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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
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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

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

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

