
แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ
รายการ   บุคลากรภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์

พ้ืนท่ีเป้าหมาย/ด าเนินการ งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย เป้าหมาย

          สหกรณ์          ......47.... แห่ง  - งบบุคลากร บาท  1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ 48 แห่ง

          กลุ่มเกษตรกร ......1........ แห่ง  - งบด านินงาน บาท  2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ร้อยละ 85

 - งบเงินอุดหนุน บาท  3. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก และเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกรมก าหนด ร้อยละ 97
 - งบรายจ่ายอ่ืน บาท

รวมงบประมาณท้ังส้ิน บาท

งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ งาน งบ
1 การจัดจ้างพนักงานราชการตามกรอบท่ีได้รับ 12 2,557,099.39 11 189,130       11 214,669.39  11 215,330       11 215,330       11 215,330       11 215,330       11 215,330       11 215,330       11 215,330       11 215,330       11 215,330         11 215,330          ๑. นางสิรญา  พาหุบุตร 

จัดสรร และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือน 2. นางสาวชุติกาญจน์  บุญเรือง  

ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 3. นางสาวศศิชา  แต่สกุล  

   - ของบประมาณเพ่ิมเติม 68,599.39

2 ค่าเช่าบ้าน 12 166,166.73 3 12,166.73 3 14,000         3 14,000         3 14,000         3 14,000         3 14,000         3 14,000         3 14,000         3 14,000         3 14,000         3 14,000           3 14,000             

   - ของบประมาณเพ่ิมเติม เดือน 48,666.73

3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน

12
เดือน

93,155 11 3,658           11 3,981           11 8,122           11 11,682         11 8,858           11 8,122           11 8,122           11 8,122           11 8,122           11 8,122           11 8,122             11 8,122               

   - ของบประมาณเพ่ิมเติม 1,855

2,816,421.12    

ลายมือช่ือผู้เสนอแผน ................................................................................................     ลายมือช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ ............................................................................................................................. ผู้อนุมัติแผน ................................................................................................................................
ช่ือ - สกุล                             (นางสาวชุติกาญจน์  บุญเรือง)     ช่ือ - สกุล                                             ( นางสิรญา  พาหุบุตร ) ช่ือ - สกุล                           (  นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์ )
ต าแหน่ง                                    นักจัดการงานท่ัวไป            ต าแหน่ง                                           นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ต าแหน่ง                                     สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ    งาน : ระบุหน่วยนับตามกิจกรรมหรือข้ันตอนของกิจกรรม เช่น คร้ัง , แห่ง เป็นต้น
                     งบ  : ให้ระบุหน่วยนับเป็น "บาท"

๒,๕๕๗,๐๙๙.๓๙

๒,๘๑๖,๔๒๑.๑๒

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (Action Plan)
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

งาน/ โครงการ บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

ตัวช้ีวัด

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ผู้รับผิดชอบ : นางสิรญา  พาหุบุตร  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ
ผู้ปฏิบัติ : นางสิรญา พาหุบุตร นจก.ชก. , นางสาวชุติกาญจน์ บุญเรือง นจก. และนางสาวศศิชา  แต่สกุล จพง.

              

259,321.73
.......................-.....................
.......................-.....................

รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบ

(ให้ระบุให้ชัดเจน)งาน งบ
กิจกรรม/ข้ันตอนของกิจกรรม เป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ไตรมาส 4ไตรมาส 3

ชุติกาญจน์  บุญเรือง สิรญา  พาหุบุตร วงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์


