
ยทุธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
และงบประมาณมุ่งผลสมัฤทธ์ิ

กรนภา ชัยวฒัน์    ผู้อ านวยการกองแผนงาน

หลกัสูตร การเป็นข้าราชการทีด่สี าหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที ่17
ผ่าน ระบบ ZOOM MEETING

วนัที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564



ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ

กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์

COOPERATIVE PROMOTION DEPARTMAENT



ระดบัของแผนตามมตคิณะรัฐมนตรี วนัที่ 4 ธันวาคม 2560
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560



ระดับ
ของแผน

1 2 3

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี

▪ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น

▪ แผนการปฏิรูปประเทศ 
(13 ด้าน) 

▪ แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) (Big Rock)

▪ แผนพัฒนาเศษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12
(พ.ศ.2560-2565)

▪ นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
(พ.ศ.2562-2565)

▪ นโยบายรัฐบาล
▪ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน

ประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2564-2569 (Bio-Circular-
Green Economy : BCG Model)

▪ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-
2565)

▪ แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2563-2565)

▪ แผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)

▪ แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์



ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับที่ 1
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือตามคติพจน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ท่ีมา: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ



การแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

ให้หน่วยงานของรัฐต้องวิเคราะห์และศึกษาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาท ภารกิจ และหน้าที่ขององค์กร ทั้งในส่วนของเป้าหมายประเด็น เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และ
แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทฯ และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี และระยะ 5 ปี ที่มีการ
บรรจุ โครงการ/การด าเนินงานที่สอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 
ของแต่ละห้วงการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล กล่าวคือ 
การด าเนินการโครงการ/การด าเนินการ (X) จะต้องสามารถบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) เป้าหมายประเด็น (Y2) และ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ  (Z) โ ดยหลั กก า ร  XYZ นี้ เ ป็ นหลั กกา รที่ ส า คัญที่ ใ ช้ ทั้ ง ใ นกา รจั ดท า
โครงการ/การด าเนินการ และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ และแผนแม่บทฯ ของหน่วยงานรัฐ

ท่ีมา: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ



ท่ีมา: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ



แผนระดับที่ 202

▪ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น
▪ แผนการปฏิรูปประเทศ (13 ด้าน) 
▪ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (Big Rock)
▪ แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565)
▪ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)



แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับที่ 2

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

03 ประเด็นการเกษตร 

15 ประเด็นพลังทางสังคม 

16 ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก 

20 ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เป็นแผนที่เป็นการก าหนด 23 ประเด็นการพัฒนา ที่มี
บูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยทุธศาสตร์ชาตดิ้านที่
เกี่ยวข้อง (Cross Issue) และประเด็นการพฒันาจะไม่มี
ความซ้ าซ้อนกัน เพื่อให้ ส่วนราชการ สามารถน าแผน
แม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดความสับสน แผนแม่บทฯ จะมีผลผูกพันต่อ
หน่วยงานของรัฐที่เกีย่วข้อง ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนั้น รวมท้ังการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ท่ีมา: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ



แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
6 ด้าน 35 ประเดน็ยุทธศาสตร์ชาติ

152 ประเดน็ย่อย

23 แผนแม่บทฯ 85 แผนย่อย

1. ด้านความ
มัน่คง

2. ด้านการสร้าง
ขดีความสามารถ
ในการแข่งขนั

3. ด้านพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

4. ด้านการสร้าง
โอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม

5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม

6. ด้านการปรับสมดุล
และพฒันาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10. การปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒันธรรม 
11. การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
12. การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
13. การเสริมสร้างใหค้นไทยมีสุขภาวะท่ีดี
14. ศกัยภาพการกีฬา 
15. พลงัทางสงัคม 
16. เศรษฐกิจฐานราก 

1. ความมัน่คง 
2. การต่างประเทศ 
3. การเกษตร
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. การท่องเท่ียว 
6. พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยูอ่จัฉริยะ 
7. โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทลั 
8. ผูป้ระกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มยคุใหม่ 

17. ความเสมอภาคและหลกัประกนัทางสงัคม 
18. การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
19. การบริหารจดัการน ้ าทั้งระบบ 
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
21. การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
22. กฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 
23. การวิจยัและพฒันานวตักรรม

ความเกี่ยวข้องระหว่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ



แผนระดับที่ 2 - แผนแม่บทฯ 03 ประเด็นการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศในสาขาเกษตร
เพิ่มข้ึน

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศสาขาเกษตร 
(เฉลี่ยร้อยละ)

ขยายตัว
ร้อยละ 3.8

ขยายตัว
ร้อยละ 3.0

ขยายตัว
ร้อยละ 3.0

ขยายตัว
ร้อยละ 3.0

2. ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 

อัตราผลิตภาพการผลิต
ของภาคเกษตร 
(เฉลี่ยร้อยละ)

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.2

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.0

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.2

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.3

แผนย่อยภายใต้ประเด็นการเกษตร
030101 แผนย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 030401 แผนย่อยเกษตรแปรรูป

030201-030202 แผนย่อยเกษตรปลอดภัย 030501-030502 แผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ

030301-030302 แผนย่อยเกษตรชีวภาพ 030601-030602 แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ท่ีมา: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ



03 ประเด็นการเกษตร
ประเด็นการเกษตรที่กรมสง่เสริมสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก

สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรมีการปรับตัวไปสู่กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง 

แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580
แผนย่อยการ
พัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร 

(030602)
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ 
วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
มีความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ 
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม
เกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียน
กับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีความเข้มแข็ง
ในระดับมาตรฐาน 
(เฉลี่ยร้อยละ)

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ 1
และ 2 อย่างน้อย 

ร้อยละ 90

วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเกษตรกร 
มีความเข้มแข็ง 

ร้อยละ 25

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ 1
และ 2 อย่างน้อย

ร้อยละ 95

วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเกษตรกร 
มีความเข้มแข็ง 

ร้อยละ 30

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ 1
และ 2 อย่างน้อย

ร้อยละ 95

วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเกษตรกร 
มีความเข้มแข็ง 

ร้อยละ 35

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ 1
และ 2 อย่างน้อย

ร้อยละ 95

วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเกษตรกร 
มีความเข้มแข็ง 

ร้อยละ 40

ท่ีมา: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ



ท่ีมา: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ



15 ประเด็นพลังทางสังคม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

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

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคม
เพิ่มขึ้น

มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัด
ความก้าวหน้าทางสังคม 
(เฉลี่ยร้อยละ)

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

แผนย่อยภายใต้ประเด็นพลังทางสังคม
150101 แผนย่อยการเสริมสร้างทนุทางสังคม

150201-150202 แผนย่อยการรองรับสังคมสงูวัยเชงิรกุ

ท่ีมา: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ



15 ประเด็นพลังทางสังคม

ประเด็นพลงัทางสังคมที่เกี่ยวขอ้งกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

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

แผนย่อยการ
เสริมสร้างทุน
ทางสังคม

150101
ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม 
(เฉลี่ยร้อยละ)

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

ท่ีมา: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ



ที่มา: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ



แผนย่อยภายใต้ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก

16 ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580
รายได้ของประชากร
กลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ้น
อย่างกระจายและ
อย่างต่อเนื่อง

ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
(คะแนน)

4.30 คะแนน 4.40 คะแนน 4.50 คะแนน 4.60 คะแนน

160101 แผนย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

160201-160202 แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ที่มา: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ



16 ประเด็นเศรษฐกิจฐานรากประเด็นเศรษฐกิจฐานรากทีเ่กี่ยวขอ้งกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580
แผนย่อยการยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ 

160101 ศักยภาพและขีด
ความสามารถของเศรษฐกิจ
ฐานรากเพิ่มขึ้น

อัตราการเติบโตของ
รายได้ของกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 40
ที่มีรายได้ต่่าสุด 
(เฉลี่ยร้อยละ)

ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 
15 ต่อปี

ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 
20 ต่อปี

ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 
20 ต่อปี

ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 
20 ต่อปี

แผนย่อยการสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกที่ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก

160201 ผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อัตราการเติบโตของ
มูลค่าเศรษฐกิจฐาน
รากของมูลค่าสินค้า 
OTOP (เฉลี่ยร้อยละ)

อย่างน้อย
ร้อยละ 30
ของปีฐาน

อย่างน้อย
ร้อยละ 40
ของปีฐาน

อย่างน้อย
ร้อยละ 50
ของปีฐาน

อย่างน้อย
ร้อยละ 50
ของปีฐาน

160202 กลุ่มประชากร
รายได้ต่่าสุดร้อยละ ๔๐ 
มีความสามารถในการบริหาร
จัดการหนี้สินได้มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

สัดส่วนภาระหนี้
ต่อรายได้ (debt 
service ratio) 
(ร้อยละ)

ร้อยละ 55 ร้อยละ 50 ร้อยละ 45 ร้อยละ 40

ที่มา: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ



แผนย่อยภายใต้ประเด็นการบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครัฐ

20 ประเด็นการบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

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

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ใช้บริการ

ระดับความพึงพอใจใน

คุณภาพการให้บริการของ

ภาครัฐ 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 95

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 95

2. ภาครัฐมีการด่าเนินการที่มี

ประสิทธิภาพ ด้วยการน่านวัตกรรม

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ในการจัดล่าดับขององค์การ

สหประชาชาติ

อยู่ในกลุ่มประเทศ

ที่มีการพัฒนาสูงสุด 

60 อันดับแรก

อยู่ในกลุ่มประเทศ

ที่มีการพัฒนาสูงสุด 

50 อันดับแรก

อยู่ในกลุ่มประเทศ

ที่มีการพัฒนาสูงสุด 

40 อันดับแรก

อยู่ในกลุ่มประเทศ

ที่มีการพัฒนาสูงสุด 

30 อันดับแรก

200101 แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
200201 แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง
200301-200302 แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ

200401 แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
200501 แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

ที่มา: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ



• เป็นแผนที่มุ่งเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือ
แก้ ไขประเด็นปัญหาและอุปสรรคเร่ งด่ วน
เชิงโครงสร้าง วิธีและกระบวนการ หรือ กลไก 
หรือ กฎระเบียบในช่วงห้าปีของยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อให้รากฐานการพัฒนามีความมั่นคง เหมาะสม
กับบริบทประเทศและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมี
ความพร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

แผนระดับที่ 2

ที่มา: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ



แผนการปฏิรูปประเทศ 
(13 ด้าน) 

แผนระดับที่ 2

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีโครงการที่เกี่ยวข้อง ปี 2565 ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

