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แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์

ระยะ ๒๐ ปี

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและ
รักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับฐานรากของประเทศ

ค� ำ น� ำ

P R E F A C E
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ เพือ่ จัดท�ำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยให้ทกุ ส่วนราชการจัดท�ำแผนงานในภารกิจหลักของ
หน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และสอดคล้อง
กับบริบท ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยการมีส่วนร่วมของคณะท�ำงานจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตั้งขึ้น ใช้กระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์เป็นเครือ่ งมือหลักในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายในและภายนอก ความต้องการและ
ความคาดหวังของผูร้ บั บริการ เพือ่ ก�ำหนดต�ำแหน่งองค์กร ก�ำหนดทิศทาง และแนวทางการด�ำเนินการ และได้รบั
ความเห็นชอบจากผูบ้ ริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ทกุ หน่วยงานถือปฏิบตั ติ ามแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) นี้ ดังนัน้ จึงหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า หน่วยงานในสังกัดจะได้ใช้ประโยชน์จากแผนยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) นี้ ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย คือ สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับฐานรากของประเทศได้ในระดับหนึ่ง

ฝ่ายเลขานุการ
คณะท�ำงานจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
กันยายน ๒๕๕๙

แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
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หลักการและเหตุผล
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บทที่ ๒ สภาพทั่วไปและกรอบการพิจารณาจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
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บทที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท�ำยุทธศาสตร์
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บทที่ ๔ ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)

๒๙
๓๑
๓๒
๓๒
๓๒
๓๓
๓๔

ข้อมูลทั่วไปของกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรอบการพิจารณาและขั้นตอนด�ำเนินการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis)

ภาพรวมยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์และสมรรถนะหลักขององค์กร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มคี วามเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการก�ำกับดูแล
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
Balance Scorecard
โครงการส�ำคัญตามยุทธศาสตร์

ภาคผนวก

ค�ำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
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ตารางที่ ๑

โครงสร้างและอัตราก�ำลังของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ตารางที่ ๒

จ�ำนวนสมาชิกสหกรณ์

ตารางที่ ๓

จ�ำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

ตารางที่ ๔

จ�ำนวนกรรมการสหกรณ์

ตารางที่ ๕

จ�ำนวนกรรมการกลุ่มเกษตรกร

ตารางที่ ๖

จ�ำนวนผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ตารางที่ ๗

ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกประเภทธุรกิจ ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘

ตารางที่ ๘

ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แยกประเภทธุรกิจ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘
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ความท้าท้ายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
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(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จัดท�ำขึ้นจากการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และปัจจัยสภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจากนั้นได้มีการ
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อก�ำหนดทิศทางและแนวทางการด�ำเนินการ เพื่อยกเป็นร่างแผนยุทธศาสตร์และเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แล้วน�ำมาปรับปรุงให้สมบูรณ์ก่อนเสนอและได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้

วิสัยทัศน์
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับฐานรากของประเทศ

พันธกิจ
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์
๒. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
๓. พัฒนาระบบการก�ำกับดูแลสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล
๔. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถของ
สหกรณ์ ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๙ เป็นองค์กรทีน่ ำ� ระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยี และพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์มีความสามารถทางการแข่งขันและมีภาพลักษณ์ที่ดี
ปี ๒๕๗๐-๒๕๗๔ เป็นองค์กรทีย่ กระดับความสามารถของขบวนการสหกรณ์ให้สามารถก�ำกับและพึง่ พา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปี ๒๕๗๕-๒๕๗๙ เป็นองค์กรที่รักษาความสมดุลของสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับฐานรากของประเทศ ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

ช

ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์
รวม ๘ ยุทธศาสตร์ ๓๗ โครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์
๑.๑ โครงการจั ด ท� ำ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรสหกรณ์ / กลุ ่ ม เกษตรกร ๒๐ ปี
(สู่การปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
๑.๒ โครงการสร้างกลุม่ สมาชิกสหกรณ์ตน้ แบบเพือ่ พัฒนาสหกรณ์สคู่ วามเข้มแข็งแบบมีสว่ นร่วม
๑.๓ โครงการพัฒนาฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพ (Smart Manager Development Program)
๑.๔ โครงการพัฒนากรรมการสหกรณ์ (Smart leadership Development Program)
๑.๕ โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์
๑.๖ โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ ภาครัฐและเอกชน (PPP)
๑.๗ โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าในระบบสถาบันเกษตรกร
๑.๘ โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับ
ประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
๑.๙ โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์อาเซียน
๑.๑๐ โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์
๑.๑๑ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
๒.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
๒.๒ โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
๒.๓ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
๒.๔ โครงการเสริมสร้างค่านิยม ความผาสุก และความผูกพันในองค์กร
๒.๕ โครงการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM)
๒.๖ โครงการพัฒนาระบบงานและกระบวนการท�ำงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (SIPOC Model)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
๓.๑ โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๓.๒ โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์
๓.๓ โครงการสหกรณ์สีเขียว (Green Coop)
๓.๔ โครงการส่งเสริมและขับเคลือ่ นให้สหกรณ์ระดับอ�ำเภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับฐานรากของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์
๔.๑ โครงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๔.๒ โครงการส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการก�ำกับดูแล
๕.๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
๕.๒ โครงการพัฒนาการเรียนรู้การจัดท�ำเว็บไซต์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๕.๓ โครงการเกษตรดิจิตอล
๕.๔ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่น
๕.๕ โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อใช้ในการ แนะน�ำ  ส่งเสริม ก�ำกับ และตรวจสอบ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๕.๖ โครงการ IT เพื่อการใช้อ�ำนาจนายทะเบียนสหกรณ์
๕.๗ โครงการ IT เพื่อการตรวจการสหกรณ์
๕.๘ โครงการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล การออกเอกสารสิ ท ธิ์ ให้ กั บ นิ ค มสหกรณ์ แ ละสหกรณ์
ในเขตนิคมสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
๖.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์
๖.๒ โครงการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
๗.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์ที่ดี
๗.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งเสริมสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
๘.๑ โครงการสร้างและส่งเสริมธรรมาภิบาลให้กับสหกรณ์
๘.๒ โครงการสร้างความยั่งยืนให้แก่สหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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บทที่ ๑ บทน�ำ
หลักการและเหตุผล
สืบเนือ่ งจากคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อจัดท�ำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยให้ทุกส่วนราชการจัดท�ำแผนงานในภารกิจหลัก ของ
หน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ภายในช่วงแผนยุทธศาสตร์
ชาติดังกล่าว ตลอดจนทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) มุ่งเน้น
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีสว่ นร่วม มุง่ สร้างความเข้มแข็งและยัง่ ยืน ให้กบั ภาคการเกษตรของประเทศ
ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูไ่ ปกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพทางการเกษตร
ด้วย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และสอดคล้องกับบริบท ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ภาคการเกษตรของประเทศ โดยเฉพาะสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ซึง่ มีทศิ ทางทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ รวมทั้งมียุทธศาสตร์ในการสร้างความมั่นคงด้านการสหกรณ์ เพื่อยกระดับการพัฒนาในด้าน
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมทีจ่ ะช่วยในการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด เป็นปัจจัยส�ำคัญ จึงเป็นหน้าที่
และภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่จะพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ การบริหารจัดการ
ทีท่ นั สมัย ในขบวนการสหกรณ์ นอกจากนัน้ เพือ่ เป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลือ่ นประเทศ
ไปสูป่ ระเทศทีม่ รี ายได้สงู และขับเคลือ่ นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จึงเป็นภารกิจทีท่ า้ ทายอย่างยิง่ รวมทัง้ เพือ่
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วธิ กี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำ� หนดให้การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต์ อ่ ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุม้ ค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ การอ�ำนวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการอีกด้วย
ด้วยเหตุผลและความจ�ำเป็นดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์จงึ ต้องมีการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จึงต้องด�ำเนินการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมส�ำหรับการพัฒนาสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรให้มคี วามเข้มแข็ง และเตรียมพร้อมส�ำหรับการเปลีย่ นแปลง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ อีกด้วย

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ รองรับภารกิจในระยะ ๒๐ ปี ข้างหน้า ให้สอดคล้อง
กับภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
๒. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถน�ำยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ไปใช้เป็น
กรอบแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างเป็นเอกภาพ ทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน
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วิธีด�ำเนินงาน
๑. แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
๒. ทบทวนสถานภาพ และรวบรวมข้อมูลเอกสาร เพื่อสรุปสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ปัจจัยสภาพ
แวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
๓. ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารคณะท� ำ งานจั ด ท� ำ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในภายนอก
ก�ำหนดประเด็นความท้าทาย ทบทวน/ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชีว้ ดั และการแปลง
ยุทธศาสตร์เป็นแผนงาน/โครงการเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ
๔. ยกร่างแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ประกอบด้วย บทน�ำ 
สภาพทั่วไปและกรอบการพิจารณาจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท�ำยุทธศาสตร์ และ
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์
๕. เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพือ่ รับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วน�ำมาปรับร่างแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
๖. เสนอขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ต่อผูบ้ ริหาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์มียุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ในระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
๒. กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางในการยกระดับและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในระยะ ๒๐ ปี
ทั้งด้านการพัฒนาความเข้มแข็ง ขีดความสามารถบุคลากร การสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของสหกรณ์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการก�ำกับดูแล พัฒนาระบบ
คุณภาพมาตรฐานสากล การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
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บทที่

๒

สภาพทั่วไปและ
กรอบการพิจารณา
จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์

บทที่ ๒
สภาพทัว่ ไปและกรอบการพิจารณาจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
สภาพทั่วไปของกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานภาครัฐอยูภ่ ายใต้กลุม่ ภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มภี ารกิจเกีย่ วกับการส่งเสริมเผยแพร่และให้ความรูเ้ กีย่ วกับอุดมการณ์ หลักการและ
วิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมสนับสนุนคุ้มครอง และพัฒนา
ระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยสหกรณ์ เพิม่ ขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการการด�ำเนินธุรกิจให้มปี ระสิทธิภาพและมีการเชือ่ มโยง
ธุรกิจสหกรณ์สู่ระดับสากล เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

๑. อ�ำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ�ำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
(๑) ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดทีด่ นิ เพือ่ การครองชีและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ส่งเสริมสนับสนุนและด�ำเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายในการรับจดทะเบียน
ส่งเสริมแนะน�ำก�ำกับและดูแลสหกรณ์รวมทั้งอ�ำนาจหน้าที่อื่น ๆ ที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
(๓) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและคุ้มครองระบบสหกรณ์
(๔) ส่งเสริมเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
(๕) ศึกษาวิเคราะห์และวิจยั เพือ่ พัฒนาระบบสหกรณ์ การบริหารจัดการองค์กรและการด�ำเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
(๖) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ
(๗) ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดสินค้าสหกรณ์และสร้างเครือข่ายการเชือ่ มโยงธุรกิจ
ระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุน ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและทรัพยากรอื่น ๆ ที่เหมาะสม
ในการดําเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๙) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าทีข่ องกรมหรือตามทีร่ ฐั มนตรีหรือคณะ
รัฐมนตรีมอบหมาย
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๒. ค่านิยมของกรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประกาศค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์เมือ่ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพือ่ การ
สร้างค่านิยมร่วมในการท�ำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการท�ำงานและคุณภาพการให้บริการที่ดี แก่สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรดังนี้ “ริเริ่มสร้างสรรค์มุ่งมั่นฟันฝ่าพัฒนาสหกรณ์”
		 ริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative thinking : C) หมายถึง บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดหา
แนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงาน พัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
		 มุ่งมั่นฟันฝ่า (Proactive working : P) หมายถึง ท�ำงานด้วยความกระตือรือร้นอย่างมีสติ และมี
เหตุผล ท�ำงานอย่างเป็นสุขด้วยใจที่มุ่งมั่นสู่จุดหมายเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
		 พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperatives : D) หมายถึง มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้

๓. โครงสร้างและอัตราก�ำลังของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ตารางที่ ๑ โครงสร้างและอัตราก�ำลังของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
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ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
กงาน
หน่วยงาน
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ พนั
ราชการ รวม
อธิบดี
๑
๑
รองอธิบดี
๓
๓
ผู้ตรวจราชการกรม
๙
๙
นักวิชาการสหกรณ์ ชก/ชพ (ศอบต.)
๑
๑
กลุ่มตรวจสอบภายใน
๑๐
๓
๑๓
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๕
๑
๑
๗
ราชการบริหารส่วนกลาง
ส�ำนักงานเลขานุการกรม
๓๖
๓
๑๗
๕๖
กองการเจ้าหน้าที่
๔๔
๕
๙
๕๘
กองคลัง
๔๙
๑๗
๙
๗๕
กองแผนงาน
๓๖
๑
๑๒
๔๙
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
๗๐
๔
๑๗
๙๑
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
๔๒
๓
๑๐
๕๕
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่ เกษตรกร ๖๑
๗
๒๐
๘๘
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๗
๓
๑๖
๖๕
ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ ๑ ๔๖
๓
๑๖
๖๕
ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ ๒ ๓๙
๓
๑๙
๖๑
ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
๑๗๙
๑๑๐
๖๒
๓๕๑
กองประสานงานโครงการ พระราชด�ำริ
๕
๓
๘
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ที่
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

กงาน
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ พนั
ราชการ รวม
ส�ำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
๓๒
๑๐
๔๒
สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
๗
๑
๒
๑๐
สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์
๙
๙
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด
๒,๔๒๖
๗๕๓
๑,๒๘๓ ๔,๔๖๒
รวมทั้งหมด
๓,๑๓๗
๙๑๗
๑,๕๐๑ ๕,๕๕๕
หน่วยงาน

๔. กฎหมายส�ำคัญในการส่งเสริมสหกรณ์
กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับที่ส�ำคัญ
พระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

สาระส�ำคัญ
เป็ น การก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด ตั้ ง สหกรณ์
การรับจดทะเบียนการควบการแยกและการเลิกสหกรณ์ให้
เกิดความร่วมมือระหว่างภาคสหกรณ์ ภาคเอกชนและภาครัฐ
ในการพัฒนาสหกรณ์และทุนในการส่งเสริมกิจการของสหกรณ์
และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
เป็นการจัดที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหะสถาน
พ.ศ. ๒๕๑๑และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้นโดยจัดตั้งเป็น
นิคมและให้ประชาชนซึง่ เป็นสมาชิกนิคมแล้วเข้าท�ำประโยชน์
ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ตามก�ำลังแห่งครอบครัว ของสมาชิก
นิคมนั้นแต่ไม่เกินครอบครัวละห้าสิบไร่โดยให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการตามพระราช
บัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ของตน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร
เป็ น การก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการจั ด ตั้ ง กลุ ่ ม
พ.ศ. ๒๕๔๗
เกษตรกร การด�ำเนินการด้านผลิต การค้าและการบริการ
การก�ำกับดูแลการควบและการเลิกกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้มี
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินกิจการอืน่ ๆ เป็นกฎหมายมหาภาค เป็นการก�ำหนดความผิดและบทลงโทษ
เช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวล ทัง้ ทางแพ่งและอาญา แก่บคุ คลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลทีก่ ระท�ำผิด
กฎหมายอาญา ประมวลรัษฎากร เป็นต้น
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๕. กลุ่มผู้รับบริการและแนวทาง/วิธีการในการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางและวิธีการการให้บริการแก่ผู้รับบริการดังนี้

ผู้รับบริการ
สหกรณ์

แนวทางและวิธีการการให้บริการ
- ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ความรู้เรื่องสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์
- ให้การฝึกอบรมแก่คณะกรรมการสมาชิกและพนักงานของสหกรณ์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจและการประกอบอาชีพของสมาชิก
- การใช้อำ� นาจนายทะเบียนสหกรณ์ในการรับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ การสัง่ การ
ให้แก้ไขข้อบกพร่อง การควบ/การแยก การเลิกและการขีดชื่อจากทะเบียน
- ส่งเสริม แนะน�ำ  ก�ำกับให้สหกรณ์ด�ำเนินการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของมวล
สมาชิกและต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
- สนับสนุนเงินทุนให้แก่สหกรณ์เพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
- สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดให้แก่สหกรณ์/ กลุ่ม
เกษตรกร เช่น การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การประสาน
หาตลาดทั้งในและต่างประเทศ การสนับสนุนเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางการตลาด
- สนับสนุนให้สหกรณ์ส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิก
- สนับสนุนการสร้าง/เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
- จัดที่ดินเพื่อการครองชีพเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการนิคมสหกรณ์และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเกษตรกร
- ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ความรู้เรื่องสหกรณ์แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร
- ให้การฝึกอบรมแก่คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรในการด�ำเนินธุรกิจและการ
ประกอบอาชีพของสมาชิก
- การใช้อ�ำนาจนายทะเบียนเกษตรกรในการแก้ไขข้อบังคับ การสั่งการให้แก้ไข
ข้อบกพร่อง การเลิกและขีดชื่อจากทะเบียน
- ส่งเสริม แนะน�ำ  ก�ำกับให้กลุ่มเกษตรกรด�ำเนินการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
มวลสมาชิกและต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
- สนับสนุนเงินทุนให้แก่กลุ่มเกษตรกรเพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
- สนับสนุนการสร้าง/เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
- สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกร
เช่นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การประสานหาตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ การสนับสนุนเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางการตลาด
ประชาชนทั่วไป (รวมทั้ง - ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ความรู้เรื่องสหกรณ์
พระภิกษุสงฆ์ นักเรียน - รับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์
นิสิต นักศึกษา ด้วย)
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๖. แผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์เริ่มใช้แผนทิศทางการด�ำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองผู้รับบริการฉบับแรก
เรียกว่าแผนทิศทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๖) และแผนปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (พ.ศ.๒๕๓๘ - ๒๕๔๐) ถือว่าเป็นแผนระยาว ๑๐ ปี ต่อมาได้จดั ท�ำแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑) ฉบับที่ ๓ เป็นแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕
และฉบับที่ ๔ เป็นแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เป็นฉบับล่าสุดที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
ใช้โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
		
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
		 พันธกิจ
๑. ยกระดับคุณภาพและขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง ของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
๒. ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์
๓. เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส�ำนึกความเป็นสหกรณ์และการมีส่วนร่วม
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการบริหารจัดการ ทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์
๖. สนับสนุนและคุม้ ครองสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรในการด�ำเนินงานเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักการสหกรณ์สากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๗. ปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กรพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและบุคลากรให้เอือ้ ต่อการส่งเสริม
และพัฒนาระบบสหกรณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. เร่งรัดยกระดับคุณภาพ
และขยายการให้บริการแก่
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป

เป้าประสงค์
๑. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
สมาชิกและประชาชนทั่วไป
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนา

ตัวชี้วัด
๑. จ� ำ นวนสหกรณ์แ ละกลุ ่ มเกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
๒. ร้อยละของสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๓. ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๔. ร้อยละของจ�ำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ทีไ่ ด้รบั การพัฒนามีอตั ราการเพิม่ ของปริมาณธุรกิจ
๕. ร้อยละของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
ที่ได้รับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๖. จ�ำนวนนิคมสหกรณ์ที่บรรลุผลตามหลักเกณฑ์
การจัดนิคมสหกรณ์
๗. ร้อยละของจ�ำนวนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุน
๘. ร้อยละของจ�ำนวนสหกรณ์ได้รับการสนับสนุน
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพิ่มขึ้น
แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
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ประเด็นยุทธศาสตร์
๒. เสริมสร้างจิตส�ำนึกความ
เป็นสหกรณ์การมีส่วนร่วม
และสนับสนุนการสร้างเครือ
ข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมให้เข้ม
แข็งในระบบสหกรณ์

เป้าประสงค์
๒. สมาชิ ก สหกรณ์ / กลุ ่ ม
เกษตรกรและประชาชน
ทั่ ว ไปมี ค วามเชื่ อ มั่ น และ
ศรัทธาในระบบสหกรณ์

๓. สนับสนุนระบบสหกรณ์
ให้เป็นพลังส�ำคัญในการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับชุมชนท้องถิ่นและ
ประเทศ
๔. ปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก ร
พั ฒ นาบุ ค ลากรและขั บ
เคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
เป็ น พลั ง ส� ำ คั ญ ในการขั บ
เคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับชุมชนท้องถิ่นและ
ประเทศ
๔. เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ขี ด
สมรรถนะสู ง และมี ค วาม
พร้อมในการด�ำเนินงานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม

ตัวชี้วัด
๑. จ�ำนวนเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
๒. จ�ำนวนบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ในเรื่อง
อุดมการณ์หลักการวิธีการสหกรณ์อย่างเข้มข้น
๓. ร้ อ ยละของจ� ำ นวนสมาชิ ก สหกรณ์ แ ละกลุ ่ ม
เกษตรกรที่เพิ่มขึ้น
๔. จ�ำนวนเครือข่ายทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
๕. จ� ำ นวนสหกรณ์ แ ละกลุ่ มเกษตรกรได้ รับ การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
๑. ร้อยละของปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรเทียบกับผลิตภัณฑ์ มวลรวมของประเทศ (GDP)
๒. จ� ำ นวนสหกรณ์ แ ละกลุ ่ ม เกษตรกรเข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมกั บ ชุ ม ชนและ
ท้องถิ่น
๑. ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการผ่านเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ร้อยละโดย
เฉลี่ย)

๗. สถิติส�ำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๗.๑ จ�ำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีจ�ำนวนสหกรณ์ทั้งสิ้น (รวมชุมนุม) ๘,๒๗๐ แห่ง
โดยแยกเป็นสหกรณ์ที่มีสถานะด�ำเนินการ ๖,๘๕๑ แห่ง และยังไม่เริ่มด�ำเนินการ ๒๙๐ แห่ง แยกตามประเภท
สหกรณ์ ดังนี้
สหกรณ์การเกษตร
จ�ำนวน ๔,๕๐๐ แห่ง
สหกรณ์ประมง
จ�ำนวน ๑๑๐ แห่ง
สหกรณ์นิคม
จ�ำนวน
๙๖ แห่ง
สหกรณ์ออมทรัพย์
จ�ำนวน ๑,๔๙๖ แห่ง
สหกรณ์ร้านค้า
จ�ำนวน ๒๔๑ แห่ง
สหกรณ์บริการ
จ�ำนวน ๑,๒๖๙ แห่ง
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
จ�ำนวน ๕๕๘ แห่ง
รวมทั้งสิ้น ๘,๒๗๐ แห่ง
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ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีจ�ำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งสิ้น ๔,๙๒๔ แห่ง โดยแยก
เป็นกลุ่มที่มีสถานะด�ำเนินการธุรกิจและไม่ด�ำเนินธุรกิจ (Active) ๔,๐๔๒ กลุ่ม และกลุ่มที่มีสถานะอยู่ระหว่าง
ช�ำระบัญชี (Non Active) ๘๘๒ กลุ่ม แยกตามประเภท ดังนี้
กลุ่มเกษตรกรท�ำนา
จ�ำนวน ๒,๔๓๔ กลุ่ม
กลุ่มเกษตรกรท�ำไร่
จ�ำนวน ๖๕๕ กลุ่ม
กลุ่มเกษตรกรท�ำสวน
จ�ำนวน ๙๔๕ กลุ่ม
กลุ่มเกษตรกรประมง
จ�ำนวน
๕๗ กลุ่ม
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
จ�ำนวน ๗๘๒ กลุ่ม
กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ
จ�ำนวน
๕๑ กลุ่ม
รวมทั้งสิ้น ๔,๙๒๔ กลุ่ม
๗.๒ จ�ำนวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ตารางที่ ๒ จ�ำนวนสมาชิกสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์

จ�ำนวนสหกรณ์ (แห่ง)
๓,๖๑๓

สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ประมง

๗๗
๘๙
๑,๔๑๖
๑๖๑
๑,๑๑๙
๕๔๔
๗,๐๑๙

จ�ำนวนสมาชิก (คน)
๖,๔๐๓,๗๓๓

๑๕,๕๐๐
๑๘๕,๗๔๗
๒,๘๘๙,๔๙๖
๗๐๔,๑๘๕
๔๘๒,๑๑๔
๘๐๖,๔๕๒
๑๑,๔๘๗,๒๒๗

สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์บริการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
รวม
หมายเหตุ ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์และเฉพาะสหกรณ์ที่มีสถานะด�ำเนินธุรกิจและไม่ได้ด�ำเนินธุรกิจ (Active)
ตารางที่ ๓ จ�ำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ประเภท

กลุ่มเกษตรกรท�ำนา

กลุ่มเกษตรกรท�ำไร่
กลุ่มเกษตรกรท�ำสวน
กลุ่มเกษตรกรประมง
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ

รวม

จ�ำนวนกลุ่มเกษตรกร (กลุ่ม)

๒,๐๐๐
๕๖๔
๗๖๔

จ�ำนวนสมาชิก (คน)

๖๗๔

๓๐๕,๙๓๑
๗๑,๐๗๙
๑๐๗,๘๑๙
๓,๒๙๙
๕๗,๘๕๕

๔,๐๘๘

๕๔๙,๙๔๕

๓๙
๔๗

๓,๙๖๒

หมายเหตุ เฉพาะกลุ่มที่มีสถานะด�ำเนินธุรกิจและไม่ได้ด�ำเนินธุรกิจ (Active)
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๗.๓ จ�ำนวนกรรมการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ตารางที่ ๔ จ�ำนวนกรรมการสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์
จ�ำนวนสหกรณ์ (แห่ง)
สหกรณ์การเกษตร
๓,๗๑๑
สหกรณ์ประมง
๗๙
สหกรณ์นิคม
๙๐
สหกรณ์ออมทรัพย์
๑,๔๒๕
สหกรณ์ร้านค้า
๑๖๔
สหกรณ์บริการ
๑,๑๒๕
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
๕๔๗
๗,๗๑๔
รวม
หมายเหตุ สัดส่วนเฉลี่ย ๑๑ คน/สหกรณ์
ตารางที่ ๕ จ�ำนวนกรรมการกลุ่มเกษตรกร
ประเภท
จ�ำนวนกลุ่มเกษตรกร (กลุ่ม)
กลุ่มเกษตรกรท�ำนา
๒,๐๐๐
กลุ่มเกษตรกรท�ำไร่
๕๖๔
กลุ่มเกษตรกรท�ำสวน
๗๖๔
กลุ่มเกษตรกรประมง
๓๙
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
๖๗๔
กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ
๔๗
รวม
๔,๐๘๘
หมายเหตุ สัดส่วนเฉลี่ย ๖ คน/กลุ่มเกษตรกร

จ�ำนวนกรรมการ (คน)
๓๖,๙๖๖
๗๗๓
๑,๑๐๑
๑๗,๗๙๑
๑,๖๕๑
๑๐,๙๖๗
๖,๖๓๔
๗๕,๘๘๓

จ�ำนวนสมาชิก (คน)
๑๑,๗๙๙
๓,๒๙๔
๔,๗๐๑
๒๓๕
๔,๓๖๖
๓๓๓
๒๔,๗๒๘

๗.๔ จ�ำนวนผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ตารางที่ ๖ จ�ำนวนผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประเภทสหกรณ์
จ�ำนวนผู้จัดการสหกรณ์ (คน) จ�ำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (คน)
สหกรณ์การเกษตร
๑,๔๕๓
๑๖,๕๕๔
สหกรณ์ประมง
๒๒
๗๖
สหกรณ์นิคม
๖๘
๑,๐๑๖
สหกรณ์ออมทรัพย์
๑,๑๓๔
๖,๗๑๓
สหกรณ์ร้านค้า
๑๓๗
๘๕๑
สหกรณ์บริการ
๓๔๒
๑,๒๖๓
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
๒๘๔
๑,๗๔๖
รวม
๗,๗๑๔
๒๘,๒๑๙
หมายเหตุ ข้อมูลสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ ๓,๔๖๗ แห่ง ส่วนที่เหลือ ๓,๗๓๔ แห่ง เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก
ไม่มีผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ แต่มีกรรมการท�ำหน้าที่แทน ส่วนของกลุ่มเกษตรกรไม่มีข้อมูล
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๗.๕ ปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ตารางที่ ๗ ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกประเภทธุรกิจ ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘
ประเภทธุรกิจ ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
รับฝากเงิน
๕๕๙,๘๐๙.๒๒ ๖๔๘,๗๔๗.๗๔ ๕๘๗,๒๑๖.๗๔
ให้เงินกู้
๑,๒๔๙,๗๖๓.๓๑ ๑,๑๙๔,๔๙๔.๑๐ ๑,๒๓๓,๘๔๓.๐๓
จัดหาสินค้า
๗๑,๔๑๙.๐๘
๘๓,๒๐๑.๑๓
๘๕,๓๖๕.๐๕
มาจ�ำหน่าย
รวบรวมผลผลิต ๑๒๐,๗๐๐.๘๔ ๑๐๙,๖๘๙.๘๖ ๑๐๐,๘๗๘.๖๒
แปรรูปผลผลิต ๓๔,๗๐๘.๘๒
๒๗,๖๔๘.๐๙
๒๗,๔๐๗.๓๘
ธุรกิจบริการ
๑๒,๖๖๒.๐๔
๑๐,๐๒๒.๘๗
๖,๐๗๖.๖๙
รวม
๒,๐๔๙,๐๖๓.๓๑ ๒,๐๗๓,๘๐๓.๔๗ ๒,๐๔๐,๗๘๗.๕๑

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
๖๒๓,๐๐๘.๔๘ ๗๖๔,๕๔๖.๑๕
๑,๑๙๙,๙๘๐.๐๖ ๑,๒๖๙,๓๑๑.๕๕
๑๑๙,๓๒๐.๑๕ ๘๕,๓๗๖.๒๖
๘๕,๖๙๐.๐๙
๘๑,๑๑๑.๗๙
๒๗,๙๓๐.๘๒
๒๓,๙๖๖.๘๓
๕,๗๒๘.๐๘
๕,๓๗๒.๑๘
๒,๐๖๑,๖๕๗.๖๘ ๒,๒๒๙,๖๘๔.๗๕

