แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564
ของ กรมส่งเสริมสหกรณ์

คำนำ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ตามมาตรา 4 ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี
ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรู ปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ และแผนอื่น ที่ เกี่ย วข้ อง และมาตรา 16 วรรคสอง ในแต่ ล ะปี งบประมาณ
ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญ เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการ รายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่น
ที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ จึ งได้จั ดทำแผนปฏิ บัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกรมส่ งเสริมสหกรณ์
โดยมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนการปฏิ รูป ประเทศ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ แผนปฏิบั ติราชการประจำปี 2564 ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้ถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด ของแผนระดับต่าง ๆ ประกอบการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการกำหนด
งบประมาณดำเนินการต่อไป
กรมส่งเสริมสหกรณ์
มกราคม 2564
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หน้า

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
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ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผนสามระดับ
1. แผนระดับที่ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
2. แผนระดับที่ 2 :
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนการปฏิรูปประเทศ
- กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565)
- นโยบายรัฐบาล
3. แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
1. ภาพรวม
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
2. แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างการสหกรณ์ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน
- กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการตลาด
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain)
- กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในระบบสหกรณ์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างนวัตกรรม
ในการบริหารจัดการ
- กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564
และประมาณการงบประมาณ
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แผนปฏิบตั ริ าชการรายปี พ.ศ. 2564
ของ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกาศเมื่อวันที่
18 เมษายน 2562 แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เป็ น แผนระยะยาว 20 ปี โดยแบ่ งช่ ว งการพั ฒ นาเป็ น 4 ช่ ว ง
ช่วงละ 5 ปี
1.2 พระราชบัญ ญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ (มาตรา 5 วรรคสอง) และ
ต้องปฏิบัติตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท (มาตรา 10 วรรคสาม) และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (มาตรา 26)
โดยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและฝ่ายนิติบัญญัติ หากไม่มีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ชาติ และ
แผนแม่ บ ทฯ หน่ ว ยงานอาจถู กร้ อ งเรีย นไปยังคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริตแห่ งชาติ
เพื่อตรวจสอบได้
1.3 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้จําแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
- แผนระดับ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนระดั บ 2 ประกอบด้ ว ย แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนการปฏิ รู ป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
- แผนระดั บ 3 คื อ แผนที่ จั ดทำขึ้ นเพื่ อสนั บสนุ นการดํ าเนิ นงานของแผนระดั บ 1 และ
แผนระดับ 2 เช่น แผนปฏิบั ติการด้ าน.... แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระยะ 5 ปี และรายปี และ
แผนอื่น ๆ เป็นต้น
คณะรั ฐมนตรี ได้ มี มติ กำหนดให้ ใช้ ชื่ อแผนระดั บ 3 ว่ าแผนปฏิ บั ติ การด้ าน.... ระยะที่ ...
(พ.ศ. .... - ....) เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายอื่นก่อนที่จะมีมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560
1.4 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานจะต้องถ่ายทอดแผนลงตามลำดับชั้นของแผน
แต่ละระดับ โดยมีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกัน ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 มีนาคม 2562 กำหนดให้หน่วยงาน
ของรั ฐจะต้องดำเนิ น การสนั บ สนุ น พั ฒ นา และบู รณาการข้อมู ลที่ เกี่ยวข้องสำหรับ การจัดทำตัวชี้ วัดของ
แผนแม่บทฯ และให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทฯ
พร้อมขอความร่วมมือปรับชื่อแผนเป็น “แผนปฏิบัติการด้าน.... ระยะที่.. (พ.ศ. ....- ....)” เว้นแต่มีการระบุ
ไว้ในกฎหมายอื่น
1.5 พระราชกฤษฎี กาว่าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมื องที่ ดี (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะห้าปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี

