แผนปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564)

กองแผนงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
โทร. 0 2282 8059

คำนำ
การจัดทาแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับนี้ เป็นการดาเนินการ
ขยายผลการวางกรอบพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในระยะ 5 ปีแรกของแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) ดังนั้ น เพื่อให้การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการขับเคลื่ อนและการดาเนินงาน
ที่ชั ด เจนและสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงต่ อ เนื่ อ งกั บ ยุท ธศาสตร์ก รมส่ ง เสริ มสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
แผนพัฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากร เทคโนโลยี ส ารสนเทศ นวั ต กรรม ภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ให้ ก้าวทันกระแสการเปลี่ ย นแปลง ในโอกาสนี้ กรมส่ งเสริมสหกรณ์ต้องขอขอบคุณผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ทั้งระดับเจ้าหน้าที่และระดับผู้บริหาร ตลอดถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีส่วนสาคัญในการช่วยจัดทาแผนปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ให้สาเร็จลุล่วงมาด้วยดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดจะได้ใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายได้ในระดับหนึ่ง
กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
กุมภาพันธ์ 2560
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บทที่ 1 บทนา
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หลักการและเหตุผล
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร และ
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สารบัญภาพ
ภาพที่ 1 ภาพรวมยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
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จ

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕64) จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความแข้งแข็ง
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕64) นั้น ได้รวบรวม
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจาก 3 แหล่งหลักสาคัญ ประกอบด้วย แผน
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ 2560
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
วิสัยทัศน์
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับฐานรากของประเทศ
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. พัฒนาระบบการกากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
4. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีด
ความสามารถของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมระดับฐานรากของประเทศ ด้วยการเร่งพัฒนา
บุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานและจัดอันดับ
ความเชื่อถือของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1.2 สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
1.3 เพิ่มศักยภาพกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
สหกรณ์อย่างทั่วถึง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
เป้าหมาย
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถสู่มืออาชีพ
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
และมีความผูกพันในเป้าหมายของงาน
2.2 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ โดยการถ่ายโอนองค์ความรู้
ของผู้มีประสบการณ์และภูมิปัญญาสูงสู่บุคลากรรุ่นใหม่
2.3 พัฒนาระบบงานและกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
เป้าหมาย
ประชาชนได้รับรู้การดาเนินงานและเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อภาพลักษณ์
ของสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์
กลยุทธ์
3.1 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและสหกรณ์สู่สาธารณชน
โดยนานโยบายภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อน
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย
ผลักดันการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
กลยุทธ์
4.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนา จัดเก็บองค์ความรู้
ที่สาคัญให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาไปใช้ในการสร้างนวัตกรรม
ด้านสหกรณ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
4.2 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การผลิต การแปรรูป การตลาด
การเงิน และนวัตกรรมมาใช้ในระบบสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการกากับดูแล
เป้าหมาย
ระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการ การกากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการพัฒนาและนาไปใช้
กลยุทธ์
5.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานและสามารถ
เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ
5.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมและ
เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
5.3 พัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อใช้ในการแนะนาส่งเสริม
กากับ และตรวจสอบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
5.4 พัฒนาระบบมาตรฐานการกากับดูแลสหกรณ์
5.5 การใช้อานาจการเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ไปใช้ในการส่งเสริมสนับสนุน
และกากับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
เป้าหมาย
สร้างระบบรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์
กลยุทธ์
6.1 ผลักดันการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
เป้าหมาย
ระบบส่งเสริมสหกรณ์สู่คณ
ุ ภาพมาตรฐานได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
กลยุทธ์
7.1 ส่งเสริมการดาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบคุณภาพ
มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
เป้าหมาย
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการดูแลกิจการที่ดี
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
8.1 พัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์
แผนปฏิบัติกำรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
1. กิจกรรม/โครงการ จากแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ในระยะ 5 ปีแรก จานวน 39 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณรวม 4,294.90 ล้านบาท
2. กิจกรรม/โครงการ จากแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
เฉพาะที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมและโครงการบูรณาการของรัฐบาล จานวน 78 กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณรวม 898.47 ล้านบาท
3. โครงการ จากโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ
2560 จานวน 24 โครงการ งบประมาณรวม 181.40 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น 141 กิจกรรม/โครงกำร งบประมำณรวม 5,374.77 ล้ำนบำท
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บทที่ 1
บทนำ
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บทที่ 1 บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนระยะยำวในกำรพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ควำมเข้มแข็ง โดยวิเครำะห์
ข้อมูล สภำพทั่ว ไป ทบทวนสถำนภำพ/สถำนกำรณ์ที่เปลี่ ยนแปลง สภำพปัจจัยภำยในและภำยนอก กำหนด
ประเด็นควำมท้ำทำย กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด และกิจกรรม/โครงกำร
ตลอดจนมีควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และกำรพัฒนำประเทศไปสู่ประเทศที่มีรำยได้
สูงและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ประเทศไทย 4.0) ภำยในทิศทำงกำรพัฒนำของแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมี
ส่วนร่วม มุ่งสร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับภำคกำรเกษตรของประเทศภำยใต้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ควบคู่ไปกับกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภำพทำงกำรเกษตร สร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เกษตรกรและ
สถำบันเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐำนะหน่วยงำนรับผิดชอบหลักในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง ให้สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร จึงต้องดำเนินกำรกำรพัฒ นำให้ ชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) โดยขยำยผลกำรกำหนดกรอบแนวทำงพัฒนำและสร้ำงควำมมั่นคง ยั่งยืนแก่สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร เพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถในด้ำนองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่จะช่วยในกำรบริหำร
จัดกำร กำรผลิต กำรแปรรูป กำรบริกำร และกำรตลำด ให้ทันต่อกระแสกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่ง เป็นภำรกิจที่ท้ำทำย
อย่ำงยิ่ง
ด้วยเหตุผลและควำมจำเป็นดังกล่ำว กรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้องดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติติกำรกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อขยำยผลและสนับสนุนแผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) ในระยะ 5 ปี แ รก ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น กำรพั ฒ นำและส่ ง เสริ ม ภำพลั ก ษณ์ ที่ ดี และพั ฒ นำขี ด
ควำมสำมำรถของสหกรณ์ ด้วยระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ บุคลำกรมืออำชีพ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติติกำรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) รองรับภำรกิจส่งเสริมและ
พัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ควำมเข้มแข็ง ในระยะ 5 ปีแรก ภำยใต้ยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579)
2. เพื่ อให้ ห น่ ว ยงำนในสั ง กั ด กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ น ำแผนปฏิ บั ติ ติ ก ำรกรมส่ งเสริม สหกรณ์ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564) ไปแปลงสู่กำรปฏิบัติในปีงบประมำณ 2560 และนำกิจกรรม/โครงกำรใช้ในกำรจัดทำ
คำของบประมำณในปีงบประมำณ 2561-2564 ในกำรพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่ำงเป็นเอกภำพ
มีทิศทำงและเป้ำหมำยที่ชัดเจน
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
. กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทำงในกำรยกระดับและพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในระยะ 5 ปีแรก
ภำยใต้ยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่ชัดเจนและมีเป้ำหมำยเดียวกัน ทั้งด้ำนกำร
พัฒนำควำมเข้มแข็ง เพิ่มศักยภำพควำมสำมำรถของบุคลำกร กำรสร้ำงภำพลั กษณ์ ที่ดีขององค์กร เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันพัฒนำระบบเทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรจัดกำร และกำรกำกับดูแล พัฒนำระบบ
คุณภำพมำตรฐำนสำกล กำรใช้หลักธรรมำภิบำลและภูมิปัญญำสหกรณ์อย่ำงยั่งยืน
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บทที่ 2
กรอบการจัดทาแผนปฏิบัติการ
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บทที่ 2 กรอบการจัดทาแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
กรอบและขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
1. รวบรวมข้อมูลการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยศึกษาและวิเคราะห์จาก
1.1 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ระยะ 5 ปีแรก
1.2 โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ 2560
1.3 แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. ยกร่างแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ โครงการ ระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี โดยอ้างอิงจากแผน
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ระยะ 5 ปีแรก โครงการตามนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และแผนปฏิบั ติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหลั ก
รวมทั้งเพื่อให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นได้ติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือจากกอง/สานักที่คาดว่าจะเสนอโครงการ
นโยบายด าเนิ น การเพิ่ ม เติ ม ระหว่ า งปี ง บประมาณ 2560 เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ แ ละรวบรวมบรรจุ เ ข้ า ไปใน
แผนปฏิบัติการให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น
3. นาเสนอร่ างแผนปฏิบัติการกรมส่ งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ให้ กับหน่วยงาน
ที่เ กี่ย วข้อง(ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรมส่ งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th เพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากนั้น นาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาวิเคราะห์ความถี่ในแต่ล ะประเด็น
เพื่อนามาปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
4. น าเสนอร่ างแผนปฏิ บั ติ ก ารกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ฉบั บปรั บปรุ ง
ต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและถือใช้สู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ 2560 และนา
โครงการภายในแผนปฏิบัติการนี้ไปใช้ในการจัดทาคาของบประมาณในปีงบประมาณ 2561-2564 ในการพัฒนา
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อไป
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บทที่ 3
ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ
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บทที่ 3 ผลการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ

วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 20 ปี
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม ในระดับฐานรากของประเทศ

พันธกิจกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 20 ปี
1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนา
ขีดความสามารถบุคลากรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์
3) พัฒนาระบบการกากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ด้วยระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2) ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
4) พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
และสร้างภาพลั กษณ์ที่ดี

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ปี 2565-2569
ปี 2570-2574

ปี 2560-2564
เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริม
ภาพลักษณ์ทดี่ ี และพัฒนาขีด
ความสามารถของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร ด้วยระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นองค์กรที่นาระบบบริหารจัดการ
สมัยใหม่ เทคโนโลยี และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรมีความสามารถทางการ
แข่งขัน และมีภาพลักษณ์ทดี่ ี

เป็นองค์กรทีย่ กระดับ
ความสามารถของขบวนการ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้
สามารถกากับและพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ปี 2575-2579
เป็นองค์กรที่รกั ษาความสมดุลของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับฐานรากของประเทศ ที่มคี วาม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 6
สนับสนุนการพัฒนาระบบ
รักษาเสถียรภาพของสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างภาพลักษณ์องค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
เพื่อการบริหารจัดการ และการกากับดูแล

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 8
การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล
และภูมิปัญญาสหกรณ์

ภาพที่ 1 ภาพรวมยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
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ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕64) นั้น ได้รวบรวม ศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจาก 3 แหล่งหลักสาคัญ ประกอบด้วย
- แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เป็นการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และโครงการในระยะ 5 ปีแรก
- โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ 2560 เป็นการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่สนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน
ปีงบประมาณ 2560 โดยรวบรวมจากโครงการของกอง/ส านักที่ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณให้
ดาเนินการแล้ว และจากติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือจากกอง/สานักที่คาดว่า จะเสนอโครงการนโยบาย
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2560
- แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานประจาปี ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ
2560 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นการรวบรวมมาจาก
การวิเคราะห์ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แบ่งเป็น
1. ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สาคัญ ที่ได้จากการทบทวนศักยภาพการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า
1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้น้าหนักงานด้านการเกษตรเป็นสาคัญ และให้ความสาคัญใน
เรื่องของวิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร ไม่ครอบคลุมสหกรณ์ทุกประเภท ขณะที่มองว่าการพัฒนาสหกรณ์และ
กลุม่ เกษตรกรเป็นภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์หน่วยงานหลัก
2) การวางแผนอัตรากาลังและการสร้างคนเพื่อทดแทน เกิดช่องว่างโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารที่มี
ความรู้ความสามารถประสบการณ์และองค์ความรู้กาลั งจะเกษียณอายุราชการเป็นจานวนมากในช่วง 2 -3 ปี
ข้างหน้า ทาให้องค์ความรู้ในตัวบุคคลที่จะส่งต่อหรือถ่ายทอดสู่การจัดการองค์ความรู้ (KM) สู่รุ่นต่อไป มีช่องว่าง
มากถึง 5-10 ปี จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการพัฒนาเพื่อทดแทนและสร้างแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ทายาท
รุ่นต่อ ๆ ไป
3) การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพยังไม่เป็นระบบและต่อเนื่องมากนั ก การเติมเต็มองค์ความรู้
ทั ก ษะในงานด้ า นการส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐานส าคั ญ ของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ เพื่ อ รองรั บ บริ บ ท
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จาเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรม กฎหมาย การปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ
4) งานด้านวิจัยและพัฒนางานสหกรณ์ยังมีน้อยมาก การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ
ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ยังได้รับการสนับสนุนหรือให้ความสาคัญน้อย ทาให้ขาด
โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการวิจัยในด้านนี้
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5) ภาพลักษณ์องค์กร ในช่วงหลายปี สหกรณ์ในการส่งเสริมของกรมส่งเสริมสหกรณ์มักได้รับ
ข่าวคราวด้านลบอยู่บ่อย ๆ เช่น ปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ (อาทิ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด) ปัญหา
การดาเนินธุรกิจผิดวัตถุประสงค์ (อาทิ สลากกินแบ่งรัฐบาล) และนับวันจะทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบทา ง
การเงินต่อสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ การเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาล่าช้าไม่ทันกาล
6) เครื่องมือในการส่งเสริมสหกรณ์มีอยู่ แต่ยังขาดความต่อเนื่องในการทบทวน ปรับปรุง และ
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ระบบมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ (Cooperative
Quality Award : CQA) ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion System : CPS) มาตรฐาน
สหกรณ์ (Cooperative Standard) และเร่งการสร้างความยั่งยืนทั้งในเรื่องของหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จากการสร้างการ
มีส่วนร่วมและระดมความคิดเห็นร่วมกันจากบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีความรู้ประสบการณ์สูงในงาน
ที่รับผิดชอบด้านการจัดทาแผนงาน โครงการ ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ ความรู้ ด้านโครงสร้างและอัตรากาลัง ด้านระบบ
มาตรฐานต่าง ๆ โดยได้รับคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง พบว่า
ก) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
1) บุคลากรมีอุดมการณ์และค่านิยมในการทางานร่วมกัน
2) บุคลากรมีความพร้อมในการสนองนโยบายภาครัฐ
3) โครงสร้างองค์กรและบุคลากรกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
4) มีการสื่อสารที่รวดเร็วและครอบคลุมทุกจังหวัด
5) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์
6) มี ก องทุ น พั ฒ นาสหกรณ์ เ ป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น
การดาเนินงานของสหกรณ์
7) มีเครื่องมือในการส่งเสริมงานคุณภาพของสหกรณ์ เช่น CQA มาตรฐานสหกรณ์
สหกรณ์ดีเด่น 360 องศา เป็นต้น
8) มีหน่วยงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์ให้กับประชาชน
จุดอ่อน (Weaknesses)
1) นโยบายและการปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากการโยกย้ายสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานของบุคลากร
2) ผลสารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อขวัญ กาลังใจ โอกาส ความก้าวหน้า
และความผูกพันในเป้าหมายของงานอยู่ในระดับต่า
3) บุ ค ลากรที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละภู มิ ปั ญ ญาสู ง ก าลั ง จะเกษี ย ณอายุ แ ละไม่ มี
การวางแผนทดแทนคนที่มีประสบการณ์
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4) ระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยังไม่เป็นปัจจุบันและขาดการเชื่อมโยงข้อมูล
5) การน าแผนกลยุ ทธ์ ปฏิ บัติ งานระยะสั้ น และระยะยาว มาใช้ เ พีย งบางส่ ว นและ
ขาดความต่อเนื่อง
6) โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการทางาน รวมถึงข้อกาหนดและตัวชี้วัด
ในกระบวนการยังไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
7) ขาดการส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
8) ขีดความสามารถของการส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้าสู่เวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก
ยังขาดกระบวนการหรือแนวทางที่ชัดเจน
9) มีการใช้ดุลพินิจตามกฎหมายสหกรณ์ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
10) ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ที่มุ่งไปสู่เป้าหมายและผลลัพธ์เดียวกัน
11) ขาดการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร
12) บุคลากรมีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเงิน การลงทุน การกากับและ
ตรวจสอบไม่เพียงพอ
ข. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
โอกาส (Opportunities)
1) การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน
2) นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนสหกรณ์
3) มีกฎหมายเฉพาะในการกากับดูแลสหกรณ์
4) วัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรมในชนบทเอื้อต่อการรวมกลุ่ม
5) มีผู้แทนสหกรณ์ไทยเป็นผู้นาองค์กรด้านการสหกรณ์ระดับนานาชาติ (ICA)
6) มีเทคโนโลยีดิจิตอลและสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ส ามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
7) รัฐพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่
8) พฤติกรรมผู้ บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมดิจิตอล สังคมผู้สูงอายุ และ
บริโภคอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
9) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในแต่ละระดับมีมากขึ้น/ไม่มีการกีดกันทางด้านภาษีแต่
จะมีเงื่อนไขอื่น เช่น การใช้แรงงาน (NTB) /เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก/ระบบสหกรณ์เป็นที่ยอมรับและสร้าง
ความเป็นธรรมของทั่วโลก
ข้อจากัด/ภัยคุกคาม (Threats)
1) ผู้รับบริการขาดความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
2) การนาระบบการเมืองมาใช้ในระบบสหกรณ์
3) การแสวงหาผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องในระบบสหกรณ์
4) ประชาชนลดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์
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3. กลยุทธ์ และความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ จากการวิเคราะห์ด้วย TOWS
MATRIX Analysis
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Challenge)
C1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมือ
อาชีพด้านการสหกรณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและมีความ
ผูกพันในเป้าหมายของงาน
C2 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ โดยการถ่ายโอน
องค์ความรู้ของผู้มีประสบการณ์และภูมิปัญญาสูงสู่
บุคลากรรุ่นใหม่
C3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐาน
และสามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและตัดสินใจ
C4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดสินค้า
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
C5 พัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อใช้ใน
การแนะนาส่งเสริม กากับ และตรวจสอบสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
C6 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนา จัดเก็บองค์
ความรู้ที่สาคัญให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาไปใช้
ในการสร้างนวัตกรรมด้านการสหกรณ์ให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่
C7 พัฒนาระบบมาตรฐานการกากับดูแลสหกรณ์

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Advantage)
A1 นาจุดที่เป็นโอกาสของสหกรณ์มาเป็นยุทธศาสตร์ใน
การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสหกรณ์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
A2 นาศักยภาพกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่มีอยู่ไปกาหนด
เป็นนโยบายยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ให้ตอบสนองความ
ต้องการของสหกรณ์ได้อย่างทั่วถึง
A3 การใช้อานาจการเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ไปใช้ใน
การส่งเสริมสนับสนุนและกากับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
A4 เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการดาเนินงานของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
A5 นานโยบายภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรและสหกรณ์
A6 ส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์เป็นฐานการผลิต
อาหารปลอดภัยที่สาคัญตามมาตรฐานสากล (GMP
GAP)
A7 ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์เข้ามาใส่ใจ
ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

C8 พัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี
C9 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของ
สหกรณ์
C10 จัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ์
C11 พัฒนาระบบงาน และกระบวนการทางานให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม
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ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Challenge)
C12 พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ
C13 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การผลิต
การแปรรูป การตลาด การเงิน และนวัตกรรมมาใช้ใน
ระบบสหกรณ์

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Advantage)

กาหนดกลยุทธ์ ประกอบด้วย
1) กลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพ (S+O) เป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีอยู่และสภาพโอกาส
ที่เอื้ออานวย เพิ่มศักยภาพในการทางานขององค์กร เกิดปริมาณงานและคุณภาพที่สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
จุดแข็ง S

โอกาส O

1) บุคลากรมีอุดมการณ์และค่านิยมในการทางานร่วมกัน
2) บุคลากรมีความพร้อมในการสนองนโยบายภาครัฐ
3) โครงสร้างองค์กรและบุคลากรกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
4) มีการสื่อสารที่รวดเร็วและครอบคลุมทุกจังหวัด
5) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์
6) มีกองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุน เพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนการดาเนินงานของสหกรณ์
7) มีเครื่องมือในการส่งเสริมงานคุณภาพของสหกรณ์ เช่น CQA
มาตรฐานสหกรณ์ สหกรณ์ดีเด่น 360 องศา เป็นต้น
8) มีหน่วยงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ นการสหกรณ์ให้กับ
ประชาชน

1) การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในกลุม่ ประเทศอาเซียน
2) นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนสหกรณ์
3) มีกฎหมายเฉพาะในการกากับดูแลสหกรณ์
4) วัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรมในชนบทเอื้อต่อการรวมกลุ่ม
5) มีผู้แทนสหกรณ์ไทยเป็นผู้นาองค์กรด้านการสหกรณ์ระดับ
นานาชาติ (ICA)
6) มีเทคโนโลยีดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
7) รัฐพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่
8) พฤติกรรมผู้บริโภคเปลีย่ นแปลงไปตามสภาพสังคมดิจติ อล
สังคมผูส้ ูงอายุ และบริโภคอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
9) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในแต่ละระดับมีมากขึ้น/ไม่มีการ
กีดกันทางด้านภาษีแต่จะมีเงื่อนไขอื่น เช่น การใช้แรงงาน
(NTB) /เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก/ระบบสหกรณ์เป็นที่
ยอมรับและสร้างความเป็นธรรมของทั่วโลก

กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพ ( S + O )
1. พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ
2. นาศักยภาพกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่มีอยูไ่ ปกาหนดเป็นนโยบายยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ให้ตอบสนองความต้องการของสหกรณ์ได้
อย่างทั่วถึง
3. เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการดาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์เป็นฐานการผลิตอาหารปลอดภัยทีส่ าคัญตามมาตรฐานสากล (GMP GAP)
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2) กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน (S+T) เป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการทางานให้ลดน้อยลง
จุดแข็ง S

ข้อจากัด/ภัยคุกคาม T

1) บุคลากรมีอุดมการณ์และค่านิยมในการทางานร่วมกัน
2) บุคลากรมีความพร้อมในการสนองนโยบายภาครัฐ
3) โครงสร้างองค์กรและบุคลากรกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
4) มีการสื่อสารที่รวดเร็วและครอบคลุมทุกจังหวัด
5) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์
6) มีกองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุน เพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนการดาเนินงานของสหกรณ์
7) มีเครื่องมือในการส่งเสริมงานคุณภาพของสหกรณ์ เช่น CQA
มาตรฐานสหกรณ์ สหกรณ์ดีเด่น 360 องศา เป็นต้น
8) มีหน่วยงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ นการสหกรณ์ให้กับ
ประชาชน

1) ผู้รับบริการขาดความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
2) การนาระบบการเมืองมาใช้ในระบบสหกรณ์
3) การแสวงหาผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องในระบบสหกรณ์
4) ประชาชนลดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์

กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน (S+T)
1. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาลและมีความผูกพันในเป้าหมายของงาน
2. พัฒนาระบบมาตรฐานการกากับดูแลสหกรณ์
3. การใช้อานาจการเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ไปใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนและกากับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. นานโยบายภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรและสหกรณ์
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3) กลยุทธ์เร่งพัฒนา (W + O) ใช้ประโยชน์จากสภาพโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวย
ต่อการทางานเป็นปัจจัยผลักดันจากภายนอกให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรที่มีจุดอ่อนรอการแก้ไข
ปรับปรุง
จุดอ่อน W

โอกาส O

1) นโยบายและการปฏิบตั ิงานขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากการ
โยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานของบุคลากร
2) ผลสารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี ่อขวัญ กาลังใจ
โอกาส ความก้าวหน้าและความผูกพันในเป้าหมายของงานอยู่ใน
ระดับต่า
3) บุคลากรที่มีประสบการณ์และภูมิปัญญาสูงกาลังจะเกษียณอายุ
และไม่มีการวางแผนทดแทนคนทีม่ ีประสบการณ์
4) ระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร ยังไม่เป็นปัจจุบันและ
ขาดการเชื่อมโยงข้อมูล
5) การนาแผนกลยุทธ์ปฏิบัติงานระยะสั้นและระยะยาว มาใช้
เพียงบางส่วนและขาดความต่อเนือ่ ง
6) โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการทางาน รวมถึง
ข้อกาหนดและตัวชี้วัดในกระบวนการยังไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
7) ขาดการส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
8) ขีดความสามารถของการส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้าสูเ่ วทีระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก ยังขาดกระบวนการหรือแนวทางที่ชัดเจน
9) มีการใช้ดุลพินิจตามกฎหมายสหกรณ์ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
10) ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ที่มงุ่ ไปสูเ่ ป้าหมาย
และผลลัพธ์เดียวกัน
11) ขาดการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร
12) บุคลากรมีองค์ความรูด้ ้านการบริหารจัดการ การเงิน
การลงทุน การกากับและตรวจสอบไม่เพียงพอ

1) การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในกลุม่ ประเทศอาเซียน
2) นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนสหกรณ์
3) มีกฎหมายเฉพาะในการกากับดูแลสหกรณ์
4) วัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรมในชนบทเอื้อต่อการรวมกลุ่ม
5) มีผู้แทนสหกรณ์ไทยเป็นผู้นาองค์กรด้านการสหกรณ์ระดับ
นานาชาติ (ICA)
6) มีเทคโนโลยีดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
7) รัฐพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่
8) พฤติกรรมผู้บริโภคเปลีย่ นแปลงไปตามสภาพสังคมดิจติ อล
สังคมผูส้ ูงอายุ และบริโภคอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
9) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในแต่ละระดับมีมากขึ้น/ไม่มีการ
กีดกันทางด้านภาษีแต่จะมีเงื่อนไขอื่น เช่น การใช้แรงงาน
(NTB) /เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก/ระบบสหกรณ์เป็นที่
ยอมรับและสร้างความเป็นธรรมของทั่วโลก

กลยุทธ์เร่งพัฒนา (W + O)
1. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ โดยการถ่ายโอนองค์ความรู้ของผูม้ ีประสบการณ์และภูมิปัญญาสูงสูบ่ ุคลากรรุ่นใหม่
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
4. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนา จัดเก็บองค์ความรู้ที่สาคัญให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาไปใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมด้านการสหกรณ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
5. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
6. พัฒนาระบบงาน และกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม
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กลยุทธ์เร่งพัฒนา (W + O)
7. ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และนวัตกรรมมาใช้ในระบบสหกรณ์
8. นาจุดที่เป็นโอกาสของสหกรณ์มาเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสหกรณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์เข้ามาใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

4) กลยุทธ์แก้วิกฤติ (W+T) เป็นการใช้ประโยชน์จากสภาพโอกาสที่เลวร้ายและจุดอ่อนของ
หน่วยงานที่มีอยู่แสวงหาแนวทางใหม่ๆ และปรับรื้อระบบการทางานให้ต่างจากเดิม เพื่อหาทางอยู่รอดให้ได้ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออานวย
จุดอ่อน W

ข้อจากัด/ภัยคุกคาม T

1) นโยบายและการปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากการ
โยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานของบุคลากร
2) ผลส ารวจความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรที่ มี ต่ อ ขวั ญ ก าลั ง ใจ
โอกาส ความก้าวหน้าและความผูกพันในเป้าหมายของงานอยู่ใน
ระดับต่า
3) บุคลากรที่มีประสบการณ์และภูมิปัญญาสูงกาลังจะเกษียณอายุ
และไม่มีการวางแผนทดแทนคนที่มีประสบการณ์
4) ระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร ยังไม่เป็นปัจจุบันและ
ขาดการเชื่อมโยงข้อมูล
5) การนาแผนกลยุทธ์ปฏิบัติงานระยะสั้นและระยะยาว มาใช้
เพียงบางส่วนและขาดความต่อเนือ่ ง
6) โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการทางาน รวมถึง
ข้ อ ก าหนดและตั ว ชี้ วั ด ในกระบวนการยั ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์
7) ขาดการส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
8) ขีดความสามารถของการส่งเสริ มสหกรณ์ ให้เข้าสู่ เวทีระดั บ
ภูมิภาคและระดับโลก ยังขาดกระบวนการหรือแนวทางที่ชัดเจน
9) มีการใช้ดุลพินิจตามกฎหมายสหกรณ์ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
10) ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย
และผลลัพธ์เดียวกัน
11) ขาดการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร
12) บุคลาการมีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเงิน
การลงทุน การกากับและตรวจสอบไม่เพียงพอ

1) ผู้รับบริการขาดความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
2) การนาระบบการเมืองมาใช้ในระบบสหกรณ์
3) การแสวงหาผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องในระบบสหกรณ์
4) ประชาชนลดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์

กลยุทธ์แก้วิกฤติ (W+T)
1. พัฒนาระบบสัญญาเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อใช้ในการแนะนาส่งเสริม กากับ และตรวจสอบสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
2. พัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับฐานรากของประเทศ
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. พัฒนาระบบการกากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
4. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถ
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมระดับฐานรากของประเทศ ด้วยการเร่งพัฒนาบุคลากรของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานและจัดอันดับความเชื่อถือ
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1.2 สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
1.3 เพิ่มศักยภาพกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
สหกรณ์อย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
เป้าหมาย
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถสู่มืออาชีพ
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
และมีความผูกพันในเป้าหมายของงาน
2.2 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ โดยการถ่ายโอนองค์ความรู้
ของผู้มีประสบการณ์และภูมิปัญญาสูงสู่บุคลากรรุ่นใหม่
2.3 พัฒนาระบบงานและกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
เป้าหมาย
ประชาชนได้รับรู้การดาเนินงานและเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของสหกรณ์
และกรมส่งเสริมสหกรณ์
กลยุทธ์
3.1 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและสหกรณ์สู่สาธารณชน โดยนานโยบาย
ภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อน
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย
ผลักดันการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กลยุทธ์
4.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนา จัดเก็บองค์ความรู้ที่สาคัญให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมด้านสหกรณ์
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
4.2 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การผลิต การแปรรูป การตลาด
การเงิน และนวัตกรรมมาใช้ในระบบสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการกากับดูแล
เป้าหมาย
ระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการ การกากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการพัฒนาและนาไปใช้
กลยุทธ์
5.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยง
กับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและตัดสินใจ
5.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมและ
เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
5.3 พัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อใช้ในการแนะนาส่งเสริม
กากับ และตรวจสอบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
5.4 พัฒนาระบบมาตรฐานการกากับดูแลสหกรณ์
5.5 การใช้อานาจการเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ไปใช้ในการส่งเสริมสนับสนุน
และกากับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
เป้าหมาย
สร้างระบบรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์
กลยุทธ์
6.1 ผลักดันการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
เป้าหมาย
ระบบส่งเสริมสหกรณ์สู่คุณภาพมาตรฐานได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
กลยุทธ์
7.1 ส่งเสริมการดาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบคุณภาพ
มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
เป้าหมาย
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการดูแลกิจการที่ดี
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
8.1 พัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์
การจัดทาแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
การจัดทาแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยรวบรวมและ
วิเคราะห์ เพื่อจั ดทารายละเอียดกิจ กรรม/โครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการกรมส่ งเสริมสหกรณ์ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564) สรุปได้ดังนี้
1. รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ จานวน 39 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณรวม 4,294.90
ล้านบาท จากแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในระยะ 5 ปีแรก
2. รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ จานวน 78 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณรวม 898.47
ล้านบาท จากแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เฉพาะที่มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กรมและโครงการบูรณาการของรัฐบาล
3. รายละเอียดโครงการ จานวน 24 โครงการ งบประมาณรวม 181.40 ล้านบาท จากโครงการ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ 2560
รวมทั้งสิ้น 141 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณรวม 5,374.77 ล้านบาท
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บทที่ 4
แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
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บทที่ 4 แผนปฏิบัตกิ ารกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ภาพรวมแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
ฐานรากของประเทศ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์
พันธกิจ
2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. พัฒนาระบบการกากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล
4. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
เป้าประสงค์ กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์
เชิงยุทธศาสตร์ ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
8 เป้าหมาย
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์

กลยุทธ์
แนวทาง
พัฒนา
(จุดเน้น)
โครงการ
กิจกรรม

18 กลยุทธ์
5 ปีแรก เน้นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ การกากับควบคุมดูแล
การสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ วางระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและสหกรณ์
39 โครงการ

งบประมาณ
รวม 5 ปี

4,294.9 ล้านบาท
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สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับฐานรากของประเทศ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์
พันธกิจ
2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. พัฒนาระบบการกากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
4. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
เป้าประสงค์เชิง กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถของ
ยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่ม 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
เกษตรกร
ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาขีด
เป้าหมาย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา
ความสามารถสู่มืออาชีพ
วิสัยทัศน์

กลยุทธ์

โครงการ
กิจกรรม
งบประมาณ
รวม 5 ปี

1.1 พัฒนา
1.2 สร้างความ
สหกรณ์และกลุ่ม
ร่วมมือและ
เกษตรกรให้เป็น
เชื่อมโยง
ศูนย์กลางในการ
เครือข่าย
พัฒนาเศรษฐกิจ
สหกรณ์ทั้ง
และสังคมระดับ ภายในประเทศ
ฐานรากของ
และต่างประเทศ
ประเทศด้วยการ
เร่งพัฒนา
บุคลากรของ
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรสู่
มาตรฐานและจัด
อันดับความ
เชื่อถือของ
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร

6
โครงการ

1.3 เพิ่มศักยภาพ
กองทุนพัฒนา
สหกรณ์เพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
สหกรณ์อย่างทั่วถึง

4
1
โครงการ
โครงการ
11 โครงการ
519.09
340
2,500
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
3,359.09 ล้านบาท

2.1 พัฒนาขีด
ความสามารถ
บุคลากรให้มีความ
เป็นมืออาชีพด้าน
การสหกรณ์และ
ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน มี
คุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักธรรมา
ภิบาลและมีความ
ผูกพันในเป้าหมาย
ของงาน

2.2 พัฒนาระบบ
การจัดการความรู้
โดยการถ่ายโอน
องค์ความรู้ของผู้มี
ประสบการณ์และ
ภูมิปัญญาสูงสู่
บุคลากรรุ่นใหม่

2.3 พัฒนา
ระบบงานและ
กระบวนการ
ทางานให้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์

4
โครงการ

1
โครงการ
6 โครงการ
2.5
ล้านบาท
133 ล้านบาท

1
โครงการ

130
ล้านบาท

0.5
ล้านบาท
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64)
(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี)
ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
เป้าหมาย
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
และบุคลากรสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรได้รับ
การพัฒนา
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรให้เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ระดับฐานรากของ
ประเทศด้วยการเร่ง
พัฒนาบุคลากรของ
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรสู่มาตรฐาน
และจัดอันดับความ
เชื่อถือของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)
โครงการ/กิจกรรม

2560

2561

2562

2563

2564

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2564

1.ร้อยละของสหกรณ์
ที่มีความเข้มแข็งใน
ระดับมาตรฐาน
(ระดับ 1 และ 2)

ร้อยละ

82.8 84.6 86.4 88.2 90.0

2.จานวนเกษตรกร
ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
ภาคการเกษตรและ
กลุ่มเกษตรกร

ล้านราย 7.15 7.20 7.25 8.30 8.35

1.1 โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 51
50
50
50
50
251
การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 20 ปี (สู่การปฏิบัติ
พ.ศ. 2560-2579)
1.2 โครงการสร้างกลุ่มสมาชิก
5
6
7
8
9
35
สหกรณ์ต้นแบบเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่
ความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม
1.3 โครงการพัฒนาฝ่ายจัดการ
19.41 22.67 22.67 22.67 22.67 110.09
สหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพ (Smart
Manager Development Program)
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สทส.

