราชการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคการศึกษา/องค์กรท่ีเก่ียวข้อง
 1.1.2 นิเทศงานและประชุมราชการ เพ่ือรับทราบนโยบายกรมและกระทรวง การบูรณาการงานภายในเขตจังหวัดและ

หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีและ/หรือผ่านออนไลน์
 1.1.3 เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบ (การประชุมประจ าเดือนและการประชุมอ่ืน ๆ) ในพ้ืนท่ีและ/หรือผ่านออนไลน์
 1.1.4 ปฏิบัติงานตามภารกิจและภารกิจอ่ืนนอกเหนือท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน ร่วมกับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 

และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 1.1.5 อ านวยการงานในส านักงานเพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 1.1.6 จัดท ารายงานตามรูปแบบท่ีกรม/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด
 1.1.7 รวบรวม จัดเก็บ และตรวจสอบข้อมูล/เอกสารส าคัญต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง จากกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือจัดท าทะเบียน

ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 1.1.8 บริหารงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณให้ถูกต้อง

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์และระเบียบท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ้มค่าและ

ประหยัด ค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ผลสัมฤทธ์ิ และประสิทธิภาพในการด าเนินการ

 1.1.9 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงานและสอดคล้อง

งบประมาณท่ีได้รับ

4

29

3

ตัวช้ีวัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย

25

5

-

6.1 ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด/ส่ิงก่อสร้าง ท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากกรม (ตัวช้ีวัดโครงการ) (กพก.) ร้อยละ 100
6.2 ติดตามงบประมาณเงินอุดหนุนท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับจากกรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 100 และเม่ือส้ินสุด

โครงการแล้วต้องไม่มีเงินค้างบัญชี

6.3 ติดตามการด าเนินโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร (ด าเนินการต่อเน่ือง) (ตัวช้ีวัดโครงการ) (กพก.)

8

2

47
-

100

6.4 ติดตามการด าเนินโครงการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ (กพง.)

6.5 ติดตามการด าเนินงานการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในระบบสหกรณ์และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ

กิจกรรมขับเคล่ือนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เป้าหมาย
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หน่วยนับ
1. กิจกรรมอ านวยการและประสานราชการ (ต่อ)

 1.1.10 ด าเนินการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดเพ่ือส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมาย และการประชาสัมพันธ์ความส าเร็จ

ในการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผ่านช่องทางส่ือออนไลน์ในรูปแบบส่ือดิจิทัล/VTR/Infographic รวมท้ังส่ือประชาสัมพันธ์

ในท้องถ่ิน (วิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์)

 1.1.11 ด าเนินการคัดเลือกเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด่น และส่งรายช่ือเพ่ือคัดเลือกเป็นสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (กพง.)

 1.1.12 ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลในระบบงานต่าง ๆ ของกรมให้เป็นปัจจุบันตามเง่ือนเวลาท่ีกรมก าหนด เช่น
1) ระบบโปรไฟล์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)
2) ระบบรายงานปริมาณธุรกิจรายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร)
3) ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ (กองคลัง)
4) ระบบข้อมูลอุปกรณ์การตลาด ส่ิงก่อสร้าง เคร่ืองจักรกลการเกษตร / ระบบอุปกรณ์การตลาด/ส่ิงก่อสร้างของสหกรณ์  

(สถาบันพัฒนาเคร่ืองจักรกลและพ้ืนท่ีสหกรณ์)
5) ระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ (ส านักนายทะเบียนและฎหมาย)
6) ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า)

 1.1.13 ด าเนินการจัดท าโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ า
และสร้างมูลค่าเพ่ิม เม่ือมีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือรับทราบการรับรู้ของประชาชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ าในระดับพ้ืนท่ี

 1.1.14 ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย
1.2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (กสส) /นิคมสหกรณ์ (นิคม)

 1.2.1 ติดต่อประสานราชการ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรท่ีเก่ียวข้อง
 1.2.2 ประชุมราชการ เพ่ือรับทราบนโยบายกรม จังหวัด อ าเภอ รวมท้ังการบูรณาการงานภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
 1.2.3 ด าเนินการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

