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โดย ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน
(น.ส. กรนภำ ชัยวัฒน)์

อบรมข้ำรำชกำรรุ่นที่ 15
โรงแรมเบลล่ำบี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 25 ธันวำคม 2563



กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 5 ฉบับ
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ม. 65 ก ำหนดให้รัฐพึงจัด
ให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็น
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ประเทศ
ม. 142 กำรเสนอร่ำง 
พรบ.งบประมำณต้องแสดง
- แหล่งที่มำ
- ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์
ที่คำดว่ำจะได้รับ
- ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ

- ม.5 ให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็น
เป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศอย่ำง
ยั่งยืน และหน่วยงำนรัฐทุกหน่วยงำน
มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ยุทธศำสตร์ชำติ
- ม.26 ในกรณีทีห่น่วยงำนไม่ปฏิบัติ
ตำมโดยไม่มีเหตอุันสมควร ให้ถือว่ำ
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐนั้นจงใจ
ปฏิบัติหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจขดัต่อ
บทบัญญัติแห่งกฎหมำย

- ม.19 เสนอ กม.งปม. ต้องแสดง
แหล่งที่มำและประมำณกำรรำยได้ 
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชนท์ี่คาดว่าจะ
ได้รับ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ และแผนพัฒนาต่าง ๆ
- ม.37 รัฐจะก่อหนี้หรือจ่ำยเงินต้อง
โปร่งใส คุ้มค่ำและประหยัด โดย
พิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่จะ
ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธภิาพ
ของหน่วยงานภาครัฐ

- ม.10 เอกสำรงบประมำณ
ต้องแสดงผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- ม.46 กำรติดตำมและ
ประเมินผล
- ก่อนการจัดสรร
- ระหว่างการใช้จ่าย
- ภายหลังการใช้จ่าย

ม.4 ม.16 ให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ โดยจัดท ำเป็น
แผนห้ำปี สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผน
พัฒนำฯ นโยบำยของ ครม.ที่
แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอื่นที่
เกี่ยวข้อง
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พ.ร.บ. กำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กรกฎำคม 2560
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยมีหน้ำที่ด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย 
และต้องปฏิบัติตำมแผนแม่บทภำยใต้ยทุธศำสตร์ชำติ 

รวมทั้งกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณให้สอดคล้องกับแผนแม่บท 
และกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 
โดยคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ และฝ่ำยนิติบัญญัติ
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กำรขับเคลื่อนแผนภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ



ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2561

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ประกำศฯ เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2562 เพื่อเป็นแนวทำงกำรพัฒนำและ
ขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติ

แผนปฏิรูปประเทศ ประกำศฯ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2561 โดย ครม. มีมติ
เห็นชอบ ฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2563
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กำรขับเคลื่อนแผนภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ



ระดับของแผนตำมมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 ได้ก ำหนด
กำรขับเคลือ่นแผนที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
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แผนระดับที่ 3
แผนปฎิบัติกำรด้ำน ..... แผนปฎิบัติรำชกำรของ ....(แผน 5 ปี และ แผนรำยปี) แผนอื่น ๆ 

แผนระดับที่ 2
แผนแม่บท 23 ฉบับ แผนปฎริูปประเทศ 13 ด้ำน

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 12 (2560 - 2565)

นโยบำยรัฐบำลและแผนระดับชำติ
ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ

แผนระดับที่ 1 
ยุทธศำสตร์ชำติ 6 ด้ำน

พระรำชกฤษฎีกำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

วำระแรกจัดท ำระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

“แผนพัฒนำกำรสหกรณ์ ฉบับที่ 4” (พ.ศ. 2563-2565)
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก 

คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งขำติ

เป้ำหมำยกำร
พัฒนำประเทศ

เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ



 แผนในกำรขับเคลื่อน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย 
แผนระดับที่ 1 ยุทธศำสตร์ชำติ 

แผนระดับที่  2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

นโยบำยรัฐบำล

แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
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กำรขับเคลื่อนแผนภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ



แผนระดับ 3 คือ แผนที่จัดท ำขึ้นเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
แผนระดับที่ 1 และ แผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย 

- แผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี 
- แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี
- แผนพัฒนำกำรสหกรณ์

กำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ชำติ จะต้องถ่ำยทอดแผนลงมำแต่ละระดับ

และมีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกัน

กำรติดตำม ประเมินผล จะพิจำรณำจำกแผนปฏิบัติรำชกำรและเอกสำรงบประมำณ
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กำรขับเคลื่อนแผนงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ



ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี



เป้าประสงค์ สหกรณ์ได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง และเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน

แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2563-2565)
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
ความสมดุลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์
การก ากับดูแล และด าเนินกิจการ

ภายใต้กรอบของกฎหมาย

6. สมาชิกสหกรณ์
มีอัตราเงินออมต่อหน้ีสิน

ในสัดส่วนที่เพ่ิมขึน้

ตัวชีวั้ด

1. สหกรณ์มีการยกระดบัชั้น
ที่ดีขึ้น จากระดับ ๓ เป็น

ระดับ ๒ จากระดับ ๒ เป็น
ระดับ ๑ และยกระดบัชั้น 
ทุกสหกรณ์เป็นระดบั ๑ ได้

ในที่สุด

2. สหกรณ์สามารถ
ด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้
ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ต่อปี

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
กรอบของกฎหมายโดยไม่มีการทุจริต 

ข้อบกพร่อง หรือมีการทุจริต
ข้อบกพร่องแตไ่ดด้ าเนนิการแกไ้ขเสรจ็

สมบูรณ์ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๙๐

6. สมาชิกสหกรณ์มีอัตรา     
เงินออมต่อหน้ีสินในสัดส่วน    
ที่เพ่ิมขึ้นจากสัดส่วนเดิม 

เป็นสัดส่วน ๑ : ๑ ได้ ในที่สุด 
หรือร้อยละ ๑๘ ต่อปี

ยุทธศาสตร์ 1 ยกระดับความสามารถทางการ
แข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน

2 เสริมสร้างความเข้มแข็งการ
สหกรณ์

3 ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กฎหมายที่ชัดเจนมีความเป็นสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4 การพัฒนาขีดความสามารถสมาชิกสหกรณ์
รองรับการเปลี่ยนแปลง





กำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(1) ด้ำนควำมมั่นคง
(2) ด้ำนกำรสร้ำง

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

(3) ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์

(4) ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงสังคม

(5) ด้ำนกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและ

(6) ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
กำรพัฒนำระบบบริหำร

จัดกำรภำครัฐ

ยุทธศำสตร์ชำติ (พ. ศ. 2561 - 2580)
"ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง"

