
ง

การบริหารงบประมาณ และแผนงานโครงการ

ตามแผนปฏิบัติงานประจําป 2565 ของกรมสงเสริมสหกรณ

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผูบริหารเพื่อการบริหารงานสํานักงานสหกรณจังหวัด

บรรยายโดย นางสาวกรนภา ชัยวัฒน

ผูอํานวยการกองแผนงาน กรมสงเสริมสหกรณ

วันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ณ โรงแรม ปรินซ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร



ระดับ

ของแผน

แผนระดับ1 แผนระดับ2 แผนระดับ 3

ยุทธศาสตรชาติ 

20 ป

6 ดาน

 แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ 23

ประเด็น

 แผนการปฏิรูปประเทศ 

(13 ดาน) 

 แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบับปรับปรุง) (Big Rock)

 แผนพัฒนาเศษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12

(พ.ศ.2560-2565)
 นโยบายและแผนระดับชาติ

วาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

(พ.ศ.2562-2565)

 นโยบายรัฐบาล

 ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน

ประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ 

พ.ศ. 2564-2569 (Bio-Circular-

Green Economy : BCG Model)

 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ระยะ 3 ป 

(พ.ศ. 2563-2565)

 แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 4 

(พ.ศ. 2563-2565)

 แผนปฏิบัติราชการของกรมสงเสริม

สหกรณ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565)

 แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2565 

ของกรมสงเสริมสหกรณ

ทีเ่กีย่วข้องใน

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตรชาติ

แผนระดับที่ 1
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือตามคติพจน “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”

ท่ีมา : เอกสารเผยแพรเร่ืองยุทธศาสตรชาติ (พ.ค. 64) 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 3



ท่ีมา : จดหมายขาวเร่ืองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ ปท่ี 2 ฉบับท่ี 3

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 4



การแปลงยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ

แผนระดับท่ี 1

ยุทธศาสตรชาติ

แผนระดับท่ี 2

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

แผนปฏิบัติ

ราชการรายป 

แผนงาน/โครงการ

ภายใตแผนปฏิบัติ

ราชการรายป

แผนงาน/โครงการ

ตาม พรบ.งบประมาณ

แผนปฏิบัติงาน

(Y)

(X)

(Z)

แผนระดับท่ี 3

แผนปฏิบัติราชการกรม (ระยะ 3/5 ป)

แผนงาน/โครงการตาง ๆ ท่ีกรมไดมีแผนปฏิบัติงาน

ไปยังสํานักงานสหกรณจังหวัด จึงเปนแผนงาน/โครงการ

ท่ีสงผลตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ  จึงขอใหจังหวัดรวมดําเนินการขับเคลื่อน

โดยยึดเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีกําหนดเปนทิศทางในการ

ดําเนินงาน
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แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ

แผนระดับที่ 2

ประเด็นที่เกี่ยวของกับกรมสงเสริมสหกรณ

03 ประเด็นการเกษตร 

15 ประเด็นพลังทางสังคม 

16 ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก 

20 ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ คือ แผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมาย

ตามท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ ตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร

ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 โดยจะเปนแผนท่ีเปนการกําหนด ประเด็นการ

พัฒนาในลักษณะท่ีมีความบูรณาการและเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ

ดานท่ีเก่ียวของ (Cross Issue) และประเด็นการพัฒนาจะไมมีความซ้ําซอน

กันระหวางแผนแมบทฯ เพ่ือใหสวนราชการ สามารถนําแผนแมบทฯ ไปใช

ในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และปองกันการเกิดความสับสน

เปนแผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 

มีท้ังสิ้น 23 แผนแมบทฯซึ่งจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ

ท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามน้ัน รวมท้ังการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ
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03 ประเด็นการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป 2561-2565 ป 2566-2570 ป 2571-2575 ป 2576-2580

1. ผลิตภัณฑมวล

รวมในประเทศใน

สาขาเกษตร

เพิ่มข้ึน

อัตราการขยายตัวของ

ผลิตภัณฑมวลรวม

ในประเทศสาขาเกษตร 

(เฉลี่ยรอยละ)

ขยายตัว

รอยละ 3.8

ขยายตัว

รอยละ 3.0

ขยายตัว

รอยละ 3.0

ขยายตัว

รอยละ 3.0

2. ผลิตภาพการผลิตของ

ภาคเกษตรเพิ่มข้ึน 
อัตราผลิตภาพการผลิต

ของภาคเกษตร 

(เฉลี่ยรอยละ)

เพิ่มข้ึน

รอยละ 1.2

เพิ่มข้ึน

รอยละ 1.0

เพิ่มข้ึน

รอยละ 1.2

เพิ่มข้ึน

รอยละ 1.3

แผนยอยภายใตประเด็นการเกษตร

030101 แผนยอยเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน 030401 แผนยอยเกษตรแปรรูป

030201-030202 แผนยอยเกษตรปลอดภัย 030501-030502 แผนยอยเกษตรอัจฉริยะ

030301-030302 แผนยอยเกษตรชีวภาพ 030601-030602 แผนยอยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร *

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนแมบทฯ ท่ี (03) การเกษตร 

โดยมีกรมภายใตสังกัดรวมขับเคลื่อนเปาหมายแผนแมบทยอยฯ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายหลักในระดับ

กระทรวงรวมกัน
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โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภายใตแผนยอยภายใตประเด็นการเกษตร

030201 แผนยอยเกษตรปลอดภัย

030401 แผนยอยเกษตรแปรรูป

030602 แผนยอยการพัฒนา

ระบบนิเวศการเกษตร
ผลผลิตสหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีความเขมแข็งตามศักยภาพ

1) กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกร

2) กิจกรรมสงเสริมความรูดานการสหกรณ

3) กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการสงเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณและกลุมเกษตรกร

1) กิจกรรมสงเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณและกลุมเกษตรกร

โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ กลุมเกษตรกรและธุรกิจชุมชน

1) กิจกรรมสงเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณและกลุมเกษตรกร
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03 ประเด็นการเกษตรประเด็นการเกษตรที่กรมสงเสริมสหกรณเปนเจาภาพหลัก

ใหความสําคัญกับมาตรการสนับสนุนท่ีจะชวยใหการสรางมูลคาในภาคเกษตรดําเนินการไดอยางตอเน่ืองและเปนรูปธรรม อาทิ สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเกษตรฯ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสนับสนุนภาคเกษตรและประยุกตใชในเชิงพาณิชย การสงเสริมและ

ขยายตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเกษตรในรูปแบบตาง ๆ การพัฒนาระบบโลจิสติกสการเกษตร เพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลาในการสงสินคา 

แผนยอย เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป 2561-2565 ป 2566-2570 ป 2571-2575 ป 2576-2580

แผนยอยการ

พัฒนาระบบ

นิเวศการเกษตร 

(030602)
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ 

วิสาหกิจชุมชน และ

กลุมเปาหมาย) ที่ข้ึน

ทะเบียนกับกระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

มีความเขมแข็งในระดับ

มาตรฐานเพิ่มข้ึน

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ 

วิสาหกิจชุมชน และกลุม

เกษตรกร) ที่ข้ึนทะเบียน

กับกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ มีความเขมแข็ง

ในระดับมาตรฐาน 

(เฉลี่ยรอยละ)

สหกรณมีความ

เขมแข็งในระดับ 1

และ 2 อยางนอย 

รอยละ 90

วิสาหกิจชุมชน 

และกลุมเกษตรกร 

มีความเขมแข็ง 

รอยละ 25

สหกรณมีความ

เขมแข็งในระดับ 1

และ 2 อยางนอย

รอยละ 95

วิสาหกิจชุมชน 

และกลุมเกษตรกร 

มีความเขมแข็ง 

รอยละ 30

สหกรณมีความ

เขมแข็งในระดับ 1

และ 2 อยางนอย

รอยละ 95

วิสาหกิจชุมชน 

และกลุมเกษตรกร 

มีความเขมแข็ง 

รอยละ 35

สหกรณมีความ

เขมแข็งในระดับ 1

และ 2 อยางนอย

รอยละ 95

วิสาหกิจชุมชน 

และกลุมเกษตรกร 

มีความเขมแข็ง 

รอยละ 40

สิ้นสุดป พ.ศ. 2565 กรมปเปาหมายสหกรณมีความเขมแข็งในระดับ 1 และ 2 อยางนอย รอยละ 90 และกลุมเกษตรกรความเขมแข็ง รอยละ 25

และในป 2566-2570 กรมมีเปาหมาย สหกรณมีความเขมแข็งในระดับ 1 และ 2 อยางนอย รอยละ 95 และกลุมเกษตรกรความเขมแข็ง รอยละ 30
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แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติประจําปงบประมาณ 2565  เม่ือวันที่ 5 พฤษภาคม 

2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติประจําป 2565

ประกอบดวย 4 แนวทาง ดังนี้  

1) การมองเปาหมายรวมกันในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทฯ   

2) การวิเคราะห Gap Analysis เพ่ือวางมาตรการแกไขสถานการณและจัดทําขอเสนอโครงการสําคัญรวมกัน 

3) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการ  

4) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  

ซ่ึงไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําโครงการสําคัญเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ หลังจากวิเคราะหและประมวลผลหวงโซคุณคา (Value Chain) ที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายของแผนแมบทยอย 

ทางสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สศช. ไดเผยแพร 140 Final Value Chains เพ่ือใชประกอบการจัดทําโครงการ

สําคัญ 

หวงโซคุณคาของประเทศไทย 

(Final Value Chain Thailand)

โดยสามารถสบืคน VC 

ที่เกี่ยวของกับกรมไดที่นี่ หรือเว็บไซต http://nscr.nesdc.go.th/vc-thailand/
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ท่ีมา : หวงโซคุณคาประเทศไทย (ฉบับแกไขป 2566) nscr.nesdc.go.th/vc-thailand/

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 11



15 ประเด็นพลังทางสังคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป 2561-2565 ป 2566-2570 ป 2571-2575 ป 2576-2580

ทุกภาคสวนมีสวนรวม

ในการพัฒนาสังคม

เพิ่มข้ึน

มิติดานโอกาสของดัชนีชี้วัด

ความกาวหนาทางสังคม 

(เฉลี่ยรอยละ)

เพิ่มข้ึน

รอยละ 10

เพิ่มข้ึน

รอยละ 10

เพิ่มข้ึน

รอยละ 10

เพิ่มข้ึน

รอยละ 10

แผนยอยภายใตประเด็นพลังทางสังคม

150101 แผนยอยการเสริมสรางทนุทางสงัคม

โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 

โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการสงเสริมการดําเนินงาน

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริมีเปาหมายเพ่ือสงเสริม สนับสนุน พัฒนาการดําเนิน

กิจกรรมดานเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาคุณภาพของชีวิตสมาชิกสหกรณและ

กลุมเกษตรกร สงผลใหเนนการเสริมสรางศักยภาพและความสามารถของประชาชน 

รวมท้ังการเปดโอกาสใหเกิดกระบวนการ รวมตัวของประชากรทุกกลุม ทุกเพศ 

ทุกวัย รวมถึงภาคีเครือขายพัฒนา ในการรวมคิด รวมลงมือพัฒนา จะเปนพลัง

สําคัญในการสรางโอกาสและความเสมอภาคในสังคมควบคูไปกับการดําเนินการ

ของภาครัฐ ตามเปาหมายแมแมบทฯ 
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แผนยอยภายใตประเด็นเศรษฐกิจฐานราก

16 ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป 2561-2565 ป 2566-2570 ป 2571-2575 ป 2576-2580

รายไดของประชากร

กลุมรายไดนอยเพ่ิมขึ้น

อยางกระจายและ

อยางตอเนื่อง

ดัชนีการพัฒนาอยางทั่วถึง 

(คะแนน)
4.30 คะแนน 4.40 คะแนน 4.50 คะแนน 4.60 คะแนน

160101 แผนยอยการยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ 

160201-160202 แผนยอยการสรางสภาพแวดลอมและกลไกที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือสรางรายได 

โครงการชวยเหลือดานหนี้สิน

สมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร
โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือ

แกไขปญหาที่ดินทํากนิของเกษตรกร
โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบ

ตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร

โครงการดังกลาวเปนการสงเสริม พัฒนา และชวยเหลือใหสหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการแกไขปญหาและพัฒนาอาชีพ ตลอดจนพัฒนาใหเปนผูประกอบการ 

ท้ังยังพัฒนาชองทางการตลาดและเครือขาย เพ่ือใหเกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจรในรูปแบบการคาท่ีเปนธรรม ตามเปาหมายแผนแมบทฯ
13



20 ประเด็นการบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
ที่เก่ียวของกับกรมสงเสริมสหกรณ

แผนยอย เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป 2561-2565 ป 2566-2570 ป 2571-2575 ป 2576-2580

แผนยอยการ

พัฒนาบริการ

ประชาชน

200101 งานบริการภาครัฐ

ที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัล

เพิ่มข้ึน

สัดสวนความสําเร็จ

ของกระบวนงานที่

ไดรับการ

ปรับเปลี่ยนใหเปน

ดิจิทัล

รอยละ ๑๐๐ (ทั้งหมด ๒,๑๘๐ 

กระบวนงานแบงเปนกระบวนงาน

ในระบบอํานวยความสะดวก

ในการประกอบธุรกิจแบบครบ

วงจร ๓๐๐ กระบวนงาน และ

กระบวนงาน อื่น ๆ ๑,๘๘๐ 

กระบวนงาน)

รอยละ ๑๐๐

ทุกกระบวนงาน

(๕,๓๖๐)

รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐

การพัฒนาองคการสูดิจิทัล : ระบบบริการ “คัดสําเนาทะเบียนสหกรณ Online”

การประเมินสถานะของหนวยงานในระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

กรมมีการดําเนินการโครงการเพ่ือนําเทคโนโลยีมาปรับใช

ในการบริการประชาชน สามารถอํานวยความสะดวก 

และตอบสนองไดอยารวดเร็ว ตามเปาหมายแผนแมบทฯ 
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• แผนการปฏิรูปประเทศ คือ แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ ตาม พ.ร.บ. แผนและข้ันตอนการ

ดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 โดยจะเปนแผนท่ีมุงเนนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือแกไขประเด็นปญหา

และอุปสรรคเรงดวนเชิงโครงสราง วิธีและกระบวนการ หรือ กลไก หรือ กฎระเบียบในชวงหาปของยุทธศาสตรชาติ 

เพ่ือใหรากฐานการพัฒนามีความม่ันคง เหมาะสมกับบริบทประเทศและทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของมีความพรอม

รวมขับเคลื่อนประเทศใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนตามยุทธศาสตรชาติ 

• แผนการปฏิรูปประเทศมีทั้งดวย 2 แผน คือ (1) แผนการปฏิรูปประเทศ (13 ดาน) และ

(2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนระดับที่ 2

15



แผนการปฏิรูปประเทศ 

(13 ดาน) 