๑

ที่แถลงต่อรั ฐสภาและแผนอื่น ที่ เกี่ยวข้อง โดยมาตรา 9 กำหนดให้ วาระเริ่มแรก ให้ จัดทำเป็ นแผนสามปี
โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.6 กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ มีภารกิจหลั กในการส่ งเสริม แนะนำสหกรณ์ และกลุ่ ม เกษตรกร
ให้ ดำเนิ น งานเพื่ อตอบสนองความต้ องการของสมาชิก ทางด้ านเศรษฐกิจ และสั งคม สถานการณ์ สหกรณ์
ในปี 2562 สหกรณ์ ทั้ ง 7 ประเภท มี จำนวน 6,047 แห่ ง สมาชิ กสหกรณ์ 12 ล้ านคน และมี มู ล ค่ าธุรกิ จ
2.12 ล้านล้านบาท
1.7 บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนสหกรณ์
ไว้ในมาตรา 75 รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ
และกิจการวิสาหกิจขยาดย่อยและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน มาตรา 258 สร้างกลไกเพื่อส่งเสริม
สหกรณ์และผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างเหมาะสม และส่งเสริมการวิสาหกิจ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการทำงานและประกอบอาชีพของประชาชน
1.8 กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
โดยมีความสอดคล้องแผนทั้ง 3 ระดับ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้ถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนระดับ
ต่าง ๆ ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2564 รวมทั้งใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการกำหนดงบประมาณดำเนินการต่อไป

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
ยุทธศาสตร์ชาติ มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ
“ประเทศชาติมั่น คง ประชาชนมีความสุ ข เศรษฐกิจพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง สั งคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากร
ธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
ให้ เป็น คนดีเก่งและมีคุณ ภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณ ภาพชีวิต
ที่เป็ น มิ ตรกับ สิ่ งแวดล้ อม และมี ภ าครัฐ ของประชาชนเพื่ อ ประชาชนและประโยชน์ส่ วนรวม การพั ฒ นา
ประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีความเกี่ยวข้องกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 ด้าน ได้แก่
(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ (2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

๒

๒.๒ แผนระดับที่ ๒
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นส่วนสำคัญ ในการถ่ายทอดเป้าหมาย
และประเด็นยุทธศาสตร์ลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์
ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ บรรลุเป้าหมายการพัฒ นา ประเทศตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติภายในปี 2580 โดยแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจำนวนรวม 23 ฉบับ มีความเกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
(3) การเกษตร โดยเกี่ย วข้องกับ แผนย่อยการพัฒ นาระบบนิเวศการเกษตร (เจ้าภาพหลัก) และแผนย่อย
เกษตรปลอดภัย (15) พลังทางสังคมโดยเกี่ยวข้องกับแผนย่อยการเสริมสร้างทุนทางสังคม (16) เศรษฐกิจ
ฐานราก โดยเกี่ยวข้องกับแผนย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และแผนย่อยการสร้าง
สภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องดำเนินการเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามที่บัญ ญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม
และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีประเด็นขับเคลื่อน
การปฏิรูปที่สำคัญ โดยสรุปใน 6 มิติ ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างสังคม
และชุมชนที่เข้มแข็งการฟื้นฟูและการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างประสิทธิภาพ
และความโปร่งใสในกระบวนการทำงานของภาครัฐ และการพัฒ นากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ มีจำนวน 13 ฉบับ มีความเกี่ยวข้องกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่
(1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางบก ประเด็นการปฏิรูป จัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
๒.๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยสำคัญ (Big Rock)
แผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ มีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศกระจายความเจริญ และความเข้มแข็งของภาคสังคม และปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไก
สถาบั น บริ ห ารจั ด การเศรษฐกิ จ ของประเทศตามหลั ก แนวคิ ด การบริห ารงานคุ ณ ภาพที่ มี บ ทบาทส ำคั ญ
ต่อการขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ ำ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยสำคัญ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวข้องกับ 2 กิจกรรมปฏิรูป ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างเกษตร
มูลค่ าสู ง (High Value Added) และกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย

๓

2.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารความเสี่ยงที่ดี สอดคล้องกับ
ภูมิสังคมการพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับเกื้อกูลและ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนา ในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอื่น ๆ ซึ่งเป็นเงื่อนไข
จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของ ชาติ
พัฒนาคนทุกวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหั วใจสำคัญในการเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึก รับผิดชอบ
ต่อ ส่ ว นรวมนำไปสู่ ก ารสร้ างสั งคมที่ พึ งปรารถนา รวมถึ งมี จิ ตอนุ รัก ษ์ รัก ษา ฟื้ น ฟู และใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมอย่ างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีแนวทางการพั ฒ นา ประกอบด้ว ย
10 ยุทธศาสตร์ มีความเกี่ยวข้องกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรมและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมมาภิบาลในสังคมไทย
2.2.5 นโยบายรัฐบาล (นโยบายหลักและเร่งด่วน)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2562 คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ ทราบถึงแนวทางการบริห ารราชการแผ่นดินที่รัฐบาล
จะดำเนินการเพื่อพัฒ นาประเทศไทยให้ ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สั งคมไทยมีความสงบสุ ข สามัคคี
และเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทย
มี ความแข็ งแกร่ งและมี ค วามสามารถในการแข่ งขั น สู งขึ้ น ควบคู่ ไปกั บ การดู แลทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้ อ มตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง โดยมีนโยบายประกอบด้ว ย นโยบายหลั ก 12 ด้าน
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง โดยมีนโยบายหลักและเร่งด่วนเกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้ นโยบายหลัก 3 ข้อ
(1) การปกป้องเชิดชูพระมหากษัตริย์ (5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถแข่งขันของไทย (7) การพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก นโยบายเร่งด่วน 1 ข้อ (4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง
๒.3.1 แผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติการด้าน
1) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์ คือ “ภาคเกษตรมั่นคง
เกษตรกรมั่งคั่ง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” โดยมีเป้าหมาย คือ (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตร
เพิ่มขึ้น (2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (3) รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและต่อเนื่อง
และ (4) ความมั่นคง ด้านน้ำทางการเกษตรของประเทศเพิ่มขึ้น ในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ได้กำหนดกลยุทธ์ จำนวน 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย (1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
๔

(2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร (3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร (4) บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน และ (5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
3) แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
มีวิสัยทัศน์คือ สหกรณ์เข้มแข็ง มั่นคงและมีบทบาทพัฒนาและสั งคมของสมาชิกอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์
คือ สหกรณ์ได้รับการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน
4) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
5) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565)
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565) มีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ “สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิท ธิ
มนุษยชน และได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม”
6) แผนกลยุทธ์ด้านการทำงานของผู้สูงอายุ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นเจ้าภาพได้กำหนดแผนกลยุทธ์ด้านการทำงานของ
ผู้สูงอายุ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์
ส่งเสริมการจ้างงานให้กับผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัย ประสบการณ์การทำงาน และสมรรถนะทางร่างกาย
7) แผนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้า น
การสนับสนุนทางการเงินแก่การร้ าย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินได้กำหนดวิสัยทัศน์คือ “ระบบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยมีประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานสากล”

ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๓.๑ ภาพรวม

วิสัยทัศน์ : การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืน
พันธกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ :
1) กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและทันต่อสถานการณ์
2) เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะด้านการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป
3) ส่ งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิ ภาพและเข้มแข็งทั้ งทาง
เศรษฐกิจและสังคม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) สนับสนุนด้านเงินทุนสารสนเทศ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

๕

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ

๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง เสริมสร้างการสหกรณ์ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าหมาย : วิถีสหกรณ์ เป็นที่พึ่งพิงของชุมชนอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
1) สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 88
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 24 และผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 81
3) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ จำนวน 12,733 แห่ง
4) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขยายตัว ร้อยละ 3
แนวทางการพัฒนา :
1) สร้างกระบวนการของการสหกรณ์ ให้เกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำจรดปลายน้ำให้กับภาคการเกษตรสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร (End to End process)
2) สร้างกลไกการเข้าถึงข้อมูลการผลิตและการตลาดให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
3) เสริมสร้างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สหกรณ์และสมาชิกมีสภาพความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และลดภาระหนี้สิน
แผนงาน/โครงการ :
๑) ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2) โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
3) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4) โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

๖

๓.๒.2 แผนปฏิ บั ติ ร าชการ เรื่ อง พั ฒ นาและสร้างศั กยภาพของสถาบั น เกษตรกร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการตลาด ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain)
เป้าหมาย :
๑) ส่ งเสริ ม การใช้ เทคโนโลยี แ ละกระตุ้ น ให้ มี น วั ต กรรมทั้ งการผลิ ต และการตลาดตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
ในกระบวนการใหม่ ๆ
2) สหกรณ์ /กลุ่ มเกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยี ไปประยุ กต์ ใช้ ในการดำเนิ นงานและบริการสมาชิกและสร้าง
นวัตกรรม
3) สร้างเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร จำนวน 500 ราย
2) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ จำนวน 507 แห่ง
3) สหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกรได้ รั บ การส่ งเสริ ม และพั ฒ นาการบริห ารจั ด การด้ านการตลาด การเชื่ อ มโยง
เครือข่าย/คลัสเตอร์ จำนวน 146 แห่ง
4) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจำนวน 124 แห่ง สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจำนวน 2,568 ราย ได้รับการ
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา :
1) พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่
2) การส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ที่ตรงตามความต้องการเฉพาะกลุ่มและนำไปใช้งานได้
3) การสร้างเครือข่าย (Networking Builder) ระหว่างกลุ่มสหกรณ์ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain)
4) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
5) ส่งเสริมมูลค่าเพิ่มสินค้าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการสร้างตราสินค้า (Brand)
แผนงาน/โครงการ :
๑) ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก การบริการโลจิสติกส์ในสหกรณ์
2) โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
3) โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
4) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
5) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