ตารางที่ ๘ ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แยกประเภทธุรกิจ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘
ประเภทธุรกิจ
ปี ๒๕๕๗
รับฝากเงิน
๒๑๑.๓๘
ให้เงินกู้
๑,๖๒๐.๔๙
จัดหาสินค้ามาจ�ำหน่าย
๑,๐๕๐.๐๒
รวบรวมผลผลิต
๔,๙๔๒.๐๐
แปรรูปผลผลิต
๘๔๕.๑๔
ธุรกิจบริการ
๔๙.๔๗
รวม
๘,๗๑๘.๕๑

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี ๒๕๕๘
๑๕๕.๘๗
๑,๘๙๘.๓๓
๘๒๘.๙๒
๔,๐๗๘.๕๗
๖๒๙.๗๑
๘๔.๐๗
๗,๖๗๕.๔๗

กรอบการพิจารณาและขั้นตอนด�ำเนินการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า
แม้ว่าจะมีอัตราก�ำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ งบประมาณ และแผนกลยุทธ์เป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริม
สหกรณ์ แต่ก็พบข้อสังเกต/ปัญหาที่ส�ำคัญ ดังนี้
๑. แม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะก�ำหนดแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ แต่น�้ำหนักในการพัฒนา
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์หน่วยงานหลักเดียว ขณะที่งานด้านการเกษตร
ได้รับความส�ำคัญทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมขับเคลื่อน
๒. การวางแผนอัตราก�ำลังและการสร้างคนเพือ่ ทดแทน โดยเฉพาะกลุม่ ผูบ้ ริหารทีจ่ ะเกษียณอายุราชการ
จ�ำนวนมากในช่วง ๒ - ๓ ปี ข้างหน้า ท�ำให้องค์ความรูใ้ นตัวบุคคลไม่ได้รบั การถ่ายทอดหรือมีการจัดการองค์ความรู้
(KM) และผู้บริหารส่วนใหญ่เผชิญกับการขับเคลื่อนงานนโยบายเร่งด่วน จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนพัฒนา
เพื่อทดแทนและสร้างแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ทายาทรุ่นต่อ ๆ ไป
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๓. การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพยังไม่เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง การเติมเต็มองค์ความรู้ทักษะใน
งานด้านวิชาการที่เป็นพื้นฐานส�ำคัญ เพื่อรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จ�ำเป็นต้องมีการเตรียมความ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยี นวัตกรรม กฎหมายและกฎระเบียบ การปฏิรูปด้านต่าง ๆ ของ
ประเทศ การเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ รวมทั้งทักษะด้านภาษาอังกฤษและต่างประเทศ
๔. การส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้งานด้านวิจัย พัฒนา เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ยังได้รับการสนับสนุนหรือให้ความส�ำคัญน้อย ท�ำให้ขาด
โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการวิจัย
๕. ช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้ภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์จะมีมากมาย แต่ก็ต้องเผชิญกับภาพลักษณ์
องค์กรที่ไม่สู้ดีนัก ด้วยประสบกับปัญหาด้านความเชื่อมั่นในขบวนการสหกรณ์หลายครั้ง เช่น ปัญหารการทุจริต
ในสหกรณ์ (อาทิ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด) ปัญหาการด�ำเนินธุรกิจผิดวัตถุประสงค์ (อาทิ สลาก
กินแบ่งรัฐบาล) ส่งผลกระทบทางการเงินต่อสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์
๖. การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานส่งเสริมสหกรณ์ยังไม่ต่อเนื่องนัก แม้ว่าจะมีการน�ำระบบการ
ส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาใช้ในการแนะน�ำส่งเสริมสหกรณ์ เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปตามหลักวิชาการก็ตาม
แต่หลักเกณฑ์ มาตรฐานหลายๆ เรื่องยังไม่มีการพัฒนา ทบทวนหรือปรับปรุงให้ทันสมัยหรือทันต่อบริบทที่
เปลีย่ นแปลงไป และขาดความต่อเนือ่ งและการสร้างความยัง่ ยืนทัง้ ในเรือ่ งของหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการศึ ก ษาและประมวลปั ญ หาดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ มี ก ารศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ จั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี ให้สามารถตอบสนองหรือแก้ไขข้อสังเกต/ปัญหาได้ โดยการจัดท�ำยุทธศาสตร์นี้
จะเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ทิศทาง ปัญหา
ความจ�ำเป็น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อตอบสนองการพัฒนาทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีกรอบ
การพิจารณาและขั้นตอนการด�ำเนินการจัดท�ำยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. กรอบการพิจารณาในการจัดท�ำยุทธศาสตร์

ในการจัดท�ำยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี ได้ก�ำหนดกรอบในการพิจารณาโดยศึกษา
วิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลส�ำคัญดังนี้
๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๒) นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
๓) นโยบายผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔) แผนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๕) ร่างยุทธศาสตร์ประเทศ ๒๐ ปี
๖) การพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ (THAILAND ๔.๐)

๒. ขั้นตอนการด�ำเนินการจัดท�ำยุทธศาสตร์

คณะท�ำงานจัดท�ำยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ได้เริ่มจัดท�ำ (ร่าง)
ยุทธศาสตร์ฯ โดยมีขั้นตอนเป็นล�ำดับ ดังนี้
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๑) ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทบทวนสถานภาพในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒) รวบรวม วิเคราะห์ จากข้อมูลเอกสาร สรุปสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอก ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องและจากการจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในภายนอก ก�ำหนดประเด็นความท้าทาย ทบทวน/ก�ำหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชีว้ ดั และการแปลงยุทธศาสตร์เป็นแผนงาน/โครงการเพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
๓) ยกร่างแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ประกอบด้วย
บทน�ำ  สภาพทั่วไปและกรอบการพิจารณาจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท�ำยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์
๔) เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วน�ำมาปรับร่างแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
๕) เสนอคณะท� ำ งานจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
๖) เสนอขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
ต่อผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินการ ดังนี้
๑) ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทบทวนสถานภาพในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โดยศึกษาจากแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ผ่านมา ข้อมูลสถิติสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
อ�ำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ และกฎหมายส�ำคัญในการส่งเสริมสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
๒) รวบรวม วิเคราะห์ โดยก�ำหนดกรอบในการพิจารณาจาก
ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ๑) การรับฟังแนวคิดจากผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อจับประเด็น
แนวคิดและวิสัยทัศน์ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนแนวทางการเตรียม
ความพร้อมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการยกร่างยุทธศาสตร์ ๒) การจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยระดมบุคลากรที่มี
ความรูป้ ระสบการณ์สงู ในงานทีร่ บั ผิดชอบด้านการจัดท�ำแผนงาน โครงการ ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านโครงสร้าง
และอัตราก�ำลัง ด้านระบบมาตรฐานต่าง ๆ โดยได้รับค�ำปรึกษาแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์จาก
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และร่วมระดมความคิดเห็น
ในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี รวม ๓ ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖
เมษายน ๒๕๕๙ ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนท์สปา จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไมด้า
ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งจากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ท�ำให้ได้ผลการวิเคราะห์ SWOT
สรุปสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ก�ำหนดประเด็นความท้าทายและความ
ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัด และการแปลงยุทธศาสตร์
เป็นแผนงาน/โครงการเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ
แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

17

ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ การรวบรวมและศึกษาข้อมูลจากเอกสาร นโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นโยบายผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ร่างยุทธศาสตร์ประเทศ ๒๐ ปี และการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐
(THAILAND ๔.๐)
๓) ยกร่างแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
ฝ่ายเลขานุการคณะท�ำงานจัดท�ำยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านยุทธศาสตร์จากสถาบันการศึกษาทีม่ ชี อื่ เสียง ได้รวบรวมข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์
สังเคราะห์อย่างครอบคลุมมายกร่างยุทธศาสตร์ ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์เป้าหมายและตัวชี้วัด
และการแปลงยุทธศาสตร์เป็นแผนงาน/โครงการเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ โดยวางรูปแบบของแผนยุทธศาสตร์
ออกเป็น ๔ บท ประกอบด้วย บทที่ ๑ บทน�ำ บทที่ ๒ สภาพทั่วไปและกรอบการพิจารณาจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
บทที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ จัดท�ำยุทธศาสตร์ และบทที่ ๔ ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทัง้ นีไ้ ด้นำ� เสนอ
ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ให้ที่ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์
ทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒๒๖ กรมส่งเสริมสหกรณ์
๔) เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เพื่อรับฟังความคิดเห็น
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เผยแพร่ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๗๙) ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th เพือ่ รับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผูเ้ กีย่ วข้อง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสามารถส่งข้อแนะน�ำและความคิดเห็นให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบภายในวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๕๙ จากนั้นจะน�ำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาวิเคราะห์ความถี่ในแต่ละประเด็น เพื่อน�ำ
มาปรับร่างแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
๕) เสนอคณะท�ำงานจัดท�ำยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
เมื่อได้ปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แล้ว
ได้เสนอคณะท�ำงานจัดท�ำยุทธศาสตร์ฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ฉบับสมบูรณ์
๖) เสนอขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
กองแผนงาน จัดท�ำร่างแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
ฉบับสมบูรณ์ เสนอขอความเห็นชอบต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน รองอธิบดี (นายเสนอ ชูจันทร์) ภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๕๙ แล้วน�ำแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่ได้รับความเห็นชอบออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์และเอกสาร
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน

18 แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

บทที่

๓

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
จัดท�ำยุทธศาสตร์

บทที่ ๓
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ จัดท�ำยุทธศาสตร์
ในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) นั้น ได้มีการน�ำข้อมูล
ในหลาย ๆ ส่วนมาสรุปผลและวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดท�ำยุทธศาสตร์ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัด
ท�ำยุทธศาสตร์ใน ๒ ลักษณะผสมผสานกัน ประกอบด้วย
๑. การศึกษาข้อมูลจากเอกสารได้แก่ ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นโยบายผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ร่างยุทธศาสตร์ประเทศ ๒๐ ปี และการพัฒนา
สู่ประเทศไทย ๔.๐ (THAILAND ๔.๐)
๒. การศึกษาข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยระดมบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มี
ความรูป้ ระสบการณ์สงู ในงานทีร่ บั ผิดชอบด้านการจัดท�ำแผนงาน โครงการ ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านโครงสร้าง
และอัตราก�ำลัง ด้านระบบมาตรฐานต่าง ๆ มาร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันและร่วมระดมความคิดเห็น
นอกจากนั้นยังได้รับค�ำปรึกษาแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงอีกด้วย
โดยน�ำมารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ในการวางกรอบการยกร่างยุทธศาสตร์ได้ผลการวิเคราะห์
ในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ดังนี้

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน

สาระส�ำคัญ

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วน
ร่วม มุ่งสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับภาค
การเกษตรของประเทศภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเกษตร

นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒๖ ก.พ.๕๙) ระบุว่า รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับ
กระบวนการสหกรณ์ ซึ่งยึดหลักการรวมกลุ่มช่วเหลือ
ซึ่งกันและกัน เพื่อความกินดีอยู่ดี เศรษฐกิจฐานราก
มีความเจริญมั่นคง ด้วยการเพิ่มศักยภาพของสหกรณ์
ให้เข้มแข็ง มีบทบาทในการช่วยเหลือและเป็นที่พึ่ง
ของเกษตรกรอย่างแท้จริงสนับสนุนให้สหกรณ์เป็น
กลไกเชื่อมโยงความต้องการของประชาชนในพื้นที่กับ
การสนับสนุนของรัฐบาลตามแนวทางประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน

สาระส�ำคัญ

นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ต่อ)

๒. แถลงนโยบายรัฐบาล (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗)
นโยบาย ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ๖.๑๕
ด้านการเกษตรจะด�ำเนินการ ๒ เรื่อง คือ ปรับปรุง
โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และสนับสนุนให้สหกรณ์เพิ่มบทบาทใน
ฐานะผู้ซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้สหกรณ์
เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่รายหนึ่ง

นโยบายผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์)

๑. “การพัฒนาระบบราชการ ให้ความส�ำคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพของข้าราชการ ต้องมีการวางแผน
ให้ความรู้แก่ข้าราชการ จัดท�ำโครงการโดยก�ำหนด
หลักสูตรที่เหมาะสมตามช่วงเวลา เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม
ในยุคต่าง ๆ”
๒. นโยบาย ๖ ด้านได้แก่ ๑) ดูแลเกษตรกรให้มีราย
ได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ ๒) ปรับโครงสร้าง
การผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
๓) บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำของประเทศให้เป็น
เอกภาพในทุกมิติ ๔) สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่
ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผล/
แปรรูป/ส่งออกได้ ๕) ป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐและ ๖) ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสตรวจสอบได้

แผนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาค
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
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สาระส�ำคัญ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(๕) ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและ (๖) ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร
และสหกรณ์ ได้แก่
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันในการพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐาน
ของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้น
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับ
ภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการ
รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย
ของโลกโดยภาคเกษตรต้องเสริมสร้างฐานการผลิตให้
เข้มแข็งและยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไป
สู่การท�ำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง
และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพสะอาดและปลอดภัยพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
เพือ่ พัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานทีแ่ ข็งแกร่ง
ของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญา
มีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรม
จริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคง
เน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเพื่อช่วย
ในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
มีความมั่นคงด้านน�้ำรวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนา
มุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลโดย
ให้ความส�ำคัญในเรื่อง
(๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วย
งานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�ำลังคนและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทัน
สมัยเป็นธรรมและเป็นสากล
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ
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สาระส�ำคัญ
ประเทศไทย ๔.๐ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูป่ ระเทศ
มีรายได้สูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการ
เปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน ๔ องค์ประกอบส�ำคัญ คือ
๑. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional
Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่
ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
(Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร�่ำรวยขึ้น และ
เป็นเกษตรกรแบบเป็นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneur)
๒. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs
ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups
ที่มีศักยภาพสูง
๓. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้าง
มูลค่าค่อนข้างต�่ำ ไปสู่ High Value Services
๔. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต�่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
“ประเทศไทย ๔.๐” จึงเป็นการพัฒนา “เครื่องยนต์
เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่”
(New Engines of Growth) ด้วยการแปลง
“ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มี
อยู่ ๒ ด้าน คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ
“ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น
“ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น
“๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย” คือ
๑. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์
๓. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบ
เครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
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๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและ
บังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว
๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และ
บริการที่มีมูลค่าสูง
ดังนั้น กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้
“ประเทศไทย ๔.๐” มี ๓ ประเด็นที่ส�ำคัญคือ
๑. เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(ระยะ ๕ ปีแรก) ในการขับเคลือ่ นไปสูก่ ารเป็นประเทศ
ที่ มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม
๒. เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการ
ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและ
การพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน
๓. เป็นการผนึกก�ำลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด
“ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐทีผ่ นึกก�ำลังกับเครือข่าย
พันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากร
ระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของการ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน”

จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนจากการทบทวนสถานภาพด้านการส่งเสริมสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า
๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้น�้ำหนักงานด้านการเกษตรเป็นส�ำคัญ และให้ความส�ำคัญในเรื่อง
ของวิสาหกิจชุม สถาบันเกษตรกร ไม่ครอบคลุมสหกรณ์ทุกประเภท ขณะที่มองว่าการพัฒนาสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรเป็นภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์หน่วยงานหลักเดียว
๒. การวางแผนอัตราก�ำลังและการสร้างคนเพื่อทดแทน เกิดช่องว่างโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหาร ที่จะ
เกษียณอายุราชการจ�ำนวนมากในช่วง ๒ - ๓ ปีข้างหน้า ท�ำให้องค์ความรู้ในตัวบุคคลที่จะส่งต่อหรือถ่ายทอด
สู่การจัดการองค์ความรู้ (KM) สู่รุ่นต่อไป มีช่องว่างมากถึง ๕ - ๑๐ ปี จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการพัฒนา
เพื่อทดแทนและสร้างแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ทายาทรุ่นต่อ ๆ ไป
๓. การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพยังไม่เป็นระบบและต่อเนื่องมากนัก การเติมเต็มองค์ความรู้ทักษะ
ในงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว จ�ำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม
กฎหมาย การปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ
๔. งานด้านวิจัยพัฒนาด้านสหกรณ์ยังมีน้อยมากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ยังได้รับการสนับสนุนหรือให้ความส�ำคัญน้อย ท�ำให้ขาดโอกาส
ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการวิจัยในด้านนี้
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๕. ภาพลักษณ์องค์กร ในช่วงหลายปี สหกรณ์ในการส่งเสริมของกรมส่งเสริมสหกรณ์มักได้รับข่าวคราว
ด้านลบอยูบ่ อ่ ย ๆ เช่น ปัญหารการทุจริตในสหกรณ์ (อาทิ สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จ�ำกัด) ปัญหาการด�ำเนิน
ธุรกิจผิดวัตถุประสงค์ (อาทิ สลากกินแบ่งรัฐบาล) และนับวันจะทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบทางการเงินต่อ
สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ การเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาล่าช้าไม่ทันกาล
๖. เครื่องมือในการส่งเสริมสหกรณ์มีอยู่ แต่ยังขาดความต่อเนื่องในการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานต่าง ๆ เช่นระบบมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ (Cooperative Quality Award : CQA) ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion System : CPS) มาตรฐานสหกรณ์
(Cooperative Standard) และเร่งการสร้างความยั่งยืนทั้งในเรื่องของหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis)
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดแผน
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยระดมบุคลากรที่มีความรู้ประสบการณ์สูง
ในงานที่รับผิดชอบด้านการจัดท�ำแผนงาน โครงกา ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านโครงสร้างและอัตราก�ำลัง
ด้านระบบมาตรฐานต่าง ๆ โดยได้รบั ค�ำปรึกษาแนะน�ำจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านยุทธศาสตร์จากสถาบันการศึกษาทีม่ ชี อื่ เสียง
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี รวม ๓ ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ไอธารา รีสอร์ท
แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี ครัง้ ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
และครัง้ ที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐมโดยบุคลากร
ได้ร่วมกันจัดท�ำ SWOT เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทั้งนี้สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้
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ภาพที่ ๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรมส่งเสริมสหกรณ์
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (SWOT Analysis)

Strengths
• บุคลากรมีอุดมการณ์และค่านิยมในการท�ำงานร่วมกัน
• บุคลากรมีความพร้อมในการสนองนโยบายภาครัฐ
• โครงสร้างองค์กรและบุคลากรกระจายอยู่ทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ
• มีการสื่อสารที่รวดเร็วและครอบคลุมทุกจังหวัด
• อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์
• มีกองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยเหลือ
และสนับสนุนการด�ำเนินงานของสหกรณ์
• มีเครื่องมือในการส่งเสริมงานคุณภาพสหกรณ์ เช่น CQA,
มาตรฐานสหกรณ์, สหกรณ์ดีเด่น, 360 องศา เป็นต้น
• มีหน่วยงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์
ให้กับประชาชน

Weakness
• นโยบายและการปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง เนื่องจาก
การโยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานของบุคลากร
• ผลส�ำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อขวัญ ก�ำลังใจ
โอกาสความก้าวหน้าและความผูกพันในเป้าหมายของงาน
อยู่ในระดับต�่ำ
• บุคลากรที่มีประสบการณ์และภูมิปัญญาสูงก�ำลังจะเกษียณ
อายุและไม่มีการวางแผนทดแทนคนที่มีประสบการณ์
• ระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ยังไม่เป็น
ปัจจุบันและขาดการเชื่อมโยงข้อมูล
• การน�ำแผนกลยุทธ์ปฏิบัติงานระยะสั้นและระยะยาว
มาใช้เพียงบางส่วนและขาดความต่อเนื่อง
• โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการท�ำงาน
รวมถึงข้อก�ำหนดและตัวชีว้ ดั ในกระบวนการยังไม่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ภารกิจ
• ขาดการส่งเสริมการวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
• ขีดความสามารถของการส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้าสู่เวทีระดับ
ภูมภิ าคและระดับโลก ยังขาดกระบวนการหรือแนวทางทีช่ ดั เจน
• มีการใช้ดลุ พินจิ ตามกฎหมายสหกรณ์ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
• ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง
เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายและผลลัพธ์เดียวกัน
• ขาดการน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติขององค์กร
• บุคลากรมีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเงิน
การลงทุน การก�ำกับและการตรวจสอบ ไม่เพียงพอ

Opportunity
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การเปิดเสรีอาเซียน
นโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุนสหกรณ์
มีกฎหมายเฉพาะในการก�ำกับดูแลสหกรณ์
วัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรมในชนบทเอื้อต่อการรวมกลุ่ม
มีผู้แทนสหกรณ์ไทยเป็นผู้น�ำองค์กรด้านการสหกรณ์
ระดับนานาชาติ (ICA)
มีเทคโนโลยีดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ที่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
รัฐพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงไปตามสภาพสังคมดิจติ อล
/ สังคมผู้สูงอายุ / บริโภคอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจในแต่ละระดับมีมากขึน้ / ไม่มกี าร
กีดกันทางด้านภาษีแต่จะมีเงื่อนไขอื่น เช่น การใช้แรงงาน
(NTB) / เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก / ระบบสหกรณ์เป็นที่
ยอมรับและสร้างความเป็นธรรม ของทั่วโลก
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Threat
•
•
•
•

ผู้รับบริการขาดความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
การน�ำระบบการเมืองมาใช้ในระบบสหกรณ์
การแสวงหาผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องในระบบสหกรณ์
ประชาชนลดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์

บทที่

๔

ยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

บทที่ ๔ ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
ภาพรวมยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและ
รักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ

พันธกิจกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี

๑) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการ
พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร
และกรมส่งเสริมสหกรณ์
๓) พัฒนาระบบการก�ำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ด้วยระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔

เป็นองค์กรที่มุ่งเน้น
พัฒนาส่งเสริม
ภาพลักษณ์ทดี่ ี และพัฒนา
ขีดความสามารถของ
สหกรณ์ ด้วยระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ
บุคลากรมืออาชีพ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๙

เป็นองค์กรที่น�ำระบบ
บริหารจัดการสมัยใหม่
เทคโนโลยี และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สหกรณ์มีความสามารถ
ทางการแข่งขัน และมี
ภาพลักษณ์ที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความ
เข้มแข็งของสหกรณ์

(C1, C8, C9, C12, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7)

(C3, C4, C13)

กองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
(C10, A1, A3, A5)

ปี ๒๕๗๐-๒๕๗๔

เป็นองค์กรที่ยกระดับ
ความสามารถของ
ขบวนการสหกรณ์
ให้สามารถก�ำกับและ
พึ่งพาตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ปี ๒๕๗๕-๒๕๗๙

เป็นองค์กรที่รักษาความ
สมดุลของสหกรณ์ให้เป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับฐานราก
ของประเทศ ที่มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
(C1, C12, A3, A4, A5, A6, A7)
บุคลากรให้มคี วามเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
(C1, C2, C6, C11, A3)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มขีดความ
สามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนการจัดตัง้

๒) ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด้วยการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
๔) พั ฒ นาระบบการรั ก ษาเสถี ย รภาพของสหกรณ์ /
กลุ่มเกษตรกรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อ

การบริหารจัดการ และการก�ำกับดูแล
(C3, C5, C8, C13)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การสร้างความยั่งยืนด้วย

คุณภาพมาตรฐานสากล
(C7, C8, A6)

หลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
(C1, C2, C6, C8, C10)

ภาพที่ ๒ ภาพรวมยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
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วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับฐานรากของประเทศ

พันธกิจ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
๑) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์
๒) ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
๓) พัฒนาระบบการก�ำกับดูแลสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล
๔) พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถของ
สหกรณ์ ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๙ เป็นองค์กรที่น�ำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยี และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์มีความสามารถทางการแข่งขันและมีภาพลักษณ์ที่ดี
ปี ๒๕๗๐-๒๕๗๔ เป็นองค์กรทีย่ กระดับความสามารถของขบวนการสหกรณ์ให้สามารถก�ำกับและพึง่ พา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปี ๒๕๗๕-๒๕๗๙ เป็นองค์กรที่รักษาความสมดุลของสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับฐานรากของประเทศ ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ความท้าท้ายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลักขององค์กร
Strategic Challenge

Strategic Advantage

C1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ
ด้านการสหกรณ์ และความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และมีความผูกพัน
ในเป้าหมายของงาน (Employee Engagement)
C2 พัฒนาระบบการจัดการความรูโ้ ดยการถ่ายโอนองค์ความรู้
ของผู้มีประสบการณ์และภูมิปัญญาสูงสู่บุคลากรรุ่นใหม่
C3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐาน
และสามารถเชื่อมโยงกับระบบมาตรฐานข้อมูล
สารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจ (Management Information
System : MIS)
C4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีพาณิชย์อเิ ลคทรอนิกส์ เพือ่ ส่งเสริม
และเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
C5 พัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Waming
System) เพื่อใช้ในการแนะน�ำส่งเสริม ก�ำกับ และ
ตรวจสอบสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร (IT Regulator)
C6 พัฒนาระบบบริหารงานวิจยั และพัฒนา จัดเก็บองค์ความรู้
ที่ส�ำคัญให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน�ำไปใช้ในการ
สร้างนวัตกรรมด้านการสหกรณ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
C7 พัฒนาระบบมาตรฐานการก�ำกับดูแลสหกรณ์
C8 พัฒนาระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
C9 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
C10 จัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ์
C11 พัฒนาระบบงาน (Work System) และกระบวนการท�ำงาน
(Work Process) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรม
C12 พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับฐานรากของประเทศ
C13 ส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การผลิต
การแปรรูป การตลาด การเงิน และนวัตกรรมต่างๆ
มาใช้ในระบบสหกรณ์

A1 น�ำจุดที่เป็นโอกาส (To spot opportunity) ของสหกรณ์
มาเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
สหกรณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
A2 น�ำศักยภาพกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่มีอยู่ไปก�ำหนดเป็น
นโยบายยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ให้ตอบสนองความ
ต้องการของสหกรณ์ได้อย่างทั่วถึง
A3 การใช้อ�ำนาจการเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ไปใช้ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนและก�ำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
A4 เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
A5 น�ำนโยบายภาครัฐเป็นตัวขับเคลือ่ นในการสร้างภาพลักษณ์
องค์กรและสหกรณ์
A6 ส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์เป็นฐานการผลิตอาหาร
ปลอดภัยที่ส�ำคัญตามมาตรฐานสากล (GMP, GAP)
A7 ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์เข้ามาดูด้านสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่

Core Competency
ส่งเสริมและเผยแพร่อดุ มการณ์ หลักการ วิธกี าร และ
ค่านิยม สหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร และประชาชน
ทัว่ ไป รวมทัง้ ก�ำกับดูแลสหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร ให้เกิดความ
มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพที่ ๓ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลักขององค์กร
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
๑) สหกรณ์ หมายถึง องค์กรทีจ่ ดทะเบียนตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์นิคม
สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
๒) กลุ่มเกษตรกร หมายถึง กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๗
๓) สมาชิก หมายถึง สมาชิกที่เป็นเจ้าของ ผู้ใช้บริการและผู้ก�ำหนดนโยบายของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๔) ประชาชน หมายถึง บุคคลและกลุม่ บุคคลทีไ่ ม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ซึง่ เป็นกลุม่ เป้าหมาย
ส�ำคัญในการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
๕) ชุมชน หมายถึง อาณาบริเวณที่เป็นพื้นที่พักอาศัยของกลุ่มประชาชนและเป็นพื้นที่ด�ำเนินงานของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
๖) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในภารกิจหลักของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ อาทิ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงบประมาณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
๗) หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในภารกิจหลักของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ อาทิ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษทั เอกชน และ
International Co-operative Alliance (ICA) เป็นต้น

ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการก�ำกับดูแล
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์
๑.๑ โครงการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๒๐ ปี (สู่การปฏิบัติ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
๑.๒ โครงการสร้างกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม
๑.๓ โครงการพัฒนาฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพ (Smart Manager Development Program)
๑.๔ โครงการพัฒนากรรมการสหกรณ์ (Smart leadership Development Program)
๑.๕ โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์
๑.๖ โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ ภาครัฐและเอกชน (PPP)
๑.๗ โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าในระบบสถาบันเกษตรกร
๑.๘ โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
๑.๙ โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์อาเซียน
๑.๑๐ โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์
๑.๑๑ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการสหกรณ์
โครงการ
๑.๑ โครงการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๒๐ ปี (สู่การปฏิบัติ พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๗๙)
๑.๒ โครงการสร้างกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบเพื่อ
พัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม
๑.๓ โครงการพัฒนาฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพ
(Smart Manager Development Program)
๑.๔ โครงการพัฒนากรรมการสหกรณ์ (Smart leadership
Development Program)
๑.๕ โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์
๑.๖ โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ขบวนการสหกรณ์ ภาครัฐและเอกชน (PPP)
๑.๗ โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าของ
สินค้าในระบบสถาบันเกษตรกร
๑.๘ โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC)
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
๑.๙ โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์อาเซียน
๑.๑๐ โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
สหกรณ์

เป้าหมายและตัวชี้วัด
๑. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ๒๐ ปี (สู่การปฏิบัติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
จ�ำนวน ๑ แผน (๑.๑)
๒. จ�ำนวนบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ (๑.๑)
๓. จ�ำนวนกลุม่ สมาชิกสหกรณ์ตน้ แบบไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
๗๐ ของกลุ่มสมาชิกเป้าหมายในแต่ละปี (๑.๒)
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของฝ่ายจัดการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ (๑.๓)
๕. ร้อยละ ๘๐ ของจ�ำนวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน (๑.๓)
๖. ฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีการน�ำความรูไ้ ปใช้
ในการบริหารจัดการ ส่งผลให้กิจการสหกรณ์มีผล
ประกอบการสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ความผิดพลาดในการ
บริหารงานลดลง และผลส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิก
มากกว่าร้อยละ ๗๐ และสูงขึ้นร้อยละ ๑๐ ทุกปี (๑.๓)
๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถเข้ารับการจัดระดับความน่าเชื่อได้ เมื่อสิ้นสุด
โครงการ (๑.๔)
๘. ร้อยละ ๘๐ ของจ�ำนวนกรรมการสหกรณ์และผู้น�ำ
กลุม่ สมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรรมการพืน้ ฐาน (๑.๔)
แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
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โครงการ
๑.๑๑ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการสหกรณ์

