
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563-2565) ประเด็นการเกษตร 

แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน แผน
86 91 88 90
23 0.92 24 25

แผนระดับ 3 แผนงานพ้ืนฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง : สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อ านวยการ)
วัตถุประสงค์ : เพ่ือแนะน า ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและก ากับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายของ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลสัมฤทธ์ิจากการปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีก าหนด

1) ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ร้อยละความถูกต้องของการด าเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ ร้อยละ 95
และงานบริหารท่ัวไป

    2)   ด าเนินการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ การจัดท ารายงานแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรอง ระดับความส าเร็จของการจัดท าค าขอจัดต้ังงบประมาณ ระดับ 5
รายจ่ายประจ าปี

    3)  ด าเนินการเก่ียวกับงานการเงิน การบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ร้อยละความถูกต้องของการด าเนินการเก่ียวกับงบประมาณ ร้อยละ 100
และพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี

    4)  ด าเนินการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการต่างๆ ของกอง เพ่ือให้การบริหารการประชุมหรืองานพิธีการต่างๆ น้ัน ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดประชุม งานรับรอง ระดับ 5
และงานพิธีการต่าง ๆ ประจ าปี 

    5)  วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผน การมอบหมายงาน การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลของหน่วยงาน ระดับความส าเร็จของการวางแผน/โครงการ ระดับ 5

    6)  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และช้ีแจงในเร่ืองเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบแก่บุคลากรของกรมหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
หน่วยงานกองการเจ้าหน้าท่ี

งานตามหน้าท่ีรับผิดชอบหลักตามแบบบรรยายลักษณะงาน/งานส าคัญท่ีได้รับมอบหมาย/
งานท่ีท าต่อเน่ืองของหน่วยงาน

ปริมาณงาน
พร้อมหน่วยนับ

    1)  ด าเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานบริหารท่ัวไปของหน่วยงาน 19,000 เร่ือง การด าเนินการด้านบริหารงานท่ัวไปของหน่วยงาน 
งานสารบรรณ, งานบัญชีงบประมาณ, งานพัสดุครุภัณฑ์,
 งานวางแผน, งานบริการ/ประสานงาน, งานท่ีปฏิบัติ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ได้รับมอบหมาย มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันภายใน
ก าหนด

5 คร้ัง
         บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน

2 คร้ัง
          เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนด

2 คร้ัง

ตัวช้ีวัดแผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ปี 2563

         การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
250 เร่ือง

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 อย่างน้อยร้อยละ 

1 คร้ัง
         ท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
หน่วยงานกองการเจ้าหน้าท่ี

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

ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน แผน
86 91 88 90
23 0.92 24 25

แผนระดับ 3 แผนงานพ้ืนฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง : สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อ านวยการ)
วัตถุประสงค์ : เพ่ือแนะน า ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและก ากับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายของ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลสัมฤทธ์ิจากการปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีก าหนด

ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายละเอียดการปฏิบัติงาน ระดับ 5 กองการเจ้าหน้าท่ีมีรายละเอียดข้อมูลการปฏิบัติงาน
ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง ระดับ 5 ของหน่วยงานในสังกัด เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงาน ค่างาน 

    3)  ประเมินผลงานผู้ท่ีได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษลงมา (สายงานวิชาการสหกรณ์) ระดับความส าเร็จของการประเมินผลงาน ระดับ 5 ในการวิเคราะห์อัตราก าลัง ส าหรับปรับปรุงโครงสร้าง
ระดับความส าเร็จของจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ระดับ 5 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรกรม ร้อยละ 100
จ านวนคร้ังของการเข้าร่วมประชุม 12 คร้ัง

    2)  ศึกษา วิเคราะห์ การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจงาน 5 ต าแหน่ง

1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 อย่างน้อยร้อยละ 

180 ราย

2) กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง
    1)  ศึกษา วิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดการปฏิบัติงานในการค านวณปริมาณงาน ค่างาน เพ่ือก าหนดอัตราก าลัง 114 หน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง

ตัวช้ีวัดแผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ปี 2563

งานตามหน้าท่ีรับผิดชอบหลักตามแบบบรรยายลักษณะงาน/งานส าคัญท่ีได้รับมอบหมาย/
งานท่ีท าต่อเน่ืองของหน่วยงาน