แผนแม่บท 
23 ฉบับ

1. ควำม
มั่นคง 

2. กำร
ต่ำงประเทศ

3. กำรเกษตร
4. อุตสำหกรรม
และบริกำรแห่ง

อนำคต

5. กำร
ท่องเท่ียว

6. พ้ืนที่และเมือง
น่ำอยู่อัจฉริยะ

7. โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน โลจิสติกส์

และดิจิตัล

8. ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่

9. เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

10. กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยม
และวัฒนธรรม

11. ศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต

12. กำร
พัฒนำกำรเรียนรู้

13. กำรส่งเสริมให้คน
ไทยมีสุขภำวะที่ดี

14. ศักยภำพ
กำรกีฬำ

15. พลังทำง
สังคม

16. เศรษฐกิจ
ฐำนรำก

17. ควำมเสมอภำคและ
หลักประกันทำงสังคม

18. กำร
เติบโตอย่ำง

ยั่งยืน

19. กำรบริหำร
จัดกำรน้ ำทั้งระบบ

20. กำรบริกำรประชำชนและ
ประสิทธิภำพภำครัฐ

21. กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ

22. กฎหมำยและ
กระบวนกำร

ยุติธรรม

23. กำรวิจัยและ
พัฒนำนวัตกรรม

ยุทธศำสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
"ภำคเกษตรม่ันคง เกษตรกรมั่งคั่ง ทรัพยำกรเกษตรยั่งยืน"

16 แผนแม่บท 36 แผนย่อยที่เกี่ยวกับ กษ. (ยกเว้นกล่องสีขำว)

"เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมขึ้นเป็นอย่ำงน้อย 97,860 บำท ภำยในปี 2565”

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติ
รำชกำร กษ. 3 ปี

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำเกษตรเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 3.8
2. ผลิตภำพกำรผลิตของภำคเกษตรเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 1.2 

1. ดัชนีชี้วัดควำมผำสุกของเกษตรกร  ระดับ ดี
2. เกษตรกรที่มีรำยได้ต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจนลดลงไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 10 ต่อปี

พื้นที่ชลประทำนเพิ่มข้ึนไม่ต่ ำกว่ำปีละ 
350,000 ไร่ 

แผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 -2565
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ยุทธศำสตร์ชำติที่
เกี่ยวข้องกับ
ภำรกิจกรม
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14



15

ยุทธศำสตร์ชำติที่
เกี่ยวข้องกับภำรกิจ

กรม
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ยุทธศำสตร์ชำติที่

เกี่ยวข้องกับ
ภำรกิจกรม





ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

3. ประเด็นการเกษตร

15. ประเด็นพลังทางสังคม

16.ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก

20. ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ



ประเด็นการเกษตร

1. เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น : กำรขยำยกำรผลิตสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์เพิ่มขึ้น
ส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรที่มีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น ซึ่งมีควำมเป็นอัต
ลักษณ์ของชุมชนที่ท ำกำรผลิตสินค้ำเกษตร รวมถึงสินค้ำ GI

2. เกษตรปลอดภัย : กำรขยำยกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยที่ได้รับกำรยอมรับ
จำกผู้บริโภคเพิ่มขึ้น
พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่ปลอดภัย รวมถึงกำรท ำเกษตรอินทรีย์
ตั้งแต่ระดับอินทรีย์วิถีชำวบ้ำนจนถึงเชิงพำณิชย์



ประเด็นการเกษตร

3. เกษตรชีวภำพ : กำรขยำยกำรผลิตสินค้ำเกษตรชีวภำพเพิ่มขึ้น
ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรผลิตพืชสมุนไพร และ
กำรน ำวัตถุดิบเหลือทิ้งทำงกำรเกษตรมำสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม รวมถึงกำรรวมกลุ่มผู้ผลิต
สินค้ำในลักษณะกลุ่มอำชีพและวิสำหกิจ

4. เกษตรแปรรูป : สินค้ำเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่ำเพิ่มขึ้น
ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร รวมถึงกำรควบคุม
คุณภำพ ควำมปลอดภัย กำรขนส่งและบรรจุภัณฑ์ที่เหมำะสม



ประเด็นการเกษตร

5. เกษตรอัจฉริยะ: สินค้ำเกษตรที่น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรผลิตมีมูลค่ำและ
ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ส่งเสริมกำรน ำผลวิจัยและเทคโนโลยีมำใช้ในกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ โดยกำร
- ถ่ำยทอดและสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในรำคำที่เข้ำถึงได้
- ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำระบบฟำร์มอัจฉริยะ รวมถึงกำรน ำข้อมูลมำใช้
ในกำรวำงแผนปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตสินค้ำตำมควำมต้องกำรของตลำด



ประเด็นการเกษตร
6. กำรพัฒนำระบบนิเวศกำรเกษตร: 
- สหกรณ์มีควำมเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 อย่ำงน้อย ร้อยละ 90 ในปี 2565 และร้อยละ 
95 ในปี 2580
- กลุ่มเกษตรกรมีควำมเข้มแข็ง ร้อยละ 25 ในปี 2565 และ ร้อยละ 40 ในปี 2580
ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกรโดยให้ควำมส ำคัญกับมำตรกำรสนับสนุนที่จะช่วยให้กำรสร้ำง
มูลค่ำในภำคเกษตรมีควำมต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ด้วยกำร
- พัฒนำประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
- พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำและผลิตภัณฑ์
ภำยใต้บริบทของกำรผลิตสินค้ำเกษตรอตัลักษณ์ เกษตรชีวภำพ 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
• สรา้งความมั่นคงดา้นที่ดินท ากิน



กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ คือ การสร้างเกษตรมูลค่าสูง





Big Rock การสร้างเกษตรมูลค่าสูง

• เจ้าภาพ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• เป้าหมาย : ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร อาหาร แปรรูป และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

• ตัวชี้วัด 1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรขยายตัวเฉลี่ยรอ้ยละ 3.8
2) มูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรูป เกษตรชีวภาพ และเกษตรที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของ GDP ภาคเกษตร ภายใน 5 ปี 
• ระยะเวลาด าเนินการ : 2 ปี (2564 – 2565)
• กรมส่งเสริมสหกรณ์ : พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสรมิให้เกิดผู้ให้บรกิาร

ด้านการจัดการเกษตรสมัยใหม่ (Service Provider)



ควำมเชื่อมโยงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564 กับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี

ประเทศม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพฒันำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง

ด้ำนกำรควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี

ประเด็นแผน
แม่บท

แผนแม่บท
ย่อย

เกษตรปลอดภัย

3. กำรเกษตร 16. เศรษฐกิจฐำนรำก

กำรเสริมสร้ำงทุนทำง
สังคม

กำรพัฒนำระบบนิเวศ
กำรเกษตร

กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและกลไกที่
ส่งเสริม

กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก

15. พลังทำงสังคม



ควำมเชื่อมโยงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564 กับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี

ประเทศม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพฒันำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง

ด้ำนกำรควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี

ประเด็นแผนแม่บท

แผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย

อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำสินค้ำเกษตร
ปลอดภัย (GAP/ อินทรีย์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

3. กำรเกษตร

กำรพัฒนำระบบนิเวศกำรเกษตร

ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย
1. สหกรณ์มีควำมเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ร้อยละ 88

ผลผลิต/โครงกำร โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรท ำกำรเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ำ

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและ
พัฒนำให้มีควำมเข้มแข็งตำมศักยภำพ

2. กลุ่มเกษตรกรมีควำมเข้มแข็ง ร้อยละ 24

แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน แผนงำนยุทธศำสตร์เกษตรสร้ำงมูลค่ำแผนงำนใน
งบประมำณ



ควำมเชื่อมโยงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564 กับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี

ประเทศม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพฒันำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง

ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี

ประเด็นแผนแม่บท

แผนแม่บทย่อย กำรเสริมสร้ำงทุนทำงสังคม

15. พลังทำงสังคม

ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย

ผลผลิต/โครงกำร
1.โครงกำรหลวง
2.โครงกำรอันเนื่องมำ จำกพระรำชด ำริ

โครงกำรช่วยเหลือด้ำนหนี้สินสมำชิกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

แผนงำนใน
งบประมำณ

ดัชนีวัดทุนทำงสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
(กำรรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจและสังคม)

แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงพลังทำงสังคม แผนงำนยุทธศำสตร์สนับสนุนกำรสร้ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงสังคม



ควำมเชื่อมโยงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564 กับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี

ประเทศม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพฒันำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง

ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี

ประเด็นแผนแม่บท

แผนแม่บทย่อย

16. เศรษฐกิจฐำนรำก

ผู้ประกอบกำรเศรษฐกิจฐำนรำกมีรำยได้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง (ปริมำณธุรกิจของผู้ประกอบกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3)

กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก

ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย

ผลผลิต/โครงกำร

1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพื่อแก้ไขปัญหำที่ดินท ำกินฯ
2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพส่งเสริมและสร้ำงทักษำในกำรประกอบอำชีพทั้งในและนอกภำคเกษตร 

(น ำลูกหลำนกลับบ้ำน สำนต่ออำชีพกำรเกษตร)
3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร ฯ
4. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำระบบตลำดภำยในส ำหรับสินค้ำเกษตร

แผนงำนใน
งบประมำณ

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก



ควำมเชื่อมโยงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564 กับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี

ผลผลิต/
โครงกำร

โ ค ร ง ก ำ ร
ส่ ง เ ส ริ มและ
ส นั บ ส นุ น
สหกรณ์ แ ล ะ
กลุ่มเกษตรกร
ท ำกำรเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่ำ

ผลผลิต สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับกำรส่งเสริม
และพัฒนำให้ มี
ควำมเข้มแข็งตำม
ศักยภำพ

1.โครงกำร
หลวง
2.โครงกำรอัน
เนื่องมำ จำก
พระรำชด ำริ

โครงกำร
ช่วยเหลือด้ำน
หนี้สินสมำชิก
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหำที่ดินท ำกินฯ
2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพส่งเสริมและ
สร้ำงทักษำในกำรประกอบอำชีพทั้งใน
และนอกภำคเกษตร (น ำลูกหลำน
กลับบ้ำน สำนต่ออำชีพกำรเกษตร)
3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร ฯ
4. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำระบบ
ตลำดภำยในส ำหรับสินค้ำเกษตร

แผนงำนพื้นฐำน
ด้ำนกำรสร้ำง

ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน

แผนงำน
ยุทธศำสตร์
เกษตรสร้ำง

มูลค่ำ

แผนงำน
งบประมำณ

แผนงำน
ยุทธศำสตร์

เสริมสร้ำงพลัง
ทำงสังคม

แผนงำนยุทธศำสตร์
สนับสนุนกำรสร้ำง
โอกำสและควำม

เสมอภำคทำงสังคม

แผนงำนบูรณำกำร
พัฒนำและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐำนรำก



ผลผลิต/โครงกำร
9 โครงกำร

2.โครงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนสหกรณ์และ
ก ลุ่ ม เ ก ษ ต ร ก ร ท ำ
กำรเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ำ

1.ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้มี
ควำมเข้มแข็งตำมศักยภำพ

3.โครงกำรหลวง
4.โครงกำรอันเนื่อง
มำ จำกพระรำชด ำริ

5.โครงกำรช่วยเหลือด้ำน
หนี้สินสมำชิกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

6. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพ่ือไขปัญหำที่ดินท ำกินของเกษตรกร
7. โครงกำรพัฒนำศักยภำพส่งเสริมและสร้ำงทักษำในกำรประกอบอำชีพ

ทั้งในและนอกภำคเกษตร (น ำลูกหลำนกลับบ้ำน )
8. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร ฯ
9. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำระบบตลำดภำยในส ำหรับสินค้ำเกษตร

1.แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

2.แผนงำนยุทธศำสตร์
เกษตรสร้ำงมูลค่ำ

แผนงำน
งบประมำณ

3.แผนงำนยุทธศำสตร์
เสริมสร้ำงพลังทำงสังคม

4.แผนงำนยุทธศำสตร์
สนับสนุนกำรสร้ำงโอกำสและ

ควำมเสมอภำคทำงสังคม

5.แผนงำนบูรณำกำร
พัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก

2. ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ 3. ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรองค์กร 4. ประสิทธิภำพของกำรบริหำรงำน1. ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสมำชิก
ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จ

1. สหกรณ์มีควำมเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 88
2. กลุ่มเกษตรกรมีควำมเข้มแข็งร้อยละ 24

ผลสัมฤทธิ์
งำนของกรมส่งเสริมสหกรณ์.ในปี 2564

5.สนับสนุนให้สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริม
สมำชิ กท ำกำรเกษตร
ปลอดภัย

1.ส่งเสริมควำมรู้
ด้ำนกำรสหกรณ์

2.กำรบริหำร
โลจิสติกส์ในสหกรณ์

3.กำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร

4.ส่งเสริมและพัฒนำ
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก
13 กิจกรรม

GAP (ผักและผลไม) ้
RSPO (ปำล์มน้ ำมัน)

เกษตรผสมผสำน(ปีท่ี3)
งำนอ ำนวยกำรส ำนักงำน  งำนแนะน ำส่งเสริมและก ำกับ 

งำนตำมนโยบำย งำนติดตำมประเมินผล งำนตำมภำรกิจกรมที่เกี่ยวข้อง 

6.พัฒนำสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
โครงกำรหลวง

7.พัฒนำสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรใน
พื้นที่โครงกำรอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ

8.ช่วยเหลือด้ำนหนี้สิน
สมำชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร

9. ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ
ภำยใต้โครงกำรจัดที่ดินท ำกิน
ภำยใต้นโยบำยรัฐ (คทช.)

