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กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์

คำ�นำ�
การจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ฉบับนี้ เป็นการด�ำเนินการขยายผลการวางกรอบพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ในระยะ ๕ ปีแรกของแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๗๙) ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาสหกรณ์ แ ละกลุ ่ ม เกษตรกรมี ก ารขั บ เคลื่ อ น
และการด� ำ เนิ น งานที่ ชั ด เจนและสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงต่ อ เนื่ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง
ในโอกาสนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทั้งระดับ
เจ้าหน้าทีแ่ ละระดับผูบ้ ริหาร ตลอดถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ทีม่ สี ว่ นส�ำคัญในการช่วยจัดท�ำ
แผนปฏิบตั กิ ารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้สำ� เร็จลุลว่ งมาด้วยดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดจะได้
ใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อ
การขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุ
เป้าหมายได้ในระดับหนึ่ง

กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
มีนาคม ๒๕๖๐
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๕ กรอบและขั้นตอนการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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๑๐ ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท�ำแผน
ปฏิบัติการ
๑๐ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๒๐ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔)
๒๒ การจัดท�ำแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๒๗ ภาพรวมแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๒๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเข้มแข็งของ
สหกรณ์ และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถ
บุ ค ลากรให้ มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ ด้ า นการ
สหกรณ์
๓๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของสหกรณ์
๓๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
เพื่อการบริหารจัดการ และการก�ำกับดูแล  
และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน
รักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
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๔๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การสร้างความยัง่ ยืนด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล และภูมิปัญญาสหกรณ์
๔๗ รายละเอียดโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
(แยกตามยุทธศาสตร์)
๑๒๕ แผนปฏิบัติงาน และโครงการตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐
แผนปฏิบตั งิ านประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กรมส่งเสริมสหกรณ์
๑๒๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเข้มแข็งของ
สหกรณ์
๑๓๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถ
บุ ค ลากรให้ มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ ด้ า นการ
สหกรณ์
๑๓๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร

ง

๑๓๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิม่ ขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของสหกรณ์
๑๓๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ และการก� ำ กั บ
ดูแล
๑๓๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบ
รักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
๑๓๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล
๑๓๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การสร้ า งความยั่ ง ยื น
ด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าลและภู มิ ป ั ญ ญา
สหกรณ์
๑๓๙ โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๔๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์
๑๔๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก า ร พั ฒ น า ขี ด ค ว า ม
สามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ
ด้านการสหกรณ์

๑๔๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
๑๔๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ทางการแข่งขันของสหกรณ์
๑๔๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
เพื่อการบริหารจัดการ และการก�ำกับดูแล
๑๔๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบ
รักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
๑๔๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพ
มาตรฐานสากล
๑๔๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การสร้างความยัง่ ยืนด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
๑๔๙ รายละเอียดโครงการตามนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
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๑๙๕ บันทึกกองแผนงาน ที่ กษ ๑๑๐๔/๓๑๔๐
ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขั้นตอนการจัดท�ำ  (ร่าง) แผน
ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๑๙๖ ความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔)
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๙ ภาพที่ ๑ ภาพรวมยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
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แผนปฏิบตั กิ ารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จัดท�ำขึน้ เพือ่ เป็นกรอบแนวทาง
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นัน้ ได้รวบรวม
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจาก ๓ แหล่งหลักส�ำคัญ ประกอบด้วย
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้

วิสยั ทัศน์______________________________________________________________________
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับฐานรากของประเทศ

พันธกิจ_______________________________________________________________________
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์
๒. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
สมัยใหม่
๓. พัฒนาระบบการก�ำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
๔. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร และการสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์_____________________________________________________
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรทีม่ งุ่ เน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ทดี่ ี และพัฒนาขีดความ
สามารถของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฉ

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์__________________________________________________

		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับ
การพัฒนา
กลยุทธ์
๑.๑ พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมระดับฐานรากของประเทศ ด้วยการเร่งพัฒนา
บุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานและจัดอันดับ
ความเชื่อถือของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑.๒ สร้างความร่วมมือและเชือ่ มโยงเครือข่ายสหกรณ์ทงั้ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ
๑.๓ เพิ่มศักยภาพกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสหกรณ์อย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการ
สหกรณ์
เป้าหมาย
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รบั การพัฒนาขีดความสามารถสูม่ อื อาชีพ
กลยุทธ์
๒.๑ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการ
สหกรณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาลและมีความผูกพันในเป้าหมายของงาน
๒.๒ พัฒนาระบบการจัดการความรู้ โดยการถ่ายโอนองค์ความรู้ของ
ผู้มีประสบการณ์และภูมิปัญญาสูงสู่บุคลากรรุ่นใหม่
๒.๓ พัฒนาระบบงานและกระบวนการท�ำงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
เป้าหมาย
ประชาชนได้รับรู้การด�ำเนินงานและเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อภาพลักษณ์
ของสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์
กลยุทธ์
๓.๑ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและสหกรณ์สู่สาธารณชนโดยน�ำ
นโยบายภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อน
๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
เป้าหมาย
ผลักดันการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
กลยุทธ์
๔.๑ พัฒนาระบบบริหารงานวิจยั และพัฒนา จัดเก็บองค์ความรูท้ สี่ ำ� คัญ
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน�ำไปใช้ในการสร้างนวัตกรรม
ด้านสหกรณ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ช

๔.๒ ส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การผลิต การแปรรูป
การตลาด การเงิน และนวัตกรรมมาใช้ในระบบสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการก�ำกับดูแล
เป้าหมาย
ระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการ การก�ำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรได้รับการพัฒนาและน�ำไปใช้
กลยุทธ์
๕.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานและสามารถ
เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ
๕.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เพือ่ ส่งเสริมและเพิม่
ขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๕.๓ พัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อใช้ในการแนะน�ำ
ส่งเสริม ก�ำกับ และตรวจสอบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๕.๔ พัฒนาระบบมาตรฐานการก�ำกับดูแลสหกรณ์
๕.๕ การใช้อ�ำนาจการเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ไปใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนและก�ำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
เป้าหมาย
สร้างระบบรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์
กลยุทธ์
๖.๑ ผลักดันการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
เป้าหมาย
ระบบส่งเสริมสหกรณ์สคู่ ณ
ุ ภาพมาตรฐานได้รบั การปรับปรุงและพัฒนา
กลยุทธ์
๗.๑ ส่งเสริมการด�ำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบ
คุณภาพมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
เป้าหมาย
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการดูแลกิจการที่ดี
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
๘.๑ พัฒนาระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์
แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๑. กิจกรรม/โครงการ จากแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๗๙) ในระยะ ๕ ปีแรก จ�ำนวน ๓๙ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณรวม ๔,๒๙๔.๙๐ ล้านบาท
๒. กิจกรรม/โครงการ จากแผนปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เฉพาะที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมและโครงการบูรณาการของรัฐบาล จ�ำนวน ๗๘
กิจกรรม/โครงการ งบประมาณรวม ๘๙๘.๔๗ ล้านบาท
  
๓. โครงการ จากโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ�ำปีงบประมาณ
๒๕๖๐ จ�ำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณรวม ๑๘๑.๔๐ ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น ๑๔๑ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณรวม ๕,๓๗๔.๗๗ ล้านบาท
ซ
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บทที่ ๑ : บทนำ�

หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลือ่ นระยะยาวในการพัฒนาสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
สูค่ วามเข้มแข็ง โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพทัว่ ไป ทบทวนสถานภาพ/สถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง สภาพปัจจัย
ภายในและภายนอก ก�ำหนดประเด็นความท้าทาย ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและ
ตัวชีว้ ัด และกิจกรรม/โครงการ ตลอดจนมีความเชือ่ มโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
การพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ประเทศไทย
๔.๐) ภายในทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔) ซึ่งมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม มุ่งสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับภาคการเกษตรของประเทศภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเกษตร สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร จึงต้องด�ำเนินการการพัฒนาให้ชดั เจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยขยายผลการก�ำหนดกรอบแนวทางพัฒนาและสร้างความมัน่ คง ยัง่ ยืนแก่สหกรณ์
และกลุม่ เกษตรกร เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถในด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมทีจ่ ะช่วยในการ
บริหารจัดการ การผลิต การแปรรูป การบริการ และการตลาด ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
เป็นภารกิจที่ท้าทายอย่างยิ่ง
ด้วยเหตุผลและความจ�ำเป็นดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ตอ้ งด�ำเนินการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่ อ ขยายผลและสนั บ สนุ น แผนยุ ท ธศาสตร์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ในระยะ ๕ ปีแรก ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากร
มืออาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) รองรับภารกิจ
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งในระยะ ๕ ปีแรก ภายใต้ยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
๒. เพือ่ ให้หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์นำ� แผนปฏิบตั กิ ารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปแปลงสูก่ ารปฏิบตั ใิ นปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และน�ำกิจกรรม/โครงการใช้ในการจัดท�ำ
ค�ำของบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ในการพัฒนาสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรอย่างเป็นเอกภาพ
มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางในการยกระดับและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน
ระยะ ๕ ปีแรก ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ที่ชัดเจนและมี
เป้าหมายเดียวกัน ทั้งด้านการพัฒนาความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพความสามารถของบุคลากร การสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
จัดการ และการก�ำกับดูแล พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล การใช้หลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญา
สหกรณ์อย่างยั่งยืน
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บทที่ ๑ : บทนำ�

CPD Planning

Cooprative
Mission
PLANNING
www.cpd.go.th/planning

Objectives

บทที่

๒

กรอบการจัดทำ�
แผนปฏิบัติการ
Cooperative Promotion Department Planing

Vision
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Cooprative
PLANNING

แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

Vision

www.cpd.go.th/planning

Objectives

Mission

CPD Planning

Cooperative Promotion Department Planing
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บทที่ ๒ : กรอบการจัดทำ�แผนปฏิบัติการ

กรอบและขั้นตอนการจัดทำ�แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๑. รวบรวมข้อมูลการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยศึกษาและวิเคราะห์จาก
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ระยะ ๕ ปีแรก
๑.๒ โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๑.๓ แผนปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๒. ยกร่างแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประกอบด้วย  
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชีว้ ดั แผนปฏิบตั กิ าร โครงการ ระยะเวลาด�ำเนินการ ๕ ปี
โดยอ้างอิงจากแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ระยะ ๕ ปีแรก
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนปฏิบตั งิ านประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหลัก รวมทัง้ เพือ่ ให้ครอบคลุมยิง่ ขึน้ ได้ตดิ ต่อประสานงานและขอความร่วมมือ
จากกอง/ส�ำนักที่คาดว่าจะเสนอโครงการนโยบายด�ำเนินการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อ
น�ำมาวิเคราะห์และรวบรวมบรรจุเข้าไปในแผนปฏิบัติการให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น
๓. น�ำเสนอร่างแผนปฏิบตั กิ ารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้กบั หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง (ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th เพือ่ รับฟัง
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ จากนัน้ น�ำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาวิเคราะห์ความถีใ่ นแต่ละประเด็น
เพื่อน�ำมาปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน
๔. น�ำเสนอร่างแผนปฏิบตั กิ ารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง
ต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบและถือใช้สกู่ ารปฏิบตั ใิ นปีงบประมาณ ๒๕๖๐
และน�ำโครงการภายในแผนปฏิบตั กิ ารนีไ้ ปใช้ในการจัดท�ำค�ำของบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔
ในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อไป
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บทที่ ๒ : กรอบการจัดทำ�แผนปฏิบัติการ

CPD Planning

Cooperative Promotion Department Planing

PLANNING

บทที่ ๓
ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อจัดทำ�แผนปฏิบัติการ
www.cpd.go.th/planning
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Cooprative
PLANNING

แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

Vision

www.cpd.go.th/planning

Objectives

Mission

CPD Planning

Cooperative Promotion Department Planing
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บทที่ ๓ : ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ�แผนปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมสหกรณ์

๒๐

ปี

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)

วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุล
ทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ

พันธกิจกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์
๒. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
๓. พัฒนาระบบการกำ�กับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน
สากล
๔. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๙

ปี ๒๕๗๐-๒๕๗๔

ปี ๒๕๗๕-๒๕๗๙

เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนา
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และ
พัฒนาขีดความสามารถของ
สหกรณ์ ด้วยระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ บุคลากร
มืออาชีพ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เป็นองค์กรที่นำ�ระบบบริหาร
จัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยี
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้สหกรณ์มีความสามารถ
ทางการแข่งขันและมีภาพ
สักษณ์ที่ดี

เป็นองค์กรที่ยกระดับความ
สามารถของขบวนการ
สหกรณ์ให้สามารถกำ�กับ
และพึ่งพาตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

เป็นองค์กรที่รักษาความ
สมดุลของสหกรณ์ให้เป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับฐานรากของ
ประเทศที่มีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

A4, A5, A6, A7)

(C1, C2, C6, C11, A3, A4)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

การพัฒนาความเข้มแข็งของ การพัฒนาขีดความสามารถ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
สหกรณ์
บุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ (C1, C12, A3, A4, A5, A6, A7)
(C1, C8, C9, C12, A1, A2, A3,
ด้านการสหกรณ์

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรักษา
เพื่อการบริหารจัดการ และการ เสถียรภาพของสหกรณ์
กำ�กับดูแล
(C10, A1, A3, A5)
(C10, A1, A3, A5)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

การพัฒนาระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล
(C7, C8, A6)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของสหกรณ์
(C3, C4, C13)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘

การสร้างความยั่งยืนด้วย
หลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญา
สหกรณ์
(C1, C2, C6, C8, C10)

ภาพที่ ๑ ภาพรวมยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ�แผนปฏิบัติการ
ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นัน้ ได้รวบรวม
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจาก ๓ แหล่งหลักส�ำคัญ ประกอบด้วย
- แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เป็นการรวบรวมข้อมูล
เกีย่ วกับผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และโครงการในระยะ ๕ ปีแรก
- โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่สนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยรวบรวมจากโครงการของกอง/ส�ำนักที่ได้รับอนุมัติโครงการและ
งบประมาณให้ด�ำเนินการแล้ว และจากการติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือจากกอง/ส�ำนักที่
คาดว่าจะเสนอโครงการนโยบายเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๐
- แผนปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นการ
รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับแผนปฏิบตั งิ านประจ�ำปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทไี่ ด้รบั จัดสรรงบประมาณประจ�ำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นการรวบรวมมา
จากการวิเคราะห์ในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แบ่งเป็น
๑. ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส�ำคัญ ที่ได้จากการทบทวนศักยภาพการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า
๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้นำ�้ หนักงานด้านการเกษตรเป็นส�ำคัญ และให้ความ
ส�ำคัญในเรื่องของวิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร  ไม่ครอบคลุมสหกรณ์ทุกประเภท ขณะที่มองว่าการ
พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์หน่วยงานหลัก
๒) การวางแผนอัตราก�ำลังและการสร้างคนเพื่อทดแทน เกิดช่องว่างโดยเฉพาะกลุ่ม
ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถประสบการณ์และองค์ความรูก้ ำ� ลังจะเกษียณอายุราชการเป็นจ�ำนวนมาก
ในช่วง ๒-๓ ปีขา้ งหน้า ท�ำให้องค์ความรูใ้ นตัวบุคคลทีจ่ ะส่งต่อหรือถ่ายทอดสูก่ ารจัดการองค์ความรู้ (KM)
สู่รุ่นต่อไป มีช่องว่างมากถึง ๕-๑๐ ปี จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการพัฒนาเพื่อทดแทนและ
สร้างแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ทายาทรุ่นต่อ ๆ ไป
๓) การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพยังไม่เป็นระบบและต่อเนื่องมากนัก การเติมเต็มองค์
ความรูท้ กั ษะในงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ซงึ่ เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพือ่ รองรับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จ�ำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางด้าน
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บทที่ ๓ : ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ�แผนปฏิบัติการ

เทคโนโลยี นวัตกรรม กฎหมาย การปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ
๔) งานด้านวิจัยและพัฒนางานสหกรณ์ยังมีน้อยมาก การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ยังได้รบั การสนับสนุนหรือให้ความ
ส�ำคัญน้อย ท�ำให้ขาดโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการวิจัยในด้านนี้
๕) ภาพลักษณ์องค์กร ในช่วงหลายปี สหกรณ์ในการส่งเสริมของกรมส่งเสริมสหกรณ์
มักได้รบั ข่าวคราวด้านลบอยูบ่ อ่ ย ๆ เช่น ปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ (อาทิ สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่
จ�ำกัด) ปัญหาการด�ำเนินธุรกิจผิดวัตถุประสงค์ (อาทิ สลากกินแบ่งรัฐบาล) และนับวันจะทวีความรุนแรง
และส่งผลกระทบทางการเงินต่อสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ การเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาล่าช้าไม่ทนั กาล
๖) เครื่องมือในการส่งเสริมสหกรณ์มีอยู่ แต่ยังขาดความต่อเนื่องในการทบทวน
ปรับปรุง และพัฒนาระบบหรือมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ระบบมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการของ
สหกรณ์ (Cooperative Quality Award : CQA) ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion
System : CPS) มาตรฐานสหกรณ์ (Cooperative Standard) และเร่งการสร้างความยั่งยืนทั้งในเรื่อง
ของหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จากการสร้าง
การมีสว่ นร่วมและระดมความคิดเห็นร่วมกันจากบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทมี่ คี วามรูป้ ระสบการณ์
สูงในงานที่รับผิดชอบด้านการจัดท�ำแผนงาน โครงการ ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านโครงสร้าง
และอัตราก�ำลัง ด้านระบบมาตรฐานต่าง ๆ โดยได้รับค�ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาที่
มีชื่อเสียง พบว่า
		
ก) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
		 จุดแข็ง (Strengths)
๑) บุคลากรมีอุดมการณ์และค่านิยมในการท�ำงานร่วมกัน
๒) บุคลากรมีความพร้อมในการสนองนโยบายภาครัฐ
๓) โครงสร้างองค์กรและบุคลากรกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
๔) มีการสื่อสารที่รวดเร็วและครอบคลุมทุกจังหวัด
๕) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์
๖) 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
การด�ำเนินงานของสหกรณ์
๗) มีเครื่องมือในการส่งเสริมงานคุณภาพของสหกรณ์ เช่น CQA มาตรฐาน
สหกรณ์ สหกรณ์ดีเด่น ๓๖๐ องศา เป็นต้น
๘) มีหน่วยงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์ให้กับประชาชน
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

			 จุดอ่อน (Weaknesses)
๑) นโยบายและการปฏิบตั งิ านขาดความต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากการโยกย้ายสับเปลีย่ น
หมุนเวียนงานของบุคลากร
๒) ผลส�ำรวจความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ ตี อ่ ขวัญ ก�ำลังใจ โอกาส ความก้าวหน้า
และความผูกพันในเป้าหมายของงานอยู่ในระดับต�่ำ
๓) บุคลากรที่มีประสบการณ์และภูมิปัญญาสูงก�ำลังจะเกษียณอายุและไม่มี
การวางแผนทดแทนคนที่มีประสบการณ์
๔) ระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยังไม่เป็นปัจจุบันและขาดการ
เชื่อมโยงข้อมูล
๕) การน�ำแผนกลยุทธ์ปฏิบัติงานระยะสั้นและระยะยาว มาใช้เพียงบางส่วนและ
ขาดความต่อเนื่อง
๖) โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการท�ำงาน รวมถึงข้อก�ำหนดและ
ตัวชี้วัดในกระบวนการยังไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
๗) ขาดการส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
๘) ขีดความสามารถของการส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้าสู่เวทีระดับภูมิภาคและระดับ
โลก ยังขาดกระบวนการหรือแนวทางที่ชัดเจน
๙) มีการใช้ดุลพินิจตามกฎหมายสหกรณ์ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๑๐) ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ทีม่ งุ่ ไปสูเ่ ป้าหมายและผลลัพธ์
เดียวกัน
๑๑) ขาดการน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานขององค์กร
๑๒) บุคลากรมีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเงิน การลงทุน การก�ำกับ
และตรวจสอบไม่เพียงพอ
ข. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
			 โอกาส (Opportunities)
๑) การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน
๒) นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนสหกรณ์
๓) มีกฎหมายเฉพาะในการก�ำกับดูแลสหกรณ์
๔) วัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรมในชนบทเอื้อต่อการรวมกลุ่ม
๕) มีผู้แทนสหกรณ์ไทยเป็นผู้น�ำองค์กรด้านการสหกรณ์ระดับนานาชาติ (ICA)
๖) มีเทคโนโลยีดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่สามารถน�ำมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
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๗) รัฐพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่
๘) พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมดิจิตอล สังคมผู้สูงอายุ
และบริโภคอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
๙) การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจในแต่ละระดับมีมากขึน้ /ไม่มกี ารกีดกันทางด้านภาษี
แต่จะมีเงือ่ นไขอืน่ เช่น การใช้แรงงาน (NTB)/เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก/ระบบสหกรณ์เป็นทีย่ อมรับ
และสร้างความเป็นธรรมของทั่วโลก
			 ข้อจ�ำกัด/ภัยคุกคาม (Threats)
๑) ผู้รับบริการขาดความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
๒) การน�ำระบบการเมืองมาใช้ในระบบสหกรณ์
๓) การแสวงหาผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องในระบบสหกรณ์
๔) ประชาชนลดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์
๓. กลยุทธ์ และความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ จากการวิเคราะห์ด้วย
TOWS MATRIX Analysis
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Challenge)
C๑ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความ
เป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
และมีความผูกพันในเป้าหมายของงาน
C๒ พัฒนาระบบการจัดการความรู้ โดยการถ่าย
โอนองค์ความรู้ของผู้มีประสบการณ์และภูมิปัญญา
สูงสู่บุคลากรรุ่นใหม่
C๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น
มาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ
C๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถทางการ
ตลาดสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Advantage)
A๑ นำ�จุดที่เป็นโอกาสของสหกรณ์มาเป็น
ยุทธศาสตร์ในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
สหกรณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
A๒ นำ�ศักยภาพกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่มีอยู่ไป
กำ�หนดเป็นนโยบายยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ให้ตอบ
สนองความต้องการของสหกรณ์ได้อย่างทั่วถึง
A๓ การใช้อำ�นาจการเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ไปใช้
ในการส่งเสริมสนับสนุนและกำ�กับดูแลสหกรณ์ให้เป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน
A๔ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
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ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Challenge)
C๕ พัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อ
ใช้ในการแนะนำ�ส่งเสริม กำ�กับ และตรวจสอบ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
C๖ พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนา จัด
เก็บองค์ความรู้ที่สำ�คัญให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และนำ�ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมด้านการ
สหกรณ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
C๗ พัฒนาระบบมาตรฐานการกำ�กับดูแลสหกรณ์
C๘ พัฒนาระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
C๙ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพ
ของสหกรณ์
C๑๐ จัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ์
C๑๑ พัฒนาระบบงาน และกระบวนการทำ�งานให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม
C๑๒ พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ
C๑๓ ส่งเสริมการนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น
การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และ
นวัตกรรมมาใช้ในระบบสหกรณ์
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ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Advantage)
A๕ นำ�นโยบายภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรและสหกรณ์
A๖ ส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์เป็นฐานการผลิต
อาหารปลอดภัยที่สำ�คัญตามมาตรฐานสากล (GMP
GAP)
A๗ ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์เข้ามาใส่ใจ
ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

บทที่ ๓ : ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ�แผนปฏิบัติการ

ก�ำหนดกลยุทธ์ ประกอบด้วย
๑) กลยุทธ์เพิม่ ศักยภาพ (S+O) เป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งทีม่ อี ยูแ่ ละสภาพโอกาส
ทีเ่ อือ้ อ�ำนวย เพิม่ ศักยภาพในการท�ำงานขององค์กร เกิดปริมาณงานและคุณภาพทีส่ งู สุดเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้
จุดแข็ง S
๑) บุคลากรมีอุดมการณ์และค่านิยมในการทำ�งาน
ร่วมกัน
๒) บุคลากรมีความพร้อมในการสนองนโยบายภาค
รัฐ
๓) โครงสร้างองค์กรและบุคลากรกระจายอยู่ทุก
จังหวัดทั่วประเทศ
๔) มีการสื่อสารที่รวดเร็วและครอบคลุมทุกจังหวัด
๕) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียน
สหกรณ์
๖) มีกองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุน เพื่อ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำ�เนินงานของ
สหกรณ์
๗) มีเครื่องมือในการส่งเสริมงานคุณภาพของ
สหกรณ์ เช่น CQA มาตรฐานสหกรณ์
สหกรณ์ดีเด่น ๓๖๐ องศา เป็นต้น
๘) มีหน่วยงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
สหกรณ์ให้กับประชาชน

โอกาส O
๑)
๒)
๓)
๔)

การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน
นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนสหกรณ์
มีกฎหมายเฉพาะในการกำ�กับดูแลสหกรณ์
วัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรมในชนบทเอื้อต่อการ
รวมกลุ่ม
๕) มีผู้แทนสหกรณ์ไทยเป็นผู้นำ�องค์กรด้านการ
สหกรณ์ระดับนานาชาติ (ICA)
๖) มีเทคโนโลยีดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) ที่สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
งานได้
๗) รัฐพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน ให้ครอบคลุมในทุก
พื้นที่
๘) พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
สังคมดิจิตอล สังคมผู้สูงอายุ และบริโภคอาหาร
ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
๙) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในแต่ละระดับมีมาก
ขึ้น/ไม่มีการกีดกันทางด้านภาษีแต่จะมีเงื่อนไข
อื่น เช่น การใช้แรงงาน (NTB) /เป็นแหล่งผลิต
อาหารของโลก/ระบบสหกรณ์เป็นที่ยอมรับและ
สร้างความเป็นธรรมของทั่วโลก

กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพ (S + O)
๑. พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ
๒. นำ�ศักยภาพกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่มีอยู่ไปกำ�หนดเป็นนโยบายยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ให้ตอบสนอง
ความต้องการของสหกรณ์ได้อย่างทั่วถึง
๓. เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการดำ�เนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์เป็นฐานการผลิตอาหารปลอดภัยที่สำ�คัญตามมาตรฐานสากล (GMP
GAP)
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๒) กลยุทธ์สร้างภูมคิ มุ้ กัน (S+T) เป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการท�ำงานให้ลดน้อยลง
จุดแข็ง S
ข้อจำ�กัด/ภัยคุกคาม T
๑) บุคลากรมีอุดมการณ์และค่านิยมในการทำ�งาน ๑) ผู้รับบริการขาดความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ร่วมกัน
สหกรณ์
๒) บุคลากรมีความพร้อมในการสนองนโยบายภาค ๒) การนำ�ระบบการเมืองมาใช้ในระบบสหกรณ์
รัฐ
๓) การแสวงหาผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องในระบบ
๓) โครงสร้างองค์กรและบุคลากรกระจายอยู่ทุก
สหกรณ์
จังหวัดทั่วประเทศ
๔) ประชาชนลดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์
๔) มีการสื่อสารที่รวดเร็วและครอบคลุมทุกจังหวัด
๕) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียน
สหกรณ์
๖) มีกองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุน เพื่อ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำ�เนินงานของ
สหกรณ์
๗) มีเครื่องมือในการส่งเสริมงานคุณภาพของ
สหกรณ์ เช่น CQA มาตรฐานสหกรณ์
สหกรณ์ดีเด่น ๓๖๐ องศา เป็นต้น
๘) มีหน่วยงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
สหกรณ์ให้กับประชาชน
กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน (S + T)
๑. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและมีความผูกพันในเป้าหมายของงาน
๒. พัฒนาระบบมาตรฐานการกำ�กับดูแลสหกรณ์
๓. การใช้อำ�นาจการเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ไปใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนและกำ�กับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
๔. นำ�นโยบายภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรและสหกรณ์
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๓) กลยุทธ์เร่งพัฒนา (W + O) ใช้ประโยชน์จากสภาพโอกาสและสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออ�ำนวยต่อการท�ำงานเป็นปัจจัยผลักดันจากภายนอกให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
ที่มีจุดอ่อนรอการแก้ไขปรับปรุง
จุดอ่อน W
๑) นโยบายและการปฏิ บั ติ ง านขาดความต่ อ เนื่ อ ง
เนื่องจากการโยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานของ
บุคลากร
๒) ผลสำ�รวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อขวัญ
กำ�ลังใจ โอกาส ความก้าวหน้าและความผูกพัน
ในเป้าหมายของงานอยู่ในระดับต่ำ�
๓) บุคลากรที่มีประสบการณ์และภูมิปัญญาสูงกำ�ลัง
จะเกษียณอายุและไม่มีการวางแผนทดแทนคนที่มี
ประสบการณ์
๔) ระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยังไม่
เป็นปัจจุบันและขาดการเชื่อมโยงข้อมูล
๕) การนำ�แผนกลยุทธ์ปฏิบัติงานระยะสั้นและระยะ
ยาว มาใช้เพียงบางส่วนและขาดความต่อเนื่อง
๖) โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการ
ทำ�งาน รวมถึงข้อกำ�หนดและตัวชีว้ ดั ในกระบวนการ
ยังไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
๗) ขาดการส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
๘) ขีดความสามารถของการส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้าสู่
เวทีระดับภูมภิ าคและระดับโลก ยังขาดกระบวนการ
หรือแนวทางที่ชัดเจน
๙) มี ก ารใช้ ดุ ล พิ นิ จ ตามกฎหมายสหกรณ์ ไ ม่ เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกัน
๑๐) ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ที่
มุ่งไปสู่เป้าหมายและผลลัพธ์เดียวกัน
๑๑) ขาดการนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร
๑๒) บุ ค ลากรมี อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
การเงิน การลงทุน การกำ�กับและตรวจสอบไม่
เพียงพอ

โอกาส O
๑) การเปิ ด เสรี ท างเศรษฐกิ จ ในกลุ่ ม ประเทศ
อาเซียน
๒) นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนสหกรณ์
๓) มีกฎหมายเฉพาะในการกำ�กับดูแลสหกรณ์
๔) วัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรมในชนบทเอื้อต่อ
การรวมกลุ่ม
๕) มีผู้แทนสหกรณ์ไทยเป็นผู้นำ�องค์กรด้านการ
สหกรณ์ระดับนานาชาติ (ICA)
๖) มี เ ทคโนโลยี ดิ จิ ต อลและสื่ อ สั ง คมออนไลน์
(Social Media) ที่สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้
๗) รัฐพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน ให้ครอบคลุมในทุก
พื้นที่
๘) พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
สังคมดิจิตอล สังคมผู้สูงอายุ และบริโภค
อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
๙) การรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จในแต่ ล ะระดั บ มี
มากขึ้ น /ไม่ มี ก ารกี ด กั น ทางด้ า นภาษี แ ต่ จ ะมี
เงื่อนไขอื่น เช่น การใช้แรงงาน (NTB) /เป็น
แหล่งผลิตอาหารของโลก/ระบบสหกรณ์เป็นที่
ยอมรับและสร้างความเป็นธรรมของทั่วโลก
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กลยุทธ์เร่งพัฒนา (W + O)
๑. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ โดยการถ่ายโอนองค์ความรู้ของผู้มีประสบการณ์และภูมิปัญญาสูงสู่
บุคลากรรุ่นใหม่
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดสินค้า
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๔. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนา จัดเก็บองค์ความรู้ที่สำ�คัญให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำ�
ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมด้านการสหกรณ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
๕. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
๖. พัฒนาระบบงาน และกระบวนการทำ�งานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม
๗. ส่งเสริมการนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และนวัตกรรมมาใช้
ในระบบสหกรณ์
๘. นำ�จุดที่เป็นโอกาสของสหกรณ์มาเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสหกรณ์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
๙. ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์เข้ามาใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
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๔) กลยุทธ์แก้วิกฤติ (W+T) เป็นการใช้ประโยชน์จากสภาพโอกาสที่เลวร้ายและจุดอ่อน
ของหน่วยงานที่มีอยู่แสวงหาแนวทางใหม่ๆ และปรับรื้อระบบการท�ำงานให้ต่างจากเดิม เพื่อหาทาง
อยู่รอดให้ได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ�ำนวย
จุดอ่อน W
ข้อจำ�กัด/ภัยคุกคาม T
๑) นโยบายและการปฏิ บั ติ ง านขาดความต่ อ เนื่ อ ง ๑) ผู้ รั บ บริ ก ารขาดความเชื่ อ มั่ น ในเจ้ า หน้ า ที่
เนื่ อ งจากการโยกย้ า ยสั บ เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นงาน
ส่งเสริมสหกรณ์
ของบุคลากร
๒) การนำ�ระบบการเมืองมาใช้ในระบบสหกรณ์
๒) ผลสำ�รวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อขวัญ ๓) การแสวงหาผลประโยชน์ ข องผู้ เ กี่ ย วข้ อ งใน
กำ�ลังใจ โอกาส ความก้าวหน้าและความผูกพัน
ระบบสหกรณ์
ในเป้าหมายของงานอยู่ในระดับต่ำ�
๔) ประชาชนลดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์
๓) บุคลากรที่มีประสบการณ์และภูมิปัญญาสูงกำ�ลัง
จะเกษียณอายุและไม่มีการวางแผนทดแทนคนที่มี
ประสบการณ์
๔) ระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยังไม่
เป็นปัจจุบันและขาดการเชื่อมโยงข้อมูล
๕) การนำ�แผนกลยุทธ์ปฏิบัติงานระยะสั้นและระยะ
ยาว มาใช้เพียงบางส่วนและขาดความต่อเนื่อง
๖) โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการ
ทำ�งาน รวมถึงข้อกำ�หนดและตัวชีว้ ดั ในกระบวนการ
ยังไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
๗) ขาดการส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
๘) ขีดความสามารถของการส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้าสู่
เวทีระดับภูมภิ าคและระดับโลก ยังขาดกระบวนการ
หรือแนวทางที่ชัดเจน
๙) มี ก ารใช้ ดุ ล พิ นิ จ ตามกฎหมายสหกรณ์ ไ ม่ เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกัน
๑๐) ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ที่
มุ่งไปสู่เป้าหมายและผลลัพธ์เดียวกัน
๑๑) ขาดการนำ�เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาประยุ ก ต์ ใ ช้
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร
๑๒) บุ ค ลาการมี อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
การเงิน การลงทุน การกำ�กับและตรวจสอบไม่
เพียงพอ
กลยุทธ์แก้วิกฤติ (W+T)
๑. พัฒนาระบบสัญญาเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อใช้ในการแนะนำ�ส่งเสริม กำ�กับ และตรวจสอบสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
๒. พัฒนาระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภายใต้แผน
ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับฐานรากของประเทศ
พันธกิจ
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์
๒. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
สมัยใหม่
๓. พัฒนาระบบการก�ำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
๔. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรทีม่ งุ่ เน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ทดี่ ี และพัฒนาขีดความ
สามารถของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เป้าหมาย
กลยุทธ์
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การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้
รับการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมระดับฐานรากของประเทศ ด้วยการเร่ง
พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานและ
จัดอันดับความเชื่อถือของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑.๒ สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ

บทที่ ๓ : ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ�แผนปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
เป้าหมาย
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
เป้าหมาย
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เป้าหมาย
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
เป้าหมาย

๑.๓ เพิม่ ศักยภาพกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของสหกรณ์อย่างทั่วถึง
การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการ
สหกรณ์
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถสู่มือ
อาชีพ
๒.๑ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มคี วามเป็นมืออาชีพด้านการ
สหกรณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาลและมีความผูกพันในเป้าหมายของงาน
๒.๒ พัฒนาระบบการจัดการความรู้ โดยการถ่ายโอนองค์ความรูข้ อง
ผู้มีประสบการณ์และภูมิปัญญาสูงสู่บุคลากรรุ่นใหม่
๒.๓ พั ฒ นาระบบงานและกระบวนการท� ำ งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์
การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ประชาชนได้รบั รูก้ ารด�ำเนินงานและเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อภาพลักษณ์
ของสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์
๓.๑ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและสหกรณ์สู่สาธารณชน โดย
น�ำนโยบายภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อน
๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
การเพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
ผลักดันการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
๔.๑ พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนา จัดเก็บองค์ความรู้ที่
ส�ำคัญให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน�ำไปใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมด้านสหกรณ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
๔.๒ ส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การผลิต การแปรรูป
การตลาด การเงิน และนวัตกรรมมาใช้ในระบบสหกรณ์
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพือ่ การบริหารจัดการ และการก�ำกับดูแล
ระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการ การก�ำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรได้รับการพัฒนาและน�ำไปใช้
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กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
เป้าหมาย
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๗
เป้าหมาย
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘
เป้าหมาย
กลยุทธ์

๕.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานและสามารถ
เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ
๕.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริม
และเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
๕.๓ พัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อใช้ในการแนะน�ำ
ส่งเสริม ก�ำกับ และตรวจสอบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๕.๔ พัฒนาระบบมาตรฐานการก�ำกับดูแลสหกรณ์
๕.๕ การใช้อ�ำนาจการเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ไปใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนและก�ำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
สร้างระบบรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์
๖.๑ ผลักดันการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
ระบบส่งเสริมสหกรณ์สคู่ ณ
ุ ภาพมาตรฐานได้รบั การปรับปรุงและพัฒนา
๗.๑ ส่งเสริมการด�ำเนินงานของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรด้วยระบบ
คุณภาพมาตรฐาน
การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
สหกรณ์แ ละกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการดูแลกิจการที่ดี
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๘.๑ พัฒนาระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ความยัง่ ยืนของสหกรณ์

การจัดท�ำแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
การจัดท�ำแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยรวบรวมและ
วิเคราะห์เพือ่ จัดท�ำรายละเอียดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สรุปได้ดังนี้
๑. รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ จ�ำนวน ๓๙ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณรวม
๔,๒๙๔.๙๐ ล้านบาท จากแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ในระยะ ๕
ปีแรก
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๒. รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ จ�ำนวน ๗๘ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณรวม ๘๙๘.๔๗
ล้านบาท จากแผนปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เฉพาะที่มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมและโครงการบูรณาการของรัฐบาล
๓. รายละเอียดโครงการ จ�ำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณรวม ๑๘๑.๔๐ ล้านบาท จาก
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
รวมทั้งสิ้น ๑๔๑ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณรวม ๕,๓๗๔.๗๗ ล้านบาท
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บทที่

๔

แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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Cooprative
PLANNING

แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

Vision

www.cpd.go.th/planning

Objectives

Mission

CPD Planning

Cooperative Promotion Department Planing
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ภาพรวมแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์

สหกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกรเข้ ม แข็ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นาและรั ก ษาสมดุ ล ทาง
เศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์
พันธกิจ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
๓. พัฒนาระบบการกำ�กับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล
๔. พั ฒ นาระบบการรั ก ษาเสถี ย รภาพของสหกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกรและการสร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดี
เป้าประสงค์ กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรทีม่ งุ่ เน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ทด่ ี ี และพัฒนาขีดความสามารถ
เชิงยุทธศาสตร์ ของสหกรณ์ ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์
๘ ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
๘ เป้าหมาย
กลยุทธ์
๑๘ กลยุทธ์
แนวทางพัฒนา
๕ ปีแรก เน้นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ การกำ�กับควบคุมดูแล
(จุดเน้น)
การสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ วางระบบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและสหกรณ์
โครงการ
๓๙  โครงการ
กิจกรรม
งบประมาณ
๔,๒๙๔.๙  ล้านบาท
รวม ๕ ปี
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย

กลยุทธ์

โครงการ
กิจกรรม
งบประมาณ
รวม ๕ ปี

28

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับฐานรากของประเทศ
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์
๒. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
๓. พัฒนาระบบการกำ�กับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
๔. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความ
สามารถของสหกรณ์ ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
กลุ่มเกษตรกร
ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคลากร
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนา
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา ขีดความสามารถสู่มืออาชีพ
๑.๑ พัฒนา
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
ให้เป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมระดับ
ฐานรากของ
ประเทศด้วย
การเร่งพัฒนา
บุคลากรของ
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
สู่มาตรฐาน
และจัดอันดับ
ความเชื่อถือ
ของสหกรณ์
และกลุ่ม
เกษตรกร

๖
โครงการ

๑.๒ สร้าง
ความร่วมมือ
และเชื่อมโยง
เครือข่าย
สหกรณ์ทั้ง
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ

๑.๓ เพิ่ม
ศักยภาพกองทุน
พัฒนาสหกรณ์
เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ
ของสหกรณ์
อย่างทั่วถึง

๔
๑
โครงการ
โครงการ
๑๑ โครงการ
๕๑๙.๐๙
๓๔๐
๒,๕๐๐
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
๓,๓๕๙.๐๙ ล้านบาท

๒.๒ พัฒนา
ระบบการจัดการ
ความรู้ โดยการ
ถ่ายโอนองค์
ความรู้ของผู้มี
ประสบการณ์
และภูมิปัญญา
สูงสู่บุคลากรรุ่น
ใหม่

๒.๓ พัฒนา
ระบบงานและ
กระบวนการ
ทำ�งานให้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์

๑
โครงการ
๖ โครงการ
๑๓๐
๒.๕
ล้านบาท
ล้านบาท
๑๓๓ ล้านบาท

๑
โครงการ

๒.๑ พัฒนาขีด
ความสามารถ
บุคลากรให้มี
ความเป็นมือ
อาชีพด้านการ
สหกรณ์และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน มีคุณธรรม
จริยธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล
และมีความผูกพัน
ในเป้าหมาย
ของงาน

๔
โครงการ

๐.๕
ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาความเข้ม
แข็งของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย
สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร
และบุคลากรสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการพัฒนา
กลยุทธ์
๑.๑ พัฒนาสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรให้
เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมระดับฐานราก
ของประเทศด้วยการ
เร่งพัฒนาบุคลากร
ของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรสู่มาตรฐาน
และจัดอันดับความ
เชื่อถือของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร

ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
หน่วย
นับ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
โครงการ/กิจกรรม
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)
รวม

ร้อยละ ๘๒.๘ ๘๔.๖ ๘๖.๔ ๘๘.๒ ๙๐.๐
๑.ร้อยละของ
สหกรณ์ที่มีความ
เข้มแข็งในระดับ
มาตรฐาน
(ระดับ ๑ และ ๒)
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๒๕๑
ล้าน ๗.๑๕ ๗.๒๐ ๗.๒๕ ๘.๓๐ ๘.๓๕ ๑.๑ โครงการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ ๕๑
๒.จำ�นวนเกษตรกร ราย
การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ๒๐ ปี (สู่การปฏิบัติ
ที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์ภาค
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
๑.๒ โครงการสร้างกลุ่มสมาชิก
๕
๖
๗
๘
๙
๓๕
การเกษตรและ
กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์ต้นแบบเพือ่ พัฒนาสหกรณ์สู่
ความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม
๑.๓ โครงการพัฒนาฝ่ายจัดการ
๑๙.๔๑ ๒๒.๖๗ ๒๒.๖๗ ๒๒.๖๗ ๒๒.๖๗ ๑๑๐.๐๙
สหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพ
(Smart Manager Development Program)

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี)

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

สทส.
สสจ.
สสพ.

