
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี
แผนการปฏรูิปประเทศ 
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ 
แผนงานและงบประมาณ
เช่ือมโยงสู่การท างาน กรนภา ชยัวฒัน์

ผูอ้  านวยการกองแผนงาน
บรรยายหลกัสูตร การเป็นขา้ราชการท่ีดีส าหรับขา้ราชการท่ีอยูร่ะหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ร่่นท่ี 16

ผา่นระบบส่ือสารทางไกล (ระบบ Zoom)
วนัท่ี 16 มิถ่นายน พ.ศ. 2564



ระดบัของแผนตามมตคิณะรัฐมนตรี วนัที่ 4 ธันวาคม 2560
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560



แผนระดับที่ 2

แผนระดับที่ 1

แผนระดับที่ 3

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มีผลบงัคบัใช ้13 ต่ลาคม 2561

• แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเดน็         มีผลบงัคบัใช ้เม่ือ 18 เมษายน 2561
• แผนการปฏิรูปประเทศ (13 ด้าน) มีผลบงัคบัใช ้เม่ือ 6 เมษายน 2561
• แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)                   มีผลบงัคบัใช ้เม่ือ 25 กม่ภาพนัธ์ 2564
• แผนพฒันาเศษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที ่12    ประกาศใชเ้ม่ือ 29 ธนัวาคม 2559
• นโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ

• นโยบายรัฐบาล
• แผนปฏิบตัิราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
• แผนพฒันาการสหกรณ์ ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2563-2565)
• แผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
• แผนปฏิบตัิราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ระดับของแผน



แผนระดับที่ 1



แผนระดับที่ 1ยุทธศาสตร์ชาต ิคืออะไร?

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
เป็นยุทธศาสตร์ชาตฉิบบัแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 ซ่ึงจะต้องน าไปสู่การปฏบิตัิ
เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวสัิยทศัน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคัง่ ยัง่ยืน 
เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันา
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 
หรือตามคตพิจน์

“มั่นคง มั่งคัง่ ยัง่ยืน”
เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน

ทีม่าของยุทธศาสตร์ชาติ
ค าว่า "ยุทธศาสตร์ชาติ" ถูกพูดถึงในยุครัฐบาล คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) จนกระทัง่ยุทธศาสตร์ชาติถูกก าหนดในรัฐธรรมนูญ 2560 
หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ

“มาตรา 65 รัฐพงึจัดให้มยุีทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศ
อย่างยัง่ยืน ตามหลกัธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกนัเพ่ือให้เกดิเป็น พลงัผลกัดนัร่วมกนัไปสู่
เป้าหมายดงักล่าว”
จากมาตรา  6 5  นี้ เ อง  ท า ใ ห้ ต้องออกกฎหมายอีกฉบับห น่ึง  เ รี ยก ว่ า 
“พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560” เพ่ือเป็นกรอบการ
ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้เป็นรูปธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ขั้นตอนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ด าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานราชการต่าง ๆ

https://ilaw.or.th/sites/default/files/draft_country_strategy_bill.PDF


แผนระดบัที่ 1ยท่ธศาสตร์ชาติ 20 ปี



แผนระดับที่ 1ยุทธศาสตร์ชาต ิ6 ด้าน



แผนระดับที่ 1

ยุทธศาสตร์ชาตทิีเ่กีย่วข้องกบั
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกอบด้วย
1. ดา้นความมัน่คง
2. ดา้นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั
4. ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม
5. ดา้นการสร้างการเติบโตบนค่ณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม

6. ดา้นการปรับสมด่ลและพฒันาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาตทิีเ่กีย่วข้องกบั
กรมส่งเสริมสหกรณ์

ประกอบด้วย
2. ดา้นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั
4. ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม
6. ดา้นการปรับสมด่ลและพฒันาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ



แผนระดับที่ 2

• แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ23 ประเดน็
• แผนการปฏิรูปประเทศ (13 ด้าน)
• แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)



แผนระดับที่ 2 - แผนแม่บทฯ



ทีม่าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับที่ 2 - แผนแม่บทฯ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิเป็นแผนแม่บทเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามทีก่ าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาต ิ6 ด้าน รวมทั้งส้ิน 23 แผนแม่บท
ซ่ึงจะมีผลผูกพนัต่อหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วข้องทีจ่ะต้องปฏิบัตใิห้เป็นไปตามนั้น 
รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
ต้องสอดคล้องกบัแผนแม่บทซ่ึงจะน าไปสู่การปฏิบัต ิเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ
วสัิยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคัง่ ยัง่ยืนเป็นประเทศพฒันาแล้ว 
ด้วยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”



แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
6 ยุทธศาสตร์ชาติ 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. การเสริมสร้างใหค้นไทยมีส่ขภาวะท่ีดี
14. ศกัยภาพการกีฬา 
15. พลงัทางสงัคม 
16. เศรษฐกิจฐานราก 

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

17. ความเสมอภาคและหลกัประกนัทางสงัคม 
18. การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
19. การบริหารจดัการน ้ าทั้งระบบ 
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
21. การต่อตา้นการท่จริตและประพฤติมิชอบ 
22. กฎหมายและกระบวนการยติ่ธรรม 
23. การวิจยัและพฒันานวตักรรม

แผนระดบัที่ 2 - แผนแม่บทฯ



ประเดน็ที่เกีย่วข้องกบักรมส่งเสริมสหกรณ์

ประเดน็การเกษตร

ประเดน็พลงัทางสังคม

ประเดน็เศรษฐกจิฐานราก

ประเดน็การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนระดับที่ 2 - แผนแม่บทฯ



แผนระดับที่ 2 - แผนแม่บทฯ ประเดน็การเกษตร

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั
ค่าเป้าหมาย

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580
1. ผลิตภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศในสาขาเกษตร
เพ่ิมข้ึน

อตัราการขยายตวัของ
ผลิตภณัฑม์วลรวม
ในประเทศสาขาเกษตร 
(เฉล่ียร้อยละ)

ขยายตวั
ร้อยละ 3.8

ขยายตวั
ร้อยละ 3.0

ขยายตวั
ร้อยละ 3.0

ขยายตวั
ร้อยละ 3.0

2. ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 

อตัราผลิตภาพการผลิตของ
ภาคเกษตร 
(เฉล่ียร้อยละ)

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 1.2

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 1.0

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 1.2

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 1.3

1. แผนย่อยเกษตรอตัลกัษณ์พืน้ถิ่น              4. แผนย่อยเกษตรแปรรูป

2. แผนย่อยเกษตรปลอดภัย 5. แผนย่อยเกษตรอจัฉริยะ

3. แผนย่อยเกษตรชีวภาพ 6. แผนย่อยการพฒันาระบบนิเวศการเกษตร

แผนย่อย 6 แผน



แผนระดบัที่ 2 - แผนแม่บทฯ ประเดน็การเกษตร
ประเดน็การเกษตรที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลกั

สนับสนุนให้เกดิการพฒันาเกษตรกรและภาคเกษตรมกีารปรับตัวไปสู่กระบวนการผลติทีม่คุีณภาพมาตรฐาน 
และสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัผลติภัณฑ์ เพ่ือให้มกีารเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและเข้มแขง็ 

แผนย่อย เป้าหมาย ตวัช้ีวดั
ค่าเป้าหมาย

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

สถาบนัเกษตรกร 
(สหกรณ์ วิสาหกิจช่มชน 
และกล่่มเป้าหมาย) 
ท่ีข้ึนทะเบียนกบั
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีความเขม้แขง็
ในระดบัมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน

สถาบนัเกษตรกร 
(สหกรณ์ วิสาหกิจช่มชน 
และกล่่มเกษตรกร) ท่ีข้ึน
ทะเบียนกบักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มี
ความเขม้แขง็ในระดบั
มาตรฐาน (เฉล่ียร้อยละ)

สหกรณ์มีความ
เขม้แขง็ในระดบั 1
และ 2 อยา่งนอ้ย 

ร้อยละ 90

วิสาหกิจช่มชน และ
กล่่มเกษตรกร 
มีความเขม้แขง็ 
ร้อยละ 25

สหกรณ์มีความ
เขม้แขง็ในระดบั 1
และ 2 อยา่งนอ้ย

ร้อยละ 95

วิสาหกิจช่มชน และ
กล่่มเกษตรกร 
มีความเขม้แขง็ 
ร้อยละ 30

สหกรณ์มีความ
เขม้แขง็ในระดบั 1
และ 2 อยา่งนอ้ย

ร้อยละ 95

วิสาหกิจช่มชน และ
กล่่มเกษตรกร 
มีความเขม้แขง็ 
ร้อยละ 35

สหกรณ์มีความ
เขม้แขง็ในระดบั 1
และ 2 อยา่งนอ้ย

ร้อยละ 95

วิสาหกิจช่มชน และ
กล่่มเกษตรกร 
มีความเขม้แขง็ 
ร้อยละ 40



แผนระดับที่ 2 - แผนแม่บทฯ ประเดน็พลงัทางสังคม

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั
ค่าเป้าหมาย

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

ท่กภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพฒันาสงัคมเพ่ิมข้ึน

มิติดา้นโอกาสของดชันีช้ีวดั
ความกา้วหนา้ทางสงัคม 
(เฉล่ียร้อยละ)