แผนระดับที่ 2

กรมสงเสริมสหกรณ มีโครงการที่เก่ียวของ ป 2565 ดังนี้

ดานเศรษฐกิจ

โครงการพัฒนาคนรุน

ใหม ไทยนิยม ยั่งยืน 

ตามศาสตรพระราชา

ดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

โครงการสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพ เพ่ือแกไข

ปญหาที่ดินทํากิน

ของเกษตรกร

1. ดานการเมือง

2. ดานการบริหารราชการแผนดิน 

3. ดานกฎหมาย  

4. ดานกระบวนการยุติธรรม

5. ดานเศรษฐกิจ

6. ดานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

7. ดานสาธารณสุข  

8. ดานส่ือสารมวลชนเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

9. ดานสังคม 

10. ดานพลังงาน 

11. ดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

12. ดานการศึกษา 

13. ดานวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน 

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
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แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบับปรับปรุง) 

แผนระดับท่ี 2

แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ดาน  62 Big Rock 

1. ดานการเมือง (5 Big Rock)

2. ดานการบริหารราชการแผนดิน (5 Big Rock)

3. ดานกฎหมาย (5 Big Rock)

4. ดานกระบวนการยุติธรรม (5 Big Rock)

5. ดานเศรษฐกิจ (5 Big Rock)

6. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(4 Big Rock)

7. ดานสาธารณสุข (5 Big Rock)

8. ดานสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3 Big Rock)

9. ดานสังคม (5 Big Rock)

10. ดานพลังงาน (5 Big Rock)

11. ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ (5 Big Rock)

12. ดานการศึกษา (5 Big Rock)

13. ดานวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย (5 Big Rock)

ดานเศรษฐกิจ

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสรางเกษตรมูลคาสูง : 

เปาหมายยอยท่ี 5 (MS5) พัฒนาสหกรณ

การเกษตรใหมีความเขมแข็งและสงเสริมใหเกิด

ผูใหบริการดานการจัดการสมัยใหม

เปาหมายยอยท่ี 5.2 (MS5.2) พัฒนาศกัยภาพ

สหกรณและกลุมเกษตรกรใหเขาสูระบบการผลิต

เกษตรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา

ประเด็นที่เก่ียวของกับกรมสงเสริมสหกรณ

17



กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสรางเกษตรมูลคาสูง (High Value Added)

ภาคเกษตรขาดการพัฒนาที่เหมาะสมมาเปนเวลานาน เกษตรกรสวนใหญยังทําเกษตรแบบดั้งเดิมที่มีผลิตภาพ และ

ประสิทธิภาพ (Productivity and Efficiency) อยูในระดับต่ํา โดยวัดจากมูลคาเพ่ิมตอแรงงาน ในชวงป 2553-2558 ที่ชี้วา

การเติบโตของมูลคาเพ่ิมตอแรงงานของไทยคิดเปนเพียงรอยละ 1.9 ตอป ซ่ึงคอนขางต่ําเม่ือเทียบกับตางประเทศ โดยเฉพาะ

ผลิตภาพภาคเกษตรที่วัดจากอัตราการผลิตตอพ้ืนที่ของไทยที่มีคาคอนขางต่ําเม่ือเทียบกับประเทศอื่น 

แนวทางหนึ่งที่สําคัญและเรงดวนในการเพ่ิมผลิตภาพและมูลคาตอหนวยพ้ืนที่ทางการเกษตร คือ การปรับเปลี่ยนไปสู

การปลูกพืชที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง ที่สําคัญจะตองปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน ของภาคเกษตร ดวยการปรับโครงสราง 

จากเกษตรแบบดั้งเดิมพัฒนาไปสูเกษตรสมัยใหมที่มีมูลคาสูง (High Value Added) รวมถึงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย

ดานอาหาร และตอยอดการพัฒนาไปสูเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจควบคูไปกับการพัฒนาสังคมและ

การรักษาสิ่งแวดลอมไดอยางสมดุล ม่ันคง และเติบโตไดอยางย่ังยืน เพ่ือสนับสนุนใหเกิดเศรษฐกิจ BCG ที่สามารถแขงขันไดในระดับโลก

ซ่ึงในป พ.ศ.2565 กรมมีโครงการที่รวมขับเคลื่อน คือ 

โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ กลุมเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
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บทบาทกรมสงเสริมสหกรณ คือ พัฒนาสหกรณการเกษตรใหมีความเขมแข็งและสงเสริมใหเกิดผูใหบริการดานการจัดการ

เกษตรสมัยใหม (Service Provider) อยางครบวงจร เพ่ือใหมีบทบาทในการชวยเหลือเกษตรกรในการทําการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ

ที่มา : เอกสารประกอบการประชุมหารือการจัดทํากรอบแนวทางการดําเนินการ แผนงานบูรณาการพัฒนาและ

สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 64 19



แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2565

แผนระดับที่ 2

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ คือ แผนเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ

ดานเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเน่ืองในแตละชวงระยะเวลา 5 ป โดยตองสอดคลองกับ

• แนวนโยบายแหงรัฐสูยุทธศาสตรชาติ 

• สภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศและของโลก 

• ทิศทางการพัฒนาประเทศที่เหมาะสมตาม พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

พ.ศ. 2561 มาตรา 14 โดยจะเปนแผนช้ีนํา (Indicative Plan) เรื่องของประเด็นยุทธศาสตรชาติ 

ที่จะตองใหความสําคัญในหวง 5 ปน้ัน ๆ
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อยางไรก็ตามแผนฯ 12 จะสิ้นสุด

ลงในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 

สศช. ไดยกรางแผนฯ 13 โดยมีจุดมุงเนน

และมีสวนที่กรมตองเก่ียวของและตอง

เตรียมการ ดังน้ี
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(ราง) แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2566-2570

แผนระดับที่ 2

*

*

*

ที่มา : เอกสารประกอบการประชมุเพื่อรับฟงความเห็นตอ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (ฉบับที่ 13) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 22



3.1 จํานวนสหกรณภาคเกษตร

ในช้ันท่ี 1 ตามเกณฑการจัดระดับ

ความเขมแข็งสหกรณเพ่ิมข้ึน 

อยางนอยรอยละ 18 เมื่อสิ้นสุด

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13

3.2 จํานวนกลุมเกษตรกรในช้ัน

ท่ี 1 ตามเกณฑการจัดระดับความ

เขมแข็งกลุมเกษตรกรเพ่ิมข้ึน 

อยางนอยรอยละ 6 เมื่อสิ้นสุด

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13

ตัวชี้วัดที่กรมเก่ียวของ

ที่มา : เอกสารประกอบการประชมุเพื่อรับฟงความเห็นตอ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ 13) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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แผนระดับที่ 3
ที่สําคัญและเกี่ยวของกับกรม 

03

 นโยบายรัฐบาล

 ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564-2569

(Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)

 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565)

 แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)

 แผนปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมสหกรณ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565)

 แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2565 ของกรมสงเสริมสหกรณ
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ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2564-2569 (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)

แผนระดับท่ี 3

• ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความยั่งยืนของฐานทรัพยากร

และความหลากหลายทางชีวภาพดวยการจัดสมดุล

ระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน 

• ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

ใหเขมแข็งดวยทุนทรัพยากร อัตลักษณความคิด

สรางสรรค และเทคโนโลยีสมัยใหม  

• ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ภายใตเศรษฐกิจ BCG ใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน

• ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางความสามารถในการ

ตอบสนองตอกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก

แนวทางท่ี 1

อนุรักษและใชทรัพยากรทางการเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน

แนวทางท่ี 2

สงเสริมเกษตรสมัยใหม การผลิตสนิคาเกษตรมูลคาสูง 
แนวทางท่ี 3

พัฒนาเกษตรมืออาชีพและเสริมสรางความเช่ียวชาญ

ของบุคลากรภาครัฐ 
แนวทางท่ี 4

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 

แนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรดวย

โมเดลเศรษฐกิจ BCG Model ของ กษ.
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แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565)

แผนระดับท่ี 3

เปาประสงค คือ เกษตรกรมีรายไดอยางนอย 97,860 ภายในป 2565

เปาหมาย 1. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมขึ้น

2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น

3. รายไดเกษตรกรเพ่ิมขึ้นอยางกระจายและตอเนื่อง

4. ความมั่นคงดานน้ําทางการเกษตรของประเทศเพ่ิมขึ้น

ตัวชี้วัด 1. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมขึ้น

เฉล่ียรอยละ 3.8

2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นเฉล่ียรอยละ 1.2

3. เกษตรกรที่มีรายไดตํ่ากวาเสนความยากจนลดลง

ไมนอยกวารอยละ 10 ตอป

4. พ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้นไมตํ่ากวาปละ 350,000 ไร

กลยุทธ

1. สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลคาสินคาเกษตร

3. สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขันภาคเกษตร

4. บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม

อยางสมดุลและย่ังยืน

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

วิสัยทัศน  “ภาคเกษตรม่ันคง เกษตรกรม่ังคั่ง ทรัพยากรเกษตรย่ังยืน”
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) ของกรมสงเสริมสหกรณ

แผนระดับท่ี 3

กลยุทธ

1. เสริมสรางการสหกรณใหเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และคุณภาพชีวิตของประชาชน

2. พัฒนาและสรางศักยภาพของสถาบันเกษตรกร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการตลาด 

ตลอดหวงโซอุปทาน (Supply chain)

3. พัฒนาการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในระบบ

สหกรณ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและ

การสรางนวัตกรรมในการบริหารจัดการ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรมสงเสริมสหกรณ

พันธกิจ

1) กํากับดูแลสหกรณและกลุมสหกรณใหอยูในกรอบของกฎหมายและทันตอสถานการณ

2) เสริมสรางการเรียนรูและทักษะดานการสหกรณใหแกบุคลากรและประชาชนทั่วไป

3) สงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหมีการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและ

เขมแข็งทัง้ทางเศรษฐกิจและสังคม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4) สนับสนุนดานเงินทุนสารสนเทศ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกร

เปาประสงค

ระบบสหกรณไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหเปนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน 

วิสัยทัศน “การสหกรณม่ันคง สหกรณและกลุมเกษตรกรเขมแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนย่ังยืน”
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แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2565 ของกรมสงเสริมสหกรณ

แผนระดับที่ 3

ยุทธศาสตรชาติ 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

แผนแมบทฯ 
(03) การเกษตร (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก

แผนแมบทยอย แผนยอยการพัฒนา

ระบบนิเวศการเกษตร
แผนยอยเกษตร

ปลอดภัย
แผนยอย

เกษตรแปรรูป

แผนยอยการ

เสริมสราง

ทุนทางสังคม

แผนยอยการสรางสภาพแวดลอม

และกลไกท่ีสงเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก

แผนยอยการยกระดับ

ศักยภาพการเปน

ผูประกอบการธุรกิจ

แผนระดับ 2

แผนระดับ 1

ตัวช้ีวัด

แผนแมบทยอย

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

สาขาเกษตรขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.8
มิติดานโอกาสของดัชนีช้ีวัดความ

กาวหนาทางสังคม เพ่ิมข้ึนรอยละ 10
ดัชนีการพัฒนาอยางท่ัวถึง 4.30 คะแนนตัวช้ีวัด

แผนแมบทฯ

สหกรณมีความเขมแข็ง

ในระดับ 1 และ 2 อยางนอย 

รอยละ 90 กลุมเกษตรกร

มีความเขมแข็ง รอยละ 25

ดัชนีช้ีวัด

ทุนทางสังคม 

เพ่ิมข้ึน

รอยละ 10

อัตราการเติบโต

ของรายไดของกลุม

ประชากรรอยละ 40

ท่ีมีรายไดต่ําสุด ไมต่ํา

กวารอยละ 15 ตอป

อัตราการเติบโตของมูลคา

เศรษฐกิจฐานรากของมูลคา

สินคา OTOP อยางนอย

รอยละ 30ของปฐาน

สัดสวน

ภาระหน้ีตอ

รายได (debt 

service ratio) 

รอยละ 55

อัตราการขยายตัว

ของมูลคาสินคา

เกษตรปลอดภัย 

ขยายตัวรอยละ 3

อัตราการขยายตัว

ของมูลคาสินคา

เกษตรแปรรปู 

ขยายตัวรอยละ 3

เปาหมายท่ี 1 ขจัดความยากจน เปาหมายท่ี 2 ขจัดความอดอยากและสรางความมั่นคงทางอาหาร 
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แผนระดับ 3

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม)
ดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานเศรษฐกิจ

แผนแมบทยอย
แผนยอยการพัฒนา

ระบบนิเวศการเกษตร
แผนยอยเกษตร

ปลอดภัย
แผนยอย

เกษตรแปรรูป

แผนยอยการ

เสริมสราง

ทุนทางสังคม

แผนยอยการสรางสภาพแวดลอม

และกลไกท่ีสงเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก

แผนยอยการยกระดับ

ศักยภาพการเปน

ผูประกอบการธุรกิจ

ตัวช้ีวัด

แผนแมบทยอย

สหกรณมีความเขมแข็ง

ในระดับ 1 และ 2 อยางนอย 

รอยละ 90 กลุมเกษตรกร

มีความเขมแข็ง รอยละ 25

ดัชนีช้ีวัด

ทุนทางสังคม 

เพ่ิมข้ึน

รอยละ 10

อัตราการเติบโต

ของรายไดของกลุม

ประชากรรอยละ 40

ท่ีมีรายไดต่ําสุด ไมต่ํา

กวารอยละ 15 ตอป

อัตราการเติบโตของมูลคา

เศรษฐกิจฐานรากของมูลคา

สินคา OTOP อยางนอย

รอยละ 30ของปฐาน

สัดสวน

ภาระหน้ีตอ

รายได (debt 

service ratio) 

รอยละ 55

อัตราการขยายตัว

ของมูลคาสินคา

เกษตรปลอดภัย 

ขยายตัวรอยละ 3

อัตราการขยายตัว

ของมูลคาสินคา

เกษตรแปรรปู 

ขยายตัวรอยละ 3

โครงการสงเสริม

เกษตรปลอดภัย

ในสหกรณและ

กลุมเกษตรกร

โครงการพัฒนา

ศักยภาพการดําเนิน

ธุรกิจของสหกรณ 

กลุมเกษตรกร 

และธุรกิจชุมชน

โครงการพัฒนาพ้ืนที่

โครงการหลวง 

ผลผลิตสหกรณและ

กลุมเกษตรกรไดรับ

การสงเสริมและพัฒนา

ใหมีความเขมแข็ง

ตามศักยภาพ

โครงการพัฒนา

ทักษะในการ

ประกอบอาชีพ

เพ่ือสรางรายได 
โครงการสงเสริม

การดําเนินงานอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ

โครงการ

ชวยเหลือดาน

หนี้สินสมาชิก

สหกรณและ

กลุมเกษตรกร

โครงการสงเสริมและพัฒนา

อาชีพเพ่ือแกไขปญหาที่ดิน

ทํากินของเกษตรกร

โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบ

ตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร

1) เสริมสรางการสหกรณ

ใหเปนกลไกขับเคลื่อนและ

คุณภาพชีวิตของประชาชน

2) พัฒนาและสรางศักยภาพของสถาบันเกษตรกร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการตลาด

ตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain)