ปริมาณงาน
พร้อมหน่วยนับ

    4)  จัดท ากรอบ/ก าหนดหลักเกณฑ์/ปรับปรุงกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 2 คร้ัง
    5)  จัดท าข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรกรม เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 10 คร้ัง
    6)  ประสานงาน/เข้าร่วมประชุม เพ่ือด าเนินการวางแผนงาน/โครงการ การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 12 คร้ัง



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
หน่วยงานกองการเจ้าหน้าท่ี

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

ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน แผน
86 91 88 90
23 0.92 24 25

แผนระดับ 3 แผนงานพ้ืนฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง : สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อ านวยการ)
วัตถุประสงค์ : เพ่ือแนะน า ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและก ากับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายของ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลสัมฤทธ์ิจากการปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีก าหนด

    1)  แนะน า ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะการด าเนินการเก่ียวกับการสรรหาข้าราชการเพ่ือให้ได้ผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ ระดับ 5

    2)  แนะน า ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะการด าเนินการเก่ียวกับการบรรจุ เล่ือน แต่งต้ัง ย้าย โอน ลาออกและบรรจุ กลับเข้ารับราชการ ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ ระดับ 5

    3)  แนะน าการประเมินผลงานผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน (ว16/2538, ว10/2548, ว34/2547) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ ระดับ 5

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ ระดับ 5

    5)  แนะน า ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการบริหารงานลูกจ้างประจ าให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรม รวมท้ังการจัดท าค าส่ังเพ่ือการแต่งต้ัง ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ ระดับ 5

    6)  ตรวจสอบสัญญาจัดจ้างและค าส่ังจัดจ้างพนักงานราชการและการให้ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกับการบริหารพนักงานราชการ ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ ระดับ 5

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ ระดับ 5

2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 อย่างน้อยร้อยละ 

    4)  แนะน าการประเมินผลงานผู้ท่ีได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษลงมาและประเภทท่ัวไป

20 ราย

หน่วยงานมีอัตราก าลังเพียงพอในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของกรม

         ลูกจ้างประจ า
250 ค าส่ัง

         ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรม
    7)  ด าเนินการเพ่ือการบริหารงานบุคคลของกรม (อกพ กรมและเส้นทางความก้าวหน้า) 5 คร้ัง

460 ราย

       ของข้าราชการ
190 ราย

190 ราย
         (ยกเว้นสายงานวิชาการสหกรณ์)

1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง

ตัวช้ีวัดแผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ปี 2563

งานตามหน้าท่ีรับผิดชอบหลักตามแบบบรรยายลักษณะงาน/งานส าคัญท่ีได้รับมอบหมาย/
งานท่ีท าต่อเน่ืองของหน่วยงาน

ปริมาณงาน
พร้อมหน่วยนับ

3) กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง
10 ราย

         ในการปฏิบัติงาน (น ารายช่ือ)



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
หน่วยงานกองการเจ้าหน้าท่ี

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

ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน แผน
86 91 88 90
23 0.92 24 25

แผนระดับ 3 แผนงานพ้ืนฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง : สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อ านวยการ)
วัตถุประสงค์ : เพ่ือแนะน า ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและก ากับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายของ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลสัมฤทธ์ิจากการปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีก าหนด

ร้อยละของการด าเนินการด้านทะเบียนประวัติและบ าเหน็จ
ความชอบมีความถูกต้อง ร้อยละ 100

ระดับความส าเร็จของจ านวนวันในการบันทึกข้อมูลทะเบียน
ประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ

ระดับ 5

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ระดับ 5
บุคลากร

    4)   ด าเนินการเก่ียวกับสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และบุคคลในครอบครัว ระดับความส าเร็จของการด าเนินการเก่ียวกับสิทธิเบิกจ่ายตรง ระดับ 5
ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และบุคคล
ในครอบครัว
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการเก่ียวกับการลาประเภท ระดับ 5
ต่าง ๆ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ
ระดับความส าเร็จในการออกค าส่ัง เล่ือนเงินเดือนข้าราชการ/ ระดับ 5
เล่ือนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ า/เล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ระดับความส าเร็จของด าเนินการเก่ียวกับการขอพระราชทาน ระดับ 5
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