สทส.

สทส.
สสจ.
สสพ.

ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

หน่วย
นับ

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)

ค่าเป้าหมาย

2560

2561

2562

2563

2564

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.4 โครงการพัฒนากรรมการ
สหกรณ์ (Smart leadership
Development Program)
1.5 โครงการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของสหกรณ์
1.6 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรม
ด้านการสหกรณ์

15

20

20

20

20

95

สทส.

15

1

1

1

1

19

กพก.

1

2

2

2

2

9

สทส.

1.7 โครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างขบวนการ
สหกรณ์ ภาครัฐและเอกชน (PPP)
1.8 โครงการเชื่อมโยงเครือข่าย
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าใน
ระบบสถาบันเกษตรกร
1.9 โครงการพัฒนาศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์ (CDC) ระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อ
สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
1.10 โครงการเชื่อมโยงเครือข่าย
สหกรณ์อาเซียน

5

10

10

10

10

45

กพก.

10

30

50

50

50

190

กพก.

10

10

15

15

15

65

กพก.
ศสท.

5

10

10

10

5

40

กผง.
กพก.
สทส.

โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564

1.2 สร้างความร่วมมือ
และเชื่อมโยงเครือข่าย
สหกรณ์ทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์

1.3 เพิ่มศักยภาพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสหกรณ์
อย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)
2560

2561

2562

2563

2564

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

500

500

500

500

500

2,500

กพน.

2560 2561 2562 2563 2564
1.11 โครงการสร้างโอกาสการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64)
(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี)
ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากร
ให้มีความเป็นมืออาชีพ
ด้านการสหกรณ์
เป้าหมาย
บุคลากรกรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้รับการพัฒนา
ขีดความสามารถ
สู่มืออาชีพ
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากร
ให้มีความเป็นมืออาชีพ
ด้านการสหกรณ์และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน มีคุณธรรม
จริยธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ
มีความผูกพันใน
เป้าหมายของงาน

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

1.ร้อยละของบุคลากร
ได้รับการพัฒนาและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
2.ร้อยละของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
มีความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์

หน่วย
นับ

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

2560

2561

2562

2563

2564

รวม

2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพด้าน
การสหกรณ์
2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2.3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากร
2.4 โครงการเสริมสร้างค่านิยม
ความผาสุก และความผูกพันใน
องค์กร

-

20

20

20

20

80

สทส.
กกจ.

-

10

10

10

10

40

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

สทส.
กกจ.
กกจ.
กพร.
กกจ.
กพร.

2560 2561 2562 2563 2564

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ร้อยละ

-

-

60

70

80

25

ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์
กลยุทธ์
2.2 พัฒนาระบบการ
จัดการความรู้ โดยการ
ถ่ายโอนองค์ความรู้ของ
ผู้มีประสบการณ์และภูมิ
ปัญญาสูงสู่บุคลากรรุ่น
ใหม่
2.3 พัฒนาระบบงาน
และกระบวนการทางาน
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)
โครงการ/กิจกรรม

2560

2561

2562

2563

2564

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

1

0.5

0.5

0.5

2.5

สทส.

-

0.5

-

-

-

0.5

กพร.

2560 2561 2562 2563 2564
2.5 โครงการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ
(KM)

2.6 โครงการพัฒนา
ระบบงานและ
กระบวนการทางานของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
(SIPOC Model)
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สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับฐานรากของประเทศ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์
พันธกิจ
2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. พัฒนาระบบการกากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
4. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
เป้าประสงค์เชิง กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถของ
ยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ยุทธศาสตร์ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ประชาชนได้รับรู้การดาเนินงานและเกิดทัศนคติ ผลักดันการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไป
เชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของสหกรณ์และกรม
ใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ส่งเสริมสหกรณ์
3.1 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้
4.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
4.2 ส่งเสริมการนา
กลยุทธ์
วิสัยทัศน์

โครงการ
กิจกรรม

ขององค์กรและสหกรณ์สู่
สาธารณชน โดยนานโยบาย
ภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อน

สหกรณ์ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่

และพัฒนา จัดเก็บองค์ความรู้ที่
สาคัญให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และนาไปใช้ในการสร้างนวัตกรรม
ด้านสหกรณ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น
การผลิต การแปรรูป
การตลาด การเงิน และ
นวัตกรรมมาใช้ในระบบ
สหกรณ์

3
โครงการ

1
โครงการ

1
โครงการ

1
โครงการ

4 โครงการ
งบประมาณ
รวม 5 ปี

300
ล้านบาท

2 โครงการ
25
ล้านบาท

325 ล้านบาท

25
ล้านบาท

25
ล้านบาท
50 ล้านบาท
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64)
(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี)
ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างภาพลักษณ์
องค์กร
เป้าหมาย
ประชาชนได้รับรู้การ
ดาเนินงานและเกิด
ทัศนคติเชิงบวกต่อ
ภาพลักษณ์ของสหกรณ์
และกรมส่งเสริม
สหกรณ์
กลยุทธ์
3.1 สร้างภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กรและ
สหกรณ์สู่สาธารณชน
โดยนานโยบายภาครัฐ
เป็นตัวขับเคลื่อน

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

หน่วย
นับ

1.ระดับผลสารวจ
คะแนน
ทัศนคติของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อบุคลากร
กรมอยู่ในระดับดีมาก
2.ร้อยละของประชาชน ร้อยละ
ระดับท้องถิ่นมีการรับรู้
และมีมุมมองเชิงบวก
ต่อภาพลักษณ์สหกรณ์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

2560 2561

2562

2563 2564

4.25

4.25

4.25

4.25

4.25

60

70

90

90

80

3.1 โครงการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
3.2 โครงการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของสหกรณ์
3.3 โครงการส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนให้สหกรณ์ระดับ
อาเภอเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับฐานรากของ
ประเทศ

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2560

2561

2562

2563

2564

รวม

20

20

20

20

20

100

สทส.สสจ.
สสพ.

20

20

20

20

20

100

20

20

20

20

20

100

สทส.สสจ.
สสพ. สก.
กพก. กพง.
กพน. สทส.
สสจ. สสพ.
สสท. สกก.
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ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์
กลยุทธ์
3.2 ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สหกรณ์เป็นฐาน
การผลิตอาหาร
ปลอดภัยที่สาคัญตาม
มาตรฐานสากล
3.3 ส่งเสริมสนับสนุน
ให้สหกรณ์ใส่ใจด้าน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)
2560

2561

2562

2563

2564

รวม

5

5

5

5

5

25

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2564
3.4 โครงการสหกรณ์สีเขียว
(Green Coop)

กพก. สทส.
สสจ. สสพ.
สกก.
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64)
(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี)
ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

หน่วย
นับ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการ
แข่งขันของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย
ผลักดันการนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้
ในสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
กลยุทธ์
4.1 พัฒนาระบบ
บริหารงานวิจยั และ
พัฒนา จัดเก็บองค์
ความรู้ที่สาคัญให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนาไปใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมด้านสหกรณ์
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

1.ร้อยละของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
พัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
2.ร้อยละของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีไปใช้ใน
การดาเนินงาน

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

2560

2561

2562

2563

2564

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5

5

5

5

5

25

กพก. กพง.

2560 2561 2562 2563 2564

ร้อยละ

-

50

60

70

80

ร้อยละ

-

20

20

20

20
4.1 โครงการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
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ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์
กลยุทธ์
4.2 ส่งเสริมการนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น
การผลิต การแปรรูป
การตลาด การเงิน และ
นวัตกรรมมาใช้ในระบบ
สหกรณ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)
2560

2561

2562

2563

2564

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5

5

5

5

5

25

กพก. กพง.

2560 2561 2562 2563 2564
4.2 โครงการส่งเสริมการนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้ในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
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สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับฐานรากของประเทศ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์
พันธกิจ
2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. พัฒนาระบบการกากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
4. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
เป้าประสงค์เชิง กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถของ
ยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการกากับดูแล 6 สนับสนุนการพัฒนาระบบ
รักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
สร้างระบบรักษาเสถียรภาพ
เป้าหมาย ระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการ การกากับดูแลสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรได้รับการพัฒนาและนาไปใช้
ทางการเงินของสหกรณ์
วิสัยทัศน์

กลยุทธ์

5.1 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้
เป็นมาตรฐาน
และสามารถ
เชื่อมโยงกับ
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของ
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร เพื่อใช้
ในการบริหาร
จัดการและ
ตัดสินใจ

โครงการ
กิจกรรม

5
โครงการ

งบประมาณ
รวม 5 ปี

60
ล้านบาท

5.2 พัฒนา
5.3 พัฒนา
ระบบ
ระบบสัญญา
เทคโนโลยี
เตือนภัย
พาณิชย์
ล่วงหน้า
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการ
เพื่อส่งเสริม
แนะนา
และเพิ่มขีด ส่งเสริม กากับ
ความสามารถ และตรวจสอบ
ทางการตลาด สหกรณ์และ
สินค้าสหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร
และกลุ่ม
เกษตรกร

5.4 พัฒนา
ระบบ
มาตรฐานการ
กากับดูแล
สหกรณ์

5.5 การใช้
อานาจการ
เป็นนาย
ทะเบียน
สหกรณ์ไปใช้
ในการส่งเสริม
สนับสนุนและ
กากับดูแล
สหกรณ์ให้
เป็นไปใน
ทิศทาง
เดียวกัน

6.1 ผลักดันการจัดตั้งกองทุนรักษา
เสถียรภาพของสหกรณ์

1
1
โครงการ โครงการ
10 โครงการ
35
10
10
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
125 ล้านบาท

1
โครงการ

2
โครงการ
2 โครงการ
20
ล้านบาท
20 ล้านบาท

2
โครงการ

10
ล้านบาท
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64)
(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี)
ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการ
บริหารจัดการ และการ
กากับดูแล
เป้าหมาย
ระบบเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการ การ
กากับดูแลสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรได้รับการ
พัฒนาและนาไปใช้
กลยุทธ์
5.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
เป็นมาตรฐานและ
สามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร เพือ่
ใช้ในการบริหารจัดการ
และตัดสินใจ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

1.จานวนระบบ
เทคโนโลยีการบริหาร
จัดการการกากับดูแล
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรได้รับการพัฒนา
และนาไปใช้
2. จานวนสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรมีระบบ
เว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบัน
เพิ่มขึ้น
3.ร้อยละของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรมี
กิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น

หน่วย
นับ

ระบบ

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)
2560

2561

2562

2563

2564

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

10

1

1

1

13

ศสท.

10

1

1

1

13

ศสท.

2560 2561 2562 2563 2564

-

8

-

-

-

แห่ง

60

60

60

60

60

ร้อยละ

20

20

20

20

20

5.1 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
เพื่อสนับสนุนสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ส่งเสริมสหกรณ์
5.2 โครงการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายสื่อสารและข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนความ
เข้มแข็งของสหกรณ์ ภายใต้
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการส่งเสริมสหกรณ์

33

ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

2560

2561

2562

2563

2564

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

5

3

3

3

14

ศสท.

0.5

5

1.5

1.5

1.5

10

ศสท.

0.5

5

1.5

1.5

1.5

10

ศสท.

1

1

2

2

2

8

ศสท.

1

10

10

3

3

27

ศสท.

2560 2561 2562 2563 2564
5.3 โครงการพัฒนาการเรียนรู้
การจัดทาเว็บไซต์สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
5.4 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์และเงินกองทุนอื่น
5.5 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธิ์
ให้กับนิคมสหกรณ์และสหกรณ์
ในเขตนิคมสหกรณ์

5.2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ส่งเสริมและเพิ่มขีด
ความสามารถทาง
การตลาดสินค้าสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)

5.6 โครงการกาหนดมาตรฐาน
โปรแกรมสนับสนุนการดาเนินงาน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการส่งเสริม
สหกรณ์
5.7 โครงการเกษตรดิจิตอล
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ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

หน่วย
นับ

กลยุทธ์
5.3 พัฒนาระบบ
สัญญาเตือนภัยล่วงหน้า
เพื่อใช้ในการแนะนา
ส่งเสริม กากับ และ
ตรวจสอบสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

5.4 พัฒนาระบบ
มาตรฐานการกากับดูแล
สหกรณ์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)
2560

2561

2562

2563

2564

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.5

5

1.5

1.5

1.5

10

ศสท.

0.5

5

1.5

1.5

1.5

10

ศสท.

2560 2561 2562 2563 2564
5.8 โครงการพัฒนา
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า
เพื่อใช้ในการ แนะนา
ส่งเสริม กากับ และ
ตรวจสอบ สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
5.9 โครงการ IT เพื่อการ
ตรวจการสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)
2560

2561

2562

2563

2564

รวม

0.5

5

1.5

1.5

1.5

10

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2564

กลยุทธ์
5.5 การใช้อานาจการ
เป็นนายทะเบียน
สหกรณ์ไปใช้ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนและ
กากับดูแลสหกรณ์ให้
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

5.10 โครงการ IT เพื่อการใช้
อานาจนายทะเบียนสหกรณ์

ศสท.
สนม.
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64)
(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี)
ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 6
สนับสนุนการพัฒนา
ระบบรักษาเสถียรภาพ
ของสหกรณ์
เป้าหมาย
สร้างระบบรักษา
เสถียรภาพทางการเงิน
ของสหกรณ์
กลยุทธ์
6.1 ผลักดันการจัดตั้ง
กองทุนรักษา
เสถียรภาพของสหกรณ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

1.ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้ารับการ
พัฒนามีองค์ความรู้
ด้านการเงิน การ
กากับดูแล การ
บริหารการลงทุน
2.ระบบรักษา
เสถียรภาพทางการ
เงินของสหกรณ์ได้รับ
การพัฒนา

หน่วย
นับ

ร้อยละ

ระบบ

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)
2560

2561

2562

2563

2564

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.5

5

1.5

1.5

1.5

10

กพง.

10

-

-

-

-

10

กพง.

2560 2561 2562 2563 2564

-

-

80

1

80

-

80

-

80

-

6.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ของกรมและบุคลากร
ของสหกรณ์ออม
ทรัพย์
6.2 โครงการจัดตั้ง
ธนาคารสหกรณ์
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สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับฐานรากของประเทศ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์
พันธกิจ
2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. พัฒนาระบบการกากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
4. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
เป้าประสงค์เชิง กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถของ
ยุทธศาสตร์
สหกรณ์ ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 การสร้างความยัง่ ยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและ
ยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
ภูมิปัญญาสหกรณ์
ระบบส่งเสริมสหกรณ์สู่คุณภาพมาตรฐานได้รับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการดูแล
เป้าหมาย
การปรับปรุงและพัฒนา
กิจการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
7.1 ส่งเสริมการดาเนินงานของสหกรณ์และ 8.1 พัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี
กลยุทธ์
กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน
เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์
โครงการ
2
2
กิจกรรม
โครงการ
โครงการ
161.5
121
งบประมาณ
ล้านบาท
ล้านบาท
รวม 5 ปี
วิสัยทัศน์
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64)
(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี)
ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาระบบ
คุณภาพมาตรฐานสากล
เป้าหมาย
ระบบส่งเสริมสหกรณ์
สู่คุณภาพมาตรฐาน
ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนา
กลยุทธ์
7.1 ส่งเสริมการ
ดาเนินงานของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรด้วย
ระบบคุณภาพมาตรฐาน

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

1.ร้อยละของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์นาระบบ
ส่งเสริมสหกรณ์ไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ร้อยละของสหกรณ์
ได้รับแนวทางดาเนินงาน
ที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์และได้
นาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)
2560

2561

2562

2563

2564

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.5

20

20

20

20

80.5

สทส.สสจ.

1

30

10

10

30

81

สทส. สสจ.

2560 2561 2562 2563 2564

ร้อยละ

-

100

100

100

100

ร้อยละ

-

50

60

70

80
7.1 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารการจัดการสหกรณ์
ที่ดี
7.2 โครงการเพิ่มประสิทธิ
ภาพระบบการส่งเสริมสหกรณ์
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64)
(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี)
ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 8
การสร้างความยั่งยืน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
และภูมิปัญญาสหกรณ์
เป้าหมาย
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมการดูแลกิจการ
ที่ดีภายใต้หลักธรรมา
ภิบาลและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
8.1 พัฒนาระบบการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อความยั่งยืนของ
สหกรณ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

1.ร้อยละของสหกรณ์
มีระดับการประเมิน
การใช้ธรรมาภิบาล
ที่สูงขึ้น
2.ร้อยละของสหกรณ์
มีการดาเนินงานตาม
แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วย
นับ

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

2560

2561

2562

2563

2564

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.5

20

20

20

20

80.5

สทส. สสจ.

0.5

10

10

10

10

40.5

กพง. กพก.
กคร.

2560 2561 2562 2563 2564

ร้อยละ

-

20

40

60

80

ร้อยละ

-

20

40

60

80

8.1 โครงการสร้างและส่งเสริม
ธรรมาภิบาลให้กับสหกรณ์
8.2 โครงการสร้างความยั่งยืน
ให้แก่สหกรณ์ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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รายละเอียดโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (แยกตามยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี
1.1 โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 ปี (สู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2560-2579)
1.2 โครงการสร้างกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม
1.3 โครงการพัฒนาฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพ (Smart Manager Development Program)
1.4 โครงการพัฒนากรรมการสหกรณ์ (Smart leadership Development Program)
1.5 โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์
1.6 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการสหกรณ์
1.7 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ ภาครัฐและเอกชน (PPP)
1.8 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าในระบบสถาบันเกษตรกร
1.9 โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
1.10 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์อาเซียน
1.11 โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โ ค ร ง ก า ร ที่ 1. 1 จั ด ท า แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ส ห ก ร ณ์ / ก ลุ่ ม เ ก ษ ต ร ก ร 2 0 ปี
(สู่การปฏิบัติ พ.ศ.2560 – 2579)
1. วัตถุประสงค์:
1.1 เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
1.2 เพื่อนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 ปี
(สู่การปฏิบัติ พ.ศ.2560 – 2579)
2. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 77 จังหวัด สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ 2
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)

60

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
25๖๐ – 25๖๔
61
62
63

64

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579
3.2 จัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรบุคลากรสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร 20 ปี
พ.ศ. 2560 – 2579 (ฉบับร่าง) (ค่าใช้จ่าย 1 ล้านบาท)
3.3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ฯ
3.4 เสนอผู้บริหารลงนามความเห็นชอบและประกาศใช้
3.5 ดาเนินการนาแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบตั ิ (ปีละ 50 ล้านบาท)
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

51

50

50

50

50

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มียุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 ปี ( พ.ศ.2560 – 2579) ที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในแต่
ละช่วงเวลา 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี ตามลาดับ ให้เป็นแผนทิศทางการดาเนินงานตามภารกิจระยะยาว
ที่มุ่งตอบสนองการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ตามแนวทางยุทธ์ศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6.1 แผนยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาบุ คลากรสหกรณ์/กลุ่ มเกษตรกร 20 ปี (สู่ การปฏิบั ติ พ.ศ.2560 –
2579) จานวน 1 แผน
6.2 จานวนบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
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โครงการที่ 1.2 สร้างกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริ มการมีส่ว นร่ว มของสมาชิกสหกรณ์ สู่การเป็นกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.2 สหกรณ์สามารถสร้างกลุ่มสมาชิกต้นแบบ เพื่อยกระดับการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งแบบมีส่วน
ร่วมได้อย่างยั่งยืน
1.3 พัฒนาผู้นากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ให้เป็นผู้นาในเรื่องการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
2. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์ภาคการเกษตร 77 จังหวัด สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ 2โดยกาหนด
จังหวัดละ 5 สหกรณ์ต่อปี รวม 77 จังหวัด ปีละ 385 สหกรณ์ 5 ปี รวมจานวนทั้งสิ้น 1,925 สหกรณ์ กลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ละ 5 กลุ่มต่อปี รวมทั้งสิ้นจานวน 9,625 กลุ่ม
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60
3.๑ กาหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการและ มีหลักเกณฑ์และวิธีการ
วิธีการประเมินการคัดเลือกกลุ่มสมาชิกต้นแบบใน ประเมิน
ประเด็นหลักการ วิธีการสหกรณ์การมีส่วนร่วม
การส่งเสริมอาชีพ และอื่น ๆ
จังหวัดละ 5 แห่งต่อปี
3.๒ ประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกสหกรณ์
รวม 77 จังหวัด 385
เป้าหมาย
สหกรณ์
สหกรณ์ละ 1 ครั้ง
3.3 จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินกลุม่ สมาชิกสหกรณ์
ต้นแบบ
ร้อยละ 80 ของจานวน
3.4 ส่งเสริมพัฒนาสร้างกลุม่ สมาชิกสหกรณ์ให้
สหกรณ์ มีแผนส่งเสริม
เป็นกลุ่มต้นแบบ
การพัฒนาและนาแผน
ไปสู่การปฏิบตั ิ
ร้อยละ 70 ผ่านการ
3.5 ดาเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์กลุม่
ประเมินเป็นกลุม่ สมาชิก
สมาชิกสหกรณ์ต้นแบบ และประกาศผลกลุ่ม
สหกรณ์ต้นแบบ
สมาชิกสหกรณ์ต้นแบบในแต่ละปี
3.6 มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ให้กับกลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์ต้นแบบ

ปีละ 1 ครั้ง

25๖๐ – 25๖๔
61
62
63
ทบทวนหลักเกณฑ์ทุก 2 ปี

64

385
สหกรณ์

385
สหกรณ์

385
สหกรณ์

385
สหกรณ์

สหกรณ์
ละ 1
ครั้ง
ร้อยละ
80

สหกรณ์
ละ 1
ครั้ง
ร้อยละ
80

สหกรณ์
ละ 1
ครั้ง
ร้อยละ
80

สหกรณ์
ละ 1
ครั้ง
ร้อยละ
80

ร้อยละ
72

ร้อยละ
74

ร้อยละ
76

ร้อยละ
78

ปีละ
1 ครั้ง

ปีละ
1 ครั้ง

ปีละ
1 ครั้ง

ปีละ
1 ครั้ง
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.7 ติดตามประเมินผล/สรุปรายงานและแนว
ทางการปรับปรุง
3.8 ขยายผลกลุม่ สมาชิกสหกรณ์ต้นแบบสู่
สหกรณ์หรือกลุ่มสมาชิกอื่น
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

60
ปีละ 2 ครั้ง
ร้อยละ 100 ของสหกรณ์
ต้นแบบนาไปขยายผล
พัฒนากลุ่มสมาชิกของ
ตนเอง
5

25๖๐ – 25๖๔
61
62
ปีละ
ปีละ
2 ครั้ง
2 ครั้ง

63
ปีละ
2 ครั้ง

64
ปีละ
2 ครั้ง

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

6

7

8

9

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สหกรณ์สามารถยกระดับการมีส่วนของสมาชิกในระดับกลุ่มได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.2 สหกรณ์มีแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ให้ เกิดความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน โดยใช้การพัฒ นากลุ่ ม
สมาชิกให้เป็นกลุ่มต้นแบบ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสหกรณ์ได้อีกทางหนึ่ง
5.3 สหกรณ์ได้ผู้นากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบในการบริหารงานสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ได้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มสมาชิกเป้าหมายในแต่ละปี
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
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โครงการที่ 1.3 พัฒนาฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพ (Smart Manager Development Program)
1.วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้สามารถบริหารจัดการและดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กลุ่มเป้าหมาย ฝ่ายจัดการสหกรณ์ จาก 78 จังหวัด/พื้นที่ แห่งละ 1 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 3,900 คน
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60
3.1 ศึกษาและกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
มีเกณฑ์มาตรฐานในการ
ประสิทธิภาพ และองค์ความรู้ฝา่ ยจัดการสหกรณ์ ประเมินฝ่ายจัดการ
3.2 ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์ได้รบั รู้และรับทราบ มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์อย่างน้อย
1 ครั้ง

25๖๐ – 25๖๔
61
62

63

64

3.3 สารวจและจัดทาฐานข้อมูลความสามารถของ มีฐานข้อมูลด้านองค์
ฝ่ายจัดการก่อนการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของ
ฝ่ายฝ่ายจัดการ
3.4 จัดทาแผนและหลักสูตรการพัฒนาฝ่ายจัดการ มีแผนและหลักสูตร/ทบทวนหลักสูตรในการพัฒนาฝ่ายจัดการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและเหมาะสม
3.5 ดาเนินการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ฝึก
มีจานวนผู้เข้ารับการ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ปฏิบัติจริง (On the Job Training)
ฝึกอบรม ร้อยละ 20 ของ
20
20
20
20
จานวนฝ่ายจัดการทีไ่ ม่
ผ่านเกณฑ์
อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
3.6 ประเมินผล/ติดตามผลฝ่ายจัดการหลังการ
ปีละ 2
ปีละ 2
ปีละ 2
ปีละ 2
พัฒนาตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.1
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
3.7 ประกวดและมอบรางวัลเกียรติบัตรแก่ฝ่าย
จัดการสหกรณ์ ดีเด่น
3.8 ขยายผลนาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ของฝ่าย
จัดการในระดับที่สูงขึ้น (High level Skills)

4.ประมาณการงบประมาณ(ล้านบาท)

19.41

จานวน
หลักสูตร
การพัฒนา
ที่สูงขึ้น
อย่างน้อย
ปีละ 1
หลักสูตร
22.67

1
หลักสูตร

1
หลักสูตร

1
หลักสูตร

22.67

22.67

22.67
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินงานของสหกรณ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6.1 ร้อยละ 100 ของฝ่ายจัดการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
6.2 ร้อยละ 80 ของจานวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
6.3 ฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีการนาความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการ ส่งผลให้กิจการสหกรณ์
มีผลประกอบการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความผิดพลาดในการบริหารงานลดลง และผลสารวจความพึงพอใจของ
สมาชิกสูงขึ้นทุกปี
- ปี 61 ร้อยละ 70 ของจานวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- ปี 62 ร้อยละ 80 ของจานวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- ปี 63 ร้อยละ 90 ของจานวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- ปี 64 ร้อยละ 100 ของจานวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์, สานักงานสหกรณ์จังหวัด
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 ,2
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โครงการที่ 1.4 พัฒนากรรมการสหกรณ์ (Smart leadership Development Program)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากรรมการสหกรณ์/ผู้นากลุ่มให้เป็นผู้นาด้านการบริหารงานสหกรณ์
2. กลุ่มเป้าหมาย
กรรมการสหกรณ์ และผู้นากลุ่มสมาชิก
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.1 ศึกษาและกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ประสิทธิภาพ และองค์ความรู้กรรมการ
สหกรณ์ และผู้นากลุ่มสมาชิก
3.2 ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์ได้รบั รู้และ
รับทราบ
3.3 สารวจและจัดทาฐานข้อมูล
ความสามารถของกรรมการสหกรณ์ และ
ผู้นากลุม่ สมาชิกก่อนการพัฒนา
3.4 จัดทาแผนและหลักสูตรการพัฒนา
กรรมการสหกรณ์และผู้นากลุ่มสมาชิก
เนื้อหาวิชา เช่น
- ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
- การดาเนินธุรกิจแบบสหกรณ์
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
- บัญชีสหกรณ์
- การใช้เทคโนโลยี application สมัยใหม่
- อื่น ๆ
3.5 ดาเนินการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/
ฝึกปฏิบัตจิ ริง (On the Job Training)

3.6 ประเมินผล/ติดตามผลกรรมการ
สหกรณ์ และผู้นากลุ่มสมาชิกหลังการ
พัฒนาตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.1

25๖๐ –25๖๔
61

60
62
63
64
มีเกณฑ์มาตรฐานในการ
ประเมินกรรมการ
สหกรณ์ และผู้นากลุ่ม
สมาชิก
มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์อย่างน้อย
1 ครั้ง
มีฐานข้อมูลด้านองค์
ความรู้ความสามารถของ
กรรมการสหกรณ์ และ
ผู้นากลุม่ สมาชิก
มีแผนและหลักสูตร/ทบทวนหลักสูตรในการพัฒนากรรมการสหกรณ์ และผู้นากลุ่ม
สมาชิกที่สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสม

มีจานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ร้อยละ 20
ของจานวนกรรมการ
สหกรณ์ และผู้นากลุ่ม
สมาชิกที่ไม่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

20

20

20

20

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60
3.7 ประกวดและมอบรางวัลเกียรติบัตรแก่
กรรมการและผู้นากลุ่มสมาชิกดีเด่น
3.8 ขยายผลนาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้
ของฝ่ายจัดการในระดับทีส่ ูงขึ้น (High
level Skills)
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

25๖๐ –25๖๔
61

1 ครั้ง

15

62
1 ครั้ง

63
1 ครั้ง

64
1 ครั้ง

จานวนหลักสูตรการ
1
1
1
พัฒนาที่สูงขึ้นอย่างน้อย หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
ปีละ 1 หลักสูตร
20
20
20
20

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรรมการสหกรณ์และผู้นากลุ่มสมาชิก มีความรู้ ทักษะด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ที่สอดคล้องตาม
อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และคุณค่าสหกรณ์ และผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานกรรมการ
สหกรณ์
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6.1 ร้อยละ 100 ของกรรมการสหกรณ์และผู้นากลุ่มสมาชิกที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
6.2 ร้อยละ 80 ของจานวนกรรมการสหกรณ์และผู้นากลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรรมการพื้นฐาน
6.3 กรรมการสหกรณ์และผู้นากลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรรมการพื้นฐาน มีการนาความรู้ไปใช้ใน
การบริหารจัดการ ส่งผลให้กิจการสหกรณ์มีผลประกอบการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความผิดพลาดในการบริหารงาน
ลดลง และผลสารวจความพึงพอใจของสมาชิกสูงขึ้นทุกปี
- ปี 61 ร้อยละ 70 ของจานวนกรรมการสหกรณ์และผู้นากลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- ปี 62 ร้อยละ 80 ของจานวนกรรมการสหกรณ์และผู้นากลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- ปี 63 ร้อยละ 90 ของจานวนกรรมการสหกรณ์และผู้นากลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- ปี 64 ร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการสหกรณ์และผู้นากลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
7. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ : สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
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โครงการที่ 1.5 จัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์
1.วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์
2. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ทุกประเภท
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)