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10

แผนย่อย 2 แผน 1. แผนย่อยการเสริมสร้างทุนทางสังคม

2. แผนย่อยการรองรับสังคมสูงวยัเชิงรุก



แผนระดับที่ 2 - แผนแม่บทฯ ประเดน็พลงัทางสังคม

ประเด็นพลงัทางสังคมทีเ่กีย่วข้องกบักรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนย่อย เป้าหมาย ตัวช้ีวดั
ค่าเป้าหมาย

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580
แผนยอ่ยการ
เสริมสร้างท่น
ทางสงัคม

ภาคีการพฒันามีบทบาท
ในการพฒันาสงัคมมาก
ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ดชันีช้ีวดัท่นทาง
สงัคม (เฉล่ียร้อยละ)

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10



แผนระดับที่ 2 - แผนแม่บทฯ

แผนย่อย 2 แผน

ประเดน็เศรษฐกจิฐานราก

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั
ค่าเป้าหมาย

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580
รายไดข้องประชากร
กล่่มรายไดน้อ้ยเพิ่มข้ึน
อยา่งกระจายและ
อยา่งต่อเน่ือง

ดชันีการพฒันาอยา่ง
ทัว่ถึง (คะแนน)

4.30 คะแนน 4.40 คะแนน 4.50 คะแนน 4.60 คะแนน

1. แผนย่อยการยกระดบัศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกจิ 

2. แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกทีส่่งเสริมการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก



แผนระดับที่ 2 - แผนแม่บทฯ ประเดน็เศรษฐกจิฐานราก

ประเด็นเศรษฐกจิฐานรากที่เกีย่วข้องกบักรมส่งเสริมสหกรณ์
แผนย่อย เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย

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

ศกัยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

อตัราการเติบโตของ
รายไดข้องกล่่ม
ประชากรร้อยละ 40 ท่ีมี
รายไดต้ ่าส่ด 
(เฉล่ียร้อยละ)

ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 
15 ต่อปี

ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 
20 ต่อปี

ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 
20 ต่อปี

ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 
20 ต่อปี

การสร้างสภาพแวดลอ้ม
และกลไกท่ีส่งเสริมการ
พฒันาเศรษฐกิจฐานราก

1. ผูป้ระกอบการเศรษฐกิจ
ฐานรากมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง

อตัราการเติบโตของ
มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก
ของมูลค่าสินคา้ OTOP 
(เฉล่ียร้อยละ)

อยา่งนอ้ย
ร้อยละ 30
ของปีฐาน

อยา่งนอ้ย
ร้อยละ 40
ของปีฐาน

อยา่งนอ้ย
ร้อยละ 50
ของปีฐาน

อยา่งนอ้ย
ร้อยละ 50
ของปีฐาน

2. กล่่มประชากรรายได้
ต ่าส่ดร้อยละ ๔๐ มีความ
สามารถในการบริหารจดัการ
หน้ีสินไดมี้ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

สดัส่วนภาระหน้ีต่อ
รายได ้(debt service 
ratio) (ร้อยละ)

ร้อยละ 55 ร้อยละ 50 ร้อยละ 45 ร้อยละ 40



แผนระดับที่ 2 - แผนแม่บทฯ

แผนย่อย 6 แผน

ประเดน็การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั
ค่าเป้าหมาย

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

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ
และมีค่ณภาพเป็นท่ียอมรับของ
ผูใ้ชบ้ริการ

ระดบัความพึงพอใจในค่ณภาพ
การใหบ้ริการของภาครัฐ 

ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 85

ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 90

ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 95

ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 95

2. ภาครัฐมีการด าเนินการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดว้ยการน านวตักรรม
เทคโนโลยมีาประยก่ตใ์ช้

ดชันีรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์
ในการจดัล าดบัขององคก์าร
สหประชาชาติ