๗

๓.๒.๓ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในระบบสหกรณ์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
เป้าหมาย :
๑) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรพัฒนาการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
2) สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 88
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 24
3) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ จำนวน 12,733 แห่ง
4) บุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1,375 คน
และนำความรู้ไปปรับใช้ในสถานศึกษาครอบครัว และชุมชนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
แนวทางการพัฒนา :
1) ยกระดับ (พัฒนา ปรับปรุงและช่วยเหลือ) สหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานไปสู่มาตรฐานชั้นดี
2) Revisit and reinforce ทบทวน ปรับแก้ และเสริมสร้างกระบวนการส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้มแข็ง
3) ยกระดับ (พัฒนาและช่วยเหลือ) สหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานไปสู่มาตรฐานชั้นดีมากและดีเลิศ
4) สร้างระบบการรายงานที่สามารถตรวจสอบและรู้เท่าทัน (Integrity Risk)
5) สร้างมาตรฐานระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ชั้นดีและระบบตรวจสอบ
6) พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์
แผนงาน/โครงการ :
๑) ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก 1) ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์
2) ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๘

๓.๒.๔ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป้าหมาย : กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีสมรรถนะสู ง มีข้อมูล มีความสามารถในการวิเคราะห์ เป็นแหล่ งให้ ความรู้และ
ข้อแนะนำแก่สหกรณ์และสมาชิก (เก่ง น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
1) บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการสหกรณ์ จำนวน 480 ราย
2) ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ร้อยละ 100
แนวทางการพัฒนา :
1) การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
2) สร้างระบบฐานข้อมูล พร้อมระบบแจ้งเตือน ปรับข้อมูลให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น และตัววัด ที่ใช้ในการ
ติดตามได้รวดเร็วฉับไวยิ่งขึ้น และมีการบูรณาการเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจ
3) การพั ฒนาขี ดความสามารถและสมรรถนะของบุ คลากร โดยเสริมสร้ างองค์ ค วามรู้ส มั ย ใหม่ แ ละรูป แบบ
การพัฒนา และการทำงานต้องมีความเชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
4) เสริมสร้างการจูงใจความผูกพัน การเรียนรู้รูปแบบใหม่และความก้าวหน้าทางอาชีพ
5) การพัฒนากระบวนงาน งานวิจัย สร้างองค์ความรู้ สร้างการรับรู้ในการพัฒนากระบวนการด้านการสหกรณ์
แผนงาน/โครงการ :
๑) ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก 1) ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์
2) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๙

ความสอดคล้องของโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี 2564 กับแผนระดับต่าง ๆ
กลยุทธ์ กสส.

โครงการ กสส.

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้าง
การสหกรณ์ให้เป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

1. ผลผลิตสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง
ตามศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ

แผนแม่บทย่อย

ประเด็น การเกษตร

แผนย่อยการพัฒนา
ระบบนิเวศการเกษตร

แผนการปฏิรูป
ประเทศ
-

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

2. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
กิจกรรม พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
โครงการหลวง

3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ
กิจกรรม พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4. โครงการช่วยเหลือด้านหนีส้ ินสมาชิก
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
กิจกรรม ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการ
จัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

ด้านการสร้างโอกาส
ประเด็น พลังทางสังคม
และความเสมอภาคทาง
สังคม
ด้านการสร้างโอกาส
ประเด็น พลังทางสังคม
และความเสมอภาคทาง
สังคม

แผนย่อยการเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

-

แผนย่อยการเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

-

ด้านการสร้างโอกาส
ประเด็น พลังทางสังคม
และความเสมอภาคทาง
สังคม

แผนย่อยการเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม

ด้านการสร้างโอกาส
ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก แผนย่อยการยกระดับ
และความเสมอภาคทาง
ศักยภาพการเป็น
สังคม
ผู้ประกอบการธุรกิจ
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กลยุทธ์ กสส.
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและ
สร้างศักยภาพของสถาบัน
เกษตรกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
และการตลาด
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
(Supply chain)

โครงการ กสส.