1) ประชุมและจัดท าแผนการเข้าแนะน า ส่งเสริมท่ีส านักงาน/หรือท่ีต้ังกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในวันจันทร์
2) เข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามแผนท่ีก าหนดไว้ในวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี 
3) สรุปและจัดท ารายงานผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเสนอผู้บังคับบัญชาในวันศุกร์

 1.2.4 เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบ (การประชุมประจ าเดือนและการประชุมอ่ืน ๆ)
 1.2.5 แนะน า ส่งเสริม ตรวจเย่ียม และเข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบเพ่ือด าเนินการขับเคล่ือน

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามนโยบายและแนวทางท่ีหน่วยงานก าหนดโดยสอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด าเนินการเพ่ือปฏิบัติงานอ่ืนนอกเหนือท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี
รวมถึงอ านวยการงานในส านักงานเพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 1.2.6 การพัฒนาพ้ืนท่ีภายในนิคมสหกรณ์ ติดตามและแก้ไขปัญหาการจัดท่ีดิน การออกหนังสือ กสน .3 กสน.5 และการส ารวจ
วงรอบ - รายแปลงพ้ืนท่ีจัดรูปท่ีดินท่ียังไม่ได้ข้ึนรูปแผนท่ีในท่ีดินของนิคมสหกรณ์ให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงาน (เฉพาะ นิคม)

 1.2.7 แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการปิดบัญชีได้ภายใน 30 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 1.2.8 ให้ค าแนะน า ส่งเสริมและคัดเลือกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด่นเพ่ือเสนอเข้ารับ การคัดเลือกเป็นสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

 1.2.9 ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย
2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรพ้ืนฐาน กลุ่มงานวิชาการ /กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ /นิคมสหกรณ์
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 44  / 47

2.1.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์

2.1.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร สหกรณ์

2.1.3 กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร

2.2 ร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในการส่งเสริมการรับสมาชิกเพ่ิม เพ่ือขยายฐานสมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยการให้ความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองของการสหกรณ์แก่เกษตรกร และบุคคลท่ัวไป เพ่ือให้เห็นว่าวิธีการสหกรณ์มีประโยชน์และพร้อมการสมัครใจเข้าร่วม 
เป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีด าเนินการ

2.2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร

2.2.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร

2.2.3 กลุ่มเกษตรกร

ตามเง่ือนเวลาท่ีกรมก าหนด

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

34

10

47

กิจกรรมขับเคล่ือนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เป้าหมาย

ตามความสมัครใจของผู้จะสมัครเป็น
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
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หน่วยนับ
2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรพ้ืนฐาน กลุ่มงานวิชาการ /กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ /นิคมสหกรณ์

2.3 แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและจัดต้ังเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร (กรณีไม่มีสหกรณ์ประเภทเดียวกันในพ้ืนท่ี) 

2.4 แนะน าและส่งเสริมให้สหกรณ์น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางหลักในการด าเนินกิจการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

และร่วมขับเคล่ือนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชนให้ได้รับประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์
2.5 ทบทวนแผนการแนะน าส่งเสริมและจัดท าแผนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นรายแห่ง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแนะน าส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ในปี 2566
2.6 จัดท าฐานข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีแยกเป็นรายแห่งตามรูปแบบและวิธีการท่ีกรมก าหนด สหกรณ์
(ตามท่ีศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์ก าหนด) 
2.7 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรและรายงานผ่านระบบรายงานปริมาณธุรกิจสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
2.8 ติดตามผลการช าระหน้ีของกลุ่มเกษตรกรท่ีกู้เงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในการผลิตและการตลาด (ด าเนินการตามแนวทางท่ี กพน. ก าหนด)

2.8.1 ติดตามเร่งรัดการช าระหน้ีค้างช าระ ปีท่ี 1 - 5 กลุ่มเกษตรกร
2.8.2 ติดตามเร่งรัดการช าระหน้ีท่ีจะครบก าหนด ปีท่ี 6 กลุ่มเกษตรกร

2.9 ติดตามผลการด าเนินการตามโครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(ด าเนินการตามแนวทางท่ี กพน. ก าหนด)
2.10 รายงานผลการด าเนินการจัดท่ีดินและออกเอกสารในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ (ด าเนินการตามแนวทางท่ี กพน. ก าหนด)
2.11 สนับสนุนการด าเนินงาน/โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 2.11.1 ประสานงานและสนับสนุนกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการส่งเสริมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติงานท่ี กพก. ก าหนด)