อยูใ่นกล่่มประเทศ
ท่ีมีการพฒันาสูงส่ด 

60 อนัดบัแรก

อยูใ่นกล่่มประเทศ
ท่ีมีการพฒันาสูงส่ด 

50 อนัดบัแรก

อยูใ่นกล่่มประเทศ
ท่ีมีการพฒันาสูงส่ด 

40 อนัดบัแรก

อยูใ่นกล่่มประเทศ
ท่ีมีการพฒันาสูงส่ด 

30 อนัดบัแรก

1. แผนย่อยการพฒันาบริการประชาชน
2. แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลงั
3. แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ

4. แผนย่อยการพฒันาระบบบริหารงานภาครัฐ
5. แผนย่อยการสร้างและพฒันาบุคลากรภาครัฐ



แผนระดับที่ 2 - แผนแม่บทฯ ประเด็นการบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐที่เกีย่วข้องกบักรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนย่อย เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย

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

แผนยอ่ยการสร้าง
และพฒันาบ่คลากร
ภาครัฐ

บ่คลากรภาครัฐยดึค่านิยม
ในการท างานเพื่อประชาชน
ยดึหลกัค่ณธรรม จริยธรรม
มีจิตส านึก มีความสามารถ
สูง ม่่งมัน่ และเป็นมืออาชีพ

ดชันีความผกูพนัของ
บ่คลากรภาครัฐ 

ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80

ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 85

ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 90

ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 95

สดัส่วนเจา้หนา้ท่ีรัฐ
ท่ีกระท าผดิกฎหมาย
ลดลง

ลดลง
ร้อยละ 20

ลดลง
ร้อยละ 30

ลดลง
ร้อยละ 40

ลดลง
ร้อยละ 50

แผนยอ่ยการพฒันา
บริการประชาชน

งานบริการภาครัฐท่ี
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทลั
เพ่ิมข้ึน

สดัส่วนความส าเร็จ
ของกระบวนงานท่ี
ไดรั้บการปรับเปล่ียน
ใหเ้ป็นดิจิทลั

ร้อยละ ๑๐๐ (ทั้งหมด ๒,๑๘๐ 
กระบวนงานแบ่งเป็นกระบวนงาน
ในระบบอ านวยความสะดวกใน
การประกอบธ่รกิจแบบครบวงจร 
๓๐๐ กระบวนงาน และกระบวนงาน 
อ่ืน ๆ ๑,๘๘๐ กระบวนงาน)

ร้อยละ ๑๐๐
ท่กกระบวนงาน

(๕,๓๖๐)

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐



แผนการปฏิรูปประเทศ (13 ด้าน)

แผนระดับที่ 2 - แผนการปฏิรูปประเทศ 



ทีม่าแผนการปฏิรูปประเทศ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ
ก าหนดให้ด าเนินการ ปฏิรูปประเทศ และให้ด าเนินการปฏิรูป
ประเทศอยา่งนอ้ยในดา้นต่างๆ ใหเ้กิดผลตามท่ีก าหนด

เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัแผนและขั้นตอนการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ .ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เม่ือวนัที ่15 สิงหาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศดา้นต่าง ๆ จ านวน 11 คณะ 

ไดเ้ผยแพร่ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี
เร่ือง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ดา้น 
เม่ือวนัที่ 6 เมษายน 2561

ต่อมาไดมี้การตราพระราชบญัญตัิแผนและขั้นตอนการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มีผลใชบ้งัคบั 
เม่ือวนัที ่1 สิงหาคม 2560 เป็นตน้มา

แผนระดับที่ 2 – แผนการปฏิรูปประเทศ (13 ด้าน)



แผนการปฏิรูปประเทศ (13 ด้าน)แผนระดับที่ 2 - แผนการปฏิรูปประเทศ 
1. ด้านการเมือง ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประม่ข และแกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้ทางการเมืองโดยสนัติวิธี

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ องคก์รภาครัฐเปิดกวา้งและเช่ือมโยงขอ้มูลกนั มีโครงสร้างองคก์รกะทดัรัดแต่มีประสิทธิภาพท างาน
เพ่ือประชาชนจดัระบบบริหารและบริการประชาชนใหเ้ป็นดิจิทลั จดัระบบบ่คลากรภาครัฐใหมี้มาตรฐานกลาง

3. ด้านกฎหมาย กฎหมายเป็นกฎหมายท่ีดีและเป็นธรรมสอดคลอ้งกบัหลกันิติธรรม เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย
มีความรู้ความเขา้ใจ บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเป็นธรรม

4. ด้านกระบวนการยุติธรรม กระบวนการยติ่ธรรมเป็นไปอยา่งรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได ้ ท่กกล่่มบ่คคลมีโอกาสเขา้ถึงกระบวนการยติ่ธรรมโดยเสมอภาค
มีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด  เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบติั

5. ด้านเศรษฐกจิ ความสามารถในการแข่งขนัในระดบัประเทศสูงข้ึน ม่่งเนน้การใชร้ะบบมาตรฐานและนวตักรรมในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  
ลดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจของประชาชนกล่่มต่าง ๆ  และสถาบนัทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงข้ึน

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการรักษาฟ้ืนฟูใหส้มบูรณ์และยัง่ยนืเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศ 
สร้างความสมด่ลระหวา่งการอน่รักษแ์ละการใชป้ระโยชน์ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน ้ า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ความหลากหลายทางชีวภาพ ส่ิงแวดลอ้ม 
และระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

7. ด้านสาธารณสุข ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคล่ม การบริการในระบบส่ขภาพและสาธารณส่ขอยา่งมีประสิทธิภาพ ระบบส่ขภาพของประเทศมีเอกภาพ 
และประชาชนไทยมีส่ขภาวะและค่ณภาพชีวิตท่ีดี



แผนการปฏิรูปประเทศ (13 ด้าน)แผนระดับที่ 2 - แผนการปฏิรูปประเทศ 

8. ด้านส่ือสารมวลชนเทคโนโลยสีารสนเทศ เกิดด่ลยภาพระหวา่งเสรีภาพของการท าหนา้ท่ีของส่ือบนความรับผดิชอบกบัการก ากบัท่ีมีความชอบธรรมและการ
ใชพ้ื้นท่ีดิจิทลัเพ่ือการส่ือสารอยา่งมีจรรยาบรรณ การรับรู้ของประชาชนดว้ยความเช่ือวา่เสรีภาพของการส่ือสารคือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย

9. ด้านสังคม คนไทยมีหลกัประกนัทางรายไดใ้นวยัเกษียณท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิตอยา่งมีค่ณภาพ ท่กหน่วยงานและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงได้
และใหช่้มชนทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็ โดยสามารถบริหารจดัการช่มชนไดด้ว้ยตนเอง

10. ด้านพลงังาน ปรับปร่งกระบวนการจดัท าแผนพฒันาพลงังานโดยส่งเสริมดา้นเทคโนโลยแีละสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมพลงังานทดแทน 
อน่รักษพ์ลงังาน และก าหนดทิศทางการพฒันาและการลงท่นเทคโนโลยใีหม่ของประเทศ

11. ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ ประเทศไทยมีระดบัคะแนนดชันีการรับรู้การท่จริต อยูใ่น 20 อนัดบัแรกของโลกในปี 2579 
มีมาตรการควบค่มก ากบั ติดตาม การบริหารจดัการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภาครัฐใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงและตรวจสอบได้

12. ด้านการศึกษา ม่่งเนน้การยกระดบัค่ณภาพการจดัการศึกษา ลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา สามารถรองรับความหลากหลายของการจดัการศึกษาและตอบโจทย์
การพฒันาของโลกโดยมีเป้าหมายเพ่ือใหผู้เ้รียนท่กกล่่มวยัไดรั้บการศึกษาท่ีมีค่ณภาพตามมาตรฐานอนาคต

13. ด้านวฒันธรรม กฬีาแรงงาน และการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ประชาชนมีค่ณธรรมจริยธรรม เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวฒันธรรม ประชาชน
ออกก าลงักายและเล่นกีฬาอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงมีความรอบรู้ดา้นส่ขภาพเพ่ือพฒันาส่ขภาพใหแ้ขง็แรง และเป็นฐานในการพฒันากีฬาแห่งชาติ



แผนการปฏิรูปประเทศ (13 ด้าน)แผนระดับที่ 2 - แผนการปฏิรูปประเทศ 

ประเดน็แผนการปฏิรูปประเทศทีเ่กีย่วข้องกบักรมส่งเสริมสหกรณ์

ด้านเศรษฐกจิ

โครงการพฒันาคนรุ่นใหม่ ไทย
นิยม ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา

โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพ
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากนิ
ของเกษตรกร

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



แผนระดบัที่ 2 - แผนการปฏิรูปประเทศ 



แผนระดับที่ 2 - แผนการปฏิรูประเทศ 



แผนระดับที่ 2 - แผนการปฏิรูปประเทศ 

1. ด้านการเมือง  5 Big Rock

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ 5 Big Rock

3. ด้านกฎหมาย 5 Big Rock

4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 5 Big Rock

5. ด้านเศรษฐกจิ 5 Big Rock

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4 Big Rock

13. ด้านวฒันธรรม กฬีา แรงงาน และการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 5 Big Rock

