
งบลงทุน และ งบเงินอุดหนุนลักษณะลงทุน ที่เป็นรายการประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เมื่องบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ วาระที่ 1 แล้ว กรมจะมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ไดร้บั
การจัดสรรงบประมาณให้เตรียมการจัดซื้อจัดจา้ง ให้ด ำเนินกำรทันทีที่ได้รับแจ้งไม่ต้องรอแผนปฏิบัติงำน ดังนี้     

1) งบลงทุน ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ตามรายการและกรอบวงเงินที่กรมได้แจ้ง สสจ. โดยให้ด าเนินการจนถึงข้ันตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้าง แต่ให้
สงวนสิทธิ์ลงนามในสญัญาจ้างหรือข้อตกลงเปน็หนังสือไว้ก่อนจนกว่า พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. ... มีผลบังคับใช ้และได้รับ
โอนเงินจัดสรรจากกรมแล้วเท่านั้น 

2) งบเงินอุดหนุนลักษณะลงทุน ให้ สสจ.แจ้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ   
ของสหกรณ์ ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจา้งและเบิกจ่ายเงินอดุหนุนลักษณะลงทุนที่ก าหนด และให้ด าเนินการ
จนถึงขั้นตอนที่ได้ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจา้งและราคางานที่รับ โดยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสงวนสิทธิ์ลงนามในสัญญา
จ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ก่อนจนกว่า พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ... มีผลบังคับใช ้
ทั้งนี้ ให้ สสจ. แจ้งผลมำที่หน่วยงำนผู้รับผิดชอบโครงกำรเพือ่ตรวจสอบควำมถูกต้องและโอนเงินงบประมำณให้ตำมสัดสว่นต่อไป 

แนวทำงกำรเตรียมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยกำรประเภทลงทุน (ของทุก ๆ ปี หำกได้รับจดัสรรจำกส ำนักงบประมำณ)



งบประมำณที่จัดสรรให้
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยทั้งปี (หน่วยล้ำนบำท) ปี 2563 ปี 2564 +เพิ่ม  -ลด
รวม 239.6345 246.4668 6.8323

1) ค่ำใช้จ่ำยส ำนักงำน 192.3465 200.5685 8.2220
1.1) อ ำนวยกำรจังหวัด 13.0169 13.0151 - 0.0018
1.2) ค่ำเช่ำส ำนักงำน 94 แห่ง 6.3519 6.5679 0.2160
1.3) ค่ำใช้จ่ำยทั่วไป(ซ่อมแซม,วัสดุ,น้ ำมันเชื้อเพลิงฯ) 41.4886 41.5353 0.0467
1.4) ค่ำจ้ำงเหมำ 92.8588 95.256 2.3972

- พนักงำนท ำควำมสะอำด จ ำนวน 160 อัตรำ 17.6168 18.4478 0.8310
- พนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 327 อัตรำ 42.6360 43.7910 1.1550
- พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย จ ำนวน 235 อัตรำ 32.6060 33.0172 0.4112

1.5) สำธำรณูปโภค 29.2604 28.9238 - 0.3366
1.6) ประชำสัมพันธ์จังหวัด 6.2400 6.2400 -

1.7) จัดงำนวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนำยน - 3.1200 3.1200
1.8) อื่นๆ 3.1299 5.9104 2.7805

2) ค่ำใช้จ่ำยงำนส่งเสริม 37.5382 37.5382 -
3) ค่ำใช้จ่ำยงำนก ำกับ 9.7498 8.3601 - 1.3897

1) ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคเป็นผู้ปฏิบัติงานหลัก โดยไม่ปรับลด
งบประมาณ ถึงแม้ว่ากรมจะได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2564
ลดลง

2) ค่ำใช้จ่ำยส ำนักงำน เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าสาธารณูปโภค    
ค่าเช่าส านักงาน ค่าวัสดุ  อยู่ในรำยจ่ำยเดียวกับค่ำใช้สอย
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน หากค่าใช้จ่ายส านักงานเพิ่มขึ้น อาจต้อง
ปรับลดค่าเบี้ยเลี้ยง ท่ีพักและพาหนะของผู้ปฏิบัติงานลง