10. น ำลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำน 
สำนต่ออำชีพกำรเกษตร

11. เพิ่มศักยภำพกำรด ำเนิน
ธุรกิจรวบรวม จัดเก็บและแปร
รูปผลผลิตกำรเกษตรในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
12. เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
ด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักใน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจระดับ
อ ำเภอ

13. พัฒนำกลไกกำรตลำดเพื่อเพิ่ม
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ชดเชยดอกเบี้ย
ร้อยละ 3 ส ำหรับ 

ต้นเงิน 300,000 บำท 
ปีท่ี 2



ผลผลิต/โครงกำร
9 โครงกำร

2.โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท ำ
กำรเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ

1.ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและ
พัฒนำให้มีควำมเข้มแข็งตำมศักยภำพ

1.แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 2.แผนงำนยุทธศำสตร์เกษตรสร้ำงมูลค่ำแผนงำน
งบประมำณ

2. ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ 3. ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรองค์กร 4. ประสิทธิภำพของกำรบริหำรงำน1. ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสมำชิก
ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จ

1. สหกรณ์มีควำมเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 88
2. กลุ่มเกษตรกรมีควำมเข้มแข็งร้อยละ 24

ผลสัมฤทธิ์
งำนของกรมส่งเสริมสหกรณ์.ในปี 2564

5.สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมำชิกท ำกำรเกษตร
ปลอดภัย

1.ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรสหกรณ์ 2.กำรบริหำรโลจิสติกส์ในสหกรณ์

3.กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร

4.ส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก
13 กิจกรรม

GAP (ผักและผลไม) ้ RSPO (ปำล์มน้ ำมัน)
เกษตรผสมผสำน(ปีที่3)

งำนอ ำนวยกำรส ำนักงำน  งำนแนะน ำส่งเสริมและก ำกับ 
งำนตำมนโยบำย งำนติดตำมประเมินผล งำนตำมภำรกิจกรมที่เกี่ยวข้อง 



ผลผลิต/โครงกำร
9 โครงกำร

3.โครงกำรหลวง
4.โครงกำรอันเนื่องมำ จำกพระรำชด ำริ

5.โครงกำรช่วยเหลือด้ำนหนี้สินสมำชิกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร

แผนงำน
งบประมำณ

3.แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 4.แผนงำนยุทธศำสตร์สนับสนุนกำรสร้ำงโอกำส
และควำมเสมอภำคทำงสังคม

2. ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ 3. ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรองค์กร 4. ประสิทธิภำพของกำรบริหำรงำน1. ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสมำชิก
ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จ

1. สหกรณ์มีควำมเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 88
2. กลุ่มเกษตรกรมีควำมเข้มแข็งร้อยละ 24

ผลสัมฤทธิ์
งำนของกรมส่งเสริมสหกรณ์.ในปี 2564

กิจกรรมหลัก
13 กิจกรรม

6.พัฒนำสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงกำรหลวง

7.พัฒนำสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ

8.ช่วยเหลือด้ำนหนี้สินสมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ส ำหรับ
ต้นเงิน 300,000 บำท ปีที่ 2



ผลผลิต/โครงกำร
9 โครงกำร

6. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพื่อไขปัญหำที่ดินท ำกินของเกษตรกร

7. โครงกำรพัฒนำศักยภำพส่งเสริมและสร้ำงทักษำในกำรประกอบอำชีพทั้งในและนอกภำคเกษตร (น ำลูกหลำนกลับบ้ำน )
8. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร ฯ
9. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำระบบตลำดภำยในส ำหรับสินค้ำเกษตร

แผนงำน
งบประมำณ

5.แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก

2. ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ 3. ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรองค์กร 4. ประสิทธิภำพของกำรบริหำรงำน1. ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสมำชิก
ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จ

1. สหกรณ์มีควำมเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 88
2. กลุ่มเกษตรกรมีควำมเข้มแข็งร้อยละ 24

ผลสัมฤทธิ์
งำนของกรมส่งเสริมสหกรณ์.ในปี 2564

กิจกรรมหลัก
13 กิจกรรม

9. ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพภำยใต้โครงกำรจัด
ที่ดินท ำกินภำยใต้นโยบำยรัฐ (คทช.)

10. น ำลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำน สำนต่ออำชีพ
กำรเกษตร

11. เพ่ิมศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ
และแปรรูปผลผลิตกำรเกษตรในสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
12. เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจของ
สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจระดับอ ำเภอ

13. พัฒนำกลไกกำรตลำดเพื่อเพิ่ม
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร





นโยบำยของนำยกรัฐมนตรี 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ  

ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำสหกรณ์

“ต้องกำรพัฒนำสหกรณ์ให้เข้มแข็ง
เพื่อเพิ่มศักยภำพในบทบำทหน้ำที่ช่วยเหลือ

เกษตรกรและเป็นกลไกในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำกของประเทศ” 



ควำมสำมำรถ

ในกำรให้บริกำรสมำชิก

ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนประสิทธิภำพ
ในกำรด ำเนินธุรกิจ

ประสิทธิภำพ
ในกำรจัดกำรองค์กร

หลักเกณฑ์ในกำรจัดระดับควำมเข้มแข็งของสหกรณ์

ประเมินจำกสัดส่วนของสมำชิกที่มำใช้บริกำร
สหกรณ์ต่อจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด 

ประเมินจำกข้อมูลเสถียรภำพ
ทำงกำรเงินของสหกรณ์ 

ประเมินจำกช้ันคุณภำพของกำรควบคุมภำยในของ
สหกรณ์ 

พิจำรณำจำกกำรปฏิบัติตำมระเบียบ/กฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง และกำรเกิดข้อบกพร่อง

ในกำรบริหำรงำนของสหกรณ์ 



เกณฑ์กำรจัดระดับควำมเข้มแข็งสหกรณ์
1. ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสมำชิก จะเป็นกำรประเมินว่ำสหกรณ์มีควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อให้บริกำร

แก่สมำชิกในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรรับฝำกเงิน กำรให้เงินกู้ กำรจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย กำรแปรรูปผลผลิต และกำรรวบรวม

ผลผลิต มีสัดส่วนต่อสมำชิกทั้งหมดมำกน้อยเพียงใด

2. ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ เป็นกำรประเมินจำกอัตรำส่วนทำงกำรเงินของสหกรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจและ

กำรบริหำรงำนของสหกรณ์ โดยพิจำรณำจำก (1) อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (2) อัตรำผลตอบแทนต่อทุน (3) อัตรำผลตอบแทน

ต่อสินทรัพย์ (4) อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน (5) อัตรำค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนต่อก ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน (6) อัตรำส่วน