3) พัฒนาการบริหารจัดการและธรรมาภบิาลในระบบ

สหกรณ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

และการสรางนวัตกรรมในการบริหารจัดการ

4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ของกรมสงเสริมสหกรณ

แผ
นป

ฏิบั
ติร

าช
กา

รร
าย

ป

พ
.ศ

. 2
56

5 
ขอ

งก
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สง
เส

ริม
สห

กร
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1

11 1

1

2 2 2
2

2 3 4

41 2 3
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ง

การบริหารงบประมาณ และแผนงานโครงการ

ตามแผนปฏิบัติงานประจําป 2565
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การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ แบ่งเป็น 5 ประเภท 
แก้ไขปรับปรุงตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 33 และหนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68

หมายถึง รายจ่ายท่ีกาํหนดใหจ่้ายเพ่ือ

การบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแ้ก่

- เงินเดือน ค่าจา้งประจาํ 

- ค่าจา้งชัว่คราว และ

- ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 

รวมถึงรายจ่ายท่ีกาํหนดใหจ่้ายจาก

งบรายจ่ายอ่ืนใดในลกัษณะรายจ่ายดงักล่าว

1. งบบุคลากร 2.งบดาํเนินงาน

หมายถึง รายจ่ายท่ีกาํหนดใหจ่้ายเพ่ือ

การบริหารงานประจาํ ไดแ้ก่ รายจ่าย

ในลกัษณะ

- ค่าตอบแทน - ค่าใชส้อย 

- ค่าวสัดุ - ค่าสาธารณูปโภค

รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีกาํหนดใหจ่้ายจาก

งบรายจ่ายอ่ืนใดในลกัษณะรายจ่ายดงักล่าว 

3. งบลงทุน

หมายถึง รายจ่ายท่ีกาํหนดใหจ่้ายเพ่ือ

การลงทุน ไดแ้ก่ รายจ่ายท่ีจ่ายใน

ค่าครุภณัฑ ์ 

ค่าท่ีดิน    และ

ส่ิงก่อสร้าง 
รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีกาํหนดใหจ่้ายจากงบ

รายจ่ายอ่ืนใดในลกัษณะรายจ่ายดงักล่าว 
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หลกัการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

4. งบเงนิอุดหนุน

หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือ

เพ่ือชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงานท่ีกําหนดใหใชจายจากงบเงินอุดหนุน

ตามท่ีกําหนดในหลักการจําแนกฯ นี้ 

รวมถึงนิติบุคคล เอกชนหรือกิจการ

อันเปนสาธารณประโยชน และรายจายท่ี

สํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้

เงินอุดหนุนท่ีกรมดําเนินการสนับสนุนให สหกรณกับกลุม

เกษตรกร ซ่ึงเปนนิติบุคคลตามเงื่อนไข กรมสนับสนุนเงิน

อุดหนุนใหในลักษณะงบลงทุน คือ ครุภัณฑและสิ่งกอสราง

ซ่ึงสํานักงานสหกรณจังหวัดตองแจงและกํากับใหสหกรณ/

กลุมเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุนเตรียมการจัดซ้ือจัดจาง

ตามระเบียบของสหกรณในลักษณะเดียวกับงบลงทุนของ 

สนง.สกจ. ไมตองรอแผน ใหดําเนินการทันทีที่ไดรับหนังสือ

แจงจากกรมใหเตรียมการโดยสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกและ

การลงนามในสัญญาไว

แก้ไขปรับปรุงตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 33

และหนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68
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หลกัการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

5. งบรายจ่ายอ่ืน

หมายถึง รายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ เชน 

1. เงินราชการลับ 

2. เงินคาปรับท่ีจายคืนใหผูขายหรือผูรับจาง 

3. คาจางท่ีปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือการจัดหา หรือ

ปรับปรุงครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

4. คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

5. คาใชจายสําหรับองคกรตามรัฐธรรมนูญ (สวนราชการ) 

6. รายจายเพ่ือชําระหนี้เงินกู 

7. คาใชจายสําหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน
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อาํนาจในการบริหารงบประมาณของจังหวดั

งบดาํเนินงานเหลือจ่าย คือ “งบดําเนินงานคงเหลือจากการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปกลาวคือ หนวยงานไดดําเนิน

โครงการ/กิจกรรมตามขั้นตอนท่ีกําหนดจนบรรลุวัตถุประสงคและครบเปาหมาย

ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปแลว”

เงื่อนไขการบริหารงบประมาณเพือ่ไปดําเนนิการกิจกรรม นอกเหนือจากที่กําหนดไวใน

แผนปฏิบัติงานประจําป
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อาํนาจในการบริหารงบประมาณของจังหวดั

งบดาํเนินงานเหลือจ่าย เงื่อนไขที่ตองระวัง
1) แผนงานพื้นฐาน สามารถนํางบดําเนินงานคงเหลือจากการดําเนินงาน/กิจกรรมภายใตแผนงาน

พื้นฐาน ไปบริหารจัดการหรือนําไปจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติมได ในลักษณะงบดําเนินงาน ภายใต

แผนงานพื้นฐาน ผลผลิตและประเภทรายจายเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือเพิ่มเปาหมายตัวชี้วัด

ภายใตโครงการเดิม หรือดําเนินกิจกรรมขยายผล/ตอยอดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการเดิม 

หามนําไปถัวจาย/เบิกจายแผนงานและโครงการอื่น และไมเปนการเบิกจายในงบบุคลากร งบลงทุน 

และงบเงินอุดหนุน รวมถึงงบดําเนินงานที่เปนการผูกพันรายการในปตอไป เชน คาเชาสํานักงาน  

คาจางเหมาบริการ เปนตน

เงื่อนไขการบริหารงบประมาณเพือ่ไปดําเนนิการกิจกรรม นอกเหนือจากที่กําหนดไวใน

แผนปฏิบัติงานประจําป
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อาํนาจในการบริหารงบประมาณของจังหวดั

งบดําเนินงานเหลือจ่าย เงื่อนไขที่ตองระวัง

2) แผนงานยุทธศาสตร หนวยงานสามารถนํางบดําเนินงานคงเหลือจากการดําเนินงาน/

กิจกรรมภายใตแผนงานยุทธศาสตร ไปบริหารจัดการหรือนําไปจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติมได 

ภายใตแผนงานยุทธศาสตร โครงการและประเภทรายจายเดียวกันเทานั้น เพ่ือเพ่ิมเปาหมายตัวชี้วัด

ภายใตโครงการเดิมหรือดําเนินกิจกรรม ขยายผล/ตอยอดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ

ภายใตแผนงานยุทธศาสตร ที่ไดรับงบประมาณเทานั้น 

หามนําไปถัวจายหรือนําไปใชในแผนงานพ้ืนฐาน/แผนงานบูรณาการ/แผนงานยุทธศาสตรอื่น/ 

โครงการอื่นภายใตแผนงานยุทธศาสตรเดียวกัน และไมเปนการเบิกจายในงบบุคลากร งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน งบดําเนินงานที่มีลักษณะผูกพันรายการในปตอไป เชน คาเชาสํานักงาน  คาจางเหมา

บริการ เปนตน รวมถึงไมนําไปเปนคาซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสรางของหนวยงาน
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อาํนาจในการบริหารงบประมาณของจังหวดั

งบดาํเนินงานเหลือจ่าย เงื่อนไขที่ตองระวัง

การขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม โดยใชงบประมาณเหลือจายตาม 1) และ 2) ที่เปนไปตาม

เงื่อนไขขางตน ใหเสนอผูวาราชการจังหวัดเปนผูพจิารณาอนมัุติตามคําสั่งกรมสงเสริมสหกรณ 

ที่ 280/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง การมอบอํานาจผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติ

ราชการแทนดานการบรหิารงบประมาณ และเม่ือดําเนนิการแลวใหรายงานกรมทราบดวย

ทั้งนี้ การดําเนินการตองเปนไปตามระเบยีบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ

หลักเกณฑวาดวยการใชงบประมาณรายจายการโอนจัดสรรหรอืการเปลีย่นแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 

2562 รวมถึงหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ

ไมเขาขายเปนการนําไปเบิกจายในงบบุคลากร งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน
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งบประมาณทีไ่ม่อยู่ในอาํนาจในการบริหารงบประมาณของจงัหวดั

1. แผนงานบูรณาการ (ทุกหมวดรายจาย) ใหหนวยงานสวนภูมิภาคที่ดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใตแผนงาน

บูรณาการไดบรรลวัุตถุประสงคและเปาหมายของโครงการเรียบรอยแลว และมีงบประมาณ

คงเหลือจากการดําเนินงาน ตองสงคนืเงินงบประมาณใหกรมสงเสริมสหกรณทนัที 

หากหนวยงานมีความจําเปนตองใชงบประมาณในแผนงานดังกลาว ใหประสานงานกับ

หนวยงานสวนกลางที่รับผิดชอบโครงการ สรุปเสนอใหความเห็นกอนเสนออธิบดีพิจารณา

ตามลําดับอํานาจตอไป

2. งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน (ทุกแผนงาน) กรณีมีเหลอืจายจากการ

ดําเนินงานและ/หรอืการจัดซื้อจัดจาง/หมดความจําเปน/ไมสามารถเบกิจายได ในทุกแผนงาน

ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ใหหนวยงานสงคนืเงนิ

งบประมาณใหกรมสงเสรมิสหกรณทนัทีทีท่ราบ
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ขอ 3 กรอบการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิม่เติมระหวางป ประเภทรายจายงบดําเนินงาน

คาซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง ใหหนวยงานบริหารงบประมาณภายในวงเงนิที่หนวยงานไดรบัจัดสรร 

หากมีความจําเปนตองขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมมีเงื่อนไขประกอบการพิจารณา ดังนี้

1) ใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการซอมแซมครุภัณฑ/สิ่งกอสราง พรอมแนบเอกสารประกอบ ไดแก ประวัติการซอมแซมยอนหลัง 3 ป 

ทะเบียนครุภัณฑ/สิ่งกอสราง ระบุอายุการใชงานและรูปถายปจจุบันของครุภัณฑ/สิ่งกอสรางที่จะซอมแซม ใบเสนอราคาอยางนอย 3 บริษัท/รานคา 

พรอมสรุปงบดําเนนิงาน (อํานวยการ) คงเหลือของหนวยงานและแผนการใชจาย

2) ไมควรเปนรายการเดิมที่ไดรับจัดสรรคาซอมแซมในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หากมีความจําเปนอันเปนเหตุสุดวิสัยตองชี้แจงความจําเปนเพ่ิมเติม

3) คาซอมแซมครุภัณฑ ตองไมเกินรอยละ 50 ของราคาที่จัดหาใหม ทั้งนี้ คาซอมแซมที่มีวงเงินต่ํากวา 5,000 บาท/หนวย ใหบริหารจากงบประมาณ

ของหนวยงาน 

4) คาซอมแซมรถยนตราชการ เฉพาะการซอมกลาง ที่มีอายุการใชงานครบรอบ 6 ปขึ้นไป หรือใชงานครบ 120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน 

ใหแนบใบเสนอราคาอยางนอย 3 บริษัท/รานคา หรือใบเสนอราคาของศูนยบรกิารมาตรฐานของผูผลิตรถยนต 1 ฉบับ

ยกเวน การซอมปกติ การเปลี่ยนถายวัสดุหลอลื่น และบํารุงรกัษาตามระยะทางใชงาน ใหบริหารจากงบประมาณของหนวยงานกอน

5) คาซอมแซมสิ่งกอสราง เชน การซอมแซมสํานักงาน/หลังคา/หองน้ํา ฯลฯ เพ่ือใหใชงานไดตามปกติ จะตองไมเปนการปรับปรุงหรือตอเติมสิ่งกอสราง

เดิมใหมีมูลคาเพ่ิมขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุไปจากเดิม โดยใหแนบใบเสนอราคาอยางนอย 3 บริษัท/รานคา และ/ปร.4 ปร.5 ระยะเวลาคํานวณราคาไมเกิน 6 

เดือน/มีผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตําแหนงนายชางโยธาและวิศวกรโยธารบัรอง 

ทั้งนี้ กอนดําเนินการใด ๆ ตรวจสอบใหดีวาเปนรายการที่อยูในทะเบียนครุภัณฑและสิง่กอสรางของหนวยงาน

หมายเหตุ : การดําเนินงานตองไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักและความปลอดภัยหรอืไมมีความจําเปนตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา

ดําเนินการ
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เงื่อนไขสําคัญในการใชงบประมาณ

1. ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบราชการที่เกี่ยวของโดยเครงครัด และคํานึงถึงความโปรงใส คุมคา 

ประหยัด ประโยชนที่ไดรับ ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการดําเนินการ
2. กรณีเปนการฝกอบรมบุคคลภายนอก (หมายถึง โครงการสัมมนาและฝกอบรมที่มีผูเขารับการฝกอบรม

เกินก่ึงหนึ่งไมใชบุคลากรของรัฐ) เม่ือไดรับอนุมัติโครงการจากหัวหนาสวนราชการผูมีอํานาจอนุมัติแลว (อธิบดีหรือ

ผูวาราชการจังหวัด) ตองเสนออธิบดีกรมสงเสริมสหกรณอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขารวมการฝกอบรม ตามคําสั่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ 240/2560 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง มอบหมายอํานาจหนาที่ให

ขาราชการปฏิบัติราชการแทนหัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ
3. กรณีโครงการฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน หนวยงานตองจัดใหมีการประเมินผล

การฝกอบรมและสัมมนา พรอมทั้งรายงานตอหัวหนาสวนราชการที่จัดฝกอบรมภายใน 60 วัน นับต้ังแตวันสิ้นสุด

การฝกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง

ประเทศ พ.ศ. 2549 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ขอ 23
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การเสริมสรางทุนทางสังคม 

ผลผลิตสหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับ

การสงเสริมและพัฒนาใหมีความเขมแข็ง

ตามศักยภาพ

งปม. รวม 496.3816 ลบ.
(งบดําเนินงาน 373.8027 ลบ. งบลงทุน 114.4683 ลบ.

งบเงินอุดหนุน 7 ลบ. งบรายจายอ่ืน 1.1106 ลบ.)

ผลผลิต/

โครงการ/

งบประมาณ

(1) สหกรณมีความเขมแข็ง ระดับ 1 - 2 รอยละ 90

(2) กลุมเกษตรกรมีความเขมแข็งรอยละ 25

แผนแมบทยอย

ประเด็นที่ 3 การเกษตร

การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป

แผนงานพ้ืนฐาน

ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

อัตราการขยายตัวของ

มูลคาสินคาเกษตรปลอดภัย 

ขยายตัวรอยละ 3

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ วิสาหกิจชุมชน 

และกลุมเปาหมาย) ท่ีขึ้นทะเบียนกบักระทรวงเกษตร

และสหกรณมีความเขมแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น

อัตราการขยายตัวของมูลคา

สินคาเกษตรแปรรูปฯขยายตัว

รอยละ 3

แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคาแผนงาน

ประเด็นแผนแมบท 

โครงการสงเสริมเกษตร

ปลอดภัยในสหกรณและ

กลุมเกษตรกร

งบดําเนินงาน 6.7226 ลบ.