36 แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

เป้าหมายและตัวชี้วัด
๙. กรรมการสหกรณ์และผู้น�ำกลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์
มาตรฐานกรรมการพื้นฐาน มีการน�ำความรู้ไปใช้ในการ
บริหารจัดการ ส่งผลให้กิจการสหกรณ์มีผลประกอบการ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความผิดพลาดในการบริหารงาน
ลดลง และผลส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิกมากกว่า
ร้อยละ ๗๐ และมีคะแนนสูงขึ้นร้อยละ ๑๐ ทุกปี (๑.๔)
๑๐. ร้อยละ ๑๐๐ ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
เข้ารับการจัดระดับความน่าเชื่อได้ เมื่อสิ้นสุดโครงการ
(๑.๕)
๑๑. ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป ของสหกรณ์มีผลการจัดอันดับ
ความน่าเชือ่ ถือของสหกรณ์อยูใ่ นระดับ ดีมาก ถึงดีเยีย่ ม
(มากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป) (๑.๕)
๑๒. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของสหกรณ์ที่เข้าร่วม
โครงการมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุน/การเพิ่ม
ผลผลิต/เพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่าย/การบริหาร
การจัดการและอื่น ๆ (๑.๖)
๑๓. ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ของสหกรณ์ทเี่ ข้าร่วมโครงการ
มีการพัฒนาต่อยอดและขยายผล (๑.๖)
๑๔. เกิดห่วงโซ่รายผลผลิตในสหกรณ์มากกว่าร้อยละ ๗๐
ของสหกรณ์เป้าหมาย (๑.๗)
๑๕. จ�ำนวนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการเชื่อมโยง
เครือข่ายมากกว่าร้อยละ ๗๐ ของสหกรณ์เป้าหมาย (๑.๗)
๑๖. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น
มากกว่าร้อยละ ๕ ของปริมาณธุรกิจเดิมก่อนร่วมโครงการ (๑.๗)
๑๗. ปริมาณธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ของปีที่ผ่านมา (๑.๘)
๑๘. มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
และระบบโลจิติกส์ของกลุ่มประเทศอาเซียน อย่างน้อย
ประเทศละ ๑ ระบบ (๑.๙)
๑๙. ร้อยละ ๙๕ ของสหกรณ์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ดอกเบี้ยต�่ำ/เงื่อนไขผ่อนปรน/เพื่อด�ำเนินธุรกิจที่สามารถ
แข่งขันได้ (๑.๑๐)
๒๐. บุคลากรได้รบั การพัฒนาให้เป็นนักวิจยั อย่างมืออาชีพ
ร้อยละ ๘๕ ของบุคลากรในต�ำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล
และนักวิชาการในกลุ่มงานสนับสนุนอื่น ๆ (๑.๑๑)
๒๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์มีผลงานวิจัยที่น�ำไปใช้ประโยชน์
ตามโครงสร้างและภาระกิจของกลุม่ งานในระดับกรม/กอง
และส�ำนักงานส่วนภูมิภาคอย่างน้อยปีละ ๒ ผลงานต่อ
กลุ่มภาระกิจงาน (เริ่มมีผลงานวิจัยในปี ๒๕๖๒) (๑.๑๑)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ
		
ด้านการสหกรณ์
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖

โครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
โครงการเสริมสร้างค่านิยม ความผาสุก และความผูกพันในองค์กร
โครงการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM)
โครงการพัฒนาระบบงานและกระบวนการท�ำงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (SIPOC Model)
โครงการ

๒.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
ให้เป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
๒.๒ โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
๒.๓ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
๒.๔ โครงการเสริมสร้างค่านิยม ความผาสุก และ
ความผูกพันในองค์กร
๒.๕ โครงการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM)
๒.๖ โครงการพัฒนาระบบงานและกระบวนการ
ท�ำงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (SIPOC Model)

เป้าหมายและตัวชี้วัด
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนา และผ่านเกณฑ์การประเมิน
(๒.๑ ๒.๒)
๒. ร้อยละ ๘๐ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
มีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ (๒.๑ ๒.๒)
๓. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ (๒.๓)
๔. ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามแผน (๒.๔)
๕. มีระบบ KMS ในการบันทึกองค์ความรู้ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (๒.๕)
๖. มีระบบงานและกระบวนการท�ำงานตามวิธี
SIPOC Model และ Service Blueprint
จ�ำนวน ๑ ระบบ (๒.๖)
๗. ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการกรมส่งเสริมสหกรณ์ (๒.๖)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
๓.๑ โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๓.๒ โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์
๓.๓ โครงการสหกรณ์สีเขียว (Green Coop)
๓.๔ โครงการส่งเสริมและขับเคลือ่ นให้สหกรณ์ระดับอ�ำเภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับฐานรากของประเทศ
โครงการ

เป้าหมายและตัวชี้วัด

๓.๑ โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
๓.๒ โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์
๓.๓ โครงการสหกรณ์สีเขียว (Green Coop)
๓.๔ โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนให้สหกรณ์ระดับ
อ�ำเภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับฐานรากของประเทศ

๑. ผลส�ำรวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
บุคลากรของกรมอยู่ในระดับดีมาก ๔.๒๕ (๓.๑)
๒. ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน สามารถรับรู้ เข้าถึง
และสื่อสารแลกเปลี่ยนได้แบบสองทาง (two way
communication) (๓.๑)
๓. ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนระดับท้องถิ่น มีการรับรู้
และมีมุมมองเชิงบวกต่อภาพลักษณ์สหกรณ์ (๓.๒)
๔. ระดับความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของชุมชน
และสังคม ที่มีต่อกิจกรรมของแต่ละสหกรณ์ อยู่ใน
ระดับดีมากถึงดีเยี่ยมและเพิ่มขึ้นทุกปี (๓.๒)
๕. ดัชนีมวลรวมด้านความสุขของสังคมและชุมชน อยู่
ในระดับดี (สูงขึ้นกว่าปีฐานทุกปี) (๓.๒)
๖. ร้อยละของสหกรณ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน
Green Coop City (๓.๓)
๗. ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
Green Coop ได้รบั ยกย่องให้เป็น Green Coop (๓.๓)
๘. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรคิดเป็น
ร้อยละ ๖๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของ
จังหวัด (๓.๔)
๙. เกษตรกรและหรือประชาชนในอ�ำเภอเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์/สมาชิกสมทบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
ของเกษตรกรในอ�ำเภอ (๓.๔)
๑๐. ผู้บริหารสหกรณ์เป็นผู้บริหารมืออาชีพภายใต้
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๓.๔)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์
๔.๑ โครงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๔.๒ โครงการส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการ

๔.๑ โครงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๔.๒ โครงการส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พัฒนานวัตกรรม
ด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มากกว่าร้อยละ ๘๐
ของกลุ่มเป้าหมาย (๔.๑)
๒. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สร้างนวัตกรรมด้าน
ธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร มากกว่าร้อยละ ๒๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย (๔.๑)
๓. มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร มีการรับรู้นวัตกรรมด้านธุรกิจ/การ
บริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร (๔.๑)
๔. มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายสามารถ
น�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการด�ำเนินงาน
ด้านการเงิน (๔.๒)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการก�ำกับดูแล
๕.๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
๕.๒ โครงการพัฒนาการเรียนรู้การจัดท�ำเว็บไซต์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๕.๓ โครงการเกษตรดิจิตอล
๕.๔ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่น
๕.๕ โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพือ่ ใช้ในการ แนะน�ำ ส่งเสริม ก�ำกับ และตรวจสอบ สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
๕.๖ โครงการ IT เพื่อการใช้อ�ำนาจนายทะเบียนสหกรณ์
๕.๗ โครงการ IT เพื่อการตรวจการสหกรณ์
๕.๘ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธิ์ ให้กับนิคมสหกรณ์และสหกรณ์ในเขตนิคม
สหกรณ์
โครงการ

เป้าหมายและตัวชี้วัด

๕.๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริม
สหกรณ์
๕.๒ โครงการพัฒนาการเรียนรู้การจัดท�ำเว็บไซต์
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๕.๓ โครงการเกษตรดิจิตอล
๕.๔ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่น
๕.๕ โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อใช้ใน
การ แนะน�ำ ส่งเสริม ก�ำกับ และตรวจสอบ สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
๕.๖ โครงการ IT เพื่อการใช้อ�ำนาจนายทะเบียน
สหกรณ์
๕.๗ โครงการ IT เพื่อการตรวจการสหกรณ์
๕.๘ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการออกเอกสาร
สิทธิ์ ให้กับนิคมสหกรณ์และสหกรณ์ในเขตนิคม
สหกรณ์

๑. ปี ๒๕๖๑ สามารถพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศแก่หน่วยงานเพื่อรองรับระบบงาน/ระบบ
งานให้ครอบคลุมหน่วยงานของกรม จ�ำนวน ๑๕๒ แห่ง
(๕.๑.๑)
๒. ปี ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่าย
สือ่ สารข้อมูลสารสนเทศทีส่ ามารถเชือ่ มโยง เพือ่ รองรับ
การบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์
กับหน่วยงานภายนอก จ�ำนวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่ง
ประเทศไทย กรมการปกครอง ส�ำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (๕.๑.๒)
๓. ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมบริหาร
การจัดการสหกรณ์ มีมาตรฐานโปรแกรม ตามที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ก�ำหนด จ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
๑๐ ต่อปี (๕.๑.๓)
๔. ปี ๒๕๖๒ มี data mining ร้อยละ ๖๐ ของ
สหกรณ์ทั้งหมด และในปี ๒๕๖๔ มี data mining
ครบร้อยละ ๑๐๐ (๕.๑.๓)
๕. ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
มีระบบเว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบันเพิ่มขึ้นปีละ
๖๐ สหกรณ์ รวม ๓๐๐ สหกรณ์ (๕.๒)
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โครงการ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
๖. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ แห่ง มีบุคคลากร
เข้าอบรม เกษตรดิจิตอลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ร้อยละ ๑๐๐ (๕.๓)
๗. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ แห่ง มีกิจการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ต่อปี (๕.๓)
๘. ปี ๒๕๖๒ มีระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์และเงินกองทุนอื่นในความรับผิดชอบของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จ�ำนวน ๑ ระบบ (๕.๔)
๙. ปี ๒๕๖๑–๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่กรมฯ ที่รับผิดชอบ
กองทุน ได้รับการอบรม ร้อยละ ๑๐๐ (๕.๔)
๑๐. ปี ๒๕๖๑ มีโปรแกรมส�ำหรับเตือนภัยล่วงหน้า
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของสหกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ จ�ำนวน ๑ ระบบ (๕.๕)
๑๑. ปี ๒๕๖๑ มีโปรแกรมส�ำหรับการใช้ดุลยพินิจ
ให้กับ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนที่ได้
รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๑
ระบบ (๕.๕)
๑๒. มีโปรแกรมส�ำหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของสหกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ จ�ำนวน ๑ ระบบ (๕.๖)
๑๓. ปี ๒๕๖๑ มีระบบส�ำหรับตรวจการสหกรณ์
ให้กับผู้ตรวจการสหกรณ์ จ�ำนวน ๑ ระบบ (๕.๗)
๑๔. ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ผู้ตรวจการสหกรณ์ได้รับ
การพัฒนาให้ใช้ระบบตรวจการสหกรณ์
ร้อยละ ๒๐ ต่อปี (๕.๗)
๑๕. อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานนิคมฯ
ร้อยละ ๕๐ ต่อปี (๕.๘)
๑๖. มีระบบฐานข้อมูล สมาชิก เอกสารสิทธิ์และ
ข้อมูลรายแปลง รวม ๓ ระบบ (๕.๘)
๑๗. มีแผนที่ GIS รายแปลงในเขตนิคมสหกรณ์
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี (๕.๘)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
๖.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์
๖.๒ โครงการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
โครงการ
๖.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมและ
บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์
๖.๒ โครงการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์

เป้าหมายและตัวชี้วัด
๑. ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ มีความรู้
ด้านการเงิน การก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ (๖.๑)
๒. ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ด้านการเงินการลงทุน
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (๖.๑)
๓. ธนาคารสหกรณ์ได้รบั การจัดตัง้ ตามกฎหมาย (๖.๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
๗.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์ที่ดี
๗.๒ โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการส่งเสริมสหกรณ์
โครงการ
๗.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการ
สหกรณ์ที่ดี
๗.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งเสริม
สหกรณ์
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เป้าหมายและตัวชี้วัด
๑.ร้อยละ ๘๐ ของสหกรณ์มีแนวทางการปฏิบัติด้าน
การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และได้น�ำไปปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง (๗.๑)
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์น�ำ
ระบบส่งเสริมสหกรณ์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (๗.๒)
๓ ร้อยละ ๘๐ ของสหกรณ์ได้รับแนวทางการด�ำเนิน
งานที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และได้น�ำ
ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (๗.๓)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
๘.๑ โครงการสร้างและส่งเสริมธรรมาภิบาลให้กับสหกรณ์
๘.๒ โครงการสร้างความยั่งยืนให้แก่สหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ
๘.๑ โครงการสร้างและส่งเสริมธรรมาภิบาลให้กับ
สหกรณ์
๘.๒ โครงการสร้างความยั่งยืนให้แก่สหกรณ์ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายและตัวชี้วัด
๑. สหกรณ์ทเี่ ข้าร่วมโครงการมีระดับการประเมิน
การใช้ธรรมาภิบาลสูงขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับระดับ
ประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ (๘.๑)
๒. สหกรณ์เข้าร่วมโครงการมีระดับการประเมินการใช้
ธรรมาภิบาลสูงขึน้   เมือ่ เปรียบเทียบกับระดับการประเมิน
ก่อนเข้าร่วมโครงการ (๘.๑)
๓. สหกรณ์ทเี่ ข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ ๘๐
มีการด�ำเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๘.๒)
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Balance Scorecard
มิติด้านประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

มิติด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ

ผลงานที่บรรลุเป้าประสงค์และเป้าหมาย
ที่ได้รับงบประมาณด�ำเนินการ

ความสามารถในการปฏิบัติราชการ

มิติด้านคุณภาพ
การให้บริการ

VISION
MISSION

การให้ความส�ำคัญกับผู้บริการ
ในการให้บริการที่มีคุณภาพ
ภาพที่ ๔ Balance Scorecard
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มิติด้านการ
พัฒนาองค์กร

ความสามารถในการเตรียมความพร้อม
กับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
๑. ปริมาณธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ของปีที่ผ่านมา (๑.๘)
๒. มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศอาเซียน
อย่างน้อยประเทศละ ๑ ระบบ (๑.๙)
๓. ร้อยละ ๙๕ ของสหกรณ์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่ำ/เงื่อนไขผ่อนปรน/เพื่อด�ำเนิน
ธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ (๑.๑๐)
๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นนักวิจัยอย่างมืออาชีพ ร้อยละ ๘๕ ของบุคลากรในต�ำแหน่งนักวิชาการ
สหกรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการในกลุ่มงานสนับสนุน
อื่น ๆ (๑.๑๐)
๕. กรมส่งเสริมสหกรณ์มีผลงานวิจัยที่น�ำไปใช้ประโยชน์ตามโครงสร้างและภารกิจของกลุ่มงานในระดับ
กรม/กอง และส�ำนักงานส่วนภูมิภาคอย่างน้อยปีละ ๒ ผลงานต่อกลุ่มภารกิจงาน (เริ่มมีผลงานวิจัย
ในปี ๒๕๖๒) (๑.๑๐)
๖. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
ของจังหวัด (๓.๔)
๗. เกษตรกรและหรือประชาชนในอ�ำเภอเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์/สมาชิกสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
ของเกษตรกรในอ�ำเภอ (๓.๔)
๘. ผู้บริหารสหกรณ์เป็นผู้บริหารมืออาชีพภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๓.๔)
๙. ปี ๒๕๖๑ สามารถพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานเพื่อรองรับระบบงาน/ระบบงาน
ให้ครอบคลุมหน่วยงานของกรม จ�ำนวน ๑๕๒ แห่ง (๕.๑.๑)
๑๐. ปี ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยง เพื่อรองรับ
การบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับหน่วยงานภายนอก จ�ำนวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง ส�ำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (๕.๑.๒)
๑๑. ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมบริหารการจัดการสหกรณ์ มีมาตรฐานโปรแกรม
ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก�ำหนด จ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี (๕.๑.๓)
๑๒. ปี ๒๕๖๒ มี data mining ร้อยละ ๖๐ ของสหกรณ์ทั้งหมด และในปี ๒๕๖๔ มี data mining
ครบร้อยละ ๑๐๐ (๕.๑.๓)
๑๓. ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีระบบเว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบันเพิ่มขึ้นปีละ ๖๐ สหกรณ์
รวม ๓๐๐ สหกรณ์ (๕.๒)
๑๔. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ แห่ง มีบุคคลากรเข้าอบรม
เกษตรดิจิตอลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ ๑๐๐ (๕.๓)
๑๕. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ แห่ง มีกิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ต่อปี (๕.๓)
๑๖. ธนาคารสหกรณ์ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย (๖.๒)
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มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
๑. มีระบบ KMS ในการบันทึกองค์ความรู้ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (๒.๕)
๒. มีระบบงานและกระบวนการท�ำงานตามวิธี SIPOC Model และ Service Blueprint ๑ ระบบ (๒.๖)
๓. ปี ๒๕๖๒ มีระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่นในความรับผิดชอบของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จ�ำนวน ๑ ระบบ (๕.๔)
๔. ปี ๒๕๖๑–๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่กรมฯ ที่รับผิดชอบกองทุน ได้รับการอบรม ร้อยละ ๑๐๐ (๕.๔)
๕. ปี ๒๕๖๑ มีโปรแกรมส�ำหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของสหกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ จ�ำนวน ๑ ระบบ (๕.๕)
๖. ปี ๒๕๖๑ มีโปรแกรมส�ำหรับการใช้ดุลยพินิจ ให้กับ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนที่ได้รับ
มอบหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๑ ระบบ (๕.๕)
๗. มีโปรแกรมส�ำหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของสหกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
จ�ำนวน ๑ ระบบ (๕.๖)
๘. ปี ๒๕๖๑ มีระบบส�ำหรับตรวจการสหกรณ์ ให้กับผู้ตรวจการสหกรณ์ จ�ำนวน ๑ ระบบ (๕.๗)
๙. ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ผูต้ รวจการสหกรณ์ได้รบั การพัฒนาให้ใช้ระบบตรวจการสหกรณ์ ร้อยละ ๒๐ ต่อปี (๕.๗)
๑๐. อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานนิคมฯ ร้อยละ ๕๐ ต่อปี (๕.๘)

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
๑. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๒๐ ปี (สู่การปฏิบัติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
จ�ำนวน ๑ แผน (๑.๑)
๒. จ�ำนวนบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ (๑.๑)
๓. ร้อยละ ๘๐ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ (๒.๑, ๒.๒)
๔. ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการกรมส่งเสริมสหกรณ์ (๒.๖)
๕. ผลส�ำรวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบุคลากรของกรมอยู่ในระดับดีมาก ๔.๒๕ (๓.๑)
๖. ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน สามารถรับรู้ เข้าถึง และสื่อสารแลกเปลี่ยนได้แบบสองทาง ( two way
communication) (๓.๑)
๗. ร้อยละ ของประชาชนระดับท้องถิ่น มีการรับรู้และมีมุมมองเชิงบวกต่อภาพลักษณ์สหกรณ์ (๓.๒)
๘. ระดับความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ที่มีต่อกิจกรรมของแต่ละสหกรณ์ อยู่ในระดับ
ดีมากถึงดีเยี่ยมและเพิ่มขึ้นทุกปี (๓.๒)
๙. ดัชนีมวลรวมด้านความสุขของสังคมและชุมชน อยู่ในระดับดี (สูงขึ้นกว่าปีฐานทุกปี) (๓.๒)
๑๐. มีระบบฐานข้อมูล สมาชิก เอกสารสิทธิ์และข้อมูลรายแปลง รวม ๓ ระบบ (๕.๘)
๑๑. มีแผนที่ GIS รายแปลงในเขตนิคมสหกรณ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี (๕.๘)
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มิติด้านการพัฒนาองค์กร
๑. ได้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มสมาชิกเป้าหมายในแต่ละปี (๑.๒)
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของฝ่ายจัดการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (๑.๓)
๓. ร้อยละ ๘๐ ของจ�ำนวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (๑.๓)
๔. ฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีการน�ำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการ ส่งผลให้กิจการสหกรณ์มีผล
ประกอบการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความผิดพลาดในการบริหารงานลดลง และผลส�ำรวจความพึงพอใจ
ของสมาชิกมากกว่าร้อยละ ๗๐ และสูงขึ้นร้อยละ ๑๐ทุกปี (๑.๓)
๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้ารับการจัดระดับความน่าเชื่อได้ เมื่อสิ้นสุด
โครงการ (๑.๔)
๖. ร้อยละ ๘๐ ของจ�ำนวนกรรมการสหกรณ์และผูน้ ำ� กลุม่ สมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรรมการพืน้ ฐาน (๑.๔)
๗. กรรมการสหกรณ์และผู้น�ำกลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรรมการพื้นฐาน มีการน�ำความรู้ไปใช้ในการ
บริหารจัดการ ส่งผลให้กจิ การสหกรณ์มผี ลประกอบการสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ความผิดพลาดในการบริหารงาน
ลดลง และผลส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิกมากกว่าร้อยละ ๗๐ และมีคะแนนสูงขึ้นร้อยละ ๑๐ ทุกปี
(๑.๔)
๘. ร้อยละ ๑๐๐ ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้ารับการจัดระดับความน่าเชื่อได้ เมื่อสิ้นสุด
โครงการ (๑.๕)
๙. ร้อยละ ๙๕ ขึน้ ไป ของสหกรณ์มผี ลการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือของสหกรณ์อยูใ่ นระดับ ดีมาก ถึงดีเยีย่ ม
(มากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป) (๑.๕)
๑๐. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุน/การเพิ่ม
ผลผลิต/เพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่าย/การบริหารการจัดการและอื่น ๆ (๑.๖)
๑๑. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาต่อยอดและขยายผล (๑.๖)
๑๒. เกิดห่วงโซ่รายผลผลิตในสหกรณ์มากกว่าร้อยละ ๗๐ ของสหกรณ์เป้าหมาย (๑.๗)
๑๓. จ�ำนวนสหกรณ์ทเี่ ข้าร่วมโครงการมีการเชือ่ มโยงเครือข่ายมากกว่าร้อยละ ๗๐ ของสหกรณ์เป้าหมาย (๑.๗)
๑๔. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ ๕ ของปริมาณธุรกิจเดิมก่อนร่วม
โครงการ (๑.๗)
๑๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา และผ่านเกณฑ์การประเมิน (๒.๑ ๒.๒)
๑๖. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ (๒.๓)
๑๗. ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผน (๒.๔)
๑๘. ร้อยละของสหกรณ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน Green Coop (๓.๓)
๑๙. ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Green Coop ได้รับยกย่องให้เป็น
Green Coop City (๓.๓)
๒๐. ร้อยละ ๘๐ ของสหกรณ์มีแนวทางการปฏิบัติด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และได้น�ำไปปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง (๗.๑)
๒๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์น�ำระบบส่งเสริมสหกรณ์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (๗.๒)
๒๒. ร้อยละ ๘๐ ของสหกรณ์ได้รับแนวทางการด�ำเนินงานที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และได้น�ำ
ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (๗.๓)
๒๓. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีระดับการประเมิน การใช้ธรรมาภิบาลสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ
ประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ (๘.๑)
๒๔. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ ๘๐ มีการด�ำเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (๘.๒)
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โครงการ
ส� ำ คั ญ ตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์
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๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๓.๕ ด�ำเนินการน�ำแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ (ปีละ ๕๐ ล้านบาท)

๓.๔ เสนอผู้บริหารลงนามความเห็นชอบและประกาศใช้
๕๑ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐

๒๕๐

๒๕๐

๒๕๐

โครงการที่ ๑.๑
ชื่อโครงการ : จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๒๐ ปี (สู่การปฏิบัติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
๑. วัตถุประสงค์ :
๑.๑ เพื่อจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
๑.๒ เพื่อน�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๒๐ ปี (สู่การปฏิบัติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
๒. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๗๗ จังหวัด ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ และ ๒
				
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)
๖๐ – ๖๔
๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔
๓.๑ แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาบุคลากรสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร ๒๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
๓.๒ จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาบุคลากรสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร ๒๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ (ฉบับร่าง) (ค่าใช้จา่ ย ๑ ล้านบาท)
๓.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มียทุ ธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา ๕ ปี, ๑๐ ปี, ๑๕ ปี และ ๒๐ ปี ตามล�ำดับ ให้เป็นแผนทิศทางการด�ำเนินงาน
ตามภารกิจระยะยาวที่มุ่งตอบสนองการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๒๐ ปี (สู่การปฏิบัติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) จ�ำนวน ๑ แผน
๖.๒ จ�ำนวนบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
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โครงการที่ ๑.๒
ชื่อโครงการ : สร้างกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ สู่การเป็นกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒ สหกรณ์สามารถสร้างกลุ่มสมาชิกต้นแบบ เพื่อยกระดับการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมได้อย่างยั่งยืน
๑.๓ พัฒนาผู้น�ำกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ให้เป็นผู้น�ำในเรื่องการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
๒. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์ภาคการเกษตร ๗๗ จังหวัด ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ และ ๒ โดยก�ำหนดจังหวัดละ ๕ สหกรณ์ต่อปี รวม ๗๗ จังหวัด
ปีละ ๓๘๕ สหกรณ์ ๕ ปี รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑,๙๒๕ สหกรณ์ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ละ ๕ กลุ่มต่อปี รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน ๙,๖๒๕ กลุ่ม
				
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานจะท�ำ)
๖๐ – ๖๔
๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
๖๐
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔
๓.๑ ก�ำหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการและวิธกี ารประเมิน มีหลักเกณฑ์และ
ทบทวนหลักเกณฑ์ทุก ๒ ปี
การคัดเลือกกลุม่ สมาชิกต้นแบบในประเด็นหลักการ
วิธีการประเมิน
วิธกี ารสหกรณ์ การมีสว่ นร่วม การส่งเสริมอาชีพ และอืน่ ๆ
๓.๒ ประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกสหกรณ์เป้าหมาย
จังหวัดละ ๕ แห่งต่อปี
๓๘๕ ๓๘๕ ๓๘๕ ๓๘๕
รวม ๗๗ จังหวัด
สหกรณ์ สหกรณ์ สหกรณ์ สหกรณ์
๓๘๕ สหกรณ์
๓.๓ จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และ
สหกรณ์ละ ๑ ครั้ง
สหกรณ์ สหกรณ์ สหกรณ์ สหกรณ์
วิธีการประเมินกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบ
๑ ครัง้ ๑ ครัง้ ๑ ครัง้ ๑ ครัง้
๓.๔ ส่งเสริมพัฒนาสร้างกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ให้เป็น
ร้อยละ ๘๐ ของจ�ำนวนสหกรณ์ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
กลุ่มต้นแบบ
มีแผนส่งเสริมการพัฒนาและ
๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
น�ำแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
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๕

๖

๗

๘

๙

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ สหกรณ์สามารถยกระดับการมีส่วนของสมาชิกในระดับกลุ่มได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕.๒ สหกรณ์มีแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน โดยใช้การพัฒนากลุ่มสมาชิกให้เป็นกลุ่มต้นแบบ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
สหกรณ์ ได้อีกทางหนึ่ง
๕.๓ สหกรณ์ได้ผู้น�ำกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบในการบริหารงานสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ได้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มสมาชิกเป้าหมายในแต่ละปี
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานจะท�ำ)
๖๐ – ๖๔
๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
๖๐
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔
๓.๕ ด�ำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ ๗๐ ผ่านการประเมิน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ต้นแบบ และประกาศผลกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบใน เป็นกลุ่มสมาชิกสหกรณ์
๗๒ ๗๔ ๗๖ ๗๘
แต่ละปี
ต้นแบบ
๓.๖ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ให้กับกลุ่มสมาชิก
ปีละ ๑ ครั้ง
ปีละ ปีละ ปีละ ปีละ
สหกรณ์ต้นแบบ
๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง
๓.๗ ติดตามประเมินผล/สรุปรายงานและแนวทางการ
ปีละ ๒ ครั้ง
ปีละ ปีละ ปีละ ปีละ
ปรับปรุง
๒ ครั้ง ๒ ครั้ง ๒ ครั้ง ๒ ครั้ง
๓.๘ ขยายผลกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบสู่สหกรณ์หรือกลุ่ม ร้อยละ ๑๐๐ ของสหกรณ์
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
สมาชิกอื่น
ต้นแบบน�ำไปขยายผลพัฒนา ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
กลุ่มสมาชิกของตนเอง
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๖๐
๓.๑ ศึกษาและก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
มีเกณฑ์มาตรฐานในการ
ประสิทธิภาพ และองค์ความรู้ฝ่ายจัดการ ประเมินฝ่ายจัดการ
สหกรณ์
๓.๒ ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์ได้รับรู้และ
มีการเผยแพร่
รับทราบ
ประชาสัมพันธ์อย่างน้อย
๑ ครั้ง
๓.๓ ส�ำรวจและจัดท�ำฐานข้อมูลความสามารถ มีฐานข้อมูลด้านองค์ความ
ของฝ่ายจัดการก่อนการพัฒนา
รู้ความสามารถของฝ่าย
จัดการ
๓.๔ จัดท�ำแผนและหลักสูตรการพัฒนา
มีแผนและหลักสูตร/ทบทวนหลักสูตรในการพัฒนาฝ่ายจัดการ
ฝ่ายจัดการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสม
๓.๕ ด�ำเนินการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ฝึก มีจ�ำนวนผู้เข้ารับ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ปฏิบัติจริง (On the Job Training)
การฝึกอบรม ร้อยละ ๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
ของจ�ำนวนฝ่ายจัดการ
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

๓.กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

ร้อยละ
๒๐

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ - ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

