
แผนปฏบิัตงิานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66
แผนงานพื้นฐานดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิตสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนา                             
ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลักส่งเสริมและพฒันาสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรองสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อ านวยการ)
(กองการเจ้าหน้าที)่

หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน
หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : กองการเจ้าหน้าที่ 



ยทุธศาสตร์ชาตดิา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั
แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2566-2570) ประเดน็การเกษตร
การด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั

เปา้หมาย
12,120 แห่ง

ร้อยละ 63

แผนงานพ้ืนฐาน ดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั ร้อยละ 1
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ร้อยละ 91
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 30
กิจกรรมรอง สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อ านวยการ) เปา้หมาย
วัตถุประสงค์ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
ร้อยละความถูกต้องของฐานข้อมูลบุคลากรกรม ร้อยละ 100

ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5

ร้อยละ 100

ที่
จ านวนเงิน

(บาท)

1 การด าเนินการเก่ียวกับงานด้านงบประมาณ การควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ 100  เร่ือง 2,139,600         
เป้าหมายของหน่วยงาน 1. งบด าเนินงาน 2,139,600         

2 19,100  เร่ือง 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 1,734,600         
3 ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และช้ีแจงในเร่ืองเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบแก่บุคลากรของกรม 1  คร้ัง 1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีและภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 607,700             

หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน 2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (หา้มน าไปถัวจ่ายในรายการอ่ืน 1,126,900           
4 ศึกษา วิเคราะห์ การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจงาน 5  ต าแหน่ง    ทั้งน้ี สามารถถัวจ่ายไดภ้ายในรายการสัมมนาและฝึกอบรม)
5 การประเมินผลงานผู้ท่ีได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน 200 ราย

ประเภทวิชาการระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ      ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
6 การจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรกรม เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกในการเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 2,800 ราย     (2) โครงการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจ าปี พ .ศ. 2566

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ     (3) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รวมทั้งสิน้

การด าเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานบริหารท่ัวไปของหน่วยงาน

    (1) โครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

9 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ (เร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน ท่ีมีผู้ร้องโดยตรงและบัตรสนเท่ห์)

กิจกรรมที่ด าเนินการ
ปริมาณงาน
(หน่วยนับ)

งบประมาณ 
ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

6 ระดับความส าเร็จของการประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้าราชการไปแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน
7 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 
8 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

3) เพ่ือก ากับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้ 5 ระดับความส าเร็จของการจัดท าค าส่ังเก่ียวกับลูกจ้างประจ าของกรมส่งเสริมสหกรณ์

5 กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
ตวัชีว้ัดระดบัหน่วยงาน

1) เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดต้ังสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาสู่มาตรฐานและ 1
เกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม 2
2) เพ่ือส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 3
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีมูลค่าเพ่ิมและได้มาตรฐาน และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย 4 ระดับความถูกต้องของค าส่ังการบรรจุ แต่งต้ัง ย้าย โอน และบรรจุกลับเข้ารับราชการ

จากปีก่อนไม่น้อยกว่า
3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีสถานะด าเนินการมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน
4 สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า 

1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อยร้อยละ 91 รวมท้ังกลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ในกระบวนการเลิกตามกฎหมาย 
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 30 2 จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมข้ึน

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่

ตวัชีว้ัด
แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ

ป ี2566 ตวัชีว้ัดระดบักิจกรรมหลัก (ตามเอกสารงบประมาณ)
แผน 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ



ที่
จ านวนเงิน

(บาท)กิจกรรมที่ด าเนินการ
ปริมาณงาน
(หน่วยนับ)

งบประมาณ 
ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

7 733  ราย     (4) โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
    (5) โครงการอบรมทางไกล (Conference) เร่ือง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”

8 20  ราย     (6) โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 2566
9 230 ต าแหน่ง     (7) โครงการจัดพิธีการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี 2566
10 94 หน่วยงาน     (8) โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจ าปี 2566
11 5,000  ราย     (9) โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนท างาน (Work Life Balance)

1.2 ค่าสาธารณปูโภค (หา้มน าไปถัวจ่ายในรายการอ่ืน) 405,000            
และระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS)