25๖๐ –25๖๔
61

60
3.1 ศึกษาข้อมูล/ปัญหา/ความเป็นไปได้ มีรายงานผล
การศึกษาข้อมูลความ
ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
เป็นไปได้ในการจัด
สหกรณ์
อันดับความน่าเชื่อถือ
ของสหกรณ์ จาก
ผู้บริหาร
มีหลักเกณฑ์การจัด มีหน่วยงานทาหน้าที่จัดอันดับ
3.2 จัดทาขอบเขตงาน ระบบและ
อันดับความเชื่อถือ
ความเชื่อถือของสหกรณ์
หลักเกณฑ์ในการจัดอันดับความ
ของสหกรณ์
น่าเชื่อถือของสหกรณ์ และสรรหา/จัด
จ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
มีรายงานความก้าวหน้าทุก
3.3 ดาเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เดือนและมีผลการจัดอันดับ
เป็นประจาปี หรือตามแนวทางและ
ความเชื่อถือของสหกรณ์ทุกปี
หลักเกณฑ์ที่ได้จากผลการศึกษา
3.4 พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจัด
อันดับความน่าเชื่อถือทุก 3 ปี

62

63

64

1
ครั้ง

1
ครั้ง

1
ครั้ง

มีรายงาน
ผลการ
ทบทวน
หลักเกณฑ์
การจัด
อันดับ
ความ
น่าเชื่อถือ
ทุก 3 ปี
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60
3.5 พัฒนาสหกรณ์เพื่อยกระดับ
ความน่าเชื่อถือ
- พัฒนาบุคลกร/พัฒนาระบบและ
เครื่องมือการบริหารจัดการเพื่อให้เกิด
ความเชื่อถือ
- มีระบบการสร้างแรงจูงใจและการให้
รางวัลสหกรณ์ทมี่ ีผลจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของสหกรณ์อยู่ในระดับ ดีมาก
ถึงดีเยี่ยม (มากกว่า 3.51 ขึ้นไป)
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

15

25๖๐ –25๖๔
61
62
63
64
1. ร้อยละ 100 ของสหกรณ์ที่มีผลการจัดอันดับอยู่ในระดับต่าได้รบั
การพัฒนาแนะนาเกี่ยวกับเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ยกระดับอันดับให้สูงขึ้น
2. มีรายงานผลการพัฒนาสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาแนะนา มีการ
ยกระดับตนเองให้มีผลคะแนนการจัดอันดับที่ดีขึ้น
3. ในปี 2564 ร้อยละ 60 ของสหกรณ์มีผลการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของสหกรณ์อยู่ในระดับ ดีมาก ถึงดีเยี่ยม (มากกว่า 3.51
ขึ้นไป)
1

1

1

1

5. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
5.1 ร้อยละ 100 ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้ารับการจัดระดับความน่าเชื่อได้
เมื่อสิ้นสุดโครงการ
5.2 ร้อยละ 95 ขึ้นไป ของสหกรณ์มีผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์อยู่ในระดับ ดีมาก
ถึงดีเยี่ยม (มากกว่า 3.51 ขึ้นไป)
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้
6.2 สหกรณ์ รั บ ทราบสถานะ ความเสี่ ย ง อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขององค์ ก รตนเอง มี แ รงกระตุ้ น
ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาการดาเนินงานให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้อันดับความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้น
6.3 สมาชิกสหกรณ์ สาธารณชน และสังคมให้ความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ ไว้วางใจให้เป็นองค์กรชุมชน
ที่มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
7. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

50

โครงการที่ 1.6 ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่ อ สร้ า งระบบการบริ ห ารงานวิ จั ยจนเกิ ด ผลผลิ ตงานวิจั ย เพื่ อ นาไปใช้ ใ นการต่ อ ยอดยกระดั บ
และพัฒนางานสหกรณ์
๑.๒ เพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม
2. กลุ่มเป้าหมาย
ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.1 กรมฯ แต่งตั้งคณะทางานการบริหาร
งานวิจัย
3.2 จัดทากรอบทิศทางการวิจัย/
วางแผนการวิจัยของกรมฯ รูปแบบระบบ
การบริหารงานวิจัยที่เหมาะสม
3.3 จัดทาคู่มือ “การบริหารงานวิจัย
กรมส่งเสริมสหกรณ์”

25๖๐ – 25๖๔
60
61
62
63
มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการบริหารงานวิจัย และทบทวนเป็นประจาปีทุกปี
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กรอบการวิจัย/ทบทวนแบ่งไปตามโครงสร้างและภาระกิจของกลุ่มงานในระดับกรม/กอง
และสานักงานส่วนภูมิภาค ทุกๆ 3 ปี
มีคู่มือกรอบการวิจัย/ทบทวนแบ่งไปตามโครงสร้างและภาระกิจของกลุ่มงานในระดับ
กรม/กอง และสานักงานส่วนภูมภิ าค ทุกๆ 3 ปี

3.4 ดาเนินการฝึกอบรมเพื่อสร้างนักวิจัย
หลักสูตร “การเขียนงานวิจัยมืออาชีพเพื่อ
พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์”

มีหลักสูตรและดาเนินการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยในตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการในกลุ่มงาน
สนับสนุนอื่น ๆ ทุก ๆ 3 ปี

3.5 กรมฯ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ผลงานวิจัย / ที่ปรึกษาด้านการวิจยั และ
พัฒนา/จัดประชุมผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งจากภายใน/
นอก
3.6 หน่วยงานส่งข้อเสนอโครงการงานวิจัย
(Concept Paper) เพื่อเข้าสู่การ
กระบวนการพิจารณาและจัดสรร
งบประมาณเพื่อดาเนินการ ตามข้อ
3.7 ดาเนินการตามกระบวนการวิจัยจน
เสร็จเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์

มีประกาศ/กาหนด เรื่องขอบเขตงานวิจัยตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการในกลุ่มงานสนับสนุนอื่นๆ ทุกปี

3.8 จัดประชุมติดตามประเมินผลการวิจัย
และพัฒนา /การรายงานความก้าวหน้า

จานวนข้อเสนองานวิจัยตามโครงสร้างและ
ภาระกิจของกลุม่ งานในระดับกรม/กอง
และสานักงานส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า
หน่วยงานละ 2 เรื่อง

จานวนข้อเสนองานวิจัยตามโครงสร้าง
และภาระกิจของกลุม่ งานในระดับกรม/
กอง และสานักงานส่วนภูมิภาค ไม่น้อย
กว่าหน่วยงานละ 3เรื่อง

ร้อยละ 95 มีรายงานผลการวิจัยตามที่ได้รับอนุมตั ิเป็นประจาทุกปี
1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)

25๖๐ – 25๖๔
60
61
62
63
64
มีเวทีแสดงผลงานทางการวิจัยสูส่ าธรณะ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนาไปสู่การ
3.9 จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัย ตลอดจนแสดงผลงานนวัตกรรม ปฏิบัติพร้อมกับมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจาปีในสาขาต่าง ๆ ปีละ 1 ครั้ง
ด้านการสหกรณ์หลังจากการนาผลการวิจัย
ไปดาเนินการแล้ว
1
2
2
2
2
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ผลลัพธ์ : กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบการบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาองค์ความรู้จน
เกิดผลผลิตเป็นงานวิจัยเชิงนวัตกรรม
5.2 ผลกระทบ: สหกรณ์ และผู้มีส่วนได้เสียสามารถนาผลงานวิจัยไปพัฒนายกระดับการบริหารจัดการการ
ดาเนินงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นนักวิจัยอย่างมืออาชีพ ร้อยละ 85 ของบุคลากรในตาแหน่งนักวิชาการ
สหกรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการในกลุ่มงานสนับสนุนอื่น ๆ
6.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ตามโครงสร้างและภาระกิจของกลุ่มงานในระดับ
กรม/กอง และสานักงานส่วนภูมิภาคอย่างน้อยปีละ 2 ผลงานต่อกลุ่มภาระกิจงาน (เริ่มมีผลงานวิจัยในปี ๒๕๖๒)
7. หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ ส านั ก พั ฒ นาและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารสหกรณ์ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ระบบบริหารงานวิจัยของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในภาพรวม
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โครงการที่ 1.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ ภาครัฐและเอกชน (PPP)
1.
2.

วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อบรูณาการและสร้างการมีส่วนร่วม ระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เอกชน และภาครัฐ
1.2 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์
กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายฯ เอกชน และหน่วยงานภาครัฐ
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)

25๖๐ – 25๖๔

60
61
62 63 64
3.1 จัดทาข้อมูลพื้นฐานและสารวจความต้องการ มีรายงานผลของสหกรณ์และภาคเอกชนที่มี
ความต้องการในการสร้างความร่วมมือร่วมกัน
ของขบวนการสหกรณ์และภาคเอกชน
มีกลุ่มเป้าหมายของขบวนการสหกรณ์ และ
3.2 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อประสานความ
เอกชน ที่มีความต้องการในการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร เอกชน
ร่วมมือร่วมกัน
และภาครัฐที่มีความต้องการสอดคล้องกัน
มีแนวทางการจัดสร้างความร่วมมือ/MOU ใน
3.3 จัดเวทีประชุมหารือเพื่อกาหนดแนวทาง
ด้านองค์ความรู/้ ด้านการผลิด/การนา
ความร่วมมือ/MOU
เทคโนโลยี/การเพิ่มมูลค่า/การตลาด/การ
บริหารการจัดการ/ฐานข้อมูล/นวัตกรรมต่างๆ /
อื่นๆ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสหกรณ์ที่เข้าร่วม
3.4 ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เช่น
- ความร่วมมือด้านองค์ความรู/้ ด้านการผลิด/ โครงการมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
การนาเทคโนโลยี/การเพิ่มมูลค่า/การตลาด/การ
บริหารการจัดการ/ฐานข้อมูล/นวัตกรรมต่าง ๆ/
อื่น ๆ
มีรายงานความก้าวหน้าทุก
3.5 ติดตามประเมินผล
เดือนและสรุปรายงานผล
ประจาปีเสนอผูบ้ ริหารกรม
1. มีรายงานผลการพัฒนา
3.6 ปรับปรุง/พัฒนาต่อยอดและขยายผล
สหกรณ์อื่นที่ได้รับการพัฒนา
แนะนาต่อยอด
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
สหกรณ์มีการพัฒนาต่อยอด
และขยายผล
5
10
10 10 10
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

53

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกิดความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์
ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6.1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุน/การ
เพิม่ ผลผลิต/เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย/การบริหารการจัดการและอื่นๆ
6.2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาต่อยอดและขยายผล
7. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์
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โครงการที่ 1.8 เชื่อมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าในระบบสถาบันเกษตรกร
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์มีการเชื่อมโยงสินค้าคุณภาพตลอดห่วงโซ่
1.2 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าในสถาบันเกษตรกร
2. กลุ่มเป้าหมาย สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพและความเข้มแข็งระดับดีขึ้นไป จานวน 2,000 แห่ง
2.1 ระยะที่ 1 (ปี 2560 – 2564) ปีละ 100 แห่ง รวม 500 แห่ง
2.2 ระยะที่ 2 – 4 (ปี 2565 – 2579 , ปี 2570 -2574 , ปี 2575 – 2579) รวม 1,500 แห่ง
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิตและ
การตลาดภายใต้ Agri-map เพื่อสร้างสินค้า
เกษตรคุณภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสมาชิก/
สหกรณ์ (ด้านการผลิต/การแปรรูป/การตลาด)
3.2 พัฒนาระบบการจัดการผลผลิต
การเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเครือข่าย
ของสินค้าคุณภาพตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
- การผลิตสินค้าคุณภาพ
- ระบบการจัดการกลุ่ม
- การแปรรูปเพิม่ มูลค่า
- การตลาด
- การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
- อื่น ๆ
3.3 พัฒนาโครงสร้างปัจจัยพื้นฐาน เครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่
จาเป็นแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
3.4 การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพิม่ มูลค่าของ
สินค้าตลอดห่วงโซ่ เช่น
- ด้านระบบการผลิต การใช้เทคโนโลยีด้านการ
ผลิตทีด่ ,ี เครื่องจักรกลการเกษตร
- ด้านกระบวนแปรรูป
- ด้านการตลาด
3.5 สร้างระบบการจัดการโลจิติกส์ในสหกรณ์

25๖๐ – 25๖๔
60
61
62
63
64
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่ในระบบสถาบันเกษตรกรไม่น้อย
กว่า 2 เรื่องต่อปี

ร้อยละ 100 ของสหกรณ์ที่เข้า
ร่วมโครงการที่มีฐานข้อมูลมีการ
พัฒนาระบบ

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่ในระบบสถาบันเกษตรกรไม่น้อย
กว่า 2 เรื่องต่อปี
ร้อยละ 30 ของสหกรณ์มีระบบ
การผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ่

ร้อยละ
50

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

มีรายงานการศึกษาความเป็นไป มีระบบ โลจิติกส์ในระบบสหกรณ์
ได้ในการสร้างระบบการจัดการ
ระบบ โลจิติกส์ในระบบสหกรณ์
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60
3.6 สร้างระบบศูนย์การค้าสินค้าสหกรณ์เพื่อ
เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าและบริการ กระจายสู่
แหล่งพื้นที่ในทุกระดับ อาเภอ/จังหวัด/ภาค/
ภายในประเทศและต่างประเทศ
3.7 ติดตามประเมินผลโครงการ
4. ประมาณการงบประมาณ(ล้านบาท)

10

25๖๐ – 25๖๔
61
62
63
มี
มี
ศูนย์การค้า ศูนย์การค้า
สินค้สหกรณ์ สินค้สหกรณ์
1 แห่ง
1 แห่ง
30

50

64
4 ภาค

50

50

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สถาบันเกษตรกรมีการเชื่อมโยงสินค้าคุณภาพตลอดห่วงโซ่ ลดปัญหาด้านการตลาด
5.2 สินค้าที่ผลิตจากสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่ม
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6.1 เกิดห่วงโซ่รายผลผลิตในสหกรณ์มากกว่าร้อยละ 70 ของสหกรณ์เป้าหมาย
6.2 จานวนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการเชื่อมโยงเครือข่ายมากกว่าร้อยละ 70 ของสหกรณ์เป้าหมาย
6.3 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ 5 ของปริมาณธุรกิจเดิม
ก่อนร่วมโครงการ
7. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

56

โครงการที่ 1.9 พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับศักยภาพของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ (ทั้งในด้านกระบวนการ การจัดพื้นที่การให้บริการและบุคลากร)
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60
3.1 การสารวจ/ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของศูนย์
กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ
1.มิตดิ ้านกลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าสหกรณ์ (Supplier)
เช่น ชนิด/คุณภาพ/ปริมาณ/มาตรฐาน/บรรจุภัณฑ์/
ระยะเวลาและการส่งมอบหรือระบบโลจิติกส์ รวมถึง
ระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล เช่น
GAP/Q/อย./มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
2. มิติด้านความต้องการของลูกค้า (Customer)
ตามแนวทาง 3 P ได้แก่
- ด้านกระบวนการ (Process) เช่น การคัดเลือกสินค้า
การจัดส่ง เทคโนโลยีการให้บริการ การจัดการ
คลังสินค้า (First in – First out) การใช้อินเตอร์เน็ต/
Social Media/E- Commerce และการนาระบบการ
จัดการคุณภาพมาใช้ (Lean, Waste
Management,TQM)
- ด้านการจัดพื้นที่การให้บริการ (Physical Aspect)
เช่นการจัดชั้นวางของ การจัดแสดงสินค้า การออบ
แบบแบรนสินค้าสหกรณ์ บรรยากาศในศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์ มุมส่วนตัว ห้องน้า ที่จอดรถ และสิ่ง
อานวยความสะดวก
- ด้านบุคลากร (People) เช่น ความรอบรู้ในสินค้า
และบริการของเจ้าหน้าที่ การให้บริการตามมาตรฐาน
ข้อตกลง (SLA – Service Level Agreement)
บุคลิกภาพและชุดแต่งกายของเจ้าหน้าที่และการ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านการให้บริการ

มีรายงานผลการสารวจ/
ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพ
ของศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับประเทศ

๖๐ – ๖๔
61
62

63

64

มีรายงานผลการสารวจ/ศึกษาและ
วิเคราะห์ศักยภาพของศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศทุก 3 ปี
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60
1. มีแผนการพัฒนาศูนย์
๓.๒ วางแผนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC)
(CDC) เชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นแนวทาง 3 P ระดับ
เชิงกลยุทธ์ระยะสั้นและยาว
จังหวัด/ภาคและระดับประเทศ ทั้งระยะสั้นและยาว 2. มีหลักเกณฑ์การพิจารณา
เช่น บ่มเพาะพัฒนาศักยภาพของศูนย์กระจายสินค้าฯ การคัดเลือก มาตรฐานการ
สร้างเครือข่ายการกระจายสินค้าฯ พัฒนาระบบการค้า บริหารจัดการ ระบบจูงใจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์/ระบบโลจิสติกส์และพัฒนาให้ และให้รางวัล รวมถึงการ
ประเมินและติดตามผลการ
เป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าสหกรณ์ระหว่างประเทศ
ดาเนินงานของศูนย์กระจาย
เป็นต้น
สินค้าสหกรณ์ (CDC)
มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
3.3 ดาเนินการตามแผนที่กาหนดโดยคัดเลือกศูนย์
ที่มีศักยภาพและสมัครใจเข้า
กระจายสินค้าสหกรณ์ที่มีศักยภาพและสมัครใจเข้า
ร่วมโครงการ อย่างน้อย 20
ร่วมโครงการ และขยายผลอย่างต่อเนื่อง
สหกรณ์

3.4 สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ทั้งระบบ
โดยการพัฒนาระบบจูงใจ และให้รางวัล

ร้อยละ 70 ของสมาชิก มี
บัตรสมาชิกแบบ Smart
card

3.5 การติดตามประเมินผล
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท

10

๖๐ – ๖๔
61
62

63

64

มีการทบทวนแผนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
(CDC) เชิงกลยุทธ์ระยะสั้นและยาวทุกปี

1.มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่มีศักยภาพและสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นปีละ 20 แห่ง ทุกปี
2. มีรายงานผลการดาเนินงานของศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในระดับดีมากหรือดีเยีย่ ม
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. มีรายงานผลสารวจความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ใน
ระดับดีมากหรือดีเยีย่ มเพิ่มขึ้นทุกปี
ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95
ของสมาชิก ของสมาชิก ของสมาชิก ของสมาชิก
มีบัตร
มีบัตร
มีบัตร
มีบัตร
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
แบบ
แบบ
แบบ
แบบ
Smart
Smart
Smart
Smart
card
card
card
card
ทุกปี

10

15

15

15

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สหกรณ์สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
ระหว่างสหกรณ์ ตลอดจนขยายช่องทางการจาหน่ายสินค้าสหกรณ์
๖. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ปริมาณธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
ของปีที่ผ่านมา
๗. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการที่ 1.10 เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์อาเซียน
1. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความเชื่อมโยงกับขบวนการสหกรณ์ใน
อาเซียนด้านความร่วมมือทางการศึกษา การบริหารจัดการสหกรณ์ การผลิต การค้า และการลงทุน
2. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพ
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60

61

25๖๐ – 25๖๔
62

63

64

3.1 การจัดเวทีความร่วมมือระหว่าง
มีระบบการค้าชายแดน
สหกรณ์ในอาเซียนร่วมกับหน่วยงานที่ ระหว่างประเทศ
เกี่ยวข้อง การศึกษา การบริหารจัดการ 6 แห่ง
การผลิต การค้า และการลงทุน
3.2 สร้างศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์
ภาคพื้นอาเซียน

มีเวทีความร่วมมือ
8 ครั้งต่อปี

การระดมทุนเพื่อตั้งกองทุนรวมระหว่างประเทศ
ในระบบสหกรณ์อาเชียน

มีศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ภาคพื้นอาเซียน
1 แห่ง

3.3 เจรจาแสวงหาความร่วมมือทาง
การค้าตลอดห่วงโซ่ ระหว่างสหกรณ์ใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและไปสู่กลุ่ม G7
และประเทศอื่น ๆ

มีระบบการเจรจาแบบ
- ทวิภาคี 4 คู่เจรจา
- ไตรภาคี 3 คู่เจรจา
- พหุภาคี 1 คู่เจรจา

มีระบบการเจรจาแบบ
- ทวิภาคี 6 คู่เจรจา
- ไตรภาคี 3 คู่เจรจา
- พหุภาคี 1 คู่เจรจา

มีระบบการเจรจาแบบ
- ทวิภาคี 9 คู่เจรจา
- ไตรภาคี 4 คู่เจรจา
- พหุภาคี 1 คู่เจรจา

3.4 สร้างศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

มีรายงานผลการศึกษาตามข้อ 3.1 - 3.3 เพื่อเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน

มีเวทีความร่วมมือ
8 ครั้งต่อปี

มีระบบการเจรจาแบบ
- ทวิภาคี 8 คู่เจรจา
- ไตรภาคี 4 คู่เจรจา
- พหุภาคี 1 คู่เจรจา

มีเวทีความร่วมมือ
8 ครั้งต่อปี

มีเวทีความร่วมมือ
8 ครั้งต่อปี

มีระบบการเจรจาแบบ
- ทวิภาคี 10 คู่เจรจา
- ไตรภาคี 5 คู่เจรจา
- พหุภาคี 1 คู่เจรจา

3.5 เชื่อมโยงระบบโลจิติกส์ระบบการ มีรายงานผลการศึกษาตามข้อ 3.1 - 3.4 เพื่อเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างศูนย์การ
จัดการโลจิตกิ ส์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
ขนถ่ายสินค้าทั้งทางน้า/บก/อากาศ
และทางราง เพื่อให้เกิดการประหยัดใน
ระบบสหกรณ์
3.6 ติดตามและประเมินผล

๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

5

10

10

10

5
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๕. ผลที่คาดว่า จะได้รั บ ขบวนการสหกรณ์ในอาเซียนได้มีการแลกเปลี่ ยนและพัฒ นาความร่ว มมือ
ในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การบริหารจัดการ การผลิต การตลาด และการลงทุนร่วมกัน
๖. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนและระบบโลจิติกส์ของกลุ่มประเทศอาเซียน
อย่างน้อยประเทศละ 1 ระบบ
๗. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ กองแผนงาน กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
และสานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

60

โครงการที่ 1.11 สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์มีปริมาณเงินทุนเพิ่มมากขึ้นสนองต่อความต้องการของสหกรณ์
1.2 เพื่อให้สหกรณ์สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มี ดอกเบี้ยต่า และมีเงื่อนไขผ่อนปรน
1.3 เพื่อให้สหกรณ์มีเงินทุนในการดาเนินธุรกิจที่เพียงพอ สามารถแข่งขันได้
2. กลุ่มเป้า หมาย สหกรณ์ขนาดเล็ กและขนาดกลางทุกประเภท ที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข
โครงการในเขตพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ตามที่สหกรณ์ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)

25๖๐ – 25๖๔
60
61
62
63
64
3.1 เพิ่มปริมาณเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์สามารถเข้าถึง กพส. มีเงินทุนเพิ่มขึ้น ปีละ 500 ล้านบาท
แหล่งทุนที่มีดอกเบี้ยต่า และเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ
3.2 จัดหาและสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ สหกรณืได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุน/หน่วยงาน
อื่นๆ ปีละ 30,000 ล้านบาท
การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์
3.3 สนับสนุนเงินทุนตามนโยบายภาครัฐเพื่อผ่านระบบสหกรณ์ในการ
ป้องกัน/แก้ไขและรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร

สหกรณืได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุน/หน่วยงาน
อื่นๆ ปีละ 20,000 ล้านบาท

3.4 สร้างระบบการชดเชยดอกเบีย้ รวมถึงการอุดหนุนจ่ายขาดค่าเบี้ย
ประกันภัยพืชผลสนับสนุนจากรายได้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์

สหกรณ์ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยและค่าเบี้ยประกันภัย
พืชผล ปีละ 200 ล้านบาท

3.5 ติดตามประเมินผลโครงการ.
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

100

100

100

100

100

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สหกรณ์มีทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานมากขึ้น มีความมั่นคงจากการสะสมทุนสารอง ทุนเรือนหุ้น
เพิ่มขึ้นพร้อมที่จะเข้าสู่แหล่งเงินทุนภายนอกได้
5.2 สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิต จากการได้รับเงินกู้ดอกเบี้ยต่า มีการสะสมทุนเรือนหุ้น และเงินออม
ในสหกรณ์ และมีการจัดทาระบบบัญชีครัวเรือน
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ร้อยละ 95 ของสหกรณ์สามารถเข้าถึงเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่า/เงื่อนไขผ่อนปรน/เพื่อดาเนินธุรกิจที่
สามารถแข่งขันได้
7. หน่วยงานทีผ่ ิดชอบโครงการ กลุ่มวิเคราะห์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

61

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2.3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
2.4 โครงการเสริมสร้างค่านิยม ความผาสุก และความผูกพันในองค์กร
2.5 โครงการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM)
2.6 โครงการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทางานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (SIPOC Model)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
โครงการที่ 2.1 พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ (การ
ส่งเสริมและการกากับสหกรณ์)
1.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ด้านการสหกรณ์พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60
1 คณะ

61

๖๐ – ๖๔
62

63

64

3.1 ตั้งคณะกรรมการกาหนดหลักสูตรนัก
ส่งเสริมสหกรณ์มืออาชีพ
มี 3
3.2 กาหนดหลักสูตร นักส่งเสริมสหกรณ์
หลักสูตร
มืออาชีพ เป็น 3 ระดับ
- ระดับต้น (ดารงตาแหน่ง ปฏิบตั กิ าร/
ปฏิบัติงานที่มีอายุงาน 2 ปีขึ้นไป)
- ระดับกลาง (ดารงตาแหน่ง ชานาญการ/
ชานาญงาน/อาวุโส)
- ระดับสูง (ดารงตาแหน่ง ชานาญการ
พิเศษ)
- บุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักสูตร (ตามข้อ 2) ต้องได้รับการฝึกอบรม
3.3 พัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรที่
ร้อยละ 100
กาหนด
3.4 สนับสนุนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีการปฏิบตั ิงานในพื้นที่จริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

- สหกรณ์/กลุม่
เกษตรกรมีความ
พึงพอใจเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
60

- สหกรณ์/กลุม่
เกษตรกรมีความ
พึงพอใจ
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70

- สหกรณ์/กลุม่
เกษตรกรมีความ
พึงพอใจ
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
- หลักสูตรได้รับ
การปรับปรุง

20

20

20

5. ทบทวนหลักสูตรในปี 2564, 2569,
2574, 2579
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

20
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีบุคลากรที่คุณภาพสูง มีสมรรถนะและขีดความสามารถในด้านการส่งเสริมสหกรณ์
สามารถที่จะปฏิบัติงานในตาแหน่ง หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกาลังสาคัญในการ
ขับเคลื่อนการบริหารงานที่จะรับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงและนาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ภารกิจของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60-80 ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และกองการเจ้าหน้าที่
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โครงการที่ 2.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามสายงานที่รับผิดชอบ เช่น ด้านการเงิน การจัดการการตลาดข้าว
โคนม ยางพารา ด้านการวิเคราะห์แผนงาน ฯลฯ
2. กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการในแต่ละสายงาน/ระดับ
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.1 ตั้งคณะกรรมการกาหนด
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
3.2 กาหนดหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากร ระดับชานาญการพิเศษ
ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเช่น
- ด้านการบริหารจัดการองค์กร
- ด้านการดาเนินธุรกิจ
- ด้านการตลาด
- ด้านการเงิน
- ด้านดูแลกากับสหกรณ์
- ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์
- ด้านมาตรฐานสหกรณ์
- ด้านการสหกรณ์ ฯลฯ
3.3 พัฒนาบุคลากรตามหลักสูตร
ที่กาหนด

60
1 คณะ

มีหลักสูตร
เฉพาะด้าน
อย่างน้อย
2
หลักสูตร

61

25๖๐ – 25๖๔
62

มีหลักสูตร มีหลักสูตรเฉพาะ
เฉพาะด้าน ด้านเพิ่มขึ้นจากปี
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
ก่อน
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มีหลักสูตรเฉพาะ
ด้านเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน

มีหลักสูตรเฉพาะ
ด้านเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน

- บุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักสูตร (ตามข้อ 2) ต้องได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ
100

3.4 สนับสนุนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา ให้มีการปฏิบัติงานในพื้นทีจ่ ริง
อย่างมีประสิทธิภาพ

- สหกรณ์/กลุม่
เกษตรกรมีความพึง
พอใจเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60

- สหกรณ์/กลุม่
เกษตรกรมีความพึง
พอใจเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70

- สหกรณ์/กลุม่
เกษตรกรมีความพึง
พอใจเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
- หลักสูตรได้รับการ
ปรับปรุง

10

10

10

3.5 ทบทวนหลักสูตรในปี 2564,
2569, 2574, 2579
4. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

64

10
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่สามารถให้คาแนะนาบุคลากรกรมและสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรให้สามารถปฏิบัติงานและดาเนินงานได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์และมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60-80 ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และกองการเจ้าหน้าที่
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โครงการที่ 2.3 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
1. วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมฯ ให้เป็นคนดี ปฏิบัติงานและมีวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อสร้างจิตสานึกในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการ
2. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.1 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม
หลักศาสนา

3.2 ประกวดนักส่งเสริมสหกรณ์/สนับสนุน
สหกรณ์ดีเด่น
3.3 รณรงค์การจัดทาบัญชีรับ/จ่ายครัวเรือน

3.4 รณรงค์การใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่าง
อย่างคุ้มค่าและประหยัด (น้า /ไฟฟ้า/ วัสดุ)

3.5 จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(จิตอาสา)

3.6 กิจกรรมการทาความดีเพื่อตอบแทนคุณ
แผ่นดิน/โครงการธนาคารความดี/สมุดบันทึก
ความดี
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

25๖๐ – 25๖๔
60
61
62
ทุกหน่วยงานมี ทุกหน่วยงานมี ทุกหน่วยงานมี
กิจกรรมทาง
กิจกรรมทาง
กิจกรรมทาง
ศาสนาอย่าง
ศาสนาอย่าง
ศาสนาอย่าง
น้อย 3 เดือน/ น้อย 3 เดือน/ น้อย 3 เดือน/
1 กิจกรรม
1 กิจกรรม
1 กิจกรรม
มีการประกวดปี มีการประกวดปี มีการประกวดปี
ละ 1 ครั้ง
ละ 1 ครั้ง
ละ 1 ครั้ง

63
ทุกหน่วยงานมี
กิจกรรมทาง
ศาสนาอย่าง
น้อย 3 เดือน/
1 กิจกรรม
มีการประกวดปี
ละ 1 ครั้ง

บุคลากรกรมมี
การจัดทาบัญชี
ครัวเรือนทุกคน

บุคลากรกรมมี
การจัดทาบัญชี
ครัวเรือนทุกคน

บุคลากรกรมมี
การจัดทาบัญชี
ครัวเรือนทุกคน

บุคลากรกรมมี
การจัดทาบัญชี
ครัวเรือนทุกคน

64
ทุกหน่วยงานมี
กิจกรรมทาง
ศาสนาอย่าง
น้อย 3 เดือน/
1 กิจกรรม
มีการประกวด
ปีละ 1 ครั้ง

บุคลากรกรมมี
การจัดทาบัญชี
ครัวเรือนทุก
คน
สามารถ
สามารถ
สามารถ
สามารถ
สามารถ
ประหยัด
ประหยัด
ประหยัด
ประหยัด
ประหยัด
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค
และวัสดุที่ได้รับ และวัสดุที่ได้รับ และวัสดุที่ได้รับ และวัสดุที่ได้รับ และวัสดุที่
ไม่น้อยกว่าร้อย ไม่น้อยกว่าร้อย ไม่น้อยกว่าร้อย ไม่น้อยกว่าร้อย ได้รับ ไม่น้อย
ละ 10
ละ 10
ละ 10
ละ 10
กว่าร้อยละ 10
ทุกหน่วยงานมี ทุกหน่วยงานมี ทุกหน่วยงานมี ทุกหน่วยงานมี ทุกหน่วยงานมี
กิจกรรมเพื่อ
กิจกรรมเพื่อ
กิจกรรมเพื่อ
กิจกรรมเพื่อ
กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สังคมและ
สังคมและ
สังคมและ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย ปีละ อย่างน้อย ปีละ อย่างน้อย ปีละ อย่างน้อย ปีละ อย่างน้อย ปีละ
2 กิจกรรม
2 กิจกรรม
2 กิจกรรม
2 กิจกรรม
2 กิจกรรม
บุคลากรกรมทุก บุคลากรกรมทุก บุคลากรกรมทุก บุคลากรกรมทุก บุคลากรกรม
คนทาความดี
คนทาความดี
คนทาความดี
คนทาความดี
ทุกคนทาความ
อย่างน้อย 1
อย่างน้อย 1
อย่างน้อย 1
อย่างน้อย 1
ดีอย่างน้อย 1
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
1
1
1
1
1
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุ ค ลากรของกรมมีคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม และปฏิบั ติ ง านอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใช้ ท รั พยากรอย่ า งมี
ประโยชน์และคุ้มค่า
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
ร้อยละ 80 ของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กองการเจ้าหน้าที่ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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โครงการที่ 2.4
ชื่อโครงการ