ทนส ำรองต่อสินทรัพย์ และ (7) อัตรำส่วนหนี้ระยะสั้นที่ช ำระได้ตำมก ำหนด

3. ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรองค์กร จะประเมินจำกชั้นคุณภำพของกำรควบคุมภำยในของสหกรณ์

4. ประสิทธิภำพของกำรบริหำรงำน จะประเมินถึงกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำร โดยพิจำรณำจำกกำรเกิดข้อบกพร่อง
ในกำรบริหำรงำนของสหกรณ์ประกอบด้วย 1.กำรเกิดกำรทุจริต และ 2. กำรเกิดข้อบกพร่อง จ ำแนกประเภทได้ดังนี้
(1) ข้อบกพร่องทำงบัญช,ี (2) ข้อบกพร่องทำงกำรเงิน, (3) กำรด ำเนินกำรนอกกรอบวัตถุประสงค์, 
(4) พฤติกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย และ (5) ข้อบกพร่องอื่น ๆ



เกณฑ์

กำรประเมิน

1. ควำมสำมำรถในกำรบริกำรสมำชิก 

(กำรมีส่วนร่วม)

2. ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ 

(อัตรำส่วนทำงกำรเงิน)

3. ประสิทธิภำพในกำรจัดกำร

องค์กร (กำรควบคุมภำยใน)

4. ประสิทธิภำพของ

กำรบริหำรงำน (ข้อบกพร่อง)

ชั้น 1

4 คะแนน

(มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 70%)

4,3,2 คะแนน

(มั่นคงดีมำก,มั่นคงดี,

มั่นคงตำมมำตรฐำน)

4,3 คะแนน

(ควบคุมดีมำก,ดี)

4 คะแนน

(ไม่มีข้อบกพร่อง 

หรือได้ด ำเนินกำรแก้ไขแล้วเสร็จ

สมบูรณ์)

ชั้น 2 สหกรณ์ที่มีคุณสมบัติของสหกรณ์ชั้น 1 ไม่ครบทั้ง 4 เกณฑ์

ชั้น 3

0 คะแนน

(ต่ ำกว่ำ60%)

0 คะแนน

(ต้องปรับปรุง, ต้องแก้ไขเร่งด่วน)

1,0 คะแนน

(ต้องปรับปรุง, ไม่มีควบคุม

ภำยใน)

0 คะแนน

(มีข้อบกพร่อง และยังไม่เริ่ม

ด ำเนินกำรแก้ไข)
ต้องมีคะแนนตกครบทั้ง 3 ด้ำน

ชั้น 4 สหกรณ์ที่มีสถำนะเลิก

กำรจัดระดับชัน้สหกรณ ์

หมำยเหตุ
1. สหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องและยังไม่เริ่มด ำเนินกำรแก้ไข อยู่ในระดับช้ัน 3
2. สหกรณ์ที่มีสมำชิกมีส่วนร่วมต่ ำกว่ำ60% + อัตรำส่วนทำงกำรเงินต้องปรับปรุง/ต้องแก้ไขเร่งด่วน + ไม่มีกำรควบคุมภำยใน/ต้องปรับปรุง (ต้องมีครบ 3 เงื่อนไข) อยู่ในระดับช้ัน 3
3. สหกรณ์ที่มีสมำชิกมีส่วนร่วมมำกกว่ำ 70 % + อัตรำส่วนทำงกำรเงินมั่นคงดีมำก,ม่ันคงดี,ม่ันคงตำมมำตรฐำน+ มีกำรควบคุมภำยในดีมำก/ดี และไม่มี  

ข้อบกพร่อง (ต้องมีครบ 4 เงื่อนไข) อยู่ในระดับช้ัน 1
4. สหกรณ์อื่นๆ จะอยู่ในระดับชั้น 2



ผลกำรจัดระดับชั้นสหกรณ ์ประจ ำปี พ.ศ. 2563
จ ำแนกตำมประเภทของสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 หน่วย : แห่ง

ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์ชั้น 1 สหกรณ์ชั้น 2 สหกรณ์ชั้น 3 สหกรณ์ชั้น 4 รวม

สหกรณ์ภำคกำรเกษตร
524 

11.81%
2,605

58.71%
357

8.05%
951

21.43% 
4,437
100% 

1. สหกรณ์กำรเกษตร 498 2,480 348 917 4,243 

2. สหกรณ์นิคม 18 65 3 5 91 

3. สหกรณ์ประมง 8 60 6 29 103 

สหกรณ์นอกภำคกำรเกษตร
1,260

35.42% 
1,681

47.26% 
249

7.00% 
367

10.32% 
3,557
100% 

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 907 482 29 70 1,488

5. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 156 387 37 29 609 

6. สหกรณ์บริกำร 163 727 175 201 1,266

7. สหกรณ์ร้ำนค้ำ 34 85 8 67 194 

รวม
1,784 4,286 606 1,318 7,994 

22.32% 53.62% 7.58% 16.49% 100.00%



ผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย : 
สหกรณ์มีควำมเขม้แข็งในระดับ 1 และ 2 อย่ำงน้อยร้อยละ 90 (ปี 2561-2565)  

6,222

6,347
6,394

6,070

6,585

6,878 6,799

6,676

94.49%

92.28%

94.04%

90.92%

89.00%

90.00%

91.00%

92.00%

93.00%

94.00%

95.00%

6,000

6,200

6,400

6,600

6,800

7,000

2560 2561 2562 2563

จ ำนวนสหกรณ์ชั้น 1 และชั้น 2

จ ำนวนสหกรณ์ที่มีสถำนะด ำเนินกำร (สหกรณ์ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3)

ร้อยละของสหกรณ์ชั้น 1 และชั้น 2 เทียบกับสหกรณ์ที่มีสถำนะด ำเนินกำร



ผลกำรจัดระดับชั้นกลุ่มเกษตรกร ประจ ำปี พ.ศ. 2563
จ ำแนกตำมประเภทของกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

หน่วย : แห่ง

ประเภทกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรชั้น 
1

กลุ่มเกษตรกร
ชั้น 2

กลุ่มเกษตรกร
ชั้น 3

กลุ่มเกษตรกร
ชั้น 4 รวม

1. กลุ่มเกษตรกรท ำนำ 12 1,528 198 386 2,124

2. กลุ่มเกษตรกรท ำไร่ 5 436 67 84 592

3. กลุ่มเกษตรกรท ำสวน 16 766 100 144 1,026

4. กลุ่มเกษตรกรประมง 0 33 5 10 48

5. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 8 524 58 114 704

6. กลุ่มเกษตรกรอื่นๆ 1 34 4 10 49

รวม
42 3,321 432 748 4,543 

0.92% 73.10% 9.52% 16.46% 100.00%



สหกรณ์กำรเกษตร 4,249 แห่ง สมำชิก 6.244 ล้ำนคน   

สหกรณ์ประมง         103 แห่ง สมำชิก 0.014 ล้ำนคน 

สหกรณ์นิคม            91 แห่ง สมำชิก 0.191 ล้ำนคน

ข้อมูลสหกรณ์ภำคกำรเกษตรในประเทศไทย (ณ 30 กันยำยน 2563)

