
หน่วยงาน :  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ งานเลขที่ กพน.1

เป้าหมายการใหบ้ริการและตัวช้ีวัดของกรมสง่เสริมสหกรณ์ตามเอกสารงบประมาณและมาตรการเพ่ิมประสทิธิภาพการเบิกจา่ยงบประมาณภาครัฐ
เป้าหมายการใหบ้ริการ : สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสู่มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสมาชิกและสงัคม
ตัวช้ีวัดหน่วยงาน :

13,136 แห่ง

    (พฒันาศักยภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ)
50,000 ราย

ร้อยละ 3
 4. ก าหนด/ด าเนนิการใหบ้รรลุตัวชี้วัดที่ครอบคลุมภารกจิหลักของหนว่ยงาน อย่างนอ้ยกลุ่ม/ฝ่ายละ 1 ตัวชี้วัด
 5. จ านวนฐานข้อมลูหรือสารสนเทศที่ใช้ประโยชนไ์ด้ตามแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพ อย่างนอ้ยกลุ่ม/ฝ่ายละ 1 เร่ือง
     การปฏิบติังานของหนว่ยงาน

ร้อยละ 97
 7. อตัราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมสัีดส่วนที่เพิ่มขึ้น
 8. จ านวนสหกรณ์ได้รับการยกระดับชั้นที่ดีขึ้น (แหง่)
 9. มลูค่าการเชื่อมโยงปริมาณธุรกจิระหว่างสหกรณ์ภาคการเกษตรและสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (ล้านบาท)
 10. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มส่ีวนร่วมขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล (แหง่)
 11. อตัราการขยายตัวปริมาณธุรกจิของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในงาน/โครงการที่เข้าร่วมขับเคล่ือนงานนโยบายรัฐบาล ไมต่่ ากว่าร้อยละ 3
 12. กจิกรรมชดเชยการขาดทนุจากการบริหารจัดการล าไยป ี2548
    - ร้อยละของเงินชดเชยการขาดทนุจากการบริหารจัดการล าไยป ี2548 ได้รับการเบกิจ่ายใหส้หกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 100
 13. โครงการส่งเสริมการด าเนนิงานอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ (โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในเขตนคิมสหกรณ์)
    - จ านวนสถาบนัเกษตรกร/โรงเรียน/กลุ่มชาวบา้นในพื้นที่โครงการพระราชด าริรับการส่งเสริมและพฒันาด้านการสหกรณ์ 49 แหง่
    - สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการมปีริมาณธุรกจิเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
 14. โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
    - จ านวนสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอทุกภัย ป ี2559/60 ได้รับความช่วยเหลือเงินอดุหนนุเพื่อชดเชยดอกเบี้ย 37 จังหวัด 86,926 ราย
    - จ านวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท านาได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน 45 จังหวัด 104,525 ราย
 15. กองทนุพฒันาสหกรณ์
    - สหกรณ์กู้เงินกองทนุพฒันาสหกรณ์ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 90
    - จ านวนสหกรณ์ที่สามารถเข้าถึงแหล่งทนุดอกเบี้ยต่ า 183 สหกรณ์
 16. โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินท ากนิของเกษตรกร
    - จ านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนบัสนนุการรวมกลุ่มและจัดต้ังสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1,710 ราย
 17. โครงการตลาดเกษตรกร
    - สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพฒันาการด าเนนิธุรกจิ 10 แหง่
 18. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกจิส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (ส่งเสริมการปรับเปล่ียนการเกษตรตามแผนที่ Agri-map ในนคิมสหกรณ์)
    - จ านวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในเขตนคิมสหกรณ์ ได้รับการส่งเสริมและพฒันาอาชีพ 2,500 ราย
 19. โครงการสนบัสนนุการพฒันาระบบเกษตรกรรมย่ังยืนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
    - จ านวนเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตแบบอนิทรีย์ 1,000 ราย 
    - จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน 7,500 ไร่

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อ านวยการงานส่งเสรมิและพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 6. เพิ่มประสิทธิภาพการเบกิจ่ายงบประมาณ

 1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนบัสนนุการด าเนนิงาน 

 2. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น 
 3. ปริมาณธุรกจิของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น



กิจกรรมงาน Function
1. ด าเนนิงานตามภารกจิของกองและกลุ่มงาน งานภารกจิตามที่ได้รับมอบหมาย
   1.1 ด าเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
   1.2 ศึกษาและวิเคราะหเ์กี่ยวกบัการก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วงเงินการกู้ยืม หรือการค้ าประกนัของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 
   เพื่อเปน็แนวทางการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกนัของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   1.4 ด าเนนิการเกี่ยวกบังานเลขานกุารคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาติ 
   1.5 ด าเนนิการเกี่ยวกบัการบริหารกองทนุพฒันาสหกรณ์ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และบริหารกองทนุอื่นๆ ผ่านกรมฯ 
   ที่มวัีตถุประสงค์เพื่อใหส้หกรณ์กู้ยืมหรือสนบัสนนุกจิการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   1.6 ด าเนนิการเกี่ยวกบังานเลขานกุารคณะกรรมการบริหารกองทนุพฒันาสหกรณ์และกองทนุหรือเงินทนุอื่นที่ผ่านกรม ฯ
   โดยมวัีตถุประสงค์เพื่อใหส้หกรณ์กู้ยืมหรือสนบัสนนุกจิการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   1.7 ศึกษา วิเคราะห ์และวิจัยเพื่อใหเ้งินทนุสนบัสนนุแกส่หกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และติดตามประเมนิผลการใช้เงินทนุ
   1.8 ศึกษา วิเคราะห ์และวิจัยเพื่อพฒันาระบบการแกไ้ขปญัหาหนี้สินของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
   ภายใต้นโยบายการแกไ้ขปญัหาหนี้สินของรัฐบาลและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   1.9 ด าเนนิการเกี่ยวกบัการจัดนคิมสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
   ร่วมมอืกบัสหกรณ์และสันนบิาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทยเพื่อพฒันางานสหกรณ์
2. จัดท าฐานข้อมลูหรือสารสนเทศที่ใช้ประโยชนไ์ด้ตามแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของหนว่ยงาน 
3. สนบัสนนุการปฏิบติังานร่วมกบัหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมงาน Agenda
1. อ านวยการ นเิทศรวมทั้งหาแนวทางแกไ้ข พฒันาและสนบัสนนุการขับเคล่ือน Smart Agricultural Curve ของหนว่ยงานในระดับจังหวัด
   1.1 สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

- โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  (1) ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอทุกภัย ป ี2559/60
  (2) พกัช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยใหส้มาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปกีารผลิต 2559/60

   1.2 ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใหม้บีทบาทขับเคล่ือนนโยบายรัฐ/ยกกระดาษ A4
 - โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินท ากนิของเกษตรกร

   1.3 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมลูค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
- โครงการสนบัสนนุการพฒันาระบบเกษตรกรรมย่ังยืนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  (1) ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหมใ่นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  (2) ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  (3) ส่งเสริมเกษตรอนิทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นคิมสหกรณ์
- โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในเขตนคิมสหกรณ์
- โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Co-op Market) ในพื้นที่นคิมสหกรณ์
- โครงการส่งเสริมการปรับเปล่ียนการเกษตรตามแผนที่ Agri-Map ในนคิมสหกรณ์

2. จัดท าฐานข้อมลูงาน/โครงการตาม Agenda รองรับการติดตามผลการปฏิบติังานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหนว่ยงานส่วนภูมภิาค
   ในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายกรมฯ
3. ก าหนดกรอบแนวทางแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบใหก้บัหนว่ยงานปฏิบติั
4. ก ากบั ติดตาม เร่งรัดการด าเนนิงานโครงการที่ได้รับผิดชอบใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิตามตัวชี้วัดที่ก าหนด



หน่วยงาน :  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ งานเลขที่ กพน.1
เงือ่นไขส าคัญ : การเบิกจ่ายงบประมาณใหถื้อปฏิบัติตามระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด ค านึงถึงความจ าเป็น ประหยัดและคุ้มค่า

จ านวนเงิน
 (บาท)

แผนงานพ้ืนฐาน : ด้านการแก้ไขปญัหาความยากจน ลดความเหล่ือมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน (Function) 62,642,900.00           
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะน าส่งเสริมและก ากับ 62,642,900.00           
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4,112,900.00             
ประเภทรายจ่าย : 1. งบด าเนินงาน 4,112,900.00             

    1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย) 2,912,900.00              
         (1) ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พกัและพาหนะ 916,500.00                 
         (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,148,000.00              
         (3) ค่าประชาสัมพนัธ์ -                           
         (4) ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ (เช่น ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ ฯลฯ) 848,400.00                 
    1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,200,000.00              

กิจกรรมหลัก : ชดเชยการขาดทนุจากการบริหารจัดการล าไย ป ี2548 58,530,000.00           
ประเภทรายจ่าย : 2. งบเงินอุดหนุน 58,530,000.00             

    2.1 รายการ เงินอุดหนุนใหส้หกรณ์เพื่อชดเชยภาวะการขาดทนุตามโครงการบริหารจัดการล าไย ป ี2548 58,530,000.00             
        - จัดสรรใหก้ับสหกรณ์ 63 แหง่ ใน 4 จังหวัด

หมายเหตุ : 
1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบติังาน สามารถค้นหาได้ทางเว็บไซต์กองแผนงาน http://web.cpd.go.th/planning การจัดสรรงบประมาณ

ในประเภทงบรายจ่ายงบด าเนินงานเปน็การจัดสรรตามการวิเคราะหข์องกองแผนงาน เมื่อส่วนราชการได้รับแผนปฏิบติังานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบกิจ่าย
งบประมาณขึน้อยู่กับอ านาจหวัหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณตามระเบยีบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยใหเ้ปน็ไปด้วยความเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์ เปา้หมายและส่งผลใหเ้กิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด

2. เมื่องบด าเนินงานเหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุเปา้หมายตามแผนปฏิบติังานนี้แล้ว หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสามารถบริหารและหรือโอนจัดสรร
งบประมาณได้ โดยส่วนกลางเสนออนุมัติจากอธิบดีหรือรองอธิบดีหรือผู้อ านวยการกอง/ส านักตามค าส่ังมอบอ านาจปฏิบติัราชการแทนอธิบดีส่วนภูมิภาคเสนออนุมัติ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและหรือเพิ่มเปา้หมายตัวชี้วัด แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับระเบยีบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม มติคณะรัฐมนตรี หนังสือส่ังการที่เกีย่วข้อง 

3. เมื่อได้รับโอนเงินประจ างวดแล้ว ใหเ้ร่งเบกิจ่ายงบประมาณใหเ้ปน็ไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ของแผนปฏิบติังาน แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97 ของงบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบติังานนี้

งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
อ านวยการงานส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร


