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
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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)
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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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