12 100  ราย
(ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)

13 300  ราย
14
15
16
17 15 เร่ือง

18 15 เร่ือง

19 100 คน
20 การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 5 คร้ัง

ไม่น้อยกว่าท่ีก าหนด

เงื่อนไขส าคัญ (โปรดท าความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)

ก ากับ แนะน า ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะ การด าเนินการเก่ียวกับวินัยของกรม รวมท้ังด าเนินการสืบสวน
สอบสวน สอบสวนวินัยและตรวจสอบ พิจารณา วิเคราะห์ เพ่ือเสนอความเห็น
ก ากับ แนะน า ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะ การพิจารณา วินิจฉัย วิเคราะห์ข้อมูล เสนอความเห็น หาสาเหตุ
การกระท าผิดวินัย รวมท้ังเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน
โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

ด าเนินการเก่ียวกับการพิจารณาบ าเหน็จความชอบ (เล่ือนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินเพ่ิมพิเศษอ่ืน ๆ ) 2 คร้ัง 1,500 ราย
ด าเนินการเก่ียวกับการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 2 คร้ัง 500 ราย
ด าเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2 คร้ัง 200 ราย

การจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และข้าราชการบ านาญ)

ก ากับ แนะน า ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะการด าเนินการเก่ียวกับการบรรจุ แต่งต้ัง ย้าย โอน
และบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการอ่ืนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ก ากับ แนะน า และให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะการด าเนินการลูกจ้างประจ าของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ก ากับ แนะน าการประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้าราชการไปแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน
ก ากับ แนะน า และให้ค าปรึกษาเก่ียวกับระบบงานพนักงานราชการ
บันทึกข้อมูลรายงานการเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวกับทะเบียนประวัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานราชการในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 

ด าเนินการเพ่ิมเติม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง 

1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรรใช้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าท่ีระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566

6. กรณีท่ีโครงการมีการจัดฝึกอบรม ให้หน่วยงานประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติจัดการฝึกอบรมภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันส้ินสุดการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ 
    พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 23 พร้อมท้ังส าเนาผลการฝึกอบรมให้ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ทราบด้วย

5. กรณีท่ีโครงการมีการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการจะต้องด าเนินการเสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณาอนุมัติบุคคลภายนอกเข้ารับการฝึกอบรมตามค าส่ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ี 240/2560 เร่ือง มอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้ข้าราชการ
   ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ ส่ัง ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หรือค าส่ังอ่ืนหากมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง

4. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณจะข้ึนอยู่กับอ านาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ .ศ. 2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย 
   การโอนจัดสรรหรือการเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด ค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ผลสัมฤทธ์ิ 
   และประสิทธิภาพในการด าเนินการ

3. เม่ือหน่วยงานได้รับโอนจัดสรรเงินประจ างวดแล้วให้เบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องตามแผนการปฏิบัติงานท่ีก าหนด รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรม
2. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฉบับน้ีแล้ว ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีสอดคล้องกับภารกิจ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ เพ่ือให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้



กองแผนงาน                                                          กรมส่งเสรมิสหกรณ์

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี              
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

รายการบุคลากรภาครัฐ 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์   

(ค่าใช้จ่ายพนกังานราชการ และค่าเช่าบา้น) 



แผนงาน บุคลากรภาครัฐ เป้าหมาย

รายการ บุคลากรภาครัฐ ร้อยละ 100

ค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

แนวทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1. สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานแนะน า ส่งเสริม พัฒนาและก ากับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ให้เข้มแข็ง รวมท้ังขับเคล่ือนงานตามภารกิจกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าท่ี งานเลขท่ี บกฐ.2

รวม 3,645,200

1.  มอบหมายหน้าท่ีการปฏิบัติงานให้พนักงานราชการท่ีได้รับการจัดจ้างให้ตรงตามรายการแสดงรายละเอียดการก าหนด 1. งบบุคลากร 3,183,800

    ต าแหน่งหน้าท่ีพนักงานราชการและตามท่ีผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าเหมาะสม 1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,163,800