โครงการพัฒนาคนรุ่น
ใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน 
ตามศาสตร์พระราชา

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ดินท ากิน
ของเกษตรกร

1. ด้านการเมือง
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
3. ด้านกฎหมาย  
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม
5. ด้านเศรษฐกิจ
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
7. ด้านสาธารณสุข  

8. ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

9. ด้านสังคม 
10. ด้านพลังงาน 
11. ด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
12. ด้านการศึกษา 
13. ด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน 

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มา: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ



แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) 

แผนระดับที่ 2

แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน  62 Big Rock 

1. ด้านการเมือง (5 Big Rock)
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (5 Big Rock)
3. ด้านกฎหมาย (5 Big Rock)
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม (5 Big Rock)
5. ด้านเศรษฐกิจ (5 Big Rock)
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(4 Big Rock)
7. ด้านสาธารณสุข (5 Big Rock)

8. ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3 Big Rock)

9. ด้านสังคม (5 Big Rock)
10. ด้านพลังงาน (5 Big Rock)
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ (5 Big Rock)
12. ด้านการศึกษา (5 Big Rock)
13. ด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ (5 Big Rock)

ด้านเศรษฐกิจ

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง : 

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5) พัฒนาสหกรณ์
การเกษตรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิด
ผู้ให้บริการด้านการจัดการสมัยใหม่

เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2) พัฒนาศักยภาพ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิต
เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

ที่มา: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2565

แผนระดับที่ 2

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ แผนเพื่อใช้แนวทางในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม
อย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ สภาพการณ์
ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศและของโลก ทิศทางการพัฒนาประเทศที่เหมาะสมตาม พ .ร.บ . 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ .ศ. 2561 มาตรา 14 โดยจะเป็นแผนชี้น่า (Indicative Plan) 
เรื่องของประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ที่จะต้องให้ความส่าคัญในห้วง 5 ปีนั้น ๆ

ที่มา: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ



แผนระดับที่ 303
▪ นโยบายรัฐบาล
▪ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564-2569

(Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)
▪ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
▪ แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)
▪ แผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
▪ แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์



ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2564-2569 (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)

แผนระดับที่ 3

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากร
และความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการจัดสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
ให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ความคิด
สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่  

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

• ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความสามารถในการ
ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

แนวทางท่ี 1
อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรทางการเกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

แนวทางท่ี 2
ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
แนวทางท่ี 3
พัฒนาเกษตรมืออาชีพและเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรภาครัฐ 
แนวทางท่ี 4
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ่านวยความสะดวก 

แนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย
โมเดลเศรษฐกิจ BCG Model ของ กษ.

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)

แผนระดับที่ 3

เป้าประสงค์ คือ เกษตรกรมีรายได้อย่างน้อย 97,860 ภายในปี 2565
เป้าหมาย 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น

2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
3. รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและต่อเนื่อง
4. ความมั่นคงด้านน้่าทางการเกษตรของประเทศเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 3.8

2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2
3. เกษตรกรที่มีรายได้ต่่ากว่าเส้นความยากจนลดลง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
4. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นไม่ต่่ากว่าปีละ 350,000 ไร่

กลยุทธ์
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร
4. บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

วิสัยทัศน์  “ภาคเกษตรม่ันคง เกษตรกรมั่งคั่ง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน”

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนระดับที่ 3

กลยุทธ์
1. เสริมสร้างการสหกรณ์ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. พัฒนาและสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกร
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการตลาด 
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain)
3. พัฒนาการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในระบบ
สหกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์

พันธกิจ
1) ก่ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและทันต่อสถานการณ์
2) เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะด้านการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป
3) ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีการด่าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและ

เข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) สนับสนุนด้านเงินทุนสารสนเทศ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เป้าประสงค์
ระบบสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน 

วิสัยทัศน์   “การสหกรณ์ม่ันคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืน”



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

แผนระดับที่ 3

กลยุทธ์
1. ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งการสหกรณ์
3. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาลกฎหมายที่ชัดเจนมีความเป็นสากล
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4. การพัฒนาขีดความสามารถสมาชิก  
สหกรณ์รองรับการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ
1) พัฒนาทักษะ ความรู้ของบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง
2) เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ภายใต้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์

โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์และชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) พัฒนาประสิทธิภาพการด่าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่มูลค่าของสหกรณ์เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของสมาชิก

เป้าประสงค์
สหกรณ์ได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งและเป็นกลไกส าคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน

วิสัยทัศน์   “สหกรณ์เข้มแข็ง ม่ันคง และมีบทบาทพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกและชุมชนอย่างยั่งยืน”



แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนระดับที่ 3

กลยุทธ์
1. เสริมสร้างการสหกรณ์ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. พัฒนาและสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกร
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการตลาด 
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain)
3. พัฒนาการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในระบบ
สหกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์

พันธกิจ
1) ก่ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและทันต่อสถานการณ์
2) เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะด้านการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป
3) ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีการด่าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและ

เข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) สนับสนุนด้านเงินทุนสารสนเทศ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เป้าประสงค์
ระบบสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน 

วิสัยทัศน์   “การสหกรณ์ม่ันคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืน”



แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนระดับที่ 3

ยุทธศาสตร์ชาติ 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

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

แผนแม่บทย่อย แผนย่อยการพัฒนา
ระบบนิเวศการเกษตร

แผนย่อยเกษตร
ปลอดภัย

แผนย่อย
เกษตรแปรรูป

แผนย่อยการ
เสริมสร้าง

ทุนทางสังคม

แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อม
และกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก

แผนย่อยการยกระดับ
ศักยภาพการเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจ

แผนระดับ 2

แผนระดับ 1

ตัวชี้วัด
แผนแม่บทย่อย

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สาขาเกษตรขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.8

มิติด้านโอกาสของดัชนีช้ีวัดความ
ก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง 4.30 คะแนนตัวชี้วัด
แผนแม่บทฯ

สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
ในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อย 

ร้อยละ 90 
กลุ่มเกษตรกร มีความ
เข้มแข็ง ร้อยละ 25

ดัชนีชี้วัด
ทุนทางสังคม 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

อัตราการเติบโต
ของรายได้ของกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 40
ที่มีรายได้ต่ าสุด ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 15 ต่อปี

อัตราการเติบโตของมูลค่า
เศรษฐกิจฐานรากของมูลค่า

สินค้า OTOP อย่างน้อย
ร้อยละ 30ของปีฐาน

สัดส่วน
ภาระหนี้ต่อ

รายได้ (debt 
service ratio) 

ร้อยละ 55

อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าสินคา้
เกษตรปลอดภัย 

ขยายตัวรอ้ยละ 3

อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าสินคา้
เกษตรแปรรปู 

ขยายตัวรอ้ยละ 3

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 2 ขจัดความอดอยากและสร้างความมั่นคงทางอาหาร 



แผนระดับ 3

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านเศรษฐกิจ

แผนแม่บทย่อย
แผนย่อยการพัฒนา

ระบบนิเวศการเกษตร
แผนย่อยเกษตร

ปลอดภัย
แผนย่อย

เกษตรแปรรูป

แผนย่อยการ
เสริมสร้าง

ทุนทางสังคม

แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อม
และกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก

แผนย่อยการยกระดับ
ศักยภาพการเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจ

โครงการส่งเสริม
เกษตรปลอดภัย
ในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 

กลุ่มเกษตรกร 
และธุรกิจชุมชน

โครงการพัฒนาพ้ืนที่
โครงการหลวง 

ผลผลิตสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรไดร้ับ
การส่งเสริมและพัฒนา
ให้มีความเข้มแข็ง
ตามศักยภาพ

โครงการพัฒนา
ทักษะในการ

ประกอบอาชีพ
เพ่ือสร้างรายได้ 

โครงการส่งเสริม
การด าเนินงานอันเนื่อง
มาจากพระราชด าริ

โครงการ
ช่วยเหลือด้าน
หนี้สินสมาชิก
สหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดิน

ท ากินของเกษตรกร

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบ
ตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร

1) เสริมสร้างการสหกรณ์
ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

2) พัฒนาและสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการตลาด

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

3) พัฒนาการบริหารจัดการและธรรมาภบิาลในระบบ
สหกรณ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

และการสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ

4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
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41 2 3

แผนพัฒนาเศษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสงัคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภบิาลในสังคมไทย

2 3 6

3 6
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งบประมาณ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ







การบริหารมุ่งผลสมัฤทธิ์ (Results Based Management : RBM)

• เป็นการบริหารที่ให้ความส่าคัญต่อผลการด่าเนินงานและการตรวจวัดผลส่าเร็จใน
การด่าเนินงานของหน่วยงาน (หรือโครงการ) ทั้งในแง่ของ
ปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งจะต้องมีการก่าหนด
ตัวชี้วัดผลการด่าเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) รวมทั้ง
การก่าหนดเป้าหมาย (Targets) วัตถุประสงค์ (Objectives) และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับไว้ล่วงหน้า



งบประมาณมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
- วตัถุประสงค์ 
- เป้าหมาย 
- แผนงาน

ที่ก าหนดไว้ใน
1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2. เอกสารงบประมาณ 
3. ระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้จ่ายเงินแผ่นดนิ



การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ แบ่งเป็น 5 ประเภท 
แก้ไขปรับปรุงตามหนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 33 และหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68

หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดใหจ่้ายเพื่อ
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแ้ก่

เงินเดือน ค่าจา้งประจ า 
ค่าจา้งชัว่คราว และ
ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 

รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดใหจ่้ายจาก
งบรายจ่ายอ่ืนใดในลกัษณะรายจ่ายดงักล่าว

1. งบบุคลากร 2.งบด าเนินงาน

หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดใหจ่้ายเพื่อ
การบริหารงานประจ า ไดแ้ก่ 
รายจ่ายในลกัษณะ

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ
และค่าสาธารณูปโภค 

รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีก าหนดใหจ่้ายจาก
งบรายจ่ายอ่ืนใดในลกัษณะรายจ่ายดงักล่าว 

3. งบลงทุน

หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดใหจ่้ายเพื่อ
การลงทุน ไดแ้ก่ รายจ่ายท่ีจ่ายใน

ค่าครุภณัฑ ์ 
ค่าท่ีดิน    และ
ส่ิงก่อสร้าง 

รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีก าหนดใหจ่้ายจากงบ
รายจ่ายอ่ืนใดในลกัษณะรายจ่ายดงักล่าว 



หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

4. งบเงนิอุดหนุน 5. งบรายจ่ายอ่ืน

หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดใหจ่้ายเป็นค่าบ ารุงหรือ
เพ่ือช่วยเหลือสนบัสนุนการด าเนินงานหน่วยงานขององคก์ร
ตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงมิใช่ราชการ
ส่วนกลาง ตามพระราชบญัญติัระเบียบราชการแผน่ดิน 
หน่วยงานในก ากบัของรัฐ องคก์รมหาชน รัฐวสิาหกิจ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สภาต าบล องคก์ารระหวา่ง
ประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอนัเป็นสารธารณะ
ประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษตัริย ์ 
เงินอุดหนุนการศาสนา
และรายจ่ายท่ีส านกังบประมาณก าหนดใหใ้ชจ่้ายในงบรายจ่ายน้ี

หมายถึง รายจ่ายท่ีส านกังบประมาณก าหนดใหใ้ชจ่้ายใน
งบรายจ่ายน้ี เช่น 1. เงินราชการลบั 
2. เงินค่าปรับท่ีจ่ายคืนใหผู้ข้ายหรือผูรั้บจา้ง 
3. ค่าจา้งท่ีปรึกษา วจิยั ประเมินผล หรือพฒันาระบบต่าง ๆ 
ซ่ึงมิใช่เพ่ือการจดัหา หรือปรับปรุงครุภณัฑ ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 
4. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว
5. ค่าใชจ่้ายส าหรับองคก์รตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ) 
6. รายจ่ายเพื่อช าระหน้ีเงินกู ้
7. ค่าใชจ่้ายส าหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวยีน

แก้ไขปรับปรุงตามหนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 33
และหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68



กระบวนการจัดท างบประมาณ

จัดท าแผนปฏิบัตงิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปฏิบัตงิานและใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน
จัดสรรงบประมาณเพิม่เตมิหรือปรับลดระหว่างปี

3. การบริหารงบประมาณ

การทบทวนแผนงบประมาณ
การวางแผนงบประมาณ

1. การวางแผนงบประมาณ

การจัดท าค าของบประมาณ
การช้ีแจงงบประมาณ
ต่อคณะกรรรมาธิการ

2. การจัดท างบประมาณ

ติดตามการด าเนินการตามแผนงาน
(รายเดือน รายไตรมาส รายปี)
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. การติดตามและประเมินผล



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

ผลผลิตท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกอบกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย 
หรือท่ีก าหนดข้ึนใหม่ในระหวา่งปีงบประมาณ

โครงการท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกอบกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย 
หรือท่ีก าหนดข้ึนใหม่ในระหวา่งปีงบประมาณ

จ านวนเงินอยา่งสูงท่ีอนุญาตใหจ่้ายหรือใหก่้อหน้ีผกูพนัไดต้ามวตัถุประสงค์
และภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย

แผนงานท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย หรือท่ีก าหนด
ข้ึนใหม่ในระหวา่งปีงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

ผลผลติ

โครงการ

ค านิยาม



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

แผนงานท่ีด าเนินการตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายในเชิงนโยบาย 
หรืออาจเป็นภารกิจพื้นฐานท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติและตอ้งการผลกัดนัหรือ
เห็นความส าคญัในช่วงระยะเวลาหน่ึง

แผนงานท่ีด าเนินการตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบเป็นปกติประจ าตามกฎหมายจดัตั้ง
หน่วยรับงบประมาณนั้นๆ

แผนงานพืน้ฐาน 

แผนงานยุทธศาสตร์ 

แผนการปฏิบติังานของหน่วยรับงบประมาณในรอบปีงบประมาณ

แผนงานท่ีแสดงรายจ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ท่ีก าหนดไวใ้น
งบบุคลากร งบด าเนินงาน รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอ่ืน ซ่ึงเบิกจ่าย
ในลกัษณะดงักล่าว

แผนปฏิบตัิงาน 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

ค านิยาม



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

แผนแสดงรายละเอียดการใชง้บประมาณส าหรับหน่วยรับงบประมาณ
เพื่อด าเนินการตามแผนการปฏิบติังานในรอบปีงบประมาณ

แผนงานท่ีมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยงานข้ึนไปร่วมกนัรับผดิชอบในการ
ด าเนินงาน ซ่ึงประกอบดว้ย เป้าหมายร่วม วตัถุประสงค ์ระยะเวลาด าเนินการท่ีชดัเจน 
สามารถวดัผลสัมฤทธ์ิไดท้ั้ง

งบประมาณใหใ้ชส้ าหรับการบริหารงานตามภารกิจหนา้ท่ีและอ านาจ
ของหน่วยรับงบประมาณ

งบประมาณใหใ้ชส้ าหรับด าเนินภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายเชิงนโยบาย

งบประมาณใหใ้ชจ่้ายตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณท่ีก าหนด
ไวใ้นแผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการ 