เปาหมายแผนแมบท ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดแผนแมบท อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศสาขาเกษตร เฉล่ียรอยละ 3.8

เปาหมายแผน

แมบทยอย
สินคาเกษตรปลอดภัย

มีมูลคาเพ่ิมข้ึน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

การดําเนินธุรกิจของ

สหกรณ กลุมเกษตรกร 

และธุรกิจชุมชน

งบดําเนินงาน 9.9913 ลบ.

สินคาแปรรูปและผลิตภัณฑ

มีมูลคาเพ่ิมข้ึน

ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม

ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาสงัคมเพ่ิมข้ึน 

มิติดานโอกาสของดัชนีชี้วัดความกาวหนาทางสังคม เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึน

อยางตอเนื่อง 

ดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคม เพ่ิมข้ึนรอยละ 10

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม

โครงการพัฒนาพ้ืนที่

โครงการหลวง 

งปม. รวม 5.1691 ลบ.
(งบดําเนินงาน 2.1009 ลบ.

งบเงินอุดหนุน 3.0682 ลบ.) 

โครงการสงเสริมการ

ดําเนินงานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

งปม. 21.8150 ลบ.
(งบดําเนินงาน 10.1028 ลบ.

งบเงินอุดหนุน 11.7122 ลบ.) 

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมสงเสรมิสหกรณ

ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

ประเทศมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

4 5

ตัวช้ีวัด

แผนแมบทยอย

2 31

ยุทธศาสตรชาติ
20 ป

4 52 31
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โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ

เพ่ือสรางรายได 

งบดําเนินงาน 2.5125 ลบ.

อัตราการเติบโตของรายไดของกลุมประชากร 

รอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุด 

ไมต่ํากวารอยละ 15 ตอป

การยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ 

โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบ

ตลาดภายในสําหรับสนิคาเกษตร

งบดําเนินงาน 2.6778 ลบ.

แผนงานยุทธศาสตรสนับสนุนการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจ

ฐานรากเพ่ิมข้ึน

ประเด็นที่ 16 ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก

รายไดของประชากรกลุมรายไดนอยเพ่ิมข้ึนอยางกระจายและอยางตอเนื่อง

ดัชนีการพัฒนาอยางทั่วถึง 4.3 คะแนน

การสรางสภาพแวดลอมและกลไกท่ีสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

กลุมประชากรรายไดต่ําสุดรอยละ 40

มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สิน

ไดมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

สัดสวนภาระหน้ีตอรายได (debt service ratio) 

รอยละ 55

โครงการชวยเหลือดานหนี้สิน

สมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร

งบเงินอุดหนุน 200 ลบ.

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

เพ่ือแกไขปญหาที่ดินทํากนิของ

เกษตรกร

งบดําเนินงาน 1.4712 ลบ.

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ผูประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

อัตราการเติบโตของรายไดเศรษฐกิจฐานรากของมูลคา OTOP 

อยางนอย รอยละ 30 ของปฐาน

ประเทศมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นแผนแมบท 

เปาหมายแผนแมบท

ตัวช้ีวัดแผนแมบท

เปาหมายแผน

แมบทยอย

ตัวช้ีวัด

แผนแมบทยอย

แผนแมบทยอย

ผลผลิต/

โครงการ/

งบประมาณ

แผนงาน

ยุทธศาสตรชาติ
20 ป

ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

6 7 8 9

6 7 8 9
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นโยบายอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ป 2565
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แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้าหมายสาํคัญในการดาํเนินงาน

1. รกัษาระดบัชัน้ความเขม้แข็งของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรท่ีอยูใ่นระดบัชัน้ 1

2. ยกระดบัชัน้ความเขม้แข็งของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรท่ีอยูใ่นระดบัชัน้ 2 ไปสูช่ัน้ 1

3. ยกระดบัชัน้ความเขม้แข็งของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรท่ีอยูใ่นระดบัชัน้ 3

ไปสูช่ัน้ 1 และชัน้ 2

4. สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรตอ้งผา่นมาตรฐาน

เปา้หมายตามแผนแมบ่ทยอ่ย ประเดน็การเกษตร แผนยอยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

สหกรณมีความเขมแข็งในระดับ 1 และ 2 อยางนอย รอยละ 90 และกลุมเกษตรกร มีความเขมแข็ง รอยละ 25
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งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและ

งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ สสจ./สสพ. เปนหนวยงานดําเนินการ
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แผนงานพื้นฐานดานการสราง

ความสามารถในการแขงขนั 

กิจกรรมหลักสงเสริมและพฒันาสหกรณ

และกลุมเกษตรกร
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แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. งบประมาณ 230.7234 ลบ. (หนวยงานภูมิภาค) 

อํานวยการ สงเสริม/พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและ

กลุมเกษตรกรตามกฎหมายและภารกิจกรมฯ รวม 12,064 แหง 

(ณ 30 กันยายน 2564)
(1) สหกรณภาคการเกษตร 4,185 แหง
(2) สหกรณนอกภาคเกษตร 3,530 แหง 
(3) กลุมเกษตรกร 4,349 แหง

2. ตัวชี้วัดสําคัญ 
(ตามเอกสารงบประมาณ)

1. สหกรณมีความเขมแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อยางนอยรอยละ 90

2. กลุมเกษตรกรมีความเขมแข็ง รอยละ 25

3. สหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีมีสถานะดําเนินกิจการ มีอัตราการขยายตัว  

ของปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้นจากปกอน รอยละ 3

4. จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีมีอัตราสวนเงินออมตอหน้ีสิน

ของสมาชิกเพ่ิมขึ้นจากปกอนไมนอยกวา รอยละ 62

แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
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แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานที่สําคัญ

1. สหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีนํามาจัดเกณฑมาตรฐานผานเกณฑ   

มาตรฐานของกรมสงเสริมสหกรณ โดย สหกรณ ไมนอยกวารอยละ 80

และกลุมเกษตรกร ไมนอยกวา รอยละ 81

2. สหกรณ/กลุมเกษตรกรสามารถจัดทํางบการเงินและปดบัญชีประจําปได

ภายใน 30 วัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชี

3. สหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีจัดต้ังใหมในป 2565 สามารถดําเนินกิจการ

ไดอยางมีคุณภาพ 

งานกํากับ ดูแล และคุมครองระบบสหกรณ
1. สหกรณและกลุมเกษตรกรท้ังหมดท่ีอยูระหวางชําระบัญชี 

สามารถถอนชื่อได รอยละ 25 
(ไมรวมสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีอยูในขั้นตอนท่ี 6 (คดี))

2. สหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีเกิดขึ้นกอนป พ.ศ. 2565

ไมมีการทุจริต รอยละ 100

กิจกรรม ยกระดับชั้นความเขมแข็งสหกรณภาคการเกษตรและ

กลุมเกษตรกร (กลุมเรงรัด) 

กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนงานตามนโนบายสําคัญและตอบตัวชี้วัด

การประเมินสวนราชการ (สนับสนุนการสงเสริมเกษตรแปลงใหญ)
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แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานที่สําคัญ

สหกรณภ์าค

การเกษตร

• ระดบัชัน้ 1 จาํนวน 530 แห่ง 

• ระดบัชัน้ 2 จาํนวน 2,431 แห่ง

• ระดบัชัน้ 3 จาํนวน   299 แห่ง

สหกรณน์อกภาค

เกษตร

• ระดบัชัน้ 1 จาํนวน 1,285 แห่ง

• ระดบัชัน้ 2 จาํนวน 1,676 แห่ง

• ระดบัชัน้ 3 จาํนวน 370 แห่ง

กลุม่เกษตรกร

• ระดบัชัน้ 1 จาํนวน 91 แห่ง

• ระดบัชัน้ 2 จาํนวน 3,259 แห่ง

• ระดบัชัน้ 3 จาํนวน 352 แห่ง

1. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร 

(การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล/การควบคุมภายใน)

2. ความสามารถในการใหบริการสมาชิก (การมีสวนรวมของสมาชกิ

ในการใชบริการ/ดําเนินกิจกรรมรวมกับสหกรณ/กลุมเกษตรกร

3. ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจอยูในระดับมาตรฐานขึ้นไป 

(พัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ)

4. ประสิทธิภาพของการบริหารงาน 

(การแกไขปญหาในการดําเนินกิจการ/การบริหารงาน)

1. สงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง  

โดย..รักษาสหกรณ/กลุมเกษตรกรในระดับชั้น 1 และยกระดับชั้น  

สหกรณและกลุมเกษตรกร ในระดับชั้น 2 และชั้น 3

49



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรอบการเขาแนะนํา สงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกร ใหกลุมสงเสริมสหกรณ ประจําสัปดาห

- วันจันทร

ประชุมและจัดทําแผนการเขาแนะนําเพ่ือกําหนดประเด็นเขาสงเสริมที่สํานักงาน/ที่ต้ังกลุมสงเสริมฯ

- วันอังคาร ถึง วันพฤหัสบด ี
เขาแนะนํา สงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรตามแผนและประเด็นการแนะนํา สงเสริมที่กําหนดไว

- วันศุกร

สรุปผลการเขาแนะนํา สงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกร รวมถึงการจัดทํารายงานผลการเขาแนะนํา 

สงเสริม ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไข 

เสนอสหกรณจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 หรือพ้ืนที่ 2 

และผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณหลังจากการเขาแนะนํา สงเสริม เพ่ือสั่งการตอไป
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การจัดสรรงบประมาณ ประเภทรายจายงบดําเนินงานจํานวน 230.7234 ลานบาท แบงเปน

รายการ งบประมาณ (ลานบาท)

รวม 230.7234

1. คาใชจายประจํา (หามถัวจาย) 104.5914

1.1 คาเชาทรัพยสิน /คาเชาที่ทําการกลุมสงเสริมสหกรณ 6.6999

1.2 คาจางเหมาบริการ 97.8915

2. คาใชจายในการปฏิบัติงานและคาสาธารณูปโภค 126.1320

2.1 คาใชจายในการบริหารงานตามภารกิจ (อํานวยการ) 13.0950

2.2 คาใชสอย และวัสดุของหนวยงาน 27.4254

2.3 คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมงานนโยบายสําคัญ 11.1865

2.4 คาใชจายในการแนะนํา สงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและ

กลุมเกษตรกร

45.4773

2.5 งานกํากับ ดูแลและคุมครองระบบสหกรณ 8.5415

2.6 คาสาธารณูปโภค (หามถัวจาย) 28.9478
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เง่ือนไขสําคัญในการบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบราชการที่เก่ียวของโดยเครงครดั และคํานึงถึงความโปรงใส คุมคา ประหยัด ประโยชน

ที่ไดรับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดําเนินการคงเหลือและเห็นวาหมดความจําเปนที่ตองใชแลวใหดําเนินการสงคืนกรม

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

2. เม่ือดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนปฏิบัติงานนี้แลว และมีงบประมาณเหลือจายใหบริหารและหรือโอนจัดสรร

งบประมาณได รวมถึงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมระหวางป ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หนังสือ กองแผนงาน ที่ กษ 1104/1189 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564) แตตองไมขัดแยงกับระเบียบวา

ดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑวาดวยการใชงบประมาณรายจายการโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 

พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 

3. โครงการสรางการรับรูและวิธีการแกปญหาเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวมเพ่ือแกไขปญหาผลผลิตตกต่ําและสรางมูลคาเพ่ิม 

(กระทรวงเกษตรและสหกรณติดตามงานนโยบายของรัฐบาล) ใหใชจายจากงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานและ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนวยงานละ 50,000 บาท หากมีความจําเปนตองจัดทําโครงการโดยใชงบประมาณ

มากกวาวงเงินที่ไดรับจัดสรรใหดําเนินการไดภายในวงเงิน 150,000 บาท โดยใหบริหารจากงบประมาณของหนวยงานในแผนงานพ้ืนฐาน

ในรายการที่ถัวจายได  และหามนําไปใชจายในกิจกรรมอื่นกอนไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
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งาน/โครงการ
 แผนงานพื้นฐาน

 แผนงานยุทธศาสตร

 แผนงานบูรณาการ
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 แผนงานพื้นฐาน 

การออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในท่ีดินพื้นท่ีนิคมสหกรณ

แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
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การออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในท่ีดินพื้นท่ีนิคมสหกรณ

วัตถุประสงค :

เพ่ือจัดสรรที่ดินทํากินใหแกสมาชิกสหกรณนิคมใน

การประกอบอาชีพการเกษตร

กลุมเปาหมาย : 21 จังหวัด 34 นิคมสหกรณ ออก กสน.3 จํานวน 8,155 ไร 

ออก กสน. 5 จํานวน 9,096 ไร และ วงรอบ-รายแปลง จํานวน 10,375 ไร

ตัวชี้วัดโครงการ :

1. สมาชิกนิคมสหกรณไดรับหนังสือรับรองการทําประโยชนในทีด่ินพ้ืนที่นคิม

สหกรณ 34 นิคมสหกรณ 27,626 ไร 

2. มีแผนปฏิบัติงาน เพ่ือติดตามและแกไขปญหาการจัดที่ดิน การออก กสน.3 

กสน.5 และวงรอบ – รายแปลงฯ 1 แผน 

3. ควบคุมการใชจายงบประมาณตามงบรายจายและกิจกรรมหลักและเบิกจายให

เปนไปตามเปาหมายที่กรมกําหนด รอยละ 100 

พ้ืนที่ดําเนินการ : กระบี่ กาญจนบุรี กําแพงเพชร จันทบุรี ชุมพร เชียงใหม ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปราจีนบุรี พะเยา เพชรบุรี 

มุกดาหาร ระยอง ลําปาง สมุทรสาคร สระแกว  สุโขทัย สุราษฎรธานี อํานาจเจริญ และอุตรดิตถ

หนวยงานเจาภาพ : กพน.

งบประมาณ : งบรายจายอื่น (คาจัดที่ดินในพ้ืนที่นิคมสหกรณ 1,110,600 บาท)
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การออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในท่ีดินพื้นท่ีนิคมสหกรณ
หนวยงานเจาภาพ : กพน.