 2.11.2 ประสานงานและสนับสนุนกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากิน
ของเกษตรกร  (ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติงานท่ี กพน. ก าหนด)

 2.11.3 ประสานงานและสนับสนุนกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการส่งเสริมระบบตลาดน าการผลิต

 (ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติงานท่ี กพก. ก าหนด)
2.12 จัดเก็บข้อมูลการฝากเงินและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ทุกแห่ง  สหกรณ์
2.13 จัดเก็บข้อมูลเงินออมและข้อมูลหน้ีของสมาชิกสหกรณ์เพ่ือน ามาจัดท าอัตราส่วนเงินออมต่อหน้ีสินของสมาชิก สหกรณ์
เป็นรายสหกรณ์
2.14 บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประสานงาน สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์และการรวมกลุ่ม ศูนย์
แบบสหกรณ์ และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร สาขาอาสาสมัครสหกรณ์ ในระดับจังหวัด เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินการของ
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภายใต้ภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ด าเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติงานท่ี สทส. ก าหนด) 
2.15 ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงาน/โครงการต่อเน่ืองของกรมส่งเสริมสหกรณ์

2.15.1 โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตรกร (กพก.)
2.15.2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน (กพก.)
2.15.3 โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กพน.)
2.15.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร (กพน.)

2.15.5 โครงการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ (กพง.)
2.15.6 ตรวจสอบ ติดตาม แนะน าและก ากับการจ่ายเงินอุดหนุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในปีท่ีผ่านมาให้ถูกต้อง 

และเป็นไปตามเง่ือนไขของโครงการ กรณีท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยังคงมีเงินอุดหนุนค้างบัญชีเม่ือส้ินสุดโครงการแล้ว 
ให้สอบถามเหตุผลหากเป็นเงินคงเหลือจากการด าเนินการตามวัตถุประสงค์แล้วให้ติดตามและเรียกเงินคืนเพ่ือส่งกลับ
เป็นรายได้แผ่นดินพร้อมท้ังจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพ่ือรองรับการตรวจสอบ
ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่เข้าร่วมโครงการ

 2.15.7 ส่งเสริม แนะน า รวมท้ังติดตามการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้างของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ทุกรายการเป็นรายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

กิจกรรมขับเคล่ือนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เป้าหมาย

ตามความต้องการและสามารถด าเนินกิจการได้
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง

ทุกแห่ง

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกแห่ง
ท่ีได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกแห่ง
ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม

1
14

ทุกแห่ง
ทุกแห่ง

7

43. มกุดาหาร - แผนงาน หนา้ที ่6



หน่วยนับ
2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรพ้ืนฐาน (ต่อ)
2.16 ด าเนินการขับเคล่ือนเพ่ือยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดังน้ี

2.16.1 ศึกษา วิเคราะห์ และท าความเข้าใจเก่ียวกับระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดของ
แผนแม่บทภายในยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตร แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร (บุคลากรของหน่วยงาน)

2.16.2 น าความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ทราบถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติท่ีเก่ียวข้อง
และเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน โดยสหกรณ์ภาคการเกษตร
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการเกษตร 6 แผนย่อย ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป 
เกษตรอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ในส่วนของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
ได้แก่ การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจและการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

2.16.3 ประเมินสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
1) วิเคราะห์ความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรายแห่ง ในด้านความสามารถในการให้บริการสมาชิก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร ประสิทธิภาพของการบริหารงาน เพ่ือหาแนวทางในการขับเคล่ือน 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในแต่ละแห่งท่ีตรงเป้าหมาย เช่น ก าหนดวิธีการรักษาผลการประเมินท่ีผ่านเกณฑ์ วิธีการยกระดับผลการประเมิน

ให้สูงข้ึนกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับ

2) ก าหนดแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามศักยภาพเป็นรายแห่ง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

2.16.4 ซักซ้อม ช้ีแจง แนวทาง และทบทวนแผนส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ให้บุคลากรส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

2.16.5 รวบรวม และจัดท าข้อมูลของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตามภารกิจท่ีกลุ่มงานรับผิดชอบ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดท าโครงการแนะน า ก ากับ ติดตามงาน 