7. ด้านสาธารณสุข 5 Big Rock

8. ด้านส่ือสารมวลชนเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 Big Rock

9. ด้านสังคม 5 Big Rock

10. ด้านพลงังาน 5 Big Rock

11. ด้านป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมชิอบ 5 Big Rock

12. ด้านการศึกษา 5 Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
13 ด้าน  62 Big Rock 

มีผลบงัคบัใช ้เม่ือ 25 กม่ภาพนัธ์ 2564



แผนระดับที่ 2 - แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่เกีย่วข้องกบักรมส่งเสริมสหกรณ์

กจิกรรมปฏิรูปที ่1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง : 

เป้าหมายย่อยที ่5 (MS5) พฒันาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแขง็
และส่งเสริมให้เกดิผู้ให้บริการด้านการจัดการสมยัใหม่

เป้าหมายย่อยที ่5.2 (MS5.2) พฒันาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลติเกษตรแปรรูปเพ่ือเพิม่มูลค่า

โครงการพฒันาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ให้เข้าสู่ระบบการผลติเกษตรแปรรูปเพ่ือเพิม่มูลค่า

กจิกรรมปฏิรูปที ่3 การเพิม่โอกาสของผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเลก็ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย :

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) การเพิม่ขึน้ของสัดส่วนการซ้ือสินค้าและบริการ
ของภาครัฐจาก SME

เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2) SME มสิีนค้าและบริการทีไ่ด้มาตรฐาน เข้าสู่
การจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐได้

การด าเนินการตามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือเร่ืองอุปกรณ์
ทางด้านการจราจรและอ านวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลติจาก
ยางพาราเพ่ือใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ

5. ด้านเศรษฐกจิ 5 Big Rock



แผนระดับที่ 3

• นโยบายรัฐบาล

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

• แผนพฒันาการสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)

• แผนปฏิบัตริาชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)

• แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์



แผนระดับที่ 3 - นโยบายรัฐบาล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดใหค้ณะรัฐมนตรีท่ีจะเขา้บริหารราชการแผน่ดินตอ้ง
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายใน 15 วนันบัแต่วนัเขา้รับหนา้ท่ี โดยนโยบายของคณะรัฐมนตรีในการบริหารประเทศต้อง
สอดคล้องกบัหน้าทีข่องรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาต ิอีกทั้งตอ้งช้ีแจงแหล่งท่ีมาของรายไดท่ี้จะน ามาใช้
จ่ายในการด าเนินนโยบายต่อรัฐสภา เพ่ือท่ีรัฐสภาจะไดท้ราบแนวทางการบริหารราชการแผน่ดินของคณะรัฐมนตรี และ
สามารถตรวจสอบไดว้า่คณะรัฐมนตรีไดบ้ริหารราชการแผน่ดินตามนโยบายท่ีแถลงไวต่้อรัฐสภาหรือไม่

• โดยรัฐบาลพลเอกประยท่ธ์ จนัทร์โอชา ไดแ้ถลงนโยบายหลกั จ านวน 12 ด้าน เพื่อเป็นทิศทางในการบริหาร
ราชการแผน่ดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปี และไดก้ าหนด นโยบายเร่งด่วนอกี 12 ด้าน เพื่อบรรเทาปัญหาและ
ลดผลกระทบกบัประชาชนและระบบเศรษฐกิจในภาวะท่ีประเทศก าลงัประสบปัญหาในดา้นต่าง ๆ



นโยบายหลกั 12 ด้าน 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริย์  
2. การสร้างความมัน่คงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม  
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทโีลก  
5. การพฒันาเศรษฐกจิและความสามารถในการแข่งขนัของไทย  
6. การพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิและการกระจายความเจริญสู่ภูมภิาค 
7. การพฒันาสร้างความเข้มแขง็จากฐานราก 
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวยั
9. การพฒันาระบบสาธารณสุขและหลกัประกนัทางสังคม 
10. การฟ้ืนฟูทรพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืน  
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12. การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบและกระบวนการยุตธิรรม

แผนระดับที่ 3 - นโยบายรัฐบาล



นโยบายเร่งด่วน 12 เร่ือง
1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวติของประชาชน 
2. การปรับปรุงระบบสวสัดกิารและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน 
3. มาตรการเศรษฐกจิเพ่ือรองรับความผนัผวนของเศรษฐกจิโลก 
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพฒันานวตักรรม 
5. การยกระดบัศักยภาพของแรงงาน 
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกจิของประเทศสู่อนาคต 
7. การเตรยมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพืน้ที่ชายแดนภาคใต้ 
10. การพฒันาระบบการให้บริการประชาชน 
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพิม่เติมรัฐธรรมนญ