1. ประสานงาน แนะนํา สงเสริมและอํานวยความสะดวกสมาชิกนิคมสหกรณเปาหมาย ในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน

ในที่ดินพ้ืนที่นิคมสหกรณ สนับสนุนการดําเนินการที่เก่ียวของกับการออกโฉนดในสวนที่เก่ียวของตามภารกิจของนิคมสหกรณ 

รวมทั้งดําเนินงานเก่ียวกับการจัดที่ดินนิคมสหกรณวาดวยการจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ

2. ตรวจสอบและปรับปรุงฐานขอมูลสมาชิกนิคมสหกรณ โดยแยกเปนรายคน/รายสหกรณ (ทะเบียนขอมูลสมาชิก/ทะเบียนที่ดิน

/ทะเบียนเอกสารสิทธิ์ และการใชประโยชนในที่ดินใหเปนปจจุบนั) และพรอมทั้งรองรับการตรวจสอบจากหนวยงานตาง ๆ

3. ดําเนินการตรวจสอบหลักฐานและพ้ืนที่เขาทําประโยชนในที่ดินใหถูกตองตามเงื่อนไข เพ่ือเสนอขอออกหนังสือรับรอง

การทําประโยชนในที่ดินพ้ืนที่นิคมสหกรณ และสงมอบใหกับสมาชิก

4. ติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม/งานที่ดําเนินการ ตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณและสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม

/งานที่ดําเนินการใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

5. รายงานผลการดําเนินงานการออกเอกสาร กสน.3 กสน.5 และการตรวจสอบรับรองเอกสารที่เก่ียวของเพ่ือประกอบการออกโฉนด

ของสมาชิกตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ กพน. กําหนด รวมทั้งปญหา อุปสรรคที่ไมสามารถดําเนินการไดตามแผน

6. จัดทําแผนปฏิบัติงาน เพ่ือติดตามและแกไขปญหาการจัดที่ดิน การออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนฯ (กสน.3) 

การออกหนังสือแสดงการทําประโยชน (กสน.5) และการสํารวจวงรอบ – รายแปลงพ้ืนที่จัดรูปที่ดินที่ยังไมไดขึ้นรูปแผนที่

ในที่ดินของนิคมสหกรณใหแลวเสร็จตามแผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรมที่ สสจ. ดําเนินการ :
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 แผนงานยุทธศาสตร 

โครงการสงเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณและกลุมเกษตรกร 

- พัฒนาคุณภาพการผลิตสนิคาเกษตรของสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐาน GAP

- สงเสรมิเกษตรผสมผสานในสหกรณและกลุมเกษตรกร ป พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา
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โครงการสงเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณและกลุมเกษตรกร 

(พัฒนาคุณภาพการผลิตสินคาเกษตรของสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐาน GAP)

วัตถุประสงค : 

1. เพ่ือสงเสริมองคความรูดานการสรางระบบรับรองมาตรฐาน 

การสรางความเช่ือมั่นในการผลิตสินคาปลอดภัยและเพ่ือสงเสริม

การจัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรปลอดภัยรวมกับสมาชิกสหกรณ

2. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร ใหมี

ความรูในการผลิตผักและผลไม ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน GAP ตาม

หลักวิธีการท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ และไดมาตรฐานตามท่ี

ตองการของตลาด 

ตัวช้ีวัดโครงการ : 

1. สหกรณและกลุมเกษตรกรสงเสริมใหสมาชิกทําการเกษตรปลอดภัย 54 แหง 

2. สมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมทําการเกษตรปลอดภัย 966 ราย 

3. อัตราการขยายตัวของมูลคาของสินคาเกษตรปลอดภัยขยายตัว รอยละ 3

4. ปริมาณธุรกิจดานเกษตรปลอดภัยของสหกรณและกลุมเกษตรกรขยายตัว รอยละ 3

5. สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย รอยละ 3

6. สมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผานการ

รับรองมาตรฐาน GAP 50  แหง/ 1,200 ราย

กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีดําเนินการ : 

1. สถาบันเกษตรกร 54 แหง ในพ้ืนท่ี 26 จังหวัด (สมาชิกของสหกรณ กลุมเกษตรกรท่ีไดการรับรองมาตรฐาน GAP ป 2564 จํานวน 966 ราย) 

2. สถาบันเกษตรกร 50 แหง ในพ้ืนท่ี 22 จังหวัด (สมาชิกของสหกรณ กลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ป 2564 จํานวน 1,200 ราย) 

หนวยงานเจาภาพ : กพก.

งบประมาณ : งบดําเนินงาน 2,967,200 บาท ประกอบดวย คาใชจายในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 2,596,320 บาท คาใชจายในการจัดประชุมช้ีแจงโครงการฯ และ

จัดอบรมใหความรูดานการสรางระบบรับรองมาตรฐานเพ่ือสรางความเช่ือมั่นในการผลิตสินคาปลอดภัย 370,880 บาท 
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1. แนะนําสงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกรจัดทําฐานขอมูลดานสินคาผักและผลไมปลอดภัยรวมกับสมาชิกที่ไดรับมาตรฐาน GAP 

2. ในป 2564 โดยปรับปรุงและจัดเก็บขอมูลเพ่ิมเติม จากฐานขอมูลเดิมที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. แนะนําสงเสริมใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร สนับสนุนการผลิตและรวบรวมผลผลิตเกษตรปลอดภัยของสมาชิก เพ่ือเพ่ิมปริมาณธุรกิจ

ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร และเพ่ิมรายไดของสมาชิก (ดานสินคาเกษตรปลอดภัย) และประชาสัมพันธใหสมาชิกสหกรณและกลุม

เกษตรกร ปลูกผลผลิตที่มีคุณภาพ เพ่ือขอตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

4. จัดอบรมใหความรูดานการสรางระบบรับรองมาตรฐานเพ่ือสรางความเชื่อม่ันในการผลิตสินคาปลอดภัย ใหกับสมาชิกที่ไดรับการ

รับรอง GAP ในป 2564

5. แนะนํา สงเสริมใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร ใหความรูสมาชิกทําการผลิตสินคาผักและผลไมใหไดมาตรฐาน GAP โดยจัดทําฐานขอมูล

ดานการเกษตรปลอดภัยรวมกับสมาชิกที่ไดรับมาตรฐานในป 2565 และประชาสัมพันธใหสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร ปลูก

ผลผลิตที่มีคุณภาพ เพ่ือขอตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

6. แนะนํา สงเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรจัดทําแผนการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรที่ไดรับการรับรอง GAP ป 

2565

กิจกรรมที่ สสจ. ดําเนินการ :

โครงการสงเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณและกลุมเกษตรกร 

(พัฒนาคุณภาพการผลิตสินคาเกษตรของสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐาน GAP)

หนวยงานเจาภาพ : กพก.
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วัตถุประสงค : สงเสริมการทําเกษตรผสมผสานในลักษณะ

เกษตรปลอดภัย ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงใหแกสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร ในการ

ประกอบอาชีพของตนเอง

กลุมเปาหมาย : สหกรณ/กลุมเกษตรกร 145 แหง สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 1,995 ราย 

พ้ืนท่ี 9,975 ไร

ตัวช้ีวัดโครงการ :

1. สหกรณและกลุมเกษตรกรสงเสริมใหสมาชิกทําการเกษตรปลอดภัย 145 แหง 

2. พ้ืนท่ีท่ีไดรับการสงเสริมเกษตรผสมผสาน 9,975 ไร 

3. สมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมทําการเกษตรปลอดภัย 1,995 ราย 

4. อัตราการขยายตัวของมูลคาของสินคาเกษตรปลอดภัยขยายตัวรอยละ 3

5. สมาชิกท่ีผานการอบรมไดมีการปรับเปลี่ยนไปทําการเกษตรปลอดภัย 1,995 ราย 

6. สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 3

7. ควบคุมการใชจายงบประมาณตามงบรายจายและกิจกรรมหลักและเบิกจาย ใหเปนไปตาม

เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการท่ีกําหนด รอยละ 100

พ้ืนที่ดําเนินการ : ขอนแกน ชัยภูมิ นครนายก นครศรีธรรมราช นครสวรรค นาน บุรีรัมย ปราจีนบุรี พิจิตร เพชรบูรณ แพร มุกดาหาร ยโสธร 

รอยเอ็ด สกลนคร สุพรรณบุรี อํานาจเจริญ อุตรดิตถ และอุบลราชธานี

หนวยงานเจาภาพ : กพน.

งบประมาณ : งบดําเนินงาน 3,755,400 บาท (คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 311,800 บาท คาใชจายในการสัมนาและฝกอบรม 

3,443,600 บาท)

โครงการสงเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณและกลุมเกษตรกร 

(สงเสรมิเกษตรผสมผสานในสหกรณและกลุมเกษตรกร ป พ.ศ. 2565)
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1. ประสานงาน แนะนํา และสงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมายในการสงเสริมการทําเกษตรผสมผสานในสหกรณ

และกลุมเกษตรกร รวมทั้งปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสงเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณและกลุมเกษตรกร 

ป พ.ศ. 2565 ตามแนวทาง/คูมือ ที่กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณกําหนด และหนังสือขอสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวของ

2. แจงรายละเอียดของการเขารวมโครงการอบรมใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมายทราบ

3. จัดอบรมหลักสูตรเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหมในสหกรณและกลุมเกษตรกร ตามเปาหมายที่รับผิดชอบ

4. แนะนําใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมาย สํารวจ ตรวจสอบ และจัดทําฐานขอมูลการทําการเกษตรผสมผสาน

ในลักษณะเกษตรปลอดภัยโดยแยกเปนรายแหง ตามแบบที่กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณกําหนด

5. สรุปฐานขอมูลและแผนการผลิตของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมายในภาพรวมเปนรายแหง

6. จัดทํารายงานการอบรมภายหลังจากที่สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรเขารับการอบรมเสร็จแลว

7. รายงานผลการดําเนินโครงการของสหกรณ/กลุมเกษตรกร และสมาชิกที่เขารวมโครงการใหเปนตามวัตถุประสงค 

8. ประสานงาน ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ และการเบิกจายงบประมาณใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและตัวชี้วัดของโครงการ

กิจกรรมที่ สสจ. ดําเนินการ :

หนวยงานเจาภาพ : กพน.โครงการสงเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณและกลุมเกษตรกร 

(สงเสรมิเกษตรผสมผสานในสหกรณและกลุมเกษตรกร ป พ.ศ. 2565)
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 แผนงานยุทธศาสตร 

โครงการพัฒนาพืน้ที่โครงการหลวง

โครงการสงเสริมการดําเนนิงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
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โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

วัตถุประสงค :

เพ่ือดําเนินการตามพระราชดําริของรัชกาลที่ 9

ที่ทรงมีพระราชประสงคลดพ้ืนที่การปลูกฝนของผูที่

อาศัยอยูบนพ้ืนที่สูง โดยรวมกลุมกันชวยเหลือตนเอง

และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ปลูกพืชที่มีประโยชนและ

ขายไดราคา มุงเนนใหพออยู พอกิน และพัฒนาไปสู

การกินดีอยูดีรวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมใหอยูรวมกับชุมชนไดอยางย่ังยืน

ตัวชี้วัดโครงการ :

1 .สหกรณและกลุมเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวง ไดรับการสงเสริมและ

พัฒนาความเขมแข็งตามศักยภาพ 59/2 แหง 

2. กลุมเตรียมสหกรณ/กลุมอาชีพ/กลุมหมูบานในพ้ืนที่โครงการหลวง 

ไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูดานสหกรณ 4/13/22 แหง 

3. สหกรณมีความเขมแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อยางนอยรอยละ 90

4. กลุมเกษตรกรมีความเขมแข็งในระดับ 1 รอยละ 25

5. สหกรณและกลุมเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ ผานเกณฑมาตรฐาน 

ไมนอยกวารอยละ 80

6. สหกรณและกลุมเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้นรอยละ 3

พ้ืนที่ดําเนินการ : 11 จังหวัด สํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นาน พะเยา แมฮองสอน ลําพูน 

ลําปาง และเพชรบูรณ

หนวยงานเจาภาพ : กคร.

งบประมาณ : 5,169,100 บาท  แบงเปน งบดําเนินงาน 2,100,900 บาท งบเงินอุดหนุน 3,068,200 บาท
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โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
หนวยงานเจาภาพ : กคร.

1. แนะนําสงเสริมกลุมเปาหมาย 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความเขมแข็งของสหกรณใหปดบัญชีไดและ

ผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมกับชุมชน เพ่ือเตรียมความพรอมในรูปของ

กลุมเตรียมสหกรณ 

4. เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความเขมแข็งของสหกรณในโครงการพัฒนาพ้ืนที่    

โครงการหลวง 

5. เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสงเสริมสหกรณในพ้ืนที่โครงการหลวง 

6. ประกวดสหกรณและบุคคลดีเดนในพ้ืนที่โครงการหลวง

7. เงินอุดหนุนเพ่ือจัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสหกรณ 2,923,200 บาท

กิจกรรมที่ สสจ. ดําเนินการ :
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โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
วัตถุประสงค : เพ่ือดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรในถ่ินทุรกันดารใน

พ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริใหสามารถชวยเหลือ

ตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามวิธีการสหกรณในการยกระดับ

มาตรฐานความเปนอยูท่ีดีข้ึน เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนในดานตางๆ โดยเฉพาะการครองชีพ มุงเนนการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน รวมท้ังในดานการ

ปองกันและลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติตางๆ

ตัวช้ีวัดโครงการ : 

1. สหกรณและกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริไดรับการสงเสริม

และพัฒนาความเขมแข็งตามศักยภาพ 73/2 แหง 

2. โรงเรียน/กลุมอาชีพ/กลุมชาวบานในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริไดรับการ

สงเสริมและพัฒนาความรูดานการสหกรณ 564/84/32 แหง

3. สหกรณมีความเขมแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อยางนอยรอยละ 90

4. กลุมเกษตรกรมีความเขมแข็งในระดับ 1 รอยละ 25

5. สหกรณและกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริผานเกณฑ

มาตรฐานรอยละ 80

6. สหกรณและกลุมเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน รอยละ 3

7. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการตามพระราชดําริของกระทรวงเกษตรและสหกรณมีรายได

เพ่ิมข้ึนรอยละ 60 

8. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ นอมนําแนวทางตามพระราชดําริไปใช รอยละ85

พ้ืนที่ดําเนินการ : ทั่วประเทศ

หนวยงานเจาภาพ : 

กคร. และ สทส.

งบประมาณ : จํานวน 21,815,000 บาท แบงเปน งบดาํเนินงาน 10,102,800 บาท และงบเงินอุดหนุน 11,712,200 บาท (เงินอุดหนุนคาท่ีดิน/สิ่งกอสราง 8,574,600 บาท 

เงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพสหกรณในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 2,685,600 บาท 

และเงินอุดหนุนสําหรับเปนเงินรางวัลใหแกโรงเรียนในโครงการสงเสริมสหกรณตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 452,000 บาท)
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โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
หนวยงานเจาภาพ : 

กคร. และ สทส.

กิจกรรม 1 : สงเสริมการสหกรณตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

กิจกรรม 2 : สงเสริมกิจกรรมสหกรณนักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    

สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรม 3 : สงเสริมกิจกรรมสหกรณนักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหมอมหญงิอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

กิจกรรม 4 : อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

กิจกรรม 5 : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

กิจกรรม 6 : ขับเคลื่อนการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณและกลุมเกษตรกร

กิจกรรม 7 : ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรูการสหกรณรางวัลพระราชทาน

กิจกรรมที่ สสจ. ดําเนินการ : 
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 แผนงานยุทธศาสตร 

โครงการพัฒนาทกัษะในการประกอบอาชีพเพือ่สรางรายได

โครงการชวยเหลอืดานหนี้สนิสมาชกิสหกรณและกลุมเกษตรกร

แผนงานยุทธศาสตรสนับสนุนการสรางโอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคม 
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โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายได
วัตถุประสงค :

พ้ืนที่ดําเนินการ : ทั่วประเทศ

หนวยงานเจาภาพ :  กพก.