2.16.6 น าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และแนวทางในการพิจารณามาแนะน า ส่งเสริมต่อคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เพ่ือร่วมกันวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ หรือทบทวนและยกระดับแผนส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

2.16.7 ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน การขับเคล่ือนการยกระดับความเข้มแข็งร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและแผนการส่งเสริมรายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แบบมีส่วนร่วมกับสมาชิก

คณะกรรมการด าเนินงาน ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

2.16.8 แนะน าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ก าหนดวาระติดตามผลการด าเนินงานในกิจกรรมการสร้างความเข้มแข็ง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ในแต่ละด้าน ในการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน 
2.16.9 ติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนเพ่ือยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามแนวทางท่ีก าหนด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

และแนวทางการแก้ไข เพ่ือปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมต่อไป

2.16.10 รายงานสรุปผลตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กพก. กพง. กพน. และ สทส.) ก าหนด

2.17 สหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์และพัฒนาให้ด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

การพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ
3. กิจกรรมก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (สนม.)

3.1 ก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ให้สหกรณ์ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง

3.2 ประสิทธิภาพของการบริหารงาน (การแก้ไขปัญหาในการด าเนินกิจการ/การบริหารงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
3.2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร

1) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง สหกรณ์
2) แก้ไขข้อบกพร่องท่ีตรวจพบใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 

3.2.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร
1) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง สหกรณ์
2) แก้ไขข้อบกพร่องท่ีตรวจพบใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 

3.2.3 กลุ่มเกษตรกร
1) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง สหกรณ์
2) แก้ไขข้อบกพร่องท่ีตรวจพบใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 

กิจกรรมขับเคล่ือนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เป้าหมาย

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

2
80

-
80

-
80
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หน่วยนับ
3. กิจกรรมก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ต่อ)

3.3 แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ด าเนินการภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีจดทะเบียนด าเนินกิจการตาม

แผนธุรกิจท่ีก าหนดไว้

3.4 ด าเนินการช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามข้ันตอนท่ีก าหนดตามคู่มือการช าระบัญชีและรายงานผล
ความก้าวหน้าการช าระบัญชี สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 10  / 4

3.4.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์

3.4.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร สหกรณ์

3.4.3 กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
3.5 บันทึกความเคล่ือนไหวรายงานในระบบฐานข้อมูลทะเบียนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อย 6 เดือนคร้ัง คร้ัง/ปี
3.6 การตรวจการสหกรณ์

3.6.1 จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ โดยเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์น าผลการวิเคราะห์ความเส่ียง วิเคราะห์ คร้ัง

สถานภาพสหกรณ์รายงานของผู้สอบบัญชี รายงานข้อสังเกตผู้สอบบัญชี ข้อมูลการวิเคราะห์สหกรณ์จากนักการเงินประจ าจังหวัด
มาพิจารณาก าหนดแนวทางการตรวจการสหกรณ์ร่วมกัน เป้าหมาย ผู้ตรวจการสหกรณ์ทุกคนในจังหวัด และเจ้าหน้าท่ี
จากกลุ่มตรวจการสหกรณ์ทุกคน

3.6.2 ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด โดยน าผลการวิเคราะห์ความเส่ียง รายงานของผู้สอบบัญชี สหกรณ์

รายงานข้อสังเกตผู้สอบบัญชีข้อมูลการวิเคราะห์สหกรณ์จากนักการเงินประจ าจังหวัด โดยตรวจสอบจ านวนร้อยละ 25 ของ
สหกรณ์ท้ังหมด (โดยตรวจประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนก่อน ถ้าจ านวนสหกรณ์ไม่ครบเป้าหมาย ร้อยละ 25 
จึงตรวจสหกรณ์ประเภทอ่ืนตามล าดับ)

3.6.3 ตรวจการสหกรณ์ตามค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ร้อยละ 15 ของสหกรณ์ท้ังหมด

3.7 สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเน่ียนได้รับการแนะน า ส่งเสริมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์การก ากับดูแล

ตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ตามแนวทางการปฏิบัติงานท่ี กพง ก าหนด)

3.7.1 จัดท าแผนการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ตามรูปแบบท่ี กพง ก าหนด แผน