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ประเภทรายจ่ายงบด าเนินงาน

4) พนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมา) มีหน้าท่ีหลักในการขับและ
ดูแลรักษารถยนต์ราชการ หากปฏิบัติงานในพื้นที่และในเวลา
ราชการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ (ไม่ต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยง โดยระบุ
ในสัญญาจ้าง) ยกเว้นนอกเวลาราชการ หรือต้องเดินทางต่าง
พื้นที่และพักค้าง

5) งบประมาณอยู่ในอ านาจบริหารของหัวหน้าส่วนราชการ    
ให้เป็นไปตามภารกิจ ระเบียบ และกฎหมายอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม คุ้มค่าและประหยัด

3) กรมจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้สอยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  
ในพื้นท่ี โดยคิดงบประมาณให้เป็นจ านวนวันท างาน  (1 วันออก
พื้นท่ี คาดว่าท างานได้มากกว่า 1 เร่ือง)
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2 เจ้ำหน้ำที่จำกจังหวัดจ ำนวนมำก โทรสอบถำมเกี่ยวกับรำยละเอียดกิจกรรมในแผนฯ 
ส่วนใหญ่แจ้งว่ำ ฝ่ำยบริหำรให้แผนฯ ไม่ครบ เมื่อกรมอนุมัติแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณแล้ว 
กผง.น ำแผนฯ ขึ้น Web site CPD กองแผนงำน 
(ระบบงำนและอีเมล       ระบบข้อมูลแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) 
บุคลำกรของ สสจ.สำมำรถเข้ำดูแผนปฏิบัติงำนของหน่วยงำนผ่ำนระบบดังกล่ำวได้โดยใช้ 
User เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก และ Password วัน เดือน ปีเกิด (ปี พ.ศ. เช่น 01062530) 
โดยสงวนสิทธิ์ในกำรเข้ำดูข้อมูลเฉพำะหน่วยงำนที่สังกัดเท่ำนั้น

*** กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ (ITA) ก ำหนดให้ต้องเปิดเผยในเร่ืองนี้

1 กรมจัดส่งหลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแนวทำง
กำรใช้จ่ำยงบประมำณฯ ไปพร้อมกับแผนฯ (หลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณฯ พ.ศ. 2564 เอกสำรแนบ 1) 

หลักเกณฑ์ กสส. ปี 64 เอกสารแนบ 1.pdf
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4 ***เงื่อนไขส ำคัญท้ำยแผนฯ*** ปฏิบัติตำมเงื่อนไขส ำคัญที่ระบุไว้ในแต่ละแผนฯ เช่น
(1) แผนปฏิบัติงำนฯ จังหวัด

ตัวอย่ำงบำงข้อ
ข้อ 4. เมื่อได้รับโอนเงินประจ ำงวดแล้ว ให้วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้สอดคล้องกับระยะเวลำที่ก ำหนด
ในแผนปฏิบัติงำน.... หำกมีงบประมำณคงเหลือและเห็นว่ำหมดควำมจ ำเป็นที่ต้องใช้แล้วให้ด ำเนินกำรส่งคืน
กรมภำยในวันที่ 1 สิงหำคม 2564 (กรณีไม่ใช่อ ำนำจบริหำรของจังหวัด)
ข้อ 6. เมื่อด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติงำนนี้แล้ว และมีงบประมำณเหลือจ่ำยให้
หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณสำมำรถบริหำรและหรือโอนงบประมำณได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (กรณีเป็นอ ำนำจบริหำรของจังหวัด)
ข้อ 8. ห้ำมหน่วยงำนเบิกจ่ำยเงินงบประมำณข้ำมแผนงำน ผลผลิต/โครงกำร และกิจกรรมหลัก

3 ทุกแผนปฏิบัติงำนฯ ให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้ได้รับมอบหมำยศึกษำคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่กอง/ส ำนักผู้รับผิดชอบ
โครงกำรจัดท ำ พร้อมทั้งส่งให้ สสจ. ใช้ประกอบกำรปฏิบัติงำน หำกมีข้อสงสัยให้ติดต่อกอง/ส ำนักผู้รับผิดชอบ