งบประมาณ : งบดําเนินงาน สําหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรางทักษะในการประกอบอาชีพ 2,074,100 บาท และคาใชสอย

และวัสดุในการปฏิบัติงานเจาหนาที่ 438,400 บาท

1. คัดเลือกลูกหลานเกษตรกรท่ีมีความพรอมจากผูเขารวมโครงการในป 2563 ตามจํานวนและหลักเกณฑการคัดเลือกเปาหมายท่ี กพก. กําหนด

2. จัดทําทะเบียนเกษตรกร และจัดทําแผนธุรกิจรายบุคคลตามแบบท่ี กพก. กําหนด

3. จัดประชุมหรือประสานลูกหลานเกษตรกรเปาหมายเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการสรางทักษะในการประกอบอาชีพ

4. แนะนํา สงเสริมใหกลุมเปาหมายสมัครเขาเปนสมาชกิและใชบริการสหกรณ รวมท้ังสงเสริมใหนําผลผลิต/สินคามาจําหนายในรานคาของ

สหกรณ

กิจกรรมที่ สสจ. ดําเนินการ :

ตัวชี้วัดโครงการ :

1. สมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร/เกษตรกรไดรับการสงเสริมและสรางทักษะ  

ในการประกอบอาชีพ 850 ราย

2. สมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร/เกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมนอยกวา

12,000 บาท

เพ่ือสนับสนุนใหผูเขารวมโครงการนําลูกหลานเกษตรกร

กลับบาน สานตออาชีพการเกษตรไดเขาถึงองคความรู 

ปจจัยการผลิต รวมถึงการสรางอาชีพการเกษตรอยาง

ย่ังยืน ใหเกิดความม่ันคงในการประกอบอาชีพการเกษตร 

กลุมเปาหมาย : สมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร/เกษตรกร 850 ราย
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โครงการชวยเหลือดานหน้ีสินสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร

วัตถุประสงค :

1. เพ่ือลดดอกเบี้ยและลดตนทุนในการประกอบอาชีพ

การเกษตรแกสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

2. เพ่ือใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพ

การเกษตรมีโอกาสนําเงินสวนที่ไดรับการชวยเหลือไปฟนฟู

ประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไวใชจายในครัวเรือน

กลุมเปาหมาย : สหกรณ/กลุมเกษตรกร 979 แหง สมาชิกสหกรณและกลุม

เกษตรกร 353,445 ราย

ตัวชี้วัดโครงการ :

1. สมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรที่มีหนี้เงินกูเพ่ือการเกษตรไดรับการลด

ภาระดอกเบี้ย 353,445 ราย

2. จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกรที่มีอัตราสวนเงินออมของสมาชิกตอหนี้สิน

ของสมาชิกเพ่ิมขึ้นรอยละ 62

พ้ืนที่ดําเนินการ : กาญจนบุรี กาฬสินธุ กําแพงเพชร ขอนแกน ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม ตราด ตาก นครนายก 

นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค นาน บุรีรัมย บึงกาฬ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก 

เพชรบุร ีเพชรบูรณ แพร มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ยะลา รอยเอ็ด ระยอง ลพบุรี ลําปาง ลําพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล 

สระแกว สิงหบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎรธานี สุรินทร หนองคาย อางทอง อํานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ อุทัยธานี และอุบลราชธานี

หนวยงานเจาภาพ : กพน.

งบประมาณ : งบเงินอุดหนุน (ชดเชยดอกเบี้ยเงินกูใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร) จํานวน 200,000,000 บาท
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โครงการชวยเหลือดานหน้ีสินสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร
หนวยงานเจาภาพ : กพน.

1. ประสานงาน แนะนํา สงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมายในการดําเนินโครงการรวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงาน

โครงการชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรตามที่กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณกําหนด 

และหนังสือขอสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวของ

2. ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรเปาหมายใหเปนไปตามหลักเกณฑของโครงการ

กอนเบิกจายเงินอุดหนุนใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกร

3. เบิกจายเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบี้ยใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกร เฉพาะเปาหมายที่ผานการตรวจสอบ

และเปนไปตามหลักเกณฑ ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด และรายงานใหกรมทราบ

4. สงคืนเงินอุดหนนุสวนทีส่มาชิกขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ ใหแลวเสร็จอยางชาภายในระยะเวลาที่กําหนด

5. ติดตาม แนะนํา และกํากับการเบิกจายของสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหกับสมาชิกที่ผานการตรวจสอบและเปนไปตามหลักเกณฑ

ของโครงการ และรายงานใหกรมทราบ

6. ตรวจสอบ ติดตาม แนะนํา และกํากับการจายเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ผานมาของสหกรณ/กลุมเกษตรกร

ใหแกสมาชิกใหถูกตอง และเปนไปตามเงื่อนไขของโครงการ กรณีที่สหกรณ/กลุมเกษตรกรไมสามารถจายเงิน

ใหกับสมาชิกไดตามเงื่อนไข ใหติดตามและเรียกเงินคืนเพ่ือสงคืนเปนรายไดแผนดิน

7. รายงานผลการดําเนินงานตามแบบที่กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณกําหนด

กิจกรรมที่ สสจ. ดําเนินการ :
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 แผนงานบูรณาการ 

โครงการสงเสริม และพัฒนาอาชพีเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร

โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
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โครงการสงเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร

วัตถุประสงค :

เพ่ือสงเสริมการพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบ

เศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่

เปาหมายการจัดที่ดินทํากินใหชุมชน ภายใต

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.)

หนวยงานเจาภาพ : กพน.

งบประมาณ : งบดําเนินงาน 1,471,200 บาท

(คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 515,800 บาท 

คาใชจายในการสัมนาและฝกอบรม 955,400 บาท)

พ้ืนที่ดําเนินการ : กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ กําแพงเพชร ขอนแกน จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม 

ตรัง ตราด ตาก นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค นนทบุรี นราธิวาส นาน บุรีรัมย บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี 

พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ แพร มหาสารคาม มุกดาหาร แมฮองสอน ยโสธร ยะลา รอยเอ็ด ระนอง ระยอง 

ราชบุรี ลําปาง ลําพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรสาคร สระแกว สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎรธานี สุรินทร หนองคาย

หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ อุทัยธานี และอุบลราชธานี

กลุมเปาหมาย : 65 จังหวัด 247 พ้ืนที่เปาหมาย สมาชิกสหกรณ 750 ราย 

ตัวชี้วัดโครงการ :

1. สมาชิกสหกรณไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 30 แหง 750 ราย  

2. จัดทําฐานขอมูลสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรและเกษตรกรในพ้ืนที่ 

คทช. ที่รับผิดชอบ  247 พ้ืนที่ 

3. สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิมขึ้นรอยละ 3

4. ควบคุมการใชจายงบประมาณตามงบรายจายและกิจกรรมหลักและ

เบิกจายใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนด 

รอยละ 100
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โครงการสงเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร
หนวยงานเจาภาพ : กพน.

1. ประสานงาน แนะนํา สงเสริมสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร/เกษตรกรเปาหมายในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหา

ที่ดินทํากินของเกษตรกร รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาที่ดินทํากิน

ของเกษตรกร ที่กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ และหนังสือขอสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวของกําหนด 

2. จัดประชุมคณะทํางานดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใตคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด

3. จัดอบรมพัฒนาอาชีพของสมาชิกสหกรณใหมีความรูในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพ้ืนที่

4. แนะนํา สงเสริม บูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน และติดตามการสงเสริมและพัฒนาอาชีพฯภายใตโครงการจัดที่ดินทํากิน

ใหชุมชนในพ้ืนที่โครงการตามนโยบายรัฐบาล

5. แนะนํา สงเสริม สหกรณที่จัดตั้งแลวใหสหกรณรวบรวมผลผลิต และแปรรูปขั้นตน เพ่ือรองรับผลผลิตของสมาชิกที่จะออกสูตลาด

ในป 2566

6. ตรวจสอบและจัดทําฐานขอมูลสมาชิกสหกรณที่ไดรับการอบรมใหมีความรูในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพฯตามแบบที่กองพัฒนา

ระบบสนับสนุนการสหกรณกําหนด

7. ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ การแกไขปญหา และการเบิกจายงบประมาณใหตรงตามวัตถุประสงค หากมีงบประมาณ

เหลือจายใหสงคืนกรมสงเสริมสหกรณทันที และรายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณตามแบบรายงานที่กําหนด

กิจกรรมที่ สสจ. ดําเนินการ : 
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โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสนิคาเกษตร 

วัตถุประสงค : 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตลาดสินคาเกษตร เชื่อมโยงเครือขาย

สินคาคลสัเตอรของสหกรณและกลุมเกษตรกร

กลุมเปาหมาย : สหกรณและกลุมเกษตรกรเปาหมาย ป 2565 จํานวน 231 แหง 

สหกรณและกลุมเกษตรกรเปาหมายป 2564 จํานวน 358 แหง (ทบทวนและสงเสริมสนับสนุนการ

ขับเคล่ือนการดําเนินการตามแผน OPP)

ตัวชี้วัดโครงการ : 

1. สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการดานการตลาด การ

เชื่อมโยงเครือขาย/คลัสเตอร 231 แหง

2. สหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีรายได(ปริมาณธุรกิจ)เพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 3

3. มูลคาสินคาเกษตรท่ีซื้อขายผานชองทางการตลาด (ลานบาท)พ้ืนที่ดําเนินการ : ทั่วประเทศ

หนวยงานเจาภาพ : กพก.

งบประมาณ : งบดําเนินงาน 2,677,800 บาท ประกอบดวย คาใชจายในการประสานงาน แนะนํา สงเสริม 478,600 บาท จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ

บริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด เพ่ือบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตรและผลผลิตในจังหวัดและสงเสริมการตลาดสินคาเกษตรและตลาด

ออนไลน 1,064,000 บาท และประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือขายดานการผลิตและการตลาดสินคาคุณภาพ 1,135,200 บาท

กิจกรรมท่ี 1 ประสานงาน แนะนํา สงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตรและการเชื่อมโยงเครือขาย 

กิจกรรมท่ี 2 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด เพ่ือบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตรและผลผลิตในจังหวัดและ

สงเสริมการตลาดสินคาเกษตรและตลาดออนไลน (จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด 2 คร้ัง และการอบรม

หลักสูตร "สงเสริมการตลาดออนไลน สรางนักขายออนไลนมืออาชีพ“)

กิจกรรมที่ สสจ. ดําเนินการ : 
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หลักเกณฑการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของกรมสงเสรมิสหกรณ

(ไมใชเกณฑเบิกจาย)
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หลักเกณฑการจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของกรมสงเสริมสหกรณ
ขอ 1 กรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

รายการ

อัตราคาใชจาย/กลุมเปาหมาย
ระดับเช่ียวชาญข้ึนไป อํานวยการระดับสูง และบริหาร

ระดับตนข้ึนไป

ระดับอาวุโสลงมา วิชาการระดับชํานาญการพิเศษลงมา และ

อํานวยการระดับตน/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ

1. คาเบ้ียเลี้ยง 

1.1 เต็มวัน (เกินกวา 12 ช่ัวโมง) 270 บาท/คน/วัน 240 บาท/ คน/วัน

1.2 ไมเต็มวัน (ไมเกิน 12 ช่ัวโมง แตเกิน 6 

ช่ัวโมงใหถือเปนครึ่งวัน) 

135 บาท/คน/วัน 120 บาท/คน/วัน

2. คาท่ีพัก

2.1 เหมาจาย ไมเกิน 1,200 บาท/คน/วัน ไมเกิน 800 บาท/คน/วัน

2.2 เบิกจายจริง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายไปราชการ 2550 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) 

โดยแนบหลักฐานและใบสําคัญประกอบ

3. คาพาหนะเดินทางในประเทศ

3.1 คาโดยสารเครื่องบิน 2,500 บาท/เท่ียว/คน

3.2 ใชรถยนตราชการ คิดตามระยะทาง x อัตราสิ้นเปลืองนํ้ามัน (2.67 บาท/คัน/กม.) 

3.3 กรณีนอกเหนือจากแนวทางท่ีกําหนดน้ี ใหขอจัดสรรตามท่ีจายจริง ไมเกินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯลฯ
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ขอ 2 กรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณ คาใชจายในการประชุม สัมมนา และฝกอบรม

รายการ

อัตราคาใชจาย/สถานท่ี/กลุมเปาหมาย

สถานท่ีราชการ สถานท่ีเอกชน

เกษตรกร/บุคคลภายนอก ขาราชการ/ลูกจางประจํา/

พนักงานราชการ

เกษตรกร/

บุคคลภายนอก

ขาราชการ/ลูกจางประจํา/

พนักงานราชการ

1. คาอาหาร 

1.1 จัดครบทุกมื้อ ไมเกิน 150 บาท/คน/มื้อ ไมเกิน 600 บาท/คน/วัน

1.2 จัดไมครบทุกมื้อ ไมเกิน 150 บาท/คน/มื้อ ไมเกิน 250 บาท/คน/มื้อ

(เกิน 250 บาท/คน/มื้อ แตไมเกิน 

500 บาท/คน/วัน ใหแนบใบเสนอราคา)

2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ไมเกิน 35 บาท/คน/มื้อ ไมเกิน 50 บาท/คน/มื้อ

3. คาวิทยากร

3.1 วิทยากรท่ีเปนบุคลากรภาครัฐ ไมเกิน 600 บาท/ช่ัวโมง ไมเกิน 600 บาท/ช่ัวโมง

3.2 วิทยากรท่ีเปนบุคคลภายนอก ไมเกิน 1,200 บาท/ช่ัวโมง ไมเกิน 1,200 บาท/ช่ัวโมง

4. คาท่ีพัก เหมาจายไมเกิน 400 บาท/คน/คืน เบิกจายตนสังกัด ไมเกิน 600 บาท/คน/คืน                                                                                                                          

5. คาพาหนะ

5.1 ภายในจังหวัด 120 บาท/คน

(60 บาท* 2 เท่ียว)

เบิกจาย

จากตนสังกัด

120 บาท/คน

(60 บาท* 2 เท่ียว)

เบิกจาย

จากตนสังกัด

5.2 นอกเขตจังหวัด เทาท่ีจายจริง เทาท่ีจายจริง

6.  คาเอกสารและวัสดุฝกอบรม 70 บาท/คน/หลักสูตร 70 บาท/คน/หลักสูตร 77



หมายเหตุสําคัญ :
1. โครงการจัดประชุม สัมมนาและฝกอบรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะตอง

เสนอขออนุมัติโครงการจากผูมีอํานาจอนมัุติ (อธิบดี/ผูวาราชการจังหวัด) กอนที่จะดําเนินการ 

2. กรณีที่หนวยงานมีความจําเปนตองใชจายงบประมาณในรายการและอัตราที่เกินกวากรอบวงเงินตามขอ 2.1 และ ขอ 2.2 จะตองระบุ

เหตุผลความจําเปนพรอมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่เก่ียวของ ดังนี้

1) คาวิทยากร ที่เกินกวาอัตราที่กําหนด ใหแนบ Resume ของวิทยากรและความเชี่ยวชาญ/ ประสบการณที่รับเปนวิทยากรใหกับ