เพ่ือเข้าแนะน าส่งเสริมและก ากับดูแล

3.7.2 เข้าแนะน าส่งเสริมและก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบตามแผนท่ีก าหนด
3.8 จัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีข้อบกพร่อง (จกบ.) ไม่น้อยกว่า
ตามค าส่ังกรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด
4. กิจกรรมยกระดับช้ันความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มเร่งรัด) (กพก.)
(ตามแนวทางการปฏิบัติงานท่ี กพก. ก าหนด)
4.1 ยกระดับช้ันความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  จากระดับช้ัน 2 สู่ช้ัน 1 โดย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4  / 1

4.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกรเพ่ือก าหนดข้ันตอน วิธีการในการยกระดับ 
การควบคุมภายใน การพัฒนาธุรกิจเดิม เสริมธุรกิจใหม่ สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก

4.1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเพ่ือติดตามความก้าวหน้าเพ่ือรับทราบ
ถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน
4.2 ผลักดันระดับช้ันความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตร ช้ัน 3  สู่ช้ัน 2 โดย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1  / -

4.2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือวางแผนการพัฒนาและผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการยกระดับช้ันความเข้มแข็ง
4.2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการผลักดันกลุ่มเป้าหมาย
4.2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน

4.3 แนะน า แนะน า ส่งเสริมและติดตามผลความก้าวหน้าของทุกกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 5  / 1
4.4 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ คร้ัง
5. กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนงานตามนโนบายส าคัญและตอบตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการ 
กิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางท่ี กพก. ก านด)
5.1 สหกรณ์เป็นผู้จัดการแปลง สหกรณ์/แปลง -  / -
      5.1.1 วิเคราะห์และจัดท าแผนรายแปลง และแผนธุรกิจเพ่ือทบทวน/ปรับปรุงแผน และเป้าหมายการพัฒนากลุ่มโดยสรุปจากข้อมูล
สมาชิกแปลงใหญ่ ปี 2563
      5.1.2 จัดท าทะเบียนสมาชิกและบันทึกข้อมูลลงระบบ Co-farm
      5.1.3 ประเมินผลข้อมูลการด าเนินการของกลุ่ม/สมาชิกในปีท่ีผ่านมา

กิจกรรมขับเคล่ือนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เป้าหมาย

ไม่ด าเนินกิจการภายใน 1 ปี

10

-
4
2

1

9

11

ตามท่ีค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์และ

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนทุกแห่ง

1

ทุกแห่ง

4 คร้ัง
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หน่วยนับ
5. กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนงานตามนโนบายส าคัญและตอบตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการ (ต่อ)
      5.1.4 จัดกิจกรรม/อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การรวมกลุ่มการผลิต การตลาด 
การรับรองมาตรฐาน เป็นต้น ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดประสานหน่วยงานท่ีมีงบประมาณเพ่ือเข้าร่วม
กิจกรรม/อบรม) เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายรอบ 9 เดือนท่ีก าหนด 
       5.1.5 ด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานแปลงใหญ่หรือตามท่ีจังหวัดมอบหมาย เพ่ือให้ผลการด าเนินงานผ่านตัวช้ีวัด
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด (4 ตัวช้ีวัดย่อย)
       5.1.6 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กพก). ทราบตามแบบท่ีก าหนด  แปลง/คร้ัง -  / -
5.2 ด าเนินการสนับสนุนด้านการตลาด สหกรณ์/แปลง 1  / 3
      5.2.1 ศึกษาวิเคราะห์ ก าหนดเป้าหมาย ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีเพ่ือวางแผนปฏิบัติงานด้านการตลาดแปลงใหญ่
      5.2.2 ส่ือสารท าความเข้าใจแผนปฏิบัติงานด้านการตลาดแปลงใหญ่กับผู้ท่ีเก่ียวข้อง
      5.2.3 ประเมินผลข้อมูลการด าเนินการของกลุ่ม/สมาชิกในปีท่ีผ่านมา
      5.2.4 จัดกิจกรรม/อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการรวมกลุ่ม/ด้านการตลาด แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 ประสานหน่วยงานท่ีมีงบประมาณเพ่ือเข้าร่วม
กิจกรรม/อบรม) เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายรอบ 9 เดือนท่ีก าหนด 
       5.2.5 ด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานแปลงใหญ่หรือตามท่ีจังหวัดมอบหมาย 
       5.2.6 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบตามแบบท่ีก าหนด   แปลง/คร้ัง 3  / 2

