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ตัวชี้วัด การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
รายงานผลผ่านระบบ e-project

การบริหารงบประมาณ
ตามระเบียบว่าการบริหารงบประมาณ

แนวทางการจัดท างบประมาณ

ความเข้าใจพื้นฐานด้านยุทธศาสตร์ 
นโยบาย แผนปฏิบัติการ

แนวทางหรือหลักเกณฑ์การของบประมาณ
เพ่ิมเติม

ข้อพึงระวังในการบริหารงบประมาณ อ านาจการบริหาร 
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ



การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 
แบ่งแผนเป็น 

3 ระดับ



ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561-2580): แผนระดบั 1



แนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน



: แผนระดับ 2



ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

3. ประเด็นการเกษตร

15. ประเด็นพลังทางสังคม

16.ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก

20. ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ



ประเด็นการเกษตร 6 ประเด็นย่อย ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

1. เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น : การขยายการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เพิ่มขึ้น
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
ซึ่งมีความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่ท าการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงสินค้า GI

2. เกษตรปลอดภัย : การขยายการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับ
จากผู้บริโภคเพิ่มขึ้น
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย 
รวมถึงการท าเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ระดับอินทรีย์วิถีชาวบ้านจนถึงเชิงพาณิชย์



ประเด็นการเกษตร

3. เกษตรชีวภาพ : การขยายการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพเพิ่มขึ้น
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การผลิตพืชสมุนไพร และ
การน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึง
การรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าในลักษณะกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจ

4. เกษตรแปรรูป : สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมถึง
การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย การขนส่งและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม



ประเด็นการเกษตร

5. เกษตรอัจฉริยะ: สินค้าเกษตรที่น าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตมีมูลค่าและ
ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ส่งเสริมการน าผลวิจัยและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการ

- ถ่ายทอดและสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในราคาที่เข้าถึงได้
- ส่งเสริมและสนับสนุนการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ รวมถึงการน าข้อมูลมาใช้

ในการวางแผนปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด



ประเด็นการเกษตร
6. การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร: 
- สหกรณ์มีความเขม้แข็งในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อย 

- ร้อยละ 88 ในปี 2564, ร้อยละ 90 ในปี 2565, และร้อยละ 95 ในปี 2580
- กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 

- ร้อยละ 24 ในปี 2564 ร้อยละ 25 ในปี 2565 และ ร้อยละ 40 ในปี 2580
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรโดยให้ความส าคัญกับมาตรการสนบัสนุน
ที่จะช่วยให้การสร้างมูลค่าในภาคเกษตรมีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
- พัฒนาประสทิธิภาพในการบริหารจัดการ
- พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์

ภายใต้บริบทของการผลิตสินค้าเกษตรอตัลักษณ ์เกษตรชวีภาพ เกษตรปลอดภัย 
เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ



แผนปฏิรูปประเทศดา้นเศรษฐกิจ
• ครอบคลมุ 3 เรื่องหลกั และ 11 ประเดน็ยอ่ย 
โดยเก่ียวขอ้งกบักรมในเรื่องหลกัท่ี 2 ความเทา่เทียมและการเติบโตอย่างมีสว่นรว่ม
• เรื่องหลกัท่ี 2 ประกอบดว้ย 3 ประเดน็ยอ่ย

• 2.1 การยกระดบัรายไดแ้ละคณุภาพชีวติในระดบับคุคล โดย
• สง่เสรมิเกษตรกรรุน่ใหมแ่ละการท าเกษตรแมน่ย า

• 2.2 การเสรมิสรา้งพลงัอ านาจชมุชน โดย 
• พฒันาสถาบนัการเงินชมุชน 
• พฒันาธุรกิจชมุชน 
• สง่เสรมิและยกระดบัสหกรณแ์ละวิสาหกิจเพื่อสงัคมในพืน้ที่

• 2.3 การลดความเหลื่อมล า้และสรา้งสมดลุ โดย
• สรา้งความมั่นคงดา้นท่ีดินท ากิน



กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ คือ การสร้างเกษตรมูลค่าสูง



เป้าประสงค์ สหกรณ์ได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง และเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน

แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2563-2565) : แผนระดับ 3
วิสัยทัศน์ “สหกรณ์เข้มแข็ง มั่นคง และมีบทบาทพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกและชุมชนอย่างยั่งยืน”

1. พัฒนาทักษะ ความรู้ของบุคลากร      
ในขบวนการสหกรณ์ เพ่ือพัฒนา

สหกรณ์   สู่ความเข้มแข็ง
พันธกิจ

2. เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ
สหกรณ์ภายใต้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ

สหกรณ์    โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3. ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์และชมุชนให้
มีความมั่นคงและยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

4. พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ                
ตลอดห่วงโซ่มูลค่าของสหกรณ์เพ่ือตอบสนอง                  

ความต้องการของสมาชิก

วัตถุประสงค์
4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์และ
ชุมชน ให้มีความมั่งคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ตลอดจนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ค่าใช้จ่ายลดลง

3. เพื่อยกระดบัความสามารถการผลติ การบรกิาร             
การแปรรูป การตลาดของสหกรณส์รา้งมูลค่าเพิ่ม

ตลอดห่วงโซ่การผลิตและใช้ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุ

2. เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ          
ที่ดีของสหกรณ์ และเตรียมความพร้อมในการ  

จัดต้ังศูนยก์ลางทางการเงินของสหกรณ์

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพสหกรณ์            
ให้ยกระดับชั้นความเข้มแขง็

เป้าหมาย
1. สหกรณ์

มีการยกระดับ
ชั้นที่ดีขึ้น 

2. สหกรณ์พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและสามารถ

ด าเนินธุรกิจได้เพ่ิมขึ้น

3. สหกรณ์มีความพร้อมใน
การจัดต้ังศูนย์กลางทางการ

เงิน ของสหกรณ์

4. ยกระดับศักยภาพการผลิต การบริการ การแปรรูป
สินค้าของสหกรณ์ให้ได้รับมาตรฐานเพ่ิมขึ้นภายใต้

ความสมดุลต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

5. สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์
การก ากับดูแล และด าเนิน

กิจการภายใต้กรอบของกฎหมาย

6. สมาชิกสหกรณ์
มีอัตราเงินออมต่อ

หน้ีสินในสัดส่วนที่เพ่ิมขึน้

ตัวชี้วัด

1. สหกรณ์มีการยกระดบัชั้น
ที่ดีขึ้น จากระดับ ๓ เป็น

ระดับ ๒ จากระดับ ๒ เป็น
ระดับ ๑ และยกระดบัชั้น 
ทุกสหกรณ์เป็นระดบั ๑ 

ได้ในที่สุด

2. สหกรณ์สามารถ
ด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้
ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ตอ่ปี

3. สหกรณ์มีความพร้อม
ในการจัดต้ังศูนย์กลาง
ทางการเงินของสหกรณ์
ได้ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง

4. ยกระดับศกัยภาพการผลิต             
การบริการ การแปรรูปสินค้า
ของสหกรณ์ให้ได้รบัมาตรฐาน 

(เช่น Q GAP GMP HACCP ISO) ภายใต้
ความสมดุลตอ่ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี

5. สหกรณ์ปฏบิตัติามเกณฑ์การ
ก ากับดูแลและด าเนินกจิการภายใต้
กรอบของกฎหมายโดยไม่มีการทจุรติ 

ข้อบกพร่อง หรือมีการทุจริต
ข้อบกพร่องแตไ่ดด้ าเนนิการแกไ้ขเสรจ็

สมบูรณ์ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๙๐

6. สมาชิกสหกรณ์มีอัตรา     
เงินออมต่อหน้ีสินในสัดส่วน    
ที่เพ่ิมขึ้นจากสัดส่วนเดิม 

เป็นสัดส่วน ๑ : ๑ ได้ ในที่สุด 
หรือร้อยละ ๑๘ ต่อปี

ยุทธศาสตร์
1 ยกระดับความสามารถ
ทางการแข่งขันในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน

2 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
การสหกรณ์

3 ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล กฎหมายที่ชัดเจนมีความเป็นสากล

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4 การพัฒนาขีดความสามารถสมาชิก
สหกรณ์รองรับการเปลี่ยนแปลง



ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทฯ กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 64)

ประเทศม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ด้านการความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเด็นแผน
แม่บท

แผนแม่บท
ย่อย เกษตรปลอดภัย

3. การเกษตร 16. เศรษฐกิจฐานราก

การเสริมสร้างทุนทาง
สังคม

การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่
ส่งเสริม

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

15. พลังทางสังคม



ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราขการกับแผนงานงบประมาณ : แผนระดับ 3

ผลผลิต/
โครงการ 

น าไปจัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการ/

แผนปฏิบัติ
งาน

ประจ าปี

โ ค ร ง ก า ร
ส่ ง เ ส ริ มและ
ส นั บ ส นุ น
สหกรณ์ แ ล ะ
กลุ่มเกษตรกร
ท าการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่า

ผลผลิต สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้ มี
ความเข้มแข็งตาม
ศักยภาพ

1.โครงการ
หลวง
2.โครงการอัน
เนื่องมา จาก
พระราชด าริ

โครงการ
ช่วยเหลือด้าน
หนี้สินสมาชิก
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินฯ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมและ
สร้างทักษาในการประกอบอาชีพทั้งใน
และนอกภาคเกษตร (น าลูกหลาน
กลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร)
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร ฯ
4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบ
ตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร

แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน

แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เกษตรสร้าง

มูลค่า

แผนงาน
งบประมาณ

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม

แผนงานยุทธศาสตร์
สนับสนุนการสร้าง
โอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม

แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก



การบริหารงบประมาณตาม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

ความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
การปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนงานปฏิรูปประเทศ

- เป้าหมาย
- ตัวชี้วัด
- รายการ
- วงเงิน
งบประมาณ



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
สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรท าการเกษตรเพื่อ
เพิ่มมูลค่า

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความ
เข้มแข็งตามศักยภาพ

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
เสริมสร้างพลังทาง

สังคม

แผนงานยุทธศาสตร์
สนับสนุนการสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม

แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก



การบริหารงบประมาณของส่วนราชการฯ (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

งบบุคลากร
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น
ค่าเช่าบ้าน 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

ถัวจ่ายได้ในในงบรายจ่ายเดียวกันและภายใต้แผนงานเดียวกันเท่านั้น
หาก งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเงินประจ างวดไม่เพียงพอ ให้ตั้งเบิกได้และแจ้งกรมทราบด้วย

ให้ใช้ส าหรับการบริหารบุคลากรภาครฐั



การบริหารงบประมาณของส่วนราชการฯ (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562)

แผนงานพื้นฐาน

บริหารได้ภายในหมวดงบประมาณที่ได้รับให้รองรับภารกิจงานของกรม
หาก มีงบประมาณเหลือจ่าย คือ งานตามแผนเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดและ

มีงบประมาณเหลือ แยกเป็น 3 กรณี
กรณีที่ 1 งบด าเนินงาน คงเหลือจากการปฏิบัติงาน  หน่วยงานสามารถขอโอน
เปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏบิัติงาน/ซ่อมแซม/ซื้อวสัดุ/ค่าสาธารณูปโภค
เพิ่มเติมหรือจัดท าโครงการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติได้ ภายใต้งบด าเนินงานเท่านั้น
โดยในหนังสือที่ขออนุมัติต้องระบุเหตุผลที่ชดัเจนว่า ได้ปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว
และมีงบประมาณคงเหลือ พร้อมทั้งเหตุผลความจ าเปน็ของรายการที่ขออนุมัติ 
รายละเอียดให้ดูเงือ่นไขส าคัญท้ายแผนปฏิบัติงานก่อนที่จะด าเนินการ

ให้ใช้ส าหรับการบริหารงานตามหน้าที่และอ านาจของกรม



การบริหารงบประมาณของส่วนราชการฯ (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562)

แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

หาก มีงบประมาณเหลือจ่าย 
กรณีที่ 2 งบลงทุน คงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างหรือยกเลิกรายการ

ให้ส่งเงินคืนกรมทันททีี่ทราบผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือยกเลิกรายการ
เนื่องจากเป็นอ านาจบริหารของกรมและส านักงบประมาณ 