    8)   ด าเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเก่ียวกับการประเมินผล ระดับ 5
การปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์

1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 อย่างน้อยร้อยละ 

    5)   ด าเนินการเก่ียวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ

กลุ่มทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ

ตัวช้ีวัดแผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ปี 2563

งานตามหน้าท่ีรับผิดชอบหลักตามแบบบรรยายลักษณะงาน/งานส าคัญท่ีได้รับมอบหมาย/
งานท่ีท าต่อเน่ืองของหน่วยงาน

ปริมาณงาน
พร้อมหน่วยนับ

4) กลุ่มทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ
    1)   ก ากับ แนะน า ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการด าเนินการด้านทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 20 คร้ัง

2 คร้ัง/200 ราย

5,050 ราย

    6)   ด าเนินการเก่ียวกับการพิจารณาบ าเหน็จความชอบ 2 คร้ัง/1,446 ราย

    2)   บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 5,050 ราย

    3)   พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากร 1 คร้ัง

3,448 ราย

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคคล
ท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้รวดเร็ว 
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    7)   ด าเนินการเก่ียวกับการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 1 คร้ัง/650 ราย



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
หน่วยงานกองการเจ้าหน้าท่ี

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

ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน แผน
86 91 88 90

23 0.92 24 25

แผนระดับ 3 แผนงานพ้ืนฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง : สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อ านวยการ)
วัตถุประสงค์ : เพ่ือแนะน า ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและก ากับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายของ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลสัมฤทธ์ิจากการปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีก าหนด

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85

    2) ให้ค าปรึกษา แนะน า การจัดท าคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจของกลุ่มให้แก่บุคลากรของกรมเพ่ือให้มีความรู้ จ านวนคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ระดับ 5

    3) แนะน า ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะ การด าเนินการเก่ียวกับวินัยของกรม รวมท้ังด าเนินการสืบสวนสอบสวนวินัยและตรวจสอบ ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ ร้อยละ 100

    4) แนะน า ศึกษา วิเคราะห์ เก่ียวกับการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ ร้อยละ 100

    5) แนะน า ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะ การพิจารณา วินิจฉัย วิเคราะห์ข้อมูล เสนอความเห็น หาสาเหตุการกระท าผิดวินัย ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ ร้อยละ 100

    6) แนะน า ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะในการด าเนินการปลูกฝังจิตส านึกบุคลากรกรมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมปลูกฝังจิตส านึกบุคลากรกรม ร้อยละ 100

จ านวนของงานท่ีได้รับมอบหมาย ระดับ 5

    8) ประสานการท างานร่วมกันแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนดไว้ ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงาน ร้อยละ 85
ท่ีเก่ียวข้อง

    9) วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผน/โครงการ การมอบหมายงาน การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม ระดับความส าเร็จของการวางแผน/โครงการ ระดับ 5
        ประเมินผลของหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนด

1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 

2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 อย่างน้อยร้อยละ 

    1) ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และช้ีแจงในเร่ืองเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบแก่บุคลากรกรม หรือหน่วยงานอ่ืนๆ   

งานตามหน้าท่ีรับผิดชอบหลักตามแบบบรรยายลักษณะงาน/งานส าคัญท่ีได้รับมอบหมาย/
งานท่ีท าต่อเน่ืองของหน่วยงาน

3 โครงการ

        และจรรยาข้าราชการ
    7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 89 เร่ือง

3 เร่ือง
        

       พิจารณา วิเคราะห์ เพ่ือเสนอความเห็น
11 คร้ัง

        เพ่ือป้องกันการกระท าผิดทางวินัย
15 เร่ือง

        รวมท้ังเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน
1 คร้ัง

30 คร้ัง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
กรมส่งสริมสหกรณ์ไม่กระท าผิดวินัย        ท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน

2 เล่ม
         ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

15 เร่ือง

ปริมาณงาน
พร้อมหน่วยนับ

5) กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม

 กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม

ตัวช้ีวัดแผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ปี 2563



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
หน่วยงานกองการเจ้าหน้าท่ี

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563-2565) ประเด็นการเกษตร 

แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ปี 2564 ปี 2565
แผน ผล แผน แผน