สทส.

สทส.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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๑.๒ สร้างความร่วม
มือและเชื่อมโยง
เครือข่ายสหกรณ์ทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
หน่วย
นับ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๑.๗ โครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์
ภาครัฐและเอกชน (PPP)
๑.๘ โครงการเชื่อมโยงเครือข่าย
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าใน
ระบบสถาบันเกษตรกร
๑.๙ โครงการพัฒนาศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์ (CDC) ระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อ
สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
๑.๑๐ โครงการเชื่อมโยงเครือข่าย
สหกรณ์อาเซียน

๑.๔ โครงการพัฒนากรรมการ
สหกรณ์ (Smart leadership Development Program)
๑.๕ โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อ
ถือของสหกรณ์
๑.๖ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรม
ด้านการสหกรณ์

โครงการ/กิจกรรม

๒

๑๐
๓๐
๑๐

๑๐

๑

๕
๑๐
๑๐

๕

๑๐

๑๕

๕๐

๑๐

๒

๑

๑๐

๑๕

๕๐

๑๐

๒

๑

๕

๑๕

๕๐

๑๐

๒

๑

๔๐

๖๕

๑๙๐

๔๕

๙

๑๙

๑

๑๕

๒๐

๙๕

๒๐

๒๐

๑๕

๒๐

รวม

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)

กผง.
กพก.
สทส.

กพก.
ศสท.

กพก.

กพก.

สทส.

กพก.

สทส.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑.๓ เพิ่มศักยภาพ
กองทุนพัฒนา
สหกรณ์เพื่อตอบ
สนองความต้องการ
ของสหกรณ์อย่าง
ทั่วถึง

ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
หน่วย
นับ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑.๑๑ โครงการสร้างโอกาสการเข้า
ถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์

โครงการ/กิจกรรม
๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)

๒,๕๐๐

รวม
กพน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาขีดความ
สามารถบุคลากร
ให้มีความเป็นมือ
อาชีพด้านการสหกรณ์
เป้าหมาย
บุคลากรกรมส่ง
เสริมสหกรณ์ได้รับ
การพัฒนาขีดความ
สามารถสู่มืออาชีพ
กลยุทธ์
๒.๑ พัฒนาขีดความ
สามารถบุคลากรให้
มีความเป็นมืออาชีพ
ด้านการสหกรณ์
และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล
และมีความผูกพันใน
เป้าหมายของงาน

ค่าเป้าหมาย
หน่วย
นับ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
โครงการ/กิจกรรม

๑.ร้อยละของ
บุคลากรได้รับการ ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
พัฒนาและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๖๐ ๗๐ ๘๐
๒.ร้อยละของ
สหกรณ์และกลุ่ม
๒.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรกรม
เกษตรกร
มีความพึงพอใจการ
ส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพด้าน
การสหกรณ์
ปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่กรมส่งเสริม
๒.๒ โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สหกรณ์
๒.๓ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากร
๒.๔ โครงการเสริมสร้างค่านิยม
ความผาสุก และความผูกพันใน
องค์กร

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

๒๐
๑๐
๑
๑

๒๐
๑๐
๑
๑

๑
๑

๘๐
๔๐
๕
๕

๒๐
๑๐
๑
๑

๑๐
๑
๑

รวม

๒๐

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี)

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

สทส.
กกจ.
กกจ.
กพร.
กกจ.
กพร.

สทส.
กกจ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๒.๓ พัฒนาระบบ
งานและกระบวนการ
ทำ�งานให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์
กลยุทธ์
๒.๒ พัฒนาระบบ
การจัดการความรู้
โดยการถ่ายโอน
องค์ความรู้ของ
ผู้มีประสบการณ์
และภูมิปัญญาสูงสู่
บุคลากรรุ่นใหม่

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

หน่วย
ค่าเป้าหมาย
นับ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๒.๖ โครงการพัฒนาระบบงานและ
กระบวนการทำ�งานของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ (SIPOC Model)

๒.๕ โครงการจัดการความรู้อย่าง
เป็นระบบ (KM)

โครงการ/กิจกรรม

-

-

๐.๕

๑

-

๐.๕

-

๐.๕

-

๐.๕

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)

๐.๕

๒.๕

รวม

กพร.

สทส.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
กลยุทธ์

โครงการ
กิจกรรม
งบประมาณ
รวม ๕ ปี

34

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับฐานรากของประเทศ
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์
๒. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
๓. พัฒนาระบบการกำ�กับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
๔. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความ
สามารถของสหกรณ์ ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
๔ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ประชาชนได้รับรู้การดำ�เนินงานและเกิด
ผลักดันการนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัย
ทัศนคติเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของสหกรณ์ ใหม่ไปใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
และกรมส่งเสริมสหกรณ์
๔.๑ พัฒนาระบบบริหาร ๔.๒ ส่งเสริม
๓.๓ ส่งเสริม
๓.๑ สร้างภาพ
สนับสนุนให้สหกรณ์ งานวิจัยและพัฒนา จัด การนำ�เทคโนโลยี
ลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรและสหกรณ์ ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม เก็บองค์ความรู้ที่สำ�คัญให้ สมัยใหม่ เช่น การ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลิต การแปรรูป
สู่สาธารณชน โดย
ในพื้นที่
และนำ�ไปใช้ในการสร้าง การตลาด การเงิน
นำ�นโยบายภาครัฐ
นวัตกรรมด้านสหกรณ์ให้ และนวัตกรรมมาใช้
เป็นตัวขับเคลื่อน
ในระบบสหกรณ์
ครอบคลุมทุกพื้นที่
๓
๑
๑
๑
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
๔ โครงการ
๒ โครงการ
๓๐๐
๒๕
๒๕
๒๕
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
๓๒๕ ล้านบาท
๕๐ ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การสร้างภาพลักษณ์
องค์กร
เป้าหมาย
ประชาชนได้รับรู้
การดำ�เนินงานและ
เกิดทัศนคติเชิงบวก
ต่อภาพลักษณ์ของ
สหกรณ์และกรมส่ง
เสริมสหกรณ์
กลยุทธ์
๓.๑ สร้างภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กรและ
สหกรณ์สู่สาธารณชน
โดยนำ�นโยบายภาค
รัฐเป็นตัวขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

๑.ระดับผลสำ�รวจ คะแนน ๔.๒๕ ๔.๒๕ ๔.๒๕ ๔.๒๕ ๔.๒๕
ทัศนคติของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีต่อ
บุคลากรกรมอยู่ใน
ร้อยละ ๖๐ ๗๐ ๘๐
๙๐ ๙๐
ระดับดีมาก
๒.ร้อยละของ
ประชาชนระดับ
๓.๑ โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์
ท้องถิ่นมีการรับรู้
และมีมุมมองเชิง
ที่ดีของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๓.๒ โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์
บวกต่อภาพลักษณ์
สหกรณ์
ของสหกรณ์
๓.๓ โครงการส่งเสริมและขับ
เคลื่อนให้สหกรณ์ระดับอำ�เภอเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับฐานรากของ
ประเทศ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

หน่วย
นับ

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)

๒๐
๒๐
๒๐

๒๐
๒๐
๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี)

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

รวม

สทส.สสจ.
สสพ.
สทส.สสจ.
สสพ. สก.
กพก. กพง.
กพน. สทส.
สสจ. สสพ.
สสท. สกก.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์
กลยุทธ์
๓.๒ ส่งเสริม
สนับสนุนให้สหกรณ์
เป็นฐานการผลิต
อาหารปลอดภัยที่
สำ�คัญตามมาตรฐาน
สากล
๓.๓ ส่งเสริม
สนับสนุนให้สหกรณ์
ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

หน่วย
ค่าเป้าหมาย
นับ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

36
๓.๔ โครงการสหกรณ์สีเขียว
(Green Coop)

โครงการ/กิจกรรม
๕

๕

๕

๕

๕

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)

๒๕

รวม
กพก. สทส.
สสจ. สสพ.
สกก.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การเพิ่มขีดความ
สามารถทางการ
แข่งขันของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย
ผลักดันการนำ�
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ไป
ใช้ในสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
กลยุทธ์
๔.๑ พัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัยและ
พัฒนา จัดเก็บองค์
ความรู้ที่สำ�คัญให้เกิด
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนำ�
ไปใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมด้าน
สหกรณ์ให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่
๕๐

๒๐

-

-

๒๐

๖๐

๒๐

๗๐

๒๐

๘๐

หน่วย
ค่าเป้าหมาย
นับ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ร้อยละ
๑.ร้อยละของ
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรพัฒนา
และสร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
๒.ร้อยละของ
ร้อยละ
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรนำ�
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีไปใช้ใน
การดำ�เนินงาน

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

๔.๑ โครงการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมในสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร

โครงการ/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)

๕

๕

๕

๕

๕

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี)

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๒๕

รวม

กพก.  กพง.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์
กลยุทธ์
๔.๒ ส่งเสริมการนำ�
เทคโนโลยีสมัยใหม่
เช่น การผลิต การ
แปรรูป การตลาด
การเงิน และ
นวัตกรรมมาใช้ใน
ระบบสหกรณ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

หน่วย
ค่าเป้าหมาย
นับ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

38
๔.๒ โครงการส่งเสริมการนำ�
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

โครงการ/กิจกรรม
๕

๕

๕

๕

๕

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๒๕

รวม
กพก. กพง.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

วิสัยทัศน์

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับฐานรากของประเทศ
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์
พันธกิจ ๒. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
๓. พัฒนาระบบการกำ�กับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
๔. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดี
เป้าประสงค์ กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความ
เชิงยุทธศาสตร์ สามารถของสหกรณ์ ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการ ๖ สนับสนุนการพัฒนา
กำ�กับดูแล
ระบบรักษาเสถียรภาพ
ของสหกรณ์
เป้าหมาย ระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการ การกำ�กับดูแลสหกรณ์และ สร้างระบบรักษา
กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาและนำ�ไปใช้
เสถียรภาพทางการเงิน
ของสหกรณ์
๕.๓ พัฒนา
๕.๔ พัฒนา
๕.๕ การใช้ ๖.๑ ผลักดันการจัดตั้งกองทุนรักษา
๕.๑ พัฒนา
๕.๒ พัฒนา
กลยุทธ์
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็น
มาตรฐานและ
สามารถเชื่อม
โยงกับระบบฐาน
ข้อมูลสารสนเทศ
ของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและ
ตัดสินใจ

ระบบเทคโนโลยี
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
เพือ่ ส่งเสริมและ
เพิ่มขีดความ
สามารถทางการ
ตลาดสินค้า
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

ระบบสัญญาณ ระบบมาตรฐาน อำ�นาจการเป็น
เตือนภัยล่วง การกำ�กับดูแล นายทะเบียน
หน้า
สหกรณ์
สหกรณ์ไปใช้
เพื่อใช้ในการ
ในการส่งเสริม
แนะนำ�ส่ง
สนับสนุนและ
กำ�กับดูแล
เสริม กำ�กับ
สหกรณ์ให้เป็น
และตรวจสอบ
สหกรณ์และ
ไปในทิศทาง
กลุ่มเกษตรกร
เดียวกัน

โครงการ
กิจกรรม

๕
โครงการ

๒
โครงการ

๑
โครงการ

งบประมาณ
รวม ๕ ปี

๖๐
ล้านบาท

๑
๑
โครงการ โครงการ
๑๐ โครงการ
๓๕
๑๐
๑๐
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
๑๒๕ ล้านบาท

๑๐
ล้านบาท

เสถียรภาพของสหกรณ์

๒
โครงการ
๒ โครงการ
๒๐
ล้านบาท
๒๐ ล้านบาท
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ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการ
บริหารจัดการ และ
การกำ�กับดูแล
เป้าหมาย
ระบบเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการ การ
กำ�กับดูแลสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการพัฒนาและ
นำ�ไปใช้
กลยุทธ์
๕.๑ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เป็นมาตรฐาน
และสามารถเชื่อม
โยงกับระบบฐาน
ข้อมูลสารสนเทศ
ของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการ
และตัดสินใจ
-

๖๐

๒๐

๘

๖๐

๒๐

๒๐

๖๐

-

โครงการ/กิจกรรม

๖๐ ๕.๑ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสนับสนุน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้
๒๐ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
๕.๒ โครงการเชื่อมโยงระบบเครือ
ข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของ
สหกรณ์ ภายใต้โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริม
สหกรณ์

-

หน่วย
ค่าเป้าหมาย
นับ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ระบบ ๑. จำ�นวนระบบ
เทคโนโลยีการ
บริหารจัดการการ
กำ�กับดูแลสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการพัฒนา
และนำ�ไปใช้
๒. จำ�นวนสหกรณ์ แห่ง ๖๐
และกลุ่มเกษตรมี
ระบบเว็บไซต์ที่เป็น
ปัจจุบันเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐
๓. ร้อยละของ
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรมี
กิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี)

-

๑๐

๑๐

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๑๓

๑๓

รวม

ศสท.

ศสท.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๕.๒ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ส่งเสริมและเพิ่มขีด
ความสามารถทางการ
ตลาดสินค้าสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร

ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

หน่วย
ค่าเป้าหมาย
นับ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๕.๖ โครงการกำ�หนดมาตรฐาน
โปรแกรมสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรภาย
ใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการส่งเสริมสหกรณ์        
๕.๗ โครงการเกษตรดิจิตอล

๕.๓ โครงการพัฒนาการเรียนรู้การ
จัดทำ�เว็บไซต์สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
๕.๔ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงิน
กองทุนอื่น
๕.๕ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การออกเอกสารสิทธิ์ ให้กับนิคม
สหกรณ์และสหกรณ์
ในเขตนิคมสหกรณ์

โครงการ/กิจกรรม

๑๐

๑

๕

๐.๕

๑

๕

๐.๕

๑

๕

-

๑๐

๒

๑.๕

๑.๕

๓

๓

๒

๑.๕

๑.๕

๓

๓

๒

๑.๕

๑.๕

๓

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)

๒๗

๘

๑๐

๑๐

๑๔

รวม

ศสท.

ศสท.

ศสท.

ศสท.

ศสท.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

41

42

กลยุทธ์
๕.๕ การใช้อำ�นาจ
การเป็นนายทะเบียน
สหกรณ์ไปใช้ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนและ
กำ�กับดูแลสหกรณ์
ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

๕.๔ พัฒนาระบบ
มาตรฐานการกำ�กับ
ดูแลสหกรณ์

ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์
กลยุทธ์
๕.๓ พัฒนาระบบ
สัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้า เพื่อใช้
ในการแนะนำ�ส่งเสริม
กำ�กับ และตรวจสอบ
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

หน่วย
ค่าเป้าหมาย
นับ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๕.๑๐ โครงการ IT เพื่อการใช้
อำ�นาจนายทะเบียนสหกรณ์

๕.๙ โครงการ IT เพื่อการตรวจการ
สหกรณ์

๕.๘ โครงการพัฒนาระบบเตือน
ภัยล่วงหน้าเพื่อใช้ในการ แนะนำ� 
ส่งเสริม กำ�กับ และตรวจสอบ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

โครงการ/กิจกรรม

๐.๕

๐.๕

๕

๕

๑.๕

๑.๕

๑.๕

๑.๕

๑.๕

๑.๕

๑.๕

๑.๕

๑๐

๑๐

๑๐

๑.๕

๐.๕

๕

รวม

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)

ศสท.
สนม.

ศสท.

ศสท.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
สนับสนุนการ
พัฒนาระบบรักษา
เสถียรภาพของ
สหกรณ์
เป้าหมาย
สร้างระบบรักษา
เสถียรภาพทางการ
เงินของสหกรณ์
กลยุทธ์
๖.๑ ผลักดันการ
จัดตั้งกองทุนรักษา
เสถียรภาพของ
สหกรณ์
๘๐

๑

-

-

-

๘๐

-

๘๐

-

๘๐

หน่วย
ค่าเป้าหมาย
นับ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ร้อยละ
๑.ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้ารับ
การพัฒนามีองค์
ความรู้ด้านการเงิน
การกำ�กับดูแล การ
บริหารการลงทุน
๒.ระบบรักษา
ระบบ
เสถียรภาพทางการ
เงินของสหกรณ์ได้
รับการพัฒนา

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

๖.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของกรมและบุคลากรของ
สหกรณ์ออมทรัพย์
๖.๒ โครงการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์

โครงการ/กิจกรรม

(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี)

๑๐

๐.๕

-

๕

-

๑.๕

-

๑.๕

-

๑.๕

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๑๐

๑๐

รวม

กพง.

กพง.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

วิสัยทัศน์

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับฐานรากของประเทศ
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์
พันธกิจ ๒. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
๓. พัฒนาระบบการกำ�กับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
๔. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดี
เป้าประสงค์ กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความ
เชิงยุทธศาสตร์ สามารถของสหกรณ์ ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ ๗ การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ๘ การสร้างความยัง่ ยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล
และภูมิปัญญาสหกรณ์
เป้าหมาย

ระบบส่งเสริมสหกรณ์สู่คุณภาพมาตรฐานได้ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม
รับการปรับปรุงและพัฒนา
การดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ ๗.๑ ส่งเสริมการดำ�เนินงานของสหกรณ์และ ๘.๑ พัฒนาระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์
โครงการ
๒
๒
กิจกรรม
โครงการ
โครงการ
งบประมาณ
๑๖๑.๕
๑๒๑
รวม ๕ ปี
ล้านบาท
ล้านบาท
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ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๗
การพัฒนาระบบ
คุณภาพมาตรฐาน
สากล
เป้าหมาย
ระบบส่งเสริมสหกรณ์
สู่คุณภาพมาตรฐานได้
รับการปรับปรุงและ
พัฒนา
กลยุทธ์
๗.๑ ส่งเสริมการ
ดำ�เนินงานของ
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรด้วยระบบ
คุณภาพมาตรฐาน
๕๐

-

๖๐

๑๐๐ ๑๐๐

-

๗๐

๘๐

๑๐๐ ๑๐๐

หน่วย
ค่าเป้าหมาย
นับ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๑.ร้อยละของเจ้า ร้อยละ
หน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์นำ�ระบบ
ส่งเสริมสหกรณ์
ร้อยละ
ไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒.ร้อยละของ
สหกรณ์ได้รับ
แนวทางดำ�เนิน
งานที่ถูกต้องจาก
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์และได้
นำ�ไปปฏิบัติอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

๗.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารการจัดการสหกรณ์ที่ดี
๗.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการส่งเสริมสหกรณ์

โครงการ/กิจกรรม

(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี)

๒๐
๓๐

๐.๕
๑

๑๐

๒๐

๑๐

๒๐

๓๐

๒๐

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๑๐

๑๐

รวม

กพง.

กพง.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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๘.๑ พัฒนาระบบการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อความยั่งยืนของ
สหกรณ์

ยุทธศาสตร์
/เป้าหมาย/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘
การสร้างความยั่งยืน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
และภูมิปัญญสหกรณ์
เป้าหมาย
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมการดูแลกิจการ
ที่ดีภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์
๒๐

๒๐

-

-

๔๐

๔๐

๖๐

๖๐

๘๐

๘๐

หน่วย
ค่าเป้าหมาย
นับ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ร้อยละ
๑.ร้อยละของ
สหกรณ์มีระดับการ
ประเมินการใช้
ธรรมาภิบาลทีส่ งู ขึน้
ร้อยละ
๒.ร้อยละของ
สหกรณ์ มีการ
ดำ�เนินงานตาม
แนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอ
เพียง

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

๘.๑ โครงการสร้างและส่งเสริม
ธรรมาภิบาลให้กับสหกรณ์
๘.๒ โครงการสร้างความยั่งยืนให้
แก่สหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี)

๒๐
๑๐

๐.๕
๐.๕

๑๐

๒๐

๑๐

๒๐

๑๐

๒๐

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท)

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๔๐.๕ กพง. กพก.
กคร.

๘๐.๕ สทส. สสจ.

รวม

แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

รายละเอียดโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
(แยกตามยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
๑.๑ โครงการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๒๐ ปี (สู่การ
ปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
๑.๒ โครงการสร้างกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม
๑.๓ โครงการพัฒนาฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพ (Smart Manager Development Program)
๑.๔ โครงการพัฒนากรรมการสหกรณ์ (Smart leadership Development Program)
๑.๕ โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์
๑.๖ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการสหกรณ์
๑.๗ โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ ภาครัฐและเอกชน (PPP)
๑.๘ โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าในระบบสถาบันเกษตรกร
๑.๙ โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับ
ประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
๑.๑๐ โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์อาเซียน
๑.๑๑ โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการที่ ๑.๑ จั ด ท� ำ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรสหกรณ์ / กลุ ่ ม เกษตรกร ๒๐ ปี
(สู่การปฏิบัติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
๑. วัตถุประสงค์:
๑.๑ เพื่อจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นกรอบ
ทิศทางการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
๑.๒ เพื่อน�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๒๐ ปี
(สู่การปฏิบัติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
๒. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร ๗๗ จังหวัด ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ ๑ และ ๒
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
๓.๒ จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๒๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ (ฉบับร่าง) (ค่าใช้จ่าย ๑ ล้านบาท)
๓.๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ฯ
๓.๔ เสนอผู้บริหารลงนามความเห็นชอบและประกาศใช้
๓.๕ ดำ�เนินการนำ�แผนยุทธศาสตร์ฯ สูก่ ารปฏิบตั ิ (ปีละ ๕๐ ล้านบาท)
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๕๑

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มียุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา ๕ ปี, ๑๐ ปี, ๑๕ ปี และ ๒๐ ปี ตามล�ำดับ ให้เป็นแผน
ทิศทางการด�ำเนินงานตามภารกิจระยะยาวที่มุ่งตอบสนองการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ตามแนวทางยุทธ์ศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๒๐ ปี (สู่การปฏิบัติ
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) จ�ำนวน ๑ แผน
๖.๒ จ�ำนวนบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :  ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

โครงการที่ ๑.๒ สร้างกลุม่ สมาชิกสหกรณ์ตน้ แบบเพือ่ พัฒนาสหกรณ์สคู่ วามเข้มแข็งแบบมีสว่ นร่วม
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ สู่การเป็นกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒ สหกรณ์สามารถสร้างกลุ่มสมาชิกต้นแบบ เพื่อยกระดับการพัฒนาสหกรณ์สู่ความ
เข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมได้อย่างยั่งยืน
๑.๓ พัฒนาผู้น�ำกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ให้เป็นผู้น�ำในเรื่องการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
๒. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์ภาคการเกษตร ๗๗ จังหวัด ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑
และ ๒ โดยก�ำหนดจังหวัดละ ๕ สหกรณ์ต่อปี รวม ๗๗ จังหวัด ปีละ ๓๘๕ สหกรณ์ ๕ ปี รวมจ�ำนวน
ทั้งสิ้น ๑,๙๒๕ สหกรณ์ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ละ ๕ กลุ่มต่อปี รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน ๙,๖๒๕ กลุ่ม
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ กำ�หนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วม
โครงการและวิธีการประเมิน
การคัดเลือกกลุ่มสมาชิก
ต้นแบบในประเด็นหลักการ
วิธีการสหกรณ์การมีส่วนร่วม
การส่งเสริมอาชีพ และอื่น ๆ
๓.๒ ประชาสัมพันธ์ และคัดเลือก
สหกรณ์เป้าหมาย  

๖๐
มีหลักเกณฑ์และวิธี
การประเมิน

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
ทบทวนหลักเกณฑ์ทุก ๒ ปี

๖๔

๓๘๕
๓๘๕
๓๘๕
๓๘๕
จังหวัดละ ๕ แห่งต่อ
สหกรณ์
สหกรณ์
สหกรณ์
สหกรณ์
ปี รวม ๗๗ จังหวัด
๓๘๕ สหกรณ์
๓.๓ จัดประชุมชี้แจงสร้างความ
สหกรณ์ละ ๑ ครั้ง
สหกรณ์ละ สหกรณ์ละ สหกรณ์ละ สหกรณ์ละ
เข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง
ประเมินกลุ่มสมาชิกสหกรณ์
ต้นแบบ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๓.๔ ส่งเสริมพัฒนาสร้างกลุ่ม
ร้อยละ ๘๐ ของ
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
สมาชิกสหกรณ์ให้เป็นกลุ่ม
จำ�นวนสหกรณ์ มีแผน
ต้นแบบ
ส่งเสริมการพัฒนาและ
นำ�แผนไปสู่การปฏิบัติ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๓.๕ ดำ�เนินการประเมินตามหลัก ร้อยละ ๗๐ ผ่าน
เกณฑ์กลุ่มสมาชิกสหกรณ์
การประเมินเป็นกลุ่ม
๗๒
๗๔
๗๖
๗๘
สมาชิกสหกรณ์ต้นแบบ
ต้นแบบ และประกาศผล
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบ
ในแต่ละปี
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๖๐
๓.๖ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ปีละ ๑ ครั้ง
ให้กับกลุ่มสมาชิกสหกรณ์
ต้นแบบ
๓.๗ ติดตามประเมินผล/สรุป
ปีละ ๒ ครั้ง
รายงานและแนวทางการ
ปรับปรุง
๓.๘ ขยายผลกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ต้นแบบสู่สหกรณ์หรือกลุ่ม
สหกรณ์ต้นแบบนำ�ไป
สมาชิกอื่น
ขยายผลพัฒนากลุ่ม
สมาชิกของตนเอง
๔. ประมาณการงบประมาณ
๕
(ล้านบาท)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
ปีละ
ปีละ
ปีละ
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง

๖๔
ปีละ
๑ ครั้ง

ปีละ
๒ ครั้ง

ปีละ
๒ ครั้ง

ปีละ
๒ ครั้ง

ปีละ
๒ ครั้ง

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

๖

๗

๘

๙

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ สหกรณ์สามารถยกระดับการมีสว่ นร่วมของสมาชิกในระดับกลุม่ ได้อย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕.๒ สหกรณ์มีแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน โดยใช้การ
พัฒนากลุ่มสมาชิกให้เป็นกลุ่มต้นแบบ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสหกรณ์ได้อีกทางหนึ่ง
๕.๓ สหกรณ์ได้ผู้น�ำกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบในการบริหารงานสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ได้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มสมาชิกเป้าหมายในแต่ละปี
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :  ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

โครงการที่ ๑.๓ พัฒนาฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพ (Smart Manager Development Program)
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้สามารถบริหารจัดการและด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. กลุม่ เป้าหมาย ฝ่ายจัดการสหกรณ์ จาก ๗๘ จังหวัด/พืน้ ที่ แห่งละ ๑ รุน่ รุน่ ละ ๕๐ คน รวมทัง้ สิน้
๓,๙๐๐ คน
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
๖๓

๖๐
๖๔
มีเกณฑ์
มาตรฐานใน
การประเมิน
ฝ่ายจัดการ
๓.๒ ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์ได้รับรู้และ มีการเผยแพร่
รับทราบ
ประชาสัมพันธ์
อย่างน้อย
๑ ครั้ง
มีฐานข้อมูล
๓.๓ สำ�รวจและจัดทำ�ฐานข้อมูลความ
ด้านองค์
สามารถของฝ่ายจัดการก่อนการ
พัฒนา
ความรู้ความ
สามารถของ
ฝ่ายจัดการ
๓.๔ จัดทำ�แผนและหลักสูตรการพัฒนา มีแผนและหลักสูตร/ทบทวนหลักสูตรในการพัฒนาฝ่ายจัดการที่
ฝ่ายจัดการ
สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสม
๓.๕ ดำ�เนินการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดู
มีจำ�นวน
ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐
งาน/ฝึกปฏิบัติจริง (On the Job ผู้เข้ารับการ
Training)
ฝึกอบรม
ร้อยละ ๒๐
ของจำ�นวน
ฝ่ายจัดการที่
ไม่ผ่านเกณฑ์
๓.๖ ประเมินผล/ติดตามผลฝ่ายจัดการ
อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
หลังการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ข้อ
ปีละ ๒ ครัง้ ปีละ ๒ ครัง้ ปีละ ๒ ครัง้ ปีละ ๒ ครัง้
๓.๑
๓.๗ ประกวดและมอบรางวัลเกียรติบัตร
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง
แก่ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ดีเด่น

๓.๑ ศึกษาและกำ�หนดเกณฑ์มาตรฐาน
ประสิทธิภาพ และองค์ความรู้ฝ่าย
จัดการสหกรณ์
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๘ ขยายผลนำ�ไปสู่การพัฒนา
องค์ความรู้ของฝ่ายจัดการในระดับ
ที่สูงขึ้น (High level Skills)

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๖๐

๑๙.๔๑

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
จำ�นวน
๑ หลักสูตร ๑ หลักสูตร ๑ หลักสูตร
หลักสูตร
การพัฒนาที่
สูงขึ้นอย่าง
น้อยปีละ
๑ หลักสูตร
๒๒.๖๗
๒๒.๖๗
๒๒.๖๗
๒๒.๖๗

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาสามารถน�ำความรู้ไปปรับใช้ในการด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของฝ่ายจัดการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๖.๒ ร้อยละ ๘๐ ของจ�ำนวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๖.๓ ฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีการน�ำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการ ส่งผลให้
กิจการสหกรณ์มีผลประกอบการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความผิดพลาดในการบริหารงานลดลง และผล
ส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิกสูงขึ้นทุกปี
- ปี ๖๑ ร้อยละ ๗๐ ของจ�ำนวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- ปี ๖๒ ร้อยละ ๘๐ ของจ�ำนวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- ปี ๖๓ ร้อยละ ๙๐ ของจ�ำนวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- ปี ๖๔ ร้อยละ ๑๐๐ ของจ�ำนวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๗. หน่วยงานรับผิดชอบ
ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์, ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด, ส�ำนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ ๑, ๒
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

โครงการที่ ๑.๔ พัฒนากรรมการสหกรณ์ (Smart leadership Development Program)
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากรรมการสหกรณ์/ผู้น�ำกลุ่มให้เป็นผู้น�ำด้านการบริหารงานสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย
กรรมการสหกรณ์ และผู้น�ำกลุ่มสมาชิก
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
๖๓

๖๐
๓.๑ ศึกษาและกำ�หนดเกณฑ์มาตรฐาน
มีเกณฑ์
ประสิทธิภาพ และองค์ความรู้กรรมการ มาตรฐานใน
สหกรณ์ และผู้นำ�กลุ่มสมาชิก
การประเมิน
กรรมการสหกรณ์
และผู้นำ�กลุ่ม
สมาชิก
๓.๒ ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์ได้รับรู้และ
มีการเผยแพร่
รับทราบ
ประชาสัมพันธ์
อย่างน้อย ๑ ครัง้
มีฐานข้อมูล
๓.๓ สำ�รวจและจัดทำ�ฐานข้อมูลความ
สามารถของกรรมการสหกรณ์ และผู้นำ� ด้านองค์ความ
รู้ความสามารถ
กลุ่มสมาชิกก่อนการพัฒนา
ของกรรมการ
สหกรณ์ และ
ผู้นำ�กลุ่มสมาชิก
มีแผนและหลักสูตร/ทบทวนหลักสูตรในการพัฒนากรรมการสหกรณ์
๓.๔ จัดทำ�แผนและหลักสูตรการพัฒนา
กรรมการสหกรณ์และผู้นำ�กลุ่มสมาชิก กลุ่มสมาชิกที่สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสม
เนื้อหาวิชา เช่น
- ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
- การดำ�เนินธุรกิจแบบสหกรณ์
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
- บัญชีสหกรณ์
- การใช้เทคโนโลยี application สมัยใหม่
- อื่น ๆ
๓.๕ ดำ�เนินการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ฝึก มีจำ�นวนผู้เข้า
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ปฏิบัติจริง (On the Job Training)
รับการฝึกอบรม
๒๐
๒๐
๒๐
ร้อยละ ๒๐ ของ
จำ�นวนกรรมการ

๖๔

และผู้นำ�

ร้อยละ
๒๐
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๖๐
สหกรณ์ และ
ผู้นำ�กลุ่มสมาชิก
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
๖๓

๖๔

๓.๖ ประเมินผล/ติดตามผลกรรมการสหกรณ์
และผู้นำ�กลุ่มสมาชิกหลังการพัฒนาตามหลัก
เกณฑ์ข้อ ๓.๑
๓.๗ ประกวดและมอบรางวัลเกียรติบัตรแก่
กรรมการและผู้นำ�กลุ่มสมาชิกดีเด่น

๒ ครั้ง

๒ ครั้ง

๒ ครั้ง

๒ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๓.๘ ขยายผลนำ�ไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้
ของฝ่ายจัดการในระดับที่สูงขึ้น (High level
Skills)