กิจกรรมขับเคล่ือนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เป้าหมาย
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เลขท่ีงาน สกจ.  43

รวม 3,114,400            

1. งบด าเนินงาน 3,114,400            

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย) ยกเว้นรายการท่ีก าหนดห้ามถัวจ่าย 3,114,400            

1.1.1 งานบริหารท่ัวไป 2,600,300            

(1) งานอ านวยการจังหวัด (ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรของหน่วยงานในการติดต่อประสานงาน เข้าร่วมประชุม 133,900                

กับส่วนราชการอ่ืนภายในและนอกพ้ืนท่ีจังหวัด เข้าร่วมประชุมระดับเขต ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

ตามหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการอ านวยการของส านักงาน )

(2) ค่าเช่าท่ีดิน, ส านักงาน, ทรัพย์สินอ่ืน ๆ (ห้ามถัวจ่าย) 90,000                 

(3) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 4           อัตรา 432,000                

(4) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 3           อัตรา 396,000                

(5) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 6           อัตรา 820,800                

(6) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) 329,000                

    6.1 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 60,000                 

1) สหกรณ์จังหวัด 12,000                 

2. ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ/ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 48,000                 

    6.2 ค่าไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ 269,000                

(7) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 268,600                

7.1 ค่าซ่อมแซม/บ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 28,000                 

7.2 ค่าซ่อมแซม/บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 18,000                 

7.3 ค่าซ่อมแซม/บ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง 47,200                 

7.4 ค่าพาหนะ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กลุ่มงานจังหวัด,ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง) 80,300                 

7.5 ค่าวัสดุส านักงาน 70,400                 

7.6 ค่าประกันภัยรถยนต์ 6,700                   

7.7 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 18,000                 

(8) ค่าจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัด และประชาสัมพันธ์ความส าเร็จ 80,000                 

ในการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผ่านช่องทางส่ือออนไลน์และส่ือประชาสัมพันธ์ในท้องถ่ิน

(9) เงินส ารองจังหวัดส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ 50,000                 

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ าและสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยให้ด าเนินกิจกรรมของผู้บริหารระดับกระทรวง 

และเม่ือคณะรัฐมนตรีเม่ือมีการลงพ้ืนท่ี เพ่ือรับทราบการรับรู้ของประชาชน รวมถึงแก้ปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ าและสร้างมูลค่าเพ่ิมระดับพ้ืนท่ี

แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับสมบูรณ์)

(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
                                                  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ

 จ านวนเงิน

 (บาท)
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งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ

 จ านวนเงิน

 (บาท)

     1) ห้ามน าไปใช้จ่ายในกิจกรรมอ่ืนก่อนได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีเท่าน้ัน

     2) บริหารงบประมาณและเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมภายในวงเงินท่ีได้รับจัดสรรและขออนุมัติ

โครงการเพ่ือด าเนินกิจกรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการให้เสนอขออนุมัติจาก

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

     3) ให้มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ฯ พร้อมรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการท่ีอนุมัติ

โครงการ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ภายใน 60 วันนับแต่วันส้ินสุดการด าเนินโครงการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

พ.ศ. 2555 (ฉบับท่ี 3) ข้อ 23

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามประเพณี (ถ้ามี) .................................. -                      

1.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 186,400               

ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการปฏิบัติงานตามแผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนา

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ การส่งเสริมสหกรณ์ตามเป้าหมายการแก้ไขปัญหา

ด้านระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การปฏิบัติงานตามภารกิจ

ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน จัดเก็บ/จัดท าฐานข้อมูลด้านต่างๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีกรมฯ ก าหนด 

รวมถึงภารกิจอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย

1.1.3 นิคมสหกรณ์ 237,400               

นิคมสหกรณ์ดงเย็น 105,200               

นิคมสหกรณ์ดอนตาล 132,200               

ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าท่ีนิคมสหกรณ์ในการปฏิบัติงานตามแผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนา

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ การส่งเสริมสหกรณ์ตามเป้าหมายการแก้ไขปัญหา

ด้านระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การปฏิบัติงานตามภารกิจร่วมกับ

หน่วยงานอ่ืน จัดเก็บ/จัดท าฐานข้อมูลด้านต่างๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีกรมฯ ก าหนด รวมถึงค่าใช้จ่าย