หนวยงานภาครัฐอื่นและเอกชน รวมทั้งคาวิทยากรซ่ึงเคยไดรับและสูงกวาอัตราที่กําหนดและเก่ียวของกับหลักสูตรที่จัดมาประกอบการขอรับ

การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจากหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด พรอมเหตุผลความจําเปน

2) คาอาหาร คาที่พัก ใหแนบใบเสนอราคาที่ผานการลงนามรับรองเงือ่นไขการเสนอราคาโดยผูรับผดิชอบของโรงแรม/สถาน

ประกอบการเพ่ือใชอางอิงได โดยระบุประเภทและจํานวนของผูเขารับการฝกอบรม (ประเภท ก/ประเภท ข) รวมถึงเหตุผลความจําเปน

ที่ตองจัด ณ สถานที่ดังกลาว และเหตุผลที่ไมสามารถใชสถานที่ภายในกรอบวงเงินที่กําหนดได ทั้งนี้ ตองเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) และอยูใน

อํานาจอนุมัติของอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

3. รายการที่ไมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ไดแก 1) คาเชาหองประชุม 2) คาใชจายพิธีเปด-พิธีปดการฝกอบรม 3) คาปายไวนิลและ

คาตกแตงสถานที่ในการจัดประชุมและการฝกอบรม และ 4) คาเชาอุปกรณในการฝกอบรม โดยใหหนวยงานบริหารงบประมาณภายในวงเงิน

ที่ไดรับจัดสรร
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การช้ีแจงกรอบการติดตามและ

ประเมินผลการใชจายงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติงานของกรมสงเสริมสหกรณ

กอ งแผนง าน  กลุ ม ติ ดต ามและปร ะ เ มิ นผล

ประจําปงบประมาณ 2565
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กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการเงินการคลังและงบประมาณ

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

2. พรบ. การจัดทํายุทธศาสตรชาติ ปพ.ศ. 2561 - 2580

3. พรบ. วินัยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561

4. พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

5. พรบ. หลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสมัฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

6. พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550

ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบทีเ่ก่ียวของกับกระบวนการจัดการงบประมาณ
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สํานักงบประมาณ  ● Bureau of the Budget

เปนหนึ่งในกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ ใชวางแผนการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณตามกฏหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ

กระบวนการ

งบประมาณ

การวางแผน

งบประมาณ

 การทบทวนงบประมาณ

 การวางแผนงบประมาณ

1.

การจัดทํางบประมาณ

 จัดทําโครงสรางแผนงานตามยุทธศาสตร

 จัดทํา คําขอ งปม.

 พิจารณาคําขอ งปม.

 จัดทําราง พรบ. งบประมาณ

 เสนอราง พรบ. งบประมาณ

2.

การอนุมัติงบประมาณ

 พิจารณาราง พรบ. งบประมาณ 

โดยฝายนิติบัญญัติ

 การตราพระราชบัญญัติ

3.การบริหารงบประมาณ
 จัดทําแผนปฏิบัติงาน

 จัดทําแผนใชจายงบประมาณ

 จัดสรรงบประมาณ

 การใชจายงบประมาณ

4.

การติดตามประเมินผล
 กอนการดําเนินงาน (กอนการจัดสรร)

 ระหวางการดําเนินงาน (ระหวางการใชจาย)

 หลังการดําเนินงาน (ภายหลังการใชจาย)

5.
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มิติท่ี 1 : ดานระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
- ขอมูลจากแบบสํารวจและแบบสอบถาม
เพ่ิมเติมประกอบการวิเคราะหกระบวนงานท่ี
หนวยงานผูรับประเมินดําเนินการ รองรับ
ระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผน การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน/
โครงการ และผลการใชจายงบประมาณ

มิติท่ี 3 : ดานการวางแผน และการติดตามประเมินผล
- หลักฐาน/ขอมูล/เอกสารอางอิงกระบวนงานและ
วิธีการท่ีหนวยงานดําเนินการวางแผนปรับปรุง
ระบบ/พัฒนาวิธีการทํางาน และการติดตาม
ประเมินผล รองรับการตรวจติดตามผลจาก
หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

มิติท่ี 2 : ดานกระบวนการบริหารงบประมาณ
- ขอมูลจากการรายงานผลงาน/โครงการท่ีสง
ใหกับหนวยงานสวนกลาง และชองทางการ
นําเสนอในรูปแบบตาง ๆ รองรับระบบและ
รูปแบบท่ีสอดคลองกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการบริหารงบประมาณของ
หนวยงานอยางตอเน่ือง

มิติท่ี 4 : ดานผลสําเร็จของการเปลี่ยนแปลง
เขาสู Next Normal
- ขอมูลแสดงผลสําเร็จของงานในเชิงประจักษ 
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชนท่ีไดรับจากการใชจาย
งบประมาณท่ีสอดคลองกับทิศทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติของหนวยงานผูรับการประเมิน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และไดเปดเผยตอ
สาธารณชน 

ระบบการติดตามและประเมินผลของกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวย 4 มิติ 

อางอิง : ระบบการติดตามและประเมินผลตาม พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบบริหารท่ีเกี่ยวของ 
โดยใหสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีสํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดใหหนวยงานภาครัฐตองดําเนินการ

เปาหมาย : แผนงาน/โครงการของหนวยงานภาครัฐภายใตประเด็นเรงดวนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

คาเปาหมาย : 1. ไมนอยกวารอยละ 90 ของงาน/โครงการท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมายยุทธศาสตรชาติ

2. สัดสวนความสําเร็จของกระบวนงานท่ีไดรับการปรับเปลี่ยนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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1. การรายงานผล “รายเดือน” เพ่ือติดตามความกาวหนาของ “ผลการดําเนินงาน และ ผลการใชจายงบประมาณ” 

(ประสิทธิภาพ) รวมกับ กอง/สํานักที่รับผิดชอบหลัก โดยบันทึกขอมูล ผาน “ระบบงานบริหารจัดการ และติดตาม

ประเมินผลโครงการ กรมสงเสริมสหกรณ” (ระบบแนะนําสงเสริมและeProject) ศสท. 

2. การรายงานผล “รายไตรมาส” เพ่ือติดตามผลสําเร็จของการใชจายงบประมาณ (ประสิทธิผล) ผาน “ระบบบริหาร

จัดการฐานขอมูลงบประมาณและการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร (กผง.) และขอมูลจากแบบ Google Form

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน “สิ้นไตรมาสที่ 3” เพ่ือแสดงผลสัมฤทธ์ิและประโยชนที่กลุมเปาหมายผูรับบริการไดรับ

ตามภารกิจหนวยงาน (ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลงานตามยุทธศาสตร) ผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใชวิธีการตามขอ 1 และ 2

วิธีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน/โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ความสําคัญของการนาํเขาขอมูล รายงานผลการดําเนนิงาน/โครงการ ผานระบบอิเลก็ทรอนิกสของกรม
“การติดตามผล”

1. หากไมนําเขาขอมูลโครงการในระบบ eMENSCR ภายในระยะเวลาที่กําหนดถือเปนความรับผิดชอบของหนวยงานผูรับงบประมาณ

หากไมดาํเนินการถือเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 157 และตองทําหนังสือชี้แจงมายงัสภาพัฒน 

หากหนวยงานผูรับงบประมาณไมดําเนินการ

2. ระบบ eMENSCR จะเชื่อมโยงขอมูลกับระบบติดตามและประเมินผล BB EvMIS ของสํานักงบประมาณ ซ่ึงใชเปนเครื่องมือในการกํากับติดตาม

ความคุมคาของการใชจายงบประมาณ และการดําเนินงาน/โครงการ โดยนําผลการดําเนินงาน/โครงการไปเปรียบเทียบกับคาเปาหมายและตัวชี้วัด

ของงาน/โครงการ ซ่ึงจะสงผลตอการไดรับจัดสรรงบประมาณของกรม ในปงบประมาณถัดไป

หนวยงานภาครัฐตองดําเนินการติดตามผล เพ่ือแสดงความกาวหนา

กรมใชเครื่องมือในการติดตามผลความกาวหนาของงานและการเบิกจาย งปม. แบงเปน 3 รูปแบบ ประกอบดวย

1. การติดตามผล แบบรายงานแผน / ผล (Periodic Performance Report Monitoring)

2. การติดตามผล แบบเฉพาะเรื่อง / ยุทธศาสตรเฉพาะเรื่อง/ผลผลติ/โครงการ (In-depth Monitoring)

3. การติดตามผล แบบเรงดวน (Quick Monitoring)
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“การประเมินผล” เพื่อดูความสําเร็จตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด

• การวิเคราะหความเปนไปไดของผลการดาํเนินงาน/โครงการ และ
ความคุมคาจากการใชจายงบประมาณ (Output and Outcome 
Analysis Review)

แบบที่ 1 การประเมินผล
ในเชิงประสิทธิภาพ

• การประเมินผลสําเร็จของผลผลิตและโครงการ ของหนวยงาน
ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด (Output / Project Performance 
Evaluation)

แบบที่ 2 การประเมินผล
ในเชิงประสิทธิผล

• การวิเคราะหความเชื่อมโยง ผลสําเร็จตามยุทธศาสตรชาติ 
นโยบายรัฐบาล กระทรวง และแผนระดับตาง ๆ ในการ
ใชจายงบประมาณ (PART: Performance Assessment Rating 
Tool) และ PMQA

แบบที่ 3 การประเมินผล
ผลงานตามยุทธศาสตร
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ความสําคัญของระบบการติดตามและประเมินผลกับการไดรับจัดสรรงบประมาณของกรม

งาน

ติดตาม

ผล

งาน

ประเมิน

ผล

หลักเกณฑ

การ

ประเมินผล

ขอมูลจาก

สสพ./สสจ.

ผลงาน

จาก กอง/สํานัก

กผง.

ระบบการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล 

(ของภาครัฐ)

กลุมติดตามและประเมินผล

สํานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สภาพัฒน)

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ

แสดงผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

ของ หนวยงานภายนอกตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

สํานักงบประมาณ 

(สงป.)

ติดตาม ตรวจสอบ การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติ และแผนปฏิรูป

ประเทศ ของ กระทรวง และ สศก.

นําขอมูลไปใช

นําขอมูลไปใช

นําขอมูลไปใช

1. ติดตาม ตรวจสอบขอมูล และประเมินผลสัมฤทธิ์การใชจายงบประมาณ โดยใชขอมูลจาก

การติดตามผลงาน/โครงการตาง ๆ ของกอง/สํานักไปดําเนินการตอตามแนวทางท่ีกรมกําหนด

2. นําผลสัมฤทธิ์ ผลสําเร็จ ผลงานตามตัวช้ีวัดของการใชจายงบประมาณตามภารกิจ

ของกรม ไปรายงานผลและช้ีแจงงบประมาณของกรมในปงบประมาณถัดไป

นําเขาขอมูล

ในระบบ 

eMENSCR และ 

BB EvMIS

ของ กรม.

ระบบบริหารจัดการ

ฐานขอมูลงบประมาณ

และการขับเคลื่อนงาน

ตามยุทธศาสตร(กผง.)

ระบบงานบริหารจัดการ และ

ติดตามประเมินผลโครงการ 

กรมสงเสริมสหกรณ (ระบบแนะนํา

สงเสริม และ eProject) ศสท.
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ปฏิทินกรอบการปฏิบัติงานของหนวยงานนําสงผลผลิตในระดับพ้ืนที่ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต.ค. 64 – ก.พ. 65

การวางแผน

บริหารจัดการ

แผนงาน/งบประมาณ

1. ศึกษาทําความเขาใจแผนฯและรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดทํา Action Plan ดําเนินงาน/โครงการตาง ๆ ตามภารกิจของหนวยงาน

2. ทบทวนผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายปท่ีผานมา เพ่ือปรับปรุงแผนการทํางานตาง ๆ ใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธภิาพ และเปนระบบ

3. สํารวจขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปน ท่ีตองจัดเก็บ และปรับปรุงฐานขอมูลตาง ๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน และพรอมกําหนดหรือปรับรูปแบบ/วิธีการ

ใหรองรับการทํางานในป 2565 และรูปแบบ Next Normal โดยเนนคุณภาพการใหบริการท่ีเขาถงึกลุมเปาหมายผูรับบริการไดเหมาะสมกับสถานการณ

4. ประชุมกําหนด/ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน การบริหารจดัการ การติดตามและสรุปรายงานผลเขาสูท่ีประชุมเปนประจําทุกเดือน

5. จัดลําดับความสําคัญของงาน/เงนิ พรอมกําหนดวิธีการท้ังในเชิงรุกและรับ โดยมีเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีชัดเจนกับผูปฏิบัติและกลุมเปาหมาย

6. ใหความสําคัญกับงานนโยบายสําคัญ/เรงดวน งานบูรณาการภายในกระทรวงและจังหวัด ยใตสถานการณตาง ๆ เชน โรคระบาด และภัยธรรมชาติ
7. วางแผนเพ่ิมประสิทธิผลงานสงเสริมฯ สหกรณ/กลุมเกษตรกร ทั้งงานกํากับดูแล ตรวจติดตาม ลด/แกปญหา พัฒนา ยกระดับช้ันเขมแข็ง ชําระบัญชี 

การใชประโยชนจากเงินอุดหนุน และปองกันทุจริต โดยกําหนดกจิกรรม/กระบวนงานที่เนนผลสําเร็จของงานไดในแตละชวงเวลา และเพ่ิมคุณภาพของงาน

8. ดําเนินการ บริหารจัดการงาน/เงินใหเปนไปตามระเบียบ คูมือ และแนวทาง/วิธีการ/หนังสือสั่งการที่กรมกาํหนด โดยมีหลักฐานอางอิงชัดเจน

9. ขับเคลื่อนงาน/โครงการตาง ๆ รวมกับกลุมเปาหมายผูรับบริการ บูรณาการงาน และรวมดําเนินงานกับทกุภาคสวนทีเ่กี่ยวของ พรอมนําเสนอผลความกาวหนา

ของงาน/โครงการตามภารกิจในทุกการประชุมฯ/ชองทาง/รูปแบบทั้งในระดับพ้ืนที ่และในภาพรวมของหนวยงาน

ม.ค. – ต.ค. 65

การติดตามผล

การดําเนินงาน/

โครงการ

1. ประชุมเพื่อช้ีแจงทําความเขาใจใหทุกคนภายในหนวยงานดําเนินการรวมกัน
2. มอบผูรับผิดชอบดําเนินการตามขัน้ตอน กระบวนงาน และเงื่อนเวลาท่ีกําหนด 

รวมถึงถายทอดตัวชี้วัดลงสูรายบุคคลตามกลุมเปาหมายท่ีรับผิดชอบ

3. วางระบบการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานสรุปผลในเชิงลึก/แกปญหารวมกัน

4. จัดทําทะเบียนคุมการดําเนินงานในแตละเรื่อง ฐานขอมูล เอกสารอางอิงการรายงาน

ผลและสุมตรวจสอบยอนกลับได เพ่ือปรับปรุง/เพ่ิมประสิทธิภาพงานและการใชจายงปม.