เสริมสร้างค่านิยม ความผาสุก และความผูกพันในองค์กร

1. วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรกรมฯ มีความสุขในการทางานและรักองค์กร
2. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60
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3.1 ศึกษา กาหนดกรอบแนวคิด
การวิจยั และสารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันในงานของ
บุคลากร
- จ้างหน่วยงานทีป่ รึกษาจาก
ภายนอก เพือ่ กาหนดขอบเขต
เครื่องมือ และดาเนินการสารวจ
ความพึงพอใจและความผูกพัน
ในงาน

มีรายงานผลการ
สารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันใน
งานของบุคลากร อยู่
ในระดับดีมากถึงดี
เยี่ยม (ค่าเฉลีย่ 3.51
ขึ้นไป)

มีรายงานผลการ
สารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันใน
งานของบุคลากร อยู่
ในระดับดีมากสูงกว่า
ปีฐานทุกปี

3.2 วางแผนการพั ฒ นาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลและ
ความผูกพันในงาน เพื่อให้เกิดผล
การปฏิบัติงานที่ดี เช่น นโยบาย
และทิศทางการบริหารทรัพยากร
บุ ค คล และการสร้ า งความสุ ข
ความผูกพัน การพัฒนาบุคลากร
การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การ
พั ฒ นา ต า ม ก ลุ่ ม Generation
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
แ ล ะ ร ะ บ บ ส วั ส ดิ ก า ร / สิ ท ธิ
ประโยชน์ เป็นต้น

มีแผนการบริหาร
พัฒนาและการสร้าง
ความผูกพันในงาน
ของบุคลากร ที่
สอดคล้องเป็นทิศทาง
เดียวกันกับแผน
ยุทธศาสตร์ของกรม

มีการทบทวน
แผนการบริหาร
พัฒนาและการสร้าง
ความผูกพันในงาน
ของบุคลากรที่
สอดคล้องเป็นทิศทาง
เดียวกันกับแผน
ยุทธศาสตร์ของกรม
ทุกปี

25๖๐ – 25๖๔
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1. มีรายงานผลการ
สารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันใน
งานของบุคลากร อยู่
ในระดับดีมากสูงกว่า
ปีฐานทุกปี
2. มีการเปรียบเทียบ
ผลการสารวจความ
พึงพอใจและความ
ผูกพันในงานของ
บุคลากรกับ
หน่วยงานที่คล้ายคลึง
กัน (Benchmark&
Comparison) ทุกปี

1. มีรายงานผลการ
สารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันในงาน
ของบุคลากร อยู่ใน
ระดับดีมากสูงกว่าปี
ฐานทุกปี
2. มีการเปรียบเทียบ
ผลการสารวจความพึง
พอใจและความผูกพัน
ในงานของบุคลากรกับ
หน่วยงานที่คล้ายคลึง
กัน (Benchmark&
Comparison) ทุกปี
และอยู่ในระดับที่
เท่ากันหรือสูงกว่า

1. มีรายงานผลการ
สารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันใน
งานของบุคลากร อยู่
ในระดับดีมากสูงกว่าปี
ฐานทุกปี
2. มีการเปรียบเทียบ
ผลการสารวจความพึง
พอใจและความผูกพัน
ในงานของบุคลากรกับ
หน่วยงานที่คล้ายคลึง
กัน (Benchmark &
Comparison) ทุกปี
และอยู่ในระดับที่
เท่ากันหรือสูงกว่า

มีการทบทวน
แผนการบริหาร
พัฒนาและการสร้าง
ความผูกพันในงาน
ของบุคลากรที่
สอดคล้องเป็นทิศทาง
เดียวกันกับแผน
ยุทธศาสตร์ของกรม
ทุกปี

มีการทบทวนแผนการ
บริหาร พัฒนาและการ
สร้างความผูกพันในงาน
ของบุคลากรที่
สอดคล้องเป็นทิศทาง
เดียวกันกับแผน
ยุทธศาสตร์ของกรมทุก
ปี

มีการทบทวนแผนการ
บริหาร พัฒนาและ
การสร้างความผูกพัน
ในงานของบุคลากรที่
สอดคล้องเป็นทิศทาง
เดียวกันกับแผน
ยุทธศาสตร์ของกรม
ทุกปี
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.3 จัดกิจกรรมตามแผนการ
สร้างความพึงพอใจและความ
ผูกพันในงานของบุคลากร

4. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

60

61

1. ร้อยละ 70 ของ
บุคลากรได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามแผน
2. ผลการดาเนินงาน
ของกรม บรรลุตาม
เป้าหมายและตัวชีว้ ัด
ในระดับดีมากถึงดี
เยี่ยม (มากกว่า
3.51 ขึ้นไป)
1

1. ร้อยละ 75 ของ
บุคลากรได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามแผน
2. ผลการดาเนินงาน
ของกรม บรรลุตาม
เป้าหมายและตัวชีว้ ัด
ในระดับดีมากถึงดี
เยี่ยม (มากกว่า
3.51 ขึ้นไป)
1

25๖๐ – 25๖๔
62
1. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามแผน
2. ผลการดาเนินงาน
ของกรม บรรลุตาม
เป้าหมายและตัวชีว้ ัด
ในระดับดีมากถึงดี
เยี่ยม สูงขึ้นกว่าปีฐาน
เคลื่อนที่ทุกปี
1

63
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1. ร้อยละ 85 ของ
บุคลากรได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามแผน
2. ผลการดาเนินงาน
ของกรม บรรลุตาม
เป้าหมายและตัวชีว้ ัดใน
ระดับดีมากถึงดีเยี่ยม
สูงขึ้นกว่าปีฐาน
เคลื่อนที่ทุกปี
1

1. ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามแผน
2. ผลการดาเนินงาน
ของกรม บรรลุตาม
เป้าหมายและตัวชีว้ ัด
ในระดับดีมากถึงดี
เยี่ยม สูงขึ้นกว่าปีฐาน
เคลื่อนที่ทุกปี
1

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความสุขในการทางาน ผูกพันต่อองค์กร ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยดี เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อผู้ รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชนทั่วไป
6. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ ร้อยละ 70-90 ของบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผน
7. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกองการเจ้าหน้าที่
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โครงการที่ 2.5
ชื่อโครงการ จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM)
1. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการความรู้การสร้างองค์ความรู้ การจัดเก็บและถ่ายโอนองค์ความรู้
ที่สะท้อนและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์และนาองค์ความรู้ไปสร้างนวัตกรรม
2. กลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)

25๖๐ – 25๖๔
61
62

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้

60
มีคณะกรรมการ
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3.2 ประเมินความรู้ (KMA) และบ่งชี้องค์ความรู้ทั้งใน
ระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน

มีแผนที่ความรู้
(Knowledge map)

แผนที่ความรู้(Knowledge map)ได้รับการทบทวนทุกปี

3.3 จัดตั้งและพัฒนาความรู้ KM Core ทาหน้าที่
บริหารงาน KM และจัดตั้ง KM Team ของทุก
หน่วยงานของกรม

1. มี KM Core 1 ทีม
และ KM Team ในทุก
หน่วยงาน
2. ร้อยละ 80 ของ KM
Core และ KM Team
ที่ได้รับการพัฒนา มี
ความรู้ความเข้าใจ

1. ร้อยละ
100 ของ
KM Team ที่
ได้รับการ
พัฒนา มี
ความรู้ความ
เข้าใจ
มีองค์ความรู้ที่บันทึกในระบบ KMS ของ
กรม อย่างน้อย 1 องค์ความรู/้
หน่วยงาน/ปี

3.4 จัดกิจกรรมถ่ายโอนองค์ความรู้ที่สาคัญของผู้มี
ประสบการณ์ ภูมิปญ
ั ญาสูง และผูท้ ี่กาลังเกษียณอายุ
จากทุกหน่วยงานของกรมและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
และบันทึกองค์ความรูจ้ ัดเก็บไว้ในระบบ KM ของกรม
3.5 สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการ
ความรู้ (KMS)

มีระบบ KMS

3.6 การจัดการความรู้ไปยังกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของ
กรม

มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผา่ นสื่อต่าง ๆ

3.7 ส่งเสริม กระตุ้นบุคลากรของทุกหน่วยงานของ
กรมและสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร ให้มีการแลกเปลีย่ น
เรียนรูร้ ะหว่างกันแบบข้ามสายงาน เช่น การประชุม
กลุ่มย่อยเพื่อถ่ายโอนองค์ความรู้ทสี่ าคัญ และ KM in
work process และการนาไปใช้ เช่น วางแผน กาหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สร้างนวัตกรรม เป็นต้น
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

จานวนองค์ จานวนองค์ จานวนองค์
ความรู้
ความรู้
ความรู้
ดีเด่นที่
ดีเด่นที่
ดีเด่นที่
ได้รับการ ได้รับการ ได้รับการ
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ
เกียรติคณ
ุ
เกียรติคณ
ุ
เกียรติคณ
ุ
-

1

0.5

0.5

0.5
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 มีการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
5.2 การแสวงหาและแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศนาไปสู่การนาองค์ความรู้ไปสร้างนวัตกรรม.
5.3 มีวัฒนธรรมการทางานของคนใน องค์การปรับเปลี่ยนจากเดิมมาสู่การมีวินัยในตนเอง มีการศึ กษา
ค้นคว้า เรี ยนรูตลอดชีวิตยอมรั บฟังความคิดเห็ นของคนอื่นมีพลังในการคิดสร้างสรรค์ มีความขยัน อดทน มี
จิตสานึกของการเป็น "ผู้ให้" และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย
6. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ
มีระบบ KMS ในการบันทึกองค์ความรู้ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
7. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
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โครงการที่ 2.6 พัฒนาระบบงานและกระบวนการทางานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (SIPOC Model)
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อทบทวนระบบงานและกระบวนการทางานเดิมว่ามีอุปสรรคต่อการบรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์หรือไม่ อย่างไร
1.2 เพื่อปรับปรุง พัฒนาและออกแบบระบบงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจ
และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
1.3 เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเต็มความสามารถ
2. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารกรม ผู้แทนสานัก/กอง/กลุ่ม เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วิทยากรและผู้แทนสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)

25๖๐ – 25๖๔
60
มี
คณะกรรมการ

3.1 ตั้งคณะกรรมการจัดทา/ทบทวน
ระบบงานและกระบวนการทางานของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
3.2 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อจัดทา/
ทบทวนระบบงานและกระบวนการทางาน
โดยวิธี SIPOC Model และจัดทา
Service Blueprint
มีข้อกาหนด
3.3 จัดทาข้อกาหนดและตัวชี้วัด
และตัวชี้วัด
กระบวนการทางานที่สาคัญ
ครบทุก
กระบวนการ
หลัก
3.4 สื่อสารและถ่ายทอดกระบวนการ
ทางาน

3.5 ทบทวนกิจกรรมก่อนและหลังการ
ปฏิบัติงาน (Before Action
Review/After Action Review –
BAR/AAR)
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

61

62

63
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มีระบบงานและกระบวนการ
ทางานตามวิธี SIPOC Model
และ Service Blueprint
มีการจัดทาข้อกาหนดและ
ทบทวนตัวชี้วัดและกระบวนการหลัก
ตัวชี้วัดกระบวนการสนับสนุน และกระบวนการสนับสนุน
และกระบวนการจัดการครบ
ทุกกระบวนการ
บุคลากรทุกคนต้องได้รบั การถ่ายทอด
กระบวนการทางานที่ถูกต้อง

1. จานวนข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่อง/ข้อ
ร้องเรียนจากการปฏิบตั ิงานลดลง
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพิ่มขึ้น
0.5
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบงานและกระบวนการทางานที่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกับยุทธศาสตร์ของกรมฯ ส่งผลให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
มีระบบงานและกระบวนการทางานตามวิธี SIPOC Model และ Service Blueprint จานวน 1 ระบบ
ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการกรมส่งเสริมสหกรณ์
7. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี
3.1 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3.2 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์
3.3 โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนให้สหกรณ์ระดับอาเภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับฐานรากของประเทศ
3.4 โครงการสหกรณ์สีเขียว (Green Coop)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
โครงการที่ 3.1 เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมส่งเสริมสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์ เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปให้รับรู้ ก่อให้เกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่นและ
ศรัทธา ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมฯ และเห็นคุณค่าของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60

61

25๖๐ – 25๖๔
62

63

64

3.1วางระบบการสื่อสาร กาหนด positioning มีระบบการสื่อสาร ทบทวนระบบการ ทบทวนระบบการ ทบทวนระบบการ ทบทวนระบบการ
เพื่อสร้างความ
สื่อสารฯ ทุกปี
สื่อสารฯ ทุกปี
สื่อสารฯ ทุกปี
สื่อสารฯ ทุกปี
กลยุทธ์ และโครงการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ
เชื่อถือเชื่อมั่นฯที่
กรมฯ ให้เกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่นและศรัทธา
ได้รับความเห็นชอบ
ของประชาชน
จากผู้บริหารกรมฯ
3.2 ดาเนินการและถ่ายทอดนโยบาย ระบบการสื่อสารฯ
ร้อยละ 100 ของบุคลากรกรมฯ รับรู้นโยบายและระบบการสื่อสารฯ
3.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม
ผลสารวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบุคลากรของกรมอยู่ในระดับดีมาก 4.25
องค์กร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรม
ตามที่พึงประสงค์ เช่น กิจกรรม morning
talk กิจสาธารณะ ค่ายนักสหกรณ์คุณธรรม
CSR เป็นต้น
3.4 จัดให้มีสถานีวิทยุชุมชนเพื่อเผยแพร่
1. มีรายงานผล
1. มีสถานีวิทยุ
1. มีสถานีวิทยุ
1. มีสถานีวิทยุ
1. ร้อยละ 70
การศึกษาการจัดตั้ง
ชุมชนในระดับ
ชุมชนในระดับเขต
ชุมชนในระดับ
ของประชาชนใน
กิจกรรมผลงาน นโยบาย ของกรมส่งเสริม
สถานี
ว
ท
ิ
ยุ
ช
ม
ุ
ชนใน
ภาคๆ
ละ
1
สถานี
ละ
1
สถานี
จั
ง
หวั
ด
ๆ
ละ
1
พื้นที่มีการรับรู้
สหกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ กลุม่
ระดับภาคเขต และ 2. ร้อยละ 30 ของ
2. ร้อยละ 50
สถานี
ข่าวสารของกรมฯ
เกษตรกร และประชาชนทั่วไปโดยนาสือ่
จั
ง
หวั
ด
ประชาชนในพื
น
้
ที
่
ม
ี
ของประชาชนใน
2.
ร้
อ
ยละ
60
จากสถานีวิทยุฯ
Technology Application and digital
การรั
บ
รู
ข
้
า
่
วสาร
พื
น
้
ที
ม
่
ก
ี
ารรั
บ
รู
้
ของประชาชนใน
และสื่อต่าง ๆ
สมัยใหม่มาใช้เพื่อให้เข้าถึงประชาชน
ของกรมฯ
ข่าวสารของกรมฯ
พื้นที่มีการรับรู้
ครอบคลุมทั่วประเทศและมีรายงานผลการ
จากสถานีวิทยุฯ
จากสถานีวิทยุฯ
ข่าวสารของกรมฯ
ติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่อง
และสื่อต่าง ๆ
และสื่อต่าง ๆ
จากสถานีวิทยุฯ
และสื่อต่าง ๆ

4.ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

20

20

20

20

20

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปเกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่นและศรัทธา ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมฯ
และเห็นคุณค่าของกรมส่งเสริมสหกรณ์
6. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ
6.1 ผลสารวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบุคลากรของกรมอยู่ในระดับดีมาก 4.25
6.2 ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย สามารถรับรู้ เข้าถึง และสื่อสารแลกเปลี่ยน
ได้แบบสองทาง (two way communication)
7. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัด
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 2
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โครงการที่ 3.2 เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป มีความเชื่อถือ เชื่อมั่นและ
ศรัทธา ต่อสหกรณ์
2. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และสมาชิก
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
60

3.1 วางแผนการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ และมาตรฐานสหกรณ์
ให้เกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่นและ
ศรัทธา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3.2จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูและ
เผยแพร่สหกรณ์ที่มีผลงานดี ที่
ครอบคลุมทุกมิติ เช่น ผล
ประกอบการ การบริหารจัดการ
ระบบคุณธรรมจริยธรรม
การบริหารทรัพยากรบุคคลและ
ระบบงาน เป็นต้น
3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์
อื่น นาผลงานของสหกรณ์ที่มีแนว
ทางการปฏิบัติที่ดี (BEST
PRACTICES) ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ

3.4 ส่งเสริมให้สหกรณ์แสดงออก
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
เช่น การจัดทากิจกรรมเอื้ออาทร
ต่อชุมชนและสังคม สร้างเครือข่าย
กิจกรรมของขบวนการสหกรณ์

61

๖๐ – ๖๔
62

63

64

มีแผนการสร้าง
ทบทวนแผนการสร้างภาพลักษณ์และมาตรฐานฯ ทุกปี
ภาพลักษณ์และ
มาตรฐานที่ทาให้
เกิดความเชื่อถือ
ฯซึ่งได้รับฟัง
ความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
1. มีกิจกรรมยกย่อง เชิดชู และเผยแพร่ฯ ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ

ให้มีสหกรณ์
ต้นแบบ
อย่างน้อย จังหวัด
ละ 1 แห่ง

ร้อยละ 30 ของ
สหกรณ์ที่ไม่ใช่สหกรณ์
ต้นแบบนาแนว
ทางการปฏิบัติที่ดี
(BEST PRACTICES)
ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ และมี
รายงานผลการ
ดาเนินงานในทุกมิติ

ร้อยละ 40 ของสหกรณ์
ที่ไม่ใช่สหกรณ์ต้นแบบ
นาแนวทางการปฏิบัติที่ดี
(BEST PRACTICES)
ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ และมี
รายงานผลการ
ดาเนินงานในทุกมิติ

ร้อยละ 60ของ
สหกรณ์ที่มี
กิจกรรมการ
แสดงออกถึง
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

1.ร้อยละ 70ของ
สหกรณ์ที่มีกิจกรรม
การแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2. ระดับความพึง
พอใจและคุณภาพชีวิต
ของชุมชนและสังคม
ที่มีต่อกิจกรรมของแต่
ละสหกรณ์ อยู่ใน
ระดับดีมากถึงดีเยี่ยม

1.ร้อยละ 80ของ
สหกรณ์ที่มีกิจกรรมการ
แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2. ระดับความพึงพอใจ
และคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและสังคม ที่มีต่อ
กิจกรรมของแต่ละ
สหกรณ์ อยู่ในระดับดี
มากถึงดีเยี่ยมและ
เพิ่มขึ้นทุกปี

ร้อยละ 50 ของ
สหกรณ์ที่ไม่ใช่
สหกรณ์ต้นแบบนา
แนวทางการปฏิบัติที่
ดี (BEST
PRACTICES) ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการและมี
รายงานผลการ
ดาเนินงานในทุกมิติ
1.ร้อยละ 90ของ
สหกรณ์ที่มีกิจกรรม
การแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม
2. ระดับความพึง
พอใจและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนและ
สังคม ที่มีต่อกิจกรรม
ของแต่ละสหกรณ์ อยู่
ในระดับดีมากถึงดี
เยี่ยมและเพิ่มขึ้นทุกปี

ร้อยละ 60 ของ
สหกรณ์ที่ไม่ใช่สหกรณ์
ต้นแบบนาแนว
ทางการปฏิบัติที่ดี
(BEST PRACTICES)
ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ และมี
รายงานผลการ
ดาเนินงานในทุกมิติ
1.ร้อยละ 100ของ
สหกรณ์ที่มีกิจกรรม
การแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2. ระดับความพึง
พอใจและคุณภาพชีวิต
ของชุมชนและสังคม ที่
มีต่อกิจกรรมของแต่ละ
สหกรณ์ อยู่ในระดับดี
มากถึงดีเยี่ยมและ
เพิ่มขึ้นทุกปี
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๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
60

61

๖๐ – ๖๔
62

3. ร้อยละ 20 ของ
สหกรณ์ระดับจังหวัดมี
การรวมตัวกันเป็น
เครือข่ายเพื่ช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความอยู่ดกี ินดี
4. ดัชนีมวลรวมด้าน
ความสุขของสังคม
และชุมชน อยู่ใน
ระดับดี(มากกว่า
3.51)

3. ร้อยละ 30 ของ
สหกรณ์ระดับจังหวัดมี
การรวมตัวกันเป็น
เครือข่ายเพื่อช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความอยู่ดกี ินดี
4. ดัชนีมวลรวมด้าน
ความสุขของสังคมและ
ชุมชน อยู่ในระดับดี
(สูงขึ้นกว่าปีฐานทุกปี)

3.5 เผยแพร่ภาพลักษณ์สหกรณ์ที่
มีผลงานดีและประสบความสาเร็จ
เพื่อสร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่น และ
ศรัทธา ผ่านช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลาย

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนระดับ
ท้องถิ่น
มีการรับรู้และมี
มุมมองเชิงบวก
ต่อภาพลักษณ์
สหกรณ์

ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนระดับ
ท้องถิ่น มีการรับรู้และ
มีมุมมองเชิงบวกต่อ
ภาพลักษณ์สหกรณ์

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนระดับท้องถิ่น
มีการรับรู้และมีมุมมอง
เชิงบวกต่อภาพลักษณ์
สหกรณ์

4.ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

20

20

20
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3. ร้อยละ 40 ของ
สหกรณ์ระดับจังหวัด
มีการรวมตัวกันเป็น
เครือข่ายเพื่อ
ช่วยเหลือชุมชนและ
สังคมให้มีความอยู่ดี
กินดี
4. ดัชนีมวลรวมด้าน
ความสุขของสังคม
และชุมชน อยู่ใน
ระดับดี(สูงขึ้นกว่าปี
ฐานทุกปี)
ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนระดับ
ท้องถิ่น มีการรับรู้
และมีมุมมองเชิงบวก
ต่อภาพลักษณ์
สหกรณ์

3. ร้อยละ 50 ของ
สหกรณ์ระดับจังหวัดมี
การรวมตัวกันเป็น
เครือข่ายเพื่อช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความอยู่ดกี ินดี
4. ดัชนีมวลรวมด้าน
ความสุขของสังคมและ
ชุมชน อยู่ในระดับดี
(สูงขึ้นกว่าปีฐานทุกปี)

20

20

ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนระดับ
ท้องถิ่น
มีการรับรู้และมีมุมมอง
เชิงบวกต่อภาพลักษณ์
สหกรณ์

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป มีความเชื่อถือ เชื่อมั่นและศรัทธา ต่อสหกรณ์
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
6.1 ร้อยละ 90 ของประชาชนระดับท้องถิ่น มีการรับรู้และมีมุมมองเชิงบวกต่อภาพลักษณ์สหกรณ์
6.2 ระดับความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ที่มีต่อกิจกรรมของแต่ละสหกรณ์ อยู่ใน
ระดับดีมากถึงดีเยี่ยม
6.3 ดัชนีมวลรวมด้านความสุขของสังคมและชุมชน อยู่ในระดับดี (สูงขึ้นกว่าปีฐานทุกปี)
7. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ
สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัด สานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 2 และสหกรณ์ทุกแห่ง
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โครงการที่ 3.3 ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้สหกรณ์ระดับอาเภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับฐานรากของประเทศ
1. วัตถุประสงค์
ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอาเภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับฐานราก
2. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอาเภอ 882 แห่ง
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60
3.1 วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับอาเภอที่เป็นฐานราก
วางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
สหกรณ์ระดับอาเภอ ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว

มีรายงานผลการวิเคราะห์
สภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับอาเภอที่เป็นฐานรากมี
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
สหกรณ์ระดับอาเภอ ทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวที่
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอาเภอ
มีสหกรณ์ภาคการเกษตรที่
เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจระดับอาเภอ
อาเภอละ 1 สหกรณ์

3.2 ส่งเสริม/ผลักดันสหกรณ์ภาค
การเกษตรระดับอาเภอ ๆ ละ 1
แห่ง เป็นสหกรณ์ต้นแบบและเป็น
ศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ระดับฐานรากตามความเหมาะสม
ของสภาพท้องถิ่นเช่นสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระดับชุมชน ท้องถิ่น
พัฒนาระบบ SUPPLY CHAIN
เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต SUPPLIER
ผู้จัดจาหน่าย ตลาดและลูกค้า
ให้กับสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์
การพัฒนาระบบการออมในชุมชน
รวมทั้งระบบจูงใจ ให้รางวัล
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
3.3 รณรงค์ให้เกษตรกรและหรือ
ร้อยละ 40ของเกษตรกร
ประชาชนในอาเภอเข้าเป็นสมาชิก และหรือประชาชนในอาเภอ
เป็นสมาชิก/สมาชิกสมทบ
สหกรณ์/สมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์
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25๖๐ – 25๖๔
62

63

64

ทบทวนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสหกรณ์ระดับอาเภอให้สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์
ปัจจุบัน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวทุกปี

สหกรณ์ภาคการเกษตรในอาเภอมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ทุกปี

ร้อยละ 50 ของ
เกษตรกรและหรือ
ประชาชนในอาเภอ
เป็นสมาชิก/
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ์

ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรและหรือ
ประชาชนในอาเภอ
เป็นสมาชิก/สมาชิก
สมทบของสหกรณ์

ร้อยละ 70 ของ
เกษตรกรและหรือ
ประชาชนในอาเภอ
เป็นสมาชิก/
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ์

จากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรและหรือ
ประชาชนในอาเภอเป็น
สมาชิก/สมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)

25๖๐ – 25๖๔
62

60

61

63

64

3.4 พัฒนาผู้บริหารสหกรณ์ใน
ระดับอาเภอให้เป็นต้นแบบด้านธรร
มาภิบาลและมีขีดความสามารถ
ทางการบริหารจัดการ เช่น การ
บริหารธุรกิจสมัยใหม่ การตลาด โล
จิสติกส์ การเงิน และเทคโนโลยี
ดิจิตอล รวมถึงการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมสาหรับผู้บริหาร

ร้อยละ 60 ของผู้บริหาร
สหกรณ์ในระดับอาเภอได้รับ
การพัฒนาความรู้ในด้าน
ธรรมาภิบาลและขีดความศา
มารถทางการบริหารจัดการ

1.ร้อยละ 70 ของ
ผู้บริหารสหกรณ์
ในระดับอาเภอ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในด้าน
ธรรมาภิบาลและมี
ขีดความสามารถ
ทางการบริหาร
จัดการ
2. ผ่านเกณฑ์การ
วัดวิสัยทัศน์
ผู้บริหารจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ไม่
น้อยกว่าระดับ 4

1.ร้อยละ 80 ของ
ผู้บริหารสหกรณ์ใน
ระดับอาเภอได้รับ
การพัฒนาความรู้ใน
ด้านธรรมาภิบาลและ
มีขีดความสามารถ
ทางการบริหาร
จัดการ
2. ผ่านเกณฑ์การวัด
วิสัยทัศน์ผู้บริหารจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ไม่น้อยกว่าระดับ 4

1.ร้อยละ 90 ของ
ผู้บริหารสหกรณ์ใน
ระดับอาเภอได้รับ
การพัฒนาความรู้
ในด้านธรรมาภิ
บาลและมีขีด
ความสามารถ
ทางการบริหาร
จัดการ
2. ผ่านเกณฑ์การ
วัดวิสัยทัศน์
ผู้บริหารจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ไม่
น้อยกว่าระดับ 4

1.ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหารสหกรณ์ใน
ระดับอาเภอได้รับการ
พัฒนาความรู้ในด้าน
ธรรมาภิบาลและมีขีด
ความสามารถทางการ
บริหารจัดการ
2. ผ่านเกณฑ์การวัด
วิสัยทัศน์ผู้บริหารจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่
น้อยกว่าระดับ 4

4.ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

20

20

20

20

20

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอาเภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับฐานราก
6. ตัวชีวัดความสาเร็จโครงการ
6.1 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
ของจังหวัด
6.2 เกษตรกรและหรือประชาชนในอาเภอเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์/สมาชิกสมทบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของเกษตรกรในอาเภอ
6.3 ผู้บริหารสหกรณ์เป็นผู้บริหารมืออาชีพภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
กองพัฒ นาระบบสนับ สนุน การสหกรณ์ สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์
จังหวัด สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 2 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สหกรณ์ภาคการเกษตร และชุมนุมสหกรณ์ภาคการเกษตร หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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โครงการที่ 3.4 สหกรณ์สีเขียว (Green Coop)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการดาเนินกิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีความสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Sustainable Development)
2. กลุ่มเป้าหมาย: สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีเขียว (Green Coop)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
60

3.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และรวบรวมสารสนเทศ
โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการ โครงการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางสังคมชุมชน
ท้องถิ่น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
บรรยากาศ (CLIMATE CHANGE) ของแต่ละจังหวัด
ร่วมกับสหกรณ์และหน่วยงานอื่นที่เกีย่ วข้อง

3.2วางแผนการจัดการรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพบรรยากาศ (CLIMATE CHANGE) เชิงกลยุทธ์
เช่น
- การสร้างแบรนด์ Green coop และเครือข่ายธุรกิจสี
เขียว Green Business
- ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น ผลักดันให้สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร และสมาชิก ผลิตและแปรรูป สินค้าเกษตร ที่
ไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การลดการใช้กระดาษ
- ประหยัดพลังงานและน้า
- ส่งเสริมให้สหกรณ์บริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
ด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก (ISO)
- กาหนดเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.3 จัดทาเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี
บทความ บทเรียนแห่งความสาเร็จเกีย่ วกับการจัดการ
สภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สหกรณ์อื่น
นาไปเป็นแนวทางปฏิบัติ
3.4 รณรงค์และปลูกจิตสานึกให้บุคลากรในขบวนการ
สหกรณ์ ตระหนักและให้ความสาคัญกับการดาเนิน
กิจกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การจัด
กิจกรรมวัน Green Coop Day
3.5 การยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนให้แก่สหกรณ์ของแต่ละพื้นที่ เช่น การ

มีรายงานผลการ
วิเคราะห์ วิจัยและ
สารสนเทศ ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมของแต่ละ
จังหวัดที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการจังหวัด
ร้อยละ 30
ของสหกรณ์ ในจังหวัด
มีส่วนร่วมในการจัดทา
แผน CSR ทั้งในระยะ
สั้นและยาว และมีการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน

61

๖๐ – ๖๔
62

63

64

มีรายงานผลการทบทวนวิเคราะห์ วิจัยและสารสนเทศ ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของแต่ละจังหวัดที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัดทุกปี

1. มีการทบทวนแผน
2. สหกรณ์ในจังหวัดมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน CSR ทั้งในระยะสั้น
และยาวและมีการปฏิบัติกิจกรรมตามแผน เพิ่มขึ้นร้อยละ5

มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมขององค์กรภาครัฐหรือ
เอกชนที่ประสบความสาเร็จ เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทุกปี

ร้อยละ 30 ของ
บุคลากรสหกรณ์แต่ละ
จังหวัดมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 5 ของสหกรณ์
ผ่านการรับรอง

บุคลากรสหกรณ์แต่ละจังหวัดมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่ นมาร้อยละ 10

ร้อยละ 10
ของสหกรณ์

ร้อยละ 20
ของสหกรณ์

ร้อยละ 25
ของสหกรณ์

ร้อยละ 30
ของสหกรณ์
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๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
60

ประกวดแข่งขัน การให้รางวัลและสิ่งจูงใจอื่น ๆ ให้กับ
สหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการตามโครงการสหกรณ์สี
เขียว
3.6 กาหนดเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับ Green
Coop City ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐาน Green
Coop

61
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน
Green Coop

๖๐ – ๖๔
62

ผ่านการ
รับรอง
มาตรฐาน
Green Coop
มีรายงานผลการกาหนด ร้อยละ 20
ร้อยละ 25
เกณฑ์มาตรฐาน
ของสหกรณ์
ของสหกรณ์
สิ่งแวดล้อมระดับ
ผ่านที่ผ่านการ ผ่านที่ผ่านการ
Green Coop Cityที่
รับรอง
รับรอง
ได้รับความเห็นชอบจาก มาตรฐาน
มาตรฐาน
คณะกรรมการ
Green Coop Green Coop
ได้รับยกย่องให้ ได้รับยกย่อง
เป็น Green
ให้เป็น Green
CoopCity
CoopCity

63

64

ผ่านการ
รับรอง
มาตรฐาน
Green Coop
ร้อยละ 30
ของสหกรณ์
ผ่านที่ผ่านการ
รับรอง
มาตรฐาน
Green Coop
ได้รับยกย่อง
ให้เป็น Green
CoopCity

ผ่านการ
รับรอง
มาตรฐาน
Green Coop
ร้อยละ 35
ของสหกรณ์
ผ่านที่ผ่านการ
รับรอง
มาตรฐาน
Green Coop
ได้รับยกย่อง
ให้เป็น Green
CoopCity