แผนระดับที่ 3 - นโยบายรัฐบาล



แผนระดบัที ่3 – แผนพฒันาการสหกรณ์ ฉบับที ่4 (พ.ศ. 2563-2565) 

กลยุทธ์
1. ยกระดบัความสามารถทางการแข่งขนั 
ในระดบัภูมิภาคอาเซียน

2. เสริมสร้างความเขม้แขง็การสหกรณ์
3. ส่งเสริม สนบัสน่น การบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภิบาลกฎหมายท่ีชดัเจน
มีความเป็นสากลและเป็นมิตรกบั 
ส่ิงแวดลอ้ม 

4. การพฒันาขีดความสามารถสมาชิก  
สหกรณ์รองรับการเปล่ียนแปลง

พนัธกจิ
1) พฒันาทกัษะ ความรู้ของบ่คลากรในขบวนการสหกรณ์ เพื่อพฒันาสหกรณ์
สู่ความเขม้แขง็

2) เสริมสร้างศกัยภาพการบริหารจดัการสหกรณ์ภายใตอ่้ดมการณ์ หลกัการ และวธีิการ
สหกรณ์โดยเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

3) ส่งเสริมและสนบัสน่นสมาชิกสหกรณ์และช่มชนใหมี้ความมัน่คงและย ัง่ยนื
ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม โดยยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) พฒันาประสิทธิภาพการด าเนินธ่รกิจตลอดห่วงโซ่มูลค่าของสหกรณ์เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของสมาชิก

เป้าประสงค์
สหกรณ์ได้รับการพฒันาสู่ความเข้มแข็งและเป็นกลไกส าคญัในการ
พฒันาเศรษฐกจิและสังคมระดบัชุมชน

วสัิยทัศน์ “สหกรณ์เข้มแข็ง ม่ันคง และมีบทบาทพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของสมาชิกและชุมชนอย่างยั่งยืน”



แผนระดบัที ่3 - แผนปฏิบัตริาชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี

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

2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน
3. รายไดเ้กษตรกรเพิ่มข้ึนอยา่งกระจายและต่อเน่ือง
4. ความมัน่คงดา้นน ้าทางการเกษตรของประเทศเพิ่มข้ึน

ตัวช้ีวดั 1. ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน
เฉล่ียร้อยละ 3.8

2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 1.2
3. เกษตรกรท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่เส้นความยากจนลดลง
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ต่อปี

4. พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึนไม่ต ่ากวา่ปีละ 350,000 ไร่

กลยุทธ์
1. สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกรและ
สถาบนัเกษตรกร

2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดบั
มูลค่าสินคา้เกษตร

3. ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัภาค
เกษตร

4. บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรและ   
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมด่ลและยัง่ยนื

5. พฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ

วสัิยทัศน์  “ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งคัง่ ทรัพยากรเกษตรยัง่ยืน”



แผนระดับที ่3 – แผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 

พนัธกจิ 
1. ก ากบัดูแลสหกรณ์และกล่่มสหกรณ์ใหอ้ยูใ่นกรอบของกฎหมาย

และทนัต่อสถานการณ์ 
2. เสริมสร้างการเรียนรู้และทกัษะดา้นการสหกรณ์ใหแ้ก่บ่คลากรและ

ประชาชนทัว่ไป
3. ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกล่่มเกษตรกรใหมี้การด าเนินการ

อยา่งมีประสิทธิภาพและเขม้แขง็ทั้งทางเศรษฐกิจและสงัคม ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

4. สนบัสน่นดา้นเงินท่น สารสนเทศ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
ใหแ้ก่สหกรณ์/กล่่มเกษตรกร

เป้าประสงค์
ระบบสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพฒันาให้เป็นกลไกการพฒันา

เศรษฐกจิและสังคมเพ่ือเพิม่ขดีความสามารถของชุมชน

กลยุทธ์
1. เสริมสร้างการสหกรณ์ใหเ้ป็นกลไกขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจ    
และค่ณภาพชีวติของประชาชน

2. พฒันาและสร้างศกัยภาพของสถาบนัเกษตรกรเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิต และการตลาด ตลอดห่วงโซ่  
อ่ปทาน (Supply chain)