โครงการที่ ๑.๓
ชื่อโครงการ : พัฒนาฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพ (Smart Manager Development Program)
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้สามารถบริหารจัดการและด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. กลุ่มเป้าหมาย ฝ่ายจัดการสหกรณ์ จาก ๗๘ จังหวัด/พื้นที่ แห่งละ ๑ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓,๙๐๐ คน
๖๕- ๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
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๑๙.๔๑

๖๐

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

จ�ำนวน
๑
๑
๑
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
การพัฒนา
ที่สูงขึ้น
อย่างน้อย
ปีละ ๑
หลักสูตร
๒๒.๖๗ ๒๒.๖๗ ๒๒.๖๗ ๒๒.๖๗

๑ ครั้ง

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาสามารถน�ำความรู้ไปปรับใช้ในการด�ำเนินงานของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๓.๘ ขยายผลน�ำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้
ของฝ่ายจัดการในระดับที่สูงขึ้น
(High level Skills)

๓.๗ ประกวดและมอบรางวัลเกียรติบัตร
แก่ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ดีเด่น

๓.๖ ประเมินผล/ติดตามผลฝ่ายจัดการ
หลังการพัฒนาตามหลักเกณฑ์
ข้อ ๓.๑

๓.กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ - ๖๔
๖๕- ๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
อย่างน้อย ๒ ครั้ง
๒ ครั้ง
๒ ครั้ง
ปีละ ๒
ครั้ง
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๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของฝ่ายจัดการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๖.๒ ร้อยละ ๘๐ ของจ�ำนวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๖.๓ ฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีการน�ำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการ ส่งผลให้กิจการสหกรณ์มีผลประกอบการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความผิดพลาด
ในการบริหารงานลดลง และผลส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิกสูงขึ้นทุกปี
- ปี ๖๑ ร้อยละ ๗๐ ของจ�ำนวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- ปี ๖๒ ร้อยละ ๘๐ ของจ�ำนวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- ปี ๖๓ ร้อยละ ๙๐ ของจ�ำนวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- ปี ๖๔ ร้อยละ ๑๐๐ ของจ�ำนวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๗. หน่วยงานรับผิดชอบ
ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์, ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด, ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ ๑, ๒
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ -๖๔
๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
๖๑
๖๒ ๖๓ ๖๔

๖๐
๓.๑ ศึกษาและก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ
มีเกณฑ์มาตรฐานในการ
และองค์ความรู้กรรมการสหกรณ์
ประเมินกรรมการสหกรณ์ และ
และผู้น�ำกลุ่มสมาชิก
ผูน้ ำ� กลุม่ สมาชิก
๓.๒ ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์ได้รับรู้และรับทราบ
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๓.๓ ส�ำรวจและจัดท�ำฐานข้อมูลความสามารถ
มีฐานข้อมูลด้านองค์ความรู้
ของกรรมการสหกรณ์ และผู้น�ำกลุ่มสมาชิก
ความสามารถของกรรมการ
ก่อนการพัฒนา
สหกรณ์ และผู้น�ำกลุ่มสมาชิก
๓.๔ จัดท�ำแผนและหลักสูตรการพัฒนากรรมการสหกรณ์ มีแผนและหลักสูตร/ทบทวนหลักสูตรในการพัฒนากรรมการสหกรณ์
และผู้น�ำกลุ่มสมาชิก เนื้อหาวิชา เช่น
และผู้น�ำกลุ่มสมาชิกที่สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสม
- ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
- การด�ำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
- บัญชีสหกรณ์
- การใช้เทคโนโลยี application สมัยใหม่
- อื่นๆ

๓. กิจกรรม (งานที่ท�ำ)

โครงการที่ ๑.๔
ชื่อโครงการ : พัฒนากรรมการสหกรณ์ (Smart leadership Development Program)
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากรรมการสหกรณ์/ผู้น�ำกลุ่มให้เป็นผู้น�ำด้านการบริหารงานสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย
กรรมการสหกรณ์ และผู้น�ำกลุ่มสมาชิก
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๑๕

๑
ครั้ง

๑
ครั้ง

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรรมการสหกรณ์และผู้น�ำกลุ่มสมาชิก มีความรู้ ทักษะด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ที่สอดคล้องตามอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และคุณค่า
สหกรณ์ และผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานกรรมการสหกรณ์

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๑
ครั้ง

๒ ครั้ง ๒ ครั้ง ๒ ครั้ง

จ�ำนวน
๑
๑
๑
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
การพัฒนา
ที่สูงขึ้น
อย่างน้อย
ปีละ ๑
หลักสูตร
๒๐
๒๐ ๒๐ ๒๐

๑
ครั้ง

๓.๗ ประกวดและมอบรางวัลเกียรติบัตรแก่กรรมการและ
ผู้น�ำกลุ่มสมาชิกดีเด่น

๓.๘ ขยายผลน�ำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ของฝ่ายจัดการ
ในระดับที่สูงขึ้น (High level Skills)

๒ ครั้ง

๓.๖ ประเมินผล/ติดตามผลกรรมการสหกรณ์ และผู้น�ำกลุ่ม
สมาชิกหลังการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ข้อ ๓.๑

๓.๕ ด�ำเนินการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติจริง
(On the Job Training)

๓. กิจกรรม (งานที่ท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ -๖๔
๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
๖๐
๖๑
๖๒ ๖๓ ๖๔
มีจ�ำนวนผู้เข้ารับการฝึก
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
อบรม ร้อยละ ๒๐ ของจ�ำนวน
๒๐
๒๐ ๒๐ ๒๐
กรรมการสหกรณ์ และผู้น�ำ
กลุ่มสมาชิกที่ไม่ผ่านเกณฑ์
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๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของกรรมการสหกรณ์และผู้น�ำกลุ่มสมาชิกที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๖.๒ ร้อยละ ๘๐ ของจ�ำนวนกรรมการสหกรณ์และผู้น�ำกลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรรมการพื้นฐาน
๖.๓ กรรมการสหกรณ์และผูน้ ำ� กลุม่ สมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรรมการพืน้ ฐาน มีการน�ำความรูไ้ ปใช้ในการบริหารจัดการ ส่งผลให้กจิ การสหกรณ์มผี ลประกอบ
การสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ความผิดพลาดในการบริหารงานลดลง และผลส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิกสูงขึ้นทุกปี
- ปี ๖๑ ร้อยละ ๗๐ ของจ�ำนวนกรรมการสหกรณ์และผู้น�ำกลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- ปี ๖๒ ร้อยละ ๘๐ ของจ�ำนวนกรรมการสหกรณ์และผู้น�ำกลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- ปี ๖๓ ร้อยละ ๙๐ ของจ�ำนวนกรรมการสหกรณ์และผู้น�ำกลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- ปี ๖๔ ร้อยละ ๑๐๐ ของจ�ำนวนกรรมการสหกรณ์และผู้น�ำกลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐-๖๔
๖๑
๖๒
๖๓

๖๐
๓.๑ ศึกษาข้อมูล/ปัญหา/ความเป็นไปได้ในการ มีรายงานผลการศึกษา
จัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์
ข้อมูลความเป็นไปได้
ในการจัดอันดับความ
น่าเชือ่ ถือของสหกรณ์
จากผูบ้ ริหาร
๓.๒ จัดท�ำขอบเขตงาน ระบบและหลักเกณฑ์ใน มีหลักเกณฑ์การ
มีหน่วยงานท�ำหน้าที่
การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือของสหกรณ์ จัดอันดับความเชือ่ ถือ จัดอันดับความเชื่อถือ
และสรรหา/จัดจ้างทีป่ รึกษาทีม่ คี วาม
ของสหกรณ์
ของสหกรณ์
เชีย่ วชาญด้านการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
๓.๓ ด�ำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
มีรายงานความก้าวหน้า
๑
๑
เป็นประจ�ำปี หรือตามแนวทางและ
ทุกเดือนและมีผลการ
ครั้ง
ครั้ง
หลักเกณฑ์ที่ได้จากผลการศึกษา
จัดอันดับความเชือ่ ถือ
ของสหกรณ์ทกุ ปี
๓.๔ พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจัด
มีรายงานผลการ
อันดับความน่าเชื่อถือทุก ๓ ปี
ทบทวนหลักเกณฑ์
การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
ทุก ๓ ปี

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

โครงการที่ ๑.๕
ชื่อโครงการ : จัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ทุกประเภท

๑
ครั้ง

๖๔

๖๕-๗๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
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๑๕

๖๐

๘

ร้อยละ
๙๕
ขึ้นไป

๗๕-๗๙

๕. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๕.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้ารับการจัดระดับความน่าเชื่อได้ เมื่อสิ้นสุดโครงการ
๕.๒ ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป ของสหกรณ์มีผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์อยู่ในระดับ ดีมาก ถึงดีเยี่ยม (มากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป)
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๖.๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้
๖.๒ สหกรณ์รับทราบสถานะ ความเสี่ยง อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรตนเอง มีแรงกระตุ้นในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาการด�ำเนินงานให้
ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้อันดับความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้น
๖.๓ สมาชิกสหกรณ์ สาธารณชน และสังคมให้ความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ ไว้วางใจให้เป็นองค์กรชุมชนที่มีส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๓.๕ พัฒนาสหกรณ์เพือ่ ยกระดับความน่าเชือ่ ถือ
- พัฒนาบุคลกร/พัฒนาระบบและเครือ่ งมือ
การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความเชื่อถือ
- มีระบบการสร้างแรงจูงใจและการให้
รางวัลสหกรณ์ที่มีผลจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของสหกรณ์อยู่ในระดับ ดีมาก
ถึงดีเยี่ยม (มากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐-๖๔
๖๕-๗๙ ๗๐-๗๔
๖๑
๖๒
๖๓ ๖๔
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสหกรณ์ทมี่ ผี ลการจัดอันดับอยูใ่ นระดับ ร้อยละ ร้อยละ
ต�ำ่ ได้รบั การพัฒนาแนะน�ำเกีย่ วกับเครือ่ งมือเพือ่ เพิม่
๗๐
๘๐
ประสิทธิภาพและยกระดับอันดับให้สงู ขึน้
๒. มีรายงานผลการพัฒนาสหกรณ์ทไี่ ด้รบั การพัฒนาแนะน�ำ 
มีการยกระดับตนเองให้มผี ลคะแนนการจัดอันดับทีด่ ขี นึ้
๓. ในปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๖๐ ของสหกรณ์มผี ลการจัดอันดับ
ความน่าเชือ่ ถือของสหกรณ์อยูใ่ นระดับ ดีมาก ถึงดีเยีย่ ม
(มากกว่า ๓.๕๑ ขึน้ ไป)
๑
๑
๑
๑
๘
๘
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๓.๓ จัดเวทีประชุมหารือเพื่อก�ำหนดแนวทาง มีแนวทางการจัดสร้างความร่วมมือ/
ความร่วมมือ/MOU
MOU ในด้านองค์ความรู/้ ด้านการผลิต/
การน�ำเทคโนโลยี/การเพิ่มมูลค่า/
การตลาด/การบริหารการจัดการ/
ฐานข้อมูล/นวัตกรรมต่างๆ /อื่นๆ

๖๐
๓.๑ จัดท�ำข้อมูลพืน้ ฐานและส�ำรวจความต้องการ มีรายงานผลของสหกรณ์และภาค
ของขบวนการสหกรณ์และภาคเอกชน
เอกชนที่มีความต้องการในการสร้าง
ความร่วมมือร่วมกัน
๓.๒ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อประสานความ มีกลุ่มเป้าหมายของขบวนการสหกรณ์
ร่วมมือระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเอกชน ที่มีความต้องการในการ
เอกชน และภาครัฐที่มีความต้องการ
สร้างความร่วมมือร่วมกัน
สอดคล้องกัน

๓. กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐-๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

โครงการที่ ๑.๖
ชื่อโครงการ : พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ ภาครัฐและเอกชน (PPP)
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อบรูณาการและสร้างการมีส่วนร่วม ระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เอกชน และภาครัฐ
๑.๒ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายฯ เอกชน และหน่วยงานภาครัฐ

๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
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๑. มีรายงานผลการพัฒนาสหกรณ์
อื่นที่ได้รับการพัฒนาแนะน�ำต่อยอด
๒. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
สหกรณ์มีการพัฒนาต่อยอดและ
ขยายผล

๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
๕
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกิดความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ของสหกรณ์ทเี่ ข้าร่วมโครงการมีการเพิม่ ประสิทธิภาพในการลดต้นทุน/การเพิม่ ผลผลิต/เพิม่ ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย/การบริหาร
การจัดการและอื่นๆ
๖.๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาต่อยอดและขยายผล
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์

๓.๖ ปรับปรุง/พัฒนาต่อยอดและขยายผล

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม/โครงการ
๖๐-๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๓.๔ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เช่น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของสหกรณ์ที่
- ความร่วมมือด้านองค์ความรู/้ ด้านการผลิด/ เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
การน�ำเทคโนโลยี/การเพิ่มมูลค่า/การ
ตลาด/การบริหารการจัดการ/
ฐานข้อมูล/นวัตกรรมต่างๆ/อื่นๆ
๓.๕ ติดตามประเมินผล
มีรายงานความก้าวหน้าทุกเดือน
และสรุปรายงานผลประจ�ำปี
เสนอผู้บริหารกรม
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๓.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิตและการ
ตลาดภายใต้ Agri-map เพื่อสร้างสินค้า
เกษตรคุณภาพตลอดห่วงโช่คุณค่าของ
สมาชิก/สหกรณ์ (ด้านการผลิต/การแปรรูป/
การตลาด)
๓.๒ พัฒนาระบบการจัดการผลผลิตการเกษตร ร้อยละ ๑๐๐ ของสหกรณ์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเครือข่ายของสินค้า ทีเ่ ข้าร่วมโครงการที่มีฐานข้อมูล
คุณภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า
มีการพัฒนาระบบ
- การผลิตสินค้าคุณภาพ
- ระบบการจัดการกลุ่ม
- การแปรรูปเพิ่มมูลค่า
- การตลาด
- การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
- อื่นๆ

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

๖๔

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐-๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
ร้อยละ ๘๐ ของสหกรณ์ในโครงการ ร้อยละ ร้อยละ
มีฐานข้อมูล สมาชิกและสหกรณ์
๙๐ ๑๐๐

๖๕-๗๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

โครงการที่ ๑.๗
ชื่อโครงการ : เชื่อมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าในระบบสถาบันเกษตรกร
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์มีการเชื่อมโยงสินค้าคุณภาพตลอดห่วงโซ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าในสถาบันเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพและความเข้มแข็งระดับดีขึ้นไป จ�ำนวน ๒,๐๐๐ แห่ง
๒.๑ ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ปีละ ๑๐๐ แห่ง รวม ๕๐๐ แห่ง
๒.๒ ระยะที่ ๒ – ๔ (ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๗๙ , ปี ๒๕๗๐ - ๒๕๗๔ , ปี ๒๕๗๕ – ๒๕๗๙) รวม ๑,๕๐๐ แห่ง
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๓.๗ ติดตามประเมินผลโครงการ
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
๑๐

๓๐

๕๐

๕๐

๑ แห่ง ๑ แห่ง

๕๐

๓.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
ร้อยละ ๓๐ ของสหกรณ์มีระบบการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
สินค้าตลอดห่วงโซ่ เช่น
ผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ่
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
- ด้านระบบการผลิต การใช้เทคโนโลยีด้าน
การผลิตที่ดี,เครื่องจักรกลการเกษตร
- ด้านกระบวนแปรรูป
- ด้านการตลาด
๓.๕ สร้างระบบการจัดการโลจิสติกส์ในสหกรณ์ มีรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ มีระบบ โลจิสติกส์ในระบบสหกรณ์
ในการสร้างระบบการจัดการระบบ
โลจิติกส์ในระบบสหกรณ์
มีศนู ย์ มีศูนย์ ๔ ภาค
๓.๖ สร้างระบบศูนย์การค้าสินค้าสหกรณ์เพื่อ
การค้า การค้า
เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าและบริการ กระจาย
สินค้ สินค้า
สู่แหล่งพื้นที่ในทุกระดับ อ�ำเภอ/จังหวัด/
สหกรณ์ สหกรณ์
ภาค/ภายในประเทศและต่างประเทศ

๓.๓ พัฒนาโครงสร้างปัจจัยพื้นฐาน เครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่
จ�ำเป็นแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐-๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่ในระบบสถาบัน
เกษตรกรไม่น้อยกว่า ๒ เรื่องต่อปี
๑๐

๑๐

๕๐

๓๐๐

๕๐

๒๐๐

๕๐

๑๐๐

รักษาระดับสหกรณ์
ที่มีระบบการผลิตเกษตร
แบบแปลงใหญ่ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๑๐

๖๕-๗๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถาบันเกษตรกรมีการเชื่อมโยงสินค้าคุณภาพตลอดห่วงโซ่ ลดปัญหาด้านการตลาดสินค้าที่ผลิตจากสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่ม
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ เกิดห่วงโซ่รายผลผลิตในสหกรณ์มากกว่าร้อยละ ๗๐ ของสหกรณ์เป้าหมาย
๖.๒ จ�ำนวนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการเชื่อมโยงเครื่อข่ายมากกว่าร้อยละ ๗๐ ของสหกรณ์เป้าหมาย
๖.๓ ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ ๕ ของปริมาณธุรกิจเดิมก่อนร่วมโครงการ
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
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๓.๑ การส�ำรวจ/ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
๑. มิติด้านกลุ่มผู้ผลิตสินค้าสหกรณ์ ( Supplier) เช่น
ชนิด/คุณภาพ/ปริมาณ/มาตรฐาน/บรรจุภัณฑ์/ระยะเวลาและ
การส่งมอบหรือระบบโลจิสติกส์ รวมถึงระบบการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานสากล เช่น GAP/Q/อย./มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
๒. มิติด้านความต้องการของลูกค้า (Customer)
ตามแนวทาง ๓ P ได้แก่
- ด้านกระบวนการ (Process) เช่น การคัดเลือกสินค้า
การจัดส่ง เทคโนโลยีการให้บริการ การจัดการคลังสินค้า
(First in – First out) การใช้อินเตอร์เน็ต/Social Media/
E- Commerce และการน�ำระบบการจัดการคุณภาพมาใช้
(Lean, Waste Management,TQM)
- ด้านการจัดพืน้ ทีก่ ารให้บริการ (Physical Aspect) เช่น
การจัดชัน้ วางของ การจัดแสดงสินค้า การออบแบบแบรนด์สินค้า
สหกรณ์ บรรยากาศในศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
มุมส่วนตัว ห้องน�้ำ ที่จอดรถ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
- ด้านบุคลากร (People) เช่น ความรอบรูใ้ นสินค้า
และบริการของเจ้าหน้าที่ การให้บริการตามมาตรฐานข้อตกลง
(SLA – Service Level Agreement) บุคลิกภาพและชุดแต่งกาย
ของเจ้าหน้าที่และการพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านการให้บริการ

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)
มีรายงานผลการส�ำรวจ/
ศึกษาและวิเคราะห์
ศักยภาพของศูนย์
กระจายสินค้าสหกรณ์
ระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ

๖๐
มีรายงานผลการส�ำรวจ/ศึกษา
และวิเคราะห์ศักยภาพของศูนย์
กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับ
ประเทศทุก ๓ ปี

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ - ๖๔
๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

โครงการที่ ๑.๘
ชื่อโครงการ : พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับศักยภาพของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ (ทั้งในด้านกระบวนการ การจัดพื้นที่การให้
บริการและบุคลากร)
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
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๓.๓ ด�ำเนินการตามแผนที่ก�ำหนดโดยคัดเลือกศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์ที่มีศักยภาพและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
และขยายผลอย่างต่อเนื่อง

๓.๒ วางแผนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC)
เชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นแนวทาง ๓ P ระดับจังหวัด/ภาค
และระดับประเทศ ทั้งระยะสั้นและยาว เช่น บ่มเพาะ
พัฒนาศักยภาพของศูนย์กระจายสินค้าฯ สร้างเครือข่าย
การกระจายสินค้าฯ พัฒนาระบบการค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์/ระบบโลจิสติกส์และพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางการค้าสินค้าสหกรณ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)
๑. มีแผนการพัฒนา
ศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์ (CDC)
เชิงกลยุทธ์ระยะสั้น
และยาว
๒. มีหลักเกณฑ์การ
พิจารณา การคัด
เลือก มาตรฐานการ
บริหารจัดการ ระบบ
จูงใจและให้รางวัล
รวมถึงการประเมิน
และติดตามผลการ
ด�ำเนินงานของ
ศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์ (CDC)
มีศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์ที่มีศักยภาพ
และสมัครใจเข้าร่วม
โครงการ อย่างน้อย ๒๐
สหกรณ์

๖๐

๑. มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่
๑. มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่
มีศักยภาพและสมัครใจเข้าร่วม
มีศักยภาพและสมัครใจเข้าร่วม
โครงการ เพิ่มขึ้นปีละ ๒๐ แห่ง ทุกปี
โครงการ ครบทุกแห่ง
๒. มีรายงานผลการด�ำเนินงานของ
๒. มีรายงานผลการด�ำเนินงาน
ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่เข้าร่วม
ของศูนย์กระจายสินค้า
โครงการที่อยู่ในระดับดีมากหรือ
สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่
ดีเยี่ยมตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ในระดับดีมากหรือดีเยี่ยมตาม
๓. มีรายงานผลส�ำรวจความพึงพอใจของ เกณฑ์ที่ก�ำหนด
ลูกค้าอยู่ในระดับดีมากหรือดีเยี่ยม ๓. ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
เพิ่มขึ้นทุกปี
ที่มีต่อศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์ และอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม

มีการทบทวนแผนการพัฒนาศูนย์
กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) เชิงกลยุทธ์
ระยะสั้นและยาวทุกปี

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ - ๖๔
๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
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๑๐

๑๐

๑๕

ร้อยละ ๗๐ ของสมาชิก ร้อยละ ร้อยละ
มีบัตรสมาชิกแบบ
๘๐ ของ ๙๐ของ
Smart card
สมาชิก สมาชิก
มีบัตร มีบัตร
สมาชิก สมาชิก
แบบ แบบ
Smart Smart
card card

๖๐
ร้อยละ
๙๕ ของ
สมาชิก
มีบัตร
สมาชิก
แบบ
Smart
card
ทุกปี
๑๕
๑๕

๑๕

๒๐

๒๐

ร้อยละ รักษาระดับการมีส่วนร่วมของ
๙๕ ของ สมาชิกไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕
สมาชิก
มีบัตร
สมาชิก
แบบ
Smart
card

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สหกรณ์สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์ ตลอดจนขยายช่องทางการ
จ�ำหน่ายสินค้าสหกรณ์
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ ปริมาณธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ของปีที่ผ่านมา
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓.๕ การติดตามประเมินผล
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๓.๔ สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ทั้งระบบ
โดยการพัฒนาระบบจูงใจ และให้รางวัล

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ - ๖๔
๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
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๓.๓ เจรจาแสวงหาความร่วมมือทางการค้า
ตลอดห่วงโซ่ ระหว่างสหกรณ์ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและไปสู่กลุ่ม G๗ และ
ประเทศอื่นๆ

มีการระดมทุนเพื่อตั้งกองทุน
รวมระหว่างประเทศในระบบ
สหกรณ์อาเชียน
มีระบบการ มีระบบการ มีระบบการ
เจรจาแบบ
เจรจาแบบ
เจรจาแบบ
- ทวิภาคี ๔ คู่ - ทวิภาคี ๖ คู่ - ทวิภาคี ๘ คู่
เจรจา
เจรจา
เจรจา
- ไตรภาคี ๓ คู่ - ไตรภาคี ๓ คู่ - ไตรภาคี ๔ คู่
เจรจา
เจรจา
เจรจา
- พหุภาคี ๑ คู่ - พหุภาคี ๑ คู่ - พหุภาคี ๑ คู่
เจรจา
เจรจา
เจรจา

๓.๒ สร้างศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์
ภาคพื้นอาเซียน

มีเวทีความร่วมมือ ๘ ครั้งต่อปี

๖๑

มีระบบการ
ค้าชายแดน
ระหว่าง
ประเทศ ๖
แห่ง

๖๐

๓.๑ การจัดเวทีความร่วมมือระหว่างสหกรณ์
ในอาเซียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา การบริหารจัดการ การผลิต
การค้า และการลงทุน

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

มีระบบการ
เจรจาแบบ
- ทวิภาคี ๙ คู่
เจรจา
- ไตรภาคี ๔ คู่
เจรจา
- พหุภาคี ๑ คู่
เจรจา

๕๐

๕๐

๕๐

๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๗-๗๙

มีระบบการ มีระบบการเจรจาไปยัง
เจรจาแบบ
กลุม่ G๗ และประเทศอื่นๆ
- ทวิภาคี ๑๐คู่
เจรจา
- ไตรภาคี ๕ คู่
เจรจา
- พหุภาคี ๑ คู่
เจรจา

มีศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์
ภาคพื้นอาเซียน ๑ แห่ง

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ - ๖๔
๖๒
๖๓
๖๔

โครงการที่ ๑.๙
ชื่อโครงการ: เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์อาเซียน
๑. วัตถุประสงค์ เพือ่ ส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรมีความเชือ่ มโยงกับขบวนการสหกรณ์ในอาเซียนด้านความร่วมมือทางการศึกษา การบริหารจัดการสหกรณ์
การผลิต การค้า และการลงทุน
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพ
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๖๑

๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๗-๗๙

มีรายงานผลการศึกษาตามข้อ ๓.๑ - ๓.๓ เพื่อเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
ศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน อย่าง
น้อยปีละ ๑ แห่ง

๖๐

๕

๑๐

๑๐

๑๐

๕

๕

๕

๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ขบวนการสหกรณ์ในอาเซียนได้มีการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การบริหารจัดการ การผลิต
การตลาด และการลงทุนร่วมกัน
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศอาเซียน อย่างน้อยประเทศละ
๑ ระบบ
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองแผนงาน กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๓.๖ ติดตามและประเมินผล

๓.๕ เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ระบบการขนถ่าย มีรายงานผลการศึกษาตามข้อ ๓.๑ - ๓.๔ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ มีศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ใน
สินค้าทั้งทางน�้ำ/บก/อากาศ และทางราง ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศอาเซียน กลุม่ ประเทศอาเซียน อย่างน้อย
เพื่อให้เกิดการประหยัดในระบบสหกรณ์
ปีละ ๑ แห่ง

๓.๔ สร้างศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ - ๖๔
๖๒
๖๓
๖๔
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๖๐ –๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๓.๑ เพิ่มปริมาณเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อ กพส. มีเงินทุนเพิ่มขึ้น ปีละ ๕๐๐ ล้านบาท
ให้สหกรณ์สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีดอก
เบี้ยต�่ำ และเพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจ
๓.๒ จัดหาและสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนจาก สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุน/
หน่วยงานต่างๆ เพื่อการส่งเสริมสร้างความ หน่วยงานอื่นๆ ปีละ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท
เข้มแข็งในระบบสหกรณ์
๓.๓ สนับสนุนเงินทุนตามนโยบายภาครัฐ
สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุน/
เพื่อผ่านระบบสหกรณ์ในการป้องกัน/แก้ไข หน่วยงานอื่นๆ ปีละ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท
และรักษาเสถียรภาพด้าน
ราคาสินค้าเกษตร

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)
๖๔

๗๐ – ๗๔
กพส. มีเงินทุน
เพิม่ ขึน้ ๑,๐๐๐
ล้านบาท
๗๐,๐๐๐
ล้านบาท
๕๐,๐๐๐
ล้านบาท

๖๕ – ๗๙
กพส. มีเงินทุน
เพิม่ ขึน้ ๑,๐๐๐
ล้านบาท
๕๐,๐๐๐
ล้านบาท
๔๐,๐๐๐
ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๘๐,๐๐๐
ล้านบาท

กพส. มีเงินทุน
เพิม่ ขึน้ ๑,๐๐๐
ล้านบาท
๑๐๐,๐๐๐
ล้านบาท

๗๕ – ๗๙

โครงการที่ ๑.๑๐
ชื่อโครงการ : สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์มีปริมาณเงินทุนเพิ่มมากขึ้นสนองต่อความต้องการของสหกรณ์
๑.๒ เพื่อให้สหกรณ์สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีดอกเบี้ยต�่ำ และมีเงื่อนไขผ่อนปรน
๑.๓ เพื่อให้สหกรณ์มีเงินทุนในการด�ำเนินธุรกิจที่เพียงพอ สามารถแข่งขันได้
๒. กลุม่ เป้าหมาย สหกรณ์ขนาดเล็กและขนาดกลางทุกประเภท ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละปฏิบตั ไิ ด้ตามเงือ่ นไขโครงการในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดต่าง ๆ ตามทีส่ หกรณ์ได้สมัคร
เข้าร่วมโครงการ
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๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๖๐ –๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
สหกรณ์ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยและค่าเบี้ยประกันภัย
พืชผล ปีละ ๒๐๐ ล้านบาท
๗๐ – ๗๔

๗๕ – ๗๙

๓๐๐ ล้านบาท ๓๐๐ ล้านบาท ๓๐๐ ล้านบาท

๖๕ – ๗๙

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ สหกรณ์มีทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินงานมากขึ้น มีความมั่นคงจากการสะสมทุนส�ำรอง ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นพร้อมที่จะเข้าสู่แหล่งเงินทุนภายนอกได้
๕.๒ สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิต จากการได้รับเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ มีการสะสมทุนเรือนหุ้น และเงินออมในสหกรณ์ และมีการจัดท�ำระบบบัญชีครัวเรือน
๖. ตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จของโครงการ  ร้อยละ ๙๕ ของสหกรณ์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบีย้ ต�ำ่ /เงือ่ นไขผ่อนปรน/เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจทีส่ ามารถแข่งขันได้
๗. หน่วยงานที่ผิดชอบ กลุ่มวิเคราะห์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

๔. ประมาณการงบประมาณ ล้านบาท

๓.๔ สร้างระบบการชดเชยดอกเบี้ย รวมถึง
การอุดหนุนจ่ายขาดค่าเบี้ยประกันภัย
พืชผลสนับสนุนจากรายได้ กองทุนพัฒนา
สหกรณ์
๓.๕ ติดตามประเมินผลโครงการ.