4.ประมาณการงบประมาณ(ล้านบาท)
5
5
5
5
5
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการดาเนินกิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้
ความสาคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีความสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Sustainable
Development)
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
6.1 ร้อยละ 10-30 ของสหกรณ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน Green Coop
6.2 ร้อยละ 20-35 ของสหกรณ์ผ่านที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Green Coop ได้รับยกย่องให้เป็น
Green Coop City
7. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จังหวัด สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 - 2 และสหกรณ์ภาคการเกษตร
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี
4.1 โครงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
4.2 โครงการส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์
โครงการที่ 4.1 สร้างและพัฒนานวัตกรรมในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1.2 เผยแพร่นวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์จานวน ๔,๐๐๐ แห่ง และกลุ่มเกษตรกร จานวน 2,000 แห่ง รวม 6,000 แห่ง
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60
3.1 คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย
3.2 ประชุมพัฒนาบุคลากรของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
- ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนางาน
ประจาสู่งานวิจัย (R2R - Routine
to Research)
- เพื่อสร้างแนวคิดในการกาหนด
นวัตกรรม/หรือนานวัตกรรมที่มีอยู่
แล้วไปพัฒนา
3.3 ประกวดนวัตกรรม เช่น
นวัตกรรมการลดต้นทุนการ
ดาเนินงาน (Cost - Reduction
innovation) นวัตกรรมด้าน
กระบวนการทางาน (Process
innovation) นวัตกรรมด้าน
บริการ (Service innovation)
เป็นต้น

ร้อยละ 40 ของผู้
เข้ารับการอบรม
นาผลวิจยั R2R
และความรู้ไป
พัฒนาและสร้าง
นวัตกรรม

25๖๐ – 25๖๔
61
62
63
สหกรณ์ปีละ 200 แห่ง
กลุ่มเกษตรกรปีละ 100 แห่ง
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร 4 รุ่นๆ ละ 150 ราย รวม 600 ราย
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรละ 2 ราย
ร้อยละ 50
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ของผู้เข้ารับการ ของผู้เข้ารับการ ของผู้เข้ารับการ
อบรม นาผลวิจัย อบรม นาผลวิจัย อบรม นาผลวิจัย
R2R และความรู้ R2R และความรู้ R2R และความรู้
ไปพัฒนาและ
ไปพัฒนาและ ไปพัฒนาและสร้าง
สร้างนวัตกรรม
สร้างนวัตกรรม
นวัตกรรม

-มีหลักเกณฑ์การ - มีรายงงานผล
ประกวดนวัตกรรม การจัดกิจกรรม
-มีการเผยแพร่
การประกวด
นวัตกรรมฯ ปี 60
- มีรายงานผลการ
นานวัตกรรมไปใช้
ในการบริหาร
จัดการ เช่น ความ
ผิดพลาดลดลง ,
ผลประกอบการ
สูงขึ้น

3.4 เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมของ มีแนวทางและ
ช่องทางการ
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 50 ของ
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับผลงาน

64

ร้อยละ 80
ของผู้เข้ารับการ
อบรม นาผลวิจัย
R2R และความรู้
ไปพัฒนาและ
สร้างนวัตกรรม

- มีรายงงานผล
การจัดกิจกรรม
การประกวด
นวัตกรรมฯ ปี 61
- มีรายงานผลการ
นานวัตกรรมไปใช้
ในการบริหาร
จัดการ เช่น ความ
ผิดพลาดลดลง ,
ผลประกอบการ
สูงขึ้น

มีรายงงานผลการ
จัดกิจกรรมการ
ประกวดนวัตกรรม
ฯ ปี 62
- มีรายงานผลการ
นานวัตกรรมไปใช้
ในการบริหาร
จัดการ เช่น
ความผิดพลาด
ลดลง ,ผล
ประกอบการสูงขึ้น

- มีรายงงานผล
การจัดกิจกรรม
การประกวด
นวัตกรรมฯ ปี 63
- มีรายงานผลการ
นานวัตกรรมไปใช้
ในการบริหาร
จัดการ เช่น ความ
ผิดพลาดลดลง ,
ผลประกอบการ
สูงขึ้น

ร้อยละ 60 ของ
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับผลงาน

ร้อยละ 70 ของ
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับผลงาน

ร้อยละ 80 ของ
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับผลงาน
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60
ผลงานนวัตกรรม

3.5. ทบทวนแผนสร้างและพัฒนา มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนสร้าง
นวัตกรรมในสหกรณ์และกลุม่
และพัฒนา
เกษตรกร
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร
4.ประมาณการงบประมาณ(ล้านบาท)
5

25๖๐ – 25๖๔
61
62
นวัตกรรมผ่าน
นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์ วิทยุ/
สิ่งพิมพ์ วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียล โทรทัศน์/โซเชียล
มีเดีย
มีเดีย
- มีรายงานผลการ - มีรายงานผลการ
เผยแพร่นวัตกรรม เผยแพร่นวัตกรรม
ปี 61
ปี 62
มีรายงานผลการ มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนสร้าง ทบทวนแผนสร้าง
และพัฒนา
และพัฒนา
นวัตกรรมใน
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุม่
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร ปี 60 เกษตรกร ปี 61
5
5

63
นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์ วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียล
มีเดีย
- มีรายงานผลการ
เผยแพร่นวัตกรรม
ปี 63
มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนสร้าง
และพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรปี 62
5

64
นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์ วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียล
มีเดีย
- มีรายงานผลการ
เผยแพร่นวัตกรรม
ปี 64
มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนสร้าง
และพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรปี 63
5

(นิยาม : สหกรณ์หมายถึงสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท)

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีนวัตกรรมและนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
5.2 ทาให้สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น
5.3ทาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก ส่งผลให้สมาชิกมีความยั่งยืน
และสหกรณ์มีความมั่นคง
5.4 ทาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์
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6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พัฒนานวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร มากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
6.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สร้างนวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร มากกว่าร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย
6.3 มากกว่าร้อยละ 80 ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการรับรู้นวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/
เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
7. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
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โครงการที่ 4.2
ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และจัดหาเทคโนโลยีด้านการเงิน
มาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีละ 200 แห่ง
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60
3.1 การเตรียมส่งเสริมการนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ขั้นตอน การคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย
- สารวจความต้องการพร้อมคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย
3.2 สนับสนุนงบอุดหนุนให้
กลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ เพือ่ การปฏิบัติงาน เช่น
โปรแกรมทางบัญชีของสหกรณ์ การ
จัดทาฐานข้อมูล การจัดทาแผนธุรกิจ
ของสหกรณ์ และจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยง การใช้ขอ้ มูลทางการเงิน
จาก Internet และนาข้อมูลจากการ
วิเคราะห์การเงินของสหกรณ์มาใช้ใน
การบริหารงานของสหกรณ์เป็นประจา
ทุกไตรมาส เป็นต้น
3.3 อบรมให้ความรู้แก่สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่จะนามาใช้อย่าง
ต่อเนื่องเช่น โปรแกรมทางบัญชี การ
วิเคราะห์งบการเงิน การจัดทา
ฐานข้อมูล เป็นต้น

- มีหลักเกณฑ์
วิธีการขั้นตอนการ
คัดเลือกฯ ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารกรม
ส่งเสริมสหกรณ์

61
- มีรายงานผลการ
ทบทวนหลักเกณฑ์
วิธีการ ขั้นตอน การ
คัดเลือกฯ ปี 60

25๖๐ – 25๖๔
62
- มีรายงานผลการ
ทบทวนหลักเกณฑ์
วิธีการ ขั้นตอน การ
คัดเลือกฯ ปี 61

63
- มีรายงานผลการ
ทบทวนหลักเกณฑ์
วิธีการ ขั้นตอน การ
คัดเลือกฯ ปี 62

64
- มีรายงานผลการ
ทบทวนหลักเกณฑ์
วิธีการ ขั้นตอน การ
คัดเลือกฯ ปี 63

- มีรายงานผลสารวจความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- มีกลุ่มเป้าหมาย ปีละ 200 แห่ง
- มีแผนสนับสนุน
งบประมาณ
- มีหลักเกณฑ์การ
ให้เงินอุดหนุน

- มีรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผน
ได้แก่สนับสนุน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ให้กับสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร จานวน
200 ชุด และนาไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน
ร้อยละ 50

- มีรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผน
ได้แก่สนับสนุน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ให้กับสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร จานวน
200 ชุด และนาไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 60

- มีรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผน
ได้แก่สนับสนุน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ให้กับสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร จานวน
200 ชุด และนาไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 70

- มีรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผน
ได้แก่สนับสนุน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ให้กับสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร จานวน
200 ชุด และนาไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 80

มีแผนการอบรมให้
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมร้อยละ
40 ของผู้เข้ารับ
การอบรม นา
ความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบการ
ทางานอย่าง
ต่อเนื่อง

ร้อยละ 50 ของผู้เข้ารับ
การอบรม นาความรู้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบการทางาน
อย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ 60 ของผู้เข้ารับ
การอบรม นาความรู้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบการทางาน
อย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับ
การอบรม นาความรู้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบการทางาน
อย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรม นาความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบการ
ทางานอย่างต่อเนื่อง
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60
3.4 ทบทวนแผนส่งเสริมการนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

4. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผน
ส่งเสริมการนา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

5

61

25๖๐ – 25๖๔
62

63

มีรายงานผลการทบทวน
แผนส่งเสริมการนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปี 60

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนส่งเสริมการ
นาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ปี 61

มีรายงานผลการทบทวน
แผนส่งเสริมการนา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ปี 62

5

5

5

64
มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนส่งเสริม
การนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ปี 63

5

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
มากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการดาเนินงานด้านการเงิน
7. หน่วยงานทีผ่ ิดชอบโครงการ
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการกากับดูแล
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี
5.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
5.2 โครงการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์
ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
5.3 โครงการพัฒนาการเรียนรู้การจัดทาเว็บไซต์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
5.4 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่น
5.5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธิ์ ให้กับนิคมสหกรณ์และสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์
5.6 โครงการกาหนดมาตรฐานโปรแกรมสนับสนุนการดาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
5.7 โครงการเกษตรดิจิตอล
5.8 โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อใช้ในการ แนะนา ส่งเสริม กากับ และตรวจสอบ สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
5.9 โครงการ IT เพื่อการตรวจการสหกรณ์
5.10 โครงการ IT เพื่อการใช้อานาจนายทะเบียนสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการกากับดูแล
โครงการที่ 5.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสนับสนุนสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. กลุ่มเป้าหมาย
ทุกหน่วยงานในสังกัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จานวน 152 แห่ง ได้แก่ สานักงานสหกรณ์จังหวัด 76
แห่ง สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 20 แห่ง และนิคม
สหกรณ์ 55 แห่ง
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.1 เชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสาร
และข้อมูลสารสนเทศระหว่างกรม
ส่งเสริมสหกรณ์กับหน่วยงานส่วนกลาง
และหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
3.2 บารุงรักษาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานแก่
หน่วยงานภายในกรม
4. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

60
วางระบบพัฒนาเครือข่าย

25๖๐ – 25๖๔
61
62

63

64

มีระบบเครือข่ายภายใน
เชื่อมโยงกัน 152 แห่ง

10

บารุงรักษา
ดูแลระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด
3

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมหน่วยงานภายในของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ที่มีความเร็วที่เหมาะสม ทันสมัย ปลอดภัย รองรับความต้องการใช้งานของทุกหน่วยงานทั้งใน
ปัจจุบัน และอนาคต
5.2 การบริหารจัดการด้านเครือข่ายสื่อสารสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความเป็นเอกภาพภายใต้
มาตรฐานเดียวกันสามารถดูแลและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งองค์กร
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ปี 2561 สามารถพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานเพื่อรองรับระบบงาน/ระบบงานให้
ครอบคลุมหน่วยงานของกรม จานวน 152 แห่ง
7. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการที่ 5.2: เชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมการข้าว และการยางแห่งประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง สานักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด และชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด ให้มีความเร็วที่เหมาะสม ทันสมัย ปลอดภัย และรองรับความต้องการใช้งานทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต
1.2 เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศให้เป็นเอกภาพเพื่อสนับสนุนความ
เข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. กลุ่ มเป้า หมาย กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ กรมส่ งเสริ มการเกษตร กรมการข้ าว การยางแห่ ง ประเทศไทย
กรมการปกครอง สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60

25๖๐ – 25๖๔
61
62

63

64

3.1 รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ เพื่อ ออกแบบ
ระบบ
ออกแบบระบบ
3.2 เชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูล
เชื่อมโยงระบบกับ 7
หน่วยงานภายนอก
สารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
ให้มีความเชื่อมโยง
หน่วยงานเป้าหมาย
3.3 ทดสอบระบบเพื่อการใช้งานจริงและ
ปรับปรุงระบบงาน
3.4 ประเมินเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของระบบ
บารุงรักษา และปรับปรุงระบบ
3.5 บารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ให้สนองต่อความต้องการ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว
สารสนเทศระหว่างหน่วยงาน
3
4. ประมาณการงบประมาณ(ล้านบาท)
10
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทยกรมการปกครอง สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด
ให้มีความเร็วที่เหมาะสม ทันสมัย ปลอดภัย และรองรับความต้องการใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ปี 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยง เพื่อรองรับ
การบู ร ณาการฐานข้อมู ล ระหว่างกรมส่ งเสริมสหกรณ์กับหน่ว ยงานภายนอก จานวน 7 หน่ว ยงาน ได้แก่
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่ ง ชาติ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จ ากั ด และชุ ม นุ ม สหกรณ์ ก ารเกษตร
แห่งประเทศไทย จากัด
7. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการที่ 5.3 พัฒนาการเรียนรู้การจัดทาเว็บไซต์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑.วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีความรู้ ทักษะ ความชานาญ
ในเรื่องการจัดทาเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน
๒. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2564 ปีละ 6 รุ่นๆ ละ 30 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 700คน
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.1 รวบรวมความต้องการในการใช้งานเว็บไซต์

60
จานวนความต้องการ

25๖๐ – 25๖๔
61
62

63

3.2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ติดตั้งอุปกรณ์

3.3 พัฒนาระบบเว็บไซต์

จานวนเว็บไซต์
สหกรณ์
อบรมบุคลากร 700 คน

3.4 อบรมและประชาสัมพันธ์การใช้งาน

ปีละ 1 ครั้ง

3.5 ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

64

5

3

3

3

5 .ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการพัฒนาระบบเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงาน รวมถึงสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มี
เว็บไซต์ไว้ใช้ในการดาเนินงาน ตลอดจนใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ปี 2560 - 2565 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีระบบเว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบันเพิ่มขึ้นปีละ 60 สหกรณ์
รวม 300 สหกรณ์
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

93

โครงการที่ 5.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่น
1.วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่นในความรับผิดชอบ
ของกรมฯ สาหรับการวางแผนและบริหารจัดการเงินกองทุน
2. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.1 รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์
ออกแบบระบบ
3.2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
3.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
- กองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุนอื่นใน
ความรับผิดชอบของกรมฯ
3.4 อบรมเจ้าหน้าที่กรมฯ ที่รับผิดชอบ

60
ออกแบบระบบ

63

64

ติดตั้งอุปกรณ์
มีระบบฐานข้อมูล
กองทุน 1 ระบบ
เจ้าหน้าที่กรมฯ ที่รับผิดชอบกองทุน ได้รับการอบรม ร้อยละ 100

3.5 ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

61

25๖๐ – 25๖๔
62

0.5

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

5

1.5

1.5

1.5

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่นในความรับผิดชอบของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6.1 ปี 2562 มีระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่นในความรับผิ ดชอบ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จานวน 1 ระบบ
6.2 ปี 2561 – 2564 เจ้าหน้าที่กรมฯ ที่รับผิดชอบกองทุน ได้รับการอบรม ร้อยละ 100
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการที่ 5.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธิ์ ให้กับนิคมสหกรณ์และสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนในนิคมสหกรณ์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
1.2 เพื่อสามารถนาข้อมูลแปลงที่ดิน มาใช้ในระบบ GIS
2. กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกนิคมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานนิคม
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔

3.1 รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์
ออกแบบระบบ

60
ออกแบบ
ระบบ

61

62

3.2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ติดตั้งอุปกรณ์

3.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สมาชิก เอกสาร
สิทธิ์และข้อมูลรายแปลง

มีระบบฐานข้อมูล สมาชิก เอกสารสิทธิ์
และข้อมูลรายแปลง 3ระบบ

3.4 จัดทาแผนที่ GIS

64

มีแผนที่ GIS รายแปลง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานนิคมฯ ร้อยละ 50 ต่อปี

3.5 อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบแก่
เจ้าหน้าที่
3.6 ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

63

ปีละ 1 ครั้ง
0.5

5

1.5

1.5

1.5

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้บริการ
แก่สมาชิก หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก
รวดเร็ว และประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนาข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนเอกสารสิทธิ์
มาวางแผนการใช้ที่ดิน ให้เป็นไปตามลักษณะพื้นที่ และนโยบายของรัฐบาล
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6.1 มีระบบฐานข้อมูล สมาชิก เอกสารสิทธิ์และข้อมูลรายแปลง รวม 3 ระบบ
6.2 มีแผนที่ GIS รายแปลงในเขตนิคมสหกรณ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
6.3 อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานนิคมฯ ร้อยละ 50 ต่อปี
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการที่ 5.6 กาหนดมาตรฐานโปรแกรมสนับสนุนการดาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีมาตรฐานโปรแกรม ตามที่กรมกาหนด ใช้ในการดาเนินงาน
1.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้ใช้มาตรฐานโปรแกรม ตามที่กรมกาหนด เป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมสหกรณ์
2. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์ที่อยู่ในสถานะดาเนินการ จานวน 7,168 สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในสถานะดาเนินการ
จานวน 4,123 กลุ่ม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ) สานักงานสหกรณ์จังหวัด 76 แห่ง สานักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 - 2
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
1) กาหนดมาตรฐานข้อมูลและรูปแบบการทางาน
ของโปรแกรมสาหรับสหกรณ์ต้องปฏิบัติ
2) แจ้งสหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร จัดส่งข้อมูลตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
3) กรมฯ ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม
สนับสนุนการดาเนินงานของสหกรณ์
และกลุม่ เกษตรกร (Data Mining)
4) บารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพโปรแกรม
สนับสนุนการดาเนินงานของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

60
มีพิมพ์เขียว
ระบบ 1 ชุด

61

25๖๐ – 25๖๔
62

63

64

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
ส่งข้อมูลครบตาม
มาตรฐานข้อมูลที่กาหนด

มี data mining
ร้อยละ 60 ของ
สหกรณ์ทั้งหมด
ปีละ 1 ครั้ง

1

1

2

มี data mining
ร้อยละ 100

2

2

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีมาตรฐานโปรแกรมตามที่กรมกาหนด ใช้ในการดาเนินงาน
5.2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้ใช้ระบบ IT เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสหกรณ์
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6.1 ปี 2561 – 2564 สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมบริหารการจัดการสหกรณ์ มีมาตรฐานโปรแกรม ตามที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์กาหนด จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
6.2 ปี 2562 มี data mining ร้อยละ 60 ของสหกรณ์ทั้งหมดและในปี 2564 มี data mining ครบร้อยละ 100
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการที่ 5.7 เกษตรดิจิตอล
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดทาระบบ IT สาหรับประมาณการ ปริมาณและราคาผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ที่จะออก
สู่ท้องตลาด
1.2 เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อข้อมูลให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร นาไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านวางแผนการผลิต การแปรรูป การตลาด
1.3 เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.1 รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์
ออกแบบระบบ
3.2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade และ
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Web
Security)
3.3 พัฒนาระบบการประมาณการ
ปริมาณและราคาผลผลิต ที่จะออกสู่ตลาด
(Web & Mobile Application)
3.4 พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของเกษตรกรสมาชิก สหกรณ์
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
3.5 อบรมและประชาสัมพันธ์การใช้งาน
แก่เกษตรกรสมาชิก สหกรณ์ภาค
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
3.6 สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุม่ เกษตร
มีกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3.7 ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

60
ออกแบบ
ระบบ

61

25๖๐ – 25๖๔
62

63

64

ติดตั้งอุปกรณ์

มีระบบประมาณการ
ปริมาณและราคา
ผลผลิต ที่จะออกสู่ตลาด
มีระบบช่วย
สนับสนุน
การตัดสินใจ
สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
จานวน 1,000 แห่ง มีบุคคลากรเข้าอบรม เกษตรดิจติ อลและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 100
สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
จานวน 1,000 แห่ง มีกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี
ปีละ 1 ครั้ง
1

10

10

3

3
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยวางแผนการเพาะปลูกและ
ประมาณการราคาผลผลิตได้ล่วงหน้าแก่สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6.1 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 1,000 แห่ง มีบุคคลากรเข้า
อบรม เกษตรดิจิตอลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 100
6.2 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 1,000 แห่ง มีกิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการที่ 5.8 พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อใช้ในการ แนะนา ส่งเสริม กากับและตรวจสอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1. วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทาโปรแกรมสาหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ ให้กับ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ใช้ในการ แนะนา ส่งเสริม กากับและตรวจสอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดับเขต จังหวัด
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.1 รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์
ออกแบบระบบ
3.2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade สาหรับ
ติดตั้งระบบงานต่าง ๆ
3.3 พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า ด้าน
การดาเนินงานและด้านการเงินของ
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
3.4 พัฒนาระบบส่งเสริมสหกรณ์ ระบบ
การจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ และ
มาตรฐานสหกรณ์ ให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างกัน
3.5 พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
3.6 อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ

60
ออกแบบ
ระบบ

63

64

ติดตั้งระบบ

มีระบบเตือนภัยล่วงหน้า
1 ระบบ
เชื่อมโยงระบบตรวจสอบ
สหกรณ์ เข้าด้วยกัน

มีระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่กรมฯ ที่รับผิดชอบ ได้รบั การอบรม ร้อยละ 100

3.7 ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

61

25๖๐ – 25๖๔
62

0.5

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

5

1.5

1.5

1.5

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีโปรแกรมสาหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ เพื่อใช้ในการ แนะนา ส่งเสริม กากับและตรวจสอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ปี 2561 มีโปรแกรมสาหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จานวน 1 ระบบ
7. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการที่ 5.9 IT เพื่อการตรวจการสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทาโปรแกรมสาหรับตรวจการสหกรณ์ ให้กับ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ใช้ในการ ตรวจสอบ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ตรวจการสหกรณ์ จานวน 2,000 คน
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.1 รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ ออกแบบ
ระบบ
3.2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายชนิด Blade สาหรับติดตั้งระบบงานต่าง ๆ
3.3 พัฒนาระบบตรวจการสหกรณ์ ระบบการ
จัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ ให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างกัน

60
วางระบบ

63

64

ติดตั้งอุปกรณ์
มีระบบตรวจการ
สหกรณ์ 1 ระบบ

เชื่อมโยงระบบตรวจ
การสหกรณ์กับธุรกิจ
ของสหกรณ์
มีระบบช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจ 1
ระบบ
อบรมผูต้ รวจการสหกรณ์ ร้อยละ 20 ต่อปี

3.4 พัฒนาระบบตรวจการสหกรณ์ ด้านการ
ดาเนินงานและด้านการเงินของ และด้านการบริหาร
จัดการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3.5 พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์
3.6 อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ
3.7 ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

61

25๖๐ – 25๖๔
62

0.5

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

5

1.5

1.5

1.5

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ มีโปรแกรมสาหรับตรวจการสหกรณ์ เกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ เพื่อใช้ในการ
แนะนา กากับและตรวจสอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6.1 ปี 2561 มีระบบสาหรับตรวจการสหกรณ์ ให้กับผู้ตรวจการสหกรณ์ จานวน 1 ระบบ
6.2 ปี 2561-2564 ผู้ตรวจการสหกรณ์ได้รับการพัฒนาให้ใช้ระบบตรวจการสหกรณ์ ร้อยละ 20 ต่อปี
7. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการที่ 5.10
IT เพื่อการใช้อานาจนายทะเบียนสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทาฐานข้อมูลและระบบงานสาหรับนายทะเบียนสหกรณ์ และรองนายทะเบียนสหกรณ์
ที่ได้รับมอบอานาจเพื่อใช้ประกอบในการใช้ดุลยพินิจ
2. กลุ่มเป้าหมาย รองนายทะเบียนสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภารกิจของนายทะเบียนสหกรณ์ จานวน 260 คน
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.1 รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์
ออกแบบระบบ
3.2 จัดทาระบบงาน“กรอบการใช้อานาจ
ของนายทะเบียนสหกรณ์”
3.3 พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของนายทะเบียนสหกรณ์และรอง
นายทะเบียนทีไ่ ด้รับมอบอานาจ
- การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ และ
ดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด
3.4 อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ
แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
3.5 ดูแลปรับปรุงประสิทธิภาพ
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

60
ออกแบบระบบ

61

25๖๐ – 25๖๔
62

63

64

ระบบมีความ
สมบูรณ์
พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

260ราย

0.5

5

1.5

1.5

1.5

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีโปรแกรม
สาหรับใช้ประกอบในการใช้ดุลยพินิจ
5.2 นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ มีแนวทางในการใช้ดุลยพินิจ เพื่อให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
5.3 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีกรอบและทิศทางเดียวกันในการเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนหรือรองนาย
ทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ปี 2561 มีโปรแกรมสาหรับการใช้ดุลยพินิจ ให้กับ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนที่ได้รับ
มอบหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ระบบ
7. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสานักนายทะเบียนและกฎหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี
6.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์
6.2 โครงการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์

102

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
โครงการที่ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินและ
การกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
1.2 เพื่อพัฒนาบุคคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ มีความรู้ด้านการเงินและการลงทุน การบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์
2.กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60
3.1 ศึกษาแนวทางการบริหารการเงิน
การลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์

61

25๖๐ – 25๖๔
62

64

แนวทางการ
บริหารการเงิน
การลงทุนของ
สหกรณ์ออม
ทรัพย์ 1 เรื่อง

3.2 ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันการเงินและหน่วยงานเอกชนเพือ่
กาหนดหลักสูตร

หลักสูตรการ
ฝึกอบรม
1 หลักสูตร

3.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการ
ที่ส่งเสริมดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์

อบรมเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์

3.4 จัดอบรมหลักสูตรการบริหาร
การเงิน การลงทุน การบริหารสินทรัพย์
หนี้สินสาหรับฝ่ายจัดการของสหกรณ์

อบรมเจ้าหน้าที่
ฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์

3.5 จัดทาคู่มือส่งเสริมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ สาหรับข้าราชการ

คู่มือส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์
จานวน 2,000 เล่ม

3.6 จัดทาคู่มือการดาเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาหรับฝ่ายจัดการ
สหกรณ์

คู่มือการดาเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาหรับฝ่ายจัดการ
สหกรณ์จานวน 2,000 เล่ม

3.7 สหกรณ์ออมทรัพย์ทาการประเมิน
ความเสี่ยงของตนเอง

63

ร้อยละ 80 ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่เข้าร่วม
โครงการมีการประเมินความ
เสี่ยงทุก 3 เดือน
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60

61

25๖๐ – 25๖๔
62

3.8 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่ผ่านการ
อบรมดาเนินการแนะนาส่งเสริมสหกรณ์
ออมทรัพย์ตามคู่มือ

3.9. ติดตามประเมินผล

4. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

63

64

ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ที่ผ่านการ
อบรมดาเนินการแนะนา
ส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์
ตามคู่มือ ทุกเดือน

0.5

5

1.5

แนะนา
ส่งเสริม
สหกรณ์
ทุกเดือน

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1.5

1.5

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้ด้านการเงิน การกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
5.2 ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถนาความรู้ไปปรับใช้กับการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ได้
5.3 ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ด้านการเงิน การลงทุน การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
5.4 ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์นาความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารการเงินของสหกรณ์
5.5 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีคู่มือการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์
5.5 สหกรณ์ออมทรัพย์มีคู่มือการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาหรับฝ่ายจัดการสหกรณ์
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6.1 ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความรู้ด้านการเงิน การกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
6.2 ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความรู้ด้านการเงินการลงทุน การ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
7. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
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โครงการที่ 6.2 จัดตั้งธนาคารสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์: เพื่อจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ เพื่อให้บริการด้านการเงิน การลงทุนของสหกรณ์
2. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ทั้งหมด
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
3.2 ดาเนินการศึกษารูปแบบการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
60
มีคณะกรรมการฯ

๖๐ – ๖๔
61

63 64

ดาเนินการศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสม

3.3. เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐบาลเพื่อขอความ
เห็นชอบ

เห็นชอบ

3.4 ดาเนินการจัดทากฎหมายจัดตั้งธนาคารสหกรณ์

จัดทากฎหมาย

3.5 ดาเนินการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์

จัดตั้งธนาคาร

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

62

10

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ขบวนการสหกรณ์มีธนาคารสหกรณ์เป็นสถาบันการเงินโดยเฉพาะ
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ธนาคารสหกรณ์ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย ภายในปี 2561
7. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี
7.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์ที่ดี
7.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งเสริมสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
โครงการที่ 7.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์ที่ดี
1. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่ดี
2. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ทั้งหมด
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)

25๖๐ – 25๖๔
62
-มีผลการทบทวน
คู่มือปี 61
-มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือสู่
สหกรณ์และ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ร้อยละ 100

63
-มีผลการทบทวน
คู่มือปี 62
-มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือสู่
สหกรณ์และ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ร้อยละ 100

64
-มีผลการทบทวน
คู่มือปี 63
-มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือสู่
สหกรณ์และ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ร้อยละ 100

-ร้อยละ 20 ของ
สหกรณ์ได้เข้ารับ
การอบรมนาไปใช้
- มีรายงานผล
อบรม

-ร้อยละ 20 ของ
สหกรณ์ได้เข้ารับ
การอบรมนาไปใช้
- มีรายงานผล
อบรม

-ร้อยละ 20 ของ
สหกรณ์ได้เข้ารับ
การอบรมนาไปใช้
- มีรายงานผล
อบรม

-ร้อยละ 20 ของ
สหกรณ์ได้เข้ารับ
การอบรมนาไปใช้
- มีรายงานผล
อบรม

3.3 การนาไปสู่การปฏิบัตเิ พื่อ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการที่ดีของสหกรณ์

มีแบบรายงานผล ร้อยละ 20 ของ
ข้อมูลการปฏิบัติ สหกรณ์มีแนว
ของสหกรณ์
ทางการปฏิบัติ
และได้นาไป
ปฏิบัติ
- มีรายงานผการ
ปฏิบัติของสหกรณ์
ร้อยละ 20

ร้อยละ 40 ของ
สหกรณ์มีแนว
ทางการปฏิบัติ
และได้นาไป
ปฏิบัติ
- มีรายงานผการ
ปฏิบัติของสหกรณ์
ร้อยละ 40

ร้อยละ 60 ของ
สหกรณ์มีแนว
ทางการปฏิบัติ
และได้นาไป
ปฏิบัติ
- มีรายงานผลการ
ปฏิบัติของสหกรณ์
ร้อยละ 60

ร้อยละ 80 ของ
สหกรณ์มีแนว
ทางการปฏิบัติ
และได้นาไป
ปฏิบัติ
- มีรายงานผลการ
ปฏิบัติของสหกรณ์
ร้อยละ 80

3.4 ติดตาม / ประเมินผล

มีแผนติดตามและ มีรายงานผล
ประเมินผล
ติดตามและ
ประเมินผลปี 60

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผลปี 61

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผลปี 62

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผลปี 63

60
มีคู่มือที่ประกอบ
ไปด้วยระบบและ
แนวทางปฏิบัติใน
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ

3.1 วางระบบและมาตรฐาน
คุณภาพการบริหารจัดการที่ดี
ของสหกรณ์
- การตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการสหกรณ์
- แนวทางการปฏิบัติเพื่อ
นาไปสู่การเป็นสหกรณ์ที่มี
คุณภาพด้านการบริหารจัดการ
- ถ่ายทอดคู่มือไปยังสหกรณ์
เป้าหมายและเจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์
3.2 จัดอบรมให้ความรู้และ
มีแผนการอบรม
วิธีการประยุกต์ใช้คู่มือการ
ให้ความรู้ด้านการ
ปฏิบัติ แก่เจ้าหน้าที่กรม
พัฒนาคุณภาพ
ส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์
การบริหารจัดการ
สหกรณ์ที่ดี

61
มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือสู่
สหกรณ์และ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ร้อยละ 100
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)

25๖๐ – 25๖๔
60
61
62
63
3.5 จัดประกวดสหกรณ์ที่มี
มีหลักเกณฑ์
- มีสหกรณ์ได้รางวัลด้านคุณภาพการบริหารจัดการเป็นเลิศ
คุณภาพด้านการบริหารจัดการ ขั้นตอน วิธีการใน - มีรายงานผลการจัดประกวด ปี 63
(CQM) ธรรมาภิบาล
การประกวด
4. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