    โดยให้ปฏิบัติงานภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 1.2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 20,000

    จากงบประมาณของกิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ของกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย      (1) ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   5   อัตรา

    (การจัดจ้างพนักงานราชการให้ถือปฏิบัติตามกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการท่ีกองการเจ้าหน้าท่ีแจ้ง) (2) ต าแหน่งนิติกร   1   อัตรา

(3) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   7   อัตรา

    

2.  ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (จัดสรร ร้อยละ 89 จากงบประมาณปี 2565) 2. งบด าเนินงาน 461,400

    จ านวน 8 คน 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 461,400

(หากมีการโยกย้ายให้คืนเงินค่าเช่าบ้านกลับกรมฯ เพ่ือจะไปต้ังเบิกจ่ายในหน่วยงานใหม่) (1) ค่าตอบแทน 354,000

    - ค่าเช่าบ้าน 354,000

(2) ค่าใช้สอย 107,400

    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  102,700

    2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,700

เง่ือนไขส าคัญ

1. เม่ือได้รับแผนปฏิบัติงานน้ีแล้ว ให้จัดท า Action Plan ให้แล้วเสร็จและน าลงในเว็บไซต์หน่วยงาน  ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันท่ีกรมฯ อนุมัติ โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน จะใช้ในการติดตาม/ประเมินผล

2. เม่ือได้รับโอนเงินประจ างวดแล้ว ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ของแผนปฏิบัติงาน แต่ท้ังน้ีต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับตามแผนปฏิบัติงานน้ี

3. เม่ือมีงบประมาณคงเหลือ (งบบุคลากร และงบด าเนินงาน) ห้ามน าไปใช้เพ่ือการอ่ืน ให้ส่งคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยทันที 

4. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน สามารถค้นหาได้ทางเว็บไซต์กองแผนงาน http://webhost.cpd.go.th/plancpd/ การจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจ่ายงบด าเนินงานเป็นการจัดสรรตามการวิเคราะห์ของกองแผนงาน เม่ือส่วนราชการ

ได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณข้ึนอยู่กับอ านาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

และส่งผลให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด

จ านวนเงิน
 (บาท)

งานท่ีด าเนินการ
งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ

ตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66
แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั

ผลผลิตสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรได้รบัการสง่เสรมิและพฒันา                             
ให้มีความเข้มแขง็ตามศักยภาพ

กิจกรรมหลกัสง่เสริมและพฒันาสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรองอ านวยการด้านบรหิารทั่วไปของกรมสง่เสริมสหกรณ ์

(ศูนย์ต้นทนุสว่นกลางกรม)
หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : กองคลัง กองการเจ้าหน้าท่ี ส านักนายทะเบียนและกฎหมาย และกองแผนงาน 



ยทุธศาสตร์ชาตดิา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั
แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2566-2570) ประเดน็การเกษตร

1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 12,120 แห่ง
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย ร้อยละ รวมท้ังกลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ในกระบวนการเลิกกฎหมาย
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 2 จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีอัตราเงินออมของสมาชิกต่อหน้ีสิน ร้อยละ 63

ของสมาชิกต่อหน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนไม่น้อยกว่า
แผนงานพ้ืนฐาน : 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีสถานะด าเนินการมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1
ผลผลิต : 4 สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่นัอยกว่า ร้อยละ 90
กิจกรรมหลัก : 5 กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 30
กิจกรรมรอง :

ที่

1
1. งบด าเนินงาน

2     1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสด ุ(หา้มถัวจ่ายระหว่างรายการโดยเดด็ขาด) 
3 สนันสนุนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย การด าเนินการเก่ียวกับคดีต่าง ๆ ในส่วนท่ีเป็นหน้าท่ี กองคลัง รับผิดชอบรายการที่ (1) - (12)

ความรับผิดชอบของกรม (1) จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารท่ีท าการของกรม
4 สนับสนุนการปฏิบัติงานในการจัดต้ังสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมเติมระหว่างปี (2) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