จำ�นวน
หลักสูตร
การพัฒนาที่
สูงขึ้นอย่าง
น้อยปีละ ๑
หลักสูตร
๒๐

๑ หลักสูตร

๑ หลักสูตร

๑ หลักสูตร

๒๐

๒๐

๒๐

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๑๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรรมการสหกรณ์และผู้น�ำกลุ่มสมาชิก มีความรู้ ทักษะด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ที่
สอดคล้องตามอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และคุณค่าสหกรณ์ และผ่านการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานกรรมการสหกรณ์
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของกรรมการสหกรณ์และผูน้ ำ� กลุม่ สมาชิกทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์ได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพ
๖.๒ ร้อยละ ๘๐ ของจ�ำนวนกรรมการสหกรณ์และผู้น�ำกลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
กรรมการพื้นฐาน
๖.๓ กรรมการสหกรณ์และผู้น�ำกลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรรมการพื้นฐาน มีการน�ำ
ความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการ ส่งผลให้กิจการสหกรณ์มีผลประกอบการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความผิด
พลาดในการบริหารงานลดลง และผลส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิกสูงขึ้นทุกปี
- ปี ๖๑ ร้อยละ ๗๐ ของจ�ำนวนกรรมการสหกรณ์และผูน้ ำ� กลุม่ สมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- ปี ๖๒ ร้อยละ ๘๐ ของจ�ำนวนกรรมการสหกรณ์และผูน้ ำ� กลุม่ สมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- ปี ๖๓ ร้อยละ ๙๐ ของจ�ำนวนกรรมการสหกรณ์และผูน้ ำ� กลุม่ สมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- ปี ๖๔ ร้อยละ ๑๐๐ ของจ�ำนวนกรรมการสหกรณ์และผูน้ ำ� กลุม่ สมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
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๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  :  ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

โครงการที่ ๑.๕ จัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ทุกประเภท
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๖๐
๓.๑ ศึกษาข้อมูล/ปัญหา/ความเป็นไปได้ มีรายงานผล
ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ การศึกษา
สหกรณ์
ข้อมูลความเป็น
ไปได้ในการจัด
อันดับความ
น่าเชื่อถือของ
สหกรณ์ จากผู้
บริหาร
๓.๒ จัดทำ�ขอบเขตงาน ระบบและหลัก มีหลักเกณฑ์
เกณฑ์ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ การจัดอันดับ
ของสหกรณ์ และสรรหา/จัดจ้างที่ ความเชื่อถือ
ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัด ของสหกรณ์
อันดับความน่าเชื่อถือ
๓.๓ ดำ�เนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เป็นประจำ�ปี หรือตามแนวทางและ
หลักเกณฑ์ที่ได้จากผลการศึกษา

๓.๔ พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจัด
อันดับความน่าเชื่อถือทุก ๓ ปี

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
๖๓

มีหน่วยงาน
ทำ�หน้าที่จัด
อันดับความ
เชื่อถือของ
สหกรณ์
มีรายงาน
ความ
ก้าวหน้าทุก
เดือนและมี
ผลการจัด
อันดับความ
เชื่อถือของ
สหกรณ์ทุกปี

๑
ครั้ง

๑
ครั้ง

๖๔

๑
ครั้ง

มีรายงาน
ผลการ
ทบทวนหลัก
เกณฑ์การ
จัดอันดับ
ความน่า
เชื่อถือ ทุก
๓ ปี
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๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๕ พัฒนาสหกรณ์เพื่อยกระดับ
ความน่าเชื่อถือ
- พัฒนาบุคลกร/พัฒนาระบบและ
เครื่องมือการบริหารจัดการเพื่อให้เกิด
ความเชื่อถือ
- มีระบบการสร้างแรงจูงใจและการ
ให้รางวัลสหกรณ์ที่มีผลจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของสหกรณ์อยู่ใน
ระดับ ดีมาก ถึงดีเยี่ยม (มากกว่า
๓.๕๑ ขึ้นไป)
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๖๐

๑๕

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสหกรณ์ที่มีผลการจัดอันดับอยู่ใน
ระดับต่ำ�ได้รับการพัฒนาแนะนำ�เกี่ยวกับเครื่องมือเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับอันดับให้สูงขึ้น
๒. มีรายงานผลการพัฒนาสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนา
แนะนำ� มีการยกระดับตนเองให้มีผลคะแนนการจัด
อันดับที่ดีขึ้น
๓. ในปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๖๐ ของสหกรณ์มีผลการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์อยู่ในระดับ ดีมาก
ถึงดีเยี่ยม (มากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป)
๑

๑

๑

๑

๕. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๕.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของสหกรณ์ทเี่ ข้าร่วมโครงการสามารถเข้ารับการจัดระดับความน่าเชือ่ ได้
เมื่อสิ้นสุดโครงการ
๕.๒ ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป ของสหกรณ์มีผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์อยู่ใน
ระดับ ดีมาก ถึงดีเยี่ยม (มากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป)
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๖.๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์มแี นวทางในการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทีม่ มี าตรฐาน เชือ่ ถือได้
๖.๒ สหกรณ์รับทราบสถานะ ความเสี่ยง อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรตนเอง มีแรง
กระตุ้น ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาการด�ำเนินงานให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้อันดับความ
น่าเชื่อถือที่ดีขึ้น
๖.๓ สมาชิกสหกรณ์ สาธารณชน และสังคมให้ความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ ไว้วางใจให้
เป็นองค์กรชุมชนที่มีส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ   กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
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โครงการที่ ๑.๖ ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อสร้างระบบการบริหารงานวิจัยจนเกิดผลผลิตงานวิจัย เพื่อน�ำไปใช้ในการต่อยอด
ยกระดับ และพัฒนางานสหกรณ์
๑.๒ เพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม
๒. กลุ่มเป้าหมาย
ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๓.๑ กรมฯ แต่งตั้งคณะทำ�งานการบริหาร มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะทำ�งานการบริหารงานวิจัย และทบทวนเป็นประจำ�ปี
งานวิจัย
ทุกปี
๓.๒ จัดทำ�กรอบทิศทางการวิจัย/
กรอบการวิจัย/ทบทวนแบ่งไปตามโครงสร้างและภาระกิจของกลุ่มงาน
วางแผนการวิจัยของกรมฯ รูปแบบ ในระดับกรม/กอง และสำ�นักงานส่วนภูมิภาค ทุกๆ ๓ ปี
ระบบการบริหารงานวิจัยที่เหมาะสม
๓.๓ จัดทำ�คู่มือ “การบริหารงานวิจัย
มีคู่มือกรอบการวิจัย/ทบทวน แบ่งไปตามโครงสร้างและภาระกิจของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์”
กลุ่มงานในระดับกรม/กอง และสำ�นักงานส่วนภูมิภาค ทุกๆ ๓ ปี
๓.๔ ดำ�เนินการฝึกอบรมเพื่อสร้างนัก
วิจัย หลักสูตร “การเขียนงานวิจัย
มืออาชีพเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง
สหกรณ์”
๓.๕ กรมฯ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ผลงานวิจัย / ที่ปรึกษาด้านการวิจัย
และพัฒนา/จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญทั้ง
จากภายใน/นอก
๓.๖  หน่วยงานส่งข้อเสนอโครงการงาน
วิจัย (Concept Paper) เพื่อเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาและ
จัดสรรงบประมาณเพื่อดำ�เนินการ
ตามข้อ ๓.๕
๓.๗ ดำ�เนินการตามกระบวนการวิจัยจน
เสร็จเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์
๓.๘ จัดประชุมติดตามประเมินผลการ
วิจัยและพัฒนา/การรายงานความ
ก้าวหน้า

มีหลักสูตรและดำ�เนินการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยในตำ�แหน่งนักวิชาการ
สหกรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล และ
นักวิชาการในกลุ่มงานสนับสนุนอื่น ๆ ทุก ๆ ๓ ปี
มีประกาศ/กำ�หนด เรื่องขอบเขตงานวิจัยตำ�แหน่งนักวิชาการสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการ
ในกลุ่มงานสนับสนุนอื่นๆ ทุกปี
จำ�นวนข้อเสนองานวิจัยตาม จำ�นวนข้อเสนองานวิจัยตามโครงสร้าง
โครงสร้างและภาระกิจของ และภาระกิจของกลุ่มงานในระดับกรม/
กลุ่มงานในระดับกรม/กอง กอง และสำ�นักงานส่วนภูมิภาค ไม่น้อย
และสำ�นักงานส่วนภูมิภาค ไม่ กว่าหน่วยงานละ ๓เรื่อง
น้อยกว่าหน่วยงานละ ๒ เรื่อง
ร้อยละ ๙๕ มีรายงานผลการวิจัยตามที่ได้รับอนุมัติเป็นประจำ�ทุกปี
๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง
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๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๙ จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัย ตลอดจนแสดงผลงาน
นวัตกรรมด้านการสหกรณ์หลังจาก
การนำ�ผลการวิจัยไปดำ�เนินการแล้ว
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
มีเวทีแสดงผลงานทางการวิจัยสู่สาธารณะ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และนำ�ไปสู่การปฏิบัติพร้อมกับมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำ�ปี
ในสาขาต่าง ๆ ปีละ ๑ ครั้ง
๑

๒

๒

๒

๒

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ ผลลัพธ์ : กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบการบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนา
องค์ความรู้จนเกิดผลผลิตเป็นงานวิจัยเชิงนวัตกรรม
๕.๒ ผลกระทบ : สหกรณ์ และผู้มีส่วนได้เสียสามารถน�ำผลงานวิจัยไปพัฒนายกระดับการ
บริหารจัดการการด�ำเนินงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ พัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์
อย่างเป็นรูปธรรม
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นนักวิจัยอย่างมืออาชีพ ร้อยละ ๘๕ ของบุคลากรใน
ต�ำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการ
ในกลุ่มงานสนับสนุนอื่น ๆ
๖.๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีผลงานวิจัยที่น�ำไปใช้ประโยชน์ตามโครงสร้างและภาระกิจของ
กลุม่ งานในระดับกรม/กอง และส�ำนักงานส่วนภูมภิ าคอย่างน้อยปีละ ๒ ผลงานต่อกลุม่ ภาระกิจงาน (เริม่
มีผลงานวิจัยในปี ๒๕๖๒)
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบ
ระบบบริหารงานวิจัยของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในภาพรวม
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โครงการที่ ๑.๗ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ ภาครัฐและเอกชน (PPP)
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อบรูณาการและสร้างการมีส่วนร่วม ระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เอกชน และ
ภาครัฐ
๑.๒ เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายฯ เอกชน และหน่วยงานภาครัฐ
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐
๖๑
๖๒ ๖๓ ๖๔
๓.๑ จัดทำ�ข้อมูลพื้นฐานและสำ�รวจความ มีรายงานผลของสหกรณ์และภาค
ต้องการของขบวนการสหกรณ์และ เอกชนที่มีความต้องการในการสร้าง
ภาคเอกชน
ความร่วมมือร่วมกัน
๓.๒ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อประสาน มีกลุ่มเป้าหมายของขบวนการ
ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์/กลุ่ม สหกรณ์ และเอกชน ที่มีความ
เกษตรกร เอกชน และภาครัฐที่มี
ต้องการในการสร้างความร่วมมือ
ความต้องการสอดคล้องกัน
ร่วมกัน
๓.๓ จัดเวทีประชุมหารือเพื่อกำ�หนด
มีแนวทางการจัดสร้างความร่วมมือ/
แนวทางความร่วมมือ/MOU
MOU ในด้านองค์ความรู้/ด้านการ
ผลิด/การนำ�เทคโนโลยี/การเพิ่ม
มูลค่า/การตลาด/การบริหารการ
จัดการ/ฐานข้อมูล/นวัตกรรมต่างๆ
/อื่นๆ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของสหกรณ์
๓.๔ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เช่น
    - ความร่วมมือด้านองค์ความรู้/ด้าน ที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
การผลิด/การนำ�เทคโนโลยี/การเพิ่ม
มูลค่า/การตลาด/การบริหารการ
จัดการ/ฐานข้อมูล/นวัตกรรมต่าง ๆ
/อื่น ๆ
๓.๕ ติดตามประเมินผล
มีรายงานความก้าวหน้าทุกเดือน
และสรุปรายงานผลประจำ�ปี
เสนอผู้บริหารกรม
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๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๖ ปรับปรุง/พัฒนาต่อยอดและขยายผล

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐
๖๑
๖๒ ๖๓ ๖๔
๑. มีรายงานผลการพัฒนา
สหกรณ์อื่นที่ได้รับการพัฒนา
แนะนำ�ต่อยอด
๒. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
สหกรณ์มีการพัฒนาต่อยอดและ
ขยายผล
๕
๑๐
๑๐ ๑๐ ๑๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกิดความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสหกรณ์  ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ลดต้นทุน/การเพิ่มผลผลิต/เพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่าย/การบริหารการจัดการและอื่นๆ
๖.๒ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ของสหกรณ์ทเี่ ข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาต่อยอดและขยายผล
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  กรมส่งเสริมสหกรณ์
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โครงการที่ ๑.๘ เชื่อมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าในระบบสถาบันเกษตรกร
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์มีการเชื่อมโยงสินค้าคุณภาพตลอดห่วงโซ่
๑.๒ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าในสถาบันเกษตรกร
๒. กลุ่มเป้าหมาย สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพและความเข้มแข็งระดับดีขึ้นไป  จ�ำนวน  ๒,๐๐๐ แห่ง
๒.๑  ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ปีละ ๑๐๐ แห่ง รวม ๕๐๐ แห่ง
๒.๒  ระยะที่ ๒ – ๔ (ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙, ปี ๒๕๗๐ – ๒๕๗๔, ปี ๒๕๗๕ – ๒๕๗๙)
รวม ๑,๕๐๐ แห่ง
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิตและการ
ตลาดภายใต้ Agri-map เพื่อสร้างสินค้า
เกษตรคุณภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าของ
สมาชิก/สหกรณ์ (ด้านการผลิต/การ
แปรรูป/การตลาด)
๓.๒ พัฒนาระบบการจัดการผลผลิตการเกษตร
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเครือข่ายของ
สินค้าคุณภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า
- การผลิตสินค้าคุณภาพ
- ระบบการจัดการกลุ่ม
- การแปรรูปเพิ่มมูลค่า
- การตลาด
- การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
- อื่น ๆ
๓.๓ พัฒนาโครงสร้างปัจจัยพื้นฐาน เครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ
ที่จำ�เป็นแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
๓.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
สินค้าตลอดห่วงโซ่ เช่น
- ด้านระบบการผลิต การใช้เทคโนโลยี             
   ด้านการผลิตที่ดี, เครื่องจักรกล
   การเกษตร
- ด้านกระบวนแปรรูป  
- ด้านการตลาด
๓.๕ สร้างระบบการจัดการโลจิสติกส์ในสหกรณ์

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่ในระบบสถาบัน
เกษตรกรไม่น้อยกว่า ๒ เรื่องต่อปี

ร้อยละ ๑๐๐ ของสหกรณ์ที่เข้า
ร่วมโครงการที่มีฐานข้อมูลมีการ
พัฒนาระบบ

ร้อยละ ร้อยละ
๑๐๐ ๑๐๐

ร้อยละ ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่ในระบบสถาบัน
เกษตรกรไม่น้อยกว่า ๒ เรื่องต่อปี
ร้อยละ ๓๐ ของสหกรณ์มีระบบ
การผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ่

ร้อยละ ร้อยละ
๕๐
๖๐

ร้อยละ ร้อยละ
๗๐
๘๐

มีรายงานการศึกษาความเป็นไป มีระบบ โลจิสติกส์ในระบบสหกรณ์
ได้ในการสร้างระบบการจัดการ
ระบบ โลจิสติกส์ในระบบสหกรณ์
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๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

๖๐

๓.๖ สร้างระบบศูนย์การค้าสินค้าสหกรณ์เพื่อ
เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าและบริการ กระจายสู่
แหล่งพื้นที่ในทุกระดับ อำ�เภอ/จังหวัด/ภาค/
ภายในประเทศและต่างประเทศ
๓.๗ ติดตามประเมินผลโครงการ
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๑๐

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
มีศูนย์ มีศูนย์ ๔ ภาค
การค้า การค้า
สินค้า สินค้า
สหกรณ์ สหกรณ์
๑ แห่ง ๑ แห่ง
๓๐

๕๐

๕๐

๕๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ สถาบันเกษตรกรมีการเชื่อมโยงสินค้าคุณภาพตลอดห่วงโซ่ ลดปัญหาด้านการตลาด
๕.๒ สินค้าที่ผลิตจากสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่ม
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
      
๖.๑ เกิดห่วงโซ่รายผลผลิตในสหกรณ์มากกว่าร้อยละ ๗๐ ของสหกรณ์เป้าหมาย
๖.๒ จ�ำนวนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการเชื่อมโยงเครือข่ายมากกว่าร้อยละ ๗๐ ของ
สหกรณ์เป้าหมาย
๖.๓ ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ ๕ ของปริมาณ
ธุรกิจเดิมก่อนร่วมโครงการ
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
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โครงการที่ ๑.๙ พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับ
ประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับศักยภาพของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ (ทั้งในด้านกระบวนการ การจัดพื้นที่การให้บริการและบุคลากร)
๒. กลุ่มเป้าหมาย  สหกรณ์ที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๖๐
๓.๑ การสำ�รวจ/ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพ มีรายงานผลการ
ของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับจังหวัด สำ�รวจ/ศึกษาและ
ระดับภาค และระดับประเทศ
วิเคราะห์ศักยภาพ
      ๑. มิติด้านกลุ่มผู้ผลิตสินค้าสหกรณ์ ของศูนย์กระจาย
(Supplier) เช่น ชนิด/คุณภาพ/ปริมาณ/
สินค้าสหกรณ์ระดับ
มาตรฐาน/บรรจุภัณฑ์/ระยะเวลาและการ
จังหวัด ระดับภาค
ส่งมอบหรือระบบโลจิสติกส์ รวมถึงระบบ
และระดับประเทศ
การบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล เช่น
GAP/Q/อย./มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
     ๒. มิติด้านความต้องการของลูกค้า
(Customer) ตามแนวทาง ๓ P ได้แก่
- ด้านกระบวนการ (Process) เช่น การ
คัดเลือกสินค้า การจัดส่ง เทคโนโลยีการ
ให้บริการ การจัดการคลังสินค้า (First
in – First out) การใช้อินเตอร์เน็ต/Social
Media/E- Commerce และการนำ�ระบบ
การจัดการคุณภาพมาใช้ (Lean, Waste
Management,TQM)
- ด้านการจัดพื้นที่การให้บริการ (Physical
Aspect) เช่นการจัดชั้นวางของ การจัดแสดง
สินค้า การออบแบบแบรนด์สินค้าสหกรณ์
บรรยากาศในศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ มุม
ส่วนตัว ห้องน้ำ� ที่จอดรถ และสิ่งอำ�นวย
ความสะดวก
- ด้านบุคลากร (People) เช่น ความรอบรู้ใน
สินค้าและบริการของเจ้าหน้าที่ การให้บริการ
ตามมาตรฐานข้อตกลง (SLA – Service
Level Agreement) บุคลิกภาพและชุดแต่ง
กายของเจ้าหน้าที่และการพัฒนาเจ้าหน้าที่
ด้านการให้บริการ

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
มีรายงานผลการสำ�รวจ/ศึกษาและ
วิเคราะห์ศักยภาพของศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศทุก ๓ ปี
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๓.๒ วางแผนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า ๑. มีแผนการพัฒนา มีการทบทวนแผนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
สหกรณ์ (CDC) เชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้น
ศูนย์กระจายสินค้า (CDC) เชิงกลยุทธ์ระยะสั้นและยาวทุกปี
แนวทาง ๓ P ระดับจังหวัด/ภาคและระดับ สหกรณ์ (CDC)  
ประเทศ ทั้งระยะสั้นและยาว เช่น บ่มเพาะ เชิงกลยุทธ์ระยะสั้น
พัฒนาศักยภาพของศูนย์กระจายสินค้าฯ
และยาว
สร้างเครือข่ายการกระจายสินค้าฯ พัฒนา
๒. มีหลักเกณฑ์การ
ระบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์/ระบบ
พิจารณา การคัด
โลจิสติกส์และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า เลือก มาตรฐาน
สินค้าสหกรณ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น
การบริหารจัดการ
ระบบจูงใจและ
ให้รางวัล รวมถึง
การประเมินและ
ติดตามผลการ
ดำ�เนินงานของ
ศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์ (CDC)
๑. มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่มีศักยภาพและสมัครใจ
๓.๓ ดำ�เนินการตามแผนที่กำ�หนดโดยคัดเลือก มีศูนย์กระจาย
ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่มีศักยภาพและ สินค้าสหกรณ์ที่มี เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นปีละ ๒๐ แห่ง ทุกปี
สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และขยายผลอย่าง ศักยภาพและสมัคร ๒. มีรายงานผลการดำ�เนินงานของศูนย์กระจายสินค้า
ใจเข้าร่วมโครงการ สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในระดับดีมากหรือดีเยี่ยม
ต่อเนื่อง
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
อย่างน้อย ๒๐
๓. มีรายงานผลสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ใน
สหกรณ์
ระดับดีมากหรือดีเยี่ยมเพิ่มขึ้นทุกปี
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๕
ร้อยละ ๙๕
๓.๔ สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ ๗๐ ของ
ของสมาชิ
ก
มี
ของสมาชิ
ก
มี
ของสมาชิ
ก
มี
ของสมาชิ
ก มี
ทั้งระบบโดยการพัฒนาระบบจูงใจ และให้
สมาชิก มีบัตร
บัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก
รางวัล
สมาชิกแบบ Smart
แบบ Smart แบบ Smart แบบ Smart แบบ Smart
card
card
card
card
card
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

๓.๕ การติดตามประเมินผล
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๑๐

๑๐

ทุกปี
๑๕

๑๕

๑๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สหกรณ์สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก และมีการเชื่อมโยง
เครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์ ตลอดจนขยายช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าสหกรณ์
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ ปริมาณธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔ ของปีที่ผ่านมา
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการที่ ๑.๑๐ เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์อาเซียน
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความเชื่อมโยงกับขบวนการสหกรณ์ในอาเซียน
ด้านความร่วมมือทางการศึกษา การบริหารจัดการสหกรณ์ การผลิต การค้า และการลงทุน
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพ
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๓.๑ การจัดเวทีความร่วมมือ มีระบบการค้า มีเวทีความร่วมมือ มีเวทีความร่วมมือ มีเวทีความร่วมมือ มีเวทีความร่วมมือ
ระหว่างสหกรณ์ในอาเซียน ชายแดนระหว่าง ๘ ครัง้ ต่อปี
๘ ครัง้ ต่อปี
๘ ครัง้ ต่อปี
๘ ครัง้ ต่อปี
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเทศ
การศึกษา การบริหาร
๖ แห่ง
จัดการ การผลิต การค้า
และการลงทุน
๓.๒ สร้างศูนย์เรียนรู้ด้าน
การระดมทุนเพื่อตั้งกองทุนรวม
มีศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ภาคพื้น
การสหกรณ์ภาคพื้นอาเซียน
ระหว่างประเทศ
อาเซียน ๑ แห่ง
ในระบบสหกรณ์อาเชียน
มีระบบการเจรจาแบบ มีระบบการเจรจาแบบ มีระบบการเจรจาแบบ มีระบบการเจรจาแบบ มีระบบการเจรจาแบบ
๓.๓ เจรจาแสวงหาความ
- ทวิภาคี  ๔ คูเ่ จรจา - ทวิภาคี ๖ คูเ่ จรจา - ทวิภาคี ๘ คูเ่ จรจา - ทวิภาคี ๙ คูเ่ จรจา - ทวิภาคี ๑๐ คูเ่ จรจา
ร่วมมือทางการค้าตลอด
ห่วงโซ่ ระหว่างสหกรณ์ใน - ไตรภาคี ๓ คูเ่ จรจา - ไตรภาคี ๓ คูเ่ จรจา - ไตรภาคี ๔ คูเ่ จรจา - ไตรภาคี ๔ คูเ่ จรจา - ไตรภาคี ๕ คูเ่ จรจา
- พหุภาคี ๑ คูเ่ จรจา - พหุภาคี ๑ คูเ่ จรจา - พหุภาคี ๑ คูเ่ จรจา - พหุภาคี ๑ คูเ่ จรจา - พหุภาคี ๑ คูเ่ จรจา
กลุ่มประเทศอาเซียนและ
ไปสู่กลุ่ม G๗ และประเทศ
อื่น ๆ
๓.๔ สร้างศูนย์กระจาย
มีรายงานผลการศึกษาตามข้อ ๓.๑ - ๓.๓ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาความเป็น
สินค้าสหกรณ์ในกลุ่ม
ไปได้การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
ประเทศอาเซียน
๓.๕ เชื่อมโยงระบบ
มีรายงานผลการศึกษาตามข้อ ๓.๑ - ๓.๔ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาความเป็น
โลจิสติกส์ระบบการขนถ่าย ไปได้ในการสร้างศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
สินค้าทัง้ ทางน้ำ�/บก/อากาศ
และทางราง เพื่อให้เกิดการ
ประหยัดในระบบสหกรณ์
๓.๖ ติดตามและประเมินผล
๔. ประมาณการงบประมาณ
๕
๑๐
๑๐
๑๐
๕
(ล้านบาท)
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ขบวนการสหกรณ์ในอาเซียนได้มกี ารแลกเปลีย่ นและพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น
การศึกษา การบริหารจัดการ การผลิต การตลาด และการลงทุนร่วมกัน
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศ
อาเซียน อย่างน้อยประเทศละ ๑ ระบบ
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กองแผนงาน กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
และส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
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โครงการที่ ๑.๑๑ สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์มีปริมาณเงินทุนเพิ่มมากขึ้นสนองต่อความต้องการของ
สหกรณ์
๑.๒ เพื่อให้สหกรณ์สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มี ดอกเบี้ยต�่ำ และมีเงื่อนไขผ่อนปรน
๑.๓ เพื่อให้สหกรณ์มีเงินทุนในการด�ำเนินธุรกิจที่เพียงพอ สามารถแข่งขันได้
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ขนาดเล็กและขนาดกลางทุกประเภท ที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข
โครงการในเขตพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ตามที่สหกรณ์ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ เพิ่มปริมาณเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์สามารถ
เข้าถึงแหล่งทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำ� และเพียงพอต่อการดำ�เนินธุรกิจ
๓.๒ จัดหาและสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์
๓.๓ สนับสนุนเงินทุนตามนโยบายภาครัฐเพื่อผ่านระบบสหกรณ์ใน
การป้องกัน/แก้ไขและรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร
๓.๔ สร้างระบบการชดเชยดอกเบี้ย รวมถึงการอุดหนุนจ่ายขาดค่า
เบี้ยประกันภัยพืชผลสนับสนุนจากรายได้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์
๓.๕ ติดตามประเมินผลโครงการ.
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
กพส. มีเงินทุนเพิ่มขึ้น ปีละ ๕๐๐ ล้านบาท

๖๔

สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุน/หน่วยงาน
อื่นๆ ปีละ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท
สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุน/หน่วยงาน
อื่นๆ ปีละ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท
สหกรณ์ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยและค่าเบี้ยประกันภัย
พืชผล ปีละ ๒๐๐ ล้านบาท
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ สหกรณ์มที นุ หมุนเวียนในการด�ำเนินงานมากขึน้ มีความมัน่ คงจากการสะสมทุนส�ำรอง
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นพร้อมที่จะเข้าสู่แหล่งเงินทุนภายนอกได้
๕.๒ สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิต จากการได้รบั เงินกูด้ อกเบีย้ ต�ำ 
่ มีการสะสมทุนเรือน
หุ้น และเงินออมในสหกรณ์ และมีการจัดท�ำระบบบัญชีครัวเรือน
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ร้อยละ ๙๕ ของสหกรณ์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่ำ/เงื่อนไขผ่อนปรน/เพื่อ
ด�ำเนินธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้
๗. หน่วยงานที่ผิดชอบโครงการ กลุ่มวิเคราะห์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการ
สหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
๒.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
๒.๒ โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
๒.๓ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
๒.๔ โครงการเสริมสร้างค่านิยม ความผาสุก และความผูกพันในองค์กร
๒.๕ โครงการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM)
๒.๖ โครงการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำ�งานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
    (SIPOC Model)

PLANNING

PLANNING
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มคี วามเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
โครงการที่ ๒.๑ พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการสหกรณ์อย่างมือ
อาชีพ (การส่งเสริมและการก�ำกับสหกรณ์)
๑.๒ เพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ด้านการสหกรณ์พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ ตั้งคณะกรรมการกำ�หนด
หลักสูตรนักส่งเสริมสหกรณ์มืออาชีพ
๓.๒ กำ�หนดหลักสูตร นักส่งเสริม
สหกรณ์มืออาชีพ เป็น ๓ ระดับ
- ระดับต้น (ดำ�รงตำ�แหน่ง ปฏิบัติ
การ/ปฏิบัติงานที่มีอายุงาน ๒ ปี
ขึ้นไป)
- ระดับกลาง (ดำ�รงตำ�แหน่ง
ชำ�นาญการ/ชำ�นาญงาน/อาวุโส)
- ระดับสูง (ดำ�รงตำ�แหน่ง ชำ�นาญ
การพิเศษ)
๓.๓ พัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรที่
กำ�หนด
๓.๔ สนับสนุนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง
อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๕ ทบทวนหลักสูตรในปี ๒๕๖๔,
๒๕๖๙, ๒๕๗๔, ๒๕๗๙
๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๖๐
๑ คณะ

๖๑

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๒
๖๓

๖๔

มี ๓
หลักสูตร

- บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักสูตร
อบรม ร้อยละ ๑๐๐
- สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรมีความ
พึงพอใจเจ้า
หน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

๒๐

๒๐

(ตามข้อ ๒) ต้องได้รับการฝึก
- สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
มีความพึงพอใจ
เจ้าหน้าที่ส่ง
เสริมสหกรณ์
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๐
๒๐

- สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
มีความพึงพอใจ
เจ้าหน้าที่ส่ง
เสริมสหกรณ์
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐
- หลักสูตรได้
รับการปรับปรุง  
๒๐
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีบุคลากรที่คุณภาพสูง มีสมรรถนะและขีดความสามารถในด้านการ
ส่งเสริมสหกรณ์ สามารถที่จะปฏิบัติงานในต�ำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการบริหารงานทีจ่ ะรับนโยบายจากผูบ้ ริหารระดับสูงและน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ  
เพื่อให้ภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนด  
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จโครงการ
ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๖๐-๘๐ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และกองการ
เจ้าหน้าที่
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โครงการที่ ๒.๒

พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

๑. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามสายงานที่รับผิดชอบ เช่น ด้านการเงิน
การจัดการการตลาดข้าว โคนม ยางพารา ด้านการวิเคราะห์แผนงาน ฯลฯ
๒. กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการในแต่ละสายงาน/ระดับ
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ ตั้งคณะกรรมการกำ�หนด
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
๓.๒ กำ�หนดหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากร ระดับชำ�นาญการพิเศษ
ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเช่น
- ด้านการบริหารจัดการองค์กร
- ด้านการดำ�เนินธุรกิจ
      - ด้านการตลาด
      - ด้านการเงิน
      - ด้านดูแลกำ�กับสหกรณ์
      - ด้านการวางแผน
ยุทธศาสตร์
      - ด้านมาตรฐานสหกรณ์
- ด้านการสหกรณ์ ฯลฯ
๓.๓ พัฒนาบุคลากรตามหลักสูตร
ที่กำ�หนด
๓.๔ สนับสนุนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา ให้มีการปฏิบัติงานในพื้นที่
จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๕ ทบทวนหลักสูตรในปี ๒๕๖๔,
๒๕๖๙, ๒๕๗๔, ๒๕๗๙
๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๖๐
๑ คณะ

มีหลักสูตร
เฉพาะ
ด้านอย่าง
น้อย ๒
หลักสูตร

๖๑

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๒
๖๓

๖๔

มีหลักสูตร มีหลักสูตรเฉพาะ มีหลักสูตรเฉพาะ มีหลักสูตรเฉพาะ
เฉพาะด้าน ด้านเพิ่มขึ้นจาก ด้านเพิ่มขึ้นจาก ด้านเพิ่มขึ้นจากปี
เพิ่มขึ้นจาก ปีกอ่ น
ปีกอ่ น
ก่อน
ปีก่อน

๑๐

- บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักสูตร (ตามข้อ ๒)
ต้องได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ ๑๐๐
- สหกรณ์/กลุ่ม - สหกรณ์/กลุ่ม - สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรมีความ เกษตรกรมีความ เกษตรกรมีความพึง
พึงพอใจเจ้าหน้าที่ พึงพอใจเจ้าหน้าที่ พอใจเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมสหกรณ์
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๖๐
- หลักสูตรได้รับการ
ปรับปรุง  
๑๐
๑๐
๑๐
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มบี คุ ลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน ทีส่ ามารถให้คำ� แนะน�ำบุคลากร
กรมและสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรให้สามารถปฏิบตั งิ านและด�ำเนินงานได้อย่างมีผลสัมฤทธิแ์ ละมีวทิ ยากรที่
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จโครงการ
ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๖๐-๘๐ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ   ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และกองการ
เจ้าหน้าที่
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โครงการที่ ๒.๓ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
๑. วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมฯ ให้เป็นคนดี ปฏิบัติงานและมีวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- เพือ่ สร้างจิตส�ำนึกในการมุง่ ผลสัมฤทธิข์ องงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และจรรยาข้าราชการ
๒. กลุ่มเป้าหมาย   บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๖๐
๓.๑ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ ทุกหน่วยงาน
ตามหลักศาสนา
มีกจิ กรรมทาง
ศาสนาอย่าง
น้อย ๓ เดือน/
๑ กิจกรรม
๓.๒ ประกวดนักส่งเสริมสหกรณ์/
มีการประกวด
สนับสนุนสหกรณ์ดีเด่น
ปีละ ๑ ครั้ง
๓.๓ รณรงค์การจัดทำ�บัญชีรับ/จ่าย บุคลากรกรมมี
ครัวเรือน
การจัดทำ�บัญชี
ครัวเรือนทุกคน
๓.๔ รณรงค์การใช้ทรัพยากรของ
สามารถ
องค์กรอย่างคุ้มค่าและประหยัด
ประหยัด
(น้ำ�/ไฟฟ้า/วัสดุ)
งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุ
ที่ได้รับ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐
๓.๕ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ
ทุกหน่วยงาน
สิ่งแวดล้อม (จิตอาสา)
มีกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสิ่ง
แวดล้อมอย่าง
น้อย ปีละ ๒
กิจกรรม

เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรมทาง มีกิจกรรมทาง
ศาสนาอย่าง ศาสนาอย่าง
น้อย ๓ เดือน/ น้อย ๓ เดือน/
๑ กิจกรรม
๑ กิจกรรม
มีการประกวด มีการประกวด
ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง
บุคลากรกรมมี บุคลากรกรมมี
การจัดทำ�บัญชี การจัดทำ�บัญชี
ครัวเรือนทุกคน ครัวเรือนทุกคน
สามารถ
สามารถ
ประหยัด
ประหยัด
งบประมาณ งบประมาณ
สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค
และวัสดุ
และวัสดุ
ที่ได้รับ
ที่ได้รับ
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๐
ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรมเพื่อ มีกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสิ่ง สังคมและสิ่ง
แวดล้อมอย่าง แวดล้อมอย่าง
น้อย ปีละ ๒ น้อย ปีละ ๒
กิจกรรม
กิจกรรม

(ปี)
๖๓
ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรมทาง
ศาสนาอย่าง
น้อย ๓ เดือน/
๑ กิจกรรม
มีการประกวด
ปีละ ๑ ครั้ง
บุคลากรกรมมี
การจัดทำ�บัญชี
ครัวเรือนทุกคน
สามารถ
ประหยัด
งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุ
ที่ได้รับ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐
ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสิ่ง
แวดล้อมอย่าง
น้อย ปีละ ๒
กิจกรรม

๖๔
ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรมทาง
ศาสนาอย่าง
น้อย ๓ เดือน/
๑ กิจกรรม
มีการประกวด
ปีละ ๑ ครั้ง
บุคลากรกรมมี
การจัดทำ�บัญชี
ครัวเรือนทุกคน
สามารถ
ประหยัด
งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุ
ที่ได้รับ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐
ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสิ่ง
แวดล้อมอย่าง
น้อย ปีละ ๒
กิจกรรม
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เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๓.๖ กิจกรรมการทำ�ความดีเพื่อ
บุคลากรกรม บุคลากรกรม บุคลากรกรม
ตอบแทนคุณแผ่นดิน/โครงการธนาคาร ทุกคนทำ�ความ ทุกคนทำ�ความ ทุกคนทำ�ความ
ความดี/สมุดบันทึกความดี
ดีอย่างน้อย ๑ ดีอย่างน้อย ๑ ดีอย่างน้อย ๑
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
๔. ประมาณการงบประมาณ
๑
๑
๑
(ล้านบาท)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

(ปี)
๖๓
บุคลากรกรม
ทุกคนทำ�ความ
ดีอย่างน้อย ๑
กิจกรรม
๑

๖๔
บุคลากรกรม
ทุกคนทำ�ความ
ดีอย่างน้อย ๑
กิจกรรม
๑

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรของกรมมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม และปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากร
อย่างมีประโยชน์และคุ้มค่า
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จโครงการ
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กองการเจ้าหน้าที่ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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โครงการที่ ๒.๔ เสริมสร้างค่านิยม ความผาสุก และความผูกพันในองค์กร
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรกรมฯ มีความสุขในการท�ำงานและรักองค์กร
๒. กลุ่มเป้าหมาย   บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๖๐
๓.๑ ศึกษา กำ�หนดกรอบ
มีรายงานผลการ
แนวคิดการวิจัยและสำ�รวจความ สำ�รวจความพึง
พึงพอใจและความผูกพันในงาน พอใจและความ
ผูกพันในงานของ
ของบุคลากร
- จ้างหน่วยงานที่ปรึกษาจาก บุคลากร อยู่ใน
ภายนอก เพื่อกำ�หนดขอบเขต ระดับดีมากถึงดี
เยี่ยม (ค่าเฉลี่ย
เครื่องมือ และดำ�เนินการ
สำ�รวจความพึงพอใจและความ ๓.๕๑ ขึ้นไป)
ผูกพันในงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
๑. มีรายงานผล
มีรายงานผลการ ๑. มีรายงานผล
การสำ�รวจความ
สำ�รวจความพึง
การสำ�รวจความ
พึงพอใจและความ พึงพอใจและความ
พอใจและความ
ผูกพันในงานของ ผูกพันในงานของ ผูกพันในงานของ
บุคลากร อยู่ใน
บุคลากร อยู่ใน บุคลากร อยู่ใน
ระดับดีมากสูงกว่า ระดับดีมากสูงกว่า ระดับดีมากสูงกว่า
ปีฐานทุกปี
ปีฐานทุกปี
ปีฐานทุกปี
๒. มีการเปรียบ
๒. มีการเปรียบ
เทียบผลการ
เทียบผลการ
สำ�รวจความพึง
สำ�รวจความพึง
พอใจและความ
พอใจและความ
ผูกพันในงานของ ผูกพันในงานของ
บุคลากรกับหน่วย บุคลากรกับหน่วย
งานที่คล้ายคลึง
งานที่คล้ายคลึง
กัน (Benchmark& กัน (Benchmark&
Comparison) ทุกปี Comparison) ทุก
ปี และอยู่ในระดับ
ที่เท่ากันหรือสูงกว่า