5. รายงานผลความกาวหนาของงาน/เงิน ตามรูปแบบวิธีการ สงใหทันตามท่ีกรมกําหนด

6. กํากับติดตาม แกปญหา และวิเคราะหผลสําเร็จของงานเปนระยะ รวมถึงเผยแผร

ประชาสัมพันธงานในเชิงรุกผานชองทางตาง ๆ 

ก.ค. – ก.ย. 65

การประเมินผลหนวยงาน
1. ศึกษาทําความเขาใจประเด็นการประเมินผลตาง ๆ ตามหลักเกณฑการประเมินผล
ท่ีกรมอนุมัติ
2. รวบรวมขอมูลผลงาน ดําเนินการตามกระบวนงานท่ีกําหนด และสงไฟล/
เอกสารอางอิงสงตามรายละเอียดท่ีกําหนดใหสอดคลองและทันเวลา
3. วิเคราะหขอมูล บริบทหนวยงาน และตอบประเด็นคําถามใหสอดคลองกับ
ขอเท็จจริง เพราะขอมูลในเชิงบวกและลบก็เปนประโยชนกับกรม
4. ผูท่ีรับผิดชอบงานในแตละเรื่องควรเปนผูใหขอมูลเองในชวงเวลาการตรวจประเมิน
5. ตรวจสอบและเสนอพิจารณากอนสงประเมินให กผง. เพราะแกไขก็เสียคะแนน
6. เตรียมขอมูลสําหรับแสดงผลสัมฤทธ์ิของงานและประโยชนท่ีไดรับจากภารกิจของ
หนวยงาน โดยจัดทําเปนเลมสรุปรายงานประจําป (Annual Report) 87



ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65

29 ธ.ค. 64

กรมเสนอรายงานประจําป 2564 

(Annual Report) พรอม

ไฟลขอมูลสงหนวยงานตรวจ

ประเมินตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

ผานเว็บไซตกรมของ กผง.

31 ม.ค. 65

กผง. แจงการติดตามผลงาน/

โครงการปงปม. 65 ใหกอง/สํานัก 

เขาใชระบบ e-Project สรางแบบ

รายงาน และจัดทํารายละเอียด

ตาง ๆ ตามปฏิทินฯ สงให สสพ./

สสจ. ดําเนินการรวมกัน

ปฏิทินการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์จากการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

(สําหรับหนวยงานนําสงผลผลิตสวนกลาง: กอง/สํานัก/ศูนย ท่ีรับผิดชอบหลักงาน/โครงการตาง ๆ )

10 ต.ค. 65

กอง/สํานัก สงสรุปผล

งาน/โครงการสิ้นป งปม. 

65 ในภาพรวมตาม

แผนปฏิบัติงาน และผล

เบิกจาย พรอมสรุปขอมูล

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ KPI 

ในเอกสารงบประมาณ

30 พ.ย. 65

กอง/สํานัก จัดทําเลม

ประเมินผลโครงการสําคัญ 

ผลผลิต/โครงการ ท่ีสําคัญ

ตามนโยบายเรงดวนของ

รัฐบาล/กระทรวง (ปด

โครงการ) เสนอ อสส. 

รับทราบผลสําเร็จของงาน/

โครงการตาม KPI หลัก

31 ธ.ค. 65

กผง. เสนอรายงานประจําป 

2565 (Annual Report) 

พรอมไฟลขอมูลสงหนวยงาน

ตรวจประเมินภายนอกตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของผานเว็บไซตกรมและ 

กผง. พรอมใชประกอบการสง

คําขอตั้งฯ ป 67

กลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 1

31 ต.ค. 65

กอง/สํานัก สงสรุปรายงาน

ผลสัมฤทธ์ิและผลสําเร็จจาก

การใชจายงบประมาณ 

ป 2565 ของทุกงาน/

โครงการท่ีรับผิดชอบ 

เพ่ือจัดทํา Annual Report

10 ก.พ. 65 1 มี.ค. 65 1 เม.ย. 65 1 พ.ค. 65 1 มิ.ย. 65 1 ก.ค. 65 1 ส.ค. 64 1 ก.ย. 65 1 ต.ค. 65

กอง/สํานัก รายงานผลความกาวหนาของงาน/โครงการตาง ๆ และผลงานโครงการสําคัญตามนโยบายกระทรวง/รัฐบาลที่รับผิดชอบและดําเนินการในปงปม. 2565 สง กผง. (ทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป)

5 ม.ค. 65 5 ก.พ. 65 5 มี.ค. 65 5 เม.ย. 65 5 พ.ค. 65 5 มิ.ย. 65 5 ก.ค. 65 5 ส.ค. 65 5 ก.ย. 65 5 ต.ค. 65 5 พ.ย. 65 5 ธ.ค. 65

กผง. สรุปรายงานผลงาน/โครงการในภาพรวมของกรมสงหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ รวมถึงสรุปปญหาอุปสรรคจากการติดตามผลงานและผลการเบกิจาย เพ่ือนําเสนอผูบริหารกรมสงเสริมสหกรณ (รายเดือน)

15 ม.ค. 65 15 เม.ย. 65 15 ก.ค. 65 15 ต.ค. 65

กผง. รายงานผลงาน/โครงการ และผลการเบิกจายงบประมาณ พรอมผลสําเร็จของงาน/โครงการตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณสงสํานักงบประมาณ และตามแผนระดับที่ 2 – 3 สงสภาพัฒนฯ 

ตามแบบรายงานที่กําหนดพรอมบนัทึกขอมูลและ Upload ไฟลขอมูลเขาระบบ BB-EvMIS และระบบ eMENSCR ตามระบบติดตามและประเมินผลที่กําหนด

14 ก.พ. 64

กอง/สํานัก รายงานสรุปผล

งาน/โครงการจากระบบ e-

Project ท่ีสสพ./สสจ.บันทึก 

รายงานผลงาน ณ สิ้นม.ค. 65

(ครั้งแรก) สวนครั้งตอไปสง 

กผง. ทุกวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป

21 ก.พ. 65

กอง/สํานัก สงไฟล KPI 

Template คูมือการ

ดําเนินงาน/โครงการ และ

แบบสรุปรายงานผลงาน/

ผลตาม KPI ของทุกงาน/

โครงการตามแผนปฏิบัติ

งานฯ ป 65 ให กผง. 

กผง. แจงกอง/สํานัก

เม่ือวันที่ 27 ม.ค. 65
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สสพ./สสจ. สงสรุป Action Plan การเขา

แนะนําสงเสริมฯ ป 66 เปนรายกลุมสงเสริม/

นิคมฯ และ Action Plan ของหนวยงานในชวง

ไตรมาสท่ี 1 ของป 66 เขาสู Drive ของกผง.

สสพ./สสจ. บันทึกขอมูลแผนการแนะนํา

สงเสริมฯ ป 66 ใหครบทุกแหงในระบบยอย 

“การแนะนําสงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกร” 

โดยกลุมสงเสริม/นิคมฯ ท่ีรับผิดชอบงาน

สงเสริมฯ พรอมจัดทํา Action Plan 

งานสงเสริมป 66 เปนรายแหง

ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65

30 ธ.ค. 64

กอง/สํานักทดสอบการใช

งานในระบบ e-Project 

และจัดทําคูมือพรอม

รายละเอียดแผนงาน/

โครงการ (เพ่ิมเติม) สงให

หนวยงานสวนภูมิภาค

ดําเนินการตอ

15 ธ.ค. 64

หนวยงานสวนกลาง

และสวนภูมิภาคอบรม

และกําหนดขอมูล

พ้ืนฐานผานระบบ 

e-Project ของกรม

XX ม.ค. 64

กผง. แจงปฏิทินการ

ติดตามและประเมินผล

การใชจางบประมาณ

และแนวทางรายงานผล

ความกาวหนาของงาน/

โครงการ สงกอง/สํานัก

กอง/สํานัก & กผง. อยูระหวางสรุป

รายงานผลงาน/โครงการในรปูแบบตาง ๆ 

สงหนวยงานภายนอก ประชุมจัดทํา

แผนงาน/โครงการป 65 จัดทําคูมือ/

แนวทาง และคําขอตั้งงบประมาณ

ป 66 สงหนวยงานตาง ๆ พรอม

เตรียมจัดทําแผนระดบัท่ี 3 ของกรม

ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566-2570)

สสพ./สสจ. บันทึกรายงาน “ผลการเขาแนะนําสงเสริมฯ ป 65 เปนรายแหงในระบบยอย “การแนะนําสงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกร” เปนประจําอยางนอย

ทุกส้ินไตรมาส โดย ฝบท. ของทุกสสจ./สสพ. ควรตรวจติดตามผลการดําเนินงานจากในระบบตามท่ีโดยกลุมสงเสริม/นิคมฯ ท่ีรับผิดชอบงานสงเสริมฯ เขามา

บันทึกรายงานผลแลว งนี้ ระบบงานฯ ดังกลาว ศสท. จะแจงอีกครั้งเม่ือระบบพรอมใชงานแลว

31 ม.ค. 65 31 ม.ีค. 65 30 ม.ิย. 65 30 ก.ย. 65

31 ส.ค. 65

30 ก.ย. 65

25 ธ.ค. 64     25 ม.ค. 65     25 ก.พ. 65 25 มี.ค. 65 25 เม.ย. 65 25 พ.ค. 65 25 มิ.ย. 65 25 ก.ค. 65 25 ส.ค. 65 25 ก.ย. 

65

สสพ./สสจ. รายงานผลสัมฤทธิ์จากการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานป 65 รวมถึงงาน/โครงการนโยบายสําคัญ

ท่ีสอดคลองกับแผนระดับ 3 ของกระทรวง/กรมสง กผง. (ผลรายไตรมาส) ผานชองทางการสงท่ี กผง. แจงอีกครั้ง

ปฏิทินการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์จากการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

(สําหรับหนวยงานปฏิบัติในพ้ืนท่ี: สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครและสํานักงานสหกรณจังหวัด)

สสพ./สสจ. บันทึกรายงานผลงาน/โครงการเขาระบบ e-Project (รายเดือน) ตามแบบรายงานผลงาน/โครงการท่ีกอง/สํานักกําหนด โดยกลุมงาน/ฝาย

ท่ีรับผิดชอบงาน/โครงการตรวจสอบขอมูลการรายงานผล และความถูกตองกอนสงรายงานผลทุกคร้ัง

15 ม.ค. 65

สสพ./สสจ. นําเสนอ

รายงานประจําป 64 

(Annual Report

2021) ผานเว็บไซต

สสจ./สสพ. รองรับการ

ตรวจประเมินผล

31 ก.ค. 65

สสพ./สสจ. สงขอมูล

และไฟลเอกสารตาง ๆ 

ตามเกณฑประเมินผล

เขาสู Drive ของกผง. 

ตามรูปแบบท่ีกําหนด 

พรอมรายงานขอมูลตาม

แบบสํารวจ (เพ่ิมเติม)

25 ธ.ค. 65

กผง. สง Annual Report 

และรายงานวิเคราะหระดับ

ความสําเร็จของการใชจาย

งปม. ป 65 ใหกับสํานัก

งบประมาณ สภาพัฒนฯ 

สศก. และหนวยงาน

ตรวจสอบภายนอก

21 ก.พ. 65 5 พ.ค. 65 15 ส.ค. 65 5 ต.ค. 65

กลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 2

14 ก.พ. 65
กอง/สํานัก รายงานสรุปผล

งาน/โครงการจากระบบ

e-Project ที่สสพ./สสจ.

บันทึกสงผลงาน (คร้ังแรก) 

ตามแนวทาง คูมือ และราย

ละอียดที่กอง/สํานัก แจง

สสพ./สสจ. ดําเนินการ

31 ธ.ค. 65

กผง. รวบรวมขอมูลตาง ๆ

จากทุกหนวยงาน เพ่ือจัดทํา

รานงานการวิเคราะหระดบั

ความสําเร็จฯ สงคําขอตั้งป 67 

และเผยแพร Annual Report 

ป 65 ใหหนวยงานภายนอก

31 ม.ค. 65

กผง. แจงปฏิทินฯ และแจง

ให สสจ./สสพ. และ กอง/

สํานักเขาใชระบบe-Project

เพ่ือจัดทําฐานขอมูล/ทะเบียน

คุม และรายงานผลตามแบบ

ท่ีกอง/สํานักกําหนด โดยเปน

ผลงาน ณ สิ้น ม.ค. 65

กผง. แจงสสพ./สสจ.เม่ือวันที่ 28 ม.ค. 65
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การติดตามผลความกาวหนาของการดําเนินงาน/โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขับเคลื่อนงานสงเสริม 
งานพัฒนา งานตรวจ

แนะนํา และงาน
ปองกัน/แกปญหา

เชิงรุกแบบมีสวนรวม 
ใหสหกรณ/

กลุมเกษตรกรเขมแข็ง
และพึ่งตนเองได

พัฒนาการทํางาน
รวมกันใหมี

คุณภาพ เปนระบบ 
และปรับตัวใหทัน
“Next Normal”

มีทีมงานท่ีสามารถตรวจ
ติดตามผลงานเปนระยะ 
เพื่อใหการดําเนินงาน

ไดผลลัพธตามตัวชี้วัด และ
เปาหมายท่ีกําหนด พรอม
วิเคราะหผลท้ังเชิงบวก-ลบ 

เพื่อบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ

นําผลการวิเคราะหมา
ปรับปรุง/พัฒนา/แกไข
ปญหาการดําเนินงาน

รวมกันภายในหนวยงาน

ใหความสําคัญกับผลสาํเรจ็ของงาน

P: วางแผน D: สรางกระบวนงาน

C: ตรวจติดตาม A: ปรับปรุงตอเนื่อง
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การวิเคราะหภาพรวมของการดําเนินงาน/โครงการ : แสดงผลสําเร็จตามบทบาทหนาที่และภารกิจของหนวยงาน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนปฐานในการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ตามตัวชี้วัด

ที่กรมรับผิดชอบ เพ่ือใชในการกําหนดคาเปาหมายของแผนระดับที่ 3 ของกรมในระยะที่ 2 

(พ.ศ. 2566-2570)

งานตามนโยบาย/

ยุทธศาสตร

งานตามภารกิจ/

แผนฯ

งานแกปญหา

ในพ้ืนที่เปาหมาย

- งานนโยบายสําคัญของกระทรวง กรม และงานบูรณาการกับหนวยงานตาง ๆ ในพ้ืนที่

- งานขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับตาง ๆ ที่เก่ียวของ

- งาน/โครงการตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

- งานชําระบัญชี แกไขขอบกพรอง งานตรวจการ งานแกปญหาเรื่องรองเรียนตาง ๆ

- งานติดตาม แนะนํา แกปญหา และตรวจสอบการใชจายเงินอุดหนุน เงินกองทุนตาง ๆ รวมถึง

การใชประโยชนจากอุปกรณการตลาดและปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดรับการสนับสนุนจากกรม 

- ปญหางานสหกรณและกลุมเกษตรกรในพ้ืนที่ (งานเฉพาะกิจ)

- งานแกปญหาผลผลิตทางการเกษตร ภัยแลง โรคระบาด

- งานเรงดวนที่ไดรับมอบหมายจากจังหวัด 
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ถาม – ตอบ

ขอบคุณคะ
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