ทุนด ำเนินงำน ปริมำณธุรกิจของสหกรณ์ภำคกำรเกษตร
• สหกรณ์ภำคกำรเกษตร มีทุนด ำเนินงำนรวมทั้งสิ้น 297,815.31 ล้ำนบำท
• สหกรณ์ภำคกำรเกษตรมีปริมำณธุรกิจรวม 352,741.13 ล้ำนบำท

สหกรณ์ภำคกำรเกษตร 4,443 แห่ง สมำชิก 6.449 ล้ำนคน



มาตรฐานสหกรณ์
เกณฑ์ชี้วัดระดับมำตรฐำนสหกรณ์ จ ำนวน 7 ข้อ 

(แบ่งวิธีการประเมินเป็น 2 ส่วน คือวัดผลการด าเนินงานของสหกรณ์ และวัดกระบวนการบริหารจัดการภายในสหกรณ์) 

1. ผลกำรด ำเนินงำนในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลกำรด ำเนินงำนไม่ขำดทุน เว้นแต่ปีใดมีอุทกภัยหรือภัยธรรมชำติจนเกิด

ควำมเสียหำยต่อสมำชิกและสหกรณ์โดยรวม ให้ตัดปีนั้นออกไป

2. ผลกำรด ำเนินงำนในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง ไม่มีกำรกระท ำอันถือได้ว่ำทุจริตต่อสหกรณ์

3. ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีบัญชีสุดท้ำย สหกรณ์จัดท ำงบกำรเงินแล้วเสร็จ และส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แล้วน ำเสนอเพื่อ

อนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชี

4. ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีบัญชีสุดท้ำย สหกรณ์ต้องมีสมำชิกไม่น้อยกว่ำร้อยละ60 ของสมำชิกทั้งหมด ร่วมท ำธุรกิจกับสหกรณ์

5. ต้องจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ปฏิบัติงำนประจ ำ รับผิดชอบด ำเนินกำรและธุรกิจของสหกรณ์ หำกไม่มีกำรจัดจ้ำง ต้องมี

กรรมกำรด ำเนินกำรหรือสมำชิกที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำ

6. ผลกำรด ำเนินงำนในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีกำรจัดสรรก ำไรสุทธิ และจ่ำยเงินทุนสวัสดิกำรหรือทุน

สำธำรณประโยชน์ อย่ำงน้อยหนึ่งครั้ง

7. ผลกำรด ำเนินงำนในรอบสองปีบัญชีสุดท้ำย สหกรณ์ต้องไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน กฎหมำย ระเบียบ หรือค ำสั่งของนำย

ทะเบียนสหกรณ์



ผลกำรจัดมำตรฐำนสหกรณ์ ประจ ำปี พ.ศ. 2563
หน่วย : แหง่

ประเภทสหกรณ์
สหกรณ์ที่น ำมำจัด

มำตรฐำน

ผลกำรจัดมำตรฐำน

ผ่ำนมำตรฐำน
ไม่ผ่ำน

ดีเลิศ ดีมำก ดี รวม

1. สหกรณ์กำรเกษตร 3,074 900 842 524 2,266 808

2. สหกรณ์ประมง 65 13 18 12 43 22

3. สหกรณ์นิคม 84 34 11 16 61 23

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 1,380 992 291 39 1,322 58

5. สหกรณ์ร้ำนค้ำ 120 51 21 12 84 36

6. สหกรณ์บริกำร 929 95 297 129 521 408

7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 549 280 120 64 464 85

รวม 6,201 2,365 1,600 796 4,761 1,440

ร้อยละ 100% 76.78% 23.22%



ผลกำรจัดมำตรฐำนกลุ่มเกษตรกร ประจ ำปี พ.ศ. 2563
หน่วย : แห่ง

ประเภทกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรที่น ำมำจัด

มำตรฐำน
ผ่ำนมำตรฐำน ไม่ผ่ำนมำตรฐำน

1. กลุ่มเกษตรกรท ำนำ 1,618 1,348 270
2. กลุ่มเกษตรกรท ำไร่ 470 386 84

3. กลุ่มเกษตรกรท ำสวน 801 635 166

4. กลุ่มเกษตรกรประมง 36 26 10

5. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 567 463 104
6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ 37 33 4

รวม 3,529 2,891 638
ร้อยละ 100% 81.92% 18.08%



เปรียบเทียบงบประมาณ
ปี 2563 กับ

งบประมาณปี 2564



งบประมำณที่จัดสรรให้
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยทั้งปี (หน่วยล้ำนบำท) ปี 2563 ปี 2564 +เพิ่ม  -ลด
รวม 239.6345 241.1874 1.5529 

1) ค่ำใช้จ่ำยส ำนักงำน 192.3465 195.2658 2.9193 
1.1) อ ำนวยกำรจังหวัด 13.0169 13.0169 -
1.2) ค่ำเช่ำส ำนักงำน 94 แห่ง 6.3519 6.4959 0.1440 
1.3) ค่ำใช้จ่ำยทั่วไป(ซ่อมแซม,วัสดุ,น้ ำมันเชื้อเพลิงฯ) 41.4886 41.5102 0.0216 
1.4) ค่ำจ้ำงเหมำ 92.8588 94.4490 1.5902 

- ท ำควำมสะอำด จ ำนวน 160 อัตรำ 17.6168 18.1358 0.5190 
- พนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 327 อัตรำ 42.6360 43.2960 0.6600 
- รักษำควำมปลอดภัย จ ำนวน 235 อัตรำ 32.6060 33.0172 0.4112 

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

1.7) จัดงำนวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนำยน - 3.1200 3.1200 
1.8) อื่นๆ 3.1299 1.5100 - 1.6199 

2) ค่ำใช้จ่ำยในงำนส่งเสริม 37.5382 37.5382 -
3) ค่ำใช้จ่ำยในงำนก ำกับ 9.7498 8.3834 - 1.3664 

1) ให้ภูมิภาคเป็นผู้ปฏิบัติงานหลัก โดยไม่ปรับลดงบประมาณ 
ถึงแม้ว่ากรมจะได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2546 ลดลง

2) ค่ำใช้จ่ำยส ำนักงำน เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าสาธารณูปโภค    
ค่าเช่าส านักงาน ค่าวัสดุ  อยู่ในรำยจ่ำยเดียวกับค่ำใช้สอย
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน หากค่าใช้จ่ายส านักงานมากขึ้น ก็ต้อง
ปรับลดค่าเบี้ยเลี้ยง ท่ีพักและพาหนะผู้ปฏิบัติงานลง

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสาราถในการแข่งขัน
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ประเภทรายจ่ายงบด าเนินงาน

4) พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าท่ีหลักในการขับและดูแลรักษา
รถยนต์ราชการ การขับรถในพื้นท่ีในเวลาราชการจึงเป็นการ
ปฏิบัติหน้าท่ี(ไม่ต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยง) ยกเว้นนอกเวลาราชการ 
หรือต้องเดินทางต่างพื้นท่ีและพักค้าง (ระบุในสัญญาจ้าง)

5) งบประมาณอยู่ในอ านาจบริหารของหัวหน้าส่วนราชการ    
ให้เป็นไปตามภารกิจ ระเบียบ และกฎหมายอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม คุ้มค่าและประหยัด

3) กรมจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้สอยเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน  
ในพื้นท่ี โดยคิดงบประมาณให้เป็นจ านวนวันท างาน  (1 วันออก
พื้นท่ี คาดว่าท างานได้มากกว่า 1 เร่ือง)



1. เมื่อ สสจ.ได้รับแผนปฏิบัตงิานแล้ว ให้ สสจ. กระจายแผนปฏิบัตงิานให้กลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริมฯ โดยให้สอดคลอ้งกับ 
1)งำนที่ด ำเนินกำร 2)งบประมำณที่ได้รับจัดสรร(ร้อยละ 25)  
3)ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 12 เดือน (ตุลาคม 2563– กันยายน 2564)

2. กรมได้ก ำหนดงำนที่ด ำเนินกำรไว้ในแผน สสจ.สำมำรถก ำหนดกจิกรรมที่จะด ำเนนิกำรเพิม่เติมไดต้ำมควำมเหมำะสมของบริบท
แต่ละพื้นที่ โดยกิจกรรมทีด่ าเนินการจะต้องส่งผลให้เกดิผลสมัฤทธิ ์เช่น

1) สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดบั 1 และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งร้อยละ 24
3) สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรท่ีน ามาจดัมาตรฐาน ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมก าหนด
4) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปีที่ผ่านมา
5) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลในระดับที่กรมก าหนด ฯลฯ

กรอบแผนปฏิบัติงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564



ส าหรับ งบลงทุน และ งบเงินอุดหนุน ที่เป็นรายการประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง กรมได้มีหนังสือที่ กษ 1104/8698   
ลงวันที่ 21 กันยำยน 2563 แจ้ง สสจ. ให้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดังนี้     

1) งบลงทนุ ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ตามรายการและกรอบวงเงินที่กรมได้แจ้ง สสจ. โดยให้ด าเนินการจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้าง แต่ให้สงวนสิทธิ์
ลงนามในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ก่อนจนกว่า พรบ.งบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้ และกรมได้โอนจัดสรร
งบประมาณให้ สสจ.แล้วเท่านั้น 

2) เงินอุดหนุน ให้ด าเนินการแจ้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของสหกรณ์ และ
ตามขั้นตอนที่หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการก าหนดให้ด าเนินการ  โดยให้ด าเนินการจนถึงขั้นตอน    ได้ตัวผู้ขาย
หรือผู้รับจ้าง แต่ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสงวนสิทธิ์ลงนามในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ก่อนจนกว่า พรบ. 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้ และกรมได้โอนจัดสรรงบประมาณให้ สสจ.แล้วเท่านั้น  

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยกำรประเภทลงทุน



กรอบกำรจัดสรรอัตรำจ้ำงเหมำและบริกำร

กลุ่มหน่วยงำนตำมขนำด
อัตรำก ำลัง

จ ำนวนอัตรำ
ท ำควำมสะอำด รักษำควำมปลอดภัย ขับรถยนต์

1) บุคคลไม่เกิน 9,000 บ/ด 1) บุคคลไม่เกิน 11,400 บ/ด ไม่เกิน 11,000 บ/ด
2) เอกชนไม่เกิน 11,700 บ/ด 2) เอกชนไม่เกิน 14,820 บ/ด

3) ทหารผ่านศึกตามใบเสนอราคา (ราคาไม่สูงเกินไป)
1.ขนำดเล็กมำก 6 จังหวัด 2 1 - 2 1 - 3
2.ขนำดเล็ก 27 จังหวัด 2 - 3 1 - 2 2 - 5
3.ขนำดกลำง 29 จังหวัด 3 - 4 2 - 3 3 - 6
4.ขนำดใหญ่ 7 จังหวัด 3 - 4 2 - 3 5 - 8
5.ขนำดใหญ่มำก 6 จังหวัด 3 - 4 2 - 3 6 - 10
6.นิคม+หุบกะพง 1 - 2 1 - 2 1 - 2
7.ศูนย์ถ่ำยทอดฯ 2 - 4 2 - 3 1 - 2

1) ลูกจ้ำงประจ ำ ตำย เกษียณ ลำออก 
แต่ไม่เกินกรอบที่ก ำหนด

1) มี รปภ. ขั้นต่ ำหน่วยงำนละ 2 คน (หำกมี
ลูกจ้ำงประจ ำอยู่แล้ว 1 อัตรำ จะจัดให้ 1 อัตรำ)

1)ลูกจ้ำงประจ ำ ตำย เกษียณ ลำออก 
แต่ไม่เกินกรอบสูงสุดที่ก ำหนด

2) ปัจจุบันจัดสรรให้อำคำรละ 1 คน 
(ตำมควำมจ ำเป็น/จ ำนวนเงินที่ได้รับ/
ตำมที่เคยจัดสรรไว้เดิม)

2) ยกเว้น 3 จังหวัดเสี่ยงภัยชำยแดนใต้ จัดสรร
จังหวัดละ 3 คน และจังหวัดปทุมธำนี มีพื้นท่ี 28 ไร่ 
ทำงเข้ำออกหลำยทำง จัดสรร 4 คน

2)กรณีมีกำรจ้ำงเกินกรอบไว้ก่อนหน้ำ  
จะไม่จัดสรรเพิ่มเติม จนกว่ำจะมีจ ำนวน
น้อยกว่ำกรอบ
3)รวมลูกจ้ำงประจ ำแล้วไม่เกินรถยนต์ท่ีมี



54

ข้อสังเกตในกำรปฏิบัติงำนทีพ่บบ่อย

1 สสจ.ที่ใช้งบประมำณเหลือจ่ำยจำกแผนปฏิบัติงำนไปจัดอบรมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรนอกแผนปฏิบัติงำน 
ให้จัดท ำเป็นโครงกำรเสนอขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด จำกนั้นให้แนบโครงกำร
ที่อนุมัติแล้ว เสนอขออนุมัติบุคคลภำยนอกเข้ำอบรม จำกกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อนจัดอบรมทุกครั้ง