๖๔
๑. มีรายงานผล
การสำ�รวจความ
พึงพอใจและความ
ผูกพันในงานของ
บุคลากร อยู่ใน
ระดับดีมากสูงกว่า
ปีฐานทุกปี
๒. มีการเปรียบ
เทียบผลการ
สำ�รวจความพึง
พอใจและความ
ผูกพันในงานของ
บุคลากรกับหน่วย
งานที่คล้ายคลึง
กัน (Benchmark
& Comparison)
ทุกปี และอยู่ใน
ระดับที่เท่ากันหรือ
สูงกว่า
๓.๒ วางแผนการพัฒนาระบบ มีแผนการ
มีการทบทวน
มีการทบทวน
มีการทบทวน
มีการทบทวน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
บริหาร พัฒนา
แผนการบริหาร แผนการบริหาร
แผนการบริหาร
แผนการบริหาร
และความผูกพันในงาน เพื่อ
และการสร้าง
พัฒนาและการ
พัฒนาและการ
พัฒนาและการ
พัฒนาและการ
ให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี
ความผูกพันในงาน สร้างความ
สร้างความผูกพัน สร้างความผูกพัน สร้างความ
เช่น นโยบายและทิศทางการ ของบุคลากร ที่ ผูกพันในงาน
ในงานของบุคลากร ในงานของบุคลากร ผูกพันในงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล และ สอดคล้องเป็น
ของบุคลากรที่
ที่สอดคล้องเป็น
ที่สอดคล้องเป็น ของบุคลากรที่
การสร้างความสุข ความผูกพัน ทิศทางเดียวกันกับ สอดคล้องเป็น
ทิศทางเดียวกันกับ ทิศทางเดียวกันกับ สอดคล้องเป็น
การพัฒนาบุคลากร การสอน แผนยุทธศาสตร์ ทิศทางเดียวกันกับ แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ ทิศทางเดียวกันกับ
งาน การเป็นพี่เลี้ยง การพัฒนา ของกรม
แผนยุทธศาสตร์ ของกรมทุกปี
ของกรมทุกปี
แผนยุทธศาสตร์
ตามกลุ่ม Generation การ
ของกรมทุกปี
ของกรมทุกปี
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ระบบสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์
เป็นต้น
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๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๓ จัดกิจกรรมตามแผนการ
สร้างความพึงพอใจและความ
ผูกพันในงานของบุคลากร

๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๖๐
๑. ร้อยละ ๗๐
ของบุคลากรได้
เข้าร่วมกิจกรรม
ตามแผน
๒. ผลการดำ�เนิน
งานของกรม
บรรลุตามเป้า
หมายและตัวชี้วัด
ในระดับดีมากถึง
ดีเยี่ยม (มากกว่า
๓.๕๑ ขึ้นไป)
๑

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
๑. ร้อยละ ๘๐
๑. ร้อยละ ๘๕
๑. ร้อยละ ๗๕
ของบุคลากรได้ ของบุคลากรได้
ของบุคลากรได้
เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
๒. ผลการดำ�เนิน ๒. ผลการดำ�เนิน ๒. ผลการดำ�เนิน
งานของกรม
งานของกรม บรรลุ งานของกรม
บรรลุตามเป้า
ตามเป้าหมายและ บรรลุตามเป้า
หมายและตัวชี้วัด
หมายและตัวชี้วัด ตัวชี้วัดในระดับ
ในระดับดีมากถึงดี
ในระดับดีมากถึง ดีมากถึงดีเยี่ยม
เยี่ยม สูงขึ้นกว่าปี
ดีเยี่ยม (มากกว่า สูงขึ้นกว่าปีฐาน
ฐานเคลื่อนที่ทุกปี
๓.๕๑ ขึ้นไป)
เคลื่อนที่ทุกปี
๑
๑
๑

๖๔
๑. ร้อยละ ๙๐
ของบุคลากรได้
เข้าร่วมกิจกรรม
ตามแผน
๒. ผลการดำ�เนิน
งานของกรม
บรรลุตามเป้า
หมายและตัวชี้วัด
ในระดับดีมากถึงดี
เยี่ยม สูงขึ้นกว่าปี
ฐานเคลื่อนที่ทุกปี
๑

๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความสุขในการท�ำงาน ผูกพันต่อองค์กร ส่งผล
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๕.๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อผู้รับบริการ ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จโครงการ   ร้อยละ ๗๐-๙๐ ของบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผน
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกองการเจ้าหน้าที่
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โครงการที่ ๒.๕ จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM)
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการความรู้การสร้างองค์ความรู้ การจัดเก็บและถ่ายโอน
องค์ความรู้ที่สะท้อนและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์และน�ำองค์ความรู้ไปสร้างนวัตกรรม
๒. กลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๖๐
มีคณะกรรมการ

๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการ
ความรู้
๓.๒ ประเมินความรู้ (KMA) และบ่งชี้องค์ความ มีแผนที่ความรู้
รู้ทั้งในระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน
(Knowledge map)
๓.๓ จัดตั้งและพัฒนาความรู้ KM Core ทำ�
หน้าที่บริหารงาน KM และจัดตั้ง KM Team
ของทุกหน่วยงานของกรม

๑. มี KM Core ๑
ทีม และ KM Team
ในทุกหน่วยงาน
๒. ร้อยละ ๘๐ ของ
KM Core และ KM
Team ที่ได้รับการ
พัฒนา มีความรู้ความ
เข้าใจ

๖๓

๖๔

แผนที่ความรู้ (Knowledge map) ได้รับการ
ทบทวนทุกปี
๑. ร้อยละ
๑๐๐ ของ
KM Team
ที่ได้รับการ
พัฒนา มี
ความรู้ความ
เข้าใจ
มีองค์ความรู้ที่บันทึกในระบบ KMS
ของกรม อย่างน้อย ๑ องค์ความ
รู้/หน่วยงาน/ปี

๓.๔ จัดกิจกรรมถ่ายโอนองค์ความรู้ที่สำ�คัญ
ของผู้มีประสบการณ์ ภูมิปัญญาสูง และผู้ที่
กำ�ลังเกษียณอายุจากทุกหน่วยงานของกรมและ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และบันทึกองค์ความรู้
จัดเก็บไว้ในระบบ KM ของกรม
๓.๕ สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
จัดการความรู้ (KMS)
๓.๖ การจัดการความรู้ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของกรม
๓.๗  ส่งเสริม กระตุ้นบุคลากรของทุกหน่วยงาน
ของกรมและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันแบบข้ามสายงาน
เช่น การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อถ่ายโอนองค์ความ
รู้ที่สำ�คัญ และ KM in work process และ
การนำ�ไปใช้ เช่น วางแผน กำ�หนดเป้าหมาย/ตัว
ชี้วัด สร้างนวัตกรรม เป็นต้น
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒

มีระบบ
KMS
มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ

-

๑

จำ�นวน
องค์ความ
รู้ดีเด่นที่
ได้รับการ
ประกาศ
เกียรติคุณ

จำ�นวน
องค์ความ
รู้ดีเด่นที่
ได้รับการ
ประกาศ
เกียรติคุณ

จำ�นวน
องค์ความ
รู้ดีเด่นที่
ได้รับการ
ประกาศ
เกียรติคุณ

๐.๕

๐.๕

๐.๕
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ มีการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
๕.๒ การแสวงหาและแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศน�ำไปสู่การน�ำองค์ความรู้ไปสร้าง
นวัตกรรม
๕.๓ มีวฒ
ั นธรรมการท�ำงานของคนในองค์การ ปรับเปลีย่ นจากเดิมมาสูก่ ารมีวนิ ยั ในตนเอง
มีการศึกษาค้นคว้า เรียนรูตลอดชีวติ ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอืน่ มีพลังในการคิดสร้างสรรค์ มีความ
ขยัน อดทน มีจิตส�ำนึกของการเป็น “ผู้ให้” และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จโครงการ
มีระบบ KMS ในการบันทึกองค์ความรู้ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
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โครงการที่ ๒.๖ พัฒนาระบบงานและกระบวนการท�ำงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (SIPOC Model)
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อทบทวนระบบงานและกระบวนการท�ำงานเดิมว่ามีอุปสรรคต่อการบรรลุพันธกิจ
และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หรือไม่ อย่างไร
๑.๒ เพื่อปรับปรุง พัฒนาและออกแบบระบบงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การปฏิบัติ
งานบรรลุพนั ธกิจและเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๗๙)
๑.๓ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเต็มความสามารถ
๒. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารกรม ผู้แทนส�ำนัก/กอง/กลุ่ม เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วิทยากรและ
ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๖๐
มีคณะ
กรรมการ

๓.๑ ตั้งคณะกรรมการจัดทำ�/ทบทวน
ระบบงานและกระบวนการทำ�งานของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
๓.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ�/
ทบทวนระบบงานและกระบวนการ
ทำ�งาน โดยวิธี SIPOC Model และจัด
ทำ� Service Blueprint
๓.๓ จัดทำ�ข้อกำ�หนดและตัวชี้วัด
มีข้อกำ�หนด
กระบวนการทำ�งานที่สำ�คัญ
และตัวชี้
วัดครบทุก
กระบวนการ
หลัก
๓.๔ สื่อสารและถ่ายทอดกระบวนการ
ทำ�งาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒

๖๔

มีระบบงานและกระบวนการ
ทำ�งานตามวิธี SIPOC
Model และ Service
Blueprint
มีการจัดทำ�ข้อกำ�หนดและ ทบทวนตัวชี้วัดและกระบวนการหลัก
ตัวชี้วัดกระบวนการสนับสนุน และกระบวนการสนับสนุน
และกระบวนการจัดการครบ
ทุกกระบวนการ
บุคลากรทุกคนต้องได้รับการถ่ายทอด
กระบวนการทำ�งานที่ถูกต้อง

๓.๕ ทบทวนกิจกรรมก่อนและหลังการ
ปฏิบัติงาน (Before Action Review/
After Action Review – BAR/AAR)
๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๖๓

๑. จำ�นวนข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่อง/
ข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติงานลดลง
๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพิ่มขึ้น
๐.๕
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๕. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั กรมส่งเสริมสหกรณ์มรี ะบบงานและกระบวนการท�ำงานทีส่ อดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกับยุทธศาสตร์ของกรมฯ ส่งผลให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จโครงการ
มีระบบงานและกระบวนการท�ำงานตามวิธี SIPOC Model และ Service Blueprint จ�ำนวน
๑ ระบบ ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการกรมส่งเสริมสหกรณ์
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
๓.๑ โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๓.๒ โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์
๓.๓ โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนให้สหกรณ์ระดับอำ�เภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ
๓.๔ โครงการสหกรณ์สีเขียว (Green Coop)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
โครงการที่ ๓.๑ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปให้รับรู้ ก่อให้เกิดความเชื่อถือ เชื่อ
มั่นและศรัทธา ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมฯ และเห็นคุณค่าของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
ทบทวนระบบการ ทบทวนระบบการ ทบทวนระบบการ
สื่อสารฯ ทุกปี
สื่อสารฯ ทุกปี
สื่อสารฯ ทุกปี

๖๐
๖๔
๓.๑ วางระบบการสื่อสาร กำ�หนด posiมีระบบการสื่อสาร
ทบทวนระบบการ
tioning กลยุทธ์ และโครงการเพื่อสร้าง
เพื่อสร้างความเชื่อ
สื่อสารฯ ทุกปี
ภาพลักษณ์ของกรมฯ ให้เกิดความเชื่อถือ
ถือเชื่อมั่นฯ ที่ได้รับ
เชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน
ความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารกรมฯ
๓.๒ ดำ�เนินการและถ่ายทอดนโยบาย ระบบ
ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรกรมฯ รับรู้นโยบายและระบบการสื่อสารฯ
การสื่อสารฯ
ผลสำ�รวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบุคลากรของกรมอยู่ในระดับดีมาก ๔.๒๕
๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม
องค์กร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรม
ตามที่พึงประสงค์ เช่น กิจกรรม morning
talk กิจกรรมสาธารณะ ค่ายนักสหกรณ์
คุณธรรม CSR เป็นต้น
๑. ร้อยละ ๗๐
๑. มีสถานีวิทยุ
๑. มีสถานีวิทยุ
๑. มีรายงานผล
๑. มีสถานีวิทยุ
๓.๔ จัดให้มีสถานีวิทยุชุมชนเพื่อเผยแพร่
ของประชาชนใน
ชุมชนในระดับ
ชุมชนในระดับ
การศึกษาการจัดตั้ง ชุมชนในระดับ
กิจกรรมผลงาน นโยบาย ของกรมส่ง
สถานีวิทยุชุมชนใน ภาคๆ ละ ๑ สถานี เขตๆ ละ ๑ สถานี จังหวัดๆ ละ ๑ สถานี พื้นที่มีการรับรู้
เสริมสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์
๒. ร้อยละ ๖๐ ข่าวสารของกรมฯ
๒. ร้อยละ ๕๐
ระดับภาคเขต และ ๒. ร้อยละ ๓๐
กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปโดย
จังหวัด
ของประชาชนใน ของประชาชนใน ของประชาชนใน จากสถานีวิทยุฯ
นำ�สื่อ Technology Application and
และสื่อต่าง ๆ
พื้นที่มีการรับรู้
พื้นที่มีการรับรู้
พื้นที่มีการรับรู้
digital สมัยใหม่มาใช้เพื่อให้เข้าถึงประชาชน
ข่าวสารของกรมฯ          ข่าวสารของกรมฯ ข่าวสารของกรมฯ
ครอบคลุมทั่วประเทศและมีรายงานผลการ
จากสถานีวิทยุฯ
จากสถานีวิทยุฯ
จากสถานีวิทยุฯ
ติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่อง
และสื่อต่าง ๆ
และสื่อต่าง ๆ
และสื่อต่าง ๆ
๔.ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร และประชาชนทัว่ ไปเกิดความเชือ่ ถือ เชือ่ มัน่ และศรัทธา ต่อเจ้าหน้าที่
ของกรมฯ และเห็นคุณค่าของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จโครงการ
๖.๑ ผลส�ำรวจทัศนคติของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีม่ ตี อ่ บุคลากรของกรมอยูใ่ นระดับดีมาก ๔.๒๕
๖.๒ ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย สามารถรับรู้ เข้าถึง และสือ่ สารแลกเปลีย่ น
ได้แบบสองทาง (two way communication)
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด   
ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ – ๒
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โครงการที่ ๓.๒ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป มีความเชื่อถือ เชื่อมั่นและ
ศรัทธา ต่อสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และสมาชิก
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๒
๖๓
ทบทวนแผนการสร้างภาพลักษณ์และมาตรฐานฯ ทุกปี

๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ วางแผนการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ และมาตรฐาน
สหกรณ์ ให้เกิดความเชื่อถือ
เชื่อมั่นและศรัทธา ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว

๖๐
๖๑
มีแผนการสร้าง
ภาพลักษณ์และ
มาตรฐานที่ทำ�ให้
เกิดความเชื่อถือ
ซึ่งได้รับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
๑. มีกิจกรรมยกย่อง เชิดชู และเผยแพร่ฯ ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ

๓.๒ จัดกิจกรรมยกย่อง
เชิดชูและเผยแพร่สหกรณ์
ที่มีผลงานดี ที่ครอบคลุม
ทุกมิติ เช่น ผลประกอบการ  
การบริหารจัดการ ระบบ
คุณธรรมจริยธรรม
การบริหารทรัพยากรบุคคล
และระบบงาน เป็นต้น
๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้ ให้มีสหกรณ์
สหกรณ์อื่น นำ�ผลงานของ ต้นแบบ
อย่างน้อย จังหวัด
สหกรณ์ที่มีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดี (BEST PRAC- ละ  ๑ แห่ง
TICES) ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ

๓.๔ ส่งเสริมให้สหกรณ์
แสดงออกถึงความรับผิด
ชอบต่อสังคม (CSR) เช่น
การจัดทำ�กิจกรรมเอื้ออาทร
ต่อชุมชนและสังคม สร้าง
เครือข่ายกิจกรรมของ
ขบวนการสหกรณ์

ร้อยละ ๖๐
ของสหกรณ์ที่
มีกิจกรรมการ
แสดงออกถึง
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ร้อยละ ๓๐ ของ
สหกรณ์ที่ไม่ใช่
สหกรณ์ต้นแบบ
นำ�แนวทางการ
ปฏิบัติที่ดี (BEST
PRACTICES)   
ไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการ
และมีรายงานผล
การดำ�เนินงานใน
ทุกมิติ
๑.ร้อยละ ๗๐ ของ
สหกรณ์ที่มีกิจกรรม
การแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
๒. ระดับความพึง
พอใจและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนและ
สังคม ที่มี

ร้อยละ ๔๐ ของ
สหกรณ์ที่ไม่ใช่
สหกรณ์ต้นแบบ
นำ�แนวทางการ
ปฏิบัติที่ดี (BEST
PRACTICES)     
ไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการ
และมีรายงานผล
การดำ�เนินงานใน
ทุกมิติ
๑.ร้อยละ ๘๐
ของสหกรณ์ที่
มีกิจกรรมการ
แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม
๒. ระดับความพึง
พอใจและคุณภาพ
ชีวติ ของชุมชนและ

๖๔

ร้อยละ ๕๐ ของ
สหกรณ์ที่ไม่ใช่
สหกรณ์ต้นแบบ
นำ�แนวทางการ
ปฏิบัติที่ดี (BEST
PRACTICES)  ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการและ
มีรายงานผลการ
ดำ�เนินงานในทุกมิติ

ร้อยละ ๖๐ ของ
สหกรณ์ที่ไม่ใช่
สหกรณ์ต้นแบบนำ�
แนวทางการปฏิบัติที่ดี
(BEST PRACTICES)     
ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ และ
มีรายงานผลการ
ดำ�เนินงานในทุกมิติ

๑.ร้อยละ ๙๐ ของ
สหกรณ์ที่มีกิจกรรม
การแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม
๒. ระดับความพึง
พอใจและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนและ
สังคม ที่มีต่อ

๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของ
สหกรณ์ที่มีกิจกรรม
การแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม
๒. ระดับความพึง
พอใจและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนและ
สังคม ที่มีต่อ
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
กิจกรรมของแต่ละ
ต่อกิจกรรมของ สังคม ที่มีต่อ
แต่ละสหกรณ์ อยู่ กิจกรรมของแต่ละ สหกรณ์ อยู่ในระดับ
ดีมากถึงดีเยี่ยมและ
ในระดับดีมากถึง สหกรณ์ อยู่ใน
ดีเยี่ยม
ระดับดีมากถึงดี เพิ่มขึ้นทุกปี
๓. ร้อยละ ๒๐
เยี่ยมและเพิ่มขึ้น ๓. ร้อยละ ๔๐
ของสหกรณ์ระดับ
ของสหกรณ์ระดับ ทุกปี
จังหวัดมีการรวม
จังหวัดมีการรวม ๓. ร้อยละ ๓๐
ตัวกันเป็นเครือข่าย ของสหกรณ์ระดับ ตัวกันเป็นเครือข่าย
เพือ่ ช่วยเหลือชุมชน จังหวัดมีการรวม เพื่อช่วยเหลือชุมชน
และสังคมให้มีความ
ตัวกันเป็นเครือ
และสังคมให้มี
ความอยู่ดีกินดี
ข่ายเพื่อช่วยเหลือ อยู่ดีกินดี
๔. ดัชนีมวลรวม ชุมชนและสังคมให้ ๔. ดัชนีมวลรวม
ด้านความสุขของ มีความอยู่ดีกินดี ด้านความสุขของ
สังคมและชุมชน ๔. ดัชนีมวลรวม สังคมและชุมชน
ด้านความสุขของ อยู่ในระดับดี (สูง
อยู่ในระดับดี
(มากกว่า ๓.๕๑) สังคมและชุมชน ขึ้นกว่าปีฐานทุกปี)
อยู่ในระดับดี (สูง
ขึ้นกว่าปีฐานทุกปี)
ร้อยละ ๖๐ ของ ร้อยละ ๗๐ ของ ร้อยละ ๘๐ ของ ร้อยละ ๙๐ ของ
๓.๕ เผยแพร่ภาพลักษณ์
ประชาชนระดับ ประชาชนระดับท้อง
ประชาชนระดับ ประชาชนระดับ
สหกรณ์ที่มีผลงานดีและ
ท้องถิ่น มีการรับ ท้องถิ่น มีการรับ ถิ่น มีการรับรู้และมี
ท้องถิ่น
ประสบความสำ�เร็จ เพื่อ
มีการรับรู้และมี รู้และมีมุมมองเชิง รู้และมีมุมมองเชิง มุมมองเชิงบวกต่อ
สร้างความเชื่อถือ เชื่อ
มั่น และศรัทธา ผ่านช่อง มุมมองเชิงบวก บวกต่อภาพลักษณ์ บวกต่อภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์สหกรณ์
สหกรณ์
สหกรณ์
ทางการสื่อสารที่หลากหลาย ต่อภาพลักษณ์
สหกรณ์
๔. ประมาณการงบประมาณ
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
(ล้านบาท)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

๖๔
กิจกรรมของแต่ละ
สหกรณ์ อยู่ในระดับ
ดีมากถึงดีเยี่ยมและ
เพิ่มขึ้นทุกปี
๓. ร้อยละ ๕๐ ของ
สหกรณ์ระดับจังหวัด
มีการรวมตัวกันเป็น
เครือข่ายเพื่อช่วย
เหลือชุมชนและสังคม
ให้มีความอยู่ดีกินดี
๔. ดัชนีมวลรวมด้าน
ความสุขของสังคม
และชุมชน อยู่ใน
ระดับดี (สูงขึ้นกว่า
ปีฐานทุกปี)

ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชาชนระดับ
ท้องถิ่น
มีการรับรู้และมีมุม
มองเชิงบวกต่อภาพ
ลักษณ์สหกรณ์
๒๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สมาชิกสหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร และประชาชนทัว่ ไป มีความเชือ่ ถือ เชือ่ มัน่ และศรัทธา ต่อสหกรณ์
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จโครงการ
๖.๑ ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนระดับท้องถิน่ มีการรับรูแ้ ละมีมมุ มองเชิงบวกต่อภาพลักษณ์สหกรณ์
๖.๒ ระดับความพึงพอใจและคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม ทีม่ ตี อ่ กิจกรรมของแต่ละสหกรณ์
อยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม
๖.๓ ดัชนีมวลรวมด้านความสุขของสังคมและชุมชน อยู่ในระดับดี (สูงขึ้นกว่าปีฐานทุกปี)
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ		
ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด ส�ำนักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ – ๒ และสหกรณ์ทุกแห่ง
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โครงการที่ ๓.๓ ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้สหกรณ์ระดับอ�ำเภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับฐานรากของประเทศ
๑. วัตถุประสงค์
ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ�ำเภอเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานราก
๒. กลุ่มเป้าหมาย  สหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ�ำเภอ ๘๘๒ แห่ง
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับอำ�เภอที่เป็น
ฐานรากวางยุทธศาสตร์การขับ
เคลื่อนสหกรณ์ระดับอำ�เภอ ทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว

๓.๒ ส่งเสริม/ผลักดันสหกรณ์
ภาคการเกษตรระดับอำ�เภอ ๆ
ละ ๑ แห่ง เป็นสหกรณ์ต้นแบบ
และเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจระดับฐานรากตาม
ความเหมาะสมของสภาพท้อง
ถิ่นเช่นสร้างเครือข่ายความร่วม
มือระดับชุมชน ท้องถิ่น พัฒนา
ระบบ SUPPLY CHAIN เชื่อม
โยงระหว่างผู้ผลิต SUPPLIER
ผู้จัดจำ�หน่าย ตลาดและลูกค้า
ให้กับสหกรณ์และสมาชิก
สหกรณ์ การพัฒนาระบบการ
ออมในชุมชน รวมทั้งระบบจูงใจ
ให้รางวัล สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์

๖๐
มีรายงานผล
การวิเคราะห์
สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมใน
ระดับอำ�เภอที่
เป็นฐานรากมี
ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนสหกรณ์
ระดับอำ�เภอ ทั้ง
ระยะสั้นและระยะ
ยาวที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะ
กรรมการอำ�เภอ
มีสหกรณ์ภาค
การเกษตรที่เป็น
ศูนย์กลางการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจ
ระดับอำ�เภอ
อำ�เภอละ ๑
สหกรณ์

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
ทบทวนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสหกรณ์ระดับอำ�เภอให้สอดคล้องกับสภาพ
สถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวทุกปี

สหกรณ์ภาคการเกษตรในอำ�เภอมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐ ทุกปี         
จากปีที่ผ่านมา
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๓ รณรงค์ให้เกษตรกรและ
หรือประชาชนในอำ�เภอเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์/สมาชิกสมทบ

๓.๔ พัฒนาผู้บริหารสหกรณ์
ในระดับอำ�เภอให้เป็นต้นแบบ
ด้านธรรมาภิบาลและมีขีด
ความสามารถทางการบริหาร
จัดการ เช่น การบริหารธุรกิจ
สมัยใหม่ การตลาด โลจิสติกส์
การเงิน และเทคโนโลยีดิจิตอล
รวมถึงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมสำ�หรับผู้บริหาร

๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๖๐
ร้อยละ ๔๐ ของ
เกษตรกรและ
หรือประชาชนใน
อำ�เภอเป็นสมาชิก/
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ์
ร้อยละ ๖๐ ของ
ผู้บริหารสหกรณ์
ในระดับอำ�เภอ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในด้าน
ธรรมาภิบาลและ
ขีดความสามารถ
ทางการบริหาร
จัดการ

๒๐

๖๑
ร้อยละ ๕๐ ของ
เกษตรกรและ
หรือประชาชนใน
อำ�เภอเป็นสมาชิก/
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ์
๑.ร้อยละ ๗๐ ของ
ผู้บริหารสหกรณ์
ในระดับอำ�เภอ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในด้าน
ธรรมาภิบาลและ
มีขีดความสามารถ
ทางการบริหาร
จัดการ
๒. ผ่านเกณฑ์การ
วัดวิสัยทัศน์
ผู้บริหารจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
ไม่น้อยกว่าระดับ ๔
๒๐

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๒
ร้อยละ ๖๐ ของ
เกษตรกรและ
หรือประชาชนใน
อำ�เภอเป็นสมาชิก/
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ์
๑.ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้บริหารสหกรณ์ใน
ระดับอำ�เภอ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในด้าน
ธรรมาภิบาลและ
มีขีดความสามารถ
ทางการบริหาร
จัดการ
๒. ผ่านเกณฑ์การ
วัดวิสัยทัศน์
ผู้บริหารจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
ไม่น้อยกว่าระดับ ๔
๒๐

๖๓
ร้อยละ ๗๐ ของ
เกษตรกรและ
หรือประชาชนใน
อำ�เภอเป็นสมาชิก/
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ์
๑.ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้บริหารสหกรณ์ใน
ระดับอำ�เภอ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในด้าน
ธรรมาภิบาลและ
มีขีดความสามารถ
ทางการบริหาร
จัดการ
๒. ผ่านเกณฑ์การ
วัดวิสัยทัศน์
ผู้บริหารจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
ไม่น้อยกว่าระดับ ๔
๒๐

๖๔
ร้อยละ ๘๐ ของ
เกษตรกรและ
หรือประชาชนใน
อำ�เภอเป็นสมาชิก/
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ์
๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้บริหารสหกรณ์ใน
ระดับอำ�เภอ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในด้าน
ธรรมาภิบาลและ
มีขีดความสามารถ
ทางการบริหาร
จัดการ
๒. ผ่านเกณฑ์การ
วัดวิสัยทัศน์
ผู้บริหารจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
ไม่นอ้ ยกว่าระดับ ๔
๒๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ�ำเภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับฐานราก
๖. ตัวชีวัดความส�ำเร็จโครงการ
๖.๑ ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคเกษตรของจังหวัด
๖.๒ เกษตรกรและหรือประชาชนในอ�ำเภอเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์/สมาชิกสมทบ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐ ของเกษตรกรในอ�ำเภอ
๖.๓ ผู้บริหารสหกรณ์เป็นผู้บริหารมืออาชีพภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและ
ร้านค้า กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  ส�ำนักงาน
สหกรณ์จงั หวัด ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ ที่ ๑ – ๒ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สหกรณ์ภาคการเกษตร และชุมนุมสหกรณ์ภาคการเกษตร หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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โครงการที่ ๓.๔ สหกรณ์สีเขียว (Green Coop)
๑. วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรมีการด�ำเนินกิจกรรมเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และให้ความ
ส�ำคัญกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยให้มคี วามสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม (Sustainable
Development)
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีเขียว (Green Coop)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
มีรายงานผลการทบทวนวิเคราะห์ วิจัยและสารสนเทศ ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของแต่ละจังหวัดที่ได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัดทุกปี

๖๐
มีรายงานผลการ
วิเคราะห์ วิจัย
และสารสนเทศ
ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อม
ของแต่ละจังหวัด
ที่ได้รับความเห็น
ชอบจากคณะ
กรรมการจังหวัด
๓.๒ วางแผนการจัดการรองรับการ
ร้อยละ ๓๐             ๑. มีการทบทวนแผน
เปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศ
ของสหกรณ์ ใน ๒. สหกรณ์ในจังหวัดมีส่วนร่วมในการจัดทำ�แผน CSR ทั้งในระยะสั้นและ
(CLIMATE CHANGE) เชิงกลยุทธ์ เช่น จังหวัดมีส่วนร่วม ยาวและมีการปฏิบัติกิจกรรมตามแผน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
  - การสร้างแบรนด์ Green coop และ ในการจัดทำ�แผน
เครือข่ายธุรกิจสีเขียว Green Business CSR ทั้งในระยะ
  - ส่งเสริม สนับสนุน กระตุน้ ผลักดัน สั้นและยาว และมี
ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และสมาชิก การปฏิบัติกิจกรรม
ผลิตและแปรรูป สินค้าเกษตร ที่ไม่
ตามแผน
ทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม
  - การลดการใช้กระดาษ
  - ประหยัดพลังงานและน้ำ�
  - ส่งเสริมให้สหกรณ์บริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมระดับ
โลก (ISO)
  - กำ�หนดเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวม
สารสนเทศ โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การจัดการ โครงการที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมสภาพแวดล้อมทางสังคมชุมชน
ท้องถิ่น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพบรรยากาศ (CLIMATE
CHANGE) ของแต่ละจังหวัด ร่วมกับ
สหกรณ์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๓ จัดทำ�เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติที่ดี บทความ บท
เรียนแห่งความสำ�เร็จเกี่ยวกับการจัดการ
สภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
สหกรณ์อื่นนำ�ไปเป็นแนวทางปฏิบัติ
๓.๔ รณรงค์และปลูกจิตสำ�นึกให้บุคลากร
ในขบวนการสหกรณ์ ตระหนักและให้
ความสำ�คัญกับการดำ�เนินกิจกรรมเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเสวนาแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน การจัดกิจกรรมวัน Green Coop Day
๓.๕ การยกระดับและสร้างภาพลักษณ์
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่สหกรณ์
ของแต่ละพื้นที่ เช่น การประกวดแข่งขัน
การให้รางวัลและสิ่งจูงใจอื่น ๆ ให้กับ
สหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการตามโครงการ
สหกรณ์สีเขียว
๓.๖ กำ�หนดเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ระดับ Green Coop City ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมขององค์กรภาครัฐ
หรือเอกชนที่ประสบความสำ�เร็จ เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทุกปี

บุคลากรสหกรณ์แต่ละจังหวัดมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๓๐ ของ
บุคลากรสหกรณ์
แต่ละจังหวัด
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ ๕
ของสหกรณ์
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน
Green Coop

ร้อยละ ๑๐
ของสหกรณ์
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน
Green Coop

ร้อยละ ๒๐
ของสหกรณ์
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน Green
Coop

ร้อยละ ๒๕
ของสหกรณ์
การรับรอง
มาตรฐาน
Green Coop

ร้อยละ ๓๐
ของสหกรณ์
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน
Green Coop

มีรายงานผลการ
กำ�หนดเกณฑ์
มาตรฐานสิ่ง
แวดล้อมระดับ
Green Coop City
ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
๕

ร้อยละ ๒๐
ของสหกรณ์ที่
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน
Green Coop
ได้รับยกย่อง
ให้เป็น Green
Coop City
๕

ร้อยละ ๒๕
ของสหกรณ์ที่
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน
Green Coop
ได้รับยกย่อง
ให้เป็น Green
Coop City
๕

ร้อยละ ๓๐
ของสหกรณ์ที่
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน
Green Coop
ได้รับยกย่อง
ให้เป็น Green
Coop City
๕

ร้อยละ ๓๕
ของสหกรณ์ที่
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน
Green Coop
ได้รับยกย่อง
ให้เป็น Green
Coop City
๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการด�ำเนินกิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีความสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
(Sustainable Development)
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จโครงการ
๖.๑  ร้อยละ ๑๐-๓๐ ของสหกรณ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน Green Coop
๖.๒  ร้อยละ ๒๐-๓๕ ของสหกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Green Coop ได้รับยกย่อง
ให้เป็น Green Coop City
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่ เกษตรกร ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ - ๒ และ
สหกรณ์ภาคการเกษตร
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
๔.๑ โครงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๔.๒ โครงการส่งเสริมการนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์
โครงการที่ ๔.๑ สร้างและพัฒนานวัตกรรมในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
๑.๒ เผยแพร่นวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
๒. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์จ�ำนวน ๔,๐๐๐ แห่ง และกลุ่มเกษตรกร จ�ำนวน ๒,๐๐๐ แห่ง รวม ๖,๐๐๐ แห่ง
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๓.๑ คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม
สหกรณ์ปีละ ๒๐๐ แห่ง
เกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเกษตรกรปีละ ๑๐๐ แห่ง
๓.๒ ประชุมพัฒนาบุคลากรของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๔ รุ่นๆ ละ ๑๕๐ ราย รวม ๖๐๐ ราย                                       
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์และ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรละ ๒ ราย
กลุ่มเกษตรกร
ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐
- ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนางาน
ของผู้เข้ารับการ ของผู้เข้ารับการ ของผู้เข้ารับการ ของผู้เข้ารับการ ของผู้เข้ารับการ
ประจำ�สู่งานวิจัย (R๒R - Rou- อบรม นำ�ผลวิจัย อบรม นำ�ผลวิจัย อบรม นำ�ผลวิจัย อบรม นำ�ผลวิจัย อบรม นำ�ผลวิจัย
tine to Research)
R2R และความรู้ R2R และความรู้ R2R และความรู้ R2R และความรู้ R2R และความรู้
- เพื่อสร้างแนวคิดในการกำ�หนด
ไปพัฒนาและ
ไปพัฒนาและ
ไปพัฒนาและ
ไปพัฒนาและ
ไปพัฒนาและ
นวัตกรรม/หรือนำ�นวัตกรรมที่มี
สร้างนวัตกรรม สร้างนวัตกรรม
สร้างนวัตกรรม สร้างนวัตกรรม สร้างนวัตกรรม
อยู่แล้วไปพัฒนา
- มีรายงานผล
- มีรายงานผลการ มีรายงานผล
๓.๓ ประกวดนวัตกรรม เช่น
-มีหลักเกณฑ์การ - มีรายงานผล
จัดกิจกรรมการประ การจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรม
ประกวดนวัตกรรม การจัดกิจกรรม
นวัตกรรมการลดต้นทุนการ
การประกวด
กวดนวัตกรรมฯ การประกวด
การประกวด
ดำ�เนินงาน (Cost - Reduction -มีการเผยแพร่
นวัตกรรมฯ ปี ๖๒ นวัตกรรมฯ ปี ๖๓
นวัตกรรมฯ ปี ๖๐ ปี ๖๑
innovation) นวัตกรรมด้าน
- มีรายงานผล - มีรายงานผล
- มีรายงานผล
กระบวนการทำ�งาน (Process in- มีรายงานผล
การนำ�นวัตกรรม การนำ�นวัตกรรม การนำ�นวัตกรรม การนำ�นวัตกรรม
novation) นวัตกรรมด้านบริการ
(Service innovation) เป็นต้น
ไปใช้ในการบริหาร ไปใช้ในการบริหาร ไปใช้ในการบริหาร ไปใช้ในการบริหาร
จัดการ เช่น
จัดการ เช่น  
จัดการ เช่น
จัดการ เช่น
ความผิดพลาด
ความผิดพลาด
ความผิดพลาด
ความผิดพลาด
ลดลง, ผลประกอบ ลดลง, ผลประกอบ ลดลง, ผประกอบ ลดลง, ผลประกอบ
การสูงขึ้น
การสูงขึ้น
การสูงขึ้น
การสูงขึ้น
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

๓.๔ เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
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มีแนวทางและช่อง
ทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ผลงานนวัตกรรม

ร้อยละ ๕๐ ของ
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับผลงาน

ร้อยละ ๖๐ ของ
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับผลงาน

ร้อยละ ๗๐ ของ
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับผลงาน

ร้อยละ ๘๐ ของ
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับผลงาน

บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
นวัตกรรมผ่าน
นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์ วิทยุ/
สิ่งพิมพ์ วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียล โทรทัศน์/โซเชียล
มีเดีย
มีเดีย
- มีรายงานผล
- มีรายงานผล
การเผยแพร่
การเผยแพร่
นวัตกรรม ปี ๖๑ นวัตกรรม ปี ๖๒
มีรายงานผล
มีรายงานผล
๓.๕. ทบทวนแผนสร้างและพัฒนา มีรายงานผล
การทบทวนแผน
นวัตกรรมในสหกรณ์และกลุ่ม
การทบทวนแผน การทบทวนแผน
สร้างและพัฒนา สร้างและพัฒนา สร้างและพัฒนา
เกษตรกร
นวัตกรรมใน
นวัตกรรมใน
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม สหกรณ์และกลุ่ม สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ปี ๖๐ เกษตรกร ปี ๖๑
เกษตรกร
๔. ประมาณการงบประมาณ
๕
๕
๕
(ล้านบาท)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