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
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๖๐

๖๑

๖๐ - ๖๔
๖๒
๖๓

๖๔

๖๕ - ๖๙ ๗๐ - ๗๔ ๗๕ - ๗๙

มีคู่มือกรอบการวิจัย/ทบทวนแบ่งไปตามโครงสร้างและภาระกิจของกลุ่มงานในระดับกรม/
กอง และส�ำนักงานส่วนภูมิภาค ทุกๆ ๓ ปี
มีหลักสูตรและด�ำเนินการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยในต�ำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการในกลุ่มงานสนับสนุนอื่นๆ ทุกๆ ๓ ปี

๓.๓ จัดท�ำคู่มือ “การบริหารงานวิจัย
กรมส่งเสริมสหกรณ์”

๓.๔ ด�ำเนินการฝึกอบรมเพื่อสร้างนักวิจัย
หลักสูตร “การเขียนงานวิจัยมืออาชีพ
เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์”

๓.๒ จัดท�ำกรอบทิศทางการวิจัย/วางแผนการ มีกรอบการวิจัย/ทบทวนแบ่งไปตามโครงสร้างและภาระกิจของกลุ่มงานในระดับกรม/กอง และ
วิจัยของกรมฯ รูปแบบระบบการบริหาร ส�ำนักงานส่วนภูมิภาค ทุกๆ ๓ ปี
งานวิจัยที่เหมาะสม

๓.๑ กรมฯ แต่งตั้งคณะท�ำงานการบริหารงานวิจัย มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานการบริหารงานวิจัย และทบทวนเป็นประจ�ำปีทุกปี

๓. กิจกรรม (งานที่ท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

โครงการที่ ๑.๑๑
ชื่อโครงการ : ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อสร้างระบบการบริหารงานวิจัยจนเกิดผลผลิตงานวิจัย เพื่อน�ำไปใช้ในการต่อยอดยกระดับ และพัฒนางานสหกรณ์
๑.๒ เพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม
๒. กลุ่มเป้าหมาย
ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์
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๖๐ - ๖๔
๖๕ - ๖๙ ๗๐ - ๗๔ ๗๕ - ๗๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
มีประกาศ/ก�ำหนด เรื่องขอบเขตงานวิจัยต�ำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการในกลุ่มงานสนับสนุนอื่นๆ ทุกปี

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๑

๒

๒

๒

๒

๕

๕

๕

๓.๙ จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงาน มีเวทีแสดงผลงานทางการวิจัยสู่สาธารณะ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและน�ำไปสู่การปฏิบัติพร้อมกับ
วิจัย ตลอดจนแสดงผลงานนวัตกรรมด้าน มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจ�ำปีในสาขาต่างๆ ปีละ ๑ ครั้ง
การสหกรณ์หลังจากการน�ำผลการวิจัยไป
ด�ำเนินการแล้ว

จ�ำนวนข้อเสนองานวิจัย จ�ำนวนข้อเสนองานวิจัยตามโครงสร้าง จ�ำนวนข้อเสนองานวิจัยตามโครงสร้าง
ตามโครงสร้างและภารกิจ และภารกิจของกลุ่มงานในระดับกรม/ และภารกิจของกลุ่มงานในระดับ
ของกลุ่มงานในระดับ กอง และส�ำนักงานส่วนภูมิภาค ไม่ กรม/กอง และส�ำนักงานส่วนภูมิภาค
กรม/กอง และส�ำนักงาน น้อยกว่าหน่วยงานละ ๓เรื่อง
ไม่น้อยกว่าหน่วยงานละ ๕ เรื่อง
ส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า
หน่วยงานละ ๒ เรื่อง
๓.๗ ด�ำเนินการตามกระบวนการวิจัยจนเสร็จเป็น ร้อยละ ๙๕ มีรายงานผลการวิจัยตามที่ได้รับอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี
รูปเล่มฉบับสมบูรณ์
๓.๘ จัดประชุมติดตามประเมินผลการวิจัยและ
พัฒนา /การรายงานความก้าวหน้า

๓.๕ กรมฯ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ผลงานวิจัย/ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและ
พัฒนา/จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญทั้งจาก
ภายใน/นอก
๓.๖ หน่วยงานส่งข้อเสนอโครงการงานวิจัย
(Concept Paper) เพื่อเข้าสู่กระบวน
การพิจารณาและจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ด�ำเนินการ ตามข้อ

๓. กิจกรรม (งานที่ท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ ผลลัพธ์ : กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบการบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาองค์ความรู้จนเกิดผลผลิตเป็นงานวิจัยเชิงนวัตกรรม
๕.๒ ผลกระทบ: สหกรณ์ และผู้มีส่วนได้เสียสามารถน�ำผลงานวิจัยไปพัฒนายกระดับการบริหารจัดการการด�ำเนินงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นนักวิจัยอย่างมืออาชีพ ร้อยละ ๘๕ ของบุคลากรในต�ำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการในกลุ่มงานสนับสนุนอื่นๆ
๖.๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีผลงานวิจัยที่น�ำไปใช้ประโยชน์ตามโครงสร้างและภาระกิจของกลุ่มงานในระดับกรม/กอง และส�ำนักงานส่วนภูมิภาคอย่างน้อย
ปีละ ๒ ผลงานต่อกลุ่มภารกิจงาน (เริ่มมีผลงานวิจัยในปี ๒๕๖๒)
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบระบบบริหารงานวิจัยของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในภาพรวม
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(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
๖๐
๑ คณะ

๓.๒ ก�ำหนดหลักสูตร นักส่งเสริมสหกรณ์
มี ๓
มืออาชีพ เป็น ๓ ระดับ
หลักสูตร
- ระดับต้น (ด�ำรงต�ำแหน่ง ปฏิบัติการ/
ปฏิบัติงานที่มีอายุงาน ๒ ปีขึ้นไป)
- ระดับกลาง (ด�ำรงต�ำแหน่ง ช�ำนาญการ/
ช�ำนาญงาน/อาวุโส)
- ระดับสูง (ด�ำรงต�ำแหน่ง ช�ำนาญการพิเศษ)

๓.๑ ตั้งคณะกรรมการก�ำหนดหลักสูตร
นักส่งเสริมสหกรณ์มืออาชีพ

๓. กิจกรรม/งานที่ต้องท�ำ
๖๑

๖๐ - ๖๔
๖๒
๖๓

๖๔

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๕-๖๙

๗๐-๗๔

โครงการที่ ๒.๑
ชื่อโครงการ : พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ (การส่งเสริมและการก�ำกับสหกรณ์)
๑.๒ เพื่อพัฒนาบุคลากรรุน่ ใหม่ให้มคี วามรูด้ า้ นการสหกรณ์พร้อมปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์

๗๕-๗๙
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๓.๔ สนับสนุนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๓.๓ พัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรที่ก�ำหนด

๓. กิจกรรม/งานที่ต้องท�ำ
๖๐
- บุคลากรทีม่ ี
คุณสมบัติ
ตามหลักสูตร
(ตามข้อ ๒)
ต้องได้รับ
การฝึกอบรม
ร้อยละ ๑๐๐

๖๕-๖๙
- บุคลากรทีม่ ี
คุณสมบัติ
ตามหลักสูตร
(ตามข้อ ๒)
ต้องได้รับ
การฝึกอบรม
ร้อยละ ๑๐๐

๗๐-๗๔

- บุคลากรทีม่ ี
คุณสมบัติ
ตามหลักสูตร
(ตามข้อ ๒)
ต้องได้รับ
การฝึกอบรม
ร้อยละ ๑๐๐

๗๕-๗๙

- สหกรณ์/ - สหกรณ์/ - สหกรณ์/ - สหกรณ์/ - สหกรณ์/ - สหกรณ์/
กลุม่ เกษตรกร กลุม่ เกษตรกร กลุม่ เกษตรกร กลุม่ เกษตรกร กลุม่ เกษตรกร กลุม่ เกษตรกร
มีความ
มีความ
มีความ
มีความ
มีความ
มีความ
พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ
พึงพอใจ
พึงพอใจ
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม
ส่งเสริม
ส่งเสริม
สหกรณ์ สหกรณ์ สหกรณ์ สหกรณ์
สหกรณ์
สหกรณ์
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐

๖๐ - ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
- บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักสูตร (ตามข้อ ๒)
ต้องได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ ๑๐๐

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
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(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
๖๐

๒๐

๖๑

๒๐

๖๐ - ๖๔
๖๒

๒๐

๖๓

๒๐

๖๔
- หลักสูตร
ได้รับการ
ปรับปรุง
ในปี ๒๕๖๔
๑๐๐

- หลักสูตร
ได้รับการ
ปรับปรุง
ในปี ๒๕๖๙

๖๕-๖๙

๑๐๐

- หลักสูตร
ได้รับการ
ปรับปรุง
ในปี ๒๕๗๔

๗๐-๗๔

๑๐๐

- หลักสูตร
ได้รับการ
ปรับปรุง
ในปี ๒๕๗๙

๗๕-๗๙

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีบุคลากรที่คุณภาพสูง มีสมรรถนะและขีดความสามารถในด้านการส่งเสริมสหกรณ์ สามารถที่จะปฏิบัติงานในต�ำแหน่งหน้าที่ที่ได้
รับมอบหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารงานที่จะรับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงและน�ำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้
ภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนด
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จโครงการ
ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๖๐-๘๐ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และกองการเจ้าหน้าที่

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๕. ทบทวนหลักสูตรในปี ๒๕๖๔, ๒๕๖๙,
๒๕๗๔, ๒๕๗๙

๓. กิจกรรม/งานที่ต้องท�ำ

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
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๓.๑ ตั้งคณะกรรมการก�ำหนดหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
๓.๒ ก�ำหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ระดับช�ำนาญการพิเศษ
ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น
- ด้านการบริหารจัดการองค์กร
- ด้านการด�ำเนินธุรกิจ
- ด้านการตลาด
- ด้านการเงิน
- ด้านดูแลก�ำกับสหกรณ์
- ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์
- ด้านมาตรฐานสหกรณ์
- ด้านการสหกรณ์ ฯลฯ

๓. กิจกรรม/งานที่ต้องท�ำ

มีหลักสูตร
เฉพาะด้าน
อย่างน้อย
๒ หลักสูตร

๖๐
๑ คณะ
มีหลักสูตร
เฉพาะด้าน
เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน

๖๑

มีหลักสูตร
เฉพาะด้าน
เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน

๖๐ - ๖๔
๖๒

มีหลักสูตร
เฉพาะด้าน
เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน

๖๓

มีหลักสูตร
เฉพาะด้าน
เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน

๖๔

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๕-๖๙

๗๐-๗๔

๗๕-๗๙

โครงการที่ ๒.๒
ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
๑. วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญตามสายงานทีร่ บั ผิดชอบ เช่น ด้านการเงิน การจัดการการตลาดข้าว โคนม ยางพารา ด้านการวิเคราะห์แผนงาน ฯลฯ
๒. กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการในแต่ละสายงาน/ระดับ
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๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๓.๕ ทบทวนหลักสูตรในปี ๒๕๖๔, ๒๕๖๙,
๒๕๗๔, ๒๕๗๙

๓.๔ สนับสนุนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๓.๓ พัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรที่ก�ำหนด

๓. กิจกรรม/งานที่ต้องท�ำ
๖๐

๑๐

๑๐

- สหกรณ์/
กลุม่ เกษตรกร
มีความ
พึงพอใจ
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริม
สหกรณ์
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐

๑๐

- สหกรณ์/
กลุม่ เกษตรกร
มีความ
พึงพอใจ
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริม
สหกรณ์
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐

๑๐

- สหกรณ์/
กลุม่ เกษตรกร
มีความ
พึงพอใจ
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริม
สหกรณ์
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
- หลักสูตร
ได้รับการ
ปรับปรุง

๖๐ - ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
- บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักสูตร (ตามข้อ ๒)
ต้องได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ ๑๐๐

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

- บุคลากรที่
มีคุณสมบัติ
ตามหลักสูตร
(ตามข้อ ๒)
ต้องได้รับ
การฝึกอบรม
ร้อยละ ๑๐๐
- สหกรณ์/
กลุม่ เกษตรกร
มีความ
พึงพอใจ
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริม
สหกรณ์
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
- หลักสูตร
ได้รับการ
ปรับปรุง
ในปี ๒๕๖๙
๕๐

๖๕-๖๙

- หลักสูตร
ได้รับการ
ปรับปรุง
ในปี ๒๕๗๔
๕๐

- บุคลากรที่
มีคุณสมบัติ
ตามหลักสูตร
(ตามข้อ ๒)
ต้องได้รับ
การฝึกอบรม
ร้อยละ ๑๐๐

๗๐-๗๔

- หลักสูตร
ได้รับการ
ปรับปรุง
ในปี ๒๕๗๙
๕๐

- บุคลากรที่
มีคุณสมบัติ
ตามหลักสูตร
(ตามข้อ ๒)
ต้องได้รับ
การฝึกอบรม
ร้อยละ ๑๐๐

๗๕-๗๙
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มบี คุ ลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน ทีส่ ามารถให้คำ� แนะน�ำบุคลากรกรมและสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรให้สามารถปฏิบตั งิ านและด�ำเนินงาน
ได้อย่างมีผลสัมฤทธิแ์ ละมีวทิ ยากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จโครงการ
ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๖๐-๘๐ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และกองการเจ้าหน้าที่
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๓.๒ ประกวดนักส่งเสริมสหกรณ์/
สนับสนุนสหกรณ์ดีเด่น
๓.๓ รณรงค์การจัดท�ำบัญชีรับ/จ่าย
ครัวเรือน

๓.๑ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามหลักศาสนา

๓. กิจกรรม/งานที่ต้องท�ำ
๖๐
ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรม
ทางศาสนา
อย่างน้อย
๓ เดือน/
๑ กิจกรรม
มีการประกวด
ปีละ ๑ ครั้ง
บุคลากร
กรมมีการ
จัดท�ำบัญชี
ครัวเรือนทุก
คน

๖๑
ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรม
ทางศาสนา
อย่างน้อย
๓ เดือน/
๑ กิจกรรม
มีการประกวด
ปีละ ๑ ครั้ง
บุคลากร
กรมมีการ
จัดท�ำบัญชี
ครัวเรือน
ทุกคน

๖๐ - ๖๔
๖๒
ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรม
ทางศาสนา
อย่างน้อย
๓ เดือน/
๑ กิจกรรม
มีการประกวด
ปีละ ๑ ครั้ง
บุคลากร
กรมมีการ
จัดท�ำบัญชี
ครัวเรือน
ทุกคน
๖๓
ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรม
ทางศาสนา
อย่างน้อย
๓ เดือน/
๑ กิจกรรม
มีการประกวด
ปีละ ๑ ครั้ง
บุคลากร
กรมมีการ
จัดท�ำบัญชี
ครัวเรือน
ทุกคน

๖๔
ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรม
ทางศาสนา
อย่างน้อย
๓ เดือน/
๑ กิจกรรม
มีการประกวด
ปีละ ๑ ครั้ง
บุคลากร
กรมมีการ
จัดท�ำบัญชี
ครัวเรือน
ทุกคน

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๕-๖๙
ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรม
ทางศาสนา
อย่างน้อย
๓ เดือน/ ๑
กิจกรรม
มีการประกวด
ปีละ ๑ ครั้ง
บุคลากรกรม
มีการจัดท�ำ
บัญชีครัว
เรือน
ทุกคน

โครงการที่ ๒.๓
ชื่อโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
๑. วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมฯ ให้เป็นคนดี ปฏิบัติงานและมีวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการ
๒. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์

ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรม
ทางศาสนา
อย่างน้อย
๓ เดือน/ ๑
กิจกรรม
มีการประกวด
ปีละ ๑ ครั้ง
บุคลากรกรม
มีการจัดท�ำ
บัญชีครัว
เรือน
ทุกคน

๗๐-๗๔

ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรม
ทางศาสนา
อย่างน้อย
๓ เดือน/ ๑
กิจกรรม
มีการประกวด
ปีละ ๑ ครั้ง
บุคลากรกรม
มีการจัดท�ำ
บัญชีครัว
เรือน
ทุกคน

๗๕-๗๙
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สามารถ
ประหยัด
งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุทไี่ ด้รบั
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๑๐

ทุกหน่วย
งานมี
กิจกรรมเพือ่
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย
ปีละ ๒
กิจกรรม
บุคลากร
กรมทุกคน
ท�ำความดี
อย่างน้อย
๑ กิจกรรม
๑

สามารถ
ประหยัด
งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุทไี่ ด้รบั
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๑๐

๓.๕ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทุกหน่วย
(จิตอาสา)
งานมี
กิจกรรมเพือ่
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย
ปีละ ๒
กิจกรรม
๓.๖ กิจกรรมการท�ำความดีเพื่อตอบแทน บุคลากร
คุณแผ่นดิน/โครงการธนาคารความดี/ กรมทุกคน
สมุดบันทึกความดี
ท�ำความดี
อย่างน้อย
๑ กิจกรรม
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
๑

๓.๔ รณรงค์การใช้ทรัพยากรขององค์กร
อย่างคุ้มค่าและประหยัด
(น�้ำ /ไฟฟ้า/ วัสดุ)

๖๑

๖๐

๓. กิจกรรม/งานที่ต้องท�ำ

ทุกหน่วย
งานมี
กิจกรรมเพือ่
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย
ปีละ ๒
กิจกรรม
บุคลากร
กรมทุกคน
ท�ำความดี
อย่างน้อย
๑ กิจกรรม
๑

สามารถ
ประหยัด
งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุทไี่ ด้รบั
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๑๐

๖๐ - ๖๔
๖๒

ทุกหน่วย
งานมี
กิจกรรมเพือ่
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย
ปีละ ๒
กิจกรรม
บุคลากร
กรมทุกคน
ท�ำความดี
อย่างน้อย
๑ กิจกรรม
๑

สามารถ
ประหยัด
งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุทไี่ ด้รบั
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๑๐

๖๓

ทุกหน่วย
งานมี
กิจกรรมเพือ่
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย
ปีละ ๒
กิจกรรม
บุคลากร
กรมทุกคน
ท�ำความดี
อย่างน้อย
๑ กิจกรรม
๑

สามารถ
ประหยัด
งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุทไี่ ด้รบั
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๑๐

๖๔

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรม
เพื่อสังคม
และสิ่ง
แวดล้อม
อย่างน้อย
ปีละ ๒
กิจกรรม
บุคลากร
กรมทุกคน
ท�ำความดี
อย่างน้อย
๑ กิจกรรม
๕

สามารถ
ประหยัด
งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุทไี่ ด้รบั
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๑๐

๖๕-๖๙

ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรม
เพื่อสังคม
และสิ่ง
แวดล้อม
อย่างน้อย
ปีละ ๒
กิจกรรม
บุคลากร
กรมทุกคน
ท�ำความดี
อย่างน้อย
๑ กิจกรรม
๕

สามารถ
ประหยัด
งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุทไี่ ด้รบั
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๑๐

๗๐-๗๔

ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรม
เพื่อสังคม
และสิ่ง
แวดล้อม
อย่างน้อย
ปีละ ๒
กิจกรรม
บุคลากร
กรมทุกคน
ท�ำความดี
อย่างน้อย
๑ กิจกรรม
๕

สามารถ
ประหยัด
งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุทไี่ ด้รบั
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๑๐

๗๕-๗๙
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรของกรมมีคุณธรรมและจริยธรรม และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์และคุ้มค่า
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จโครงการ
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการเจ้าหน้าที่ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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๓.๑ ศึกษา ก�ำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและ
ส�ำรวจความพึงพอใจและความผูกพัน
ในงานของบุคลากร
- จ้างหน่วยงานที่ปรึกษาจากภายนอก
เพื่อก�ำหนดขอบเขต เครื่องมือ และ
ด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจและ
ความผูกพันในงาน

๓. กิจกรรม/งานที่ต้องท�ำ
๖๑

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ - ๖๔
๖๒
๖๓
๖๔

๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

มีรายงานผล
มีรายงานผล
๑. มีรายงานผล ๑. มีรายงานผล ๑. มีรายงานผล ๑. มีรายงานผลการส�ำรวจความ
การส�ำรวจความ การส�ำรวจ
การส�ำรวจความ การส�ำรวจความ การส�ำรวจความ พึงพอใจและความผูกพันในงาน
พึงพอใจและ
ความพึงพอใจและ พึงพอใจและ
พึงพอใจและ
พึงพอใจและ
ของบุคลากร อยู่ในระดับดีมาก
ความผูกพันในงาน ความผูกพันในงาน ความผูกพัน
ความผูกพัน
ความผูกพัน
สูงกว่าปีฐานทุกปี
ของบุคลากร
ของบุคลากร
ในงานของ
ในงานของ
ในงานของ
๒. มีการเปรียบเทียบผลการส�ำรวจ
อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ
บุคลากร อยู่ใน บุคลากร อยู่ใน บุคลากร อยู่ใน ความพึงพอใจและความผูกพัน
ดีมากถึงดีเยี่ยม ดีมากสูงกว่า
ระดับดีมากสูง ระดับดีมากสูง ระดับดีมากสูง ในงานของบุคลากรกับหน่วย
(ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ปีฐานทุกปี
กว่าปีฐานทุกปี กว่าปีฐานทุกปี กว่าปีฐานทุกปี งานที่คล้ายคลึงกัน (Benchขึ้นไป)
๒. มีการเปรียบ ๒. มีการเปรียบ ๒. มีการเปรียบ
mark & Comparison) ทุกปี
เทียบผลการ
เทียบผลการ
เทียบผลการ
และอยู่ในระดับที่เท่ากันหรือ
ส�ำรวจความพึง ส�ำรวจความพึง ส�ำรวจความพึง สูงกว่า
พอใจและความ พอใจและความ พอใจและความ
ผูกพันในงาน
ผูกพันในงาน
ผูกพันในงาน
ของบุคลากร
ของบุคลากร
ของบุคลากร
กับหน่วยงาน
กับหน่วยงาน
กับหน่วยงาน
ที่คล้ายคลึงกัน ที่คล้ายคลึงกัน ที่คล้ายคลึงกัน
(Benchmark& (Benchmark& (Benchmark &
Comparison) Comparison) Comparison)
ทุกปี
ทุกปี และอยู่ใน ทุกปี และอยู่ใน
ระดับที่เท่ากัน ระดับที่เท่ากัน
หรือสูงกว่า
หรือสูงกว่า

๖๐

โครงการที่ ๒.๔
ชื่อโครงการ : เสริมสร้างค่านิยม ความผาสุก และความผูกพันในองค์กร
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรกรมฯ มีความสุขในการท�ำงานและรักองค์กร
๒. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทงั้ ในส่วนกลางและภูมภิ าค
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๖๐

๖๑

๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๑

ตามแผน
๒.ผลการด�ำเนิน
งานของกรม
บรรลุตามเป้า
หมายและตัว
ชี้วัดในระดับดี
มากถึงดีเยี่ยม
(มากกว่า ๓.๕๑
ขึ้นไป)

๑

ตามแผน
๒.ผลการด�ำเนิน
งานของกรม
บรรลุตามเป้า
หมายและตัว
ชี้วัดในระดับดี
มากถึงดีเยี่ยม
(มากกว่า ๓.๕๑
ขึ้นไป)

เคลื่อนที่ทุกปี
๑

๑

๑

ตามแผน
๒.ผลการด�ำเนิน
งานของกรม
บรรลุตามเป้า
หมายและตัว
ชี้วัดในระดับดี
มากถึงดีเยี่ยม
สูงขึ้นกว่าปีฐาน
เคลื่อนที่ทุกปี เคลื่อนที่ทุกปี

ตามแผน
ตามแผน
๒.ผลการด�ำเนิน ๒.ผลการด�ำเนิน
งานของกรม
งานของกรม
บรรลุตามเป้า
บรรลุตามเป้า
หมายและตัว
หมายและตัว
ชี้วัดในระดับดี ชี้วัดในระดับดี
มากถึงดีเยี่ยม มากถึงดีเยี่ยม
สูงขึ้นกว่าปีฐาน สูงขึน้ กว่าปีฐาน

๕

๕

๕

๒.ผลการด�ำเนินงานของกรม
บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

๓.๒ วางแผนการพัฒนาระบบการบริหาร
มีแผนการ
มีการทบทวนแผนการบริหาร พัฒนาและการสร้างความผูกพันในงานของบุคลากรที่สอดคล้อง
ทรัพยากรบุคคลและความผูกพันในงาน บริหาร พัฒนา เป็นทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมทุกปี
เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี เช่น
และการสร้าง
นโยบายและทิศทางการบริหารทรัพยากร ความผูกพันใน
บุคคล และการสร้างความสุข ความผูกพัน งานของบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร การสอนงาน
ที่สอดคล้อง
การเป็นพี่เลี้ยง การพัฒนาตามกลุ่ม
เป็นทิศทาง
Generation การประเมินผลการปฏิบัติ เดียวกันกับแผน
งาน และระบบสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ ยุทธศาสตร์
เป็นต้น
ของกรม
๑.ร้อยละ ๗๐ ๑.ร้อยละ ๗๕ ๑.ร้อยละ ๘๐ ๑.ร้อยละ ๘๕ ๑.ร้อยละ ๙๐ ๑.ร้อยละ ๙๐ ของการรักษา
๓.๓ จัดกิจกรรมตามแผนการสร้างความ
ของบุคลากรได้ ของบุคลากรได้ ของบุคลากรได้ ของบุคลากรได้ ของบุคลากรได้ มาตรฐานบุคลากรที่เข้าร่วม
พึงพอใจและความผูกพันในงานของ
เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมตามแผน
บุคลากร

๓. กิจกรรม/งานที่ต้องท�ำ

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ - ๖๔
๖๒
๖๓
๖๔
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๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความสุขในการท�ำงาน ผูกพันต่อองค์กร ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๕.๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จโครงการ ร้อยละ ๗๐-๙๐ ของบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผน
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกองการเจ้าหน้าที่
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๓.๔ จัดกิจกรรมถ่ายโอนองค์ความรู้ที่ส�ำคัญของ
ผู้มีประสบการณ์ ภูมิปัญญาสูง และผู้ที่ก�ำลัง
เกษียณอายุจากทุกหน่วยงานของกรมและ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และบันทึกองค์ความรู้
จัดเก็บไว้ในระบบ KM ของกรม

๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้
๓.๒ ประเมินความรู้ (KMA) และบ่งชี้องค์ความรู้
ทั้งในระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน
๓.๓ จัดตั้งและพัฒนาความรู้ KM Core ท�ำหน้าที่
บริหารงาน KM และจัดตั้ง KM Team
ของทุกหน่วยงานของกรม

๓. กิจกรรม/งานที่ต้องท�ำ
มีคณะกรรมการ
มีแผนที่ความรู้
(Knowledge map)
๑.มี KM Core
๑ ทีม และ
KM Team ใน
ทุกหน่วยงาน
๒.ร้อยละ ๘๐
ของ KM Core
และ KM
Team ทีไ่ ด้รบั
การพัฒนา
มีความรู้
ความเข้าใจ

๖๐

๑.ร้อยละ ๑๐๐
ของ KM Team
ที่ได้รับการ
พัฒนา
มีความรู้
ความเข้าใจ

มีองค์ความรู้ที่บันทึกในระบบ KMS ของกรม
อย่างน้อย ๑ องค์ความรู้/หน่วยงาน/ปี

แผนที่ความรู้ (Knowledge map) ได้รับการทบทวนทุกปี

๖๑

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ - ๖๔
๖๒
๖๓
๖๔

๖๕-๗๙ ๗๐-๗๙ ๗๕-๗๙

โครงการที่ ๒.๕
ชื่อโครงการ จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM)
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การจัดเก็บและถ่ายโอนองค์ความรู้ที่สะท้อนและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ และน�ำ
องค์ความรู้ไปสร้างนวัตกรรม
๒. กลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
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-

๖๐

๑

มีระบบ KMS

๖๑

๐.๕

จ�ำนวนองค์
ความรู้ดีเด่น
ที่ได้รับการ
ประกาศ
เกียรติคุณ
๐.๕

จ�ำนวนองค์
ความรู้ดีเด่น
ที่ได้รับการ
ประกาศ
เกียรติคุณ
๐.๕

จ�ำนวนองค์
ความรู้ดีเด่น
ที่ได้รับการ
ประกาศ
เกียรติคุณ

มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ

๖๕-๗๙ ๗๐-๗๙ ๗๕-๗๙

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ มีการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
๕.๒ การแสวงหาและแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศน�ำไปสู่การน�ำองค์ความรู้ไปสร้างนวัตกรรม.
๕.๓ มีวัฒนธรรมการท�ำงานของคนในองค์การปรับเปลี่ยนจากเดิมมาสู่การมีวินัยในตนเอง มีการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ตลอดชีวิตยอมรับฟังความคิดเห็นของ
คนอื่นมีพลังในการคิดสร้างสรรค์ มีความขยัน อดทน มีจิตส�ำนึกของการเป็น “ผู้ให้” และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จโครงการ
มีระบบ KMS ในการบันทึกองค์ความรู้ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

๓.๕ สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
จัดการความรู้ (KMS)
๓.๖ การจัดการความรู้ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกรม
๓.๗. ส่งเสริม กระตุ้นบุคลากรของทุกหน่วยงานของ
กรมและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันแบบข้ามสายงาน เช่น
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อถ่ายโอนองค์ความ
รู้ที่ส�ำคัญ และ KM in work process และ
การน�ำไปใช้ เช่น วางแผน ก�ำหนดเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด สร้างนวัตกรรม เป็นต้น
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๓. กิจกรรม/งานที่ต้องท�ำ

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ - ๖๔
๖๒
๖๓
๖๔
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๓.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�ำ/ทบทวน
ระบบงานและกระบวนการท�ำงาน โดย
วิธี SIPOC Model และจัดท�ำ Service
Blueprint

