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

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

22
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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)

35