86 91 88 90
23 0.92 24 25

แผนระดับ 3 แผนงานพ้ืนฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง : สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อ านวยการ)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือแนะน า ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและก ากับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายของ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลสัมฤทธ์ิจากการปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีก าหนด

6) กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าท่ีสัมพันธ์

ระดับความส าเร็จของการเสนอแนะการจัดสวัสดิการภายในกรม 
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีของบุคลากร

ระดับ 5

ระดับความส าเร็จของการให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะ
ในการด าเนินการเจ้าหน้าท่ีสัมพันธ์

ระดับ 5

ระดับความส าเร็จของการให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะ
ในการด าเนินการเสริมสร้างความผาสุกและคุณภาพชีวิต

ระดับ 5

จ านวนการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่าท่ีก าหนด

จ านวนงานไม่น้อยกว่า
ท่ีก าหนด

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานกีฬาภายใน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี

ร้อยละ 80

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการกระเช้าของขวัญ
ปีใหม่ประจ าปี

ระดับ 5

1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 อย่างน้อยร้อยละ 

    4)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่าท่ีก าหนด

กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าท่ีสัมพันธ์

    5)  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจ าปี 1 คร้ัง

    6)  ด าเนินการโครงการกระเช้าของขวัญปีใหม่ ประจ าปี (ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย) 1 คร้ัง

งานตามหน้าท่ีรับผิดชอบหลักตามแบบบรรยายลักษณะงาน/งานส าคัญท่ีได้รับมอบหมาย/
งานท่ีท าต่อเน่ืองของหน่วยงาน

ปริมาณงาน
พร้อมหน่วยนับ

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
กรมส่งสริมสหกรณ์ ได้รับการจัดสวัสดิการภายในกรม 
เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี

ตัวช้ีวัดแผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ปี 2563

    1)  เสนอแนะการจัดสวัสดิการภายในกรม เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีของบุคลากร 3 คร้ัง

    2)  ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะในการด าเนินการเจ้าหน้าท่ีสัมพันธ์ 4 คร้ัง

    3)  ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะในการด าเนินการเสริมสร้างความผาสุกและคุณภาพชีวิต 1 คร้ัง

5 คร้ัง



แผนงานพ้ืนฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง : สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อ านวยการ)
ประเภทรายจ่าย : 1. งบด าเนินงาน (ถัวจ่าย)                      2,789,600
    1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น (4) ห้ามไปถัวจ่ายในรายการอ่ืน) 935,000                        
         (1) ค่าตอบแทน (ค่าอาหารท าการนอกเวลา) 187,600                        
         (2) ค่าใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการลงพ้ืนท่ี ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของหัวหน้าหน่วยงาน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 747,400                        
              และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางของกอง)
                 - ผู้อ านวยการกอง และฝ่ายบริหารท่ัวไป 334,710                         
                 - กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง 83,640                           
                 - กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 27,900                           
                 - กลุ่มทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 38,380                           
                 - กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม 194,650                         
                 - กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าท่ีสัมพันธ์ 68,120                           

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จ านวนเงิน
 (บาท)

กองการเจ้าหน้าท่ี

งบประมาณ 
ประเภทรายจ่าย/รายการ

งาน อนก. 
กกจ.



จ านวนเงิน
 (บาท)

งบประมาณ 
ประเภทรายจ่าย/รายการ

งาน อนก. 
กกจ.

      (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,404,600                     
            และการปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติและการด าเนินชีวิต จ านวน 10 โครงการ (สามารถถัวจ่ายได้ภายในการสัมมนาและฝึกอบรม แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในภาพรวม)
                  1) โครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 150 คน
                  2) โครงการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ปี 2564 ของชมรมคนรักสุขภาพ
                  3) โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธี ประจ าปี พ.ศ. 2564
                  4) โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2564
                  5) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ านวน 100 คน
                  6) โครงการอบรมทางไกล (Conferene) เร่ือง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” จ านวน 1 คร้ัง
                  7) โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจ าปี พ.ศ. 2564
                  8) โครงการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564
                  9) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 - 2569 จ านวน 50 คน
                 10) โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จ านวน 100 คน
    (4) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) 450,000                        