และกระบวนการท�ำงานของกรมส่งเสริม
สหกรณ์

๖๐
๓.๑ ตั้งคณะกรรมการจัดท�ำ/ทบทวนระบบงาน มีคณะกรรมการ

๓. กิจกรรม/งานที่ต้องท�ำ

มีระบบงานและ
กระบวนการ
ท�ำงานตามวิธี
SIPOC Model
และ Service
Blueprint

๖๑

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ - ๖๔
๖๒
๖๓

๖๔

๖๔-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

โครงการที่ ๒.๖
ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบงานและกระบวนการท�ำงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (SIPOC Model)
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อทบทวนระบบงานและกระบวนการท�ำงานเดิมว่ามีอุปสรรคต่อการบรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หรือไม่ อย่างไร
๑.๒ เพือ่ ปรับปรุง พัฒนาและออกแบบระบบงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การปฏิบตั งิ านบรรลุพนั ธกิจและเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
๑.๓ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเต็มความสามารถ
๒. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารกรม ผูแ้ ทนส�ำนัก/กอง/กลุม่ เจ้าหน้าทีข่ องกรมส่งเสริมสหกรณ์ วิทยากรและผูแ้ ทนสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร
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๐.๕

๑. จ�ำนวนข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่อง/ข้อร้อง
เรียนจากการปฏิบัติงานลดลง
๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น

๖๔-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบงานและกระบวนการท�ำงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ของกรมฯ ส่งผลให้บรรลุวิสัยทัศน์
ที่วางไว้
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จโครงการ
มีระบบงานและกระบวนการท�ำงานตามวิธี SIPOC Model และ Service Blueprint จ�ำนวน ๑ ระบบ ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
การใช้บริการกรมส่งเสริมสหกรณ์
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๓.๕ ทบทวนกิจกรรมก่อนและหลังการปฏิบัติ
งาน (Before Action Review/After
Action Review – BAR/AAR)
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม/งานที่ต้องท�ำ
๖๐ - ๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๓.๓ จัดท�ำข้อก�ำหนดและตัวชี้วัดกระบวนการ มีข้อก�ำหนดและ มีการจัดท�ำข้อ ทบทวนตัวชี้วัดและกระบวนการหลักและ
ท�ำงานที่ส�ำคัญ
ตัวชี้วัดครบทุก ก�ำหนดและตัวชี้ กระบวนการสนับสนุน
กระบวนการ วัดกระบวนการ
หลัก
สนับสนุนและ
กระบวนการ
จัดการครบทุก
กระบวนการ
๓.๔ สื่อสารและถ่ายทอดกระบวนการท�ำงาน
บุคลากรทุกคนต้องได้รับการถ่ายทอด
กระบวนการท�ำงานที่ถูกต้อง
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๖๑

มีระบบการสื่อสาร ทบทวนระบบการสื่อสารฯ ทุกปี
เพื่อสร้างความเชื่อ
ถือเชื่อมั่นฯที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารกรมฯ
ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรกรมฯ รับรู้นโยบายและระบบการสื่อสารฯ

๖๐

๖๔

๓.๒ ด�ำเนินการและถ่ายทอดนโยบาย
ระบบการสื่อสารฯ
๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม
ผลส�ำรวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบุคลากรของกรมอยู่ในระดับดีมาก ๔.๒๕
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริม
ให้บุคลากรมีพฤติกรรมตามที่พึง
ประสงค์ เช่น กิจกรรม morning talk
กิจกรรมสาธารณะ ค่ายนักสหกรณ์
คุณธรรม CSR เป็นต้น

๓.๑ วางระบบการสื่อสาร ก�ำหนด
positioning กลยุทธ์ และโครงการ
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรมฯ
ให้เกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่นและ
ศรัทธาของประชาชน

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๒
๖๓

ผลส�ำรวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อบุคลากรของกรม
อยู่ในระดับที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

พัฒนาแผนการสร้างภาพลักษณ์
และ มาตรฐานฯ อย่างต่อเนื่อง

๖๕ - ๖๙ ๗๐ - ๗๔ ๗๕ - ๗๙

โครงการที่ ๓.๑
ชื่อโครงการ : เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปให้รับรู้ ก่อให้เกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่นและศรัทธา ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมฯ และเห็นคุณค่า
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
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๖๐

๒๐

๒๐

๒๐

๑.มีสถานีวิทยุ ๑.มีสถานีวิทยุ
ชุมชนในระดับ ชุมชนใน
ภาคๆ ละ
ระดับเขตละ
๑ สถานี
๑ สถานี
๒.ร้อยละ ๓๐ ๒.ร้อยละ ๕๐
ของประชาชน ของประชาชน
ในพื้นที่มีการ ในพื้นที่มกี าร
รับรู้ข่าวสาร
รับรู้ข่าวสาร
ของกรมฯ จาก ของกรมฯ
สถานีวิทยุฯ
จากสถานี
และสื่อต่าง ๆ วิทยุฯ และ
สื่อต่าง ๆ

๖๑
๑.มีสถานี
วิทยุชุมชน
ในระดับ
จังหวัดๆ ละ
๑ สถานี
๒.ร้อยละ ๖๐
ของประชาชน
ในพื้นที่มีการ
รับรู้ข่าวสาร
ของกรมฯ
จากสถานี
วิทยุฯ และ
สื่อต่าง ๆ
๒๐
๒๐

๑. ร้อยละ ๗๐
ของประชาชน
ในพื้นที่มีการ
รับรู้ข่าวสารของ
กรมฯ จากสถานี
วิทยุฯ และ
สื่อต่าง ๆ

๖๔

๓๐๐

ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนใน
พื้นที่เป้าหมาย สามารถรับรู้
เข้าถึง และสื่อสารแลกเปลี่ยนได้
แบบสองทาง
(two way communication)

๖๕ - ๖๙ ๗๐ - ๗๔ ๗๕ - ๗๙

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปเกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่นและศรัทธา ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมฯ และเห็นคุณค่าของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จโครงการ
๖.๑ ผลส�ำรวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบุคลากรของกรมอยู่ในระดับดีมาก ๔.๒๕
๖.๒ ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย สามารถรับรู้ เข้าถึง และสื่อสารแลกเปลี่ยนได้แบบสองทาง (two way communication)
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ – ๒

๔.ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๓.๔ จัดให้มีสถานีวิทยุชุมชนเพื่อเผย ๑.มีรายงานผลการ
ศึกษาการจัดตั้ง
แพร่ กิจกรรมผลงาน นโยบาย
สถานีวิทยุชมุ ชน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เป็น
ในระดับภาค
ประโยชน์ต่อสหกรณ์ กลุ่ม
เขตและจังหวัด
เกษตรกร และประชาชนทั่วไปโดย
น�ำสือ่ Technology Application
and digital สมัยใหม่มาใช้เพื่อ
ให้เข้าถึงประชาชนครอบคลุม
ทั่วประเทศและมีรายงานผลการ
ติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่อง

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๒
๖๓
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๓.๑ วางแผนการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ และ
มาตรฐานสหกรณ์ ให้เกิด
ความเชื่อถือ เชื่อมั่นและ
ศรัทธา ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว
๓.๒ จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู
และเผยแพร่สหกรณ์ที่มี
ผลงานดี ที่ครอบคลุมทุก
มิติ เช่น ผลประกอบการ
การบริหารจัดการ ระบบ
คุณธรรมจริยธรรม
การบริหารทรัพยากร
บุคคลและระบบงาน
เป็นต้น

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

๖๐
มีแผนการสร้างภาพลักษณ์
และมาตรฐานที่ท�ำให้เกิด
ความเชื่อถือฯ ซึ่งได้รับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
๑. มีกิจกรรมยกย่อง เชิดชู และเผยแพร่ฯ ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
ทบทวนแผนการสร้างภาพลักษณ์และมาตรฐานฯ ทุกปี
๖๔

โครงการที่ ๓.๒
ชื่อโครงการ : เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป มีความเชื่อถือ เชื่อมั่นและศรัทธา ต่อสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และสมาชิก

พัฒนาแผนการสร้างภาพลักษณ์
และมาตรฐานฯ อย่างต่อเนื่อง

๖๕ - ๖๙ ๗๐ - ๗๔ ๗๕ - ๗๙
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๖๐
ให้มีสหกรณ์ต้นแบบ
อย่างน้อย จังหวัดละ ๑ แห่ง

๓.๔ ส่งเสริมให้สหกรณ์
ร้อยละ ๖๐ ของสหกรณ์ที่
แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีกิจกรรมการแสดงออกถึง
ต่อสังคม (CSR) เช่น การจัด ความรับผิดชอบต่อสังคม
ท�ำกิจกรรมเอื้ออาทรต่อชุมชน
และสังคม สร้างเครือข่าย
กิจกรรมของขบวนการสหกรณ์

๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้
สหกรณ์อื่น น�ำผลงาน
ของสหกรณ์ที่มีแนวทาง
การปฏิบัติที่ดี
(BEST PRACTICES)
ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)
๖๔

๖๕ - ๖๙ ๗๐ - ๗๔ ๗๕ - ๗๙

และชุมชน อยู่ใน
ระดับดี (มากกว่า
๓.๕๑)

ความสุขของสังคม
และชุมชน อยู่ใน
ระดับดี (สูงขึ้นกว่า
ปีฐานทุกปี)

ความสุขของสังคม
และชุมชน อยู่ใน
ระดับดี (สูงขึ้นกว่า
ปีฐานทุกปี)

ความสุขของสังคม
และชุมชน อยู่ใน
ระดับดี (สูงขึ้นกว่า
ปีฐานทุกปี)

การบริหารจัดการทุกมิติ ในปี ๖๑
และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๑.ร้อยละ ๗๐ ของ ๑.ร้อยละ ๘๐ ของ ๑.ร้อยละ ๙๐ ของ ๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของ ๑.ร้อยละ ๑๐๐ของสหกรณ์ที่มี
สหกรณ์ทมี่ กี จิ กรรม สหกรณ์ทมี่ กี จิ กรรม สหกรณ์ทมี่ กี จิ กรรม สหกรณ์ทมี่ กี จิ กรรม
กิจกรรมการแสดงออกถึงความรับ
การแสดงออกถึง
การแสดงออกถึง
การแสดงออกถึง
การแสดงออกถึง
ผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ต่อสังคม
ต่อสังคม
ต่อสังคม
๒.
ระดับความพึงพอใจและคุณภาพ
๒.ระดับความพึงพอใจ ๒.ระดับความพึงพอใจ ๒.ระดับความพึงพอใจ ๒.ระดับความพึงพอใจ
ชีวิตของชุมชนและสังคม ที่มีต่อ
และคุณภาพชีวิต
และคุณภาพชีวิต
และคุณภาพชีวิต
และคุณภาพชีวิต
ของชุมชนและสังคม ของชุมชนและสังคม ของชุมชนและสังคม ของชุมชนและสังคม กิจกรรมของแต่ละสหกรณ์ อยู่ใน
ที่มีต่อกิจกรรมของ ที่มีต่อกิจกรรมของ ที่มีต่อกิจกรรมของ ที่มีต่อกิจกรรมของ
ระดับดีมากถึงดีเยี่ยมและเพิ่มขึ้น
แต่ละสหกรณ์
แต่ละสหกรณ์ อยู่ แต่ละสหกรณ์ อยู่ แต่ละสหกรณ์ อยู่
ทุกปี
อยู่ในระดับดีมาก
ในระดับดีมากถึง
ในระดับดีมากถึง
ในระดับดีมากถึง
ถึงดีเยี่ยม
ดีเยี่ยมและเพิ่มขึ้น ดีเยี่ยมและเพิ่มขึ้น ดีเยี่ยมและเพิ่มขึ้น ๓. ร้อยละ ๕๐ ของสหกรณ์ระดับ
๓.ร้อยละ ๒๐ ของ
ทุกปี
ทุกปี
ทุกปี
จังหวัดมีการรวมตัวกันเป็นเครือ
สหกรณ์ระดับจังหวัด ๓.ร้อยละ ๓๐ ของ ๓.ร้อยละ ๔๐ ของ ๓.ร้อยละ ๕๐ ของ
มีการรวมตัวกัน
สหกรณ์ระดับจังหวัด สหกรณ์ระดับจังหวัด สหกรณ์ระดับจังหวัด ข่ายเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม
เป็นเครือข่ายเพื่อ มีการรวมตัวกัน
มีการรวมตัวกัน
มีการรวมตัวกัน
ให้มีความอยู่ดีกินดี
ช่วยเหลือชุมชน
เป็นเครือข่ายเพื่อ เป็นเครือข่ายเพื่อ เป็นเครือข่ายเพื่อ
และสังคมให้มี
ช่วยเหลือชุมชน
ช่วยเหลือชุมชน
ช่วยเหลือชุมชน ๔. ดัชนีมวลรวมด้านความสุขของ
ความอยู่ดีกินดี
และสังคมให้มี
และสังคมให้มี
และสังคมให้มี
สังคมและชุมชน อยู่ในระดับดี
๔. ดัชนีมวลรวมด้าน ความอยู่ดีกินดี
ความอยู่ดีกินดี
ความอยู่ดีกินดี
ความสุขของสังคม ๔. ดัชนีมวลรวมด้าน ๔. ดัชนีมวลรวมด้าน ๔. ดัชนีมวลรวมด้าน (สูงขึ้นกว่าปีฐานทุกปี)

ร้อยละ ๓๐ ของ
ร้อยละ ๔๐ ของ
ร้อยละ ๕๐ ของ
ร้อยละ ๖๐ ของ
๑. สหกรณ์ต้นแบบใช้การบริหาร
สหกรณ์ที่ไม่ใช่
สหกรณ์ที่ไม่ใช่
สหกรณ์ที่ไม่ใช่
สหกรณ์ที่ไม่ใช่
จัดการและรายงานผลการด�ำเนิน
สหกรณ์ต้นแบบน�ำ สหกรณ์ต้นแบบน�ำ สหกรณ์ต้นแบบน�ำ สหกรณ์ต้นแบบน�ำ
แนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ี แนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ี แนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ี แนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ี การด้านการบริหารอย่างต่อเนื่อง
(BEST PRACTICES) (BEST PRACTICES) (BEST PRACTICES) (BEST PRACTICES) ๒.มีสหกรณ์ที่ไม่ใช่สหกรณ์ต้นแบบ
น�ำแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ไปประยุกต์ใช้ในการ ไปประยุกต์ใช้ในการ ไปประยุกต์ใช้ในการ ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ และมี บริหารจัดการ และมี บริหารจัดการ และมี บริหารจัดการ และมี (BEST PRACTICES) ไปประยุกต์ใช้
รายงานผลการด�ำเนิน รายงานผลการด�ำเนิน รายงานผลการด�ำเนิน รายงานผลการด�ำเนิน ในการบริหารจัดการ และ
งานในทุกมิติ
งานในทุกมิติ
งานในทุกมิติ
งานในทุกมิติ
มีรายงานผลการด�ำเนินงานด้าน

๖๑

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๒
๖๓
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๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๖๔
ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชาชนระดับ
ท้องถิ่น
มีการรับรู้และมี
มุมมองเชิงบวก
ต่อภาพลักษณ์
สหกรณ์
๓๐๐

ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนระดับ
ท้องถิ่น
มีการรับรู้และมีมุมมองเชิงบวกต่อ
ภาพลักษณ์สหกรณ์

๖๕ - ๖๙ ๗๐ - ๗๔ ๗๕ - ๗๙

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สมาชิกสหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร และประชาชนทัว่ ไป มีความเชือ่ ถือ เชือ่ มัน่ และศรัทธา ต่อสหกรณ์
๖. ตัวชี้วดั ความส�ำเร็จโครงการ
๖.๑ ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนระดับท้องถิ่น มีการรับรู้และมีมุมมองเชิงบวกต่อภาพลักษณ์สหกรณ์
๖.๒ ระดับความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ที่มีต่อกิจกรรมของแต่ละสหกรณ์ อยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม
๖.๓ ดัชนีมวลรวมด้านความสุขของสังคมและชุมชน อยู่ในระดับดี (สูงขึ้นกว่าปีฐานทุกปี)
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด สพพ ๑ – ๒ และสหกรณ์ทุกแห่ง

๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๖๐
๓.๕ เผยแพร่ภาพลักษณ์
ร้อยละ ๖๐ ของประชาชน
สหกรณ์ที่มีผลงานดีและ ระดับท้องถิ่น
ประสบความส�ำเร็จ เพื่อ มีการรับรู้และมีมุมมองเชิง
สร้างความเชือ่ ถือ เชือ่ มัน่ บวกต่อภาพลักษณ์สหกรณ์
และศรัทธา ผ่านช่องทาง
การสื่อสารที่หลากหลาย

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
ร้อยละ ๗๐ ของ ร้อยละ ๘๐ ของ ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชาชนระดับ ประชาชนระดับ ประชาชนระดับ
ท้องถิ่น มีการรับ ท้องถิ่น มีการรับ ท้องถิ่น มีการรับ
รู้และมีมุมมอง รู้และมีมุมมอง รู้และมีมุมมอง
เชิงบวกต่อภาพ เชิงบวกต่อภาพ เชิงบวกต่อภาพ
ลักษณ์สหกรณ์ ลักษณ์สหกรณ์ ลักษณ์สหกรณ์
สื่อ

แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

99

๓.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและ
รวบรวมสารสนเทศ โครงการ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการ
โครงการที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมสภาพแวดล้อมทาง
สังคมชุมชนท้องถิ่น อันเนื่อง
มาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพบรรยากาศ (CLIMATE
CHANGE) ของแต่ละจังหวัด
ร่วมกับสหกรณ์และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

๖๐ - ๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
มีรายงานผลการวิเคราะห์
มีรายงานผลการทบทวนวิเคราะห์ วิจัยและ
วิจัยและสารสนเทศ ด้าน
สารสนเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของแต่ละจังหวัดที่ได้
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัดทุกปี
แต่ละจังหวัดที่ได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจังหวัด

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๗๐-๗๔

๗๕-๗๙
มีรายงานผลการทบทวนวิเคราะห์
วิจัยและสารสนเทศ ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมของแต่ละจังหวัดที่ได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จังหวัดอย่างต่อเนื่อง

๖๕-๖๙

โครงการที่ ๓.๓
ชื่อโครงการ สหกรณ์สีเขียว (Green Coop)
๑. วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรมีการด�ำเนินกิจกรรมเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยให้มคี วามสมดุลระหว่าง
ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Sustainable Development)
๒. กลุ่มเป้าหมาย: สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีเขียว (Green Coop)
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๓.๒ วางแผนการจัดการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
บรรยากาศ (CLIMATE
CHANGE) เชิงกลยุทธ์ เช่น
- การสร้างแบรนด์ Green
coop และเครือข่ายธุรกิจ
สีเขียว Green Business
- ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น
ผลักดันให้สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร และสมาชิก ผลิต
และแปรรูป สินค้าเกษตร ที่
ไม่ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- การลดการใช้กระดาษ
- ประหยัดพลังงานและน�้ำ
- ส่งเสริมให้สหกรณ์บริหาร
จัดการตามมาตรฐานสากล
ด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก
(ISO)
- ก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)
๖๓

๖๔

๑. มีการทบทวนแผน
ร้อยละ ๓๐ ของสหกรณ์ใน
๒. สหกรณ์ในจังหวัดมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผน CSR
จังหวัดมีส่วนร่วมในการจัดท�ำ
แผน CSR ทั้งในระยะสั้นและยาว ทั้งในระยะสั้นและยาวและมีการปฏิบัติกิจกรรมตาม
และมีการปฏิบัติกิจกรรมตามแผน แผน เพิ่มขึ้นร้อยละ๕

๖๐

๖๐ - ๖๔
๖๑
๖๒

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๕-๖๙

๗๐-๗๔

๗๕-๗๙

แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

101

๖๐ - ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓

๖๔

ร้อยละ ๑๐
ของสหกรณ์
ผ่านการ
รับรอง
มาตรฐาน
Green Coop

ร้อยละ ๒๐
ของสหกรณ์
ผ่านการ
รับรอง
มาตรฐาน
Green Coop

ร้อยละ ๒๕
ของสหกรณ์
ผ่านการ
รับรอง
มาตรฐาน
Green Coop

ร้อยละ ๓๐
ของสหกรณ์
ผ่านการ
รับรอง
มาตรฐาน
Green Coop

ร้อยละ ๓๐ ของบุคลากรสหกรณ์ บุคลากรสหกรณ์แต่ละจังหวัดมีส่วนร่วมในกิจกรรม
แต่ละจังหวัดมีส่วนร่วมใน
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อย
กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ละ ๑๐

มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ภาครัฐหรือเอกชนที่ประสบความส�ำเร็จ เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทุกปี

๖๐

๓.๕ การยกระดับและสร้างภาพ
ร้อยละ ๕ ของสหกรณ์ผ่านการ
ลักษณ์ด้านการพัฒนาอย่าง
รับรองมาตรฐาน Green Coop
ยั่งยืนให้แก่สหกรณ์ของแต่ละ
พื้นที่ เช่น การประกวดแข่งขัน
การให้รางวัลและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ให้กับสหกรณ์ที่มีการบริหาร
จัดการตามโครงการสหกรณ์
สีเขียว

๓.๓ จัดท�ำเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติที่ดี บทความ
บทเรียนแห่งความส�ำเร็จเกี่ยว
กับการจัดการสภาพบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สหกรณ์
อื่นน�ำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ
๓.๔ รณรงค์และปลูกจิตส�ำนึกให้
บุคลากรในขบวนการสหกรณ์
ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับ
การด�ำเนินกิจกรรมเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น การเสวนาแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกอบรม การ
ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมวัน
Green Coop Day

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๗๐-๗๔

๗๕-๗๙

มีสหกรณ์เข้าสู่ระบบ ISO ด้าน
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
เพื่อให้สามารถเข้าแข่งขันบนเวทีระดับ
ประเทศ/ภูมิภาค/นานาชาติ

๖๕-๖๙
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๕

๕

๕

๕

๕

๗๐-๗๔

๗๕-๗๙

๗๕

มีสหกรณ์เข้าสู่ระบบ ISO ด้าน
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
เพื่อให้สามารถเข้าแข่งขันบนเวที
ระดับประเทศ/ภูมิภาค/นานาชาติ

๖๕-๖๙

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการด�ำเนินกิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีความ
สมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Sustainable Development)
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จโครงการ
๖.๑ ร้อยละ ๑๐-๓๐ ของสหกรณ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน Green Coop
๖.๒ ร้อยละ ๒๐-๓๕ ของสหกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Green Coop ได้รับยกย่องให้เป็น Green Coop City
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด
สพพ.๑ - ๒ และสหกรณ์ภาคการเกษตร

๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๖๐ - ๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๓.๖. ก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
มีรายงานผลการก�ำหนดเกณฑ์ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๓๕
สิ่งแวดล้อมระดับ Green มาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับ ของสหกรณ์ ของสหกรณ์ ของสหกรณ์ ของสหกรณ์
Coop City ของกรมส่งเสริม Green Coop City ที่ได้รับ ที่ผ่านการ ที่ผ่านการ ทีผ่ ่านการ ที่ผ่านการ
สหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่น ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รับรอง รับรอง รับรอง รับรอง
ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน
Green Green Green Green
Coop ได้ Coop ได้ Coop ได้ Coop ได้
รับยกย่อง รับยกย่อง รับยกย่อง รับยกย่อง
ให้เป็น ให้เป็น ให้เป็น ให้เป็น
Green Green Green Green
Coop City Coop City Coop City Coop City

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
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๖๐ - ๖๔
๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๓.๑ วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ
มีรายงานผลการ
ทบทวนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสหกรณ์ระดับอ�ำเภอให้ ทบทวนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
และสังคมในระดับอ�ำเภอ
วิเคราะห์ สภาพ
สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งระยะสั้นและ สหกรณ์ระดับอ�ำเภอ ให้สอดคล้องกับ
ที่เป็นฐานรากวางยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม ระยะยาวทุกปี
สภาพสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
การขับเคลื่อนสหกรณ์ระดับ ในระดับอ�ำเภอที่เป็น
อ�ำเภอ ทั้งระยะสั้นและ
ฐานรากมียุทธศาสตร์
ระยะยาว
การขับเคลื่อน
สหกรณ์ระดับอ�ำเภอ
ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะ
กรรมการอ�ำเภอ

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

โครงการที่ ๓.๔
ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้สหกรณ์ระดับอ�ำเภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ
๑. วัตถุประสงค์
ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ�ำเภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานราก
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ�ำเภอ ๘๘๒ แห่ง
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๓.๒ ส่งเสริม/ผลักดันสหกรณ์ภาค
การเกษตรระดับอ�ำเภอ ๆ ละ ๑
แห่ง เป็นสหกรณ์ต้นแบบและ
เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจระดับฐานรากตาม
ความเหมาะสมของสภาพท้องถิน่
เช่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระดับชุมชน ท้องถิ่น พัฒนา
ระบบ SUPPLY CHAIN เชื่อมโยง
ระหว่างผู้ผลิต SUPPLIER ผู้จัด
จ�ำหน่าย ตลาดและลูกค้า ให้กับ
สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ การ
พัฒนาระบบการออมในชุมชน
รวมทั้งระบบจูงใจ ให้รางวัล
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
๓.๓ รณรงค์ให้เกษตรกรและหรือ
ประชาชนในอ�ำเภอเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์/สมาชิกสมทบ

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)
๖๑

๖๓

๖๔

๖๕-๖๙

๗๐-๗๔

๗๕-๗๙

ร้อยละ ๔๐ ของ
เกษตรกรและหรือ
ประชาชนในอ�ำเภอ
เป็นสมาชิก/สมาชิก
สมทบของสหกรณ์

ร้อยละ ๕๐
ของเกษตรกร
และหรือ
ประชาชน
ในอ�ำเภอ
เป็นสมาชิก/
สมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์

ร้อยละ ๖๐
ของเกษตรกร
และหรือ
ประชาชน
ในอ�ำเภอ
เป็นสมาชิก/
สมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์

ร้อยละ ๗๐
ของเกษตรกร
และหรือ
ประชาชน
ในอ�ำเภอ
เป็นสมาชิก/
สมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์

ร้อยละ ๘๐
ของเกษตรกร
และหรือ
ประชาชน
ในอ�ำเภอ
เป็นสมาชิก/
สมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์

เกษตรกรและหรือประชาชนในอ�ำเภอ
เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์/สมาชิกสมทบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของเกษตรกร
ในอ�ำเภอ

มีสหกรณ์ภาค
สหกรณ์ภาคการเกษตรในอ�ำเภอมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร
การเกษตรที่เป็น
๑๐ ทุกปีจากปีที่ผ่านมา
คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของผลิตภัณฑ์
ศูนย์กลางการ
มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ระดับอ�ำเภอ
อ�ำเภอละ ๑ สหกรณ์

๖๐

๖๐ - ๖๔
๖๒

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
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๖๑

๖๓

๖๔

๖๕-๖๙

๗๐-๗๔

๗๕-๗๙

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

ทางการบริหาร ทางการบริหาร ทางการบริหาร ทางการบริหาร
จัดการ
จัดการ
จัดการ
จัดการ
๒. ผ่านเกณฑ์การ ๒. ผ่านเกณฑ์การ ๒. ผ่านเกณฑ์การ ๒. ผ่านเกณฑ์การ
วัดวิสัยทัศน์
วัดวิสัยทัศน์
วัดวิสัยทัศน์
วัดวิสัยทัศน์
ผู้บริหารจาก
ผู้บริหารจาก
ผู้บริหารจาก
ผู้บริหารจาก
กรมส่งเสริม
กรมส่งเสริม
กรมส่งเสริม
กรมส่งเสริม
สหกรณ์ไม่น้อย สหกรณ์ไม่น้อย สหกรณ์ไม่น้อย สหกรณ์ไม่น้อย
กว่าระดับ ๔
กว่าระดับ ๔
กว่าระดับ ๔
กว่าระดับ ๔

๓๐๐

๑. ร้อยละ ๗๐ ๑. ร้อยละ ๘๐ ๑. ร้อยละ ๙๐ ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ผู้บริหารสหกรณ์เป็นผู้บริหารมืออาชีพ
ร้อยละ ๖๐ ของผู้
ของผู้บริหาร
ของผู้บริหาร
ของผู้บริหาร
ของผู้บริหาร ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บริหารสหกรณ์ใน
สหกรณ์ใน
สหกรณ์ใน
สหกรณ์ใน
สหกรณ์ใน
ระดับอ�ำเภอได้รับการ ระดับอ�ำเภอได้ ระดับอ�ำเภอได้ ระดับอ�ำเภอได้ ระดับอ�ำเภอได้
พัฒนาความรู้ในด้าน รับการพัฒนา รับการพัฒนา รับการพัฒนา รับการพัฒนา
ความรู้ใน
ความรู้ใน
ความรู้ใน
ความรู้ใน
ธรรมาภิบาลและขีด
ด้านธรรมาภิบาล ด้านธรรมาภิบาล ด้านธรรมาภิบาล ด้านธรรมาภิบาล
ความสามารถทางการ และมีขีด
และมีขีด
และมีขีด
และมีขีด
ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
บริหารจัดการ

๖๐

๖๐ - ๖๔
๖๒

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ�ำเภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานราก
๖. ตัวชีวดั ความส�ำเร็จโครงการ
๖.๑ ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด
๖.๒ เกษตรกรและหรือประชาชนในอ�ำเภอเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์/สมาชิกสมทบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของเกษตรกรในอ�ำเภอ
๖.๓ ผู้บริหารสหกรณ์เป็นผู้บริหารมืออาชีพภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่ เกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ดา้ นการเงินและร้านค้า กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัด สพพ. ๑ – ๒ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สหกรณ์ภาคการเกษตร และชุมนุมสหกรณ์
ภาคการเกษตร หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๓.๔ พัฒนาผู้บริหารสหกรณ์ในระดับ
อ�ำเภอให้เป็นต้นแบบด้าน
ธรรมาภิบาลและมีขดี ความสามารถ
ทางการบริหารจัดการ เช่น
การบริหารธุรกิจสมัยใหม่
การตลาด โลจิสติกส์ การเงิน
และเทคโนโลยีดิจิตอล
รวมถึงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมส�ำหรับผู้บริหาร

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
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๓.๒ ประชุมพัฒนาบุคลากรของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
- ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนางาน
ประจ�ำ
สูง่ านวิจยั (R๒R - Routine
to Research)
- เพือ่ สร้างแนวคิดในการก�ำหนด
นวัตกรรม/ หรือน�ำนวัตกรรม
ที่มีอยู่แล้วไปพัฒนา