0.5

20

20

20

64
มีสหกรณ์ได้รางวัล
เป็นเลิศ
-มีรายงานผลการ
จัดประกวด ปี 64
20

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สหกรณ์มีแนวทางและปฏิบัติด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- ร้อยละ 80 ของสหกรณ์มีแนวทางการปฏิบัติด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และได้นาไปปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง
7. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ
สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัด
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โครงการที่ 7.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งเสริมสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งเสริมสหกรณ์
2. กลุ่มเป้าหมาย สานักงานสหกรณ์จังหวัด
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)

60
มีคณะกรรมการฯ

3.2 ทบทวนและวางระบบและ
มาตรฐานระบบการส่งเสริม
สหกรณ์ที่ดี และถ่ายทอดคูม่ ือไป
ยังเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
ทุกคน

-มีพัฒนาระบบการ
ส่งเสริมสหกรณ์
-มีคู่มือระบบและ
แนวทางส่งเสริม
สหกรณ์ ฉบับ
ทบทวนปรับปรุง
3.3 จัดอบรมให้ความรู้และวิธีการ มีแผนการอบรมให้
ประยุกต์ใช้คู่มือการปฏิบตั ิ แก่
ความรู้ระบบการ
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส่งเสริมสหกรณ์

3.4 การนาไปสู่การปฏิบัตเิ พื่อ
ส่งเสริมสหกรณ์

มีรายงานผล
การปฏิบัติของ
สหกรณ์

61

25๖๐ – 25๖๔
62

63

64

มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือสู่
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ร้อยละ 100

-มีผลการทบทวน
คู่มือ
-มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือสู่
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ร้อยละ 100

-ร้อยละ 100
ของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ได้
เข้ารับการอบรม
และนาไปใช้
- มีรายงานผล
อบรม
ร้อยละ 50 ของ
สหกรณ์ได้รับแนว
ทางการ
ดาเนินงานที่
ถูกต้องจาก
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์และได้
นาไปปฏิบตั ิอย่าง
จริงจังและ
ต่อเนื่อง
- มีรายงานผล
การปฏิบัติของ
สหกรณ์

-ร้อยละ 100
ของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ได้
เข้ารับการอบรม
และนาไปใช้
- มีรายงานผล
อบรม
ร้อยละ 60 ของ ร้อยละ 70 ของ ร้อยละ 80 ของ
สหกรณ์ได้รับแนว สหกรณ์ได้รับแนว สหกรณ์ได้รับแนว
ทางการ
ทางการ
ทางการ
ดาเนินงานที่
ดาเนินงานที่
ดาเนินงานที่
ถูกต้องจาก
ถูกต้องจาก
ถูกต้องจาก
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์และได้
สหกรณ์และได้
สหกรณ์และได้
นาไปปฏิบตั ิอย่าง นาไปปฏิบตั ิอย่าง นาไปปฏิบตั ิอย่าง
จริงจังและ
จริงจังและ
จริงจังและ
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
- มีรายงานผล
- มีรายงานผล
- มีรายงานผล
การปฏิบัติของ
การปฏิบัติของ
การปฏิบัติของ
สหกรณ์
สหกรณ์
สหกรณ์

109

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.5 ติดตาม / ประเมินผล
4. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

60
มีแผนติดตามและ
ประเมินผล
1

25๖๐ – 25๖๔
61
62
มีรายงานผล
มีรายงานผล
ติดตามและ
ติดตามและ
ประเมินผลปี 60 ประเมินผลปี 61
30
10

63
มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผลปี 62
10

64
มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผลปี 63
30

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีระบบส่งเสริมสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
6. ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์นาระบบส่งเสริมสหกรณ์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80 ของสหกรณ์ได้รับแนวทางการดาเนินงานที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และได้นาไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
7. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ
สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัด

110

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี
8.1 โครงการสร้างและส่งเสริมธรรมาภิบาลให้กับสหกรณ์
8.2 โครงการสร้างความยั่งยืนให้แก่สหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
โครงการที่ 8.1 สร้างและส่งเสริมธรรมาภิบาลให้กับสหกรณ์
1.วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
2. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ทั้งหมด
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.1 วางระบบและมาตรฐาน
ด้านธรรมาภิบาลทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว เช่น
- การกาหนดบทบาทกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง
- ความขัดแย้งในผลประโยชน์ (COI)
- การจัดการ GRC (Governance, Risk,
Compliance)
- กฎบัตรด้านการควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายใน
- การสร้างศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
สหกรณ์
- แนวทางการปฏิบัติเพื่อนาไปสู่การเป็นสหกรณ์
ด้านธรรมภิบาล เช่น สหกรณ์ทาการประเมินผลการ
ปฏิบัติด้านธรรมภิบาลที่ผ่านมา การกาหนด
แนวทางปฏิบัติ , การนาไปสู่การปฏิบัติ,การ
ประเมินผลการปฏิบัติ
- ถ่ายทอดคู่มือไปยังสหกรณ์เป้าหมายและ
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
3.2 จัดอบรมให้ความรู้และวิธีการประยุกต์ใช้คู่มือ
การปฏิบัติ แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และ
สหกรณ์

25๖๐ – 25๖๔
60
61
62
63
มีคู่มือที่
มีรายงานผล มีผลการ
มีผลการ
ประกอบไป
การ
ทบทวนคู่มือปี ทบทวนคู่มือปี
ด้วยระบบและ ถ่ายทอด
61
62
แนวทางปฏิบัติ คู่มือธรร
- มีรายงานผล - มีรายงานผล
ตามหลัก
มาภิบาล
การถ่ายทอด การถ่ายทอด
ธรรมาภิบาล ร้อยละ
คู่มือ ธรร
คู่มือ ธรร
100
มาภิบาล
มาภิบาล
มีผลการ
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
รายงานการ มีผลการ
มีผลการ
รับรู้ร้อยละ รายงานการ รายงานการ
60
รับรู้ร้อยละ
รับรู้ร้อยละ
70
80

มีแผนการ
อบรมให้
ความรู้ด้าน
ธรรมภิบาล

-ร้อยละ 20
ของสหกรณ์
ได้เข้ารับ
การอบรม
- มีรายงาน
ผลอบรม

-ร้อยละ 20
ของสหกรณ์ได้
เข้ารับการ
อบรม
- มีรายงานผล
อบรม
- มีรายงานผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทาง
ปฏิบัติที่ดี
ระหว่าง
สหกรณ์

-ร้อยละ 20
ของสหกรณ์ได้
เข้ารับการ
อบรม
- มีรายงาน
ผลอบรม
- มีการศึกษาดู
งานในสหกรณ์
ที่มีธรรมภิบาล
ที่ดี

64
มีผลการ
ทบทวนคู่มือปี
63
- มีรายงานผล
การถ่ายทอด
คู่มือ ธรร
มาภิบาล
ร้อยละ 100
มีผลการ
รายงานการ
รับรู้ร้อยละ
90

-ร้อยละ 20
ของสหกรณ์ได้
เข้ารับการ
อบรม
- มีรายงานผล
อบรม
- มีรายงาน
การถอด
บทเรียนและ
การจัดการ
ความรู้ด้าน
ธรรมภิบาล
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.3 การนาไปสู่การปฏิบัตดิ ้านธรรมภิบาลของ
สหกรณ์
- ตามแผนระยะสั้นและยาว
- จัดนิทรรศการ เผยแพร่ และกิจกรรม CG Days
สัญจรทุกภาค

3.4 ติดตาม / ประเมินผล

3.5 จัดประกวดสหกรณ์ที่มี
ธรรมาภิบาล และเชิดชูผลงาน เช่น ผู้นาสหกรณ์
ต้นแบบ (Role Model) , สหกรณ์ที่มีระบบ
ธรรมาภิบาลดีเด่น

3.6 ทบทวนแผนด้านธรรมา
ภิบาล

4. ประมาณการงบประมาณ

25๖๐ – 25๖๔
60
61
62
63
มีรายงานผล ร้อยละ 20 ร้อยละ 40
ร้อยละ 60
ข้อมูลการ ของสหกรณ์ ของสหกรณ์ ของสหกรณ์
ปฏิบัติในเรื่อง มีแนวทาง มีแนวทางการ มีแนวทางการ
ธรรมภิบาล การปฏิบัติ ปฏิบัติและได้ ปฏิบัติและได้
ของสหกรณ์ และได้นาไป นาไปปฏิบตั ิ นาไปปฏิบตั ิ
ปฏิบัติด้าน ด้านธรรมาภิ ด้านธรรมาภิ
ธรรมาภิบาล บาล
บาล
- มีรายงาน - มีรายงานผล - มีรายงานผล
ผลการ
การปฏิบัติ
การปฏิบัติ
ปฏิบัติด้าน ด้านธรรมาภิ ด้านธรรมาภิ
ธรรมาภิบาล บาลของ
บาลของ
ของสหกรณ์ สหกรณ์ ร้อย สหกรณ์ ร้อย
ร้อยละ 20 ละ 40
ละ 60
มีแผนติดตาม มีรายงานผล มีรายงานผล มีรายงานผล
และ
ติดตามและ ติดตามและ
ติดตามและ
ประเมินผล ประเมินผลปี ประเมินผลปี ประเมินผลปี
60
61
62
มีหลักเกณฑ์ -มีสหกรณ์ ได้รางวัลด้าน ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ
ขั้นตอน วิธีการ -มีรายงานผลการจัดประกวด ปี 63
ในการประกวด
สหกรณ์ที่มีธรร
มาภิบาลดีเลิศ

-

(ล้านบาท)

0.5

มีรายงานผล มีรายงานผล
การทบทวน การทบทวน
แผนด้านธรร แผนด้านธรร
มาภิบาลปี 60 มาภิบาลปี
61
20
20

มีรายงานผล
การทบทวน
แผนด้านธรร
มาภิบาลปี
62
20

64
ร้อยละ 80
ของสหกรณ์
มีแนวทางการ
ปฏิบัติและได้
นาไปปฏิบตั ิ
ด้านธรรมาภิ
บาล
- มีรายงานผล
การปฏิบัติ
ด้านธรรมาภิ
บาลของ
สหกรณ์ ร้อย
ละ 80
มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผลปี
63
-มีสหกรณ์
ได้รางวัลด้าน
ธรรมาภิบาล
เป็นเลิศ
-มีรายงานผล
การจัด
ประกวด ปี
63
มีรายงานผล
การทบทวน
แผนด้านธรร
มาภิบาลปี
63
20
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สหกรณ์มีแนวทางและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างต่อเนื่อง

6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6.1. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีระดับการประเมิน การใช้ธรรมาภิบาลสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ
ประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ
6.2 สหกรณ์เข้าร่วมโครงการมีระดับการประเมินการใช้ธรรมาภิบาลสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับระดับการ
ประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ
7. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ
สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัด
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โครงการที่ 8.2 สร้างความยั่งยืนให้แก่สหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. วัตถุประสงค์ เพื่อให้สหกรณ์มีการดาเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปีละ 200 แห่ง
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)

25๖๐ – 25๖๔
63

60

61

62

3.1 จัดทาคู่มือแนวทาง การ
น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ และมี
การเผยแพร่คู่มือแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อไป
ประยุกต์
ใช้กับการดาเนินงานของสหกรณ์

มีคู่มือแนว
ทางการน้อม
นาปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไป
ประยุกต์ใช้
กับการ
ดาเนินงาน
ของสหกรณ์

- มีรายงานผล
การเผยแพร่คู่มือ
แนวทาง การ
น้อมนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ร้อยละ 100
- มีผลการ
รายงานการรับรู้
ร้อยละ 50

3.2 จัดอบรมให้ความรู้และ
วิธีการประยุกต์ใช้แนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์ใช้กับการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ แก่เจ้าหน้าทีก่ รม
ส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์

มีแผนการ
อบรมให้
ความรู้ด้าน
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ประยุกต์ใช้
กับการ
ดาเนินงาน
ของสหกรณ์

ร้อยละ 20 ของ
สหกรณ์
ที่เข้ารับการ
อบรม
- มีรายงานผล
อบรม

3.3 การนาไปสู่การปฏิบัติด้าน
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ดาเนินงานของสหกรณ์

มีรายงานผล
ข้อมูลการ
ปฏิบัติในด้าน
การ
ประยุกต์ใช้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงกับ
การ
ดาเนินงาน
ของสหกรณ์

ร้อยละ 20 ของ
สหกรณ์มี
แนวทางการ
ปฏิบัติและได้
นาไปปฏิบัติด้าน
การประยุกต์ใช้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ
- มีรายงานผล
การปฏิบัติดา้ น
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ
ร้อยละ 20

- มีผลการ
ทบทวนคู่มือปี
61
- มีรายงานผล
การเผยแพร่คู่มือ
แนวทาง การ
น้อมนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ
100
- มีผลการ
รายงานการรับรู้
ร้อยละ 60
ร้อยละ 20 ของ
สหกรณ์ที่เข้ารับ
การอบรม
- มีรายงานผล
อบรม
- มีรายงานผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทาง
ปฏิบัติที่ดีระหว่าง
สหกรณ์
ร้อยละ 40
ของสหกรณ์มี
แนวทางการ
ปฏิบัติและได้
นาไปปฏิบัติด้าน
การประยุกต์ใช้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ
- มีรายงานผล
การปฏิบัติดา้ น
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ร้อยละ 40

64

- มีผลการทบทวนคู่มือ ปี 62
- มีรายงานผลการเผยแพร่คู่มือ
แนวทาง การน้อมนาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ฯ ร้อยละ 100
- มีผลการรายงานการรับรู้
ร้อยละ 70

- มีผลการทบทวนคู่มือปี 63
- มีรายงานผลการเผยแพร่คู่มือ
แนวทาง การน้อมนาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ
100
- มีผลการรายงานการรับรู้
ร้อยละ 80

ร้อยละ 20 ของสหกรณ์ที่เข้ารับ
การอบรม
- มีรายงานผลอบรม
- มีการศึกษาดูงานในสหกรณ์ที่มี
แนวปฏิบัติที่ดีด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและประยุกต์ใช้
กับการดาเนินงานของสหกรณ์

ร้อยละ 20
ของสหกรณ์ที่
เข้ารับการอบรม
- มีรายงานผลอบรม
- มีรายงานการถอดบทเรียนและ
การจัดการความรู้ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ร้อยละ 60 ของสหกรณ์มีแนว
ทางการปฏิบัตแิ ละได้นาไปปฏิบัติ
ด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงฯ
- มีรายงานผลการปฏิบัติด้าน
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
ร้อยละ 60

ร้อยละ 80
ของสหกรณ์มี
แนวทางการปฏิบัติและได้นาไป
ปฏิบัติด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
- มีรายงานผลการปฏิบัติด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ 80
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60
3.4 ติดตาม / ประเมินผล

3.5 จัดประกวดสหกรณ์ที่มีการน้อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ปฏิบัติงานและเชิดชูผลงาน

3.6. ทบทวนแผนด้านน้อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ฯ

4. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

61

63

64

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผล ปี 61

มีรายงานผลติดตามและ
ประเมินผลปี 62

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผลปี 63

มีสหกรณ์ได้รางวัลด้านน้อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเลิศ
- มีรายงานผลการจัดประกวด ปี 63
- มีผลการดาเนินงานครงการพัฒนา
ต่อยอด ฯ ปี 62

มีสหกรณ์ได้รางวัล
ด้านน้อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเลิศ
- มีรายงานผลการ
จัดประกวด ปี 64
- มีผลการ
ดาเนินงานครงการ
พัฒนาต่อยอด
ปี 63

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนด้าน
น้อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ฯปี 60

มีสหกรณ์ได้รางวัล
ด้านน้อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเลิศ
- มีรายงานผลการ
จัดประกวด ปี 62
- มีโครงการพัฒนา
ต่อยอดสหกรณ์
ด้านการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนด้าน
น้อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ปี 61

มีรายงานผลการทบทวนแผนด้าน
น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 62

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนด้าน
น้อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ปี 63

10

10

10

มีแผนติดตาม
และประเมิน
ผล

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผล
ปี 60
มีหลักเกณฑ์
มีสหกรณ์ได้รางวัล
ขั้นตอน วิธีการ ด้านน้อมนา
ในการประกวด ปรัชญาเศรษฐกิจ
สหกรณ์น้อม
พอเพียงเป็นเลิศ
นาปรัชญา
- มีรายงานผลการ
เศรษฐกิจ
จัดประกวด ปี 61
พอเพียงฯดีเลิศ

-

0.5

25๖๐ – 25๖๔
62

10

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สหกรณ์สามารถดาเนินงานด้วยความยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ 80 มีการดาเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
กองประสานงานโครงการพระราชดาริ

116

แผนปฏิบัติงาน และ
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์
รวม 78 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณรวม 898.47 ล้านบาท
แยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
กลยุทธ์

โครงการ
กิจกรรม
งบประมาณ
รวม

1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา
1.1 พัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ระดับฐานรากของประเทศด้วย
การเร่งพัฒนาบุคลากรของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่
มาตรฐานและจัดอันดับ
ความเชื่อถือของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

1.2 สร้างความร่วมมือและ
เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์
ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

1.3 เพิ่มศักยภาพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
สหกรณ์อย่างทั่วถึง

37
กิจกรรม/โครงการ
560.27
ล้านบาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
งบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ล้านบาท)
การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์
4 ครั้ง
7.00
การช่วยเหลือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรและสมาชิก กรณีประสบภัย
134,479 ราย
167.32
ธรรมชาติ
ชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการลาไยปี 2548
23 แห่ง
7.88
พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง
5.320 ราย
2.70
สนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
1 เรื่อง
3.98
ชดเชยน้านมโคที่เททิ้งเนื่องจากโรงงานผู้รับซื้อประสบอุทกภัยปี
7 แห่ง
10.10
2554
ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS
11,951 แห่ง
215.01
การกากับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์
2,642 แห่ง
10.12
การออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์
38,832 ไร่
2.04
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
2,445 แห่ง
4.86
การผลิตและการตลาด และติดตามหนี้ค้างชาระเงินอื่นของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
การประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร
76 แห่ง
7.07
เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพในสหกรณ์และ
92 แห่ง
9.30
กลุ่มเกษตรกร
สร้างเครือข่ายพัฒนาการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรมันสาปะหลัง
84 แห่ง
1.40
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มุ่งสู่ความยั่งยืน
102 แห่ง
0.69
เพิ่มประสิทธิภาพและเชื่อมโยงธุรกิจเกลือ
8 แห่ง
0.57
สนับสนุนสหกรณ์ประมงรวบรวมและแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร
3 แห่ง
3.19
ของสมาชิก
พัฒนาและขับเคลื่อนสหกรณ์ประมงผ่านกลไกชุมนุมสหกรณ์ประมง
40 แห่ง
3.51
แห่งประเทศไทย จากัด
พัฒนาการดาเนินธุรกิจและสินค้าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ภายใต้
116 แห่ง
12.80
การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและการตลาดภายในห่วงโซ่การผลิตนม
ทั้งระบบ
เพิ่มศักยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูป และกระจายสินค้า
30 แห่ง
5.63
สหกรณ์ปศุสัตว์
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1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37

กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
พัฒนาศักยภาพการรวบรวมและแปรรูปกาแฟอาราบิกาในสหกรณ์
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้า
เสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการ
พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
พัฒนาความรู้บทบาทหน้าที่ของผู้นาสหกรณ์เนื่องในวันพืชมงคล
ส่งเสริมการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนวังไกลกังวล
สนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
การเงินการบัญชีสาหรับเจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการทางานร่วมกันของบุคลากร
ในสหกรณ์
เพิ่มศักยภาพในการแปรรูปและลดการสูญเสียในโรงสีข้าวสหกรณ์
ความรู้พื้นฐานสาหรับกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร (กรรมการ
ใหม่)
ความรู้พื้นฐานสาหรับกรรมการสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
(กรรมการใหม่)
การพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างมืออาชีพ
เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่ายและ
ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
ยกระดับธุรกิจการรวมซื้อ-รวมขายของกลุ่มเกษตรกร
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวม 37 กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย
1 แห่ง
20 แห่ง
80 แห่ง
1,000 ราย
200 ราย
360 ราย
210 แห่ง
1,000 ราย
70 ราย

งบประมาณ
(ล้านบาท)
0.51
1.05
3.70
2.64
1.01
0.60
2.26
2.73
0.33

180 ราย
1,200 ราย

0.97
2.48

1,200 ราย

2.48

900 ราย
78 แห่ง

4.93
15.91

77 แห่ง
596 แปลง
4,189 แห่ง
1,574 ราย
งบประมาณ

1.29
5.82
12.80
23.59
560.27
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ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
เป้าหมาย บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถสู่มืออาชีพ
2.1 พัฒนาขีดความสามารถ
2.2 พัฒนาระบบการ
2.3 พัฒนาระบบงาน
กลยุทธ์
บุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ จัดการความรู้ โดยการถ่าย และกระบวนการทางาน
ด้านการสหกรณ์และความ
โอนองค์ความรู้ของผู้มี
ให้สอดคล้องกับ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรม
ประสบการณ์และภูมิ
ยุทธศาสตร์
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและ ปัญญาสูงสู่บุคลากรรุ่นใหม่
มีความผูกพันในเป้าหมายของงาน
โครงการ
18
กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
18.78
รวม
ล้านบาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2.2 การจัดทาคารับรองและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
2.3 การเสริมสร้างคุณภาพ จริยธรรมและให้ความรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
2.4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี”
2.5 ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ
2.6 วิทยากรการสหกรณ์
2.7 นักบริหารสหกรณ์ระดับกลาง รุ่นที่ 4
2.8 นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 3
2.9 พัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะ
นักส่งเสริมสหกรณ์ รุ่นที่ 10
2.10 พัฒนาทักษะการเขียนข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์
2.11 พัฒนาบทบาทหน้าที่ผู้ประสานราชการกับอาเภอ
2.12 เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
2.13 อบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.14 กิจกรรมพิธีการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
2.15 การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.16 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านแผนงาน งบประมาณ และการติดตามและประเมินผล
2.17 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของรองนายทะเบียนสหกรณ์
2.18 ขับเคลื่อนการชาระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
รวม 18 กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย
120 ราย
70 ราย

งบประมาณ
(ล้านบาท)
0.24
0.08

100 ราย

0.48

100 ราย
100 ราย
150 ราย
100 ราย
50 ราย
120 ราย

0.16
0.54
2.17
4.84
3.05
2.24

120 ราย
100 ราย
20 ราย
150 ราย

0.45
0.86
0.04
0.08

600 ราย
65 ราย

0.09
0.29

250 ราย

0.95

110 ราย

0.74

220 ราย
งบประมาณ

1.48
18.78
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ยุทธศาสตร์ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
เป้าหมาย ประชาชนได้รับรู้การดาเนินงานและเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของสหกรณ์และกรมส่งเสริม
สหกรณ์
กลยุทธ์
3.1 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและ
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์ใส่ใจด้าน
สหกรณ์สู่สาธารณชน โดยนานโยบายภาครัฐ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เป็นตัวขับเคลื่อน
โครงการ
1
กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
8.72
รวม
ล้านบาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภัยใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
รวม 1 กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

50 แห่ง

8.72

งบประมาณ

8.72
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ยุทธศาสตร์ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ผลักดันการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กลยุทธ์

โครงการ
กิจกรรม
งบประมาณ
รวม

4.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนา
จัดเก็บองค์ความรู้ที่สาคัญให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาไปใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมด้านสหกรณ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

4.2 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น
การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และ
นวัตกรรมมาใช้ในระบบสหกรณ์

12
กิจกรรม/โครงการ
187.45
ล้านบาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์
กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันการ
ดาเนินธุรกิจกาแฟในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
4.2 ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน
เกษตร
4.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ามันของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่
4.4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
4.4 พัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจข้าวสถาบันเกษตรกร
พร้อมสู่ AEC
4.6 ธนาคารสินค้าเกษตร
4.7 ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่
เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
4.8 พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนมของสหกรณ์ด้วยการใช้
แผ่นยางพาราปูพื้นคอกโคนม ภายใต้โครงการส่งเสริม
การใช้ยางในหน่วยงานและสหกรณ์
4.9 บริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
4.10 พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบัน
เกษตรกร
4.11 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของ
เกษตรกร
4.12 ส่งเสริมการบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร
รวม 12 กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย
23 แห่ง

งบประมาณ
(ล้านบาท)
1.52

80 ราย

1.99

10 แห่ง
5,000ราย

21.45

882 ศูนย์
45 แห่ง

3.60
6.76

40 แห่ง
80 แห่ง

3.49
62.73

20 แห่ง

19.83

37 แห่ง

23.19

156 กลุ่ม

10.87

15 แห่ง

30.16

67 แห่ง

1.86

งบประมาณ

187.45
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ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการกากับดูแล
เป้าหมาย ระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการ การกากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาและ
นาไปใช้
กลยุทธ์
5.1 พัฒนาระบบ
5.2 พัฒนา 5.3 พัฒนาระบบ 5.4 พัฒนา
5.5 การใช้
เทคโนโลยี
ระบบ
สัญญาเตือนภัย ระบบมาตรฐาน อานาจการเป็น
สารสนเทศให้เป็น
เทคโนโลยี
ล่วงหน้าเพื่อใช้ใน การกากับดูแล
นายทะเบียน
มาตรฐานและ
พาณิชย์
การแนะนา
สหกรณ์
สหกรณ์ไปใช้ใน
สามารถเชื่อมโยง อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริม กากับ
การส่งเสริม
กับระบบฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมและ และตรวจสอบ
สนับสนุนและ
สารสนเทศของ
เพิ่มขีด
สหกรณ์และกลุ่ม
กากับดูแล
สหกรณ์และกลุ่ม ความสามารถ
เกษตรกร
สหกรณ์ให้เป็นไป
เกษตรกร เพื่อใช้ใน ทางการตลาด
ในทิศทางเดียวกัน
การบริหารจัดการ สินค้าสหกรณ์
และตัดสินใจ
และกลุ่ม
เกษตรกร
โครงการ
3
กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
56.00
รวม
ล้านบาท

128

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการกากับดูแล
กิจกรรม/โครงการภายใต้
แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
5.1 การดูแลบารุงรักษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.2 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
5.3 รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม 3 กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)
12 ระบบ
36.26
2 โครงการ
2 ระบบ
5.87
13.87
งบประมาณ
56.00
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ยุทธศาสตร์ 6 สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
เป้าหมาย สร้างระบบรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์
กลยุทธ์
6.1 ผลักดันการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
โครงการ
2
กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
6.96
รวม
ล้านบาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
6.1 พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
6.2 พัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน
รวม 2 กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย
80 แห่ง
70 แห่ง
งบประมาณ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
3.70
3.26
6.96
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ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
กิจกรรม
งบประมาณ
รวม

7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
ระบบส่งเสริมสหกรณ์สู่คุณภาพมาตรฐานได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
7.1 ส่งเสริมการดาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน
โครงการ
ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
รวม - กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

งบประมาณ

-
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ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
กิจกรรม
งบประมาณ
รวม

8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 พัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์
2
โครงการ
60.29
ล้านบาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
8.1 พัฒนาโครงการหลวง
8.2 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
รวม 2 กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย
89 แห่ง
890 แห่ง
งบประมาณ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
13.72
46.57
60.29

หมายเหตุ แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2560 เป็นแผนปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ 5 ปี ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเป็นข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ กองแผนงาน ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้น
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โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
รวม 24 โครงการ ประมาณการ 181.40 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย

1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา

1.1 พัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม
1.2 สร้างความร่วมมือและ
1.3 เพิ่มศักยภาพ
เกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางใน
เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ทั้ง กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กลยุทธ์
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความ
ระดับฐานรากของประเทศด้วย
ต้องการของสหกรณ์
การเร่งพัฒนาบุคลากรของ
อย่างทั่วถึง
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่
มาตรฐานและจัดอันดับความ
เชื่อถือของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
โครงการ
8
กิจกรรม
โครงการ
26.47
ประมาณการ
ล้านบาท
รวม
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
1.1 การจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน
1.2 การส่งเสริมการจัดทาแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์บริการ
1.3 การสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์บริการ ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง
1.4 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร
1.5 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
1.6 พัฒนากรรมการสหกรณ์สู่มาตรฐาน
1.7 พัฒนาบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างครบวงจร
1.8 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสหกรณ์
รวม 8 กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย
20 แห่ง
76 แห่ง
10 แห่ง
78 แห่ง
156 แห่ง
5 ชุดวิชา
49 แห่ง
3 แห่ง
ประมาณการ

ประมาณการ
(ล้านบาท)
1.60
2.11
1.86
2.70
11.05
0.50
6.25
0.40
26.47
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ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
เป้าหมาย บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถสู่มืออาชีพ
2.1 พัฒนาขีดความสามารถ
2.2 พัฒนาระบบการ
2.3 พัฒนาระบบงาน
กลยุทธ์
บุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ จัดการความรู้ โดยการถ่าย และกระบวนการทางาน
ด้านการสหกรณ์และความ
โอนองค์ความรู้ของผู้มี
ให้สอดคล้องกับ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรม
ประสบการณ์และภูมิ
ยุทธศาสตร์
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและ ปัญญาสูงสู่บุคลากรรุ่นใหม่
มีความผูกพันในเป้าหมายของงาน
โครงการ
5
กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
6.35
รวม
ล้านบาท

137

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “งานด้านสารบรรณและการเขียนหนังสือ
100 ราย
ราชการ”
การฝึกอบรม “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”
40 ราย
แบ่งปันความรู้หนังสือสู่ชุมชนจากคนสหกรณ์ มอบให้ห้องสมุดเฉลิมราช
3,000 เล่ม
กุมารี กศน.
การประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์
13,898 ราย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลการควบคุมภายในให้มี
224 ราย
ประสิทธิภาพ”
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบการคลัง
รวม 6 กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ

หมายเหตุ

ประมาณการ
(ล้านบาท)
0.60
0.13
4.63
0.99
6.35

โครงการที่ 2.3 ไม่ใช้งบประมาณ
โครงการที่ 2.6 จะเริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ 2561-2564
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ยุทธศาสตร์ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
เป้าหมาย ประชาชนได้รับรู้การดาเนินงานและเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของสหกรณ์และกรมส่งเสริม
สหกรณ์
กลยุทธ์
3.1 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและ
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์ใส่ใจด้าน
สหกรณ์สู่สาธารณชน โดยนานโยบายภาครัฐ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เป็นตัวขับเคลื่อน
โครงการ
3
กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
13.70
รวม
ล้านบาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3.1 ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ทางหนังสือพิมพ์
3.2 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านสื่อยุคดิจิทัล
3.3 ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร
รวม 3 กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย
120 ชิ้น
1 ครั้ง
2,000 แห่ง
ประมาณการ

ประมาณการ
(ล้านบาท)
1.20
6.50
6.00
13.70
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ยุทธศาสตร์ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ผลักดันการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กลยุทธ์

โครงการ
กิจกรรม
งบประมาณ
รวม

4.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนา
จัดเก็บองค์ความรู้ที่สาคัญให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาไปใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมด้านสหกรณ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

4.2 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น
การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และ
นวัตกรรมมาใช้ในระบบสหกรณ์

1
กิจกรรม/โครงการ
3.00
ล้านบาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมาย
ประมาณการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ล้านบาท)
4.1 สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรให้มีความสามารถด้านการแข่งขัน
1,000 แห่ง
3.00
รวม 1 กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ
3.00
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ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการกากับดูแล
เป้าหมาย ระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการ การกากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาและ
นาไปใช้
กลยุทธ์
5.1 พัฒนาระบบ
5.2 พัฒนา 5.3 พัฒนาระบบ 5.4 พัฒนา
5.5 การใช้
เทคโนโลยี
ระบบ
สัญญาเตือนภัย ระบบมาตรฐาน อานาจการเป็น
สารสนเทศให้เป็น
เทคโนโลยี
ล่วงหน้าเพื่อใช้ใน การกากับดูแล
นายทะเบียน
มาตรฐานและ
พาณิชย์
การแนะนา
สหกรณ์
สหกรณ์ไปใช้ใน
สามารถเชื่อมโยง อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริม กากับ
การส่งเสริม
กับระบบฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมและ และตรวจสอบ
สนับสนุนและ
สารสนเทศของ
เพิ่มขีด
สหกรณ์และกลุ่ม
กากับดูแล
สหกรณ์และกลุ่ม ความสามารถ
เกษตรกร
สหกรณ์ให้เป็นไป
เกษตรกร เพื่อใช้ใน ทางการตลาด
ในทิศทางเดียวกัน
การบริหารจัดการ สินค้าสหกรณ์
และตัดสินใจ
และกลุ่ม
เกษตรกร
โครงการ
2
กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
95.28
รวม
ล้านบาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการกากับดูแล
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
5.1 จัดทาระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการสหกรณ์
5.2 จัดซื้อทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รวม 2 กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย
7 ระบบ
459 ชุด
ประมาณการ