1. กระบี่ แผน 64 เอกสารแนบ 2.pdf
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(2) แผนปฏิบัติงำนฯ โครงกำรจัดเก็บรวบรวม แปรรูป (งบเงินอุดหนุน) 

*กรณีที่หน่วยงำนด ำเนินกำรบรรลตุำมเป้ำหมำยของโครงกำรแล้ว และ/หรือเสร็จสิน้ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรเรียบร้อยแล้ว 
พบว่ำมีงบประมำณเหลือจ่ำยให้ด ำเนินกำรสง่คืนและแจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ทันที
*กรณีหน่วยงำนแจ้งส่งคืนงบประมำณ แสดงว่ำด ำเนินกำรครบถว้นตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของโครงกำร และไม่ประสงค์ 
จะใช้เงินตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรนี้แล้วเท่ำนัน้

(3) แผนปฏิบัติงำนฯ โครงกำรเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์
*เมื่อหน่วยงำนได้รับแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณไปแล้ว กำรอนุมัติเบิกจ่ำยงบประมำณขึ้นอยู่กับอ ำนำจหัวหน้ำส่วนรำชกำร  
ในกำรบริหำรงบประมำณ ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑว์่ำด้วยกำรใชง้บประมำณรำยจ่ำย 
กำรโอนจัดสรรหรือกำรเปลี่ยนแปลงเงินจดัสรร พ.ศ. 2562 โดยให้เป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส คุ้มค่ำและประหยัด ค ำนึงถึงประโยชน์ 
ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธภิำพในกำรด ำเนนิกำร
*กรณีที่มีงบประมำณเหลือจ่ำยจำกกำรด ำเนนิงำนบรรลเุป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติงำน ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑก์ำรจดัสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (หนังสือกองแผนงำน ที่ กษ 1104/1884 ลงวันที่ 26 ตุลำคม 2563)
*กรณีที่มีกำรจัดอบรมโดยใช้งบด ำเนินงำนเหลือจ่ำย ให้หน่วยงำนที่จัดกำรฝกึอบรมและประเมินผลกำรฝึกอบรม และรำยงำนผล        
ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่จัดกำรฝึกอบรมภำยใน 60 วันนั้นตั้งแต่วันสิ้นสุดกำรฝึกอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 23 พร้อมทั้งส ำเนำผลกำรฝึกอบรมให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ส ำนักพัฒนำ   
และถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรสหกรณ์) ทรำบด้วย
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5 ส ำนักงบประมำณจะโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีให้กรมปีละ 2 ครั้ง 
(ต้นเดือนตุลำคม และ ต้นเดือนเมษำยน) 
ยกเว้น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ก ำหนดเป็น 3 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 ร้อยละ 50 - ครั้งที่ 2 (ประมำณต้นเดือนเมษำยน)   ร้อยละ 25

- ครั้งที่ 3 (ประมำณต้นเดือนกรกฎำคม) ร้อยละ 25

6 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เนื่องจำกงบประมำณของกรมมีอยู่อย่ำงจ ำกัด
กรมจัดสรรเงินส ำรองจังหวัด เฉพำะ ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรสร้ำงกำรรับรู้และวิธีกำรแก้ไขปัญหำ
เชิงบูรณำกำรแบบมีส่วนร่วม เพ่ือแก้ไขปัญหำผลผลิตตกต่ ำและสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม จังหวัดละ 50,000 บำท ไว้ใน
แผนปฏิบัติงำนของแผนงำนพื้นฐำนแล้ว ให้ สกจ.ก ำกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
กรณีอธิบดีเห็นชอบและสั่งกำรให้ด ำเนินกำรเกินกว่ำงบที่ได้รับจัดสรรให้บริหำรจำกงบด ำเนินงำนของจังหวัด
เพ่ือด ำเนินกำรไปพลำงก่อน ภำยในวงเงินท่ีอธิบดีเห็นชอบ หำกกำรบริหำรดังกล่ำวกระทบกับงำนตำมแผนปฏิบัติงำน 
ให้เสนอของบประมำณเพิ่มเติมไดเ้ฉพำะกิจกรรม/รำยกำรตำมแผนที่ได้รับผลกระทบพร้อมรำยละเอียดงำนที่ต้องปฏิบัติ
และประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่ขอเพิ่มเติม
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8 ค่ำซ่อมแซมให้ใช้จำกงบประมำณที่จัดสรรไว้ในแผนฯ  (กำรของบประมำณเพิ่มเติมค่ำซ่อมรถยนต์ จะจัดสรรเฉพำะ
ค่ำซ่อมขนำดกลำงและซ่อมขนำดใหญ่เท่ำนั้น)