๓.๑ คัดเลือกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

พัฒนาและ
สร้างนวัตกรรม

๖๑

พัฒนาและ
สร้างนวัตกรรม

พัฒนาและ
สร้างนวัตกรรม

พัฒนาและ
สร้างนวัตกรรม

๖๕ - ๖๙ ๗๐ - ๗๔ ๗๕ – ๗๙

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๔ รุ่นๆ ละ ๑๕๐ ราย รวม ๖๐๐ ราย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรละ ๒ ราย
ร้อยละ ๔๐ ของ ร้อยละ ๕๐ ของ ร้อยละ ๖๐ ของ ร้อยละ ๗๐ ของ ร้อยละ ๘๐ ของ มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า
ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม รับการอบรม น�ำผลวิจัย R๒R
น�ำผลวิจัย R๒R น�ำผลวิจัย R๒R น�ำผลวิจัย R๒R น�ำผลวิจัย R๒R น�ำผลวิจัย R๒R และความรู้ไปพัฒนาและสร้าง
และความรู้ไป
และความรู้ไป
และความรู้ไป
และความรู้ไป
และความรู้ไป
นวัตกรรม
พัฒนาและ
สร้างนวัตกรรม

๖๐

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๒
๖๓
๖๔
สหกรณ์ปีละ ๒๐๐ แห่ง
กลุ่มเกษตรกรปีละ ๑๐๐ แห่ง

โครงการที่ ๔.๑
ชื่อโครงการ : สร้างและพัฒนานวัตกรรมในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑.๒ เผยแพร่นวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์จ�ำนวน ๔,๐๐๐ แห่ง และกลุ่มเกษตรกร จ�ำนวน ๒,๐๐๐ แห่ง รวม ๖,๐๐๐ แห่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์
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๖๑
- มีรายงานผล
การจัดกิจกรรม
การประกวด
นวัตกรรมฯ
ปี ๖๐
- มีรายงานผล
การน�ำนวัตกรรม
ไปใช้ในการ
บริหารจัดการ
เช่น ความผิด
พลาดลดลง,
ผลประกอบการ
สูงขึ้น
มีแนวทางและ ร้อยละ ๕๐ ของ
สหกรณ์และกลุ่ม
ช่องทางการ
เกษตรกรรับรู้
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผลงาน
ผลงานนวัตกรรม นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์ วิทยุ/
โทรทัศน์/
โซเชียลมีเดีย
- มีรายงานผล
การเผยแพร่
นวัตกรรม ปี ๖๑

๓.๔ เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๖๐
๓.๓ ประกวดนวัตกรรม เช่น นวัตกรรม -มีหลักเกณฑ์
การลดต้นทุนการด�ำเนินงาน
การประกวด
(Cost - Reduction innovation) นวัตกรรม
นวัตกรรมด้านกระบวนการท�ำงาน -มีการเผยแพร่
(Process innovation) นวัตกรรม
ด้านบริการ (Service innovation) เป็นต้น

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๒
๖๓
๖๔
- มีรายงานผล
มีรายงานผล
- มีรายงานผล
การจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรม
การประกวด
การประกวด
การประกวด
นวัตกรรมฯ
นวัตกรรมฯ
นวัตกรรมฯ
ปี ๖๑
ปี ๖๒
ปี ๖๓
- มีรายงานผล - มีรายงานผล - มีรายงานผล
การน�ำนวัตกรรม การน�ำนวัตกรรม การน�ำนวัตกรรม
ไปใช้ในการ
ไปใช้ในการ
ไปใช้ในการ
บริหารจัดการ บริหารจัดการ บริหารจัดการ
เช่น ความผิด
เช่น ความผิด
เช่น ความผิด
พลาดลดลง,
พลาดลดลง,
พลาดลดลง,
ผลประกอบการ ผลประกอบการ ผลประกอบการ
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
ร้อยละ ๖๐ ของ ร้อยละ ๗๐ ของ ร้อยละ ๘๐ ของ
สหกรณ์และกลุ่ม สหกรณ์และกลุ่ม สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรรับรู้
เกษตรกรรับรู้
เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับผลงาน เกี่ยวกับผลงาน เกี่ยวกับผลงาน
นวัตกรรมผ่าน นวัตกรรมผ่าน นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์ วิทยุ/ สิ่งพิมพ์ วิทยุ/ สิ่งพิมพ์ วิทยุ/
โทรทัศน์/
โทรทัศน์/
โทรทัศน์/
โซเชียลมีเดีย
โซเชียลมีเดีย
โซเชียลมีเดีย
- มีรายงานผล
- มีรายงานผล
- มีรายงานผล
การเผยแพร่
การเผยแพร่
การเผยแพร่
นวัตกรรม ปี ๖๒ นวัตกรรม ปี ๖๓ นวัตกรรม ปี ๖๔

มากกว่า ร้อยละ ๘๐ ของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรรับรู้เกี่ยวกับ
ผลงานนวัตกรรมผ่านสิ่งพิมพ์
วิทยุ/โทรทัศน์/โซเชียลมีเดีย
- มีรายงานผลการเผยแพร่
นวัตกรรม ทุกปี

- มีรายงานผลการจัดกิจกรรมการ
ประกวดนวัตกรรมฯ ทุกปี
- มีรายงานผลการน�ำนวัตกรรม
ไปใช้ในการบริหารจัดการ เช่น
ความผิดพลาดลดลง,
ผลประกอบการสูงขึ้น

๖๕ - ๖๙ ๗๐ - ๗๔ ๗๕ – ๗๙
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มีรายงานผลการ
ทบทวนแผน
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ปี ๖๑

๕

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผน
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ปี ๖๐

๕

๖๑

๕

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผน
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรปี ๖๒

๖๕ - ๖๙ ๗๐ - ๗๔ ๗๕ – ๗๙

๕

๗๕

มีรายงานผลการ มีรายงานผลการทบทวนแผน
ทบทวนแผน
สร้างและพัฒนานวัตกรรมใน
สร้างและพัฒนา สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทุกปี
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรปี ๖๓

๖๔

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีนวัตกรรมและน�ำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕.๒ ท�ำให้สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น
๕.๓ ท�ำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก ส่งผลให้สมาชิกมีความยั่งยืนและสหกรณ์มีความมั่นคง
๕.๔ ท�ำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พัฒนานวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย
๖.๒ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สร้างนวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มากกว่าร้อยละ ๒๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย
๖.๓ มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการรับรู้นวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

(นิยาม : สหกรณ์หมายถึงสหกรณ์ทั้ง ๗ ประเภท)

๖๐
๓.๕. ทบทวนแผนสร้างและพัฒนา
มีรายงานผลการ
นวัตกรรมในสหกรณ์และกลุ่ม
ทบทวนแผน
เกษตรกร
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
๕

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๒
๖๓
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๓.๑ การเตรียมส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
- การก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ขั้นตอน การคัดเลือกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย
- ส�ำรวจความต้องการพร้อมคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)
๖๑

- มีหลักเกณฑ์ - มีรายงานผล - มีรายงานผล - มีรายงานผล - มีรายงานผล
วิธีการขั้นตอน การทบทวน
การทบทวน
การทบทวน
การทบทวน
การคัดเลือกฯ หลักเกณฑ์วิธี หลักเกณฑ์วิธี หลักเกณฑ์วิธี หลักเกณฑ์วธิ ี
ที่ได้รับความ การ ขั้นตอน การ ขั้นตอน การ ขั้นตอน การ ขั้นตอน
เห็นชอบจาก การคัดเลือกฯ การคัดเลือกฯ การคัดเลือกฯ การคัดเลือกฯ
ผู้บริหาร
ปี ๖๐
ปี ๖๑
ปี ๖๒
ปี ๖๓
กรมส่งเสริม
สหกรณ์
- มีรายงานผลส�ำรวจความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- มีกลุ่มเป้าหมาย ปีละ ๒๐๐ แห่ง

๖๐

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ - ๖๔
๖๒
๖๓
๖๔

๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

โครงการที่ ๔.๒
ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การน�ำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และจัดหาเทคโนโลยีด้านการเงินมาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีละ ๒๐๐ แห่ง
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๓.๒ สนับสนุนงบอุดหนุนให้กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เพื่อการปฏิบัติงาน เช่น โปรแกรม
ทางบัญชีของสหกรณ์ การจัดท�ำ
ฐานข้อมูล การจัดท�ำแผนธุรกิจ
ของสหกรณ์ และจัดท�ำแผนบริหาร
ความเสี่ยง การใช้ข้อมูลทางการเงิน
จาก Internet และน�ำข้อมูลจากการ
วิเคราะห์การเงินของสหกรณ์มาใช้
ในการบริหารงานของสหกรณ์เป็น
ประจ�ำทุกไตรมาส เป็นต้น

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)
- มีแผน
สนับสนุน
งบประมาณ
- มีหลักเกณฑ์
การให้เงิน
อุดหนุน

๖๐
- มีรายงานผล
การด�ำเนิน
งานตาม
แผนได้แก่
สนับสนุน
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
ให้กบั สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
จ�ำนวน ๒๐๐
ชุด และน�ำ
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละ ๕๐

๖๑
- มีรายงานผล
การด�ำเนิน
งานตาม
แผนได้แก่
สนับสนุน
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
ให้กบั สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
จ�ำนวน ๒๐๐
ชุด และน�ำ
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละ ๖๐

- มีรายงานผล
การด�ำเนิน
งานตาม
แผนได้แก่
สนับสนุน
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
ให้กบั สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
จ�ำนวน ๒๐๐
ชุด และน�ำ
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละ ๗๐

- มีรายงานผล
การด�ำเนิน
งานตาม
แผนได้แก่
สนับสนุน
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
ให้กบั สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
จ�ำนวน ๒๐๐
ชุด และน�ำ
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละ ๘๐

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ -๖๔
๖๒
๖๓
๖๔

- มีรายงานผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนได้แก่สนับสนุน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้กับ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ�ำนวน
๒๐๐ ชุด และน�ำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน มากกว่าร้อยละ ๘๐

๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
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๕

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๕

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผน
ส่งเสริมการน�ำ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ปี ๖๒

ร้อยละ ๗๐ ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรม น�ำความ
รู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบการ
ท�ำงานอย่างต่อ
เนื่อง

มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า
รับการอบรม น�ำความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาระบบ
การท�ำงานอย่างต่อเนื่อง

๕

๒๕

๒๕

๒๕

มีรายงานผลการ มีรายงานผลการทบทวนแผน
ส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีและ
ทบทวนแผน
ส่งเสริมการน�ำ นวัตกรรม ทุกปี
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ปี ๖๓

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรม น�ำความ
รู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบการ
ท�ำงานอย่างต่อ
เนื่อง

๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายสามารถน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการด�ำเนินงานด้านการเงิน
๗. หน่วยงานที่ผิดชอบ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

๕

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผน
ส่งเสริมการน�ำ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ปี ๖๐

๕

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผน
ส่งเสริมการน�ำ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ปี ๖๑

ร้อยละ ๕๐ ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรม น�ำความ
รู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบการ
ท�ำงานอย่างต่อ
เนื่อง

มีแผนการอบรม
ให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมร้อยละ
๔๐ ของผู้เข้ารับ
การอบรม น�ำ
ความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบ
การท�ำงานอย่าง
ต่อเนื่อง
มีรายงานผลการ
ทบทวนแผน
ส่งเสริมการน�ำ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

๓.๓ อบรมให้ความรู้แก่สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรเกี่ยวกับการน�ำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่จะน�ำมาใช้อย่างต่อ
เนื่องเช่น โปรแกรมทางบัญชี การ
วิเคราะห์งบการเงิน การจัดท�ำฐาน
ข้อมูล เป็นต้น

๓.๔ ทบทวนแผนส่งเสริมการน�ำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ร้อยละ ๖๐ ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรม น�ำความ
รู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบการ
ท�ำงานอย่างต่อ
เนื่อง

๖๑

๖๐

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ -๖๔
๖๒
๖๓
๖๔

112 แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

๖๐

๑๓

๑๓

๑๓

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมหน่วยงานภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีความเร็วที่เหมาะสม ทันสมัย
ปลอดภัย รองรับความต้องการใช้งานของทุกหน่วยงานทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
๕.๒ การบริหารจัดการด้านเครือข่ายสื่อสารสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความเป็นเอกภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกันสามารถดูแลและจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งองค์กร
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ ปี ๒๕๖๑ สามารถพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานเพื่อรองรับระบบงาน/ระบบงานให้ครอบคลุม
หน่วยงานของกรม จ�ำนวน ๑๕๒ แห่ง
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓.๑ เชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูล
วางระบบพัฒนา มีระบบเครือข่าย
สารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับหน่วย เครือข่าย
ภายใน เชือ่ มโยงกัน
งานส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
๑๕๒ แห่ง
๓.๒ บ�ำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้าง
บ�ำรุงรักษา ดูแลระบบเครือ
พื้นฐานแก่หน่วยงานภายในกรม
ข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
๑๐
๓

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ - ๖๔
๖๕ - ๗๙ ๗๐ - ๗๔ ๗๕ - ๗๙
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

โครงการที่ ๕.๑
ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์ (ประกอบด้วยโครงการย่อย ๓ โครงการ)
๕.๑.๑ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์				
๒. กลุ่มเป้าหมาย
ทุกหน่วยงานในสังกัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ�ำนวน ๑๕๒ แห่ง ได้แก่ ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด ๗๖ แห่ง ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ ๒ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ๒๐ แห่ง และนิคมสหกรณ์ ๕๕ แห่ง
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๓.๓ ทดสอบระบบเพื่อการใช้งานจริงและปรับปรุง
ระบบงาน
๓.๔ ประเมินเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

๓.๑ รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ เพื่อออกแบบ
ระบบ
๓.๒ เชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศ
ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานเป้าหมาย

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)
๖๐
ออกแบบ
ระบบ
เชื่อมโยง
ระบบกับ
๗ หน่วยงาน
ภายนอก ให้มี
ความเชื่อมโยง

เป้าหมายตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ - ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

๖๕-๗๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

๕.๑.๒ โครงการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑. วัตถุประสงค์ 						
๑.๑ เพื่อเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทย
กรมการปกครอง ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ให้มีความเร็วที่เหมาะสม ทันสมัย ปลอดภัย และรองรับความต้องการใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๑.๒ เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศให้เป็นเอกภาพเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒. กลุ่มเป้าหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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๖๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยาง
แห่งประเทศไทย กรมการปกครอง ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ให้มีความเร็วที่เหมาะสม ทันสมัย ปลอดภัย และรองรับความต้องการใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ปี ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยง เพื่อรองรับการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างกรมส่งเสริม
สหกรณ์กับหน่วยงานภายนอก จ�ำนวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง ส�ำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓.๕ บ�ำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยง
ระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงาน
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ - ๖๔
๖๕-๗๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
บ�ำรุงรักษา และปรับปรุงระบบ
ให้สนองต่อความต้องการได้อย่าง
รวดเร็ว
๑๐
๓
๑๓
๑๓
๑๓
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๖๐
๖๑
๑) ก�ำหนดมาตรฐานข้อมูลและรูปแบบการท�ำงาน มีพิมพ์เขียว
ของโปรแกรมส�ำหรับสหกรณ์ต้องปฏิบัติ
ระบบ ๑ ชุด
๒) แจ้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จัดส่งข้อมูลตาม
สหกรณ์
ระยะเวลาที่ก�ำหนด
กลุ่มเกษตรกร
ส่งข้อมูลครบ
ตามมาตรฐาน
ข้อมูลทีก่ ำ� หนด
๓) กรมฯ ด�ำเนินการพัฒนา และปรับปรุง
โปรแกรมสนับสนุนการด�ำเนินงานของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
(Data Mining)

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

มี data mining
ร้อยละ ๖๐
ของสหกรณ์
ทั้งหมด

๖๐ - ๖๔
๖๒
๖๓

มี data
mining
ร้อยละ
๑๐๐

๖๔

เป้าหมายตัวชี้วัด (ปี)
๖๕ - ๖๙ ๗๐ - ๗๔ ๗๕ - ๗๙

๕.๑.๓ : โครงการก�ำหนดมาตรฐานโปรแกรมสนับสนุนการด�ำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีมาตรฐานโปรแกรม ตามที่กรมก�ำหนด ใช้ในการด�ำเนินงาน
๑.๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้ใช้มาตรฐานโปรแกรม ตามที่กรมก�ำหนด เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์ที่อยู่ในสถานะด�ำเนินการ จ�ำนวน ๗,๑๖๘ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในสถานะด�ำเนินการจ�ำนวน ๔,๑๒๓ กลุ่ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๙ ) ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด ๗๖ แห่ง ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ – ๒
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๑

๖๐

๑

๖๑

๒

ปีละ ๑ ครั้ง

๖๐ - ๖๔
๖๒

๒

๖๓

๒

๖๔

๘

๘

๘

๖๕ - ๖๙ ๗๐ - ๗๔ ๗๕ - ๗๙

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีมาตรฐานโปรแกรมตามที่กรมก�ำหนด ใช้ในการด�ำเนินงาน
๕.๒ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้ใช้ระบบ IT เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสหกรณ์
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมบริหารการจัดการสหกรณ์ มีมาตรฐานโปรแกรม ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก�ำหนด จ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
๑๐ ต่อปี
๖.๒ ปี ๒๕๖๒ มี data mining ร้อยละ ๖๐ ของสหกรณ์ทั้งหมด และในปี ๒๕๖๔ มี data mining ครบร้อยละ ๑๐๐
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสาร

๔) บ�ำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพโปรแกรม
สนับสนุนการด�ำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายตัวชี้วัด (ปี)
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๓

๑๑

๑๑

๑๑

๖๔-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการพัฒนาระบบเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงาน รวมถึงสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีเว็บไซต์ไว้ใช้ในการด�ำเนินงาน ตลอดจนใช้เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีระบบเว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบันเพิ่มขึ้นปีละ ๖๐ สหกรณ์ รวม ๓๐๐ สหกรณ์
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๖๐
๓.๑ รวบรวมความต้องการในการใช้งานเว็บไซต์ จ�ำนวนความต้องการ
๓.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
ติดตั้ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
อุปกรณ์
๓.๓ พัฒนาระบบเว็บไซต์
จ�ำนวนเว็บไซต์
สหกรณ์
๓.๔ อบรมและประชาสัมพันธ์การใช้งาน
อบรมบุคลากร ๗๐๐ คน
๓.๕ ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปีละ ๑ ครั้ง
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
๕
๓
๓

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชีวัด (ปี)
๖๐-๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

โครงการที่ ๕.๒
ชื่อโครงการ : พัฒนาการเรียนรู้การจัดท�ำเว็บไซต์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีความรู้ ทักษะ ความช�ำนาญในเรื่องการจัดท�ำเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน
๒. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ปีละ ๖ รุ่นๆ ละ ๓๐ คน
รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน ๗๐๐คน
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๖๐
๓.๑ รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ ออกแบบระบบ
ออกแบบระบบ
๓.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade
และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
(Web Security)
๓.๓ พัฒนาระบบการประมาณการ
ปริมาณและราคาผลผลิต ที่จะออก
สู่ตลาด (Web & Mobile Application)

๓.กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

มีระบบ
ประมาณการ
ปริมาณและ
ราคาผลผลิต ที่
จะออกสู่ตลาด

ติดตั้งอุปกรณ์

๖๑

เป้าหมายและตัวชีวัด (ปี)
๖๐-๖๔
๖๒
๖๓
๖๔

๖๔-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

โครงการที่ ๕.๓
ชื่อโครงการ : เกษตรดิจิตอล
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อจัดท�ำระบบ IT ส�ำหรับประมาณการ ปริมาณและราคาผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ที่จะออกสู่ท้องตลาด
๑.๒ เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อข้อมูลให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร น�ำไปใช้ประโยชน์ในด้านวางแผนการผลิต การแปรรูป การตลาด
๑.๓ เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
๒. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร
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๑

๖๐

สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน ๑,๐๐๐ แห่ง มีบุคคลากรเข้าอบรม เกษตรดิจิตอลและ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ ๑๐๐
สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน ๑,๐๐๐ แห่ง มีกจิ การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
๒๐ ต่อปี
ปีละ ๑ ครั้ง
๑๐
๑๐
๓
๓

๖๑

๑๕

๑๕

๑๕

๖๔-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยวางแผนการเพาะปลูกและประมาณการราคาผลผลิตได้ล่วงหน้าแก่สมาชิก
สหกรณ์ภาคการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ แห่ง มีบุคคลากรเข้าอบรม เกษตรดิจิตอลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ร้อยละ ๑๐๐
๖.๒ สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ แห่ง มีกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ต่อปี
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓.๗ ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๓.๔ พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของเกษตรกรสมาชิก
สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกร
๓.๕ อบรมและประชาสัมพันธ์การใช้งาน
แก่เกษตรกรสมาชิก สหกรณ์ภาค
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
๓.๖ สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตร
มีกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

๓.กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชีวัด (ปี)
๖๐-๖๔
๖๒
๖๓
๖๔
มีระบบช่วย
สนับสนุนการ
ตัดสินใจ
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๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๓.๔ อบรมเจ้าหน้าที่กรมฯ ที่รับผิดชอบ
๓.๕ ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
๐.๕

๕

๑.๕

๑.๕

๑.๕

มีระบบฐาน
ข้อมูลกองทุน
๑ ระบบ
เจ้าหน้าทีก่ รมฯ ทีร่ บั ผิดชอบกองทุน ได้รบั การอบรม ร้อยละ ๑๐๐
ปีละ ๑ ครั้ง

๓.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
- กองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุนอื่นใน
ความรับผิดชอบของกรมฯ

๖๑
ติดตั้งอุปกรณ์

ออกแบบ
ระบบ

๖๐

๓.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

๓.๑ รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์
ออกแบบระบบ

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายตัวชี้วัด (ปี)
๖๐-๖๔
๖๒
๖๓
๖๔

๕

๕

๕

๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

โครงการที่ ๕.๔
ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่น
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่นในความรับผิดชอบของกรมฯ ส�ำหรับการวางแผนและบริหารจัดการ
เงินกองทุน
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่นในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อ
ให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ปี ๒๕๖๒ มีระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่นในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ�ำนวน ๑ ระบบ
๖.๒ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่กรมฯ ที่รับผิดชอบกองทุน ได้รับการอบรม ร้อยละ ๑๐๐
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ติดตั้งระบบ
มีระบบเตือนภัย
ล่วงหน้า ๑ ระบบ
เชื่อมโยงระบบ
ตรวจสอบสหกรณ์
เข้าด้วยกัน
มีระบบช่วย
สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้
บริหาร

๓.๓ พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า ด้านการด�ำเนินงานและด้าน
การเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๓.๔ พัฒนาระบบส่งเสริมสหกรณ์ ระบบการจัดการข้อบกพร่อง
ของสหกรณ์ และมาตรฐานสหกรณ์ ให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างกัน
๓.๕ พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

๖๐
ออกแบบ
ระบบ

๓.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด
Blade ส�ำหรับติดตั้งระบบงานต่างๆ

๓.๑ รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ ออกแบบระบบ

๓.กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ - ๖๔
๖๕-๗๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
๖๑
๖๒ ๖๓ ๖๔

โครงการที่ ๕.๕
ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อใช้ในการ แนะน�ำ ส่งเสริม ก�ำกับและตรวจสอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อจัดท�ำโปรแกรมส�ำหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของสหกรณ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ใช้ในการ แนะน�ำ  ส่งเสริม
ก�ำกับและตรวจสอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดับเขต จังหวัด
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๐.๕

๖๐

ปีละ ๑ ครั้ง
๕
๑.๕

๑.๕

๑.๕

๕

๕

๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีโปรแกรมส�ำหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อใช้ในการ แนะน�ำ ส่งเสริม ก�ำกับ
และตรวจสอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ ปี ๒๕๖๑ มีโปรแกรมส�ำหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของสหกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
จ�ำนวน ๑ ระบบ
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓.๗ ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๓.๖ อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ

๓.กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ - ๖๔
๖๕-๗๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
๖๑
๖๒ ๖๓ ๖๔
เจ้าหน้าที่กรมฯ ที่รับผิดชอบ ได้รับการ
อบรม ร้อยละ ๑๐๐
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๓.๓ พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของนายทะเบียน
สหกรณ์และรองนายทะเบียนที่ได้รับมอบอ�ำนาจ
- การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ และด�ำเนินการตามที่
กฎหมายก�ำหนด
๓.๔ อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๓.๕ ดูแลปรับปรุงประสิทธิภาพ
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๓.๒ จัดท�ำระบบงาน“กรอบการใช้อ�ำนาจของนายทะเบียน
สหกรณ์”

๓.๑ รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ ออกแบบระบบ

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

๐.๕

๖๐
ออกแบบ
ระบบ

๕

๒๖๐ ราย

ระบบ
มีความ
สมบูรณ์

๖๑

๑.๕

๑.๕

๑.๕

พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

๕

๕

๕

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ - ๖๔
๖๕-๗๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
๖๒
๖๓
๖๔

โครงการที่ ๕.๖
ชื่อโครงการ : IT เพื่อการใช้อ�ำนาจนายทะเบียนสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลและระบบงานส�ำหรับนายทะเบียนสหกรณ์ และรองนายทะเบียนสหกรณ์ที่ได้รับมอบอ�ำนาจเพื่อใช้ประกอบในการใช้
ดุลยพินิจ
๒. กลุ่มเป้าหมาย รองนายทะเบียนสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภารกิจของนายทะเบียนสหกรณ์ จ�ำนวน ๒๖๐ คน
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีโปรแกรมส�ำหรับใช้ประกอบในการใช้ดุลยพินิจ
๕.๒ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ มีแนวทางในการใช้ดุลยพินิจ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๕.๓ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีกรอบและทิศทางเดียวกันในการเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนหรือรองนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ปี ๒๕๖๑ มีโปรแกรมส�ำหรับการใช้ดุลยพินิจ ให้กับ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๑ ระบบ
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส�ำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
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๓.๖ อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ
๓.๗ ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๓.๕ พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ตรวจการ
สหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์

๓.๑ รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ ออกแบบระบบ
๓.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด
Blade ส�ำหรับติดตั้งระบบงานต่างๆ
๓.๓ พัฒนาระบบตรวจการสหกรณ์ ระบบการจัดการข้อบกพร่อง
ของสหกรณ์ ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน
๓.๔ พัฒนาระบบตรวจการสหกรณ์ ด้านการด�ำเนินงานและ
ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

๐.๕

๖๐
วางระบบ

มีระบบตรวจการ
สหกรณ์ ๑ ระบบ
เชื่อมโยงระบบ
ตรวจการสหกรณ์
กับธุรกิจของ
สหกรณ์
มีระบบช่วย
สนับสนุนการตัดสิน
ใจ ๑ ระบบ
อบรมผู้ตรวจการสหกรณ์ ร้อยละ ๒๐ ต่อปี
ปีละ ๑ ครั้ง
๕
๑.๕ ๑.๕ ๑.๕

ติดตั้งอุปกรณ์

๕

๕

๕

เป้าหมายและตัวชีวัด (ปี)
๖๐ - ๖๔
๖๕-๗๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
๖๑
๖๒ ๖๓ ๖๔

โครงการที่ ๕.๗
ชื่อโครงการ : IT เพื่อการตรวจการสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อจัดท�ำโปรแกรมส�ำหรับตรวจการสหกรณ์ ให้กับ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ใช้ในการ ตรวจสอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ตรวจการสหกรณ์ จ�ำนวน ๒,๐๐๐ คน
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ มีโปรแกรมส�ำหรับตรวจการสหกรณ์ เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อใช้ในการ แนะน�ำ  ก�ำกับและตรวจสอบ สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ปี ๒๕๖๑ มีระบบส�ำหรับตรวจการสหกรณ์ ให้กับผู้ตรวจการสหกรณ์ จ�ำนวน ๑ ระบบ
๖.๒ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ผู้ตรวจการสหกรณ์ได้รับการพัฒนาให้ใช้ระบบตรวจการสหกรณ์ ร้อยละ ๒๐ ต่อปี
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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๐.๕

๕

๑.๕

๑.๕

๑.๕

มีแผนที่ GIS รายแปลง
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานนิคมฯ ร้อยละ ๕๐ ต่อปี
ปีละ ๑ ครั้ง

๓.๔ จัดท�ำแผนที่ GIS

๓.๕ อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบแก่เจ้าหน้าที่
๓.๖ ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

ติดตั้งอุปกรณ์
มีระบบฐานข้อมูลสมาชิก
เอกสารสิทธิ์และข้อมูล
รายแปลง ๓ ระบบ

๓.๒ จัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย
๓.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูล สมาชิก เอกสารสิทธิ์และ
ข้อมูลรายแปลง

๖๐
๓.๑ รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ออกแบบระบบ ออกแบบ
ระบบ

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

โครงการที่ ๕.๘
ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธิ์ ให้กับนิคมสหกรณ์และสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนในนิคมสหกรณ์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
๑.๒ เพื่อสามารถน�ำข้อมูลแปลงที่ดิน มาใช้ในระบบ GIS
๒. กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกนิคมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานนิคม

๕

๕

๕

๖๔-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้บริการแก่สมาชิก หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถน�ำข้อมูลทะเบียน
สมาชิกและทะเบียนเอกสารสิทธิ์ มาวางแผนการใช้ที่ดิน ให้เป็นไปตามลักษณะพื้นที่ และนโยบายของรัฐบาล
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ มีระบบฐานข้อมูล สมาชิก เอกสารสิทธิ์และข้อมูลรายแปลง รวม ๓ ระบบ
๖.๒ มีแผนที่ GIS รายแปลงในเขตนิคมสหกรณ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๖.๓ อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานนิคมฯ ร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

130 แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
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๖๐
๓.๑ ศึกษาแนวทางการบริหารการเงิน การลงทุน แนวทางการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์
บริหารการเงิน
การลงทุนของ
สหกรณ์ออม
ทรัพย์ ๑ เรื่อง
๓.๒ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบัน
การเงินและหน่วยงานเอกชนเพือ่ ก�ำหนด
หลักสูตร
๓.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารข้าราชการ
ทีส่ ง่ เสริมดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

หลักสูตร
การฝึกอบรม
๑ หลักสูตร
อบรมเจ้า
หน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์