2 มีเจ้ำหน้ำที่จำกจังหวัดจ ำนวนมำก โทรสอบถำมเกี่ยวกับรำยละเอียดกิจกรรมในแผนฯ ส่วนใหญ่แจ้งว่ำ    
ฝ่ำยบริหำรให้แผนฯไม่ครบ ดังนั้นเมื่อกรมได้อนุมัติแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณแล้ว กผง.จะน ำแผนฯ     
ลงใน Web site CPD กองแผนงำน กลุ่มวิเครำะห์งบประมำณ ภำยใน 5 วันหลังจำกที่ได้รับอนุมัติ

3 กำรของบประมำณเพิ่มเติมระหว่ำงปี สสจ.ต้องจัดท ำเป็นหนังสือครุฑ (จำก ผวจ.ถึง อสส.) ขอรับจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีเพิ่มเติม พร้อมแนบรำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำให้ถูกต้องครบถ้วน เช่น 
ขอค่ำใช้สอยเจ้ำหน้ำที่เพิ่มเติม ให้ชี้แจงเหตุผลท ำไมที่กรมจัดสรรไปในแผนฯ จึงไม่พอ พร้อมทั้งแตก
รำยละเอียดเป็นตัวคูณที่มำของงบประมำณที่ขอรับจัดสรร หรือ ขอค่ำซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำงเพิ่มเติมต้องมีแบบ 
ปร.4 ปร.5 และรูปภำพประกอบ 
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ข้อสังเกตในกำรปฏิบัติงำนป ี2563 รวมถึงปีที่ผ่ำน ๆ มำ ที่พบบ่อย

4 สสจ.เบิกจ่ำยงบประมำณผิดแผนงำน/ข้ำมแผนงำน เช่น เบิกข้ำมแผนงำนระหว่ำงแผนงำนพื้นฐำนกับ
แผนงำนยุทธศำสตร์ เช่น ออกพื้นที่แผนยุทธศำสตร์ โครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรหลวง แต่น ำงบประมำณ
ไปเบิกในแผนงำนพื้นฐำน หรือ ออกพื้นที่ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั่วไป แต่น ำไปเบิกในแผนยุทธศำสตร์
โครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรหลวง  หรือ รำยกำรค่ำเช่ำบ้ำนเป็นงบด ำเนินงำนอยู่ในแผนงำนบุคลำกร
ภำครัฐ แต่น ำมำเบิกจ่ำยใน แผนงำนพื้นฐำน

5 งบประมำณที่กรมจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เมื่อสิ้นปีงบประมำณแล้วให้เจ้ำหน้ำที่ 
สสจ.ที่รับผิดชอบลงไปตรวจสอบจนกว่ำจะมีกำรเบิกจ่ำยเงินจำกบัญชีสหกรณ์เสร็จสิ้น และสหกรณ์ได้ปิด
บัญชีแล้ว รวมถึงติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ด้วย
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6 ขอรับกำรจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติม ผิดประเภทรำยจ่ำย 
1. รำยกำรซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง (ของเดิมช ำรุด ซ่อมแซมให้ใช้ได้เหมือนเดิม วัสดุเป็นแบบเดิม 

เป็นประเภทรำยจ่ำยงบด ำเนินงำน เอกสำรประกอบเสนอของบประมำณ แบบ ปร.4 ปร.5
ภำพถ่ำยที่ช ำรุดต้องซ่อมแซม) 

2. รำยปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำง (ของเดิมช ำรุด แต่มีกำรเปลี่ยนแปลงวัสดุจำกของเดิมเป็นวัสดุชนิดใหม่ 
เช่น เปลี่ยนหลังคำจำกสังกะสีเป็นหลังคำกระเบื้อง หรือเปลี่ยนพื้นจำกเดิมเป็นซีเมนต์เป็นปูกระเบ้ือง 
หรือฝำเดิมเป็นไม้แต่เปลี่ยนเป็นปูนซีเมนต์ เป็นประเภทรำยจ่ำยงบลงทุน เอกสำรประกอบเสนอ
ขอรับงบประมำณแบบ ปร.4 ปร.5 ภำพถ่ำยที่ช ำรุดต้องปรับปรุง) 

สสจ.ควรตรวจสอบตั้งแต่ชื่อเรื่องให้ถูกต้อง ว่ำที่ขอเป็นรำยกำร ซ่อมแซม หรือ ปรับปรุง  

ข้อสังเกตในกำรปฏิบัติงำนป ี2563 รวมถึงปีที่ผ่ำน ๆ มำ ที่พบบ่อย
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ข้อสังเกตในกำรปฏิบัติงำนป ี2563 รวมถึงปีที่ผ่ำน ๆ มำ ที่พบบ่อย

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

8 เนื่องจำกกรมได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 จ ำนวนจ ำกัด และกรมมีงำนนโยบำยที้
รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรหลำยโครงกำร  จึงคำดว่ำจะไม่สำมำรถจัดสรรงบประมำณส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำนักงำน
ให้ สสจ.เพ่ิมเติมระหว่ำงปีได้ ดังนั้นจึงขอให้ สสจ.ใช้งบประมำณอย่ำงประหยัด วำงแผนกระจำยแผนงำนและแผนกำร
ใช้จ่ำยเงินงบประมำณที่ได้รับให้ครอบคลุมกำรใช้จ่ำยตลอดทั้งปีงบประมำณ



ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง มีควำมชัดเจนของโครงกำร/รำยกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร        
และควำมเหมำะสมของค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติ ตลอดจนมำตรฐำนของทำงรำชกำรให้ถูกต้อง
ครบถ้วนในทุกขั้นตอนอย่ำงประหยัด และต่อรองรำคำจนถึงที่สุด ไม่มีควำมซ้ ำซ้อนกับโครงกำรอื่น ๆ 
ของภำครัฐ มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร       
เป็นส ำคัญและประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับอย่ำงยั่งยืน โดยให้ควำมส ำคัญกับระบบติดตำมและ
ประเมินผลให้ทันต่อสถำนกำรณ์ โดยให้ติดตำมและรำยงำนถึงประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์ที่ได้รับ         
ในโอกำสแรกด้วย

ข้อก ำชับ ก ำกับกำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำกส ำนักงบประมำณ



บทสรุป
“การพัฒนาเกษตรกรโดยการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ที่มุ่งไปสู่การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและ

สังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐกับทุกภาคส่วน
จะช่วยส่งเสริมความสามารถของชุมชน และเกิดการรวมพลังของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ 
เพื่อช่วยกันบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เน้นการพึ่งพาตนเองด้วยภูมิปัญญาและ

เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ พร้อมช่วยเหลือซึง่กันและกันในชุมชนอย่างเก้ือกูล
เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่เขม้แข็ง เพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการบนพื้นฐาน

ตามหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ และศาสตร์พระราชาในทุกสาขาการผลิต 
เพื่อสนับสนุนวิถีชวีิตสมาชิกสหกรณ ์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทย

ทั่วทุกภูมิภาคได้แท้จริง”



เอกสารเพิ่มเติม