9 กรมจัดสรรค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมโดยใช้หลักเกณฑ์กำรจัดสรรของส ำนักงบประมำณ 
ซึ่งแตกต่ำงกับระเบียบกำรเบิกจ่ำยของกรมบัญชกีลำงและกระทรวงกำรคลัง โดยหน่วยงำนสำมำรถ
บริหำรงบประมำณที่ได้รับเพื่อเบิกจ่ำยตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยได้ (หำกงบประมำณเพยีงพอ)

10 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำนตำมควำมจ ำเป็นของส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัด (เช่น ค่ำลงทะเบียน ค่ำเบ้ียเลี้ยง ที่พักและพำหนะ) ให้เจียดจ่ำยจำกงบประมำณของส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัด 
กรมจะพิจำรณำจัดสรรงบประมำณให้เฉพำะหลักสูตรที่กรมอนุมัติให้เข้ำอบรมเท่ำนั้น

7 งำนอ ำนวยกำรจังหวัด เป็นค่ำใช้จ่ำยของสหกรณ์จังหวัดและบุคลำกรที่ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เป็น
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่ำพำหนะ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นในลักษณะงบด ำเนินงำน ซึ่งสำมำรถถัวจ่ำยกับ
รำยกำรค่ำพำหนะและค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นได้
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11 สสจ.ที่ใช้งบประมำณเหลือจ่ำยจำกแผนปฏิบัติงำนไปจัดอบรมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรนอกแผนปฏิบัติงำน     

ให้จัดท ำเป็นโครงกำรเสนอขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด จำกนั้นให้แนบโครงกำร   
ที่อนุมัติแล้ว เสนอขออนุมัติบุคคลภำยนอกเข้ำอบรม จำกกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อนจัดอบรมทุกครั้ง
1.กรณีหน่วยงำนมีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยงบประมำณเกินหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงบประมำณก ำหนด ในส่วนของ
รำยกำรที่งบประมำณเกินกว่ำกรอบหลักเกณฑ์ หน่วยงำนจะต้องระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นพร้อมทั้งแนบเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
(1) ค่ำวิทยำกรที่เกินกว่ำอัตรำที่ก ำหนด ให้แนบ Resume ของวิทยำกรและควำมเชี่ยวชำญ/ประสบกำรณ์ที่รับ
เป็นวิทยำกรให้กับหน่วยงำนภำครัฐอื่นและเอกชน รวมทั้งค่ำวิทยำกรซึ่งเคยได้รับและสูงกว่ำอัตรำที่ก ำหนดและ
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จัดมำประกอบกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติมจำกหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด 
พร้อมเหตุผลควำมจ ำเป็น
(2) ค่ำอำหำร ค่ำที่พัก ให้แนบใบเสนอรำคำที่ผ่ำนกำรลงนำมรับรองเงื่อนไข กำรเสนอรำคำ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
ของโรงแรม/ สถำนประกอบกำร เพื่อใช้อ้ำงอิงได้โดยระบุประเภทและจ ำนวนของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
(ประเภท ก ประเภท ข) รวมถึงเหตุผลควำมจ ำเป็นที่ต้องจัดในสถำนที่ดังกล่ำว และเหตุผลที่ไม่สำมำรถใช้สถำนที่
ภำยในกรอบวงเงิน
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ประเด็นที่ควรทรำบ
2. โครงกำรที่เป็นลักษณะของกำรประชุมจะต้องมีวำระกำรประชุมแนบ 
3. โครงกำรที่เป็นลักษณะกำรสัมมนำจะต้องมีหัวข้อกำรสัมมนำและก ำหนดกำรแนบ
4. โครงกำรที่เป็นกำรฝึกอบรมจะต้องมีเนื้อหำหลักสูตรและหัวข้อวิชำที่ชัดเจนแนบ
5. วิทยำกรในกำรสัมมนำและฝึกอบรมต้องระบุว่ำเป็นใครหรือมำจำกหน่วยงำนใด เหมำะสมกับเน้ือหำหลักสูตร
และหัวข้อวิชำอย่ำงไร 
6. เนื้อหำโครงกำรต้องไม่ซ้ ำซ้อนกับโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผนปฏิบัติงำนที่มีอยู่
7. กรณีโครงกำรฝึกอบรมที่มีกำรศึกษำดูงำนเป็นส่วนหนึ่งของกำรฝึกอบรม ต้องมีแผนศึกษำดูงำนที่ชัดเจนพร้อม
ระบุได้ว่ำสถำนที่ดูงำนมีควำมเหมำะสมเกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้ำหมำยที่จะไปศึกษำดูงำนอย่ำงไร และเมื่อศึกษำดู
งำนแล้วจะน ำควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์ใช้กับพื้นที่/อำชีพ/สหกรณ์ของกลุ่มเป้ำหมำยให้เกิดผลส ำเร็จอย่ำงไรและจะ
ท ำให้เกิดเป็นรูปธรรมเมื่อไร โดยต้องจัดท ำกรอบระยะเวลำกำรด ำเนินกิจกรรม (ACTION PLAN) หลังเสร็จสิ้น
กำรอบรมและดูงำนที่ชัดเจน
***กำรจัดฝึกอบรม สัมมนำ ไม่ให้จัดท ำของแจก/ของที่ระลึก เช่น กระเป๋ำ เสื้อ ให้แก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม/ผู้จัด
ฝึกอบรม
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13 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรจัดฝึกอบรม กับ ประชุม 
- อบรมต้องมีรำยละเอียดหลักสูตร ตำรำงกำรฝึกอบรม และวิทยำกร
- ประชุมหน่วยงำนและประชุมติดตำมงำนของผู้ตรวจรำชกำร ต้องมีวำระกำรประชุม หนังสือเชิญประชุม 
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม สรุปรำยงำนกำรประชุม และไม่มีค่ำวิทยำกร