3. พฒันาการบริหารจดัการและธรรมาภิบาลในระบบ  
สหกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและ  
การสร้างนวตักรรมในการบริหารจดัการ

4. พฒันาระบบบริหารจดัการของกรมส่งเสริมสหกรณ์

วสัิยทศัน์ “การสหกรณ์ม่ันคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกจิและสังคมของชุมชนยัง่ยืน”





ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเทศม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ด้านการความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเด็นแผนแม่บท

แผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย

อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัย (GAP/

อินทรีย)์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

3. การเกษตร 16. เศรษฐกิจฐานราก

การเสริมสร้างทุนทางสังคม

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

(ปริมาณธุรกิจของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3)

การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

15. พลังทางสังคม

ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย

1. สหกรณ์มีความเข้มแข็ง        
ในระดับ 1 และ 2 ร้อยละ 88

ผลผลิต/โครงการ
โครงการส่ ง เสริ มและ
สนั บสนุ นสหกรณ์ และ
กลุ่มเกษตรกรท าการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่า

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ มี
ความเข้มแข็งตามศักยภาพ

1.โครงการหลวง
2.โครงการอันเนื่องมา 
จากพระราชด าริ

โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สิน
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินฯ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมและสร้างทักษาในการประกอบอาชีพ

ทั้งในและนอกภาคเกษตร (น าลูกหลานกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร)
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร ฯ
4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร

2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
ร้อยละ 24

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานยุทธศาสตร์
เกษตรสร้างมูลค่า

แผนงานใน
งบประมาณ

ดัชนีวัดทุนทางสังคมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

(การรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม)

แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม

แผนงานยุทธศาสตร์
สนับสนุนการสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม

แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก



ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ด้านการความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นที่ 3 การเกษตร
การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร/
เกษตรแปรรูป/เกษตรปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี

ประเด็นแผนแม่บท

แผนแม่บทย่อย

ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม

การเสริมสร้างทุนทางสังคม

ยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณ

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนงาน/โครงการ
ผลผลิต ปี 2565

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,845.1549 ลบ.

 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
496.3816 ลบ. 

 แผนยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า 19.9768 ลบ.

 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 202.5125 ลบ.

 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
4.8101 ลบ.

 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 28.7212 ลบ.



แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส าคัญ

ส่งเสริม สนับสนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
 สนับสนุนการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 12,479 แห่ง
 ส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กรรมการ/สมาชิก/ฝ่ายจัดการ 8,300 คน

ส่งเสริมงานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ/โครงการหลวง. 
 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง 59 แห่ง และกลุ่มชาวบ้าน 40 กลุ่ม
 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 73 แห่ง 
กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้าน 87 กลุ่ม และโรงเรียน 554 แห่ง

ส่งเสริมเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     
 ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 80 แห่ง
 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ผัก/ผลไม)้ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 แห่ง สมาชิก 500 ราย 
 ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 122 แห่ง สมาชิก 1,117 ราย พื้นที่ 5,585 ไร่ 

 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 



แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส าคัญ

ช่วยเหลือด้านหนี้สินให้แก่สมาชิกและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ 
 ชดเชยดอกเบี้ย/ลดภาระหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 358,036 ราย
 ส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเกษตรให้ลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพ 850 ราย

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับ สินค้าเกษตร
 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนแก่สมาชิกในพื้นที่ คทช. 
25 พื้นที่ 750 ราย 
 ส่งเสริมพัฒนาตลาด เชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์ผู้ผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 146 แห่ง



รวมงบประมาณกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งสิ้น 2,597.5571 ล้านบาท

+4%

-16.92%

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เบื้องต้น

งบรวม 2,597.5571 ล้านบาทงบรวม 2,917.3461 ล้านบาท 

+74.18% -47.76%

-92.92%

-2.67%

งบบุคลากร
67.54%

งบด าเนินงาน
19.47%

งบลงทุน
4.41%

งบเงินอุดหนุน
8.54% งบรายจ่ายอื่น

0.04%

งบบุคลากร
61.79%

งบด าเนินงาน
20.87%

งบลงทุน
2.25%

งบเงินอุดหนุน
14.55%

งบรายจ่ายอื่น
0.54%

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ร้อยละ 90
2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 25
3. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรขยายตัวร้อยละ 3
4. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการให้บริการของ
สหกรณ์ 11 ล้านราย



Website ส าหรับสืบค้นข้อมูล

http://nscr.nesdc.go.th/



http://office.cpd.go.th/planning/



http://office.cpd.go.th/planning/