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีภายในนิคมสหกรณ์ ติดตามและแก้ไขปัญหาการจัดท่ีดิน การออกหนังสือ กสน . 3 กสน.5 

และการส ารวจวงรอบ - รายแปลงพ้ืนท่ีจัดรูปท่ีดินท่ียังไม่ได้ข้ึนรูปแผนท่ีในท่ีดินของนิคมสหกรณ์ให้แล้วเสร็จ

ตามแผนปฏิบัติงาน รวมถึงภารกิจอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย

1.1.4 ค่าใช้สอยการด าเนินงานก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่าย) 64,100                

(กลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริมและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง)

(1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ 4,200                   

(2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (โดยตรวจประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์และ 17,200                 

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนก่อน ถ้าจ านวนสหกรณ์ไม่ครบเป้าหมาย จึงตรวจสหกรณ์ประเภทอ่ืนตามล าดับ)

(3) ตรวจการตามค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) 9,300                   

(4) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง 2,000                   

(5) จัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 11,400                 

ท่ีมีข้อบกพร่อง (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย)

(6) ช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20,000                 
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งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ

 จ านวนเงิน

 (บาท)

1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 25,700                

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาเพ่ือยกระดับช้ันความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 19,000                 

จากระดับช้ัน 2 สู่ช้ัน 1

(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาเพ่ือยกระดับช้ันความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 6,700                   

จากระดับช้ัน 3 สู่ช้ัน 2

1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนงานตามนโนบายส าคัญและตอบตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการ 500                     

(ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่)

เง่ือนไขส าคัญ (โปรดท าความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)

   1. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานน้ีแล้ว ให้จัดท า Action Plan โดยก าหนดข้ันตอนในการเข้าปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้อง

กับงบประมาณท่ีได้รับโอนจัดสรร (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รวมงบประมาณท่ีหน่วยงาน 

ได้รับการจัดสรรจากแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (คร้ังท่ี 1) ไว้ในแผนปฏิบัติงานคร้ังน้ีแล้ว

เพ่ือให้หน่วยงานใช้ในการก ากับติดตาม และสรุปรายงานผลส าเร็จของงานตามแนวทาง/เง่ือนเวลาท่ีก าหนด  โดยค านึงถึงตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลักและผลสัมฤทธ์ิจากการปฏิบัติงานท่ีแนบ

   2. ด าเนินกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือส่ังการ และรูปแบบ/วิธีการ

รายงานผลตามเง่ือนไขท่ีกอง/ส านักก าหนดเพ่ือให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวช้ีวัดและวัตถุประสงค์

   3. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวช้ีวัดและวัตถุประสงค์ 

   4. เม่ือได้รับโอนเงินประจ างวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติงาน 

รวมท้ังเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการกิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงาน หากมีงบประมาณ

คงเหลือและเห็นว่าหมดความจ าเป็นท่ีต้องใช้แล้วให้ด าเนินการส่งคืนกรมภายในวันท่ี 1 สิงหาคม 2565

   5. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณข้ึนอยู่กับอ านาจหัวหน้าส่วนราชการ

ในการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ .ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย

การโอนจัดสรรหรือการเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ .ศ.2562 โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด  ค านึงถึง

ประโยชน์ท่ีได้รับ ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการด าเนินการ

   6. เม่ือด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานน้ีแล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่ายให้หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณสามารถบริหารและหรือโอนจัดสรรงบประมาณได้ ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หนังสือ กองแผนงาน ท่ี กษ 1104/1189 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2564) แต่ต้องไม่ขัดแย้ง

กับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนจัดสรรหรือ

การเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 มติคณะรัฐมนตรี หนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง 

   7. กิจกรรมสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ปัญหาผลผลิตตกต่ าและสร้างมูลค่าเพ่ิม

ด าเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด ประหยัด และคุ้มค่า และให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม

พร้อมรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการท่ีจัดการฝึกอบรมภายใน 60 วันนับแต่วันส้ินสุดการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

พ.ศ. 2555 (ฉบับท่ี 3) ข้อ 23

   8. ห้ามส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และ 2 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ข้ามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก โดยเด็ดขาด หากพบปัญหาให้รีบด าเนินการปรึกษากองคลังหรือ

กองแผนงานโดยด่วน
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