แผนการใช้งบประมาณ 

งบประมาณรายจ่าย
แผนงานพืน้ฐาน 

งบประมาณรายจ่าย
แผนงานยุทธศาสตร์ 

งบประมาณรายจ่าย
แผนงานบูรณาการ 

ค านิยาม



องค์ประกอบของโครงการ

องคป์ระกอบ
ของโครงการ

1. ช่ือ
โครงการ

2. หลกัการ
และเหตุผล

3. 
วตัถุประสงค์

6. ระยะเวลา
ด าเนินการ

10. การ
ประเมินผล

11. ผลท่ีคาด
วา่จะไดรั้บ

7. สถานท่ี

9. 
ผูรั้บผดิชอบ
โครงการ

5. 
วธีิด าเนินการ

8. 
งบประมาณ

4. เป้าหมาย



เนน้ความรบัผิดชอบ (Accountability) ของรฐับาลต่อประชาชน

รฐัไดใ้ชง้บประมาณแผน่ดินอยา่งมีประสิทธิภาพและไดผ้ลอยา่งไร

ม ุง่ผลการปฏิบติังานเป็นหลกั 

มีการวดัผลชดัเจน ตรวจสอบได ้มีขอ้มลูท่ีครบถว้น และมีความน่าเช่ือถือ

ผลผลิต
(Outputs)

ผลลพัธ์
(Outcomes)

การบรหิารม ุง่ผลสมัฤทธ์ิ 
(Results Based Management : RBM)

ผลการด าเนินงาน ท่ี

เกิดจากกระบวนการ

ท างาน

ผลการด าเนินงาน      

ท่ีเกิดจากการน า

ผลผลิตไปใชป้ระโยชน์

ผลสมัฤทธ์ิ

(Results)



4. การติดตามและประเมินผล

4.1 การติดตามการด าเนินการตามแผนงาน
ติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบติังานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ไดรั้บ
การจดัสรรงบประมาณ

- กองแผนงาน - หน่วยงานเจา้ภาพ (กอง ส านกั)
- ตรวจสอบภายในกรม จงัหวดั และกระทรวง            - ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร
- ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน                                       - ส านกังานพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

กองแผนงานประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติังานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณของส านกังานสหกรณ์จงัหวดั



ความส าคญั : ท าไมถึงต้องมีการติดตามประเมนิผล ?

1. ภารกจิตาม พรบ.วธีิการงบประมาณ
พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 47

“ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ทีผู้่อ านวยการก าหนดและให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
งบประมาณทีต้่องด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย”

2. เพ่ือรายงานต่อผู้บังคบับญัชาและหน่วยงานภายนอก
- รายงานความกา้วหนา้ต่อผูบ้ริหารกรม ผูบ้ริหารกระทรวง ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

ส านกังบประมาณ สภาพฒัน์ ฯลฯ ทุกเดือน/ไตรมาส เฉพาะกิจ

3. เพ่ือก ากบั ปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงาน
- เพื่อก ากบัการด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค มาวิเคราะห์ เพื่อ

ปรับปรุงการด าเนินงาน ป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดท้นัท่วงที



ท่ีมา: ระบบการติดตามและประเมินผล ส านกังบประมาณ



ค านิยาม : การตดิตามประเมนิผลคืออะไร?

การติดตาม (Monitoring)
หมายถึง กระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั

ปัจจยัน าเขา้ (input) การด าเนินงาน (process) และ
ผลการด าเนินงาน (output) เก่ียวกบัโครงการ 
เพื่อเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback system) ส าหรับ
การก ากบั ทบทวน และแกปั้ญหาขณะด ำเนินโครงกำร

การประเมินผล (Evaluation)
หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตดัสินคุณค่า 

(Value Judgment) เก่ียวกบั
ปัจจยัน าเขา้(input)  การด าเนินงาน (process) และ
ผลการด าเนินโครงการ(output)  เพื่อเป็นสารสนเทศส าหรับ
การปรับปรุงการด าเนินโครงการ สรุปผลส าเร็จของโครงการ
และพฒันาโครงการต่อไป สามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งในช่วง 
ก่อน ระหวา่ง และหลงัการด าเนินโครงการ

การติดตามและการประเมิน (Monitoring & Evaluation) เป็นค าท่ีมกัจะใชค้วบคู่กนั “การติดตาม” และ “การ
ประเมิน” เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกนั มีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกนั แต่กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวขอ้ง
สมัพนัธ์กนั เม่ือน าแนวคิดและหลกัการติดตามและประเมินมาประสานใชด้ว้ยกนัอยา่งเหมาะสม จะช่วยใหท้ั้ง
ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัสามารถก ากบั ทบทวนและพฒันางาน/โครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



การตดิตามและประเมนิผลตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

จากภาพดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า
ผูติ้ดตามประเมินผล แผนงาน /โครงการ /

นโยบายส าคญัในการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ ตอ้งมีความเขา้ใจถึง
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน
ตามยทุธศาสตร์ เพื่อใหก้ารติดตามประเมินผล สามารถ
ตอบโจทยข์องระบบงบประมาณท่ีใชใ้นปัจจุบนั และ
น าไปสู่การจดัสรรงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และคุม้ค่าตลอดจนติดตามวา่ กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงการในแต่ละระดบั ตั้งแต่ปัจจยัน าเขา้ 
(ทรัพยากร) กระบวนการผลิต ผลผลิต ผลลพัธ์ ผลกระทบ 
ไดรั้บประโยชน์จากโครงการหรือไม่ อยา่งไร มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของโครงการหรือไม่ และโครงการไดดู้แลหรือ
บริหารจดัการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งไร



การตดิตามและประเมนิผลตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

• ความมปีระสิทธิภาพ (Efficiency) : คือความสามารถใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งคุม้ค่า

• ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) : คือการปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว้

• ผลผลิต (Outputs) : หมายถึง งาน บริการ หรือกิจกรรมท่ีเจา้หนา้ท่ีท าเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งมอบใหป้ระชาชน
ซ่ึงเป็นผูรั้บบริการ ผลผลิตเป็นผลงานท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรมโดยตรง 

• ผลลัพธ์ (Outcomes) : หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา หรือเง่ือนไขท่ี เกิดจากผลผลิต ผลลพัธ์ มีความสัมพนัธ์
โดยตรงกบัประชาชนซ่ึงเป็นผูรั้บบริการและสาธารณชน

• ผลกระทบ (Impact) : หมายถึง ผลท่ีเกิดต่อเน่ืองมาจากผลผลิต ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากผลผลิตและผลลพัธ์ท าให้
สังคมเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไร ผลกระทบอาจเป็นไดท้ั้งดา้นบวกและดา้นลบ

ที่มา:ส านักวชิาการ ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร



หลกัการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ
การติดตามเป็นการติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบปัจจัยน าเข้า (Inputs) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ (Activities) ผลผลิตที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม (Outputs) และ
ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินโครงการ (Outcome & Impact) 

ประมวลวเิคราะห์เปรียบเทียบการเกบ็และรวบรวมข้อมูล

การเกบ็และรวบรวมขอ้มูลซ่ึงโดยทัว่ไปกระท า
ไดห้ลายวธีิ เช่น เกบ็และรวบรวมขอ้มูลจากผู ้
ด าเนินงาน/สอบถามผูด้  าเนินโครงการโดยตรง 
หรือใหผู้ด้  าเนินการจดัส่งขอ้มูลตาม
แบบรายงาน แบบสอบถาม/หรือ
ด าเนินการทั้ง 2 วธีิ ควบคู่ไปกบั
การไปดูสถานท่ีปฏิบติัการ

หลงัจากเกบ็และรวบรวมขอ้มูลไดแ้ลว้ จะน ามาประมวล
วเิคราะห์เปรียบเทียบผลงานกบัเป้าหมาย
เพ่ือประเมินความกา้วหนา้วา่ผลงานไดผ้ลประการใด 
มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ หากมีปัญหาอุปสรรคเกิดข้ึน
ในขั้นตอนใด กล่าวคือ ขั้นตอนการวางแผน(Planning) หรือ
ขั้นตอนการปฏิบติังานตามแผน (Implementation) จะได้
น ามาใชป้ระโยชน์หรือน าไปปรับปรุงแกไ้ขจดัท า
รายงานเป็นระบบและต่อเน่ือง



แนวทางการติดตามผลการด าเนินโครงการ
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21

ติดตามผลการด าเนินงานตามกระบวนงาน/
กิจกรรมหลกั โดยใหค้วามส าคญัสูงสุดกบั
ผลลพัธ์ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ท่ีสมาชิก
หรือประชาชนไดรั้บจากการใชจ่้าย
งบประมาณ ไม่ควรมุ่งเนน้แต่ผลงาน
ตามค่าป้าหมายในระดบักิจกรรม 

กรณีท่ีผลงานไม่เป็นไปตามแผนหรือต ่า
กวา่เป้าหมายท่ีก าหนดตอ้งระบุปัญหา

อุปสรรคและแนวทางการแกไ้ข 

กรณีท่ีผลงานสูงกวา่เป้าหมายท่ี
ก าหนด ตอ้งมีเหตุผลและ
สาเหตุประกอบ

การติดตามการใชป้ระโยชน์
ของอุปกรณ์ ส่ิงก่อสร้าง

ท่ีสหกรณ์ไดรั้บเงินอุดหนุนจากกรม 
(ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ของโครงการ) 

ตอ้งติดตามใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์



กองแผนงาน
ส านัก/กองส านักงานสหกรณ์จังหวดั /ส านักงาน

ส่งเสริมสหกรณ์ พืน้ที่ 1 และ 2

- ติดตาม/ตรวจสอบ/เร่งรัด
การด าเนินงานการเบิกจ่าย
ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีไดรั้บ        
- รายงานผลการปฏิบติังาน
โครงการท่ีรับผดิชอบผา่น
ช่องทางและเง่ือนเวลาท่ี
กรมก าหนด

รวบรวม/ตรวจสอบ
ขอ้มูลผลการ
ปฏิบติังานและ
ผลเบิกจ่ายของงาน/
โครงการปัญหา
อุปสรรค และ
รายงานผลภาพรวม
ของโครงการส่ง 
กผง. ภายในวนัท่ี  
28  ของทุกเดือน

ประมวลผล สรุป และรายงานผล
การปฏิบติังานภาพรวมของกรม
และปัญหา/อุปสรรคจากการ
ด าเนินงานใหผู้บ้ริหารทราบ     
และรายงานหน่วยงานภายนอก
- รายเดือน (ภายในวนัท่ี 5 ของทุกเดือน)
- รายไตรมาส (ภายใน 10 วนัหลงัส้ิน
ไตรมาส)
- รายปี (ภายใน 30 วนั หลงัส้ิน
ปีงบประมาณ)
- จดัท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์