12 โครงกำรที่ด ำเนินกำรในลักษณะกำรจัดกำรฝึกอบรมและสัมมนำบุคคลภำยนอก เมื่อได้รับอนุมัติโครงกำรจำกผู้มีอ ำนำจ 
(อธิบดี รองอธิบดี หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด) แล้ว จะต้องได้รับอนุมัติให้บุคคลภำยนอกเข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกอธิบดีก่อน
จึงจะด ำเนินกำรได้ ตำมค ำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 240/2560 ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560
เรื่อง มอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำรแทนหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกรและ
ระบบสหกรณ์

14 กำรเสนอเรื่องเก่ียวกับงบประมำณ (ค ำขอ ขอเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือปรับลด) 
สสจ.ต้องจัดท ำเป็นหนังสือครุฑ (จำก ผวจ.ถึง อสส.) พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง เหตุผลควำมจ ำเป็น
กรณีขอรับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีเพิ่มเติม พร้อมแนบรำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำให้ถูกต้องครบถ้วน
และชี้แจงเหตุผลท ำไมที่กรมจัดสรรไปในแผนฯ จึงไม่เพียงพอ
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14.1 ขอรับกำรจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติม ผิดประเภทรำยจ่ำย 

1) รำยกำรซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง (ของเดิมช ำรุด ซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ปกติ วัสดุเป็นแบบเดิม เป็นประเภท  
รำยจ่ำยงบด ำเนินงำน เอกสำรประกอบ ได้แก่ ภำพถ่ำยที่ช ำรุดต้องซ่อมแซม แบบประมำณกำร ปร.4 ปร.5 ) 
2) รำยกำรปรับปรุงและต่อเติมสิ่งก่อสร้ำง (ของเดิมช ำรุด แต่ขอเปลี่ยนแปลงวัสดุจำกเดิมเป็นวัสดุชนิดใหม่ 
เช่น เปลี่ยนหลังคำจำกสังกะสีเป็นหลังคำกระเบื้อง หรือเปลี่ยนจำกพื้นซีเมนต์เป็นปูพื้นกระเบ้ือง หรือฝำเดิม
เป็นไม้ แต่เปลี่ยนเป็นปูนซีเมนต์ จะเป็นประเภทรำยจ่ำยงบลงทุน ซึ่งไม่สำมำรถอนุมัติจัดสรรเพิ่มเติมได้) 
***หำกมีงบประมำณเหลือจ่ำย กรมจะเสนอพิจำรณำโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ หรือเสนอขอตั้ง
งบประมำณในปีถัดไป โดยมีเอกสำรประกอบ ได้แก่ แบบประมำณกำร ปร.4 ปร.5 ภำพถ่ำยที่ช ำรุดต้อง
ปรับปรุง และเหตุผลควำมจ ำเป็น
(ปร.4 ปร.5 ระยะเวลำค ำนวณรำคำไม่เกิน 6 เดือน จำกผู้มีใบอนุญำตประกอบกำรวิชำชีพรับรอง  
กรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องของบประมำณสูงกว่ำปกติให้อธิบำยเหตุผลควำมจ ำเป็นโดยชัดเจนประกอบกำร
พิจำรณำ) สสจ.ควรตรวจสอบตั้งแต่ชื่อเรื่องให้ถูกต้อง ว่ำที่ขอเป็นรำยกำร ซ่อมแซม หรือ ปรับปรุง  
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14.2 กำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติม (ค่ำใช้สอย)

1.กรมจะพิจำรณำจัดสรรงบประมำณเพิม่เติม ให้แนบผลกำรเบิกจ่ำย พร้อมทั้งรำยละเอียด ดังนี้
1.1 กรณีค้ำงเบิก 

- ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพำหนะ ต้องมีหนังสอืขออนุญำตไปรำชกำร(รำยละเอียดค่ำใชจ้่ำย) 
- ค่ำวัสดุ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำน้ ำมันเชือ้เพลงิ ต้องมีใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ประกอบกำร  

พิจำรณำ
1.2 กรณีค่ำใช้จ่ำยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นและงบประมำณมีไม่เพียงพอ ต้องมีเอกสำรประมำณกำร

ค่ำใช้จ่ำยพร้อมรำยละเอียดประกอบ เช่น 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยงให้ระบุจ ำนวนคน จ ำนวนครั้ง จ ำนวนวัน ที่จะออกไปปฏิบัติรำชกำร 
- ค่ำสำธำรณูปโภคให้ประมำณกำรพร้อมผลกำรเบิกจ่ำยย้อนหลัง 

2.กรมไม่พิจำรณำจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติมส ำหรับรำยกำรที่เบิกจ่ำยแล้ว เช่น โครงกำรที่เบิกจ่ำย
งบประมำณแลว้ แต่มำขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณย้อนหลัง 
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17 ข้อควรระมัดระวัง กำรเบิกจ่ำยงบประมำณผิดแผนงำน/ข้ำมแผนงำน เช่น เบิกข้ำมแผนงำนระหว่ำงแผนงำนพ้ืนฐำน
กับแผนงำนยุทธศำสตร์ เช่น ออกพื้นที่สหกรณ์ในโครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรหลวง แต่เบิกจ่ำยงบประมำณจำก
แผนงำนพื้นฐำน หรือ ออกพื้นที่ส่งเสริมสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรทั่วไป แต่เบิกจ่ำยจำกแผนงำนยุทธศำสตร์โครงกำร
พระรำชด ำริ โครงกำรหลวง  หรือ รำยกำรค่ำเช่ำบ้ำนเป็นงบด ำเนินงำนอยู่ในแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ แต่น ำมำเบิกจ่ำย
ในแผนงำนพื้นฐำน

15 งบลงทุน เมื่อด ำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงเรียบร้อยแล้ว หำกมีงบประมำณคงเหลือ ให้ส่งคืนกรมทันที ห้ำมน ำไปใช้       
โดยเด็ดขำด