แผนการปฏิรูป
ประเทศ
-

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก แผนย่อยการยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก แผนย่อยการสร้าง
สภาพแวดล้อมและกลไก
ที่ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก แผนย่อยการยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ชาติ

1. ผลผลิตสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
ด้านความสามารถ
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ในการแข่งขัน
ตามศักยภาพ

แผนแม่บทฯ
ประเด็น การเกษตร

แผนแม่บทย่อย
แผนย่อยการพัฒนา
ระบบนิเวศการเกษตร

กิจกรรม การบริการโลจิสติกส์ในสหกรณ์

2. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
กิจกรรม นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพ สังคม
การเกษตร

3. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
กิจกรรม
1) เพิ่มศักยภาพดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตร
2) เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ

4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาด
ภายในสำหรับสินค้าเกษตร
กิจกรรม พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการ
จำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
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กลยุทธ์ กสส.

โครงการ กสส.
5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทำการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่า

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทฯ

แผนแม่บทย่อย

แผนการปฏิรูป
ประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
Big Rock ด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
การสร้างเกษตรมูลค่าสูง
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน

ประเด็น การเกษตร

แผนย่อยเกษตรปลอดภัย

ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน

ประเด็น การเกษตร

แผนย่อยการพัฒนา
ระบบนิเวศการเกษตร

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน

ประเด็น การเกษตร

แผนย่อยการพัฒนา
ระบบนิเวศการเกษตร

-

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

กิจกรรม กิจกรรมสนับสนุนให้สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตร
ปลอดภัย
- ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP
- ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตร

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
การบริหารจัดการและ
ธรรมาภิบาลในระบบ
สหกรณ์ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
และการสร้างนวัตกรรม
ในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

3.1 ผลผลิตสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความ
เข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรม
1) ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์
2) ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

4.1 ผลผลิตสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความ
เข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรม
1) ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์
2) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมาย

หน่วยนับ

รวมทั้งหมด
1.
1.

2.
2.

3.
3.
4.

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
1.1) กิจกรรมส่งเสริมความรู้ดา้ นการสหกรณ์
1.2) กิจกรรมการบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์
1.3) กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทำการเกษตรเพื่อเพิม่ มูลค่า
2.1) กิจกรรมสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย
- ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน GAP
- ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุม่ เกษตร
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
3.1) กิจกรรมพัฒนาสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง
โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4.1) กิจกรรมพัฒนาสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ

งบประมาณ (บาท)
977,140,600

12,733
1,855
4/250
20
12,733

แห่ง
คน
แห่ง/ราย
ระบบ
แห่ง

124/6,840/2,568

แห่ง/ไร่/ราย

29/49
42/1,200
82/6,840/1,368

จังหวัด/นิคม
แห่ง/ราย
แห่ง/ไร่/ราย

99
99
726
726

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

490,012,800
490,012,800
13,905,000
7,077,900
17,897,100
451,132,800
22,947,200
22,947,200
6,015,800
13,195,900
3,735,500
29,735,700
7,459,700
7,459,700
22,276,000
22,276,000
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แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
4.
5.
5.
6.
7.
8.

9.

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
โครงการที่ 1 โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
5.1) กิจกรรมช่วยเหลือด้านหนี้สนิ สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
6.1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
7.1) กิจกรรมนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
8.1) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตร
8.2) กิจกรรมเพิม่ ขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับอำเภอ
โครงการที่ 4 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
9.1) กิจกรรมพัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

เป้าหมาย

หน่วยนับ

งบประมาณ (บาท)

364,671
364,671

ราย
ราย

56/2,430
56/2,430
500
500
623
585
38

แห่ง/ราย
แห่ง/ราย
ราย
ราย
แห่ง
แห่ง
แห่ง

296,010,000
296,010,000
296,010,000
138,434,900
4,620,200
4,620,200
3,715,700
3,715,700
107,200,800
16,323,000
90,877,800

150
150

แห่ง
แห่ง

22,898,200
22,898,200
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