(ปี)
๖๓
นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์ วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียล
มีเดีย
- มีรายงานผล
การเผยแพร่
นวัตกรรม ปี ๖๓
มีรายงานผล
การทบทวนแผน
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ปี ๖๒
๕

๖๔
นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์ วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียล
มีเดีย
- มีรายงานผล
การเผยแพร่
นวัตกรรม ปี ๖๔  
มีรายงานผล
การทบทวนแผน
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ปี ๖๓
๕

(นิยาม : สหกรณ์หมายถึงสหกรณ์ทั้ง ๗ ประเภท)

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีนวัตกรรมและน�ำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕.๒ ท�ำให้สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น
๕.๓ ท�ำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก ส่งผล
ให้สมาชิกมีความยั่งยืนและสหกรณ์มีความมั่นคง
๕.๔ ท�ำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พัฒนานวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยี
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย
๖.๒ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สร้างนวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยี
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มากกว่าร้อยละ ๒๐ ของกลุ่มเป้าหมาย
๖.๓ มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการรับรู้นวัตกรรมด้านธุรกิจ/
การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กองพัฒนา
สหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
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โครงการที่ ๔.๒ ส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑. วัตถุประสงค์ เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน การน�ำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และจัดหาเทคโนโลยีดา้ นการเงิน
มาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีละ ๒๐๐ แห่ง
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ การเตรียมส่งเสริมการนำ�
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- การกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ขั้นตอน การคัดเลือกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย
-  สำ�รวจความต้องการพร้อม
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
๓.๒ สนับสนุนงบอุดหนุนให้กลุ่ม
เป้าหมายเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ เพื่อการปฏิบัติงาน
เช่น โปรแกรมทางบัญชีของ
สหกรณ์ การจัดทำ�ฐานข้อมูล  
การจัดทำ�แผนธุรกิจของสหกรณ์
และจัดทำ�แผนบริหารความ
เสี่ยง การใช้ข้อมูลทางการเงิน
จาก Internet และนำ�ข้อมูล
จากการวิเคราะห์การเงินของ
สหกรณ์มาใช้ในการบริหาร
งานของสหกรณ์เป็นประจำ�ทุก
ไตรมาส เป็นต้น
๓.๓ อบรมให้ความรู้แก่สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับการนำ�
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
จะนำ�มาใช้อย่างต่อเนื่อง
เช่น โปรแกรมทางบัญชี การ
วิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำ�
ฐานข้อมูล เป็นต้น
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
- มีหลักเกณฑ์วิธี - มีรายงานผลการ - มีรายงานผล - มีรายงานผลการ
การขั้นตอนการ
ทบทวนหลักเกณฑ์ การทบทวนหลัก ทบทวนหลักเกณฑ์
คัดเลือกฯ ที่ได้รับ วิธีการ ขั้นตอน
เกณฑ์วิธีการ ขั้น วิธีการ ขั้นตอน
ความเห็นชอบจากผู้ การคัดเลือกฯ
ตอน การคัด
การคัดเลือกฯ
บริหารกรมส่งเสริม ปี ๖๐
เลือกฯ ปี ๖๑
ปี ๖๒
สหกรณ์
- มีรายงานผลสำ�รวจความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- มีกลุ่มเป้าหมาย ปีละ ๒๐๐ แห่ง
- มีรายงานผลการ
- มีแผนสนับสนุน - มีรายงานผลการ - มีรายงาน
ดำ�เนินงานตาม
ผลการดำ�เนิน
งบประมาณ
ดำ�เนินงานตาม
แผนได้แก่สนับสนุน
- มีหลักเกณฑ์การ แผนได้แก่สนับสนุน งานตามแผน
ได้แก่สนับสนุน คอมพิวเตอร์และ
ให้เงินอุดหนุน
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ให้กับ
และอุปกรณ์
สหกรณ์/กลุ่ม
อุปกรณ์ให้กับ
ให้กับสหกรณ์/
เกษตรกร จำ�นวน
สหกรณ์/กลุ่ม
กลุ่มเกษตรกร
จำ�นวน ๒๐๐ ชุด เกษตรกร จำ�นวน ๒๐๐ ชุด และนำ�
๒๐๐ ชุด และนำ� ไปใช้ในการปฏิบัติ
และนำ�ไปใช้ใน
ไปใช้ในการปฏิบัติ งาน ร้อยละ ๗๐
การปฏิบัติงาน
งาน ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๕๐

มีแผนการอบรม
ให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมร้อยละ
๔๐ ของผู้เข้ารับ
การอบรม นำ�ความ
รู้ไปใช้ในการปฏิบัติ
งานและพัฒนา
ระบบการทำ�งาน
อย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ ๕๐ ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
นำ�ความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบ
การทำ�งานอย่าง
ต่อเนื่อง

ร้อยละ ๖๐ ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
นำ�ความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบ
การทำ�งานอย่าง
ต่อเนื่อง

ร้อยละ ๗๐ ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
นำ�ความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบ
การทำ�งานอย่าง
ต่อเนื่อง

๖๔
- มีรายงานผล
การทบทวนหลัก
เกณฑ์วิธีการ ขั้น
ตอน การคัดเลือกฯ
ปี ๖๓

- มีรายงานผลการ
ดำ�เนินงานตาม
แผนได้แก่สนับสนุน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ให้กับ
สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร จำ�นวน
๒๐๐ ชุด และนำ�
ไปใช้ในการปฏิบัติ
งาน ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
นำ�ความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบ
การทำ�งานอย่าง
ต่อเนื่อง

บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๖๐
๓.๔ ทบทวนแผนส่งเสริมการนำ� มีรายงานผล
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การทบทวนแผน
ส่งเสริมการนำ�
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
๔. ประมาณการงบประมาณ
๕
(ล้านบาท)

เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
มีรายงานผล
มีรายงานผล
การทบทวนแผน การทบทวนแผน
ส่งเสริมการนำ�
ส่งเสริมการนำ�
เทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ปี ๖๐ นวัตกรรม ปี ๖๑
๕
๕

(ปี)
๖๓
มีรายงานผล
การทบทวนแผน
ส่งเสริมการนำ�
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ปี ๖๒
๕

๖๔
มีรายงานผล
การทบทวนแผน
ส่งเสริมการนำ�
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ปี ๖๓
๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายสามารถน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
ด�ำเนินงานด้านการเงิน
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่ เกษตรกร  กองพัฒนาสหกรณ์ดา้ นการเงินและ
ร้านค้า

93

แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการกำ�กับดูแล
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
๕.๑ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
เพื่อสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการ
ส่งเสริมสหกรณ์
๕.๒ โครงการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความ
เข้มแข็งของสหกรณ์ ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
๕.๓ โครงการพัฒนาการเรียนรู้การจัดทำ�เว็บไซต์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๕.๔ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่น
๕.๕ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธิ์ ให้กับนิคมสหกรณ์และสหกรณ์ใน
เขตนิคมสหกรณ์
๕.๖ โครงการกำ�หนดมาตรฐานโปรแกรมสนับสนุนการดำ�เนินงานของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
๕.๗ โครงการเกษตรดิจิตอล
๕.๘ โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อใช้ในการ แนะนำ� ส่งเสริม กำ�กับ และตรวจ
สอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๕.๙ โครงการ IT เพื่อการตรวจการสหกรณ์
๕.๑๐ โครงการ IT เพื่อการใช้อำ�นาจนายทะเบียนสหกรณ์

94

บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการก�ำกับดูแล
โครงการที่ ๕.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อ
สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย
ทุกหน่วยงานในสังกัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์   จ�ำนวน ๑๕๒ แห่ง  ได้แก่ ส�ำนักงาน
สหกรณ์จงั หวัด  ๗๖  แห่ง ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ ๒  ศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ ๒๐ แห่ง และนิคมสหกรณ์ ๕๕ แห่ง
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ เชื่อมโยงระบบเครือข่าย
สื่อสารและข้อมูลสารสนเทศ
ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับ
หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาค
๓.๒ บำ�รุงรักษาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานแก่
หน่วยงานภายในกรม
๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๖๐
วางระบบพัฒนา
เครือข่าย

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
มีระบบ
เครือข่ายภายใน      
เชื่อมโยงกัน ๑๕๒
แห่ง

๖๓

๖๔

บำ�รุงรักษา
ดูแลระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
๑๐

๓

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมหน่วยงาน
ภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีความเร็วที่เหมาะสม ทันสมัย ปลอดภัย รองรับความต้องการใช้งาน
ของทุกหน่วยงานทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
๕.๒ การบริหารจัดการด้านเครือข่ายสือ่ สารสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์มคี วามเป็น
เอกภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกันสามารถดูแลและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งองค์กร
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ปี ๒๕๖๑ สามารถพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานเพื่อรองรับระบบ
งาน/ระบบงานให้ครอบคลุมหน่วยงานของกรม จ�ำนวน ๑๕๒ แห่ง
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการที่ ๕.๒ เชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพือ่ เชือ่ มโยงระบบเครือข่ายสือ่ สารและข้อมูลสารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง ส�ำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ให้มคี วามเร็วทีเ่ หมาะสม ทันสมัย ปลอดภัย และรองรับความต้องการ
ใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๑.๒ เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศให้เป็นเอกภาพเพื่อ
สนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒. กลุ่มเป้าหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทย      
กรมการปกครอง ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ เพื่อ
ออกแบบระบบ
๓.๒ เชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูล
สารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
หน่วยงานเป้าหมาย

๖๐
ออกแบบ
ระบบ

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒

96

๖๔

เชื่อมโยงระบบกับ
๗ หน่วยงานภายนอก
ให้มีความเชื่อมโยง

๓.๓ ทดสอบระบบเพื่อการใช้งานจริงและปรับปรุง
ระบบงาน
๓.๔ ประเมินเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบ
๓.๕ บำ�รุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูล
สารสนเทศระหว่างหน่วยงาน
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๖๓

บำ�รุงรักษา และปรับปรุงระบบ       
ให้สนองต่อความต้องการ            
ได้อย่างรวดเร็ว
๑๐

๓

บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง ส�ำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ให้มคี วามเร็วทีเ่ หมาะสม ทันสมัย ปลอดภัย และรองรับความ
ต้องการใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต   
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ปี ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์มรี ะบบเครือข่ายสือ่ สารข้อมูลสารสนเทศทีส่ ามารถเชือ่ มโยง
เพือ่ รองรับการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กบั หน่วยงานภายนอก จ�ำนวน ๗ หน่วยงาน
ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง ส�ำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด  
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

โครงการที่ ๕.๓ พัฒนาการเรียนรู้การจัดท�ำเว็บไซต์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีความรู้
ทักษะ ความช�ำนาญในเรื่องการจัดท�ำเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน
๒. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ปีละ ๖ รุ่นๆ ละ ๓๐ คน รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน ๗๐๐ คน
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ รวบรวมความต้องการในการใช้งานเว็บไซต์

๖๐
จำ�นวนความต้องการ

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒

๖๓

๓.๒ จัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย

ติดตั้งอุปกรณ์

๓.๓ พัฒนาระบบเว็บไซต์

จำ�นวนเว็บไซต์
สหกรณ์
อบรมบุคลากร ๗๐๐ คน
ปีละ ๑ ครั้ง
๕
๓
๓

๓.๔ อบรมและประชาสัมพันธ์การใช้งาน
๓.๕ ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๖๔

๓

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการพัฒนาระบบเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงาน รวมถึงสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร มีเว็บไซต์ไว้ใช้ในการด�ำเนินงาน ตลอดจนใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีระบบเว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบันเพิ่มขึ้นปีละ
๖๐ สหกรณ์ รวม ๓๐๐ สหกรณ์
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

โครงการที่ ๕.๔ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่น
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่นในความรับผิด
ชอบของกรมฯ ส�ำหรับการวางแผนและบริหารจัดการเงินกองทุน
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒

๖๐
๖๓
๖๔
๓.๑ รวบรวมความต้องการและ
ออกแบบระบบ
วิเคราะห์ออกแบบระบบ
๓.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
ติดตั้งอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๓.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
มีระบบฐานข้อมูล
กองทุน ๑ ระบบ
- กองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุนอื่น
ในความรับผิดชอบของกรมฯ
๓.๔ อบรมเจ้าหน้าที่กรมฯ ที่รับผิดชอบ
เจ้าหน้าทีก่ รมฯ ทีร่ บั ผิดชอบกองทุน ได้รบั การอบรม ร้อยละ ๑๐๐
๓.๕ ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปีละ ๑ ครัง้
ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง
๔. ประมาณการงบประมาณ
๐.๕
๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
(ล้านบาท)

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มรี ะบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอืน่ ในความ
รับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ปี ๒๕๖๒ มีระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่นในความ
รับผิดชอบ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ�ำนวน ๑ ระบบ
๖.๒ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เจ้าหน้าทีก่ รมฯ ทีร่ บั ผิดชอบกองทุน ได้รบั การอบรม ร้อยละ ๑๐๐
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

โครงการที่ ๕.๕ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธิ์ ให้กับนิคมสหกรณ์และสหกรณ์ในเขต
นิคมสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนในนิคมสหกรณ์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
๑.๒ เพื่อสามารถน�ำข้อมูลแปลงที่ดิน มาใช้ในระบบ GIS
๒. กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกนิคมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานนิคม
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๑
๖๒

๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์
ออกแบบระบบ
๓.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๓.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูล สมาชิก
เอกสารสิทธิ์และข้อมูลรายแปลง
๓.๔ จัดทำ�แผนที่ GIS
๓.๕ อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบแก่
เจ้าหน้าที่
๓.๖ ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๖๐
ออกแบบ
ระบบ

๖๓

๖๔

ติดตั้งอุปกรณ์
มีระบบฐานข้อมูล สมาชิก เอกสาร
สิทธิ์และข้อมูลรายแปลง ๓ ระบบ
มีแผนที่ GIS รายแปลง เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานนิคมฯ ร้อยละ ๕๐ ต่อปี
ปีละ  ๑ ครั้ง
๐.๕

๕

๑.๕

๑.๕

๑.๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มรี ะบบฐานข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั
เพื่อให้บริการแก่สมาชิก หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถน�ำข้อมูลทะเบียน
สมาชิกและทะเบียนเอกสารสิทธิ์ มาวางแผนการใช้ที่ดิน ให้เป็นไปตามลักษณะพื้นที่ และนโยบายของ
รัฐบาล
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ มีระบบฐานข้อมูล สมาชิก เอกสารสิทธิ์และข้อมูลรายแปลง รวม ๓ ระบบ
๖.๒ มีแผนที่ GIS รายแปลงในเขตนิคมสหกรณ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๖.๓ อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานนิคมฯ ร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการที่ ๕.๖ ก�ำหนดมาตรฐานโปรแกรมสนับสนุนการด�ำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  มีมาตรฐานโปรแกรม ตามที่กรมก�ำหนด ใช้ในการ
ด�ำเนินงาน
๑.๒ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมสหกรณ์ได้ใช้มาตรฐานโปรแกรม ตามทีก่ รมก�ำหนด เป็นเครือ่ ง
มือในการส่งเสริมสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์ที่อยู่ในสถานะด�ำเนินการ  จ�ำนวน  ๗,๑๖๘ สหกรณ์  และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ใน
สถานะด�ำเนินการจ�ำนวน ๔,๑๒๓  กลุ่ม  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๙) ส�ำนักงานสหกรณ์
จังหวัด ๗๖ แห่ง  ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ - ๒
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ กำ�หนดมาตรฐานข้อมูลและรูปแบบ
การทำ�งานของโปรแกรมสำ�หรับสหกรณ์
ต้องปฏิบัติ
๓.๒ แจ้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จัดส่ง
ข้อมูลตามระยะเวลาที่กำ�หนด

๖๐
มีพิมพ์เขียว
ระบบ ๑ ชุด

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒

๖๔

สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกรส่งข้อมูล
ครบตามมาตรฐาน
ข้อมูลที่กำ�หนด
มี data mining
ร้อยละ ๖๐ ของ
สหกรณ์ทั้งหมด

๓.๓ กรมฯ ดำ�เนินการพัฒนาและปรับปรุง
โปรแกรมสนับสนุนการดำ�เนินงานของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Data Mining)
๓.๔ บำ�รุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
โปรแกรมสนับสนุนการดำ�เนินงานของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๖๓

มี data mining
ร้อยละ ๑๐๐

ปีละ ๑ ครั้ง
๑

๑

๒

๒

๒

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรมีมาตรฐานโปรแกรมตามทีก่ รมก�ำหนด ใช้ในการด�ำเนินงาน
๕.๒ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้ใช้ระบบ IT เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสหกรณ์
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๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมบริหารการจัดการสหกรณ์ มีมาตรฐาน
โปรแกรม ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก�ำหนด จ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๖.๒ ปี ๒๕๖๒ มี data mining ร้อยละ ๖๐ ของสหกรณ์ทั้งหมดและในปี ๒๕๖๔ มี data
mining ครบร้อยละ ๑๐๐
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการที่ ๕.๗ เกษตรดิจิตอล
๑.วัตถุประสงค์
๑.๑ เพือ่ จัดท�ำระบบ IT ส�ำหรับประมาณการ ปริมาณและราคาผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์
ที่จะออกสู่ท้องตลาด
๑.๒ เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อข้อมูลให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร น�ำไป
ใช้ประโยชน์ในด้านวางแผนการผลิต การแปรรูป การตลาด
๑.๓ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ส หกรณ์ ภ าคการเกษตรและกลุ ่ ม เกษตรกรมี กิ จ การพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์
๒. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่ม
เกษตรกร
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ รวบรวมความต้องการและ
วิเคราะห์ออกแบบระบบ
๓.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด  Blade และ
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Web
Security)
๓.๓ พัฒนาระบบการประมาณการ
ปริมาณและราคาผลผลิต ที่จะออกสู่
ตลาด (Web & Mobile Application)

๖๐
ออกแบบ
ระบบ

๖๑

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๒
๖๓

๖๔

ติดตั้งอุปกรณ์

มีระบบประมาณการ
ปริมาณและราคา
ผลผลิต ที่จะออกสู่
ตลาด
มีระบบช่วย
สนับสนุน
การตัดสินใจ

๓.๔ พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของเกษตรกรสมาชิก สหกรณ์
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
๓.๕ อบรมและประชาสัมพันธ์การใช้
งาน แก่เกษตรกรสมาชิก สหกรณ์ภาค
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ              
จำ�นวน ๑,๐๐๐ แห่ง มีบุคคลากรเข้าอบรม เกษตรดิจิตอลและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ ๑๐๐

๓.๖ สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตร
มีกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ              
จำ�นวน ๑,๐๐๐ แห่ง มีกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
ต่อปี
ปีละ ๑ ครั้ง

๓.๗ ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบ
๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๑

๑๐

๑๐

๓

๓
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๕. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั กรมส่งเสริมสหกรณ์มเี ครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการช่วยวางแผนการเพาะปลูก
และประมาณการราคาผลผลิตได้ล่วงหน้าแก่สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ แห่ง มี
บุคคลากรเข้าอบรม เกษตรดิจิตอลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ ๑๐๐
๖.๒ สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ แห่ง มี
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ต่อปี
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการที่ ๕.๘ พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อใช้ในการ แนะน�ำ ส่งเสริม ก�ำกับและตรวจสอบ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อจัดท�ำโปรแกรมส�ำหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของสหกรณ์ ให้กับ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ใช้ในการ แนะน�ำ ส่งเสริม ก�ำกับและตรวจสอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดับ
เขต จังหวัด
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ รวบรวมความต้องการและ
วิเคราะห์ ออกแบบระบบ
๓.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade
สำ�หรับติดตั้งระบบงานต่าง ๆ
๓.๓ พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า
ด้านการดำ�เนินงานและด้านการเงิน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๓.๔ พัฒนาระบบส่งเสริมสหกรณ์
ระบบการจัดการข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ และมาตรฐานสหกรณ์ ให้
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน
๓.๕ พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
๓.๖ อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ

๖๐
ออกแบบ
ระบบ

๖๓

๖๔

ติดตั้งระบบ
มีระบบเตือนภัยล่วงหน้า
๑ ระบบ
เชื่อมโยงระบบตรวจสอบ
สหกรณ์ เข้าด้วยกัน
มีระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่กรมฯ ที่รับผิดชอบ ได้รับการอบรม ร้อยละ ๑๐๐

๓.๗ ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒

ปีละ ๑ ครั้ง
๐.๕

๕

ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง
๑.๕

๑.๕

๑.๕

๕. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมสหกรณ์มโี ปรแกรมส�ำหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกีย่ วกับการด�ำเนิน
งานของสหกรณ์ เพื่อใช้ในการ แนะน�ำ ส่งเสริม ก�ำกับและตรวจสอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ  ปี ๒๕๖๑ มีโปรแกรมส�ำหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการด�ำเนิน
งานของสหกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จ�ำนวน  ๑ ระบบ
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการที่ ๕.๙ IT เพื่อการตรวจการสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์ เพือ่ จัดท�ำโปรแกรมส�ำหรับตรวจการสหกรณ์ ให้กบั ผูต้ รวจการสหกรณ์ ใช้ในการ ตรวจ
สอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ตรวจการสหกรณ์ จ�ำนวน ๒,๐๐๐ คน
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์
ออกแบบระบบ
๓.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade สำ�หรับ
ติดตั้งระบบงานต่าง ๆ
๓.๓ พัฒนาระบบตรวจการสหกรณ์ ระบบ
การจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์
ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน
๓.๔ พัฒนาระบบตรวจการสหกรณ์
ด้านการดำ�เนินงานและด้านการเงิน
และด้านการบริหารจัดการ สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
๓.๕ พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้ตรวจการสหกรณ์ และนายทะเบียน
สหกรณ์
๓.๖ อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ
๓.๗ ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๖๐
วางระบบ

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
๖๓

๖๔

ติดตั้งอุปกรณ์
มีระบบตรวจการ
สหกรณ์ ๑ ระบบ

เชื่อมโยงระบบตรวจ
การสหกรณ์กับ
ธุรกิจของสหกรณ์

๐.๕

มีระบบช่วย
สนับสนุนการตัดสิน
ใจ ๑ ระบบ
อบรมผู้ตรวจการสหกรณ์ ร้อยละ ๒๐ ต่อปี
ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง
๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผูต้ รวจการสหกรณ์ มีโปรแกรมส�ำหรับตรวจการสหกรณ์ เกีย่ วกับการด�ำเนินงานของสหกรณ์
เพื่อใช้ในการ แนะน�ำ ก�ำกับและตรวจสอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ปี ๒๕๖๑ มีระบบส�ำหรับตรวจการสหกรณ์ ให้กบั ผูต้ รวจการสหกรณ์ จ�ำนวน ๑ ระบบ
๖.๒ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ผู้ตรวจการสหกรณ์ได้รับการพัฒนาให้ใช้ระบบตรวจการสหกรณ์
ร้อยละ ๒๐ ต่อปี
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการที่ ๕.๑๐ IT เพื่อการใช้อ�ำนาจนายทะเบียนสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลและระบบงานส�ำหรับนายทะเบียนสหกรณ์ และรองนายทะเบียน
สหกรณ์ที่ได้รับมอบอ�ำนาจเพื่อใช้ประกอบในการใช้ดุลยพินิจ
๒. กลุ่มเป้าหมาย รองนายทะเบียนสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภารกิจของนายทะเบียนสหกรณ์
จ�ำนวน ๒๖๐ คน
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์
ออกแบบระบบ
๓.๒ จัดทำ�ระบบงาน “กรอบการใช้อำ�นาจ
ของนายทะเบียนสหกรณ์”
๓.๓ พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสิน
ใจของนายทะเบียนสหกรณ์และรองนาย
ทะเบียนที่ได้รับมอบอำ�นาจ
- การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ และ
ดำ�เนินการตามที่กฎหมายกำ�หนด
๓.๔ อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ แก่
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๓.๕ ดูแลปรับปรุงประสิทธิภาพ
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๖๐
ออกแบบระบบ

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
๖๓

๖๔

ระบบมีความ
สมบูรณ์
พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

๒๖๐ราย

๐.๕

๕

๑.๕

๑.๕

๑.๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑  นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มีโปรแกรมส�ำหรับใช้ประกอบในการใช้ดุลยพินิจ
๕.๒  นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ มีแนวทางในการใช้ดุลยพินิจ เพื่อให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๕.๓  เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง มีกรอบและทิศทางเดียวกันในการเสนอความเห็นต่อนายทะเบียน
หรือรองนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ปี ๒๕๖๑ มีโปรแกรมส�ำหรับการใช้ดุลยพินิจ ให้กับ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
ที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๑ ระบบ
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส�ำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖
สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
๖.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์
๖.๒ โครงการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
โครงการที่ ๖.๑

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพือ่ พัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการบริหารจัดการด้าน
การเงินและการก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
๑.๒ เพือ่ พัฒนาบุคคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มคี วามรูด้ า้ นการเงินและการลงทุน การ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๖๐
๓.๑ ศึกษาแนวทางการบริหาร แนวทางการ
การเงิน การลงทุนของ
บริหารการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์
การลงทุนของ
สหกรณ์ออม
ทรัพย์ ๑ เรื่อง
๓.๒ ร่วมกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สถาบันการเงิน
และหน่วยงานเอกชนเพื่อ
กำ�หนดหลักสูตร
๓.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ข้าราชการที่ส่งเสริมดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์
๓.๔ จัดอบรมหลักสูตรการ
บริหารการเงิน การลงทุน
การบริหารสินทรัพย์
หนี้สินสำ�หรับฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์
๓.๕ จัดทำ�คู่มือส่งเสริม
สหกรณ์ออมทรัพย์ สำ�หรับ
ข้าราชการ
๓.๖ จัดทำ�คู่มือการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สำ�หรับ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์

๖๑

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๒

๖๓

๖๔

หลักสูตรการ
ฝึกอบรม              
๑ หลักสูตร
อบรมเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์
อบรมเจ้าหน้าที่
ฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์
คู่มือส่งเสริมสหกรณ์
ออมทรัพย์ จำ�นวน
๒,๐๐๐ เล่ม
คู่มือการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์
ออมทรัพย์สำ�หรับ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์
จำ�นวน ๒,๐๐๐ เล่ม

109

แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๖๐

๖๑

๐.๕

๕

๓.๗ สหกรณ์ออมทรัพย์ทำ�การ
ประเมินความเสี่ยงของตนเอง

๓.๘ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
ที่ผ่านการอบรมดำ�เนินการ
แนะนำ�ส่งเสริมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตามคู่มือ

๓.๙. ติดตามประเมินผล
๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๒
๖๓
๖๔
ร้อยละ ๘๐ ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่เข้าร่วมโครงการ
มีการประเมินความ
เสี่ยงทุก ๓ เดือน
ร้อยละ ๑๐๐ ของ แนะนำ�ส่ง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เสริมสหกรณ์
สหกรณ์ที่ผ่านการ ทุกเดือน
อบรมดำ�เนินการ
แนะนำ�ส่งเสริม
สหกรณ์ออมทรัพย์
ตามคู่มือ ทุกเดือน
๑ ครั้ง
๑ ครัง้
๑.๕

๑.๕

๑.๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์มคี วามรูด้ า้ นการเงิน การก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
๕.๒ ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถน�ำความรู้ไปปรับใช้กับการก�ำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์ได้
๕.๓ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์มคี วามรูด้ า้ นการเงิน การลงทุน การบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน
๕.๔ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์นำ� ความรูไ้ ปปรับใช้ในการบริหารการเงินของสหกรณ์
๕.๕ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีคู่มือการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์
๕.๖ สหกรณ์ออมทรัพย์มีคู่มือการด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ำหรับฝ่ายจัดการ
สหกรณ์
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ข้าราชการทีเ่ ข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ มีความรูด้ า้ นการเงิน การก�ำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์
๖.๒ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ทเี่ ข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ มีความรูด้ า้ นการเงินการ
ลงทุน การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
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โครงการที่ ๖.๒

จัดตั้งธนาคารสหกรณ์

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ เพื่อให้บริการด้านการเงิน การลงทุนของสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย  สหกรณ์ทั้งหมด
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
๓.๒ ดำ�เนินการศึกษารูปแบบการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
๓.๓. เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐบาลเพื่อขอความ
เห็นชอบ
๓.๔ ดำ�เนินการจัดทำ�กฎหมายจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
๓.๕ ดำ�เนินการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
มีคณะกรรมการฯ
ดำ�เนินการศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสม
เห็นชอบ

๖๓ ๖๔

จัดทำ�กฎหมาย
จัดตั้งธนาคาร
๑๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ขบวนการสหกรณ์มีธนาคารสหกรณ์เป็นสถาบันการเงินโดยเฉพาะ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ธนาคารสหกรณ์ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย ภายในปี ๒๕๖๑
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
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ยุทธศาสตร์ที่ ๗
การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
๗.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์ที่ดี
๗.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งเสริมสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
โครงการที่ ๗.๑ พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์ที่ดี
๑. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่ดี

๒. กลุ่มเป้าหมาย

สหกรณ์ทั้งหมด  

เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๓.๑ วางระบบและมาตรฐาน มีคู่มือที่ประกอบ มีรายงานผลการ -มีผลการทบทวน
คุณภาพการบริหารจัดการที่ดี ไปด้วยระบบและ ถ่ายทอดคู่มือสู่ คู่มือปี ๖๑
แนวทางปฏิบัติ สหกรณ์และเจ้า -มีรายงานผลการ
ของสหกรณ์
หน้าที่ส่งเสริม
ถ่ายทอดคู่มือสู่
- การตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพ ในการพัฒนา
การบริหารจัดการสหกรณ์ คุณภาพการ
ร้อยละ ๑๐๐
สหกรณ์และเจ้า
- แนวทางการปฏิบัติเพื่อ
บริหารจัดการ
หน้าที่ส่งเสริม
นำ�ไปสู่การเป็นสหกรณ์ที่
ร้อยละ ๑๐๐
มีคุณภาพด้านการบริหาร
จัดการ
- ถ่ายทอดคู่มือไปยังสหกรณ์
เป้าหมายและเจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์
-ร้อยละ ๒๐
๓.๒ จัดอบรมให้ความรู้และ มีแผนการอบรม -ร้อยละ ๒๐
ให้ความรู้ด้าน ของสหกรณ์ได้ ของสหกรณ์ได้
วิธีการประยุกต์ใช้คู่มือการ
การพัฒนา เข้ารับการอบรม เข้ารับการอบรม
ปฏิบัติ แก่เจ้าหน้าที่กรม
นำ�ไปใช้
ส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์ คุณภาพการ นำ�ไปใช้
บริหารจัดการ - มีรายงานผล - มีรายงานผล
อบรม
สหกรณ์ที่ดี อบรม
๓.๓ การนำ�ไปสู่การปฏิบัติ
มีแบบรายงานผล ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๔๐
เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ข้อมูลการปฏิบัติ ของสหกรณ์มี
ของสหกรณ์มี
บริหารจัดการที่ดีของสหกรณ์ ของสหกรณ์ แนวทางการ
แนวทางการ
ปฏิบัติและได้นำ� ปฏิบัติและได้นำ�
ไปปฏิบัติ
ไปปฏิบัติ
- มีรายงานผล - มีรายงานผล
การปฏิบัติของ การปฏิบัติของ
สหกรณ์
สหกรณ์
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๔๐
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

(ปี)
๖๓
-มีผลการทบทวน
คู่มือปี ๖๒
-มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือสู่
สหกรณ์และเจ้า
หน้าที่ส่งเสริม
ร้อยละ ๑๐๐

๖๔
-มีผลการทบทวน
คู่มือปี ๖๓
-มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือ
สู่สหกรณ์และ
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริม
ร้อยละ ๑๐๐

-ร้อยละ ๒๐
ของสหกรณ์ได้
เข้ารับการอบรม
นำ�ไปใช้
- มีรายงานผล
อบรม
ร้อยละ ๖๐
ของสหกรณ์มี
แนวทางการ
ปฏิบัติและได้นำ�
ไปปฏิบัติ
- มีรายงานผล
การปฏิบัติของ
สหกรณ์
ร้อยละ ๖๐

-ร้อยละ ๒๐
ของสหกรณ์ได้
เข้ารับการอบรม
นำ�ไปใช้
- มีรายงานผล
อบรม
ร้อยละ ๘๐
ของสหกรณ์มี
แนวทางการ
ปฏิบัติและได้นำ�
ไปปฏิบัติ
- มีรายงานผล
การปฏิบัติของ
สหกรณ์
ร้อยละ ๘๐
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๓.๔ ติดตาม / ประเมินผล มีแผนติดตาม
มีรายงานผล
มีรายงานผล
มีรายงานผล
และประเมินผล ติดตามและ
ติดตามและ
ติดตามและ
ประเมินผลปี ๖๐ ประเมินผลปี ๖๑ ประเมินผลปี ๖๒
๓.๕ จัดประกวดสหกรณ์ที่มี มีหลักเกณฑ์ ขั้น - มีสหกรณ์ได้รางวัลด้านคุณภาพการบริหารจัดการเป็นเลิศ
ตอน วิธีการใน - มีรายงานผลการจัดประกวด ปี ๖๓
คุณภาพด้านการบริหาร
จัดการ (CQM) ธรรมาภิบาล การประกวด
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๐.๕

๒๐

๒๐

๒๐

๖๔
มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผลปี ๖๓
มีสหกรณ์ได้
รางวัลเป็นเลิศ
-มีรายงานผล
การจัดประกวด
ปี ๖๔
๒๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สหกรณ์มีแนวทางและปฏิบัติด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ร้อยละ ๘๐ ของสหกรณ์มีแนวทางการปฏิบัติด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และได้
น�ำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

โครงการที่ ๗.๒ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งเสริมสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งเสริมสหกรณ์

๒. กลุ่มเป้าหมาย ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการส่งเสริม
สหกรณ์ (CPS)
๓.๒ ทบทวนและวางระบบและ
มาตรฐานระบบการส่งเสริม
สหกรณ์ที่ดี และถ่ายทอดคู่มือ
ไปยังเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
ทุกคน
๓.๓ จัดอบรมให้ความรู้และ
วิธีการประยุกต์ใช้คู่มือการ
ปฏิบัติ แก่เจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์

๖๐
มีคณะกรรมการฯ

-มีพัฒนาระบบ
การส่งเสริม
สหกรณ์
-มีคู่มือระบบและ
แนวทางส่งเสริม
สหกรณ์ ฉบับ
ทบทวนปรับปรุง
มีแผนการอบรมให้
ความรู้ระบบการ
ส่งเสริมสหกรณ์

๓.๔ การนำ�ไปสู่การปฏิบัติเพื่อ มีรายงานผล
ส่งเสริมสหกรณ์
การปฏิบัติของ
สหกรณ์

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒

๖๓

๖๔

มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือสู่
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริม
ร้อยละ ๑๐๐

-มีผลการทบทวน
คู่มือ
-มีรายงานผล
การถ่ายทอด
คู่มือสู่เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมร้อยละ
๑๐๐

-ร้อยละ ๑๐๐
ของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์
ได้เข้ารับการ
อบรมและ
นำ�ไปใช้
-มีรายงานผล
อบรม
ร้อยละ ๕๐
ของสหกรณ์ได้
รับแนวทางการ
ดำ�เนินงานที่
ถูกต้องจากเจ้า
หน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์และ
ได้นำ�ไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง
-มีรายงานผล
การปฏิบัติของ
สหกรณ์

-ร้อยละ ๑๐๐
ของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์
ได้เข้ารับการ
อบรมและ
นำ�ไปใช้
-มีรายงานผล
อบรม
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐
ของสหกรณ์ได้ ของสหกรณ์ได้ ของสหกรณ์ได้
รับแนวทางการ รับแนวทางการ รับแนวทางการ
ดำ�เนินงานที่
ดำ�เนินงานที่
ดำ�เนินงานที่
ถูกต้องจากเจ้า ถูกต้องจากเจ้า ถูกต้องจากเจ้า
หน้าที่ส่งเสริม หน้าที่ส่งเสริม หน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์และ
สหกรณ์และ
สหกรณ์และ
ได้นำ�ไปปฏิบัติ ได้นำ�ไปปฏิบัติ ได้นำ�ไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังและ อย่างจริงจังและ อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
-มีรายงานผล -มีรายงานผล -มีรายงานผล
การปฏิบัติของ การปฏิบัติของ การปฏิบัติของ
สหกรณ์
สหกรณ์
สหกรณ์
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

๓.๕ ติดตาม / ประเมินผล

๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๖๐
มีแผนติดตามและ
ประเมินผล

๑

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
มีรายงานผล
มีรายงานผล
มีรายงานผล
ติดตามและ
ติดตามและ
ติดตามและ
ประเมินผล
ประเมินผล
ประเมินผล
ปี ๖๐
ปี ๖๒
ปี ๖๑

๓๐

๑๐

๖๔
มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผลปี ๖๓

๑๐

๓๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีระบบส่งเสริมสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์น�ำระบบส่งเสริมสหกรณ์ไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ ๘๐ ของสหกรณ์ได้รบั แนวทางการด�ำเนินงานทีถ่ กู ต้องจากเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมสหกรณ์
และได้น�ำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘
การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
๘.๑ โครงการสร้างและส่งเสริมธรรมาภิบาลให้กับสหกรณ์
๘.๒ โครงการสร้างความยั่งยืนให้แก่สหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
โครงการที่ ๘.๑ สร้างและส่งเสริมธรรมาภิบาลให้กับสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์น�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ

๒. กลุ่มเป้าหมาย

สหกรณ์ทั้งหมด  

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
มีผลการ
มีคู่มือที่
มีรายงานผลการ มีผลการ
๓.๑ วางระบบและมาตรฐาน
ประกอบไปด้วย ถ่ายทอดคู่มือ ทบทวนคู่มือ ทบทวนคู่มือ
ด้านธรรมาภิบาลทั้งระยะสั้นและ
ปี ๖๒
ระบบและ
ธรรมาภิบาล
ปี ๖๑
ระยะยาว เช่น
- การกำ�หนดบทบาทกรรมการและผู้ แนวทางปฏิบัติ ร้อยละ ๑๐๐ - มีรายงานผล - มีรายงานผล
ตามหลัก
มีผลการ
การถ่ายทอด การถ่ายทอด
บริหารระดับสูง
คู่มือ   
- ความขัดแย้งในผลประโยชน์ (COI) ธรรมาภิบาล รายงานการรับรู้ คู่มือ
ร้อยละ ๖๐
ธรรมาภิบาล       ธรรมาภิบาล    
- การจัดการ GRC (Governance,
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐
Risk, Compliance)
มีผลการ
มีผลการ
- กฎบัตรด้านการควบคุมภายในและ
รายงานการ รายงานการ
ตรวจสอบภายใน
รับรู้ร้อยละ  
รับรู้ร้อยละ
- การสร้างศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
๘๐
๗๐
ด้านการสหกรณ์
- แนวทางการปฏิบัติเพื่อนำ�ไปสู่การ
เป็นสหกรณ์ด้านธรรมาภิบาล เช่น
สหกรณ์ทำ�การประเมินผลการปฏิบัติ
ด้านธรรมาภิบาลที่ผ่านมา การกำ�หนด
แนวทางปฏิบัติ, การนำ�ไปสู่การปฏิบัติ,
การประเมินผลการปฏิบัติ
- ถ่ายทอดคู่มือไปยังสหกรณ์เป้า
หมายและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
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๖๔
มีผลการ
ทบทวนคู่มือ
ปี ๖๓
- มีรายงานผล
การถ่ายทอด
คู่มือ   
ธรรมาภิบาล   
ร้อยละ ๑๐๐
มีผลการ
รายงานการ
รับรู้ร้อยละ
๙๐

บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๖๐
๓.๒ จัดอบรมให้ความรู้และวิธีการ
มีแผนการอบรม
ประยุกต์ใช้คมู่ อื การปฏิบตั ิ แก่เจ้าหน้าที่ ให้ความรู้ด้าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์
ธรรมาภิบาล

๓.๓ การนำ�ไปสู่การปฏิบัติด้าน
ธรรมาภิบาลของสหกรณ์
- ตามแผนระยะสั้นและยาว
- จัดนิทรรศการ เผยแพร่ และ
กิจกรรม CG Days
สัญจรทุกภาค

มีรายงานผล
ข้อมูลการ
ปฏิบัติในเรื่อง
ธรรมาภิบาล
ของสหกรณ์

๓.๔ ติดตาม / ประเมินผล

มีแผนติดตาม
และประเมินผล

๓.๕ จัดประกวดสหกรณ์ที่มี
มีหลักเกณฑ์
ธรรมาภิบาล และเชิดชูผลงาน เช่น ขั้นตอน วิธีการ
ผู้นำ�สหกรณ์ต้นแบบ (Role Model) , ในการประกวด
สหกรณ์ที่มีระบบ
สหกรณ์ที่มี
ธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาลดีเด่น
ดีเลิศ

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
-ร้อยละ ๒๐
-ร้อยละ ๒๐ -ร้อยละ ๒๐ -ร้อยละ ๒๐
ของสหกรณ์ได้ ของสหกรณ์ ของสหกรณ์ ของสหกรณ์
เข้ารับการอบรม ได้เข้ารับการ ได้เข้ารับการ ได้เข้ารับการ
อบรม
- มีรายงาน อบรม
อบรม
ผลอบรม
- มีรายงาน - มีรายงาน - มีรายงาน
ผลอบรม
ผลอบรม
ผลอบรม
- มีรายงาน - มีการศึกษาดู - มีรายงาน
งานในสหกรณ์ การถอดบท
ผลการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ทีม่ ธี รรมาภิบาล เรียนและการ
จัดการความรู้
แนวทางปฏิบัติ ที่ดี
ด้านธรรมาภิบาล
ที่ดีระหว่าง
สหกรณ์
ร้อยละ ๒๐    ร้อยละ ๔๐     ร้อยละ ๖๐      ร้อยละ ๘๐     
ของสหกรณ์     ของสหกรณ์       ของสหกรณ์       ของสหกรณ์      
มีแนวทางการ มีแนวทางการ มีแนวทางการ มีแนวทางการ
ปฏิบัติและได้นำ� ปฏิบัติและได้ ปฏิบัติและได้ ปฏิบัติและได้
นำ�ไปปฏิบัติ นำ�ไปปฏิบัติ
ไปปฏิบัติด้าน นำ�ไปปฏิบัติ
ธรรมาภิบาล
ด้านธรรมาภิบาล ด้านธรรมาภิบาล ด้านธรรมาภิบาล
- มีรายงานผล - มีรายงานผล - มีรายงานผล - มีรายงานผล
การปฏิบัติด้าน การปฏิบัติด้าน การปฏิบัติด้าน การปฏิบัติด้าน
ธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล
ของสหกรณ์ ของสหกรณ์ ของสหกรณ์
ของสหกรณ์
ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๒๐
มีรายงานผล มีรายงานผล มีรายงานผล มีรายงานผล
ติดตามและ
ติดตามและ ติดตามและ ติดตามและ
ประเมินผล
ประเมินผล
ประเมินผล ประเมินผล
ปี ๖๐
ปี ๖๑
ปี ๖๒
ปี ๖๓
-มีสหกรณ์ ได้รางวัลด้าน ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ
-มีสหกรณ์        
-มีรายงานผลการจัดประกวด ปี ๖๓
ได้รางวัลด้าน   
ธรรมาภิบาล    
เป็นเลิศ            
-มีรายงาน
ผลการจัด
ประกวด ปี
๖๓
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๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๖ ทบทวนแผนด้านธรรมาภิบาล

๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๖๐
-

๐.๕

เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
มีรายงานผลการ มีรายงานผล
ทบทวน
การทบทวน
แผนด้าน
แผนด้าน
ธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล
ปี ๖๐
ปี ๖๑
๒๐
๒๐

(ปี)
๖๓
มีรายงานผล
การทบทวน
แผนด้าน
ธรรมาภิบาล
ปี ๖๒
๒๐

๖๔
มีรายงานผล
การทบทวน
แผนด้าน
ธรรมาภิบาล
ปี ๖๓
๒๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สหกรณ์มีแนวทางและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างต่อเนื่อง
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ สหกรณ์ทเี่ ข้าร่วมโครงการมีระดับการประเมิน  การใช้ธรรมาภิบาลสูงขึน้   เมือ่ เปรียบ
เทียบกับระดับประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ
๖.๒ สหกรณ์เข้าร่วมโครงการมีระดับการประเมินการใช้ธรรมาภิบาลสูงขึ้น   เมื่อเปรียบ
เทียบกับระดับการประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด
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โครงการที่ ๘.๒ สร้างความยั่งยืนให้แก่สหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้สหกรณ์มีการด�ำเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปีละ ๒๐๐ แห่ง
เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๓.๑ จัดทำ�คู่มือแนวทาง การน้อมนำ�
มีคู่มือแนวทาง - มีรายงานผล - มีผลการ
ทบทวนคู่มือ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ การน้อมนำ�
การเผยแพร่
ใช้กับการดำ�เนินงานของสหกรณ์ และ
ปรัชญาของ
คู่มือแนวทาง       ปี ๖๑
- มีรายงานผล
มีการเผยแพร่คู่มือแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอ
การน้อมนำ�
การเผยแพร่
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อไปประยุกต์ใช้กับ
เพียงไปประยุกต์ ปรัชญาของ
การดำ�เนินงานของสหกรณ์
ใช้กับการดำ�เนิน เศรษฐกิจ
คู่มือแนวทาง
การน้อมนำ�
งานของสหกรณ์ พอเพียง
ร้อยละ ๑๐๐
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
- มีผลการ
รายงานการรับรู้ พอเพียง
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๕๐
- มีผลการ
รายงานการ
รับรู้
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๒๐
มีแผนการ
๓.๒ จัดอบรมให้ความรู้และวิธีการ
ของสหกรณ์
ประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ อบรมให้ความ ของสหกรณ์
ที่เข้ารับการ
ที่เข้ารับการ
พอเพียงประยุกต์ใช้กับการดำ�เนินงานของ รู้ด้านปรัชญา
อบรม
อบรม
สหกรณ์ แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ของเศรษฐกิจ
- มีรายงาน
- มีรายงานผล
พอเพียงและ
และสหกรณ์
ผลอบรม
ประยุกต์ใช้กับ อบรม
-  มีรายงาน
การดำ�เนินงาน
ผลการแลก
ของสหกรณ์
เปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางปฏิบัติ
ที่ดีระหว่าง
สหกรณ์
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

(ปี)
๖๓
- มีผลการ
ทบทวนคู่มือ
ปี ๖๒
- มีรายงานผล
การเผยแพร่
คู่มือแนวทาง
การน้อมนำ�
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ร้อยละ ๑๐๐
- มีผลการ
รายงานการ
รับรู้
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๒๐
ของสหกรณ์
ที่เข้ารับการ
อบรม
- มีรายงาน
ผลอบรม
-  มีการ
ศึกษาดูงาน
ในสหกรณ์ที่มี
แนวปฏิบัติที่
ดีด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ประยุกต์ใช้กับ
การดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์

๖๔
- มีผลการ
ทบทวนคู่มือ
ปี ๖๓
- มีรายงานผล
การเผยแพร่
คู่มือแนวทาง
การน้อมนำ�
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง    
ร้อยละ ๑๐๐
- มีผลการ
รายงานการ
รับรู้
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๒๐        
ของสหกรณ์
ที่เข้ารับการ
อบรม
- มีรายงาน
ผลอบรม
- มีรายงาน
การถอดบท
เรียนและการ
จัดการความ
รู้ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอ
เพียง
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
ร้อยละ ๔๐         ร้อยละ ๖๐
๓.๓ การนำ�ไปสู่การปฏิบัติด้านการ
มีรายงานผล
ร้อยละ ๒๐
ของสหกรณ์
ของสหกรณ์
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลการ
ของสหกรณ์
มีแนวทาง
กับการดำ�เนินงานของสหกรณ์
ปฏิบัติในด้าน
มีแนวทาง
มีแนวทาง
การปฏิบัติ
การปฏิบัติ
การประยุกต์
การปฏิบัติ
และได้นำ�ไป
ใช้ปรัชญาของ และได้นำ�ไป
และได้นำ�ไป
เศรษฐกิจพอ
ปฏิบัติด้านการ ปฏิบัติด้านการ ปฏิบัติด้านการ
ประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้
เพียงกับการ
ประยุกต์ใช้
ปรัชญาของ
ปรัชญาของ
ดำ�เนินงานของ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
สหกรณ์
พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง
- มีรายงานผล - มีรายงานผล - มีรายงานผล
การปฏิบัติด้าน การปฏิบัติด้าน การปฏิบัติด้าน
ปรัชญาของ
ปรัชญาของ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๒๐
มีรายงานผล
๓.๔ ติดตาม / ประเมินผล
มีแผนติดตาม
มีรายงานผล
มีรายงานผล
ติดตามและ
ติดตามและ
และประเมิน
ติดตามและ
ประเมินผล
ประเมินผล
ผล
ประเมินผล
ปี ๖๒
ปี ๖๑
ปี ๖๐
๓.๕ จัดประกวดสหกรณ์ที่มีการน้อมนำ�
มีหลักเกณฑ์
มีสหกรณ์ได้
มีสหกรณ์ได้
มีสหกรณ์ได้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติ
ขั้นตอน วิธี
รางวัลด้าน
รางวัลด้าน
รางวัลด้าน
งานและเชิดชูผลงาน
การในการ
น้อมนำ�ปรัชญา น้อมนำ�ปรัชญา น้อมนำ�ปรัชญา
ประกวดสหกรณ์ เศรษฐกิจพอ
เศรษฐกิจพอ
เศรษฐกิจพอ
น้อมนำ�ปรัชญา เพียงเป็นเลิศ
เพียงเป็นเลิศ เพียงเป็นเลิศ
เศรษฐกิจพอ
- มีรายงานผล - มีรายงานผล - มีรายงานผล
เพียงดีเลิศ
การจัดประกวด การจัดประกวด การจัดประกวด
ปี ๖๑
ปี ๖๒
ปี ๖๓
- มีโครงการ
- มีผลการ
พัฒนาต่อยอด ดำ�เนินงาน
สหกรณ์ด้าน
โครงการ
การประยุกต์
พัฒนาต่อยอด
ใช้ปรัชญาของ ปี ๖๒
เศรษฐกิจพอเพียง
๓.๖. ทบทวนแผนด้านน้อมนำ�ปรัชญา
มีรายงานผลการ มีรายงานผล
มีรายงานผล
เศรษฐกิจพอเพียง
ทบทวนแผนด้าน การทบทวน
การทบทวน
น้อมนำ�ปรัชญา แผนด้าน
แผนด้าน
เศรษฐกิจ
น้อมนำ�ปรัชญา น้อมนำ�ปรัชญา
พอเพียง ปี ๖๐ เศรษฐกิจพอ
เศรษฐกิจพอ
เพียง ปี ๖๑
เพียงปี ๖๒
๔. ประมาณการงบประมาณ
๐.๕
๑๐
๑๐
๑๐
(ล้านบาท)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
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๖๔
ร้อยละ ๘๐        
ของสหกรณ์
มีแนวทาง
การปฏิบัติ
และได้นำ�ไป
ปฏิบัติด้านการ
ประยุกต์ใช้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
- มีรายงานผล
การปฏิบัติด้าน
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ร้อยละ ๘๐
มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผล
ปี ๖๓
มีสหกรณ์ได้
รางวัลด้าน
น้อมนำ�ปรัชญา
เศรษฐกิจพอ
เพียงเป็นเลิศ
- มีรายงานผล
การจัดประกวด
ปี ๖๔
- มีผลการ
ดำ�เนินงาน
โครงการ
พัฒนาต่อยอด
ปี ๖๓
มีรายงานผล
การทบทวน
แผนด้าน
น้อมนำ�ปรัชญา
เศรษฐกิจพอ
เพียง ปี ๖๓
๑๐
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สหกรณ์สามารถด�ำเนินงานด้วยความยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
    
สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ ๘๐ มีการด�ำเนินงานตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกร กองประสานงานโครงการพระราชด�ำริ
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CPD Planning
www.cpd.go.th/planning

บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติงาน และ
โครงการตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

PLANNING
Cooperative Promotion Department Planing
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Vision

www.cpd.go.th/planning

Objectives

Mission

CPD Planning

Cooperative Promotion Department Planing
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แผนปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมสหกรณ์
รวม ๗๘ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณรวม ๘๙๘.๔๗ ล้านบาท
แยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์
เป้าหมาย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม ๑.๒ สร้างความร่วมมือและ ๑.๓ เพิ่มศักยภาพ
เกษตรกรให้เป็นศูนย์กลาง
เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ทั้งภายในประเทศและ
เพื่อตอบสนอง
กลยุทธ์
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ต่างประเทศ
ความต้องการของ
สังคมระดับฐานรากของ
สหกรณ์อย่างทั่วถึง
ประเทศด้วยการเร่งพัฒนา
บุคลากรของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานและ
จัดอันดับความเชื่อถือของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการ
๓๗
กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
๕๖๐.๒๗
รวม
ล้านบาท
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์
กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ล้านบาท)
๑.๑ การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์
๔ ครั้ง
๗.๐๐
๑.๒ การช่วยเหลือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรและสมาชิก กรณีประสบภัย
๑๓๔,๔๗๙ ราย
๑๖๗.๓๒
ธรรมชาติ
๑.๓ ชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการลำ�ไยปี ๒๕๔๘
๒๓ แห่ง
๗.๘๘
๑.๔ พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง
๕.๓๒๐ ราย
๒.๗๐
๑.๕ สนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
๑ เรื่อง
๓.๙๘
๑.๖ ชดเชยน้ำ�นมโคที่เททิ้งเนื่องจากโรงงานผู้รับซื้อประสบอุทกภัย
๗ แห่ง
๑๐.๑๐
ปี ๒๕๕๔
๑.๗ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS
๑๑,๙๕๑ แห่ง
๒๑๕.๐๑
๑.๘ การกำ�กับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์
๒,๖๔๒ แห่ง
๑๐.๑๒
๑.๙ การออกหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์
๓๘,๘๓๒ ไร่
๒.๐๔
๑.๑๐ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการ ๒,๔๔๕ แห่ง
๔.๘๖
ผลิตและการตลาด และติดตามหนี้ค้างชำ�ระเงินอื่นของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
๑.๑๑ การประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร
๗๖ แห่ง
๗.๐๗
๑.๑๒ เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพในสหกรณ์และ
๙๒ แห่ง
๙.๓๐
กลุ่มเกษตรกร
๑.๑๓ สร้างเครือข่ายพัฒนาการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรมันสำ�ปะหลัง
๘๔ แห่ง
๑.๔๐
๑.๑๔ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มุ่งสู่ความยั่งยืน
๑๐๒ แห่ง
๐.๖๙
๑.๑๕ เพิ่มประสิทธิภาพและเชื่อมโยงธุรกิจเกลือ
๘ แห่ง
๐.๕๗
๑.๑๖ สนับสนุนสหกรณ์ประมงรวบรวมและแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร
๓ แห่ง
๓.๑๙
ของสมาชิก
๑.๑๗ พัฒนาและขับเคลื่อนสหกรณ์ประมงผ่านกลไกชุมนุมสหกรณ์ประมง
๔๐ แห่ง
๓.๕๑
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
๑.๑๘ พัฒนาการดำ�เนินธุรกิจและสินค้าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ภายใต้
๑๑๖ แห่ง
๑๒.๘๐
การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและการตลาดภายในห่วงโซ่การผลิตนม
ทั้งระบบ
๑.๑๙ เพิ่มศักยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูป และกระจายสินค้าสหกรณ์
๓๐ แห่ง
๕.๖๓
ปศุสัตว์
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๑.๒๐
๑.๒๑
๑.๒๒
๑.๒๓
๑.๒๔
๑.๒๕
๑.๒๖
๑.๒๗
๑.๒๘
๑.๒๙
๑.๓๐
๑.๓๑
๑.๓๒
๑.๓๓
๑.๓๔
๑.๓๕
๑.๓๖
๑.๓๗

กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
พัฒนาศักยภาพการรวบรวมและแปรรูปกาแฟอาราบิกาในสหกรณ์
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้า
เสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการ
พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
พัฒนาความรู้บทบาทหน้าที่ของผู้นำ�สหกรณ์เนื่องในวันพืชมงคล
ส่งเสริมการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนวังไกลกังวล
สนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
การเงินการบัญชีสำ�หรับเจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการทำ�งานร่วมกันของบุคลากร
ในสหกรณ์
เพิ่มศักยภาพในการแปรรูปและลดการสูญเสียในโรงสีข้าวสหกรณ์
ความรู้พื้นฐานสำ�หรับกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร
(กรรมการใหม่)
ความรู้พื้นฐานสำ�หรับกรรมการสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
(กรรมการใหม่)
การพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างมืออาชีพ
เพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำ�หน่ายและ
ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
ยกระดับธุรกิจการรวมซื้อ-รวมขายของกลุ่มเกษตรกร
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวม ๓๗ กิจกรรม/โครงการ

๑ แห่ง
๒๐ แห่ง
๘๐ แห่ง
๑,๐๐๐ ราย
๒๐๐ ราย
๓๖๐ ราย
๒๑๐ แห่ง
๑,๐๐๐ ราย
๗๐ ราย

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๕๑
๑.๐๕
๓.๗๐
๒.๖๔
๑.๐๑
๐.๖๐
๒.๒๖
๒.๗๓
๐.๓๓

๑๘๐ ราย
๑,๒๐๐ ราย

๐.๙๗
๒.๔๘

๑,๒๐๐ ราย

๒.๔๘

๙๐๐ ราย
๗๘ แห่ง

๔.๙๓
๑๕.๙๑

๗๗ แห่ง
๕๙๖ แปลง
๔,๑๘๙ แห่ง
๑,๕๗๔ ราย
งบประมาณ

๑.๒๙
๕.๘๒
๑๒.๘๐
๒๓.๕๙
๕๖๐.๒๗

เป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
เป้าหมาย บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถสู่มืออาชีพ
กลยุทธ์ ๒.๑ พัฒนาขีดความสามารถ ๒.๒ พัฒนาระบบการจัดการ ๒.๓ พัฒนาระบบ
บุคลากรให้มีความเป็นมือ ความรู้ โดยการถ่ายโอนองค์ งานและกระบวนการ
อาชีพด้านการสหกรณ์และ ความรู้ของผู้มีประสบการณ์ ทำ�งานให้สอดคล้อง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มี และภูมิปัญญาสูงสู่บุคลากรรุ่น กับยุทธศาสตร์
คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก
ใหม่
ธรรมาภิบาลและมีความ
ผูกพันในเป้าหมายของงาน
โครงการ
กิจกรรม
งบประมาณ
รวม
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๑๘
กิจกรรม/โครงการ
๑๘.๗๘
ล้านบาท
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ล้านบาท)
๒.๑ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๑๒๐ ราย
๐.๒๔
๒.๒ การจัดทำ�คำ�รับรองและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
๗๐ ราย
๐.๐๘
ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
๒.๓ การเสริมสร้างคุณภาพ จริยธรรมและให้ความรู้ในการป้องกันและ
๑๐๐ ราย
๐.๔๘
ปราบปรามการทุจริต
๒.๔ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี”
๑๐๐ ราย
๐.๑๖
๒.๕ ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ
๑๐๐ ราย
๐.๕๔
๒.๖ วิทยากรการสหกรณ์
๑๕๐ ราย
๒.๑๗
๒.๗ นักบริหารสหกรณ์ระดับกลาง รุ่นที่ ๔
๑๐๐ ราย
๔.๘๔
๒.๘ นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ ๓
๕๐ ราย
๓.๐๕
๒.๙ พัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะ
๑๒๐ ราย
๒.๒๔
นักส่งเสริมสหกรณ์ รุ่นที่ ๑๐
๒.๑๐ พัฒนาทักษะการเขียนข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์
๑๒๐ ราย
๐.๔๕
๒.๑๑ พัฒนาบทบาทหน้าที่ผู้ประสานราชการกับอำ�เภอ
๑๐๐ ราย
๐.๘๖
๒.๑๒ เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
๒๐ ราย
๐.๐๔
๒.๑๓ อบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่
๑๕๐ ราย
๐.๐๘
ราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๒.๑๔ กิจกรรมพิธีการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
๖๐๐ ราย
๐.๐๙
๒.๑๕ การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๖๕ ราย
๐.๒๙
(PMQA) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๒.๑๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
๒๕๐ ราย
๐.๙๕
แผนงาน งบประมาณ และการติดตามและประเมินผล
๒.๑๗ การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ
๑๑๐ ราย
๐.๗๔
ของรองนายทะเบียนสหกรณ์
๒.๑๘ ขับเคลื่อนการชำ�ระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒๒๐ ราย
๑.๔๘
รวม ๑๘ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ
๑๘.๗๘
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ยุทธศาสตร์ ๓ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
เป้าหมาย ประชาชนได้รับรู้การดำ�เนินงานและเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของสหกรณ์
และกรมส่งเสริมสหกรณ์
กลยุทธ์ ๓.๑ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและ ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์ใส่ใจด้าน
สหกรณ์สู่สาธารณชน โดยนำ�นโยบาย
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อน
โครงการ
๑
กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
๘.๗๒
รวม
ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๓.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภัยในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
รวม ๑ กิจกรรม/โครงการ
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๕๐ แห่ง

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๘.๗๒

งบประมาณ

๘.๗๒

เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ผลักดันการนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กลยุทธ์
๔.๑ พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและ
๔.๒ ส่งเสริมการนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่
พัฒนา จัดเก็บองค์ความรู้ที่สำ�คัญให้เกิด เช่น การผลิต การแปรรูป การตลาด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำ�ไปใช้ในการ การเงิน และนวัตกรรมมาใช้ในระบบ
สร้างนวัตกรรมด้านสหกรณ์ให้ครอบคลุม
สหกรณ์
ทุกพื้นที่
โครงการ
๑๒
กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
๑๘๗.๔๕
รวม
ล้านบาท
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์
กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันการดำ�เนิน
ธุรกิจกาแฟในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๔.๒ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำ�มันของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่
๔.๔ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
๔.๕ พัฒนาศักยภาพการดำ�เนินธุรกิจข้าวสถาบันเกษตรกรพร้อม
สู่ AEC
๔.๖ ธนาคารสินค้าเกษตร
๔.๗ ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรใน
สถาบันเกษตรกร
๔.๘ พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนมของสหกรณ์ด้วยการใช้แผ่น
ยางพาราปูพื้นคอกโคนม ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ยาง
ในหน่วยงานและสหกรณ์
๔.๙ บริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
๔.๑๐ พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
๔.๑๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ�กินของ
เกษตรกร
๔.๑๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร
รวม ๑๒ กิจกรรม/โครงการ
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เป้าหมาย
๒๓ แห่ง

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑.๕๒

๘๐ ราย
๑๐ แห่ง
๕,๐๐๐ ราย

๑.๙๙
๒๑.๔๕

๘๘๒ ศูนย์
๔๕ แห่ง

๓.๖๐
๖.๗๖

๔๐ แห่ง
๘๐ แห่ง

๓.๔๙
๖๒.๗๓

๒๐ แห่ง

๑๙.๘๓

๓๗ แห่ง

๒๓.๑๙

๑๕๖ กลุ่ม
๑๕ แห่ง

๑๐.๘๗
๓๐.๑๖

๖๗ แห่ง

๑.๘๖

งบประมาณ

๑๘๗.๔๕

แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการกำ�กับดูแล
เป้าหมาย ระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการ การกำ�กับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ
พัฒนาและนำ�ไปใช้
กลยุทธ์
๕.๔ พัฒนา
๕.๑ พัฒนา
๕.๒ พัฒนา
๕.๓ พัฒนา
๕.๕ การใช้
ระบบ
ระบบเทคโนโลยี
ระบบ
ระบบสัญญาณ
อำ�นาจการเป็น
สารสนเทศให้เป็น เทคโนโลยี
เตือนภัยล่วง มาตรฐานการ นายทะเบียน
มาตรฐานและ
พาณิชย์
หน้าเพื่อใช้ใน กำ�กับดูแล
สหกรณ์ไปใช้
สหกรณ์
ในการส่งเสริม
สามารถเชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ การแนะนำ�ส่ง
สนับสนุนและ
โยงกับระบบฐาน เพื่อส่งเสริม เสริม กำ�กับ
กำ�กับดูแล
ข้อมูลสารสนเทศ และเพิ่มขีด และตรวจสอบ
สหกรณ์ให้เป็น
ของสหกรณ์และ ความสามารถ สหกรณ์และ
ไปในทิศทาง
กลุ่มเกษตรกร ทางการตลาด กลุ่มเกษตรกร
เดียวกัน
เพื่อใช้ในการ สินค้าสหกรณ์
และกลุ่ม
บริหารจัดการ
เกษตรกร
และตัดสินใจ
โครงการ
๓
กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
๕๖.๐๐
รวม
ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการกำ�กับดูแล
กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๕.๑ การดูแลบำ�รุงรักษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๒ ระบบ
๓๖.๒๖
๒ โครงการ
๕.๒ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
๒ ระบบ
๕.๘๗
๕.๓ รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๓.๘๗
รวม ๓ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ
๕๖.๐๐
เป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ ๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
เป้าหมาย สร้างระบบรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์
กลยุทธ์
๖.๑ ผลักดันการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
โครงการ
๒
กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
๖.๙๖
รวม
ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๖.๑ พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
๖.๒ พัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน
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งบประมาณ
(ล้านบาท)
๘๐ แห่ง
๓.๗๐

เป้าหมาย

๗๐ แห่ง

๓.๒๖

รวม ๒ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ

๖.๙๖

แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ ๗ การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
เป้าหมาย ระบบส่งเสริมสหกรณ์สู่คุณภาพมาตรฐานได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
กลยุทธ์ ๗.๑ ส่งเสริมการดำ�เนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน
โครงการ
กิจกรรม
โครงการ
งบประมาณ
รวม

ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
รวม - กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมาย
-

-

งบประมาณ

-
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ยุทธศาสตร์ ๘ การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
เป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการดูแลกิจการที่ดีภายใต้
หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ ๘.๑ พัฒนาระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์
โครงการ
๒
กิจกรรม
โครงการ
งบประมาณ
๖๐.๒๙
รวม
ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ล้านบาท)
๘.๑ พัฒนาโครงการหลวง
๘๙ แห่ง
๑๓.๗๒
๘.๒ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
๘๙๐ แห่ง
๔๖.๕๗
รวม ๒ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ
๖๐.๒๙
หมายเหตุ    แผนปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นแผนปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้องกัยุทธศาสตร์
ของแผนปฏิบตั กิ าร ๕ ปี ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเป็นข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากกลุม่ วิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน
ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เท่านั้น
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โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
รวม ๒๔ โครงการ ประมาณการ ๑๘๑.๔๐ ล้านบาท
ยุทธศาสตร์
๑ การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์
เป้าหมาย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา
กลยุทธ์ ๑.๑ พัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม ๑.๒ สร้างความร่วมมือและ ๑.๓ เพิ่มศักยภาพ
เกษตรกรให้เป็นศูนย์กลาง เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ทั้ง กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสหกรณ์
สังคมระดับฐานรากของ
ประเทศด้วยการเร่งพัฒนา
อย่างทั่วถึง
บุคลากรของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานและ
จัดอันดับความเชื่อถือของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการ
๘
กิจกรรม
โครงการ
ประมาณการ
๒๖.๔๗
รวม
ล้านบาท
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประมาณการ
เป้าหมาย
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ล้านบาท)
๑.๑ การจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน
๒๐ แห่ง
๑.๖๐
๑.๒ การส่งเสริมการจัดทำ�แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์บริการ
๗๖ แห่ง
๒.๑๑
๑.๓ การสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์บริการ ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง
๑๐ แห่ง
๑.๘๖
๑.๔ พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร
๗๘ แห่ง
๒.๗๐
๑.๕ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
๑๕๖ แห่ง
๑๑.๐๕
๑.๖ พัฒนากรรมการสหกรณ์สู่มาตรฐาน
๕ ชุดวิชา
๐.๕๐
๑.๗ พัฒนาบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างครบวงจร
๔๙ แห่ง
๖.๒๕
๑.๘ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสหกรณ์
๓ แห่ง
๐.๔๐
รวม ๘ กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ
๒๖.๔๗
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
เป้าหมาย บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถสู่มืออาชีพ
กลยุทธ์
๒.๑ พัฒนาขีดความสามารถ
๒.๒ พัฒนาระบบการ
๒.๓ พัฒนาระบบ
บุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ จัดการความรู้ โดยการ งานและกระบวนการ
ด้านการสหกรณ์และความ
ถ่ายโอนองค์ความรู้ของ ทำ�งานให้สอดคล้องกับ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรม ผู้มีประสบการณ์และ
ยุทธศาสตร์
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาสูงสู่บุคลากร
และมีความผูกพันในเป้าหมาย
รุ่นใหม่
ของงาน
โครงการ
๕
กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
๖.๓๕
รวม
ล้านบาท
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์

๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประมาณการ
เป้าหมาย
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ล้านบาท)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “งานด้านสารบรรณและการเขียนหนังสือ
๑๐๐ ราย
๐.๖๐
ราชการ”
การฝึกอบรม “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”
๔๐ ราย
๐.๑๓
แบ่งปันความรู้หนังสือสู่ชุมชนจากคนสหกรณ์ มอบให้ห้องสมุด
๓,๐๐๐ เล่ม
เฉลิมราชกุมารี กศน.
การประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์
๑๓,๘๙๘ ราย
๔.๖๓
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลการควบคุมภายในให้มี
๒๒๔ ราย
๐.๙๙
ประสิทธิภาพ”
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบการคลัง
รวม ๖ กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ
๖.๓๕

หมายเหตุ
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โครงการที่ ๒.๓ ไม่ใช้งบประมาณ
โครงการที่ ๒.๖ จะเริ่มดำ�เนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔

แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ ๓ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
เป้าหมาย ประชาชนได้รับรู้การดำ�เนินงานและเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของสหกรณ์และ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กลยุทธ์ ๓.๑ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและ ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์ใส่ใจ
สหกรณ์สู่สาธารณชน โดยนำ�นโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อน
โครงการ
กิจกรรม
งบประมาณ
รวม

๓
กิจกรรม/โครงการ
๑๓.๗๐
ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประมาณการ
เป้าหมาย
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ล้านบาท)
๓.๑ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ทางหนังสือพิมพ์
๑๒๐ ชิ้น
๑.๒๐
๓.๒ การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านสื่อยุคดิจิทัล
๑ ครั้ง
๖.๕๐
๓.๓ ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร
๒,๐๐๐ แห่ง
๖.๐๐
รวม ๓ กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ
๑๓.๗๐
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ผลักดันการนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กลยุทธ์
๔.๑ พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและ ๔.๒ ส่งเสริมการนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่
พัฒนา จัดเก็บองค์ความรู้ที่สำ�คัญให้เกิด เช่น การผลิต การแปรรูป การตลาด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำ�ไปใช้ในการ การเงิน และนวัตกรรมมาใช้ในระบบ
สร้างนวัตกรรมด้านสหกรณ์ให้ครอบคลุม
สหกรณ์
ทุกพื้นที่
โครงการ
๑
กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
๓.๐๐
รวม
ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประมาณการ
เป้าหมาย
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ล้านบาท)
๔.๑ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรให้มีความสามารถด้านการแข่งขัน
๑,๐๐๐ แห่ง
๓.๐๐
รวม ๑ กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ
๓.๐๐
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการกำ�กับดูแล
เป้าหมาย ระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการ การกำ�กับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ
พัฒนาและนำ�ไปใช้
กลยุทธ์
๕.๒ พัฒนา
๕.๓ พัฒนา
๕.๔ พัฒนา
๕.๕ การใช้
๕.๑ พัฒนา
ระบบ
ระบบสัญญาณ
ระบบ
อำ�นาจการเป็น
ระบบเทคโนโลยี
เตือนภัยล่วง มาตรฐานการ นายทะเบียน
สารสนเทศให้เป็น เทคโนโลยี
พาณิชย์
หน้าเพื่อใช้ใน กำ�กับดูแล สหกรณ์ไปใช้
มาตรฐานและ
สหกรณ์
ในการส่งเสริม
สามารถเชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ การแนะนำ�ส่ง
สนับสนุนและ
โยงกับระบบฐาน เพื่อส่งเสริม เสริม กำ�กับ
กำ�กับดูแล
ข้อมูลสารสนเทศ และเพิ่มขีด และตรวจสอบ
สหกรณ์ให้เป็น
ของสหกรณ์และ ความสามารถ สหกรณ์และ
ไปในทิศทาง
กลุ่มเกษตรกร ทางการตลาด กลุ่มเกษตรกร
เดียวกัน
เพื่อใช้ในการ สินค้าสหกรณ์
บริหารจัดการ
และกลุ่ม
และตัดสินใจ
เกษตรกร
โครงการ
๒
กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
๙๕.๒๘
รวม
ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการกำ�กับดูแล
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประมาณการ
เป้าหมาย
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ล้านบาท)
๕.๑ จัดทำ�ระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการสหกรณ์
๗ ระบบ
๘๕.๔๙
๕.๒ จัดซื้อทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
๔๕๙ ชุด
๙.๗๙
รวม ๒ กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ
๙๕.๒๘
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ ๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
เป้าหมาย สร้างระบบรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์
กลยุทธ์
๖.๑ ผลักดันการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
โครงการ
๒
กิจกรรม
โครงการ
งบประมาณ
รวม

๓.๓๐
ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประมาณการ
เป้าหมาย
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ล้านบาท)
๖.๑ สร้างระบบสารสนเทศการรายงานทางการเงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์
๑ ระบบ
๐.๑๐
๖.๒ พัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน
๗๐ แห่ง
๓.๒๐
รวม ๒ กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ
๓.๓๐
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ ๗ การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
เป้าหมาย ระบบส่งเสริมสหกรณ์สู่คุณภาพมาตรฐานได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
กลยุทธ์ ๗.๑ ส่งเสริมการดำ�เนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบคุณภาพ
มาตรฐาน
โครงการ
๓
กิจกรรม
โครงการ
งบประมาณ
รวม

๓๓.๓๐
ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๗.๑ ประชุมติดตามการปฏิบัติงานของ สสจ./สสพ. ตามแผนงาน/
โครงการ ปี ๒๕๖๐

ประมาณการ
(ล้านบาท)
๑,๖๐๕ ราย
๑.๖๐

เป้าหมาย

๗.๒ พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน
ร้อยละ ๘๒
๗.๓ พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น
๑๖ สาขา
รวม ๓ กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ

๓๐.๐๐
๑.๗๐
๓๓.๓๐
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
กิจกรรม
งบประมาณ
รวม

๘ การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการดูแลกิจการที่ดีภายใต้
หลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๘.๑ พัฒนาระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์
โครงการ
ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
-
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ประมาณการ
(ล้านบาท)

เป้าหมาย
-

-

รวม - กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ

-
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CPD Planning
www.cpd.go.th/planning

PLANNING
Cooperative Promotion Department Planing

รายละเอียด

โครงการตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
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Cooprative
PLANNING
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Vision

www.cpd.go.th/planning

Objectives

Mission

CPD Planning

Cooperative Promotion Department Planing
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์
๑.๑ ชื่อโครงการ: การจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน
๑. วัตถุประสงค์:
๑.๑ เพื่อสร้างองค์ความรู้การมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยวิธีการสหกรณ์
๑.๒ เพือ่ ขยายจ�ำนวนสหกรณ์ชมุ ชนทีป่ ระสบความส�ำเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างทีด่ ไี ด้
๑.๓ เพื่อให้ความรูค้ วามเข้าใจในการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน
๒. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์ชุมชนภาคละ ๕ สหกรณ์  รวมทั้งสิ้น  ๒๐  สหกรณ์
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ คัดเลือกสหกรณ์ชุมชนที่จะนำ�ไปสู่สหกรณ์
ชุมชนที่ประสบความสำ�เร็จ  และเป็นแบบอย่างให้
สหกรณ์ชุมชนอื่น
๓.๒ ร่วมจัดทำ�เวทีชุมชน (เวทีการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง)
๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อ
ชุมชน (สหกรณ์ละ ๕ กิจกรรม/โครงการ)
๓.๔ สรุปและประเมินผลการดำ�เนินการของสหกรณ์
ชุมชน (สหกรณ์ละ ๑ เล่ม)
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๖๐
๒๐