16 งบเงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เมื่อสิ้นสุดโครงกำรแล้วให้เจ้ำหน้ำที่ สสจ.ที่รับผิดชอบลงไปตรวจสอบจนกว่ำ
จะมีกำรเบิกจ่ำยเงินจำกบัญชีสหกรณ์เสร็จสิ้น และสหกรณ์ได้ปิดบัญชีธนำคำรแล้ว 
รวมถึงติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินและกำรใช้ประโยชน์จำกอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 

18 เนื่องจำกกรมได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวนจ ำกัด จึงขอให้ สสจ.
ใช้งบประมำณอย่ำงประหยัด คุ้มค่ำ โดยวำงแผนกระจำยแผนงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณที่ได้รับให้
ครอบคลุมกำรใช้จ่ำยตลอดทั้งปีงบประมำณ 
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ประเด็นที่ควรทรำบ
19 กำรขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีแต่ละปี ขอให้ สสจ.ตรวจสอบชื่อรำยกำรที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขอรับกำร

สนับสนุนงบประมำณเป็นเงินอุดหนุนประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงโดยละเอียด ตั้งแต่ควำมพร้อมของสหกรณ์       
ชื่อรำยกำร เอกสำรประกอบจำกสหกรณ์ เช่น ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรขอรับกำรสนับสนุน 
กำรยินยอมที่จะสมทบและสหกรณ์มีสภำพคล่องเพียงพอที่จะสมทบ กรณีเป็นครุภัณฑ์ต้องมีใบเสนอรำคำจำกร้ำน
จ ำหน่ำยไม่ต่ ำกว่ำ 3 ร้ำน กรณีสิ่งก่อสร้ำงต้องมีแบบรูป ปร.4 ปร.5 จำกผู้รับรองที่มีวิชำชีพ ที่ดินส ำหรับใช้เป็นที่
ก่อสร้ำงต้องเป็นกรรมสิทธิของสหกรณ์/เช่ำระยะยำว แผนกำรก่อสร้ำง แผนธุรกิจเมื่อด ำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงควำมคุ้มค่ำและประโยชน์ที่จะได้รับ เนื่องจำกแต่ละปีมีกำรผิดพลำดหลำยแห่งซึ่งต้องเสียเวลำในกำรแก้ไข
ตำมขั้นตอนหลำยขั้นตอน

20 กำรขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ประเภทสิ่งก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนพร้อมครุภัณฑ์ ให้ท ำร่ำง TOR 
ระยะเวลำก่อสร้ำงและรำยละเอียดประกอบให้ชัดเจนว่ำต้องให้ระยะเวลำก่อสร้ำงทั้งหมดกี่วัน 
(หำกเกิน 300 วัน ส ำนักงบประมำณจะให้เสนอขอเป็นงบผูกพัน และในปีแรกจะพิจำรณำงบประมำณให้ร้อย
ละ 20 หลังจำกได้รับจัดสรรงบประมำณแล้วให้เขียน TOR และ BOQ ให้ครอบคลุมวงเงินที่ได้รับจัดสรร) 
หำกมีค่ำรื้อถอนอำคำรเดิมให้ค ำนวณงบประมำณมำด้วย หำกมีกำรถมดิน ให้รวมค่ำถมดินพร้อมบดอัด พร้อม
ทั้งท ำแบบแปลนอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงประกอบมำให้ครบถ้วน



ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรและปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ                     
และมติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง มีควำมชัดเจนของโครงกำร/รำยกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร        
และควำมเหมำะสมของค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติ ตลอดจนมำตรฐำนของทำงรำชกำรให้ถูกต้อง
ครบถ้วนในทุกขั้นตอนอย่ำงประหยัด และต่อรองรำคำจนถึงที่สุด ไม่มีควำมซ้ ำซ้อนกับโครงกำรอื่น ๆ 
ของภำครัฐ มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร       
เป็นส ำคัญและประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับอย่ำงยั่งยืน โดยให้ควำมส ำคัญกับระบบติดตำมและ
ประเมินผลให้ทันต่อสถำนกำรณ์ โดยให้ติดตำมและรำยงำนถึงประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์ที่ได้รับ         
ในโอกำสแรกด้วย

ข้อก ำชับ ก ำกับกำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำกส ำนักงบประมำณ