และการช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (3) จ้างดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์พร้อมรวมอุปกรณ์และอะไหล่ทุกชนิด
5 สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนโยบายท่ีส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ (4) จ้างเหมาดูแลก าจัดปลวก มด แมลงสาบ หนูและยุง
6 สนับสนุนการจัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี 2566 (5) จ้างเหมาดูแลรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติของกรม
7 สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ (6) จ้างเหมาดูแลและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของกรม
8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรมของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ (7) จ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาสวนหย่อมภายในกรม
9 สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (8) ค่าจัดซ้ือ/จัดจ้างส่วนกลาง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสหกรณ์ และสร้างการรับรู้ (9) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (งบผูกพัน)
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนท่ัวไป (10) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

กองแผนงาน

91
30

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ศูนย์ต้นทุนส่วนกลางกรม

ตวัชีว้ัด
แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ

ป ี2566 ตวัชีว้ัดระดบักิจกรรมหลัก เปา้หมาย
แผน

งบประมาณ 
ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

จ านวนเงิน
(บาท)

สนับสนุนการจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้งสิน้ 47,039,300          

1,000,000              
13,383,800            

144,000                

ในส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 47,039,300          
สนับสนุนการจัดประชุมและค่าตอบแทนต่าง ๆ เก่ียวกับบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 44,156,800          

28,410,800          
5,498,000              

ส านักนายทะเบียน 5,310,100              
282,500                
120,000                
128,400                
444,000                

กองแผนงาน

ดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั

อ านวยการด้านบริหารท่ัวไปของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ศูนย์ต้นทุนส่วนกลางกรม)
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กองคลัง

กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักนายทะเบียน

และกฎหมาย

กิจกรรมที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

และกฎหมาย
กองแผนงาน
กองแผนงาน

กองแผนงาน

900,000                



ที่
งบประมาณ 

ประเภทงบรายจ่าย/รายการ
จ านวนเงิน

(บาท)กิจกรรมที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(11) ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายส่ิงของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ (เป็นค่าใช้จ่าย
ในการไปราชการประจ าและการเดินทางกลับภูมิล าเนาตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม)
(12) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังให้มีหน้าท่ีในการด าเนินการ
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กองการเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรายการที่ (13) - (14) 
(13) ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืมในการประชุมราชการ (ประชุมเก่ียวกับบุคลากร
ในภาพรวมกรม ท่ีจะลงมติ ไม่รวมค่าประชุมคณะกรรมการบริหารกรม)
(14) ค่าตอบแทนกรรมการ อ่านผลงาน การสอบสวน อ่ืน ๆ 

ส านักนายทะเบยีนและกฎหมาย รับผิดชอบรายการที่ (15) - (16) 
(15) ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี และอ่ืน ๆ 
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดต้ัง/ช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

(17) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(18) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกงานผู้น าเยาวชนเกษตรไทยในญ่ีปุ่น ประจ าปี 2566

     (19) ค่าใช้จ่ายติดตามการปฏิบัติงานของเยาวชนเกษตรในประเทศไทย
(20) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี 2566
(21) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรมของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
(22) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์นโยบายส าคัญ/เร่งด่วน

   1.2 ค่าสาธารณปูโภค (กองคลังรับผิดชอบ)

เงือ่นไขส าคัญ (โปรดท าความเขา้ใจก่อนปฏบิตังิานและใชจ้่ายงบประมาณ)

14,456,000          

186,000                
270,000                

2,882,500            

กองแผนงาน รับผิดชอบรายการที่ (17) - (22)

540,000              

200,000                

1,000,000              

2,000,000              
3,000,000              

1. รายการท่ีเป็นลักษณะของการจัดซ้ือจัดจ้าง หากมีงบประมาณคงเหลือจากการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการแจ้งคืนกรมเพ่ือเข้าเงินส ารองส่วนกลางกรมทันที
2. รายการท่ีเป็นลักษณะของค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายการน้ัน ๆ และให้ด าเนินการตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด

40,000                  

750,000              

3,000,000              

6,000,000              

200,000                
550,000                

500,000                

CPD
Highlight

CPD
Highlight

CPD
Highlight





แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั
ผลผลิตสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนา                 

ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลักการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(รายจ่ายเพื่อการลงทุน) 

กองการเจ้าหน้าท่ี

หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน
หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : กองการเจ้าหน้าท่ี



ตัวช้ีวัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบหลัก

ประเด็นการเกษตร : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจและการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกรม

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ค่าเป้าหมาย

1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 88 90 91 1. เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100

2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 24 25 30 2. ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 100

3. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ 100

แผนระดับ 3 แผนงานพ้ืนฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (รายจ่ายเพ่ือการลงทุน)

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กองการเจ้าหน้าท่ี) งานเลขท่ี ลท. 93

1. ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ประเภทรายจ่ายงบลงทุน รวม 746,400

โดยเคร่งครัด อยู่ภำยใต้กรอบวงเงินท่ีจัดสรร ท้ังน้ี จะต้องก่อหน้ีผูกพันให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสท่ี 1 และ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 746,400

เบิกจ่ำยงบประมำณให้สอดคล้องกับมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 1. ครุภัณฑ์ 746,400        

พ.ศ. 2566 ก ำหนดแบ่งงวดงำนและเบิกจ่ำย ให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนจริง 1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 746,400        

2. หน่วยงำนต้องด ำเนินกำรภำยในวงเงินท่ีได้รับแจ้งและเป็นไปตำมแบบรูป ประมำณกำร รำยกำรขอบเขตงำน  - เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

และคุณลักษณะท่ีหน่วยงำนเสนอขอ  และหรือตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ เกณฑ์รำคำกลำง ขนำด 30,000 บีทียู กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร  กรุงเทพมหำนคร 9 เคร่ือง 424,800          

และคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  - เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

3. เม่ือหน่วยงำนได้ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงครุภัณฑ์ท่ีได้รับงบประมำณเรียบร้อยแล้ว ให้ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยครุภัณฑ์เดิม ขนำด 36,000 บีทียู กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร  กรุงเทพมหำนคร 6 เคร่ือง 321,600          

งานท่ีด าเนินการ
งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ

จ านวนเงิน

 (บาท)

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กองการเจ้าหน้าท่ี)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก

กกจ หนา้ที ่5



ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กองการเจ้าหน้าท่ี) งานเลขท่ี ลท. 93

งานท่ีด าเนินการ
งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ

จ านวนเงิน

 (บาท)

ท่ีหมดควำมจ ำเป็นหรือหำกใช้ต่อไปจะส้ินเปลืองค่ำใช้จ่ำยมำก (ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 2. ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -               

และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนท่ี 4 กำรจ ำหน่ำยพัสดุ) ภำยใน 60 วัน และรำยงำนผลกำรจ ำหน่ำย  - 

ครุภัณฑ์ให้กรมทรำบภำยใน 30 วันหลังกำรจ ำหน่ำยครุภัณฑ์

4. กรณีได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ยำนพำหนะให้หน่วยงำนพิจำรณำจ ำหน่ำยครุภัณฑ์ยำนพำหนะเดิมท่ีได้รับทดแทน กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร -               

ตำมหมำยเลขทะเบียนท่ีก ำหนด 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -               

 - 

เง่ือนไขส าคัญ (โปรดท าความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ )
      1. เม่ือได้รับแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ 2566 แล้ว ให้วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้สอดคล้องกับระยะเวลำท่ีก ำหนดในแผนปฏิบัติงำน และเม่ือได้รับโอนเงินประจ ำงวดแล้ว

          ให้เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนงำน ผลผลิต/โครงกำร กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงำนฯ ปี พ.ศ. 2566 ตำมแนวทำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีกรมก ำหนด

     2. หากมีงบประมาณคงเหลือจากการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้แจ้งคืนกรมโดยทันที พร้อมรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างให้กรมทราบ 

     3. ส าหรับรายการค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เม่ือด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมส่ิงปลูกสร้างแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการด าเนินงานพร้อมแนบรูปภาพประกอบ ก่อนและหลังด าเนินการ ให้กรมทราบด้วย

กกจ หนา้ที ่6
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