ให้ใช้ส าหรับการบริหารงานตามหน้าที่และอ านาจของกรม



การบริหารงบประมาณของส่วนราชการฯ (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562)

แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

หาก มีงบประมาณเหลือจ่าย 
กรณีที่ 3 งบด าเนินงานในรายการที่กรมระบุห้ามถัวจ่าย ให้ส่งเงินคืนทันททีี่ทราบว่า

งบประมาณรายการดังกล่าวหมดความจ าเป็นหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ประกอบด้วย
- ค่าจ้างเหมา ท าความสะอาด พนักงานขับรถยนต์ และรักษาความปลอดภัย
- ค่าสาธารณูปโภค
- เงินส ารองจังหวัดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไข
ปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมฯ เมื่อผู้บริหารระดับกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีลง
พื้นที่

ให้ใช้ส าหรับการบริหารงานตามหน้าที่และอ านาจของกรม



การบริหารงบประมาณของส่วนราชการฯ (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562)

แผนงานยุทธศาสตร์

อ านาจกรมบริหารได้ภายในหมวดงบประมาณที่ได้รับ และเฉพาะพื้นที่ยุทธศาสตร์ตาม
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

หาก มีงบประมาณเหลือจ่าย อ านาจบริหารขึ้นอยู่กับวงเงิน อธิบดี หรือ ส านักงบประมาณ 
บริหารได้เฉพาะพื้นที่ยุทธศาสตร์ของแต่ละโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณพร้อม
เหตุผลความจ าเป็น

ให้ใช้ส าหรับด าเนนิภารกิจที่ได้รับเชิงนโยบาย 



การบริหารงบประมาณของส่วนราชการฯ (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562)

แผนงานบูรณาการ

ต้องบริหารให้เป็นไปเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
ห้ามเปลี่ยนแปลงเป้าหมายจากที่ก าหนด
เมี่อสิ้นไตรมาสที่ 2 กรณีงบประมาณทีใ่ช้จ่ายไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้รายงานเหตุผลความจ าเป็นให้หน่วยงานเจ้าภาพภายใน 15 วัน

หาก มีงบประมาณเหลือจ่าย อ านาจบริหารต้องเสนอกรมเพ่ือเสนอต่อหน่วยงานเจ้าภาพ  
พร้อมชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ) เจ้าภาพ
เมื่อ กษ เห็นชอบจึงเสนอส านักงบประมาณอนุมัติโอนหรือเปลี่ยนแปลงได้

เฉพาะพ้ืนที่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมเหตุผลความจ าเป็น
ที่ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ๆ เท่านั้น

ให้ใช้จ่ายได้ตามภารกิจของกรมที่ก าหนดไว้ในแผนงานบูรณาการ



เปรียบเทียบงบประมาณ
ปี 2563 กับ

งบประมาณปี 2564



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



ผลผลิต/โครงการ
9 โครงการ

2..1โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนสหกรณ์และ
ก ลุ่ ม เ ก ษ ต ร ก ร ท า
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

1.1 ผลผลิ ต สหกรณ์ และกลุ่ ม
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

3.1 โครงการหลวง
3.2 โครงการอันเนื่อง
มา จากพระราชด าริ

4.1 โครงการช่วยเหลือด้าน
หนี้สินสมาชิกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

5.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร
5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ

ทั้งในและนอกภาคเกษตร (น าลูกหลานกลับบ้าน )
5.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร ฯ
5.4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร

1.แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.แผนงานยุทธศาสตร์
เกษตรสร้างมูลค่าแผนงาน

งบประมาณ

3.แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม

4.แผนงานยุทธศาสตร์
สนับสนุนการสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม

5.แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 3. ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร 4. ประสิทธิภาพของการบริหารงาน1. ความสามารถในการให้บริการสมาชิก
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ

1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88
2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งร้อยละ 24

ผลสัมฤทธิ์
งานของกรมส่งเสริมสหกรณ์.ในปี 2564

1.สนับสนุนให้สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริม
สมาชิ กท าการเกษตร
ปลอดภัย