                 ค่าไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ 450,000                         

เง่ือนไขส าคัญ (โปรดท าความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)
1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรรส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้หน่วยงาน คร้ังท่ี 1 ส าหรับระยะเวลา 3 เดือน (1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2563) เป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติงาน
    และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรรท้ังปี
2. เม่ือได้รับโอนจัดสรรเงินประจ างวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก
    ของแผนปฏิบัติงานฯ ปี 2564 ตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณท่ีก าหนด 
3. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานน้ีแล้ว ให้จัดท า Action Plan โดยก าหนดระยะเวลาและงบประมาณให้สัมพันธ์กับข้ันตอนการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังก ากับติดตามและสรุปรายงานผลส าเร็จของงานตามเง่ือนเวลาท่ีก าหนด
   ส่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อไป
4. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงานตามหน้าท่ีรับผิดชอบหลักตามแบบบรรยายลักษณะงาน/งานส าคัญท่ีได้รับมอบหมาย/งานท่ีต่อเน่ืองของหน่วยงาน ตามแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือส่ังการ เพ่ือให้กิจกรรม/
    โครงการบรรลุตามตัวช้ีวัด และวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดงานและการขับเคล่ือน/โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรม พร้อมรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเง่ือนเวลา
    และรูปแบบการรายงานผลตามท่ีหน่วยงานเจ้าของโครงการก าหนด
5.  เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณข้ึนอยู่กับอ านาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
      หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรร หรือการเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส  
     คุ้มค่าและประหยัด ค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ผลสัมฤทธ์ิ และประสิทธิภาพในการด าเนินการ



ท่ี ช่ือโครงการ กลุ่มท่ีรับผิดชอบ จ านวน หมายเหตุ

1 โครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่าง ก.สรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 99,000           
การทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์

2 โครงการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ปี2564 ของชมรม ก.สวัสดิการและเจ้าหน้าท่ี 43,200           
คนรักสุขภาพ สัมพันธ์

3 โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธี ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564 ก.สวัสดิการและเจ้าหน้าท่ี 97,400           
1. กิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล สัมพันธ์ 48,700            
แด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร (เดือนตุลาคมของทุกปี)
2. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท 48,700            
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (เดือนกรกฎาคมของทุกปี)

4 โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 2564 ก.สวัสดิการและเจ้าหน้าท่ี 96,500           
สัมพันธ์

5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปราม ก.วินัยและเสริมสร้างระบบ 386,000         
การทุจริต คุณธรรม

6 โครงการอบรมทางไกล (Conference) เร่ือง "การป้องกันผล ก.วินัยและเสริมสร้างระบบ 4,600             
ประโยชน์ทับซ้อน" คุณธรรม

7 โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ก.สวัสดิการและเจ้าหน้าท่ี 89,650           
ประจ าปี 2564 สัมพันธ์

8 โครงการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการ ก.พัฒนาระบบงานและ 47,250           
ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2564 อัตราก าลัง

9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร ก.พัฒนาระบบงานและ 200,200         
ทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565-2569 อัตราก าลัง

10 โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ ก.วินัยและเสริมสร้างระบบ 340,800         
ผลประโยชน์ส่วนรวม คุณธรรม

1,404,600      

11 คชจ.ในคก.จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2564 ก.สวัสดิการและเจ้าหน้าท่ี 35,100.00       
สัมพันธ์

1,439,700      รวมงบประมาณท้ังส้ิน

งบประมาณโครงการ ของ กองการเจ้าหน้าท่ี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการ/กิจกรรม โอนระหว่างปี

โครงการได้รับโอนตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564

รวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน



ง
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
งบบุคลากร  :  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,489,500.00                1253071.13 236,428.87                           
งบด าเนินงาน  :  เงินสมทบประกันสังคม  54,700.00                     28269 26,431.00                             
                   ค่าเช่าบ้าน 152,929.00                  147200 5,729.00                               

1,697,129.00              1428540.13 268,588.87                         

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
งบด าเนินงาน  :  ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 1,839,440.00                
                   ค่าสาธารณูปโภค 130,000.00                  

1,969,440.00              

3,666,569.00              รวม แผนงาน พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร พ .ศ.2564
ของ กองการเจ้าหน้าท่ี