ข้อสังเกตในการรายงาน

1.ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนการรายงานทุกคร้ัง เพราะ
- นอกจากกรมตอ้งน าขอ้มูลไปรายงานต่อผูบ้ริหารและหน่วยงานภายนอกแลว้ 
- ผลงานท่ีเกินจริงจะถูกน าไปพิจารณาเป็นเป้าหมายท่ีตอ้งด าเนินการในปีต่อไป

2. ขอ้มูลท่ีน ามารายงานตอ้งมีท่ีมาของขอ้มูล ซ่ึงน ามาอา้งอิง ไดช้ดัเจน น่าเช่ือถือ และไม่น าผลท่ียงั
ไม่เกิดข้ึนจริงมารายงาน
3. การเกบ็ขอ้มูลผลลพัธ์ของการด าเนินงาน ตอ้งเกบ็ไปถึงช่วงท่ีด าเนินโครงการเสร็จส้ินแลว้ เช่น
ผลการใชป้ระโยชน์ของอุปกรณ์ฯ ประโยชน์ท่ีผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดรั้บหลงัจากเขา้ร่วมโครงการ



• เสรจ็ แปลว่า  แลว้ก็จบ
• ส าเรจ็ แปลว่า  สมประสงค ์และบรรลผุล

เสรจ็ กบั ส าเรจ็

ปัจจยัน าเข้า
Inputs

วธีิท างาน
Process

ผลงานทีเ่กดิขึน้
Output

- ลงทุนน้อย
- ใช้คนน้อย
- ใช้พลงังานน้อย
- ใช้วสัดุอุปกรณ์น้อย ฯลฯ

ใช้เวลาน้อย
ไม่ส้ินเปลือง
มีความสุข

ปริมาณ  - คุณภาพ

ประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล

ดร. ยทุธพล  ทวะชาลี



คุณลักษณะข้าราชการทีพึ่งประสงค์ I  AM READY

Integrity ท างานอย่างมีศักดิ์ศรี
Activeness ขยัน ตั้งใจ ท างานเชิงรุก
Morality มีศีลธรรม คุณธรรม
Relevancy    รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลกตรงกับสังคม
Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
Accountability รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม
Democracy มีใจและการกระท าที่เป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส
Yield มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน



แนวทางการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2565

ตัวชี้วัด/กิจกรรม เป้าหมาย

1. บริหารและก ากับการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภท
งบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก รวมทั้งบริหารการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามเป้าหมายและเงื่อนเวลาที่กรมก าหนด

2. ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและบริหารงาน/โครงการ/
กิจกรรมงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ตามแนวทาง
ตัวชี้วัดที่กรมก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน

1. ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 100 เม่ือสิ้นปีงบประมาณ

2. ร้อยละ 100 ของปริมาณงาน/เป้าหมายท่ีรับผิดชอบ

ด้านการบริหารงาน งบประมาณและยุทธศาสตร์
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แนวทางการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2565

ตัวชี้วัด/กิจกรรม เป้าหมาย

พัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ/แผนการส่งเสริมและ
พัฒนาของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งแผนงานประจ าปี/
แผนธุรกิจของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ดังนี้

 สหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมีความเข้มแข็งระดับ 1 และระดับ 2 
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 กลุ่มเกษตรกรที่ผา่นมาตรฐานมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 25

1. พัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจไม่ต่ ากว่าระดับ
มั่นคงตามมาตรฐาน

2. แก้ไขปัญหาในการด าเนินกิจการ/การบริหารงานของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่มีข้อบกพร่องหรือมีแต่ได้รับการแก้ไขแล้ว

3. บริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล/การควบคุมภายในของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสูงกว่าระดับพอใช้

4. การด าเนินธุรกิจและการให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ไม่รวมสมาชิกสมทบ) มีส่วนร่วม
ในการด าเนินธุรกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ด้านการส่งเสรมิ พัฒนา และการก ากับองค์กร
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แนวทางการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2565

ด้านการส่งเสริม พัฒนา และการก ากับองค์กร (ต่อ)
ตัวชี้วัด/กิจกรรม เป้าหมาย

5. จัดต้ังสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่

6. จัดท างบการเงินและปิดบัญชีประจ าปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี

7. ผลการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีก าไรประจ าปี

8. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ไม่มีกรณีการทุจริต
ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เกิดก่อนปี 2565

9. การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะเลิกสามารถ
ถอนชื่อได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทุกแห่ง
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แนวทางการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2565

ด้านการติดตามและสนับสนุนงานนโยบายที่ส าคัญ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม เป้าหมาย

1. ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ/์สิ่งก่อสร้างที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกรม

สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรทุกแห่งที่ได้รับการสนับสนุน
มีการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ทุกรายการ

2. ติดตามงบประมาณเงินอุดหนุนที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับจากกรมให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ กรณีเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วยังมีงบประมาณคงเหลือให้ด าเนินการ
ตามระเบียบของทางราชการ

สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรทุกแห่งที่ได้รับการสนับสนุน 
เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วต้องไม่มีเงินอุดหนุนค้างบัญชี

3. ติดตามและให้การสนับสนุนการด าเนินงานนโยบายส าคัญในภารกิจของกรม
- โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร
- โครงการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูปเปอรม์าร์เก็ต

สหกรณ์
- การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในระบบสหกรณ์
- โครงการศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

เกษตรกรรุ่นใหม่ และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทุกแห่ง
ที่เข้าร่วมโครงการ
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