1.ส่งเสริมความรู้
ด้านการสหกรณ์

2.การบริหาร
โลจิสติกส์ในสหกรณ์

3.การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

4.ส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก
13 กิจกรรม

- 1.1 GAP (ผักและผลไม) ้
- 1.2 RSPO (ปาล์มน้ ามัน)
- 1.3 เกษตรผสมผสาน

(ปีที3่)งานอ านวยการส านักงาน  งานแนะน าส่งเสริมและก ากับ 
งานตามนโยบาย งานติดตามประเมินผล งานตามภารกิจกรมที่เกี่ยวข้อง 

1. พัฒนาสหกรณ/์
กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
โครงการหลวง

2. พัฒนาสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรใน
พื้นที่โครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

1.ช่วยเหลือด้านหนี้สิน
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร

5.1.1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ภายใต้โครงการจัดที่ดินท ากิน
ภายใต้นโยบายรัฐ (คทช.)

5.2.1น าลูกหลานเกษตรกรกลับ
บ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

5.3.1. เพิ่มศักยภาพการด าเนิน
ธุรกิจรวบรวม จัดเก็บและแปร
รูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
5.4.2. เพิ่มขีดความสามารถใน
การด าเนินธุรกิจของสหกรณ/์
กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กร
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับอ าเภอ

5.4.1. พัฒนากลไกการตลาดเพื่อ
เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้า
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

1.1 ชดเชยดอกเบี้ย
ร้อยละ 3 ส าหรับ 

ต้นเงิน 300,000 บาท 
ปีท่ี 2



โครงกำรปรับโครงสรำ้งกำรผลิต กำรรวบรวม และกำรแปรรูปของสถำบนัเกษตรกร ของกรมสง่เสริมสหกรณ ์

ภำยใตแ้ผนงำน 3.1 พระรำชก ำหนดใหอ้  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพ่ือแกไ้ขปัญหำ เยียวยำ และฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจและสงัคม ท่ีไดร้ับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ. 2563

ส านักงาน ป.ป.ท. ให้ความส าคัญ โดยก าหนด 4
กลไกเฝ้าระวัง การใช้จ่ายงบประมาณ ตาม 
พ.ร.ก. เงินกู้ฯ คือ 
- การเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส 
- การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
- การตรวจสอบ ก่อน ระหว่าง และหลังด าเนิน
โครงการ
- การด าเนินมาตรการทางปกครอง วินัย อาญา

การด าเนินการต้องเป็นไปตามที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้

การเปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกรายการเป็น
อ านาจของคณะรัฐมนตรี 

ศึกษาคู่มือและก ากับให้ด าเนินการตามคู่มือ
และระเบียบของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

การติดตามการใช้ประโยชน์ รวมถึงการก ากับ ส่งเสริม ติดตามสหกรณ์และกล่มเกษตรกรให้ด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด ที่โครงการก าหนดไว้ เป็นเรื่องส าคัญที่ต้องวางแผนร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร



ผลลพัธข์องโครงกำรและตวัช้ีวดัโครงกำรปรับโครงสรำ้งกำรผลิต กำรรวบรวม และกำรแปรรูปของ

สถำบนัเกษตรกร ของกรมสง่เสริมสหกรณ ์ภำยใตแ้ผนงำน 3.1

เป้าหมายและตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66
1. สร้างรายได้ (บาท) เฉลี่ย 14,172 บาท/คน/ปี เฉลี่ย 14,172 บาท/คน/ปี

2. ลดรายจ่าย (บาท) เฉลี่ย 750 บาท/คน/ไร่ เฉลี่ย 772.50 บาท/คน/ไร่

3. ลดต้นทุน (บาท) เฉลี่ย 156,050 บาท/สหกรณ์ เฉลี่ย 158,001 บาท/สหกรณ์

4. สร้างการจ้างงาน/รักษาการจ้างงาน (คน) 150,000 คน 175,490 คน 177,245 คน

5. มูลค่าการรวบรวมและการแปรรูปผลผลิตเกษตร 
(ล้านบาท)

3,020.44 ล้านบาท/ปี 3,111.39 ล้านบาท/ปี