ประมาณการ
(ล้านบาท)
85.49
9.79
95.28
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ยุทธศาสตร์ 6 สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
เป้าหมาย สร้างระบบรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์
กลยุทธ์
6.1 ผลักดันการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
โครงการ
2
กิจกรรม
โครงการ
งบประมาณ
3.30
รวม
ล้านบาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
6.1 สร้างระบบสารสนเทศการรายงานทางการเงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์
6.2 พัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน
รวม 2 กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย
1 ระบบ
70 แห่ง
ประมาณการ

ประมาณการ
(ล้านบาท)
0.10
3.20
3.30
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ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
กิจกรรม
งบประมาณ
รวม

7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
ระบบส่งเสริมสหกรณ์สู่คุณภาพมาตรฐานได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
7.1 ส่งเสริมการดาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน
3
โครงการ
33.30
ล้านบาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
7.1 ประชุมติดตามการปฏิบัติงานของสสจ./สสพ. ตามแผนงาน/
โครงการ ปี 2560
7.2 พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน
7.3 พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น
รวม 3 กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย
1,605 ราย

ประมาณการ
(ล้านบาท)
1.60

ร้อยละ 82
16 สาขา
ประมาณการ

30.00
1.70
33.30
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ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
กิจกรรม
งบประมาณ
รวม

8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 พัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์
โครงการ
ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมาย
ประมาณการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ล้านบาท)
รวม - กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ
-
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รายละเอียด
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์
1.1 ชื่อโครงการ: การจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน
1. วัตถุประสงค์:
1.1 เพื่อสร้างองค์ความรู้การมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยวิธีการสหกรณ์
1.2 เพื่อขยายจานวนสหกรณ์ชุมชนที่ประสบความสาเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้
1.3 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน
2. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์ชุมชนภาคละ 5 สหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 20 สหกรณ์
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.1 คัดเลือกสหกรณ์ชุมชนที่จะนาไปสู่
สหกรณ์ชุมชนที่ประสบความสาเร็จ และ
เป็นแบบอย่างให้สหกรณ์ชุมชนอื่น
3.2 ร่วมจัดทาเวทีชุมชน (เวทีการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง)
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อชุมชน (สหกรณ์ละ 5 กิจกรรม/
โครงการ)
3.4 สรุปและประเมินผลการดาเนินการของ
สหกรณ์ชุมชน (สหกรณ์ละ 1 เล่ม)
ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

60
20

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
61
62
63
20
20
20

64
20

20

20

20

20

20

100

100

100

100

100

20

20

20

20

20

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สหกรณ์ชุมชนมีการดาเนินกิจกรรมร่วมกันในลักษณะต่อเนื่อง มีการร่วมคิด ร่วมแก้ไข ปัญหาของชุมชน
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันในวงสัมพันธ์เดียวกัน สร้างความเข้มแข็งให้กับคณะบุคคลในชุมชน และ
สหกรณ์ที่อยู่ในชุมชนนั้น ๆ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสหกรณ์อื่นได้
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6.1 สหกรณ์ชุมชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการในการทากิจกรรมของสหกรณ์ชุมชน
6.2 สหกรณ์มีกิจกรรมและโครงการที่ทาร่วมกับชุมชนไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม/โครงการ
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
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1.2 ชื่อโครงการ: การส่งเสริมการจัดทาแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์บริการ
1. วัตถุประสงค์:
1.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกของสหกรณ์ มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ และขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์
1.2 เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์บริการมีการจัดทาแผนกลยุทธ์เป็นกรอบในการบริหารงานของสหกรณ์
2. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์บริการที่ยังไม่เคยจัดทาแผนกลยุทธ์ จาก 38 จังหวัด ๆ ละ 2 สหกรณ์ รวม 76 สหกรณ์
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
60
61
62
63
3.1 รวบรวมจานวนและรายชื่อสหกรณ์
76 แห่ง
บริการ ที่ยังไม่เคยมีการจัดทาแผนกลยุทธ์มี
ความสมัครใจและมีความพร้อมที่จะเข้ารับ
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผนกลยุทธ์
จากจังหวัด/พื้นที่ เพื่อทราบข้อมูล จานวน
สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการและติดตามผล
การดาเนินงานโครงการ
3.2 จัดทาแนวทางการดาเนินงาน
1 แนวทาง
โครงการฯ ให้กับจังหวัด/พื้นที่
3.3 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเรื่องการ
38 แห่ง
ดาเนินงานตามโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัด
บุคลาการของสหกรณ์ทางโทรศัพท์ และลง
พื้นที่
3.4 ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลตาม
9 ครั้ง
โครงการฯ เพื่อสรุปผลโครงการ สาหรับเป็น
แนวทางในการดาเนินการปีต่อไป
ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2,115,280
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการและขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์สามารถแนะนาส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ได้
5.2 สหกรณ์มีแผนกลยุทธ์ สามารถใช้เป็นกรอบในการบริหารงานของสหกรณ์
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ร้อยละ 70 ของสหกรณ์บริการเป้าหมายมีแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
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64

1.3 ชื่อโครงการ: สร้างความเข้มแข็งสหกรณ์บริการ ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง
1. วัตถุประสงค์:
1.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยของสมาชิกสหกรณ์ประเภทบริการ ภายใต้
โครงการบ้านมั่นคง
1.2 ส่งเสริมการสร้างแผนธุรกิจสหกรณ์ สร้างภูมิคุ้มกัน และการสร้างรายได้ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์
ประเภทบริการ ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง
1.3 ให้ความรู้ในบทบาหน้าที่ของกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์
2. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์ประเภทบริการภายใต้โครงการบ้านมั่นคง จานวน 10 สหกรณ์ จากเป้าหมาย 21 สหกรณ์
ที่ดาเนินการจัดตั้งในปี พ.ศ.2559 และสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ในปี พ.ศ.2560
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.1 ตั้งคณะทางานสร้างความเข้มแข็งของ
สหกรณ์บริการ
3.2 สารวจข้อมูลเบื้องต้นด้านภาวะ
เศรษฐกิจสังคมของสมาชิกในกลุ่มเป้าหมาย
(ปี 2560)
3.3 ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการสร้างความ
เข้มแข็งในสหกรณ์ ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
3.4 จัดสรรงบประมาณในการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีใน
สหกรณ์ ในวุฒิการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป โดยจัดจ้างต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลา 3 ปี
3.5 ติดตามและประเมินผลสหกรณ์ที่เข้า
ร่วมโครงการ
ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

60
/

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
61
62
63
/
/

64

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

1,864,200

1,864,200

1,864,200

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สมาชิกสหกรณ์ประเภทบริการได้รับการส่งเสริมแผนธุรกิจสหกรณ์ และการสร้างรายได้
5.2 สหกรณ์ประเภทบริการ มีประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ สมาชิกสหกรณ์ประเภทบริการกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการออมและมีการออม
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
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1.4 ชื่อโครงการ: พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร
1. วัตถุประสงค์:
1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสถาบันเกษตรกร
1.2 พัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีศักยภาพ สามารถบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรได้ครบวงจรตลอดโซ่การผลิต
1.3 ยกระดับความสามารถในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ
2. กลุ่มเป้าหมาย
2.1 จานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้นปีละ 30,000 ราย
2.2 รักษามาตรฐานระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ (ประสิทธิภาพในบริการ
สมาชิก การดาเนินธุรกิจ จัดการองค์กร บริหารงาน)
2.3 ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.1 เตรียมการ
3.2 สร้าง หรือพัฒนาเครือข่ายตามประเภท
ผลิตภัณฑ์
3.3 พัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพระดับจังหวัด
3.4 ติดตามงาน
ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

60
78 แห่ง

2.7

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
61
62
63
78 แห่ง
78 แห่ง 78 แห่ง
156
156
156
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย
78
78
78
เครื่อข่าย เครื่อข่าย เครื่อข่าย
78
78
78
17.4
17.4
17.4

64
78 แห่ง
156
เครือข่าย
78
เครื่อข่าย
78
17.4

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 จานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้นปีละ 30,000 ราย
5.2 รักษามาตรฐานระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ (ประสิทธิภาพในบริการ
สมาชิก การดาเนินธุรกิจ จัดการองค์กร บริหารงาน)
5.3 ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6.1 จานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร
6.2 จานวนสถาบันเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จ
6.3 รายได้สุทธิของสถาบันเกษตรกร
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
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1.5 ชื่อโครงการ : สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
1. วัตถุประสงค์:
เพื่ อสร้ างมู ลค่ าเพิ่มให้ กั บสิ นค้ าเกษตรและบริ การ โดยใช้ ประโยชน์ จากภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น งานวิ จั ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูง
2. กลุ่มเป้าหมาย
2.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าโคเนื้อ 30 แห่ง สุกร 7 แห่ง กุ้ง 10 แห่ง ปลานิล 7 แห่ง
ข้าว 21 แห่ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 35 แห่ง มันสาปะหลัง 15 แห่ง รวม 125 แห่ง
2.2 กลุ่มผู้ผลิตสินค้าที่เป็นกลุ่มอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกร 150 แห่ง
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.1 คัดเลือกเป้าหมาย
3.2 การพัฒนาเพือ่ สร้างมูลค่าเพิ่ม
3.3 ติดตามงาน รายงานผลการดาเนินงาน
งบประมาณ (ล้านบาท)

60
156 แห่ง
156 แห่ง
156 แห่ง
11.05

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
61
62
63
64
275 แห่ง 275 แห่ง 275 แห่ง 275 แห่ง
275 แห่ง 275 แห่ง 275 แห่ง 275 แห่ง
275 แห่ง 275 แห่ง 275 แห่ง 275 แห่ง
21.23
21.23
21.23
21.23

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
5.2 เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเพิ่มขึ้น
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6.1 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
6.2 GDP ภาคเกษตร
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
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1.6 ชื่อโครงการ: การพัฒนากรรมการสหกรณ์สู่มาตรฐาน (Smart Officers)
1. วัตถุประสงค์:
เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์มีองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ได้
อย่างมืออาชีพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. กลุ่มเป้าหมาย
กรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ในแต่ละสหกรณ์ จานวน 7,141 แห่ง คณะกรรมการดาเนินงาน จานวน
ทั้งสิ้น 75,883 คน ดาเนินการในปี 2560 -2564
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60
1 ครั้ง

3.1 ศึกษา สารวจ และรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสหกรณ์ เพื่อ
นามาจัดทาฐานข้อมูล
3.2 วิเคราะห์กาหนดคุณลักษณะที่พึง
1 ครั้ง
ประสงค์ ในด้านองค์ความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะของกรรมการสหกรณ์
3.3 ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์ได้รับรู้และ
1 ครั้ง
รับทราบ
3.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบูรณา
2-4
ครั้ง
การร่วมกับสถาบันการศึกษา/สันนิบาต/
ชุมนุมสหกรณ์/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
วางแผนและจัดทาหลักสูตรมาตรฐาน
กรรมการสหกรณ์ (ระดับต้น ระดับกลาง
ระดับสูง)
3.5 จัดทาสื่อการเรียนรู้ เช่น เอกสารชุด
อย่างน้อย
5 ชุดวิชา
วิชา/ระบบ E-Learning
3.6 ดาเนินการฝึกอบรมร่วมกับ
สถาบันการศึกษา/สันนิบาต/ชุมนุมสหกรณ์/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรม In class
1.1 ฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์ทั้ง
คณะ เพื่อให้องค์ความรู้ในการบริหารงาน
สหกรณ์

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
61
62
63

2,380
สหกรณ์

2,380
สหกรณ์

64

2,380
สหกรณ์

156

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60
1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
(Workshop) เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์พัฒนา
สหกรณ์ และติดตามประเมินผลการนาแผน
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง
กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการสหกรณ์
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จากคู่มือชุดรายวิชา
การเรียนรู้ หรือผ่านระบบ E-Learning
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลโครงการและจัด
สัมมนาเพื่อพิธีมอบววุฒิบัตรให้แก่กรรมการ
สหกรณ์ที่ผ่านการประเมินตามหลักสูตร
3.7 ติดตามประเมินผลการนาความรู้ไปใช้
ในการบริหารงานสหกรณ์
3.8 ประกวดและมอบรางวัลเกียรติบัตรแก่
กรรมการและผู้นากลุ่มสมาชิกดีเด่น
3.9 ขยายผลนาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้
ของกรรมการสหกรณ์ในระดับที่สูงขึ้น (High
Level Skills)
๔. ประมาณการงบประมาณ

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
61
62
63

64

2,380
สหกรณ์

2,380
สหกรณ์

2,380
สหกรณ์

1 ครั้ง

1 ครั้ง
อย่างน้อย
1
หลักสูตร

5 แสน

20 ล้าน

20 ล้าน

20 ล้าน

20 ล้าน

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะกรรมการสหกรณ์ มี มาตรฐานองค์ ความรู้ ที่ สามารถน าไปใช้ ในการบริ หารงานสหกรณ์ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และคุณค่าสหกรณ์ ส่งผลให้กิจการสหกรณ์มี
ผลประกอบการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความผิดพลาดในการบริหารงานลดลง และผลสารวจความพึงพอใจของสมาชิก
สูงขึ้นทุกปี สหกรณ์มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6.1 คณะกรรมการสหกรณ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จานวน 75,883 คน 7,141 สหกรณ์
6.2 กรรมการสหกรณ์ผ่านเกณฑ์ประเมินตามหลักสูตรมาตรฐานพัฒนากรรมการ (ได้รับวุฒิบัตร)
ร้อยละ 80 ขึ้นไปของคณะกรรมการที่เข้ารับการพัฒนา
6.3 คณะกรรมการสหกรณ์สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ได้จริง อย่าง
น้อย 1 เรื่อง/กิจกรรม/โครงการ
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
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1.7 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร
1. วัตถุประสงค์:
1.1 เพื่อวิเคราะห์การดาเนินธุรกิจสหกรณ์ และกาหนดแผนพัฒนาการบริหารจัดการผลิตผลทางการ
เกษตรเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1.2 บูรณาการการขับเคลื่อนแผนงาน/โครางการ ตามแผนพัฒนาการบริหารจัดการผลิตผลทางการ
เกษตรเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1.3 เพื่อให้ ส หกรณ์และสมาชิกที่เข้าร่ว มโครงการ สามารถบริห ารจัดการผลิ ตผลทางการเกษตร
เป้าหมาย ได้อย่างครบวงจร โดยการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลค่าผลผลิตอย่าง
ครบวงจร
2. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่ว มประชุมเชิงปฏิบั ติการ ได้แก่คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ สมาชิกผู้ผลิ ต ผลผลิ ตทางเกษตร
เป้าหมาย สานักงานสหกรณ์จังหวัด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ หน่วยงานภาคี เครือข่าย เจ้าหน้าที่
และผู้ที่เกี่ยวข้อง รุ่นละ 35 คน โดยสหกรณ์เป้าหมายหลักที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่
2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตรในเขตนิคมสหกรณ์
2.2 สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร
2.3 สหกรณ์ที่สานักงานสหกนฯจังหวัดคัดเลือก
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียมการ
1. สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์
จัดทาโครงการ จัดทาคู่มือการพัฒนาโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างครบวงจร
ออกแบบสารวจการเก็บข้อมูลแบบประเมินผลโครงการ
เพื่อขออนุมัติหลักการโครงการ/งบประมาณ
2. ประชุมชี้แจงภาพรวมโครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างครบวงจรให้กับ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์/ นิคมสหกรณ์/ สานักงาน
สหกรณ์จังหวัด/ ผู้อานวยการส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2

60
ปีละ
1 ครั้ง

49

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
61
62
63
ปีละ
ปีละ
ปีละ
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

78

78

64
ปีละ
1 ครั้ง

ขยายผลไป ขยายผลไป
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๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3. รับสมัครสหกรณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการ

60
สหกรณ์

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
61
62
63
64
สหกรณ์ สหกรณ์ ยังสหกรณ์ ยังสหกรณ์
การเกษตร การเกษตร
ทัวประเทศ ทัวประเทศ

4. สานักงานสหกรณ์จังหวัดร่วมกับศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างครบวงจร
โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
5. คณะกรรมการโครงการฯ ประชุมวางแผน
ดาเนินงานให้เป็นไปตามรายละเอียดที่คู่มือฯ กาหนด
6. คณะกรรมการโครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
ธุรกิจสหกรณ์อย่างครบวงจร ประชุมชี้แจ้งโครงการฯ
แก่คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณืเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาข้อมูลและสภาพทั่วไป
49
78
78
1. เจ้าหน้าที่สานักงานสหกรณ์จังหวัด/นิคมสหกรณ์ที่ สหกรณ์ ๆ สหกรณ์ ๆ สหกรณ์ ๆ
ละ 1 ละ 1 ครั้ง
ได้รับมอบหมาย/ศูนย์ฯ ประชุมหารือร่วมกับกรรกมาร/ ละ 1
ครั้ง
ครั้ง
ฝ่ายจัดการ/ผู้แทนสหกรณ์เป้าหมาย
2. เจ้าหน้าที่สานักงานสหกรณ์จังหวัด/นิคมสหกรณ์ที่
ได้รับมอบหมาย/ศูนย์ฯ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมมูลสมาชิก
จัดทาฐานข้อมมูลผู้ผลิต ตามผลผลิตทางเกษตร
เป้าหมาย
3. เจ้าหน้าที่จังหวัดที่ได้รับมอบหมายวางแผน
ประสานงานวิทยากร/ผู้มีความรู้ด้านการผลิตผล
ทางการเกษตร เป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
49
78
78
พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างครบวงจร สหกรณ์ ๆ สหกรณ์ ๆ สหกรณ์ ๆ
ละ 1
ละ 1 ละ 1 ครั้ง
1. สานักงานสหกรณ์จังหวัดร่วมกับศูนย์ถ่ายทอด
ครั้ง
ครั้ง
เทคโนโลยีการสหกรณ์ประสานงานกับสหกรณ์
เป้าหมาย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการ
ด้านกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร สถานที่ เอกสาร และการ
วางแผนดาเนินการและด้านอื่น ๆ ในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ

ขยายผลไป
ยังสหกรณ์
การเกษตร
ทัวประเทศ

ขยายผลไป
ยังสหกรณ์
การเกษตร
ทัวประเทศ

อย่างน้อย
จังหวัดละ
1
สหกรณ์ๆ
ละ 1 ครั้ง

อย่างน้อย
จังหวัดละ
1
สหกรณ์ๆ
ละ 1 ครั้ง
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๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
2. สานักงานสหกรณ์จังหวัดดาเนินการจัดประชุม
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่าง
ครบวงจรโดยเน้นการมีส่วยร่วมของสมาชิกกรรมการ
ฝ่ายจัดการ และภาคีเครือข่าย อาทิ หอการค้า
สถาบันการศึกษา สานักงานสหกรณ์จังหวัด
3. สรุปผลที่ได้จาการประชุมเสนอคณะกรรมการ
โครงการฯ เพื่อให้สหกรณ์และภาคีร่วมขับเคลื่อน
กิจกรรมที่ 4 จัดทาแผนปฏิบัติการและขับเคลื่อนตาม
แผน
1. สหกรณ์ (กรรมการ ฝ่ายจัดการ กลุ่มสมาชิกผู้ผลิต)
ร่วมกับคณะกรรมการ โครงการฯ จัดทาแผนปฏิบัติการ
แต่ละโครงการ โดยกาหนดผู้รับผิดชอบ วันเวลา วิธีการ
ดาเนินการ งบประมาณ (เอกสารแนบตามแบบ Action
Plan) ซึ่งในการจัดทาแผนปฏิบัติการจะต้องให้
ครอบคลุมทั้งต้นน้า กลางน้า ปลายน้า
2. สหกรณ์ขับเคลื่อนตามแผนงาน/โครงการ โดยมีภาคี
เครือข่าย เช่นสานักงานสหกรณ์จังหวัด
สถาบันการศึกษา หอการค้าระดับจังหวัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับผลิตผลทางการเกษตรเป้าหมายและอื่น ๆ
ให้การสนับสนุนร่วมขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า
ปลายน้า
กิจกรรมที่ 5 ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการตาม
แผนพัฒนาผลิตผลทาง การเกษตรเป้าหมาย
1. คณะกรรมการโครงการฯ ร่วมกับสหกรณ์ ติดตาม
ประเมินเป็นระยะ ซึ่งการประเมินในมิติ การลดต้นทุน
การเพิ่มรายได้ กระบวนการบริหารจัดการของสหกรณ์
และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
2. คณะกรรมการโครงการฯ ร่วมกับสหกรณ์ ปรับปรุง
ทบทวยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

60

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
61
62
63

49

78

78

สหกรณ์ ๆ สหกรณ์ ๆ สหกรณ์ ๆ

ละ 1
ละ 1
แผนงาน แผนงาน

ละ 1
แผนงาน

49
สหกรณ์
อย่าง
น้อย

78
สหกรณ์
อย่าง
น้อย

78
สหกรณ์
อย่างน้อย

49

78

78

64

อย่างน้อย
จังหวัดละ
1
สหกรณ์ๆ
ละ 1
แผนงาน

อย่างน้อย
จังหวัดละ
1
สหกรณ์ๆ
ละ 1
แผนงาน

อย่างน้อย
จังหวัดละ
1
สหกรณ์ๆ
ละ 1 ครั้ง

อย่างน้อย
จังหวัดละ
1
สหกรณ์ๆ
ละ 1 ครั้ง

สหกรณ์ ๆ สหกรณ์ ๆ สหกรณ์ ๆ

ละ 1
ครั้ง

ละ 1
ครั้ง

ละ 1 ครั้ง
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๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60
4.ประมาณงบประมาณ (ต่อรุ่น)
รวม (บาท)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
61
62
63

64

127,580

127,580

127,580

127,580

127,580

6,251420

9,951,240

9,951,240

9,951,240

9,951,240

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สหกรณ์มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการธุรกิจร่วมกับภาคีเครือข่าย ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสมาชิกสหกรณ์ และเพิ่มศักยภาพการบริห ารจัดการธุรกิจสหกรณ์ตลอดห่ว งโซ่อุปทาน ตั้งแต่ ต้นน้า
กลางน้า ปลายน้า
5.1 ระดับต้นน้า สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิ ตสามารถทาการผลิตได้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ มีมาตรฐานเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
5.2 ระดับกลางน้า สหกรณ์มีการจัดการผลผลิต เช่น การส่งเสริมการผลิตของสมาชิก การรวบรวม
การแปรรูป ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.3 ระดับปลายน้า สหกรณ์ร่วมกับหอการค้า และภาคีเ ครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพิ่มช่องทางการตลาด
พัฒนาระบบโลจิสติกส์
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6.1 สหกรณ์มีแผนงานพัฒ นาการบริห ารการจัดการผลผลิ ตทางการเกษตรเป้าหมาย อย่างน้อย
สหกรณ์ละ 1 แผน
6.2 สหกรณ์เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่ง ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ โดยมีแผนปฏิบัติการ
ตั้งแต่ ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า และนาแผนสู่การปฏิบัติ
6.3 สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สามารถเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต
เพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลค่าผลผลิต
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
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1.8 ชื่อโครงการ: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์:
1.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวให้สามารถแข่งขันในตลาด
1.2 สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.1 ตรวจประเมินเบื้องต้น
3.2 ตรวจประเมินโดยละเอียด
3.3 ประเมินและศึกษาความเป็นไปได้
3.4 การนาไปใช้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3.5 ประเมินผลโครงการ
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

60
3
3
3
3
3

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
61
62
63
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

64
3
3
3
3
3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สหกรณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
5.2 สหกรณ์สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น (วัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแปรรูป)
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
2.1 ชื่อโครงการ: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “งานด้านสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ”
1. วัตถุประสงค์:
1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถเขียนหนังสือราชการ ได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตรงตามวัตถุประสงค์
1.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับถ้อยคาและสานวนภาษาที่เหมาะสมที่
จะใช้ในการเขียนหนังสือราชการ
1.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการฝึกปฏิบัติจริง เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ ในการวิเคราะห์
หนังสือราชการ และการตรวจแก้หนังสือราชการ เพื่อลดความผิดพลาดหนังสือราชการของหน่วยงาน
1.4 มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานของแต่ละ
หน่วยงาน ในโอกาสต่อไป
2. กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
61
62
63

64

100
80
0.6

100
80
0.6

100
80
0.6

3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ
- จานวนผู้เข้าอบรม
- ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

100
80
0.6

100
80
0.6

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถเขียนหนังสื อราชการ จดรายงานการประชุมและรู้
หลักการทาลายเอกสารราชการได้ถูกต้อง พร้อมทั้งซักซ้อมแนวทางในการดาเนินการด้านเอกสารให้เป็น
รูปแบบเดียวกัน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องจากการดาเนินการ และให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสาร
สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมโดยการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม ตัวชี้วัดของ
โครงการฝึกอบรมได้แก่ ร้อยละของจานวนของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : สานักงานเลขานุการกรม กลุ่มสารบรรณ
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2.1 ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนรายงานการ
ประชุม และเทคนิคการเขียนรายงานการประชุม สามารถจับประเด็น และสรุปสาระสาคัญในการประชุม
เพื่อจดรายงานการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทารายงานประชุม จากหน่วยงานส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60
๓.๑ จัดฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเขียน
รายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
- จานวนผู้เข้ารับการอบรม
๔๐ คน
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่
๓๒ คน
น้อยกว่า
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
0.133

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ)
60-64
61
62
63
๔๐ คน
๓๒ คน
0.133

๔๐ คน
๓๒ คน
0.133

๔๐ คน
๓๒ คน
0.133

64
๔๐ คน
๓๒ คน
0.133

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าอบรมนาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปพัฒนาการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ร้อยละของจานวนของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยประเมินจากการ
ฝึกปฏิบัติและการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : สานักงานเลขานุการกรม
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2.3 ชื่อโครงการ : โครงการแบ่งปันความรู้หนังสือสู่ชุมชนจากคนสหกรณ์ มอบให้ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี กศน.
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรเดียวกัน
มีการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ ทรัพยากรสารสนเทศ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามหลักการและ
วิธีการสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า โดยมีห้องสมุดเป็นศูนย์กลาง
1.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างหน่วยงาน และเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อประโยชน์
ในการจัดทาแผนพัฒนาห้องสมุดกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. กลุ่มเป้าหมาย
2.1 บุคลากรหน่วยงานต่าง ๆในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
2.2 บุคลากรในขบวนการสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศ
2.3 สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
2.4 หน่วยงานในภาครัฐ และเอกชน
2.5 ห้องสมุดต่าง ๆ และที่อ่านหนังสือประจาชุมชน

๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ (ครั้ง)
3.2 ขอรับบริจาค และรวบรวมหนังสือทรัพยากรสารสนเทศ
จากแหล่งต่าง ๆ (เล่ม)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ)
60-64
60
60
60
1
1
1
1
1
3000 3000 3000 3000 3000

3.3 ทาพิธีส่งมอบระหว่างอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
กับเลขาธิการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

1

1

1

1

1

4.ประมาณการงบประมาณ

-

-

-

-

-
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค องค์กรเดียวกัน
มีการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ ทรัพยากรสารสนเทศ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามหลักการและ
วิธีการสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า โดยมีห้องสมุดเป็นศูนย์กลาง
5.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างหน่วยงาน และเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้
5.3 เพื่อประโยชน์ในการจัดทาแผนพัฒนาห้องสมุดกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรเดียวกันมีการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความรู้ ทรัพยากรสารสนเทศ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ รวมทั้ง
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการสหกรณ์ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรม
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สานักงานเลขานุการกรม สานักงานสหกรณ์
จังหวัด
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2.4 ชื่อโครงการ: ประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์:
เพื่อชี้แจง ให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 รวมทั้งแนวทางการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย คาสั่ง/ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
และแก้ ไขหรื อ ป้ อ งกัน ปั ญ หาข้ อบกพร่ องของสหกรณ์ และให้ ทราบข้ อคิ ดเห็ น ข้อ เสนอแนะ และปั ญหา
อุปสรรค ด้านการสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อประกอบแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
2. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ตรวจราชการกรม สหกรณ์จังหวัด ผู้อานวยการสานักงานสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (สตส.) ผู้แทนสหกรณ์ และผู้สังเกตการณ์ รวม 68-324
คน/สสจ.สสพ.ทั้ง 78 แห่ง รวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 13,898 คน

1. กิจกรรม (งานที่จะทา)
- สสจ./สสพ. ทุกแห่งเป็นหน่วยงาน
รับงบประมาณ และจั ดการประชุ ม
1 ครั้ ง รวมทั้ ง หมด 78 แห่ ง โดย
กาหนดประชุมช่วงเดือน พ.ย.59 –
ม.ค.60
- สสจ./สสพ. คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ที่ มี ส ถานะด าเนิ น งาน
( Active) ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม
(สหกรณ์ Active ทั้งประเทศ รวม
7,1 41 แ ห่ ง ) แ ละ เชิ ญผู้ แท น
สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รวมทั้งเชิญ
อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ เ ป็ น
ประธานในการเปิ ด ประชุ ม พร้ อ ม
เชิ ญ ผู้ ต รวจราชการกรมและผู้ เ ข้ า
ประชุมอื่น
4. ประมาณการงบประมาณ (บาท)

60
จานวนผู้เข้า
ประชุม
13,898 คน

4,637,400

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
60 - 64
61
62
63
64
จานวนผู้เข้า
จานวนผู้เข้า จานวนผู้เข้า จานวนผู้เข้า
ประชุม
ประชุม
ประชุม
ประชุม
13,898 คน 13,898 คน 13,898 คน 13,898 คน

4,637,400

4,637,400 4,637,400 4,637,400

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้แทนสหกรณ์และเจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการส่ งเสริมสหกรณ์ และ
แนวทางการดาเนินงานของสหกรณ์ ทั้งด้านบริการสมาชิกสหกรณ์และการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาข้อบกพร่อง
สหกรณ์ สามารถพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งอานวยประโยชน์แก่มวลสมาชิกได้อย่างมีคุณภาพ
167

6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
สสจ./สสพ. จัดทาสรุปผลการประชุม (รวมทั้งประเด็นปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ของที่
ประชุม) เป็นรูปเล่ม รายงานอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน ผู้ตรวจราชการกรม
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: สานักงานสหกรณ์จังหวัด/สานักงานสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
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2.5 ชื่อโครงการ: อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ”
1. วัตถุประสงค์:
1.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และสร้างความเข้าใจในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
1.2 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถจัดทารายงานการประเมินการควบคุมภายใน
ให้ถูกต้อง เป็นไปตามตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน ตามระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)
1.3 เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในสามารถลดความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กลุ่มเป้าหมาย
2.1 ผู้รับผิดชอบการจัดวางระบบควบคุมภายในของสานักงานสหกรณ์จังหวัด/ สานัก/ กอง/ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1-20 หน่วยงานละ 2 คน รวม 224 คน
2.2 เจ้าหน้าที่โครงการและผู้สังเกตการณ์ รวม 26 คน
3. กิจกรรม (งานที่ทา)
3.1 สารวจกลุ่มเป้าหมาย
3.2 จัดทาโครงการ
3.3 ขออนุมัติโครงการ
3.4 ติดต่อประสานงานวิทยากรและสถานที่
3.5 จัดอบรมตามโครงการ
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

60





995,120

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
60 - 64
61
62
63

64

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในและสามารถนาไปปฏิบัติการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในได้
5.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีการจัดทารายงานการประเมินการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้องและเป็นไป
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
5.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุมทุก
ภารกิจของกรมฯ ทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ทุกหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์
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2.6 ชื่อโครงการ : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบการคลัง
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบการคลัง
1.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร
1.3 เพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบการคลังปฏิบัติได้ถูกต้อง
1.4 เพื่อให้การควบคุมภายในเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบการคลังมีความเพียงพอ
2. กลุ่มเป้าหมาย
2.1. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สานักงานสหกรณ์จังหวัด/ สานัก/ กอง/ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ที่ 1-20 รวม 112 คน
2.2. ผู้ทาหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน สานักงานสหกรณ์จังหวัด/ สานัก/ กอง/ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ที่ 1-20 รวม 112 คน
2.3 เจ้าหน้าที่โครงการและผู้สังเกตการณ์ รวม 26 คน
3. กิจกรรม (งานที่ทา)
3.1 สารวจกลุ่มเป้าหมาย
3.2 จัดทาโครงการ
3.3 ขออนุมัติโครงการ
3.4 ติดต่อประสานงานวิทยากรและ
สถานที่
3.5 จัดอบรมตามโครงการ
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

60
-

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
60 - 64
61
62
63













64









995,120 995,120 995,120 995,120

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบการคลัง
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถลดข้อบกพร่องในการเบิกจ่าย
ที่ไม่ถูกต้อง ผู้เบิกไม่ถูกเรียกเงินคืน
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
3.1 ชื่อโครงการ : ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ทางหนังสือพิมพ์
1. วัตถุประสงค์
1.๑ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และให้ความรู้ด้านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1.๒ เผยแพร่นโยบาย แผนงาน และโครงการต่าง ๆของกรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานในสังกัด
1.3 เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
1.4 สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับเกษตรกร ประชาชน
และสื่อมวลชน เพื่อป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด
2. กลุ่มเป้าหมาย
- เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- ประชาชนทั่วไป
- สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ
3. กิจกรรม (งานที่จะทา)

๖๐
3.1 ผู้รับ จ้างจะต้องทาการประชาสั มพันธ์ภาพลักษณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ทางหนังสือพิมพ์และสื่อเสริมอื่นอย่าง 12
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการดาเนินการจ้าง ตามข้อมูลที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนด
ชิ้น
3.2 ผู้รับจ้างจะต้องวางแผนประชาสัมพันธ์ในเชิงการสร้างภาพลักษณ์ ให้แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานใน
สังกัดให้เด่นชัด เพื่อสร้างความเข้าใจในบริการ การดาเนินงานและโครงการสาคัญ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ข่าวสาร
ด้านสหกรณ์ เพื่อนาไปสู่การยอมรับในระบบสหกรณ์และสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ด้วย
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

1.2

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มเป้าหมายอันได้แก่ เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน
แขนงต่าง ๆได้รับทราบ รวมถึงสร้างความเข้าใจ นาไปสู่การยอมรับในระบบสหกรณ์ สนับสนุนงานด้านการ
ส่งเสริมสหกรณ์การดาเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาล
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ร้อยละของจานวนข่าว กิจกรรมต่าง ๆ ของกรมที่ได้รับการเผยแพร่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: สานักงานเลขานุการกรม
3.2 ชื่อโครงการ : การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านสื่อยุคดิจิทัล
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การประชาสั ม พั น ธ์ ที่ มี
ประสิทธิภาพและส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
2. เพื่ อให้ บุ คลากรของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บการน าเสนอเนื้ อหา ข้ อมู ล ข่ า วสาร
สาหรับการเผยแพร่ผ่านสื่อ Social media ที่สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน
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3. เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้ในการเลือกใช้สื่อ Social media เพื่อการ

ประชาสั มพัน ธ์ข้อมูลข่าวสารในแต่ละเรื่อง แต่ล ะเหตุการณ์ ได้อย่างเหมาะสมและส่งผลต่อการรับรู้ของ
กลุ่มเป้าหมาย
4.เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถออกแบบวิธีการนาเสนอข้อมูล สาหรับการเผยแพร่
ผ่านสื่อ Social Media ได้อย่างน่าสนใจ และส่งผลต่อการ
5. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในการดาเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้ากับยุคสมัยที่สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม และสามารถ
นาสื่อ Social Media มาประยุกต์ใช้กับการประชาสัมพันธ์งานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิ์ผลสูงสุดต่อการสร้างการรับรู้ การยอมรับและความเชื่อถือจากกลุ่มเป้าหมาย
2. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลาการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของสานัก กอง กลุ่มงาน สานักงานสหกรณ์จังหวัด หรือสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
และ 2
กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.1 จั ด อบรมให้ ค วามรู้ ด้ า นการใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล
แก่ บุ ค ลากรของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ เพื่ อ พั ฒ นา
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับยุคสมัย
3.2 ติดตามการพัฒนารูปแบบการใช้สื่อดิจิทัล
เพื่อประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงานในสังกัดกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
3.3 ประเมิ น ผลการใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสั งกัดกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ว่ ามี ผ ลตอบรั บ หรื อ มีค วามเหมาะสมกั บ
เนื้อหาและรูปแบบหรือไม่
3.4 จัดกิจกรรมการประกวดการออกแบบการ
ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๖๐
1 ครั้ง

เป้าหมายและตัวชี้วัด(ปีงบประมาณ)
๖๑
๖๒
๖๓
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

๖๔
1 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความเข้าใจเรื่องความสาคัญของการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มากขึ้น
5.2บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถเลือกใช้สื่อ Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
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5.3บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถออกแบบรูปแบบและวิธีการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ
ผ่านสื่อ Social Media ได้อย่างน่าสนใจและส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง
5.4 บุ คลากรของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์สามารถนาความรู้ไปปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของหน่วยงานได้ทันต่อยุคสมัยและตรงกับความต้องการการรับรู้ข้อมูลของประชาชน
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6.1 จานวนบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการอบรมความรู้ด้านการใช้สื่อ Social Media
เพื่อการประชาสัมพันธ์ จานวน ๑๐๐ คน
6.2 ร้ อ ยละ ๘๐ ของผู้ ผ่ า นกระบวนการเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รการพั ฒ นาศั ก ยภาพมี ค วามรู้
เพิ่มขึ้น
6.3 มีการพัฒนาและออกแบบวิธีการใช้สื่อดิจิทัลเพื่ อพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ของสานัก กอง
กลุ่มงาน สานักงานสหกรณ์จังหวัดและสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และ 2 ขึ้นไม่น้อย
กว่า 50 หน่วยงาน
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: สานักงานเลขานุการกรม
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3.3 ชื่อโครงการ : ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร
1 วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก
1.2 ส่งเสริมสถาบันเกษตรกรผลิตเกษตรอินทรีย์พัฒนาให้กลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง
2. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๙,๖๓๐ แห่ง ดังนี้
สหกรณ์การเกษตร
4,500 แห่ง
สหกรณ์ประมง
๑๑๐ แห่ง
สหกรณ์นิคม
๙๖ แห่ง
กลุ่มเกษตรกร
๔.๙๒๔ แห่ง
หน่วย : แห่ง
3. กิจกรรม (งานที่จะทา)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
60 - 64
60
61
62
63
64
3.1 การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผลิตสินค้าเกษตร 2,000 2,000
2,000 2,000 1,630
อินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน
3.1 การพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานและความ 2,000 2,000
2,000 2,000 1,630
เข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกร
3.3 การเชื่อมเครือข่ายการดาเนินธุรกิจ เกษตรกร 2,000 2,000
2,000 2,000 1,630
อินทรีย์ของสถาบันเกษตรกร
3.4 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาด 2,000 2,000
2,000 2,000 1,630
เกษตรอุตสาหกรรม
4.ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
6
7
8
9
10
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) สมาชิกสามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป
๒) มีเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและ สามารถสร้างช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แก่สมาชิกและ
กลุ่มเกษตรกร
๓) สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มมีความเข้มแข็งด้านธุรกิจ
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
๑) สมาชิก และกลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของปีก่อน
๒) สมาชิกมีฐานะทางการเงินมั่นคงขึ้น
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
สานักงานสหกรณ์จังหวัด สานักงานสหกรณ์ส่งเสริมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ และ พื้นที่ ๒
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์
4.1 ชื่อโครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรให้มีความสามารถด้านการแข่งขัน
1 วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก
1.2 พัฒนาให้กลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง
2. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเกษตรกร จานวน ปีละ 1,000 แห่ง ปีที่ 5 924 แห่ง รวม 4,924 แห่ง
หน่วย : แห่ง

3. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.1 การส่ งเสริ มกลุ่มเกษตรกร ผลิ ตสิ นค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐาน
3.1 การพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานและ
ความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกร
3.3 การเชื่อมเครือข่ายการดาเนินธุรกิจของ
กลุ่มเกษตรกร
3.4 การส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาการ
ตลาดเกษตรอุตสาหกรรม
4.ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

60
1,000

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
60 - 64
61
62
63
1,000
1,000 1,000

64
924

1,000

1,000

1,000

1,000

924

1,000

1,000

1,000

1,000

924

1,000

1,000

1,000

1,000

924

3

4

5

6

7

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) สมาชิกสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป
๒) มีเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและ สามารถสร้างช่องทางการตลาดแก่สมาชิกและกลุ่มเกษตรกร
๓) สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มมีความเข้มแข็งด้านธุรกิจ
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
๑) สมาชิก และกลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของปีก่อน
๒) สมาชิกมีฐานะทางการเงินมั่นคงขึ้น
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
สานักงานสหกรณ์จังหวัด สานักงานสหกรณ์ส่งเสริมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ และ พื้นที่ ๒
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการกากับดูแล
5.1 ชื่อโครงการ : จัดทาระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ระยะที่ 1 ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศให้เป็นเอกภาพ สามารถสนับสนุน
การดาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
2. เป้าหมาย
กรมฯ มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. กิจกรรม
กิจกรรม
1. จัดทาคุณลักษณะเฉพาะ
2. แจ้งกลุ่มพัสดุดาเนินการตาม
ระเบียบสานักนายกฯ
3. พัฒนาโปรแกรมระบบงาน
และเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
4. ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
4. งบประมาณ (บาท)

60

61
1

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
62
63
1
1

64
1

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

7 ระบบ

12 ระบบ

1 ระบบ

3 ระบบ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

85,496,000 72,180,000 39,760,000 10,560,000

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- กรมฯ มีระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ระยะที่ 1 ที่เป็นมาตรฐาน
- มีระบบสารสนเทศที่สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ชุมนุม สหกรณ์ สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าด้วยกันได้
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ขบวนการสหกรณ์ทีการเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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5.2 ชื่อโครงการ : จัดซื้อทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของกรม- ส่งเสริมสหกรณ์ให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เป้าหมาย
กรมฯ มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. กิจกรรม
กิจกรรม

60
459

1. จัดทาคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ฯ ที่จัดซื้อ
pc และ notebook
2. แจ้งกลุ่มพัสดุ
1 ครั้ง
ดาเนินการตามระเบียบ
สานักนายกฯ
3. จัดสรรให้กับหน่วยงาน ส่วนกลางและ
ภูมิภาค
4. ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล
4. งบประมาณ (บาท)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
61
62
63
767
22
388

64
427

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ส่วนกลางและ
ภูมิภาค

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ส่วนกลาง ส่วนกลางและ ส่วนกลางและ
และภูมิภาค
ภูมิภาค
ภูมิภาค
1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

9,798,000 16,643,000 476,000 8,498,000 9,349,000

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนพัฒนาระบบงาน
ภายในองค์กรให้มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน และเผยแพร่ข่าวสารการ
ดาเนินงานของกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ในด้านบริหารจัดการและ
สนับสนุนการดาเนินธุรกิจให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานอื่น ๆ บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้ามา
สืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
กรมฯ มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงทดแทนเครื่องที่เก่าชารุด
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
6.1 ชื่อโครงการ : โครงการสร้างระบบสารสนเทศการรายงานทางการเงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์
1. วัตถุประสงค์:
๑. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
2. พัฒนาระบบการตรวจสอบและกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
2. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมในการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60
/

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
61
62
63

64

3.1 ศึกษาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ และแนวทางการบริหารข้อมูลสารสนเทศที่
สามารถสนับสนุนข้อมูลตามเกณฑ์ Basel 2
3.2 พัฒนาเกณฑ์การกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ร่วมกับธนาคาร
/
/
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงกฎหมาย
และประกาศใช้เกณฑ์การกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
3.3 จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศ
/
/
ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
3.4 คณะทางานร่วมกับที่ปรึกษาพัฒนาระบบการรายงานข้อมูล
/
/
ทางการเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และพัฒนา
คลังข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
3.5 คณะทางานร่วมกับที่ปรึกษาพัฒนาระบบการรายงานข้อมูล
/
/
ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กับกรมส่งเสริมสหกรณ์
3.6 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดอบรมเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์
/
ในการใช้ และจัดทาข้อมูลป้อนเข้าระบบสารสนเทศ
3.7 คณะทางานตรวจสอบระบบการรายงานข้อมูลทางการเงิน
/
/
/
ของสหกรณ์ออมทรัพย์
3.8 กรมส่งเสริมสหกรณ์ออกประกาศให้สหกรณ์รายงานข้อมูล
/
/
/
ทางการเงินในรูปแบบชุดข้อมูล (Data Set)
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
0.10 8.10 200.1 1.68 0.10
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ล้านบาท)
210.08
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4. งบประมาณ
4.1 งบประมาณจัดประชุมคณะทางานจัดทา Workshop ปีละ 100,000 บาท
4.2 งบประมาณจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดทาระบบสารสนเทศการรายงานข้อมูลทางการเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ 8,000,000 บาท
4.3 งบประมาณในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ดูแลระบบข้อมูล
สารสนเทศ 800,000 บาท
4.4 งบประมาณในการจั ด ประชุ มเชิ งปฏิบั ติก ารแก่ บุค ลากรของสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ที่ เข้ าร่ ว ม
โครงการ 780,000 บาท
4.5 งบประมาณในการวางระบบสารสนเทศทางการเงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์
200,000,000 บาท
4.6 งบประมาณในการปรับปรุงดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
ทุก ๆ 3 ปีๆ ละ 1,000,000 บาท เป็นเงิน 4,000,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,890,000 บาท
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สหกรณ์ออมทรัพย์มีระบบสารสนเทศในการรายงานข้อมูลทางการเงินกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
5.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กับกรม
ส่งเสริมสหกรณ์และธนาคารแห่งประเทศไทย
5.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์
พร้อมทั้งจัดทาระบบการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System)
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6.1 ร้อยละ 80 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป มีระบบ
สารสนเทศข้อมูลทางการเงินที่เชื่อมโยงกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
6.2 ร้อยละ 70 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการมีความเสี่ยงทางการบริหารการเงินลดลง
ด้วยระบบการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System)
6.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
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6.2 ชื่อโครงการ: พัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน
1. วัตถุประสงค์:
1.๑ เพื่อให้สหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุนและสวัสดิการสมาชิก
1.2 เพื่อให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่เข้มแข็ง
2. กลุ่มเป้าหมาย
2.1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
60
61
62
63
3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษา
70 แห่ง
70 แห่ง 70 แห่ง 70 แห่ง
1.4 ล้าน 1.4 ล้าน 1.4 ล้าน
วิเคราะห์ วิจัย สถานการณ์ของสหกรณ์ 1.4 ล้าน
และกาหนดแนวทางการพัฒนาสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน
3.2 จังหวัดจัดประชุมการนารูปแบบ/ 567,000 567,000 567,000 567,000
แนวทางการพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติและ
การแก้ไขร่วมกันในสหกรณ์ได้อย่างเป็น
ระบบและมีระเบียบแบบแผน แห่งละ
8,100 บาท จานวน 70 แห่ง
3.3 ติดตามประเมินผล
150,000 150,000 150,000 150,000
-ส่วนกลาง
1,113,000

1,113,000

1,113,00

1,113,000
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70 แห่ง
1.4 ล้าน

567,000

150,000
1,113,000

-ส่วนภูมิภาค แห่งละ 15,900 บาท
3.4 จัดทาคู่มือ
125,000 125,000 125,000 125,000 125,000
๔. ประมาณการงบประมาณ
3.2ล้าน
3.2ล้าน 3.2 ล้าน 3.2 ล้าน
3.2 ล้าน
(ล้านบาท)
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์กรที่ให้ความเชื่อมั่นแก่สมาชิก
5.2 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสามารถให้คาปรึกษาแนะนาด้านการอานวยการสินเชื่อให้กับสมาชิก
5.3 เป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดี เกิดการขยายจานวนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบัน
การเงินและชุมชนที่ประสบความสาเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6.1 ร้อยละ 80 ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการนาวิธีการและแนวทางไปดาเนินการ
6.2 มีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ประสบความสาเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
7.1 ชื่อโครงการ : จัดประชุมติดตามการปฏิบัติงานของสสจ./สสพ.ตามแผนงาน/โครงการ ปี 2560 (ระดับ
เขตตรวจราชการ)
1. วัตถุประสงค์:
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ สสจ./สสพ. สามารถดาเนินงานบรรลุผลตาม
เป้าหมาย และรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ตรวจราชการกรม สหกรณ์จังหวัด/ผอ.สสพ. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อานวยการกลุ่ม
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/นิคมสหกรณ์ และผู้สังเกตการณ์ ในพื้นที่เขตตรวจราชการ ที่ผู้ตรวจราชการ
กรมแต่ละท่านรับผิดชอบ
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
3. กิจกรรม (งานที่จะทา)
60-64
60
61
62
63
64
- สสจ./สสพ.ที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพจัด
ผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วม
ประชุมแต่ละครั้ง (ประชุม 3 ครั้ง/เขต) เป็น ประชุมรวม ประชุมรวม ประชุมรวม ประชุมรวม ประชุมรวม
หน่วยงานรับงบประมาณและจัดประชุม โดย ทุกแห่ง
ทุกแห่ง
ทุกแห่ง
ทุกแห่ง
ทุกแห่ง
เปลี่ยนหน่วยงานจัดประชุมในครั้งต่อ ๆไป
1,605 คน/ 1,605 คน/ 1,605 คน/ 1,605 คน/ 1,605 คน/
ผู้ตรวจราชการกรมเป็นผู้นาการประชุม
ครั้ง จานวน ครั้ง จานวน ครัง้ จานวน ครั้ง จานวน ครั้ง
จานวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 27 ครั้ง โดยให้
3 ครั้ง
3 ครั้ง
3 ครั้ง
3 ครั้ง
จานวน 3 ครั้ง
สสจ./สสพ.ประสานงานผู้ตรวจราชการกรม
เพื่อกาหนดวันประชุมและเชิญอธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในการเปิด
ประชุม เชิญผู้ตรวจราชการกรมและผู้เข้าร่วม
ประชุมอื่น ๆ โดยกาหนดเวลาให้การจัด
ประชุม ดังนี้
ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือน พ.ย.59 - ม.ค.60
ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือน มี.ค. – เม.ย. 60
ครั้งที่ 3 ในช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. 60
- แต่ละสสจ./สสพ. ที่เข้าประชุม จัดทาข้อมูล
แผน/ผล พร้อมปัญหาอุปสรรคหรือข้อคิดเห็น
นาเสนอที่ประชุม ทุกแผนงาน/โครงการ
กิจกรรมที่รับผิดชอบดาเนินงาน
1,606,500 1,606,500 1,606,500 1,606,500 1,606,500
4. ประมาณการงบประมาณ (บาท)
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ สามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
สสจ./สสพ. เจ้าภาพที่จัดประชุม สรุปผลการประชุมพร้อมรวบรวมข้อมูล (แผน/ผล ปัญหาฯ) ของทุก
จังหวัด จัดทาเป็นรูปเล่ม รายงานอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน ผู้ตรวจราชการกรม
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: สานักงานสหกรณ์จังหวัด/สานักงานสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
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7.2 ชื่อโครงการ : พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน
1. วัตถุประสงค์:
๑.๑ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานเป็นที่ยอมรับจาก
สหกรณ์และประชาชนทั่วไป
๑.๒..เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประเมินตนเองเพื่อพัฒนาตนเองให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์
และมาตรฐานกลุ่มเกษตร.
๑.๓ เพื่อให้ข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบทิศทางในการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร เพื่อนาไปปรับใช้ในการแนะนาส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง บริหารการจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล และให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในสถานะปัจจุบัน
2. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์ทุกประเภท ทุกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกประเภท ทุกกลุ่มเกษตรกร ต้องได้รับการพัฒนา
แสะส่งเสริม.
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.1 ส่วนกลาง ออกคาแนะนา แนวทางและ
สรุปผล
3.2 ส่วนภูมิภาค แต่งตั้งคณะทางาน ประชุม
ทาความเข้าใจอย่างแจ่มชัด
3.3 ประชุมร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ประเมินตนเอง
3.4 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดทา
แผนพัฒนาตนเอง ให้มีความเข้มแข็งและผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
3.5 ประเมิน ตรวจสอบ และติดตาม รายงาน
ผล
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

60
ร้อยละ
๘๒

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
61
62
63
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๘๓
๘๔
๘๕

๓,๐
๔๐
ล้านบาท ล้านบาท

๔๐
ล้านบาท

๔๐
ล้านบาท

64
ร้อยละ
๘๖

๔๐
ล้านบาท

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีการบริหารการจัดการที่ดี มีการดาเนินธุรกิจตามหลักและ
วิธีการสหกรณ์ ตามหลักธรรมาภิบาล มีการวางระบบการควบคุมภายในที่ดี สุดท้ายสามารถยกระดับให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
๒. สหกรณ์สามารถดาเนินธุรกิจในลักษณะการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นฐานรากในการ
พัฒนาประเทศ ให้สมาชิกมีฐานะอยู่ดีกินดี มีสันติสุข
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6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
๗.๑ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
๗.๒ กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
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7.3 ชื่อโครงการ : พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น
1. วัตถุประสงค์:
๑.๑ เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจาปี ได้รับการเผยแพร่
เกียรติคุณความเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
๑.๒ เป็นแบบอย่างให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกร ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงการ
ดาเนินธุรกิจแบบอย่างการรวมตัวกันในรูปของสหกรณ์ ลุ่มเกษตรกร หรือรูปแบบอื่น ๆ เช่น วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพ
2. กลุ่มเป้าหมาย
๑. สหกรณ์ทุกประเภท แยกตามประเภทสาขาการคัดเลือก ๑๑ สาขา
๒. กลุ่มเกษตรกรทุกประเภท แยกตามประเภทสาขาการคัดเลือก ๕ สาขา
๓. กิจกรรม (งานที่จะทา)
3.1 ส่วนกลาง ออกคาแนะนา แนวทางและ
เกณฑ์การให้คะแนนตามหมวด ที่กระทรวง
เกษตรฯ กาหนด สรุปผล
๓.๒ จัดประชุมคณะกรรมการ ระดับเขต และ
ระดับกรม เพื่อพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค และนาเสนอให้
เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
3.2 ส่วนภูมิภาค แต่งตั้งคณะทางาน ประชุม
ทาความเข้าใจอย่างแจ่มชัด
3.3 ประชุมร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ประเมินตนเอง
3.4 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดทา
แผนพัฒนาตนเอง ให้มีความเข้มแข็งและผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน และนาผลดาเนินงานเข้า
ประมวลผลตามเกณฑ์ดีเด่น ๕ หมวด
3.5 ประเมินผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ดีเด่น
๕ หมวด และสมัครขอเข้ารับการคัดเลือกใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

60
/

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
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๘.๐
ล้านบาท

๘.๐
ล้านบาท

๘.๐
ล้านบาท

๑.๗
๘.๐
ล้านบาท ล้านบาท
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีการบริหารการจัดการที่ดี มีการดาเนินธุรกิจตามหลักและ
วิธีการสหกรณ์ ตามหลักธรรมาภิบาล มีการวางระบบการควบคุมภายในที่ดี มีฐานะความมั่นคงทางการเงิน และ
เป็นองค์กรสนับสนุน เอื้ออาทรต่อชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุดท้ายสามารถยกระดับให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้…และสมัครขอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับชาติ ตามลาดับ
- สหกรณ์สามารถดาเนินธุรกิจในลักษณะการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นฐานรากใน
การพัฒนาประเทศ ให้สมาชิกมีฐานะอยู่ดีกินดี มีสันติสุข และได้รับเชิดชูเกียรติเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติ เป็นต้นแบบให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วไป หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้
ระบบ วิธีการสหกรณ์ในการดาเนินธุรกิจ
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศให้เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติ จานวน ๑๐ รางวัล
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
๗.๑ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
๗.๒ กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
ไม่มีโครงการ
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ภาคผนวก
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ความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
ลาดับ หน่วยงาน

ข้อคิดเห็น

1

กองพัฒนา 1) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์สหกรณ์
สหกรณ์ ประกอบด้วย
การเงินและ
8.1 พัฒนาโครงการหลวง เป้าหมาย 89 แห่ง งบประมาณ 13.72 ล้านบาท
ร้านค้า
8.2 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดาริเป้าหมาย 890 แห่ง
(กพง.)
งบประมาณ 46.57 ล้านบาท
โครงการดังกล่าวทั้งสอง ควรอยู่ในยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ หรือกาหนด
ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม ควบคู่กับการส่งเสริมสมาชิกให้ปฏิบัติตามแนวทางทฤษฎีใหม่ (ระดับที่ 1)
พัฒนาเข้าสู่ ระดับที่ 2 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการแนะนาส่งเสริมสหกรณ์
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาให้สหกรณ์ในโครงการหลวงหรือสหกรณ์ในโครงการพระราชดาริ
2) โครงการจัดตั้งกองทุนเยียวยาสมาชิกสหกรณ์ภายใต้เงื่อนไขการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
หรือสหกรณ์เพื่อเป็นหลักประกันให้กับสมาชิก (ผู้ฝากเงิน) หรือสหกรณ์ (ผู้ฝากเงินหรือให้กู้ยืมเงิน)
และดาเนินการกับผู้ทาให้สหกรณ์เสียหาย หรือสมาชิกเสียหาย
3) โครงการเกษตรสีเขียว การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ให้สหกรณ์บริหารภายใต้เงื่อนไข
สิ่งแวดล้อมที่ดี
4) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกและสหกรณ์ การจัดตั้งกองทุนสัจจะออมทรัพย์ สนอง
นโยบายการออมแห่งชาติ
5) โครงการสหกรณ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้สหกรณ์ดาเนินกิจการให้เป็นประโยชน์ แก่สมาชิก
และชุมชน พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจกับภาคเอกชน
6) โครงการเกี่ยวกับ โลจิสติกส์ (Logistic) ให้สหกรณ์เป็นผู้บริหารคลังสินค้าและการขนส่ง
7) โครงการบริหารจัดการภายใต้สภาวะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าสมัยใหม่
หรือในเขตพื้นที่อาเซียนร่วมกัน

2

อุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
การฝึกอบรมเพื่อสร้างนักวิจัยหลักสูตร “การเขียนงานวิจัยมืออาชีพเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์”
ข้อคิดเห็น
- การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย ถือเป็นการได้เปรียบในการแข่งขันกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป ทาให้องค์กรมีองค์ความรู้และสามารถนามาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
- ปัญหาการใช้ประโยชน์ข้าราชการ “HIIP" น้อยกว่าที่ควร หรืองานที่รับผิดชอบขาดความ
สอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่แท้จริงของบุคลากร
ข้อเสนอแนะ
ควรมีหลักสูตรและดาเนินการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยในตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคลและนักวิชาการในกลุ่มงานสนับสนุนทุกปี เพื่อเป็น
แรงกระตุ้นให้บุคลากรดังกล่าวหันมาสนใจงานวิจัยมากขึ้น
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ลาดับ หน่วยงาน

ข้อคิดเห็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการ
สหกรณ์
1. การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM)
ข้อคิดเห็น
การส่งเสริมสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ควรมีกระบวนการจัดการความรู้ที่ดี สามารถนาความรู้ที่มีอยู่
กระจัดกระจาย หรืออยู่ที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งออกมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างเต็มที่
อาจทาในรูปแบบคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) เป็นการลด
ปัญหาองค์ความรู้รั่วไหลกรณีบุคลากรลาออกหรือย้ายงาน
ข้อเสนอแนะ
ควรส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทั้งในสายงานเดียวกัน และข้ามสาย
งาน เพื่อรักษาองค์ความรู้ไว้สาหรับเป็นแนวทางการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานต่อไป
2. การฝึกอบรม “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”
ข้อคิดเห็น
- เป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสม และมีความสาคัญมากกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ทุกคน
ข้อเสนอแนะ
- ควรเพิ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้งบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และ
บุคลากรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์
ข้อคิดเห็น
- การสร้างภาพลักษณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยจ้างวางแผนในเชิงการสร้าง
ภาพลักษณ์นั้นต้องระมัดระวังการขัดกับหลักธรรมาภิบาล และหากแรงสะท้อนกลับเมื่อประชาชน
ได้รับทราบข่าวการจ้างสร้างภาพลักษณ์
- ปัญหาภาพลักษณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในเชิงการตลาดนั้น มีปัญหาความสับสนเกี่ยว Brand
(ชื่อกรมส่งเสริมสหกรณ์) เนื่องจากชื่อมีความใกล้เคียงกันตลอดจนปัญหาความสับสนของ Brand
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ส่วนกลาง) และสานักงานสหกรณ์จังหวัด (ส่วนภูมิภาค) ของประชาชนทั่วไป
นั้น คิดว่าเป็น Brand เดียวกัน มีภารกิจหน้าที่เดียวกัน
- ลูกค้าภายใน คือ บุคลากรยังขาดความรักความผูกพันและความเข้าใจในงาน ทาให้ไม่สามารถขาย
งาน/สื่อสารภารกิจงานที่ชัดเจน (ซึ่งเป็นงานบริการ) ให้ผู้รับบริการ (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) ได้ ทา
ให้เมื่อเกิดปัญหาเชิงลบ ไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้
- การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลในปัจจุบันเป็นสื่อที่มีอานุภาพในการสื่อสารในเชิงบวกและลบสูงมาก
หากสามารถควรคุมคุณภาพในการสื่อสารได้จะเป็นประโยชน์ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
และมวลสมาชิกอย่างมาก เพราะโครงสร้างเกษตรกรในอนาคตมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงสู่ Smart
Farmer ซึ่งโมเดลการทาธุรกิจของเกษตรกรสมัยใหม่นั้น มีแนวโน้มเน้นการทาการเกษตรเชิง
ท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น ดังนั้น การสร้างภาพลักษณ์ของ
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ข้อคิดเห็น
กรมส่งเสริมสหกรณ์ภารกิจของกรมในอนาคต ควรจะเน้นไปที่การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรธุรกิจ
(กิจกรรมบริการของสหกรณ์ภาคการเกษตร) ซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยงการทาวิจัยการพัฒนาบุคลากร
ในการให้คาแนะนาทาธุรกิจด้านนี้เพิ่มขึ้น เพราะปัญหาส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์ของกรมเกิดจากการ
เน้นการทาธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ ซึ่งการทาธุรกิจของสหกรณ์ หากดูในมุมมองของเกษตรกรหรือ
คนทั่วไป จะแยกประเภทสหกรณ์ได้ยาก เพื่อมุ่งเน้นการทาธุรกิจเงินกู้ สิ่งที่ยังทาให้แยกประเภท
สหกรณ์ได้ในปัจจุบันคือ อาชีพของสมาชิก
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์ว่าประชาชนระดับท้องถิ่นมีการ
รับรู้และมีมุมมองในเชิงบวกหรือไม่ มีระบบการจัดการประชาสัมพันธ์ในเชิงบวก และสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเมื่อเกิดภาพลักษณ์เชิงลบ
- เน้นการทางานในเขตภารกิจของกรมให้ชัดเจนมุ่มภารกิจเพื่อให้เกิดการระเบิดจากภายในมากกว่า
การสร้างภาพลักษณ์ในเชิงฉาบฉวย ต้องทาให้บุคลากรทุกคนเป็นนักประชาสัมพันธ์ จากการทางานที่
สะท้อนภารกิจงาน (บุคลากร คือ ลูกค้าภายใน เมื่อรักองค์กร จะสามารถสื่อสารงานที่ทาได้ สามารถ
ขายงานคือสื่อสารงานให้ประชาชนได้ทราบได้ ตัวอย่าง คือ SCG ที่ดูแลลูกค้าภายในเป็นอย่างดี)
- เนื่องจากสื่อดิจิทัลในปัจจุบันมีอานุภาพในการสื่อสารในเชิงบวกและลบสูงมาก ผู้ดูแลสื่อนี้ควร
ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในระดังเชี่ยวชาญ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ
ในเชิงข้อมูล และการให้ความรู้แบบสองทางได้อย่างรวดเร็ว
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางการประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้ทางการตลาดหรือ
การประชาสัมพันธ์ ในการวางแผนการทาการตลาดบริการให้กับองค์กร ไม่ใช่เป็นเพียงการ
ประชาสัมพันธ์ในกรอบของการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
การส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และ
นวัตกรรมมาใช้ในระบบสหกรณ์
ข้อคิดเห็น
การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาในระบบสหกรณ์ ควรเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนมาตรฐานการผลิต การแปรรูป การตลาด และการเงินของสหกรณ์
ต้องระมัดระวังความเหมาะสมของความรู้ความสามารถของบุคลากร และความพร้อมด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานของท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะ
ก่อนนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบ ควรศึกษาความต้องการ ความพร้อม และความเป็นไปได้
ของบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีได้เต็มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล คุ้มค่ากับการลงทุน
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ข้อคิดเห็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการกากับดูแล
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงกับระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ
ข้อคิดเห็น
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างส่วนกลางกับส่วน
ภูมิภาค จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ระบบต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่าง
แท้จริงทั้งนี้หากผู้ใช้งานระบบต้องมีความเข้าใจและพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการสอบถามความต้องการด้านระบบ (System Requirement) เพื่อกาหนดการทางาน
ฟังก์ชัน และบริการต่าง ๆ ของระบบเนื่องจากสภาพแวดล้อมการทางานของแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน
2. ควรมีการตรวจสอบและการแก้ไข (หรือลบ) รายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชุดข้อมูล
(Cleansing Data) ก่อนจัดทาฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3. ควรใช้งานระบบเดิมกับระบบใหม่ควบคู่กันไป (Parallel run) ก่อนการนาระบบมาใช้งานจริง
เพื่อลดปัญหาการใช้งานระบบ
4. สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้ผู้ใช้งานระบบเห็นความสาคัญของการนาเทคโนโลยีมาใช้ (สามารถ
ลดขั้นตอนการทางานไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระงาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2560
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