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
๒๐
๒๐
๒๐

๖๔
๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๑.๖

๑.๖

๑.๖

๑.๖

๑.๖

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สหกรณ์ชุมชนมีการด�ำเนินกิจกรรมร่วมกันในลักษณะต่อเนื่อง มีการร่วมคิด ร่วมแก้ไข
ปัญหาของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันในวงสัมพันธ์เดียวกัน  สร้างความเข้มแข็งให้กับคณะ
บุคคลในชุมชน และสหกรณ์ที่อยู่ในชุมชนนั้น ๆ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสหกรณ์อื่นได้
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ สหกรณ์ชุมชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินการในการท�ำกิจกรรมของ
สหกรณ์ชุมชน  
๖.๒  สหกรณ์มกี จิ กรรมและโครงการทีท่ ำ� ร่วมกับชุมชนไม่นอ้ ยกว่า  ๕  กิจกรรม/โครงการ
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงิน
และร้านค้า
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๑.๒ ชื่อโครงการ: การส่งเสริมการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์บริการ
๑. วัตถุประสงค์:
๑.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกของสหกรณ์ มี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ และขั้นตอนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์
๑.๒ เพือ่ ส่งเสริมให้สหกรณ์บริการมีการจัดท�ำแผนกลยุทธ์เป็นกรอบในการบริหารงานของ
สหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์บริการที่ยังไม่เคยจัดท�ำแผนกลยุทธ์ จาก ๓๘ จังหวัด ๆ ละ ๒ สหกรณ์ รวม ๗๖
สหกรณ์
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

๖๐
๗๖ แห่ง

๓.๑ รวบรวมจำ�นวนและรายชื่อสหกรณ์บริการ
ที่ยังไม่เคยมีการจัดทำ�แผนกลยุทธ์มีความสมัคร
ใจและมีความพร้อมที่จะเข้ารับความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดทำ�แผนกลยุทธ์ จากจังหวัด/
พื้นที่ เพื่อทราบข้อมูล จำ�นวนสหกรณ์ที่เข้า
ร่วมโครงการและติดตามผลการดำ�เนินงาน
โครงการ
๓.๒ จัดทำ�แนวทางการดำ�เนินงานโครงการฯ
๑ แนวทาง
ให้กับจังหวัด/พื้นที่
๓.๓ ให้คำ�ปรึกษาและแนะนำ�ในเรื่องการ
๓๘ แห่ง
ดำ�เนินงานตามโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัด  
บุคลาการของสหกรณ์ทางโทรศัพท์ และ
ลงพื้นที่
๓.๔ ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลตาม
๙ ครั้ง
โครงการฯ เพื่อสรุปผลโครงการ สำ�หรับเป็น
แนวทางในการดำ�เนินการปีต่อไป
๔. ประมาณการงบประมาณ (บาท)
๒,๑๑๕,๒๘๐
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓

๖๔
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมสหกรณ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกของสหกรณ์มคี วามรูค้ วาม
เข้าใจในกระบวนการและขัน้ ตอนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์สามารถแนะน�ำส่งเสริมสหกรณ์ให้มกี ารจัดท�ำแผน
กลยุทธ์ได้
๕.๒ สหกรณ์มีแผนกลยุทธ์ สามารถใช้เป็นกรอบในการบริหารงานของสหกรณ์
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ร้อยละ ๗๐ ของสหกรณ์บริการเป้าหมายมีแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กลุม่ พัฒนาสหกรณ์บริการ  กองพัฒนาสหกรณ์ดา้ นการเงินและร้านค้า
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๑.๓ ชื่อโครงการ: สร้างความเข้มแข็งสหกรณ์บริการ ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง
๑. วัตถุประสงค์:
๑.๑ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยของสมาชิกสหกรณ์ประเภท
บริการ ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง
๑.๒ ส่งเสริมการสร้างแผนธุรกิจสหกรณ์ สร้างภูมคิ มุ้ กัน และการสร้างรายได้ ให้แก่สมาชิก
สหกรณ์ประเภทบริการ ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง
๑.๓ ให้ความรู้ในบทบาหน้าที่ของกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์ประเภทบริการภายใต้โครงการบ้านมั่นคง จ�ำนวน ๑๐ สหกรณ์ จากเป้าหมาย ๒๑
สหกรณ์ ที่ด�ำเนินการจัดตั้งในปี พ.ศ.๒๕๕๙ และสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ในปี พ.ศ.๒๕๖๐
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ ตั้งคณะทำ�งานสร้างความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์บริการ
๓.๒ สำ�รวจข้อมูลเบื้องต้นด้านภาวะ
เศรษฐกิจสังคมของสมาชิกในกลุ่ม
เป้าหมาย (ปี ๒๕๖๐)
๓.๓ ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการสร้าง
ความเข้มแข็งในสหกรณ์ ในพื้นที่กลุ่มเป้า
หมาย
๓.๔ จัดสรรงบประมาณในการจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
การบัญชีในสหกรณ์ ในวุฒิการศึกษาวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
โดยจัดจ้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓ ปี
๓.๕ ติดตามและประเมินผลสหกรณ์ที่
เข้าร่วมโครงการ
๔. ประมาณการงบประมาณ (บาท)
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๖๐
/

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

๑,๘๖๔,๒๐๐ ๑,๘๖๔,๒๐๐ ๑,๘๖๔,๒๐๐

๖๔
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ สมาชิกสหกรณ์ประเภทบริการได้รบั การส่งเสริมแผนธุรกิจสหกรณ์ และการสร้างรายได้
๕.๒ สหกรณ์ประเภทบริการ มีประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ สมาชิกสหกรณ์ประเภทบริการกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการออมและมี
การออม
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กลุม่ พัฒนาสหกรณ์บริการ กองพัฒนาสหกรณ์ดา้ นการเงินและร้านค้า
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๑.๔ ชื่อโครงการ: พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร
๑. วัตถุประสงค์:
๑.๑  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสถาบันเกษตรกร
๑.๒  พัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีศักยภาพ สามารถ
บริหารจัดการสินค้าเกษตรได้ครบวงจรตลอดโซ่การผลิต
๑.๓  ยกระดับความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ
๒. กลุ่มเป้าหมาย
๒.๑  จ�ำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้นปีละ ๓๐,๐๐๐ ราย
๒.๒  รักษามาตรฐานระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ (ประสิทธิภาพ
ในการบริการสมาชิก การด�ำเนินธุรกิจ จัดการองค์กร บริหารงาน)
๒.๓  ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี  
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ เตรียมการ

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๗๘ แห่ง ๗๘ แห่ง ๗๘ แห่ง ๗๘ แห่ง ๗๘ แห่ง

๓.๒ สร้าง หรือพัฒนาเครือข่ายตามประเภท
ผลิตภัณฑ์
๓.๓ พัฒนาเครือข่ายกลุม่ อาชีพระดับจังหวัด
๓.๔ ติดตามงาน
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๒.๗

๑๕๖
๑๕๖
๑๕๖
๑๕๖
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย
๗๘
๗๘
๗๘
๗๘
เครื่อข่าย เครือ่ ข่าย เครื่อข่าย เครื่อข่าย
๗๘
๗๘
๗๘
๗๘
๑๗.๔
๑๗.๔
๑๗.๔
๑๗.๔

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑  จ�ำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้นปีละ ๓๐,๐๐๐ ราย
๕.๒  รักษามาตรฐานระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ (ประสิทธิภาพ
ในการบริการสมาชิก การด�ำเนินธุรกิจ จัดการองค์กร บริหารงาน)
๕.๓  ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี  
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑  จ�ำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร
๖.๒  จ�ำนวนสถาบันเกษตรกรที่ประสบความส�ำเร็จ
๖.๓  รายได้สุทธิของสถาบันเกษตรกร
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
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๑.๕ ชื่อโครงการ : สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
๑. วัตถุประสงค์:
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและบริการ โดยใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูง
๒. กลุ่มเป้าหมาย
๒.๑ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าโคเนื้อ ๓๐ แห่ง สุกร ๗ แห่ง กุ้ง ๑๐ แห่ง
ปลานิล ๗ แห่ง ข้าว ๒๑ แห่ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๓๕ แห่ง มันส�ำปะหลัง ๑๕ แห่ง รวม ๑๒๕ แห่ง
๒.๒ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าที่เป็นกลุ่มอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกร ๑๕๐ แห่ง

๓.๑ คัดเลือกเป้าหมาย

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๑๕๖ แห่ง ๒๗๕ แห่ง ๒๗๕ แห่ง ๒๗๕ แห่ง ๒๗๕ แห่ง

๓.๒ การพัฒนาเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
๓.๓ ติดตามงาน รายงานผลการดำ�เนินงาน
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๑๕๖ แห่ง ๒๗๕ แห่ง ๒๗๕ แห่ง ๒๗๕ แห่ง ๒๗๕ แห่ง
๑๕๖ แห่ง ๒๗๕ แห่ง ๒๗๕ แห่ง ๒๗๕ แห่ง ๒๗๕ แห่ง
๑๑.๐๕
๒๑.๒๓ ๒๑.๒๓ ๒๑.๒๓ ๒๑.๒๓

๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
๕.๒ เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเพิ่มขึ้น
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
๖.๒ GDP ภาคเกษตร
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :  กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
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๑.๖ ชื่อโครงการ: การพัฒนากรรมการสหกรณ์สู่มาตรฐาน (Smart Officers)
๑. วัตถุประสงค์:
เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์มีองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ที่เกี่ยวกับการบริหาร
งานสหกรณ์ได้อย่างมืออาชีพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒. กลุ่มเป้าหมาย
กรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ในแต่ละสหกรณ์ จ�ำนวน ๗,๑๔๑ แห่ง คณะกรรมการด�ำเนิน
งาน จ�ำนวนทั้งสิ้น ๗๕,๘๘๓ คน ด�ำเนินการในปี ๒๕๖๐ -๒๕๖๔
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

๖๐
๑ ครั้ง

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓

๓.๑ ศึกษา สำ�รวจ และรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสหกรณ์ เพื่อ
นำ�มาจัดทำ�ฐานข้อมูล
๓.๒ วิเคราะห์กำ�หนดคุณลักษณะที่พึง
๑ ครั้ง
ประสงค์ ในด้านองค์ความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะของกรรมการสหกรณ์
๓.๓ ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์ได้รับรู้และ
๑ ครั้ง
รับทราบ
๒-๔
๓.๔ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบูรณา
การร่วมกับสถาบันการศึกษา/สันนิบาต/
ครั้ง
ชุมนุมสหกรณ์/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
การวางแผนและจัดทำ�หลักสูตรมาตรฐาน
กรรมการสหกรณ์ (ระดับต้น ระดับกลาง
ระดับสูง)
๓.๕ จัดทำ�สื่อการเรียนรู้ เช่น เอกสารชุด อย่างน้อย  
วิชา/ระบบ E-Learning
๕ ชุดวิชา
๓.๖ ดำ�เนินการฝึกอบรมร่วมกับสถาบัน
๒,๓๘๐
การศึกษา/สันนิบาต/ชุมนุมสหกรณ์/
สหกรณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ ๑ การฝึกอบรม In
class
      ๑.๑ ฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์ทั้ง
คณะ เพื่อให้องค์ความรู้ในการบริหารงาน
สหกรณ์
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๒,๓๘๐
สหกรณ์

๒,๓๘๐
สหกรณ์

๖๔

แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
      ๑.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) เพื่อจัดทำ�แผนกลยุทธ์พัฒนา
สหกรณ์ และติดตามประเมินผลการนำ�
แผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการ
สหกรณ์ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จากคู่มือ
ชุดรายวิชาการเรียนรู้ หรือผ่านระบบ ELearning
กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลโครงการ
และจัดสัมมนาเพื่อพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่
กรรมการสหกรณ์ที่ผ่านการประเมินตาม
หลักสูตร
๓.๗ ติดตามประเมินผลการนำ�ความรู้ไปใช้
ในการบริหารงานสหกรณ์
๓.๘ ประกวดและมอบรางวัลเกียรติบัตร
แก่กรรมการและผู้นำ�กลุ่มสมาชิกดีเด่น
๓.๙ ขยายผลนำ�ไปสู่การพัฒนาองค์ความ
รู้ของกรรมการสหกรณ์ในระดับที่สูงขึ้น
(High Level Skills)
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๖๐

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓

๒,๓๘๐
สหกรณ์

๒,๓๘๐
สหกรณ์
๑ ครั้ง

๖๔

๒,๓๘๐
สหกรณ์
๑ ครั้ง
อย่างน้อย
๑ หลักสูตร

๐.๕

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะกรรมการสหกรณ์มมี าตรฐานองค์ความรูท้ สี่ ามารถน�ำไปใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และคุณค่าสหกรณ์ ส่งผล
ให้กิจการสหกรณ์มีผลประกอบการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความผิดพลาดในการบริหารงานลดลง และผล
ส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิกสูงขึ้นทุกปี สหกรณ์มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑  คณะกรรมการสหกรณ์ได้รบั การพัฒนาศักยภาพ จ�ำนวน ๗๕,๘๘๓ คน ๗,๑๔๑ สหกรณ์
๖.๒  กรรมการสหกรณ์ผ่านเกณฑ์ประเมินตามหลักสูตรมาตรฐานพัฒนากรรมการ (ได้รับ
วุฒิบัตร) ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของคณะกรรมการที่เข้ารับการพัฒนา
๖.๓  คณะกรรมการสหกรณ์สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานสหกรณ์
ได้จริง อย่างน้อย ๑ เรื่อง/กิจกรรม/โครงการ
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :  ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
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๑.๗ ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างครบวงจร
๑. วัตถุประสงค์:
๑.๑ เพือ่ วิเคราะห์การด�ำเนินธุรกิจสหกรณ์ และก�ำหนดแผนพัฒนาการบริหารจัดการผลิตผล
ทางการเกษตรเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๑.๒ บูรณาการการขับเคลือ่ นแผนงาน/โครางการ ตามแผนพัฒนาการบริหารจัดการผลิตผล
ทางการเกษตรเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๑.๓ เพื่อให้สหกรณ์และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ สามารถบริหารจัดการผลิตผลทางการ
เกษตรเป้าหมาย ได้อย่างครบวงจร โดยการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตอย่างครบวงจร
๒. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ สมาชิกผู้ผลิต ผลผลิต
ทางเกษตรเป้าหมาย ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ หน่วยงานภาคี
เครือข่าย เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง รุ่นละ ๓๕ คน โดยสหกรณ์เป้าหมายหลักที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่
๒.๑  สหกรณ์ภาคการเกษตรในเขตนิคมสหกรณ์
๒.๒  สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ๑ หอการค้า ๑ สหกรณ์การเกษตร
๒.๓  สหกรณ์ที่ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดคัดเลือก
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
กิจกรรมที่ ๑ ขั้นเตรียมการ
๑ สถาบันพัฒนากรรมการและ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์จัดทำ�โครงการ
จัดทำ�คู่มือการพัฒนาโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ
สหกรณ์อย่างครบวงจร ออกแบบ
สำ�รวจการเก็บข้อมูลแบบประเมิน
ผลโครงการ เพื่อขออนุมัติหลักการ
โครงการ/งบประมาณ
๒. ประชุมชี้แจงภาพรวมโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ
สหกรณ์อย่างครบวงจรให้กับ ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์/
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๖๐
ปีละ
๑ ครั้ง

เป้าหมายและตัวชี้วัด
๖๐ – ๖๔
๖๑
๖๒
ปีละ
ปีละ
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง    

(ปี)
๖๓
ปีละ
๑ ครั้ง

๖๔
ปีละ
๑ ครั้ง
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๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

๖๐

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓

๖๔

นิคมสหกรณ์/ สำ�นักงานสหกรณ์
จังหวัด/ ผู้อำ�นวยการส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑
และพื้นที่ ๒
๔๙
๗๘ สหกรณ์
๗๘
ขยายผล
ขยายผล
๓. รับสมัครสหกรณ์เพื่อเข้าร่วม
สหกรณ์
สหกรณ์ ไปยังสหกรณ์ ไปยังสหกรณ์
โครงการ
การเกษตร การเกษตร
๔. สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัดร่วม
ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ
กับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์แต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
ธุรกิจสหกรณ์อย่างครบวงจร โดย
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ความรับ
ผิดชอบ
๕. คณะกรรมการโครงการฯ
ประชุมวางแผนดำ�เนินงานให้เป็นไป
ตามรายละเอียดที่คู่มือฯ กำ�หนด
๖. คณะกรรมการโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ
สหกรณ์อย่างครบวงจร ประชุมชี้
แจ้งโครงการฯ แก่คณะกรรมการ
ดำ�เนินการของสหกรณ์เป้าหมาย
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาข้อมูลและ
ขยายผล
๔๙
๗๘
๗๘
ขยายผล
สภาพทั่วไป
สหกรณ์ ๆ สหกรณ์ ๆ สหกรณ์ ๆ ไปยังสหกรณ์ ไปยังสหกรณ์
๑. เจ้าหน้าที่สำ�นักงานสหกรณ์
ละ ๑ ครัง้ ละ ๑ ครั้ง ละ ๑ ครั้ง การเกษตร การเกษตร
จังหวัด/นิคมสหกรณ์ที่ได้รับมอบ
ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ
หมาย/ศูนย์ฯ ประชุมหารือร่วม
กับกรรมการ/ฝ่ายจัดการ/ผู้แทน
สหกรณ์เป้าหมาย
๒. เจ้าหน้าที่สำ�นักงานสหกรณ์
จังหวัด/นิคมสหกรณ์ที่ได้รับมอบ
หมาย/ศูนย์ฯ ศึกษาวิเคราะห์
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๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

๖๐

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓

ข้อมูลสมาชิก จัดทำ�ฐานข้อมูล
ผู้ผลิต ตามผลผลิตทางเกษตร
เป้าหมาย
๓. เจ้าหน้าที่จังหวัดที่ได้รับมอบ
หมายวางแผน ประสานงาน
วิทยากร/ผู้มีความรู้ด้านการ
ผลิตผลทางการเกษตร เป้าหมาย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ ๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การโครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างครบ
วงจร
๑. สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัดร่วม
๔๙
๗๘
๗๘
อย่างน้อย
กับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ ๆ สหกรณ์ ๆ สหกรณ์ ๆ จังหวัดละ
สหกรณ์ประสานงานกับสหกรณ์
ละ ๑ ครัง้ ละ ๑ ครัง้ ละ ๑ ครัง้ ๑ สหกรณ์ ๆ
เป้าหมาย และภาคีเครือข่าย
ละ ๑ ครั้ง
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการด้าน
กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร สถานที่
เอกสาร และการวางแผนดำ�เนิน
การและด้านอื่น ๆ ในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
๒. สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัด
ดำ�เนินการจัดประชุมโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ
สหกรณ์อย่างครบวงจรโดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของสมาชิกกรรมการ
ฝ่ายจัดการ และภาคีเครือข่าย
อาทิ หอการค้า สถาบันการศึกษา
สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัด
๓. สรุปผลที่ได้จากการประชุม
เสนอคณะกรรมการโครงการฯ
เพือ่ ให้สหกรณ์และภาคีรว่ มขับเคลือ่ น
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อย่างน้อย
จังหวัดละ
๑ สหกรณ์ ๆ
ละ ๑ ครั้ง
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๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
กิจกรรมที่ ๔ จัดทำ�แผนปฏิบัติ
การและขับเคลื่อนตามแผน
๑. สหกรณ์ (กรรมการ ฝ่าย
จัดการ กลุ่มสมาชิกผู้ผลิต) ร่วม
กับคณะกรรมการ โครงการฯ จัด
ทำ�แผนปฏิบัติการแต่ละโครงการ
โดยกำ�หนดผู้รับผิดชอบ วันเวลา
วิธีการดำ�เนินการ งบประมาณ
(เอกสารแนบตามแบบ Action
Plan) ซึ่งในการจัดทำ�แผนปฏิบัติ
การจะต้องให้ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ� 
กลางน้ำ� ปลายน้ำ�
๒. สหกรณ์ขับเคลื่อนตามแผน
งาน/โครงการ โดยมีภาคีเครือ
ข่าย เช่นสำ�นักงานสหกรณ์จังหวัด
สถาบันการศึกษา หอการค้าระดับ
จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตผลทางการเกษตรเป้าหมาย
และอื่น ๆ ให้การสนับสนุนร่วม
ขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำ� กลางน้ำ� 
ปลายน้ำ�
กิจกรรมที่ ๕ ติดตาม ประเมิน
ผลการดำ�เนินการตามแผนพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรเป้าหมาย
๑.  คณะกรรมการโครงการฯ
ร่วมกับสหกรณ์ ติดตามประเมิน
เป็นระยะ ซึ่งการประเมินในมิติ
การลดต้นทุน การเพิ่มรายได้
กระบวนการบริหารจัดการของ
สหกรณ์และการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๔๙
๗๘
๗๘
อย่างน้อย อย่างน้อย
สหกรณ์ ๆ สหกรณ์ ๆ สหกรณ์ ๆ จังหวัดละ ๑ จังหวัดละ ๑
ละ ๑
ละ ๑
ละ ๑
สหกรณ์ ๆ สหกรณ์ ๆ
แผนงาน แผนงาน
แผนงาน
ละ ๑
ละ ๑
แผนงาน
แผนงาน

๔๙
สหกรณ์
อย่างน้อย

๗๘
สหกรณ์
อย่างน้อย

๗๘
อย่างน้อย อย่างน้อย
สหกรณ์ จังหวัดละ ๑ จังหวัดละ ๑
อย่างน้อย สหกรณ์ ๆ สหกรณ์ ๆ
ละ ๑ ครั้ง ละ ๑ ครั้ง
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๖๐ – ๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๒. คณะกรรมการโครงการฯ ร่วม
๔๙
๗๘
๗๘
กับสหกรณ์ ปรับปรุง ทบทวนแผน สหกรณ์ ๆ สหกรณ์ ๆ สหกรณ์ ๆ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ละ ๑ ครั้ง ละ ๑ ครั้ง ละ ๑ ครั้ง
๔. ประมาณการงบประมาณ
๑๒๗,๕๘๐ ๑๒๗,๕๘๐ ๑๒๗,๕๘๐ ๑๒๗,๕๘๐ ๑๒๗,๕๘๐
(ต่อรุ่น)
รวม (บาท)
๖,๒๕๑๔๒๐
๙,๙๕๑,๒๔๐ ๙,๙๕๑,๒๔๐ ๙,๙๕๑,๒๔๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สหกรณ์มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการธุรกิจร่วมกับภาคีเครือข่าย ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ตั้งแต่ ต้นน�้ำ กลางน�้ำ ปลายน�้ำ 
๕.๑ ระดับต้นน�้ำ สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิตสามารถท�ำการผลิตได้เหมาะ
สมกับสภาพพื้นที่ มีมาตรฐานเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
๕.๒ ระดับกลางน�้ำ  สหกรณ์มีการจัดการผลผลิต เช่น การส่งเสริมการผลิตของสมาชิก
การรวบรวม การแปรรูป ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๕.๓ ระดับปลายน�้ำ  สหกรณ์ร่วมกับหอการค้า และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพิ่มช่อง
ทางการตลาด พัฒนาระบบโลจิสติกส์
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ สหกรณ์มแี ผนงานพัฒนาการบริหารการจัดการผลผลิตทางการเกษตรเป้าหมาย อย่าง
น้อยสหกรณ์ละ ๑ แผน
๖.๒ สหกรณ์เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมโครงการทุกแห่ง ขับเคลือ่ นแผนงาน/โครงการ โดยมีแผน
ปฏิบัติการ ตั้งแต่ ต้นน�้ำ กลางน�้ำ ปลายน�้ำ และน�ำแผนสู่การปฏิบัติ
๖.๓ สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ สามารถเพิ่มรายได้ ลด
ต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลค่าผลผลิต
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :  สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
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๑.๘ ชื่อโครงการ: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์:
๑.๑  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวให้สามารถแข่งขันในตลาด
    
๑.๒  สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น
๒. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

๓.๑ ตรวจประเมินเบื้องต้น

๖๐
๓

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
๓
๓
๓

๓.๒ ตรวจประเมินโดยละเอียด
๓.๓ ประเมินและศึกษาความเป็นไปได้

๓
๓

๓
๓

๓
๓

๓
๓

๓
๓

๓.๔ การนำ�ไปใช้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
๓.๕ ประเมินผลโครงการ

๓
๓

๓
๓

๓
๓

๓
๓

๓
๓

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๐.๔

๐.๔

๐.๔

๐.๔

๐.๔

๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

๖๔
๓

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑  สหกรณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
๕.๒  สหกรณ์สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น (วัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแปรรูป)
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  :  สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
๒.๑ ชื่อโครงการ: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “งานด้านสารบรรณและการเขียน
หนังสือราชการ”
๑. วัตถุประสงค์:
๑.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความสามารถเขียนหนังสือราชการ ได้อย่างถูก
ต้องตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และตรงตาม
วัตถุประสงค์
๑.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับถ้อยค�ำและส�ำนวนภาษาที่
เหมาะสมที่จะใช้ในการเขียนหนังสือราชการ
๑.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการฝึกปฏิบัติจริง เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ ใน
การวิเคราะห์หนังสือราชการ และการตรวจแก้หนังสือราชการ เพือ่ ลดความผิดพลาดหนังสือราชการของ
หน่วยงาน
๑.๔ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานงาน
ของแต่ละหน่วยงาน ในโอกาสต่อไป
๒. กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ
       - จำ�นวนผู้เข้าอบรม
       - ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่า
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๖๐

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓

๖๔

๑๐๐
๘๐

๑๐๐
๘๐

๑๐๐
๘๐

๑๐๐
๘๐

๑๐๐
๘๐

๐.๖

๐.๖

๐.๖

๐.๖

๐.๖

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถเขียนหนังสือราชการ  จดรายงานการ
ประชุมและรู้หลักการท�ำลายเอกสารราชการได้ถูกต้อง พร้อมทั้งซักซ้อมแนวทางในการด�ำเนินการด้าน
เอกสารให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องจากการด�ำเนินการ และให้ผู้
ปฏิบัติงานด้านเอกสารสามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ประเมินความรูข้ องผูเ้ ข้ารับการอบรมโดยการทดสอบความรูก้ อ่ นและหลังการฝึกอบรม ตัว
ชี้วัดของโครงการฝึกอบรมได้แก่ ร้อยละของจ�ำนวนของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : ส�ำนักงานเลขานุการกรม  กลุ่มสารบรรณ

๒.๑ ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ”
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนรายงานการ
ประชุม และเทคนิคการเขียนรายงานการประชุม  สามารถจับประเด็น และสรุปสาระส�ำคัญในการประชุม
เพื่อจดรายงานการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดท�ำรายงานประชุม  จากหน่วยงานส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ)
๖๐-๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

๓.๑ จัดฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงาน
การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
     - จำ�นวนผู้เข้ารับการอบรม
     - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า

๔๐ คน ๔๐ คน ๔๐ คน ๔๐ คน ๔๐ คน
๓๒ คน ๓๒ คน ๓๒ คน ๓๒ คน ๓๒ คน

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๐.๑๓๓ ๐.๑๓๓ ๐.๑๓๓ ๐.๑๓๓

๐.๑๓๓

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าอบรมน�ำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม   ไปพัฒนาการท�ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ร้อยละของจ�ำนวนของผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ โดยประเมิน
จากการฝึกปฏิบัติและการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : ส�ำนักงานเลขานุการกรม
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๒.๓ ชื่อโครงการ : โครงการแบ่งปันความรู้หนังสือสู่ชุมชนจากคนสหกรณ์ มอบให้ห้องสมุด
เฉลิมราชกุมารี กศน.
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
องค์กรเดียวกันมีการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ ทรัพยากรสารสนเทศ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กันตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า โดยมีห้อง
สมุดเป็นศูนย์กลาง
๑.๒ เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ ใี นระหว่างหน่วยงาน และเป็นเครือข่ายแลกเปลีย่ นความรู้
เพื่อประโยชน์ในการจัดท�ำแผนพัฒนาห้องสมุดกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. กลุ่มเป้าหมาย
         ๒.๑ บุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค
๒.๒  บุคลากรในขบวนการสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศ
   
๒.๓  ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
๒.๔  หน่วยงานในภาครัฐ และเอกชน
     
๒.๕  ห้องสมุดต่าง ๆ และที่อ่านหนังสือประจ�ำชุมชน
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๖๐-๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๓.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการ (ครั้ง)
๑
๑
๑
๑
๑
๓.๒ ขอรับบริจาค และรวบรวมหนังสือทรัพยากรสารสนเทศ ๓๐๐๐ ๓๐๐๐ ๓๐๐๐ ๓๐๐๐ ๓๐๐๐
จากแหล่งต่าง ๆ (เล่ม)
๓.๓ ทำ�พิธีส่งมอบระหว่างอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์                 ๑
๑
๑
๑
๑
กับเลขาธิการสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
๔. ประมาณการงบประมาณ
-
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
องค์กรเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ ทรัพยากรสารสนเทศ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กันตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า โดยมีห้อง
สมุดเป็นศูนย์กลาง
๕.๒  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างหน่วยงาน และเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้
๕.๓  เพื่อประโยชน์ในการจัดท�ำแผนพัฒนาห้องสมุดกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรเดียวกันมีการ
แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ทรัพยากรสารสนเทศ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามหลักการและวิธีการ
สหกรณ์ รวมทัง้ เป็นเครือข่ายแลกเปลีย่ นความรูท้ างวิชาการสหกรณ์ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรม
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  ส�ำนักงานเลขานุการกรม  ส�ำนักงานสหกรณ์
จังหวัด
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๒.๔ ชื่อโครงการ: ประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์:
เพื่อชี้แจง ให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี ๒๕๖๐ รวมทั้งแนวทาง
การด�ำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ค�ำสั่ง/ประกาศของนายทะเบียน
สหกรณ์และแก้ไขหรือป้องกันปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ และให้ทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
ปัญหาอุปสรรค ด้านการสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อประกอบแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย
ผูต้ รวจราชการกรม สหกรณ์จงั หวัด ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (สตส.) ผู้แทนสหกรณ์ และผู้สังเกตการณ์
รวม ๖๘-๓๒๔ คน/สสจ.สสพ.ทั้ง ๗๘ แห่ง รวมจ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๓,๘๙๘ คน
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๖๐-๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
จำ�นวนผู้
จำ�นวนผู้
จำ�นวนผู้
จำ�นวนผู้
- สสจ./สสพ. ทุกแห่งเป็นหน่วย จำ�นวนผู้
งานรับงบประมาณ และจัดการ เข้าประชุม เข้าประชุม เข้าประชุม เข้าประชุม เข้าประชุม
ประชุม  ๑ ครั้ง รวมทั้งหมด ๑๓,๘๙๘ คน ๑๓,๘๙๘ คน ๑๓,๘๙๘ คน ๑๓,๘๙๘ คน ๑๓,๘๙๘ คน
๗๘ แห่ง โดยกำ�หนดประชุม
ช่วงเดือน พ.ย.๕๙ – ม.ค.๖๐
- สสจ./สสพ. คัดเลือก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มี
สถานะดำ�เนินงาน (Active)
ตามความเหมาะสม (สหกรณ์
Active ทั้งประเทศ รวม
๗,๑๔๑ แห่ง) และเชิญผู้แทน
สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม รวมทั้งเชิญอธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธาน
ในการเปิดประชุม พร้อมเชิญ
ผู้ตรวจราชการกรมและผู้เข้า
ประชุมอื่น
๔. ประมาณการงบประมาณ ๔,๖๓๗,๔๐๐ ๔,๖๓๗,๔๐๐ ๔,๖๓๗,๔๐๐ ๔,๖๓๗,๔๐๐ ๔,๖๓๗,๔๐๐
(บาท)
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผูแ้ ทนสหกรณ์และเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมสหกรณ์ ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจในการส่งเสริมสหกรณ์
และแนวทางการด�ำเนินงานของสหกรณ์ ทัง้ ด้านบริการสมาชิกสหกรณ์และการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาข้อ
บกพร่องสหกรณ์ สามารถพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งอ�ำนวยประโยชน์แก่มวลสมาชิกได้อย่างมีคุณภาพ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
สสจ./สสพ. จัดท�ำสรุปผลการประชุม (รวมทัง้ ประเด็นปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ข้อคิด
เห็น ของที่ประชุม) เป็นรูปเล่ม รายงานอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน ผู้ตรวจราชการกรม
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด/ส�ำนักงานสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
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๒.๕ ชื่อโครงการ: อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ”
๑. วัตถุประสงค์:
๑.๑ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และสร้างความเข้าใจในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๑.๒ เพือ่ ให้หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถจัดท�ำรายงานการประเมินการ
ควบคุมภายใน ให้ถูกต้อง เป็นไปตามตัวชี้วัดระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน ตามระบบควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)
๑.๓ เพือ่ ให้การประเมินผลการควบคุมภายในสามารถลดความเสีย่ งขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. กลุ่มเป้าหมาย
๒.๑ ผู้รับผิดชอบการจัดวางระบบควบคุมภายในของส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด/ส�ำนัก/
กอง/ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑-๒๐ หน่วยงานละ ๒ คน รวม ๒๒๔ คน
๒.๒ เจ้าหน้าที่โครงการและผู้สังเกตการณ์ รวม ๒๖ คน
๓. กิจกรรม (งานที่ทำ�)
๓.๑ สำ�รวจกลุ่มเป้าหมาย
๓.๒ จัดทำ�โครงการ
๓.๓ ขออนุมัติโครงการ
๓.๔ ติดต่อประสานงานวิทยากรและสถานที่
๓.๕ จัดอบรมตามโครงการ
๔. ประมาณการงบประมาณ (บาท)

๖๐
✓
✓
✓
✓
✓
๙๙๕,๑๒๐

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ - ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓

๖๔

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในและสามารถน�ำไปปฏิบัติการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในได้
๕.๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีการจัดท�ำรายงานการประเมินการควบคุมภายในได้อย่างถูก
ต้องและเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔
๕.๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ ทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
       ทุกหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์
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๒.๖ ชื่อโครงการ : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบการคลัง
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบการคลัง
๑.๒ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร
๑.๓ เพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบการคลังปฏิบัติได้ถูกต้อง
๑.๔ เพื่อให้การควบคุมภายในเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบการคลังมีความเพียงพอ
๒. กลุ่มเป้าหมาย
๒.๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด/ ส�ำนัก/ กอง/ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑-๒๐  รวม ๑๑๒ คน
๒.๒. ผูท้ ำ� หน้าทีเ่ จ้าหน้าทีก่ ารเงิน ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัด/ ส�ำนัก/ กอง/ ศูนย์ถา่ ยทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑-๒๐ รวม ๑๑๒ คน
๒.๓ เจ้าหน้าที่โครงการและผู้สังเกตการณ์ รวม ๒๖ คน
๓. กิจกรรม (งานที่ทำ�)
๓.๑ สำ�รวจกลุ่มเป้าหมาย
๓.๒ จัดทำ�โครงการ
๓.๓ ขออนุมัติโครงการ
๓.๔ ติดต่อประสานงานวิทยากรและสถานที่
๓.๕ จัดอบรมตามโครงการ
๔. ประมาณการงบประมาณ (บาท)

๖๐
-

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ - ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
๙๙๕,๑๒๐ ๙๙๕,๑๒๐ ๙๙๕,๑๒๐ ๙๙๕,๑๒๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบการคลัง
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการน�ำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถลดข้อบกพร่องในการ
เบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้อง ผู้เบิกไม่ถูกเรียกเงินคืน
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
๓.๑ ชื่อโครงการ : ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ทางหนังสือพิมพ์
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  และให้ความรู้ด้านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑.๒ เผยแพร่นโยบาย แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วย
งานในสังกัด
๑.๓ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง  
     
๑.๔ สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับเกษตรกร
ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด
๒. กลุ่มเป้าหมาย
-  เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
-  ประชาชนทั่วไป
-  สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องทำ�การประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ทาง
หนังสือพิมพ์และสื่อเสริมอื่นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาของการดำ�เนินการจ้าง ตาม
ข้อมูลที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำ�หนด                   
๓.๒ ผู้รับจ้างจะต้องวางแผน
ประชาสัมพันธ์ในเชิงการสร้างภาพลักษณ์ให้
แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานในสังกัด
ให้เด่นชัด เพื่อสร้างความเข้าใจในบริการ การ
ดำ�เนินงานและโครงการสำ�คัญ ตลอดจนการ
เผยแพร่ความรู้ข่าวสารด้านสหกรณ์ เพื่อนำ�ไป
สู่การยอมรับในระบบสหกรณ์และสนับสนุนงาน
ด้านการส่งเสริมสหกรณ์ด้วย
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ)
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๑๒๐ ชิ้น ๑๒๐ ชิ้น ๑๒๐ ชิ้น ๑๒๐ ชิ้น ๑๒๐ ชิ้น

๑.๒

๑.๒

๑.๒

๑.๒

๑.๒

แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มเป้าหมายอันได้แก่ เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป และ
สือ่ มวลชนแขนงต่าง ๆ ได้รบั ทราบ รวมถึงสร้างความเข้าใจ น�ำไปสูก่ ารยอมรับในระบบสหกรณ์ สนับสนุน
งานด้านการส่งเสริมสหกรณ์การด�ำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
รัฐบาล
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ร้อยละของจ�ำนวนข่าว กิจกรรมต่าง ๆ ของกรมที่ได้รบั การเผยแพร่ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: ส�ำนักงานเลขานุการกรม
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๓.๒ ชื่อโครงการ : การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านสื่อยุคดิจิทัล
๑. วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ให้บคุ ลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการประชาสัมพันธ์
ที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
๒. เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้เกี่ยวกับการน�ำเสนอเนื้อหา ข้อมูล
ข่าวสาร ส�ำหรับการเผยแพร่ผ่านสื่อ Social media ที่สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน
๓. เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้ในการเลือกใช้สื่อ Social media เพื่อ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในแต่ละเรื่อง แต่ละเหตุการณ์ ได้อย่างเหมาะสมและส่งผลต่อการรับรู้
ของกลุ่มเป้าหมาย
๔. เพือ่ ให้บคุ ลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถออกแบบวิธกี ารน�ำเสนอข้อมูล ส�ำหรับ
การเผยแพร่ผ่านสื่อ Social Media ได้อย่างน่าสนใจ
๕. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในการด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้ากับยุคสมัยที่สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของผู้คน
ในสังคม และสามารถน�ำสื่อ Social Media มาประยุกต์ใช้กับการประชาสัมพันธ์งานของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุดต่อการสร้างการรับรู้ การยอมรับและความเชื่อถือ
จากกลุ่มเป้าหมาย
๒. กลุ่มเป้าหมาย
บุ ค ลากรของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ซึ่ ง เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบและประสานงานด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของส�ำนัก กอง กลุ่มงาน  ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด หรือส�ำนักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ และ ๒
กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้สื่อดิจิทัล แก่
บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อพัฒนา
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับยุค
สมัย
๓.๒ ติดตามการพัฒนารูปแบบการใช้สื่อดิจิทัล
เพื่อประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงานในสังกัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ)
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง

๓ ครั้ง

๓ ครั้ง

๓ ครั้ง

๓ ครั้ง

๓ ครั้ง

แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๓ ประเมินผลการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ว่ามีผลตอบรับหรือมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหาและรูปแบบหรือไม่
๓.๔ จัดกิจกรรมการประกวดการออกแบบการ
ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ)
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๖.๕

๖.๕

๖.๕

๖.๕

๖.๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ บุคลากรของกรมส่งเสริม สหกรณ์มีค วามเข้าใจเรื่องความส�ำคัญ ของการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มากขึ้น
๕.๒ บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถเลือกใช้สื่อ Social Media เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
๕.๓ บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถออกแบบรูปแบบและวิธีการน�ำเสนอข้อมูล
ต่าง ๆ  ผ่านสื่อ Social Media ได้อย่างน่าสนใจและส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างทั่วถึง
๕.๔ บุ ค ลากรของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ส ามารถน� ำ ความรู ้ ไ ปปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานได้ทันต่อยุคสมัยและตรงกับความต้องการการรับรู้ข้อมูลของ
ประชาชน
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ จ�ำนวนบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการอบรมความรู้ด้านการใช้สื่อ Social
Media เพื่อการประชาสัมพันธ์ จ�ำนวน ๑๐๐ คน
๖.๒ ร้อยละ ๘๐ ของผู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพมีความรู้
เพิ่มขึ้น
๖.๓ มีการพัฒนาและออกแบบวิธีการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ของ
ส�ำนัก กอง กลุ่มงาน ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดและส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑
และ ๒ ขึ้นไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยงาน
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: ส�ำนักงานเลขานุการกรม
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๓.๓ ชื่อโครงการ : ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร
๑ วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก
๑.๒ ส่งเสริมสถาบันเกษตรกรผลิตเกษตรอินทรียพ์ ฒ
ั นาให้กลุม่ เกษตรกรมีการบริหารจัดการ
ที่เข้มแข็ง
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๙,๖๓๐ แห่ง ดังนี้
สหกรณ์การเกษตร ๔,๕๐๐ แห่ง
สหกรณ์ประมง
๑๑๐ แห่ง
สหกรณ์นิคม
๙๖ แห่ง
กลุ่มเกษตรกร
๔,๙๒๔ แห่ง
  หน่วย : แห่ง

๖๐
๒,๐๐๐

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ - ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐

๖๔
๑,๖๓๐

๓.๑ การพัฒนาศักยภาพการดำ�เนินงานและ
ความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกร

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐

๑,๖๓๐

๓.๓ การเชื่อมเครือข่ายการดำ�เนินธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ของสถาบันเกษตรกร

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐

๑,๖๓๐

๓.๔ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการ
ตลาดเกษตรอุตสาหกรรม

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐

๑,๖๓๐

๖

๗

๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๘

๙

๑๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) สมาชิกสามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรียไ์ ด้มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต และเพิม่ มูลค่า
สินค้าเกษตรแปรรูป
๒) มีเครือข่ายเชือ่ มโยงธุรกิจและ สามารถสร้างช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรียแ์ ก่
สมาชิกและกลุ่มเกษตรกร
๓) สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มมีความเข้มแข็งด้านธุรกิจ
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๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จโครงการ
๑) สมาชิก และกลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของปีก่อน
๒) สมาชิกมีฐานะทางการเงินมั่นคงขึ้น
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัด ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ ๑ และ พืน้ ที่ ๒
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์
๔.๑ ชือ่ โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุม่ เกษตรกรให้มคี วามสามารถด้านการแข่งขัน
๑ วัตถุประสงค์
๑.๑  เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก
๑.๒  พัฒนาให้กลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง
๒. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเกษตรกร จ�ำนวน ปีละ ๑,๐๐๐ แห่ง ปีที่ ๕ ๙๒๔ แห่ง รวม ๔,๙๒๔ แห่ง
หน่วย : แห่ง
๖๐
๑,๐๐๐

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ - ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๖๔
๙๒๔

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๙๒๔

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๙๒๔

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๙๒๔

๓

๔

๕

๖

๗

๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ผลิตสินค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐาน
๓.๒ การพัฒนาศักยภาพการดำ�เนินงานและ
ความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกร
๓.๓ การเชื่อมเครือข่ายการดำ�เนินธุรกิจของ
กลุ่มเกษตรกร
๓.๔ การส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาการ
ตลาดเกษตรอุตสาหกรรม
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) สมาชิกสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรแปรรูป
๒) มีเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและ สามารถสร้างช่องทางการตลาดแก่สมาชิกและกลุ่ม
เกษตรกร
๓) สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มมีความเข้มแข็งด้านธุรกิจ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จโครงการ
๑) สมาชิก และกลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของปีก่อน
๒) สมาชิกมีฐานะทางการเงินมั่นคงขึ้น
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัด ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ ๑ และ พืน้ ที่ ๒
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพือ่ การบริหารจัดการ และการกำ�กับดูแล
๕.๑ ชื่อโครงการ : จัดท�ำระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ระยะที่ ๑ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศให้เป็นเอกภาพ สามารถ
สนับสนุนการด�ำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
๒. เป้าหมาย
กรมฯ มี อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ ส ามารถรองรั บ การใช้ ง านได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ จัดทำ�คุณลักษณะเฉพาะ
๓.๒ แจ้งกลุ่มพัสดุดำ�เนินการ
ตามระเบียบสำ�นักนายกฯ
๓.๓ พัฒนาโปรแกรมระบบงาน
และเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
๓.๔ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล
๔. งบประมาณ (บาท)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐

๖๑
๑
๑ ครั้ง

๖๒
๑
๑ ครั้ง

๖๓
๑
๑ ครั้ง

๖๔
๑
๑ ครั้ง

๗ ระบบ

๑๒ ระบบ

๑ ระบบ

๓ ระบบ

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๘๕,๔๙๖,๐๐๐

๗๒,๑๘๐,๐๐๐

๓๙,๗๖๐,๐๐๐ ๑๐,๕๖๐,๐๐๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- กรมฯ มีระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ระยะที่ ๑ ที่เป็นมาตรฐาน
-  มีระบบสารสนเทศทีส่ ามารถบูรณาการและเชือ่ มโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์ทั้ง ๗ ประเภท ชุมนุมสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าด้วย
กันได้
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ขบวนการสหกรณ์ มี ก ารเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ที่ ส ามารถใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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๕.๒ ชื่อโครงการ : จัดซื้อทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
๑. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. เป้าหมาย
กรมฯ มี อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ ส ามารถรองรั บ การใช้ ง านได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ จัดทำ�คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ฯ ที่จัดซื้อ pc และ
notebook
๓.๒ แจ้งกลุ่มพัสดุดำ�เนินการตาม
ระเบียบสำ�นักนายกฯ

๖๐
๔๕๙
๑ ครั้ง

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๑
๖๒
๖๓
๗๖๗
๒๒
๓๘๘

๖๔
๔๒๗

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๓.๓ จัดสรรให้กับหน่วยงาน

ส่วนกลาง ส่วนกลาง ส่วนกลาง ส่วนกลาง ส่วนกลาง
และภูมิภาค และภูมิภาค และภูมิภาค และภูมิภาค และภูมิภาค
๓.๔ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล ๑ ครั้ง
๑ ครัง้
๑ ครัง้
๑ ครัง้
๑ ครัง้
๔. งบประมาณ (บาท)
๙,๗๙๘,๐๐๐ ๑๖,๖๔๓,๐๐๐ ๔๗๖,๐๐๐ ๘,๔๙๘,๐๐๐ ๙,๓๔๙,๐๐๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนพัฒนา
ระบบงานภายในองค์กรให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว สามารถเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างกัน และเผยแพร่ขา่ วสาร
การด�ำเนินงานของกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ในด้านบริหารจัดการ
และสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานอื่น ๆ บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถ
เข้ามาสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
กรมฯ มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงทดแทนเครื่องที่เก่าช�ำรุด
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
๖.๑ ชือ่ โครงการ : โครงการสร้างระบบสารสนเทศการรายงานทางการเงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์
๑. วัตถุประสงค์:
๑. เพือ่ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ให้สามารถเชือ่ มโยง
ข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
๒. พัฒนาระบบการตรวจสอบและก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
๒. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมในการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓

๖๐
๖๔
/
๓.๑ ศึกษาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ และแนวทางการบริหารข้อมูลสารสนเทศที่
สามารถสนับสนุนข้อมูลตามเกณฑ์ Basel ๒
๓.๒ พัฒนาเกณฑ์การกำ�กับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ร่วมกับ
/
/
ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ปรับปรุงกฎหมายและประกาศใช้เกณฑ์การกำ�กับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์
๓.๓ จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศ
/
/
ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
๓.๔ คณะทำ�งานร่วมกับที่ปรึกษาพัฒนาระบบการรายงานข้อมูล
/
/
ทางการเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และพัฒนา
คลังข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
๓.๕ คณะทำ�งานร่วมกับที่ปรึกษาพัฒนาระบบการรายงานข้อมูล
/
/
ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กับกรมส่งเสริมสหกรณ์
๓.๖ กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดอบรมเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออม
/
ทรัพย์ในการใช้ และจัดทำ�ข้อมูลป้อนเข้าระบบสารสนเทศ
๓.๗ คณะทำ�งานตรวจสอบระบบการรายงานข้อมูลทางการเงิน
/
/
/
ของสหกรณ์ออมทรัพย์
๓.๘ กรมส่งเสริมสหกรณ์ออกประกาศให้สหกรณ์รายงานข้อมูล
/
/
/
ทางการเงินในรูปแบบชุดข้อมูล (Data Set)
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
๐.๑๐ ๘.๑๐ ๒๐๐.๑ ๑.๖๘ ๐.๑๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ล้านบาท)
๒๑๐.๐๘
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๔. งบประมาณ
๔.๑ งบประมาณจัดประชุมคณะท�ำงานจัดท�ำ Workshop ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔.๒ งบประมาณจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดท�ำระบบสารสนเทศการรายงานข้อมูลทางการ
เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔.๓ งบประมาณในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ดูแล
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๔.๔ งบประมาณในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้า
ร่วมโครงการ ๗๘๐,๐๐๐ บาท
๔.๕ งบประมาณในการวางระบบสารสนเทศทางการเงิ น แก่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔.๖ งบประมาณในการปรับปรุงดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ทุก ๆ ๓ ปีๆ ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๘๙๐,๐๐๐ บาท
๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ		
๕.๑ สหกรณ์ออมทรัพย์มรี ะบบสารสนเทศในการรายงานข้อมูลทางการเงินกับกรมส่งเสริม
สหกรณ์
๕.๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์มรี ะบบการเชือ่ มโยงข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กบั
กรมส่งเสริมสหกรณ์และธนาคารแห่งประเทศไทย
๕.๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลของสหกรณ์ออม
ทรัพย์พร้อมทั้งจัดท�ำระบบการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System)
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ร้อยละ ๘๐ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์ ๕,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มี
ระบบสารสนเทศข้อมูลทางการเงินที่เชื่อมโยงกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
๖.๒ ร้อยละ ๗๐ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ทเี่ ข้าร่วมโครงการมีความเสีย่ งทางการบริหารการ
เงินลดลงด้วยระบบการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System)
๖.๓ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
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๖.๒ ชื่อโครงการ: พัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน
๑. วัตถุประสงค์:
๑.๑  เพื่อให้สหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุนและสวัสดิการสมาชิก
๑.๒  เพื่อให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่เข้มแข็ง
๒. กลุ่มเป้าหมาย
๒.๑  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

๖๐
๓.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษา ๗๐ แห่ง
วิเคราะห์ วิจัย สถานการณ์ของสหกรณ์ ๑.๔ ล้าน
และกำ�หนดแนวทางการพัฒนาสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน
๓.๒ จังหวัดจัดประชุมการนำ�รูปแบบ/ ๕๖๗,๐๐๐
แนวทางการพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติ
และการแก้ไขร่วมกันในสหกรณ์ได้อย่าง
เป็นระบบและมีระเบียบแบบแผน แห่ง
ละ ๘,๑๐๐ บาท จำ�นวน ๗๐ แห่ง
๓.๓ ติดตามประเมินผล
   -ส่วนกลาง
๑๕๐,๐๐๐
   -ส่วนภูมภิ าค แห่งละ ๑๕,๙๐๐ บาท ๑,๑๑๓,๐๐๐
๓.๔ จัดทำ�คู่มือ
๑๒๕,๐๐๐
๔. ประมาณการงบประมาณ
๓.๒
(ล้านบาท)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
๗๐ แห่ง ๗๐ แห่ง ๗๐ แห่ง
๑.๔ ล้าน ๑.๔ ล้าน ๑.๔ ล้าน

๖๔
๗๐ แห่ง
๑.๔ ล้าน

๕๖๗,๐๐๐ ๕๖๗,๐๐๐ ๕๖๗,๐๐๐ ๕๖๗,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐
๑,๑๑๓,๐๐๐ ๑,๑๑๓,๐๐ ๑,๑๑๓,๐๐๐ ๑,๑๑๓,๐๐๐
๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐
๓.๒
๓.๒
๓.๒
๓.๒

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ		
๕.๑ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์กรที่ให้ความเชื่อมั่นแก่สมาชิก
๕.๒ สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นสามารถให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำด้านการอ�ำนวยการสินเชือ่ ให้กบั สมาชิก  
๕.๓ เป็นองค์การทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี เกิดการขยายจ�ำนวนสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นเป็น
สถาบันการเงินและชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ร้อยละ ๘๐ ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการน�ำวิธีการและแนวทางไปด�ำเนินการ
๖.๒ มีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ประสบความส�ำเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  : กลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
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ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
๗.๑ ชื่อโครงการ : จัดประชุมติดตามการปฏิบัติงานของ สสจ./สสพ. ตามแผนงาน/โครงการ
ปี ๒๕๖๐ (ระดับเขตตรวจราชการ)
๑. วัตถุประสงค์:
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ สสจ./สสพ. สามารถด�ำเนินงานบรรลุผล
ตามเป้าหมาย และรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ตรวจราชการกรม สหกรณ์จังหวัด/ผอ.สสพ. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/นิคมสหกรณ์ และผู้สังเกตการณ์ ในพื้นที่เขตตรวจราชการ ที่ผู้ตรวจ
ราชการกรมแต่ละท่านรับผิดชอบ
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ สสจ./สสพ.ที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ
จัดประชุมแต่ละครั้ง (ประชุม ๓ ครั้ง/
เขต) เป็นหน่วยงานรับงบประมาณและ
จัดประชุม โดยเปลี่ยนหน่วยงานจัด
ประชุมในครั้งต่อ ๆ ไป
ผู้ตรวจราชการกรมเป็นผู้นำ�การประชุม
จำ�นวน ๙ คน รวมทั้งสิ้น ๒๗ ครั้ง
โดยให้ สสจ./สสพ.ประสานงานผู้ตรวจ
ราชการกรม เพื่อกำ�หนดวันประชุม
และเชิญอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็น
ประธานในการเปิดประชุม เชิญผู้ตรวจ
ราชการกรมและผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ
โดยกำ�หนดเวลาในการจัดประชุม ดังนี้
ครัง้ ที่ ๑ ในช่วงเดือน พ.ย.๕๙ - ม.ค.๖๐
ครัง้ ที่ ๒ ในช่วงเดือน มี.ค. – เม.ย. ๖๐
ครั้งที่ ๓ ในช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. ๖๐
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐-๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
ผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วม
ประชุมรวม ประชุมรวม ประชุมรวม ประชุมรวม
ทุกแห่ง
ทุกแห่ง
ทุกแห่ง
ทุกแห่ง
๑,๖๐๕
๑,๖๐๕
๑,๖๐๕
๑,๖๐๕
คน/ครั้ง คน/ครั้ง คน/ครั้ง คน/ครั้ง
จำ�นวน ๓ จำ�นวน ๓ จำ�นวน ๓ จำ�นวน ๓
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

๖๔
ผู้เข้าร่วม
ประชุมรวม
ทุกแห่ง
๑,๖๐๕ คน/
ครั้ง
จำ�นวน ๓
ครั้ง
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๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

๖๐

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐-๖๔
๖๑
๖๒
๖๓

๖๔

๓.๒ แต่ละสสจ./สสพ. ที่เข้าประชุม
จัดทำ�ข้อมูล แผน/ผล พร้อมปัญหา
อุปสรรคหรือข้อคิดเห็น นำ�เสนอที่
ประชุม ทุกแผนงาน/โครงการกิจกรรม
ที่รับผิดชอบดำ�เนินงาน
๔. ประมาณการงบประมาณ (บาท) ๑,๖๐๖,๕๐๐ ๑,๖๐๖,๕๐๐ ๑,๖๐๖,๕๐๐ ๑,๖๐๖,๕๐๐ ๑,๖๐๖,๕๐๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมสหกรณ์ ได้รบั ทราบนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั งิ านส่งเสริมสหกรณ์
สามารถปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
สสจ./สสพ. เจ้าภาพทีจ่ ดั ประชุม สรุปผลการประชุมพร้อมรวบรวมข้อมูล (แผน/ผล ปัญหาฯ)
ของทุกจังหวัด จัดท�ำเป็นรูปเล่ม รายงานอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน ผู้ตรวจราชการกรม
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด/ส�ำนักงานสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
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๗.๒ ชื่อโครงการ : พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน
๑. วัตถุประสงค์:
๑.๑ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานเป็นที่
ยอมรับจากสหกรณ์และประชาชนทั่วไป
๑.๒ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประเมินตนเองเพื่อพัฒนาตนเองให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสหกรณ์และมาตรฐานกลุ่มเกษตร
๑.๓ เพื่อให้ข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบทิศทางในการพัฒนาและส่งเสริม
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อน�ำไปปรับใช้ในการแนะน�ำส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง บริหารการ
จัดการที่ดีตามหลัก ธรรมาภิบาล และให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
๒. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์ทุกประเภท ทุกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกประเภท ทุกกลุ่มเกษตรกร ต้องได้
รับการพัฒนาแสะส่งเสริม
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ ส่วนกลาง ออกคำ�แนะนำ� แนวทางและ
สรุปผล
๓.๒ ส่วนภูมิภาค แต่งตั้งคณะทำ�งาน
ประชุมทำ�ความเข้าใจอย่างแจ่มชัด
๓.๓ ประชุมร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ประเมินตนเอง
๓.๔ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดทำ�แผน
พัฒนาตนเอง ให้มีความเข้มแข็งและผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
๓.๕ ประเมิน ตรวจสอบ และติดตาม
รายงานผล
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
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๖๐
ร้อยละ
๘๒

๓๐

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๑
๖๒
๖๓
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๘๓
๘๔
๘๕

๔๐

๔๐

๔๐

๖๔
ร้อยละ
๘๖

๔๐
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ		
๑. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีการบริหารการจัดการที่ดี มีการด�ำเนิน
ธุรกิจตามหลักและวิธีการสหกรณ์  ตามหลักธรรมาภิบาล มีการวางระบบการควบคุมภายในที่ดี สุดท้าย
สามารถยกระดับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
๒. สหกรณ์สามารถด�ำเนินธุรกิจในลักษณะการพึง่ พาตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เป็น
ฐานรากในการพัฒนาประเทศ  ให้สมาชิกมีฐานะอยู่ดีกินดี มีสันติสุข
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :  
๗.๑ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและ
ร้านค้า
๗.๒ กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
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๗.๓ ชื่อโครงการ : พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น
๑. วัตถุประสงค์:
๑.๑ เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจ�ำปี ได้รับ
การเผยแพร่เกียรติคุณความเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
๑.๒ เป็นแบบอย่างให้กบั สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร และเกษตรกร ประชาชนทัว่ ไปได้ทราบ
ถึงการด�ำเนินธุรกิจแบบอย่างการรวมตัวกันในรูปของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรือรูปแบบอื่น ๆ เช่น
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ
๒. กลุ่มเป้าหมาย
๒.๑ สหกรณ์ทุกประเภท แยกตามประเภทสาขาการคัดเลือก ๑๑ สาขา
๒.๒ กลุ่มเกษตรกรทุกประเภท  แยกตามประเภทสาขาการคัดเลือก ๕ สาขา
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ ส่วนกลาง ออกคำ�แนะนำ� แนวทางและ
เกณฑ์การให้คะแนนตามหมวด ที่กระทรวง
เกษตรฯ กำ�หนด สรุปผล
๓.๒ จัดประชุมคณะกรรมการ ระดับเขต และ
ระดับกรม เพื่อพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรดีเด่น ระดับภาค และนำ�เสนอให้เป็น
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
๓.๓ ส่วนภูมิภาค แต่งตั้งคณะทำ�งาน ประชุม
ทำ�ความเข้าใจอย่างแจ่มชัด
๓.๔ ประชุมร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ประเมินตนเอง
๓.๕ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดทำ�แผนพัฒนา
ตนเอง ให้มีความเข้มแข็งและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
และนำ�ผลดำ�เนินงานเข้าประมวลผลตามเกณฑ์
ดีเด่น ๕ หมวด
๓.๖ ประเมินผลการดำ�เนินงานตามเกณฑ์ดีเด่น ๕
หมวด และสมัครขอเข้ารับการคัดเลือกในระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
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๘.๐
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ		
๕.๑ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีการบริหารการจัดการที่ดี มีการด�ำเนิน
ธุรกิจตามหลักและวิธีการสหกรณ์  ตามหลักธรรมาภิบาล มีการวางระบบการควบคุมภายในที่ดี มีฐานะ
ความมั่นคงทางการเงิน และเป็นองค์กรสนับสนุน เอื้ออาทรต่อชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สุดท้ายสามารถยกระดับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ และสมัครขอ
เข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ตามล�ำดับ
๕.๒ สหกรณ์สามารถด�ำเนินธุรกิจในลักษณะการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน เป็นฐานรากในการพัฒนาประเทศ  ให้สมาชิกมีฐานะอยู่ดีกินดี มีสันติสุข และได้รับเชิดชูเกียรติเป็น
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เป็นต้นแบบให้กบั สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรทัว่ ไป หรือการรวม
กลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ระบบ วิธีการสหกรณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศให้เป็นสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จ�ำนวน ๑๐ รางวัล
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
๗.๑ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและ
ร้านค้า
๗.๒ กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์
-ไม่มีโครงการ-
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ความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ลำ�ดับ
๑
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หน่วยงาน
กองพัฒนา
สหกรณ์การ
เงินและร้านค้า
(กพง.)

ข้อคิดเห็น
๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญา
สหกรณ์์ ประกอบด้วย
    ๘.๑ พัฒนาโครงการหลวง เป้าหมาย ๘๙ แห่ง งบประมาณ ๑๓.๗๒ ล้าน
บาท
    ๘.๒ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริเป้าหมาย ๘๙๐
แห่ง งบประมาณ ๔๖.๕๗ ล้านบาท
     โครงการดังกล่าวทั้งสอง ควรอยู่ในยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับ
สหกรณ์ หรือกำ�หนดยุทธศาสตร์เพิ่มเติม ควบคู่กับการส่งเสริมสมาชิกให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางทฤษฎีใหม่ (ระดับที่ ๑) พัฒนาเข้าสู่ ระดับที่ ๒ ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการแนะนำ�ส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาให้สหกรณ์ในโครงการหลวงหรือสหกรณ์ในโครงการ
พระราชดำ�ริ
๒) โครงการจัดตั้งกองทุนเยียวยาสมาชิกสหกรณ์ภายใต้เงื่อนไขการสร้างภาพ
ลักษณ์ขององค์กร หรือสหกรณ์เพื่อเป็นหลักประกันให้กับสมาชิก (ผู้ฝากเงิน)
หรือสหกรณ์ (ผู้ฝากเงินหรือให้กู้ยืมเงิน) และดำ�เนินการกับผู้ทำ�ให้สหกรณ์
เสียหาย หรือสมาชิกเสียหาย
๓) โครงการเกษตรสีเขียว การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ให้สหกรณ์บริหาร
ภายใต้เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมที่ดี
๔) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกและสหกรณ์ การจัดตั้งกองทุนสัจจะ
ออมทรัพย์ สนองนโยบายการออมแห่งชาติ  
๕) โครงการสหกรณ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้สหกรณ์ดำ�เนินกิจการให้เป็น
ประโยชน์ แก่สมาชิกและชุมชน พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจกับภาค
เอกชน
๖) โครงการเกี่ยวกับ โลจิสติกส์ (Logistic) ให้สหกรณ์เป็นผู้บริหารคลังสินค้า
และการขนส่ง
๗) โครงการบริหารจัดการภายใต้สภาวะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้า
สมัยใหม่ หรือในเขตพื้นที่อาเซียนร่วมกัน
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ลำ�ดับ
๒

หน่วยงาน
ข้อคิดเห็น
อุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
การฝึกอบรมเพื่อสร้างนักวิจัยหลักสูตร “การเขียนงานวิจัยมืออาชีพเพื่อพัฒนา
ความเข้มแข็งของสหกรณ์”
ข้อคิดเห็น
- การพัฒนางานประจำ�สู่งานวิจัย ถือเป็นการได้เปรียบในการแข่งขันกับสภาพ
การณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำ�ให้องค์กรมีองค์ความรู้และสามารถนำ�มาปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
- ปัญหาการใช้ประโยชน์ข้าราชการ “HiPPS” น้อยกว่าที่ควร หรืองานที่รับผิด
ชอบขาดความสอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่แท้จริงของบุคลากร
ข้อเสนอแนะ
ควรมีหลักสูตรและดำ�เนินการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยในตำ�แหน่งนักวิชาการสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคลและนักวิชาการในกลุ่ม
งานสนับสนุนทุกปี เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากรดังกล่าวหันมาสนใจงานวิจัยมาก
ขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเป็นมือ
อาชีพด้านการสหกรณ์
๑. การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM)
ข้อคิดเห็น
การส่งเสริมสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ควรมีกระบวนการจัดการความรู้ที่ดี สามารถ
นำ�ความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระจาย หรืออยู่ที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งออกมาเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างเต็มที่ อาจทำ�ในรูปแบบคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) เป็นการลดปัญหาองค์ความรู้รั่วไหลกรณี
บุคลากรลาออกหรือย้ายงาน
ข้อเสนอแนะ
ควรส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทั้งในสายงาน
เดียวกัน และข้ามสายงาน เพื่อรักษาองค์ความรู้ไว้สำ�หรับเป็นแนวทางการปฏิบัติ
งานภายในหน่วยงานต่อไป
๒. การฝึกอบรม “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”
ข้อคิดเห็น
- เป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสม และมีความสำ�คัญมากกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ทุกคน
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ลำ�ดับ

หน่วยงาน

ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
- ควรเพิ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้งบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ปฏิบัติหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์และบุคลากรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์
ข้อคิดเห็น
- การสร้างภาพลักษณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยจ้างวางแผนในเชิง
การสร้างภาพลักษณ์นั้นต้องระมัดระวังการขัดกับหลักธรรมาภิบาล และหากแรง
สะท้อนกลับเมื่อประชาชนได้รับทราบข่าวการจ้างสร้างภาพลักษณ์
- ปัญหาภาพลักษณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในเชิงการตลาดนั้น มีปัญหาความ
สับสนเกี่ยวกับ Brand (ชื่อกรมส่งเสริมสหกรณ์) เนื่องจากชื่อมีความใกล้เคียง
กันตลอดจนปัญหาความสับสนของ Brand กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ส่วนกลาง)
และสำ�นักงานสหกรณ์จังหวัด (ส่วนภูมิภาค) ของประชาชนทั่วไปนั้น คิดว่าเป็น
Brand เดียวกัน มีภารกิจหน้าที่เดียวกัน
- ลูกค้าภายใน คือ บุคลากรยังขาดความรักความผูกพันและความเข้าใจในงาน
ทำ�ให้ไม่สามารถขายงาน/สื่อสารภารกิจงานที่ชัดเจน (ซึ่งเป็นงานบริการ) ให้ผู้รับ
บริการ (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) ได้ ทำ�ให้เมื่อเกิดปัญหาเชิงลบ ไม่สามารถ
จัดการกับปัญหาได้
- การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลในปัจจุบันเป็นสื่อที่มีอานุภาพในการสื่อสารในเชิงบวก
และลบสูงมาก หากสามารถควรคุมคุณภาพในการสื่อสารได้จะเป็นประโยชน์ต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และมวลสมาชิกอย่างมาก เพราะโครงสร้าง
เกษตรกรในอนาคตมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงสู่ Smart Farmer ซึ่งโมเดลการทำ�
ธุรกิจของเกษตรกรสมัยใหม่นั้น มีแนวโน้มเน้นการทำ�การเกษตรเชิงท่องเที่ยว
ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น ดังนั้น การสร้างภาพลักษณ์ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ภารกิจของกรมในอนาคต ควรจะเน้นไปที่การส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเกษตรธุรกิจ (กิจกรรมบริการของสหกรณ์ภาคการเกษตร) ซึ่งหมายถึง
การเชื่อมโยงการทำ�วิจัยการพัฒนาบุคลากรในการให้คำ�แนะนำ�ทำ�ธุรกิจด้านนี้เพิ่ม
ขึ้น เพราะปัญหาส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์ของกรมเกิดจากการเน้นการทำ�ธุรกิจสิน
เชื่อของสหกรณ์ ซึ่งการทำ�ธุรกิจของสหกรณ์ หากดูในมุมมองของเกษตรกรหรือ
คนทั่วไป จะแยกประเภทสหกรณ์ได้ยาก เพื่อมุ่งเน้นการทำ�ธุรกิจเงินกู้ สิ่งที่ยัง
ทำ�ให้แยกประเภทสหกรณ์ได้ในปัจจุบันคือ อาชีพของสมาชิก
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ลำ�ดับ

หน่วยงาน

ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์ว่าประชาชน
ระดับท้องถิ่นมีการรับรู้และมีมุมมองในเชิงบวกหรือไม่ มีระบบการจัดการ
ประชาสัมพันธ์ในเชิงบวก และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อเกิดภาพลักษณ์เชิง
ลบ
- เน้นการทำ�งานในเขตภารกิจของกรมให้ชัดเจนมุ่งภารกิจเพื่อให้เกิดการระเบิด
จากภายในมากกว่าการสร้างภาพลักษณ์ในเชิงฉาบฉวย ต้องทำ�ให้บุคลากรทุกคน
เป็นนักประชาสัมพันธ์ จากการทำ�งานที่สะท้อนภารกิจงาน (บุคลากร คือ ลูกค้า
ภายใน เมื่อรักองค์กร จะสามารถสื่อสารงานที่ทำ�ได้ สามารถขายงานคือสื่อสาร
งานให้ประชาชนได้ทราบได้ ตัวอย่าง คือ SCG ที่ดูแลลูกค้าภายในเป็นอย่างดี)
- เนื่องจากสื่อดิจิทัลในปัจจุบันมีอานุภาพในการสื่อสารในเชิงบวกและลบสูงมาก
ผู้ดูแลสื่อนี้ควรประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญ
เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการในเชิงข้อมูล และการให้ความรู้แบบสองทาง
ได้อย่างรวดเร็ว
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางการประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมบุคลากรที่มีความ
รู้ทางการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ ในการวางแผนการทำ�การตลาดบริการให้
กับองค์กร ไม่ใช่เป็นเพียงการประชาสัมพันธ์ในกรอบของการประชาสัมพันธ์ภาค
รัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
การส่งเสริมการนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การผลิต การแปรรูป การตลาด
การเงิน และนวัตกรรมมาใช้ในระบบสหกรณ์
ข้อคิดเห็น
การนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่มาในระบบสหกรณ์ ควรเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนมาตรฐานการผลิต การ
แปรรูป การตลาด และการเงินของสหกรณ์ ต้องระมัดระวังความเหมาะสมของ
ความรู้ความสามารถของบุคลากร และความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
ท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะ
ก่อนนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบ ควรศึกษาความต้องการ ความพร้อม
และความเป็นไปได้ของบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการ
ใช้งานเทคโนโลยีได้เต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่ากับการลงทุน
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ลำ�ดับ

หน่วยงาน

ข้อคิดเห็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการ
กำ�กับดูแล
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้ในการบริหาร
และการตัดสินใจ
ข้อคิดเห็น
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างส่วน
กลางกับส่วนภูมิภาค จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ระบบต้องตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริงทั้งนี้หากผู้ใช้งานระบบต้องมีความเข้าใจ
และพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรมีการสอบถามความต้องการด้านระบบ (System Requirement) เพื่อ
กำ�หนดการทำ�งาน ฟังก์ชัน และบริการต่าง ๆ ของระบบเนื่องจากสภาพ
แวดล้อมการทำ�งานของแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน
๒. ควรมีการตรวจสอบและการแก้ไข (หรือลบ) รายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไป
จากชุดข้อมูล (Cleansing Data) ก่อนจัดทำ�ฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน
๓. ควรใช้งานระบบเดิมกับระบบใหม่ควบคู่กันไป (Parallel run) ก่อนการนำ�
ระบบมาใช้งานจริงเพื่อลดปัญหาการใช้งานระบบ
๔. สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้ผู้ใช้งานระบบเห็นความสำ�คัญของการนำ�
เทคโนโลยีมาใช้ (สามารถลดขั้นตอนการทำ�งานไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระงาน)
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
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ยุทธศาสตร์ชาติ

๒๐

ปี

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)

๑

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ด้านความมั่นคง

๖

ยุทธศาสตร์

ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ

๒

ด้านการสร้่างความ
สามารถในการแข่งขัน

วิสัยทัศน์
ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

๓

ยุทธศาสตร์

ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

๕

ยุทธศาสตร์

ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม

๔
201

แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์
เกษตรและสหกรณ์
๑
๒
๓
๔

ปี

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)

เป้าประสงค์

เกษตรกรมีความสามารถในอาชีพของตนเอง

วิสัยทัศน์

Smart Farmers

สถาบันเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการดำ�เนินการ

Smart Agriculture Groups
สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานตรง
ความต้องของตลาด

เกษตรกรมั่นคง
ภาคเกษตรมั่งคั่ง
ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน

Smart Agriculture Products
พื้นที่เกษตรและภาคการเกษตรมีศักยภาพ

๑

Smart Area/Agriculture

สร้างความเข้มแข็งให้
กับเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร

๒

๓

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและการยกระดับ
มาตรฐานสินค้า

เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันภาคการ
เกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

๔

บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่ง
แวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน
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๒๐
ระยะ

ยุทธศาสตร์

๕

พัฒนาระบบบริหารจัด
การภาครัฐ
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ความเชื่อมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ๖ ยุทธศาสตร์
(ยุทธศาสตร์ ๒,๓,๕)

วิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาคเกษตร
มั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และการยกระดับมาตรฐานสินค้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ

แผน
ยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
วิสัยทัศน์ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและ
รักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับฐานรากของประเทศ

ยุทธศาสตร์เกษตร
และสหกรณ์
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒
(๒๕๖๐-๒๕๖๔)
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำ�ไป
สู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนอง
ต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่
จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคน
ไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ๑๐
ยุทธศาสตร์เกี่ยวข้อง (ยุทธศาสตร์ ๓,๔,๗,๘)

THAILAND 4.0
แผนปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

วิสัยทัศน์ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมเข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับฐานรากของประเทศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และ
พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจไป
สู่ประเทศมีรายได้สูงด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใช้
“ความหลากหลายเชิงชีวภาพ”
และ “ความหลากหลายเชิง
วัฒนธรรม” ให้เป็น “ความได้
เปรียบในเชิงแข่งขัน” โดยการ
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความ
คิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยพัฒนา
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สินทรัพย์ ๒,๗๕๕,๕๘๘ ล้านบาท

ฝ่ายจัดการ(ช:ญ) ๓๗,๘๙๔ คน
ช. ๔๐ : ญ. ๖๐

กรรมการ(ช:ญ) ๗๕,๑๕๕ คน
ช. ๖๖ : ญ. ๓๔

๙

บ

กำ�ไรสุทธิ ๘๓,๓๒๓ ล้านบาท ๔,๘๘๘ แห่ง

ธุรกิจส่งเสริมเกษตร-บริการ ๕,๓๗๒ ล้านบาท

ธุรกิจแปรรูป ๑๗,๓๒๙ ล้านบาท

ธุรกิจจัดหา ๖๐,๖๔๒ ล้านบาท

ธุรกิจรวบรวม ๖๒,๙๖๑ ล้านบาท

ธุรกิจรับฝาก ๘๑๓,๐๗๔ ล้านบาท

ธุรกิจสินเชื่อ ๑,๒๙๖,๑๔๔ ล้านบาท

มูลค่าธุรกิจรวม ๒,๒๒๙,๖๘๔ ล้านบาท คิดเป็น ๑๕.๘% ของ CPD

ิ ท
รบ

รายได้รวม ๓๑๔,๗๕๘ ล้านบาท

๕๕

สหกรณ์ไทย

สัดส่วนทุนสหกรณ์/สินทรัพย์ ๑,๑๘๓,๕๗๖ ล้านบาท
คิดเป็น ๔๓% ของสินทรัพย์
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จำ�นวนสมาชิก ๑๑.๔๘ ล้านคน

จำ�นวนสหกรณ์ ๘,๒๗๐ แห่ง
Active 7,141 : Non Active 1,129
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๒

