
หน่วยงานออกแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กองประสานงานโครงการพระราชด าริ                                             

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(เฉพาะรายการเงินอุดหนุนเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์)
กิจกรรมหลักพัฒนาสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร



แผนงานยทุธศาสตร์ เสริมสร้ำงพลังทำงสังคม

โครงการ ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริได้รับกำรส่งเสริม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1/-

กิจกรรมหลัก พัฒนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และพัฒนำควำมเข้มแข็งตำมศักยภำพ
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 2 โรงเรียน/กลุ่มอำชีพ/กลุ่มชำวบ้ำนในพ้ืนท่ีโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ โรงเรียน/กลุ่มอำชีพ 2/-

ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรสหกรณ์ กลุ่มชำวบ้ำน -

3 สหกรณ์มีควำมเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่ำงน้อยร้อยละ 90

เพ่ือด ำเนินกำรช่วยเหลือเกษตรกรในถ่ินทุรกันดำรในพ้ืนท่ีโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริให้สำมำรถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 4 กลุ่มเกษตรกรมีควำมเข้มแข็ง ร้อยละ 25

ตำมวิธีกำรสหกรณ์ในกำรยกระดับมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรครองชีพ 5 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ 80

มุ่งเน้นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน รวมท้ังในด้ำนกำรป้องกันและลดควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติต่ำงๆ 6 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมำณธุรกิจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3
7 เบิกจ่ำยได้ตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร งานเลขที่ พรด.14

รวมทัง้สิ้น 108,000

รวม 108,000
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนทีโ่ครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1. งบเงินอุดหนุน (รายละเอียดตามเอกสารท้ายแผนน้ี) 108,000
1 สนับสนุนกำรจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนในสหกรณ์ อัตรำ 1 1.1 เงินอุดหนุนทัว่ไป รายการเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพสหกรณใ์นพ้ืนทีโ่ครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 108,000

แนะน ำให้สหกรณ์ด ำเนินกำรคัดเลือก/จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนในสหกรณ์ให้เป็นไปตำมระเบียบ/ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องของสหกรณ์ สหกรณก์ารเกษตรห้วยบางทราย จ ากัด 1 อัตรา
เพ่ือท ำหน้ำท่ีด้ำนบัญชี/อ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็นกับกำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ตำมขอบเขตงานจา้งทีก่องประสานงาน      - จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนในสหกรณ์วุฒิป.ตรี 1 ต ำแหน่ง อัตรำละ 15,000 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน 108,000
โครงการพระราชด าริก ำหนด รวมท้ังแนะน ำกำรจ่ำยเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรสมทบไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 (จ ำนวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บำท/อัตรำ เป็นเงินท้ังส้ิน 180,000 บำท/อัตรำ โดยรัฐบำลสนับสนุน
พร้อมจัดท ำผลกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีจัดจ้ำง แยกเป็นรำยสหกรณ์ รวบรวมไว้ท่ีส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เพ่ือจัดเก็บเป็นฐำนข้อมูล เป็นเงิน 108,000 บำท/อัตรำ และสหกรณ์สมทบไม่น้อยกว่ำ 40% เป็นเงิน 72,000 บำท/อัตรำ)

2 ก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีฯ ในกำรท ำหน้ำท่ีด้ำนบัญชี/อ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็นกับกำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ อัตรำ 1
ให้เป็นไปตำมขอบเขตงานจา้งทีก่องประสานงานโครงการพระราชด าริก าหนด

เงือ่นไขส าคัญ (โปรดท าความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)
1. ปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำน/หนังสือส่ังกำร และรูปแบบ/วิธีกำรรำยงำนท่ีกอง/ส ำนักก ำหนด เพ่ือให้กิจกรรม/โครงกำรบรรลุตำมตัวช้ีวัด และวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรำยละเอียดและกำรขับเคล่ือนงำน /โครงกำรตำมแผนระดับ 3 ของกรม 

  พร้อมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/โครงกำร และกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมเง่ือนเวลำและรูปแบบ กำรรำยงำนผลท่ีกอง /ส ำนักก ำหนด

2. เม่ือได้รับโอนเงินประจ ำงวดแล้ว ให้วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้สอดคล้องกับระยะเวลำท่ีก ำหนดในแผนปฏิบัติงำน รวมท้ังเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนงำน ผลผลิต /โครงกำร กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงำนฯ ปี 2565 ตำมแนวทำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีก ำหนด 

3. เม่ือหน่วยงำนได้รับแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณไปแล้ว กำรอนุมัติเบิกจ่ำยงบประมำณข้ึนอยู่กับอ ำนำจหัวหน้ำส่วนรำชกำรในกำรบริหำรงบประมำณตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ .ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำย กำรโอนจัดสรรหรือกำรเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ .ศ. 2562  
   โดยให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส คุ้มค่ำและประหยัด ค ำนึงถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำร
4. กรณีงบเงินอุดหนุนเหลือจ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติงำน ให้ด ำเนินกำรแจ้งคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์ทันที

จ านวนเงิน
 (บาท)

แผนปฏิบตัิงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะรายการเงินอุดหนุนเพ่ือจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานในสหกรณ)์
(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

แผนระดับ 3 ตัวชีว้ัดระดับกิจกรรมหลัก เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

งานทีด่ าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย
งบประมาณ 

ประเภทรายจา่ย/รายการ



เงินงบประมาณ
อุดหนุน

สหกรณ์สบทบ
(ร้อยละ 40)

รวมทั้งสิ้น

มุกดาหาร 1 แหง่ 108,000           72,000            180,000     
1 สหกรณ์กำรเกษตรห้วยบำงทรำย จ ำกัด จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนในสหกรณ์วุฒิป.ตรี 1 รำย 108,000            72,000             180,000      

รายละเอียดการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏบิตัิงานในสหกรณ์ โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยนับ การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏบิตัิงานในสหกรณ์
เพ่ือพัฒนาศักยภาพสหกรณ์

ในพ้ืนที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
(จ านวน 12 เดือน)

หน่วยงาน ล าดับที่ สหกรณ์ รายการ จ านวน