๖๑

๖๐-๖๔
๖๒
๖๓

เป้าหมายตัวชี้วัด (ปี)
๖๔

๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

โครงการที่ ๖.๑
ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินและการก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
๑.๒ เพื่อพัฒนาบุคคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้ด้านการเงินและการลงทุน การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์

แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

131

๓.๗ สหกรณ์ออมทรัพย์ท�ำการประเมินความ
เสี่ยงของตนเอง

๓.๖ จัดท�ำคูม่ อื การด�ำเนินงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์สำ� หรับฝ่ายจัดการสหกรณ์

๓.๕ จัดท�ำคูม่ อื ส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์
ส�ำหรับข้าราชการ

๓.๔ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารการเงิน การ
ลงทุน การบริหารสินทรัพย์หนีส้ นิ ส�ำหรับ
ฝ่ายจัดการของสหกรณ์

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)
๖๐

๖๑
อบรมเจ้า
หน้าที่ฝ่าย
จัดการของ
สหกรณ์
คู่มือส่งเสริม
สหกรณ์ออม
ทรัพย์ จ�ำนวน
๒,๐๐๐ เล่ม
คู่มือการ
ด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์
ออมทรัพย์
ส�ำหรับ
ฝ่ายจัดการ
สหกรณ์
จ�ำนวน
๒,๐๐๐ เล่ม

๖๐-๖๔
๖๒
๖๔

ร้อยละ ๘๐ ของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการมีการ
ประเมินความเสี่ยงทุก ๓ เดือน

๖๓

เป้าหมายตัวชี้วัด (ปี)
๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
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๐.๕

๖๐

๕

๖๑

๑.๕

๖๐-๖๔
๖๒

๑.๕

๑.๕

๖๓
๖๔
ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ทผี่ า่ นการอบรม
ด�ำเนินการแนะน�ำส่งเสริม
สหกรณ์ออมทรัพย์ตามคู่มือ
ทุกเดือน
ปีละ ๑ ครั้ง
แนะน�ำ
ส่งเสริม
สหกรณ์
ทุกเดือน

แนะน�ำ
ส่งเสริม
สหกรณ์
ทุกเดือน
ปีละ ปีละ ปีละ
๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง
๕
๕
๕

แนะน�ำ
ส่งเสริม
สหกรณ์
ทุกเดือน

๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้ด้านการเงิน การก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
๕.๒ ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถน�ำความรู้ไปปรับใช้กับการก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ได้
๕.๓ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ด้านการเงิน การลงทุน การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
๕.๔ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์น�ำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารการเงินของสหกรณ์
๕.๕ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีคู่มือการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์
๕.๖ สหกรณ์ออมทรัพย์มีคู่มือการด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ำหรับฝ่ายจัดการสหกรณ์
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ มีความรู้ด้านการเงิน การก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
๖.๒ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ มีความรู้ด้านการเงินการลงทุน การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๓.๙. ติดตามประเมินผล

๓.๘ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่ผ่านการอบรม
ด�ำเนินการแนะน�ำส่งเสริมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตามคู่มือ

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายตัวชี้วัด (ปี)
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๑๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ขบวนการสหกรณ์มีธนาคารสหกรณ์เป็นสถาบันการเงินโดยเฉพาะ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ธนาคารสหกรณ์ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย ภายในปี ๒๕๖๑
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

จัดตั้งธนาคาร

๓.๕ ด�ำเนินการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์

เห็นชอบ
จัดท�ำกฎหมาย

ด�ำเนินการศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสม

๖๐
มีคณะกรรมการฯ

๓.๓ เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐบาล
เพื่อขอความเห็นชอบ
๓.๔ ด�ำเนินการจัดท�ำกฎหมายจัดตั้งธนาคารสหกรณ์

๓.๒ ด�ำเนินการศึกษารูปแบบการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์

๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
๖๑
๖๒ ๖๓ ๖๔

โครงการที่ ๖.๒
ชื่อโครงการ : จัดตั้งธนาคารสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ เพื่อให้บริการด้านการเงิน การลงทุนของสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ทั้งหมด
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)
๖๐ – ๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๓.๑ วางระบบและมาตรฐาน
มีคู่มือที่ประกอบ มีรายงานผลการ - มีผลการทบทวน - มีผลการทบทวน - มีผลการทบทวน
คุณภาพการบริหารจัดการที่ดี ไปด้วยระบบและ ถ่ายทอดคู่มือ
คู่มือปี ๖๑
คู่มือปี ๖๒
คู่มือปี ๖๓
ของสหกรณ์
แนวทางปฏิบัติ สู่สหกรณ์และ - มีรายงานผลการ - มีรายงานผลการ - มีรายงานผลการ
- การตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการ ในการพัฒนา
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ถ่ายทอดคู่มือ
ถ่ายทอดคู่มือ
ถ่ายทอดคู่มือ
บริหารจัดการสหกรณ์
คุณภาพการ
ร้อยละ ๑๐๐
สู่สหกรณ์และ สู่สหกรณ์และ สู่สหกรณ์และ
- แนวทางการปฏิบัติเพื่อน�ำไป บริหารจัดการ
เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริม เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริม เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริม
สู่การเป็นสหกรณ์ที่มีคุณภาพ
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ด้านการบริหารจัดการ
- ถ่ายทอดคู่มือไปยังสหกรณ์
เป้าหมายและเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์

โครงการที่ ๗.๑
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์ที่ดี
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่ดี
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

- มีผลการทบทวนคู่มือทุกปี
- มีรายงานผลการถ่ายทอดคู่มือ
ร้อยละ ๑๐๐

๖๕ - ๖๙ ๗๐ - ๗๔ ๗๕ - ๗๙
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๖๑
- ร้อยละ ๒๐
ของสหกรณ์ได้
เข้ารับการอบรม
น�ำไปใช้
- มีรายงาน
ผลอบรม
๓.๓ การน�ำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนา มีแบบรายงานผล ร้อยละ ๒๐ ของ
คุณภาพการบริหารจัดการที่ดีของ ข้อมูลการปฏิบัติ สหกรณ์มีแนวทาง
สหกรณ์
ของสหกรณ์
การปฏิบัติและได้
น�ำไปปฏิบัติ
- มีรายงานผล
การปฏิบัติ
ของสหกรณ์
ร้อยละ ๒๐
๓.๔ ติดตาม / ประเมินผล
มีแผนติดตามและ มีรายงานผล
ประเมินผล
ติดตามและ
ประเมินผล
ปี ๖๐

๖๐
๓.๒ จัดอบรมให้ความรู้และวิธีการ
มีแผนการอบรม
ประยุกต์ใช้คู่มือการปฏิบัติ แก่เจ้า ให้ความรู้ด้านการ
หน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และ พัฒนาคุณภาพ
สหกรณ์
การบริหารจัดการ
สหกรณ์ที่ดี

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๒
๖๓
๖๔
- ร้อยละ ๒๐
- ร้อยละ ๒๐
- ร้อยละ ๒๐
ของสหกรณ์ได้ ของสหกรณ์ได้ ของสหกรณ์ได้
เข้ารับการอบรม เข้ารับการอบรม เข้ารับการอบรม
น�ำไปใช้
น�ำไปใช้
น�ำไปใช้
- มีรายงาน
- มีรายงาน
- มีรายงาน
ผลอบรม
ผลอบรม
ผลอบรม
ร้อยละ ๔๐ ของ ร้อยละ ๖๐ ของ ร้อยละ ๘๐ ของ
สหกรณ์มีแนวทาง สหกรณ์มีแนวทาง สหกรณ์มีแนวทาง
การปฏิบัติและได้ การปฏิบัติและได้ การปฏิบัติและได้
น�ำไปปฏิบัติ
น�ำไปปฏิบัติ
น�ำไปปฏิบัติ
- มีรายงานผล - มีรายงานผล - มีรายงานผล
การปฏิบัติ
การปฏิบัติ
การปฏิบัติ
ของสหกรณ์
ของสหกรณ์
ของสหกรณ์
ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๘๐
มีรายงานผล
มีรายงานผล
มีรายงานผล
ติดตามและ
ติดตามและ
ติดตามและ
ประเมินผล
ประเมินผล
ประเมินผล
ปี ๖๑
ปี ๖๒
ปี ๖๓
มีรายงานผลติดตาม
และประเมินผลทุกปี

ร้อยละ ๘๐ ของสหกรณ์
มีแนวทางการปฏิบัติและ
ได้น�ำไปปฏิบัติ
- ร้อยละ ๘๐ มีรายงานผลการ
ปฏิบัติของสหกรณ์

สหกรณ์มีคุณภาพการบริหาร
จัดการอย่างต่อเนื่อง

๖๕ - ๖๙ ๗๐ - ๗๔ ๗๕ - ๗๙
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สหกรณ์มีแนวทางและปฏิบัติด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ร้อยละ ๘๐ ของสหกรณ์มีแนวทางการปฏิบัติด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และได้น�ำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)
๖๐ – ๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๓.๕ จัดประกวดสหกรณ์ที่มี
มีหลักเกณฑ์ ขั้น มีสหกรณ์ได้รางวัลด้านคุณภาพการบริหารจัดการเป็นเลิศ มีสหกรณ์ได้รางวัล
คุณภาพด้านการบริหารจัดการ ตอน วิธีการใน - มีรายงานผลการจัดประกวด ปี ๖๓
เป็นเลิศ
(CQM) ธรรมาภิบาล
การประกวด
- มีรายงานผลการ
จัดประกวด
ปี ๖๔
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
๐.๕
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐

๑๐

๑๐

มีสหกรณ์ได้รางวัลด้านคุณภาพ
การบริหารจัดการเป็นเลิศ
- มีรายงานผลการจัดประกวด
ทุกปี

๖๕ - ๖๙ ๗๐ - ๗๔ ๗๕ - ๗๙
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๖๐
มีคณะกรรมการฯ

๓.๓ จัดอบรมให้ความรู้และวิธี
การประยุกต์ใช้คู่มือการ
ปฏิบัติ แก่เจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์

มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือสู่เจ้า
หน้าที่ส่งเสริม
ร้อยละ ๑๐๐

๖๑

มีแผนการอบรมให้ - ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ความรู้ระบบการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ได้เข้ารับ
การอบรมและ
น�ำไปใช้
- มีรายงานผลอบรม

๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการ
ส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)
๓.๒ ทบทวนและวางระบบและ - มีพัฒนาระบบการ
มาตรฐานระบบการส่งเสริม ส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ที่ดี และถ่ายทอด - มีคู่มือระบบและ
คู่มือไปยังเจ้าหน้าที่ส่งเสริม แนวทางส่งเสริม
สหกรณ์ทุกคน
สกหรณ์ ฉบับ
ทบทวนปรับปรุง

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

โครงการที่ ๗.๒
ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งเสริมสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งเสริมสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด

- มีผลการ
ทบทวนคู่มือ
- มีรายงานผล
การถ่ายทอด
คู่มือสู่เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมร้อยละ
๑๐๐

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๒
๖๓

- มีผลการทบทวนคู่มือทุก ๓ ปี

๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

- ร้อยละ ๑๐๐ ของ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์น�ำ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ไป
สหกรณ์ได้เข้ารับ ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
การอบรมและ
น�ำไปใช้
- มีรายงานผลอบรม

๖๔
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๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๓.๕ ติดตาม / ประเมินผล

๓.๔ การน�ำไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
ส่งเสริมสหกรณ์

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)
๖๑
ร้อยละ ๕๐ ของ
สหกรณ์ได้รับแนวทาง
การด�ำเนินงานที่ถูก
ต้องจากเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์และ
ได้น�ำไปปฏิบัติอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
- มีรายงานผลการ
ปฏิบัติของสหกรณ์

๑

๓๐

มีแผนติดตามและ มีรายงานผลติดตาม
ประเมินผล
และประเมินผลปี ๖๐

๖๐
มีรายงานผล
การปฏิบัติของ
สหกรณ์

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๒
๖๓
๖๔
ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ของ ร้อยละ ๘๐ ของ
ของสหกรณ์ได้ สหกรณ์ได้รับ
สหกรณ์ได้รับ
รับแนวทางการ แนวทางการ
แนวทางการด�ำเนิน
ด�ำเนินงานที่ ด�ำเนินงานที่
งานที่ถูกต้องจาก
ถูกต้องจากเจ้า ถูกต้องจากเจ้า เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
หน้าที่ส่งเสริม หน้าที่ส่งเสริม สหกรณ์และได้น�ำไป
สหกรณ์และ สหกรณ์และได้ ปฏิบัติอย่างจริงจัง
ได้น�ำไปปฏิบัติ น�ำไปปฏิบัติอย่าง และต่อเนื่อง
อย่างจริงจัง จริงจังและต่อ
- มีรายงานผลการ
และต่อเนื่อง เนื่อง
ปฏิบัติของสหกรณ์
- มีรายงานผล - มีรายงานผล
การปฏิบัติ
การปฏิบัติของ
ของสหกรณ์ สหกรณ์
มีรายงานผล มีรายงานผล
มีรายงานผลติดตาม
ติดตามและ ติดตามและ
และประเมินผลปี ๖๓
ประเมินผล ประเมินผล ปี ๖๒
ปี ๖๑
๑๐
๑๐
๓๐
๘๐

๘๐

มีรายงานผลติดตาม
และประเมินผลทุกปี
๘๐

ร้อยละ ๘๐ ของสหกรณ์ได้
รับแนวทางการด�ำเนินงานที่
ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์และได้น�ำไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีระบบส่งเสริมสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์น�ำระบบส่งเสริมสหกรณ์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๒ ร้อยละ ๘๐ ของสหกรณ์ได้รับแนวทางการด�ำเนินงานที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และได้น�ำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด

140 แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

- การสร้างศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการสหกรณ์
- แนวทางการปฏิบัติเพื่อน�ำไปสู่การ
เป็นสหกรณ์ด้านธรรมาภิบาล เช่น
สหกรณ์ท�ำการประเมินผลการ
ปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่ผ่านมา
การก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ,
การน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ,ิ การประเมินผล
การปฏิบัติ
- ถ่ายทอดคู่มือไปยังสหกรณ์เป้าหมาย
และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๐

มีผลการรายงาน มีผลการรายงาน มีผลการรายงาน
การรับรู้
การรับรู้
การรับรู้

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)
๖๐ – ๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๓.๑ วางระบบและมาตรฐานด้านธรรมาภิบาล มีคู่มือที่
มีรายงานผลการ มีผลการทบทวน มีผลการทบทวน มีผลการทบทวน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น
ประกอบไป ถ่ายทอดคู่มือ คู่มือปี ๖๑
คู่มือปี ๖๒
คู่มือปี ๖๓
- การก�ำหนดบทบาทกรรมการและ ด้วยระบบและ ธรรมาภิบาล - มีรายงานผล - มีรายงานผล - มีรายงานผล
ผู้บริหารระดับสูง
การถ่ายทอด การถ่ายทอด การถ่ายทอด
- ความขัดแย้งในผลประโยชน์ (COI) แนวทางปฏิบัติ ร้อยละ ๑๐๐
มีผลการรายงาน คู่มือ
คู่มือ
คู่มือ
- การจัดการ GRC (Governance, Risk, ตามหลัก
Compliance)
ธรรมาภิบาล การรับรู้
ธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล
- กฎบัตรด้านการควบคุมภายในและ
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐
ตรวจสอบภายใน

โครงการที่ ๘.๑
ชื่อโครงการ : สร้างและส่งเสริมธรรมาภิบาลให้กับสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์น�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญา

- มีผลการทบทวนคู่มือทุกปี
- มีรายงานผลการถ่ายทอด
คู่มือธรรมาภิบาล
ร้อยละ ๑๐๐
- มีผลการรายงานการรับรู้
เพิ่มขึ้น

๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
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๖๐

๖๑

๖๔

๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

- มีรายงานผล
อบรม

- มีรายงานผล
อบรม
- มีรายงานผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทาง
ปฏิบัติที่ดี
ระหว่างสหกรณ์

- มีรายงานผล - มีรายงานผล
อบรม
อบรม
- มีการศึกษา - มีรายงานการ
ดูงานในสหกรณ์ ถอดบทเรียน
ที่มีธรรมาภิบาล และการจัดการ
ที่ดี
ความรู้ด้าน
ธรรมาภิบาล

๓.๒ จัดอบรมให้ความรูแ้ ละวิธกี ารประยุกต์ มีแผนการอบรม - ร้อยละ ๒๐ ของ - ร้อยละ ๒๐ ของ - ร้อยละ ๒๐ ของ - ร้อยละ ๒๐ ของ สหกรณ์มีธรรมาภิบาลอย่าง
ให้ความรู้ด้าน สหกรณ์ได้เข้า สหกรณ์ได้เข้า สหกรณ์ได้เข้า สหกรณ์ได้เข้า ต่อเนื่อง
ใช้คมู่ อื การปฏิบตั ิ แก่เจ้าหน้าที่
รับการอบรม รับการอบรม รับการอบรม รับการอบรม
ธรรมภิบาล
กรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๒
๖๓
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๖๑

ร้อยละ ๔๐
ของสหกรณ์มี
ในเรือ่ งธรรมาภิบาล แนวทางการ
แนวทางการ
ของสหกรณ์
ปฏิบัติและได้น�ำ ปฏิบัติและได้น�ำ
ไปปฏิบัติด้าน ไปปฏิบัติด้าน
ธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล
- มีรายงานผล - มีรายงานผล
การปฏิบัติด้าน การปฏิบัติด้าน
ธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล
ของสหกรณ์
ของสหกรณ์
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๔๐

๖๐

มีสหกรณ์ได้
รางวัลธรรมาภิบาล
เป็นเลิศ
- มีรายงานผลการ
จัดประกวด ปี
๖๔

- มีสหกรณ์ได้รางวัลด้าน
ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ
- มีรายงานผลการจัดประกวด
ทุกปี

มีหลักเกณฑ์ ขั้น มีสหกรณ์ได้รางวัลด้านธรรมาภิบาลเป็นเลิศ
ตอน วิธีการใน - มีรายงานผลการจัดประกวด ปี ๖๓
การประกวด
สหกรณ์ที่มี
ธรรมาภิบาล
ดีเลิศ

มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
สหกรณ์มีแนวทางการปฏิบัติ
และได้น�ำไปปฏิบัติด้าน
ธรรมาภิบาล
- มากกว่าร้อยละ ๘๐ มี
รายงานผลการปฏิบัติด้าน
ธรรมาภิบาลของสหกรณ์

๓.๕ จัดประกวดสหกรณ์ที่มี
ธรรมาภิบาล และเชิดชูผลงาน เช่น
ผู้น�ำสหกรณ์ต้นแบบ (Role Model) ,
สหกรณ์ที่มีระบบ
ธรรมาภิบาลดีเด่น

ร้อยละ ๘๐
ของสหกรณ์มี
แนวทางการ
ปฏิบัติและได้น�ำ
ไปปฏิบัติด้าน
ธรรมาภิบาล
- มีรายงานผล
การปฏิบัติด้าน
ธรรมาภิบาล
ของสหกรณ์
ร้อยละ ๘๐

๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

มีแผนติดตาม มีรายงานผล
มีรายงานผล
มีรายงานผล
มีรายงานผล
มีรายงานผลติดตามและ
และประเมินผล ติดตามและ
ติดตามและ
ติดตามและ
ติดตามและ
ประเมินผลทุกปี
ประเมินผลปี ๖๐ ประเมินผลปี ๖๑ ประเมินผลปี ๖๒ ประเมินผลปี ๖๓

ร้อยละ ๖๐
ของสหกรณ์มี
แนวทางการ
ปฏิบัติและได้น�ำ
ไปปฏิบัติด้าน
ธรรมาภิบาล
- มีรายงานผล
การปฏิบัติด้าน
ธรรมาภิบาล
ของสหกรณ์
ร้อยละ ๖๐

๖๔

๓.๔ ติดตาม / ประเมินผล

- ตามแผนระยะสั้นและยาว
- จัดนิทรรศการ เผยแพร่ และ
กิจกรรม CG Days
สัญจรทุกภาค

๓.๓ การน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ดิ า้ นธรรมาภิบาล มีรายงานผล ร้อยละ ๒๐
ข้อมูลการปฏิบัติ ของสหกรณ์มี
ของสหกรณ์

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๒
๖๓
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๐.๕

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๒๐

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนด้าน
ธรรมาภิบาล
ปี ๖๐

๖๑

๒๐

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนด้าน
ธรรมาภิบาล
ปี ๖๑

๒๐

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนด้าน
ธรรมาภิบาล
ปี ๖๒

๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

๒๐

๑๐

๑๐

๑๐

มีรายงานผลการ - มีรายงานผลการทบทวนแผน
ทบทวนแผนด้าน ด้านธรรมาภิบาล ทุกปี
ธรรมาภิบาล
ปี ๖๓

๖๔

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สหกรณ์มีแนวทางและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างต่อเนื่อง
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีระดับการประเมิน การใช้ธรรมาภิบาลสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ
๖.๒ สหกรณ์เข้าร่วมโครงการมีระดับการประเมินการใช้ธรรมาภิบาลสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับระดับการประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด

-

๖๐

๓.๖ ทบทวนแผนด้านธรรมาภิบาล

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๒
๖๓
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่ท�ำ)
๖๐-๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๓.๑ จัดท�ำคู่มือแนวทาง การ
มีคู่มือแนวทางการ - มีรายงานผล
- มีรายงานผล
- มีรายงานผล
น้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจ น้อมน�ำปรัชญา
การเผยแพร่คู่มือ การเผยแพร่คู่มือ การเผยแพร่คู่มือ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้
แนวทาง
แนวทาง
ของเศรษฐกิจพอ แนวทาง
กับการด�ำเนินงานของ
การน้อมน�ำ
การน้อมน�ำ
เพียงไปประยุกต์ การน้อมน�ำ
สหกรณ์ และมีการเผยแพร่ ใช้กับการด�ำเนิน ปรัชญาของ
ปรัชญาของ
ปรัชญาของ
คู่มือแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
งานของสหกรณ์ เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อไป
พอเพียงฯ
พอเพียงฯ
พอเพียงฯ
ประยุกต์
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ใช้กับการด�ำเนินงานของ
- มีผลการ
- มีผลการ
- มีผลการ
สหกรณ์
รายงานการ
รายงานการ
รายงานการ
รับรู้ร้อยละ ๕๐ รับรู้ร้อยละ ๖๐ รับรู้ร้อยละ ๗๐

โครงการที่ ๘.๒
ชื่อโครงการ : สร้างความยั่งยืนให้แก่สหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้สหกรณ์มีการด�ำเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปีละ ๒๐๐ แห่ง

๖๔
- มีรายงานผล
การเผยแพร่คู่มือ
แนวทาง
การน้อมน�ำ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ
ร้อยละ ๑๐๐
- มีผลการ
รายงานการ
รับรู้ร้อยละ ๘๐

- มีผลการทบทวนคู่มือทุกปี
- มีรายงานผลการเผยแพร่คู่มือ
แนวทาง การน้อมน�ำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ
ร้อยละ ๑๐๐
- มากกว่าร้อยละ ๘๐
มีผลการรายงานการรับรู้

๖๕-๗๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
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๓.๒ จัดอบรมให้ความรู้และวิธี
การประยุกต์ใช้แนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงประยุกต์ใช้กับการ
ด�ำเนินงานของสหกรณ์
แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์และสหกรณ์

๓. กิจกรรม (งานที่ท�ำ)

๖๐
มีแผนการอบรมให้
ความรู้ด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอ
เพียงและประยุกต์
ใช้กับการด�ำเนิน
งานของสหกรณ์

๖๑
ร้อยละ ๒๐ ของ
สหกรณ์ที่เข้ารับ
การอบรม
- มีรายงานผล
อบรม

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐-๖๔
๖๒
๖๓
ร้อยละ ๒๐ ของ ร้อยละ ๒๐ ของ
สหกรณ์ที่เข้ารับ สหกรณ์ที่เข้ารับ
การอบรม
การอบรม
- มีรายงานผล
- มีรายงานผล
อบรม
อบรม
- มีรายงานผลการ - มีการศึกษาดู
แลกเปลี่ยนเรียน งานในสหกรณ์
รู้แนวทางปฏิบัติ ที่มีแนวปฏิบัติ
ที่ดีระหว่าง
ที่ดีด้านปรัชญา
สหกรณ์
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ประยุกต์ใช้กับ
การด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์
๖๔
ร้อยละ ๒๐ ของ
สหกรณ์ที่เข้ารับ
การอบรม
- มีรายงานผล
อบรม
- มีรายงานการ
ถอดบทเรียนและ
การจัดการความ
รู้ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอ
เพียงฯ

สหกรณ์มีการน้อมน�ำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้กับการด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง

๖๕-๗๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่ท�ำ)
๖๐-๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๓.๓ การน�ำไปสู่การปฏิบัติด้าน มีรายงานผลข้อมูล ร้อยละ ๒๐ ของ ร้อยละ ๔๐ ของ ร้อยละ ๖๐ ของ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ การปฏิบัติใน
สหกรณ์มีแนวทาง สหกรณ์มีแนวทาง สหกรณ์มีแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงกับการ ด้านการประยุกต์ การปฏิบัติและ การปฏิบัติและ การปฏิบัติและ
ด�ำเนินงานของสหกรณ์
ใช้ปรัชญาของ
ได้น�ำไปปฏิบัติ
ได้น�ำไปปฏิบัติ
ได้น�ำไปปฏิบัติ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการประยุกต์ ด้านการประยุกต์ ด้านการประยุกต์
กับการด�ำเนินงาน ใช้ปรัชญาของ
ใช้ปรัชญาของ
ใช้ปรัชญาของ
ของสหกรณ์
เศรษฐกิจพอ
เศรษฐกิจพอ
เศรษฐกิจพอ
เพียงฯ
เพียงฯ
เพียงฯ
- มีรายงานผล
- มีรายงานผล
- มีรายงานผล
การปฏิบัติด้าน การปฏิบัติด้าน การปฏิบัติด้าน
ปรัชญาของ
ปรัชญาของ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอ
เศรษฐกิจพอ
เศรษฐกิจพอ
เพียงฯ ร้อยละ
เพียงฯร้อยละ
เพียงฯ ร้อยละ
๒๐
๔๐
๖๐
๓.๔ ติดตาม / ประเมินผล
มีแผนติดตามและ มีรายงานผล
มีรายงานผล
มีรายงานผล
ประเมินผล
ติดตามและ
ติดตามและ
ติดตามและ
ประเมินผล
ประเมินผล
ประเมินผล
ปี ๖๐
ปี ๖๑
ปี ๖๒
๖๔
ร้อยละ ๘๐ ของ
สหกรณ์มีแนวทาง
การปฏิบัติและ
ได้น�ำไปปฏิบัติ
ด้านการประยุกต์
ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอ
เพียงฯ
- มีรายงานผล
การปฏิบัติด้าน
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอ
เพียงฯ ร้อยละ
๘๐
มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผล
ปี ๖๓
มีรายงานผลติดตามและ
ประเมินผลทุกปี

มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
สหกรณ์มีแนวทางการปฏิบัติ
และได้น�ำไปปฏิบัติด้าน
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงฯ
- มากกว่าร้อยละ ๘๐ มี
รายงานผลการปฏิบัติด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงฯ

๖๕-๗๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่ท�ำ)
๖๐-๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๓.๕ จัดประกวดสหกรณ์ที่มี
- มีหลักเกณฑ์
- มีสหกรณ์ได้
- มีสหกรณ์ได้
- มีสหกรณ์ได้
การน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจ ขั้นตอน วิธีการ รางวัลด้าน
รางวัลด้าน
รางวัลด้าน
พอเพียงในการปฏิบัติงาน
ในการประกวด น้อมน�ำปรัชญา น้อมน�ำปรัชญา น้อมน�ำปรัชญา
และเชิดชูผลงาน
สหกรณ์น้อมน�ำ เศรษฐกิจพอ
เศรษฐกิจพอ
เศรษฐกิจพอ
ปรัชญาเศรษฐกิจ เพียงฯ เป็นเลิศ เพียงฯเป็นเลิศ
เพียงฯ เป็นเลิศ
พอเพียงฯ ดีเลิศ - มีรายงานผล
- มีรายงานผล
- มีรายงานผล
การจัดประกวด การจัดประกวด การจัดประกวด
ปี ๖๑
ปี ๖๒
ปี ๖๓
- มีโครงการพัฒนา - มีผลการด�ำเนิน
ต่อยอดสหกรณ์ งานโครงการ
ด้านการประยุกต์ พัฒนาต่อยอด ฯ
ใช้ปรัชญาของ
ปี ๖๒
เศรษฐกิจพอ
เพียง
๖๔
- มีสหกรณ์ได้
- มีสหกรณ์ได้รางวัลด้าน
รางวัลด้าน
น้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอ
น้อมน�ำปรัชญา เพียงฯ เป็นเลิศ
เศรษฐกิจพอ
- มีรายงานผลการจัดประกวด
เพียงฯเป็นเลิศ
ทุกปี
- มีรายงานผล
การจัดประกวด
ปี ๖๔
- มีผลการด�ำเนิน
งานโครงการ
พัฒนาต่อยอด ฯ
ปี ๖๓

๖๕-๗๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙
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๐.๕

๖๐
-

๖๔
มีรายงานผล
มีรายงานผลการทบทวนแผน
การทบทวนแผน ด้านน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจ
ด้านน้อมน�ำ
พอเพียง ฯทุกปี
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯ ปี ๖๓
๑๐
๕๐
๕๐
๕๐

๖๕-๗๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สหกรณ์สามารถด�ำเนินงานด้วยความยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ ๘๐ มีการด�ำเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ  กองพัฒนาสหกรณ์ดา้ นการเงินและร้านค้า กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่ เกษตรกร กองประสานงานโครงการพระราชด�ำริ

๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๓.๖. ทบทวนแผนด้านน้อมน�ำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ

๓. กิจกรรม (งานที่ท�ำ)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐-๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
มีรายงานผล
มีรายงานผล
มีรายงานผล
การทบทวนแผน การทบทวนแผน การทบทวนแผน
ด้านน้อมน�ำ
ด้านน้อมน�ำ
ด้านน้อมน�ำ
ปรัชญาเศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯ ปี ๖๐ พอเพียง ฯ ปี ๖๑ พอเพียง ฯ ปี ๖๒
๑๐
๑๐
๑๐
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ภาคผนวก
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