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  การจัดท าแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับนี้ เป็นการด าเนินการ
ขยายผลการวางกรอบพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในระยะ 5 ปีแรกของแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560-2579) ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการขับเคลื่อนและการด าเนินงาน 
ที่ชัดเจนและสอดคล้องเชื่อมโยงต่อเนื่องกับยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม ภายใต้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง ในโอกาสนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน 
ทั้งระดับเจ้าหน้าที่และระดับผู้บริหาร ตลอดถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีส่วนส าคัญในการช่วยจัดท าแผนปฏิบัติการ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  ให้ส าเร็จลุล่วงมาด้วยดี 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดจะได้ใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติการ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายได้ในระดับหนึ่ง 
 
 
      กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
                กุมภาพันธ์ 2560 
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      หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สารบัญภาพ จ 
บทสรุปผู้บริหาร ฉ 

บทที่ 1   บทน า 1 

 หลักการและเหตุผล 2 
 วัตถุประสงค์ 2 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 3 

บทที่ 2 กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ 4 
 กรอบและขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี  
  (พ.ศ. 2560-2564) 5 

บทที่ 3 ผลการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ 6 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 8 
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  
 ภายใต้แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 16 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 18 

บทที่ 4 แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 19 
 ภาพรวมแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 20 
 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ ์5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ และ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 
                     ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 21 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร และ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์ 27 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ  
                     และการก ากับดูแล  และ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ 32 
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บทที่ 4 แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) (ต่อ)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล และ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล  
                      และภูมิปัญญาสหกรณ์ 38 
 รายละเอียดโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี 
 (แยกตามยุทธศาสตร์) 41 
 แผนปฏิบัติงาน และโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 118 
     แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ 119 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 
                         ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 122 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร 124 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์ 126 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ  
                         และการก ากับดูแล  128 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ 130 
     ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล  132 
     ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล 
                          และภูมิปัญญาสหกรณ์ 133 
 โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ 135 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 
                         ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 137 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร 139 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์ 141 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ  
                         และการก ากับดูแล  143 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ 145 
     ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล  147 
     ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล 
                          และภูมิปัญญาสหกรณ์ 149 
 รายละเอียดโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 150 
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ภาคผนวก  188 
 บันทึกกองแผนงาน ที่ กษ 1104/3140  ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 
 เรื่อง ขั้นตอนการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 189 
  ความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี  
  (พ.ศ. 2560-2564) 190 
 บันทึกกองแผนงาน ที่ กษ 1104/  ลงวันที่   พฤศจิกายน 2559 
  เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 156 
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ภาพที่ 1 ภาพรวมยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 7 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ ์5 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕64) จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทาง 
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความแข้งแข็ง  
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕64) นั้น ได้รวบรวม 
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจาก 3 แหล่งหลักส าคัญ ประกอบด้วย แผน
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ ์โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับฐานรากของประเทศ 
 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 3. พัฒนาระบบการก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 4. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีด
ความสามารถของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  เป้าหมาย  สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา 
 กลยุทธ์  1.1 พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
           เศรษฐกิจและสังคมระดับฐานรากของประเทศ ด้วยการเร่งพัฒนา 
           บุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานและจัดอันดับ 
           ความเชื่อถือ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
     1.2 สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ท้ังภายในประเทศและ 
  ต่างประเทศ 
     1.3 เพ่ิมศักยภาพกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของ 
  สหกรณ์อย่างทั่วถึง 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 
 เป้าหมาย  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถสู่มืออาชีพ 
 กลยุทธ์  2.1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 
   และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
   และมีความผูกพันในเป้าหมายของงาน 
     2.2 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ โดยการถ่ายโอนองค์ความรู้ 
  ของผู้มีประสบการณ์และภูมิปัญญาสูงสู่บุคลากรรุ่นใหม่ 
     2.3 พัฒนาระบบงานและกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
 เป้าหมาย  ประชาชนไดร้ับรู้การด าเนินงานและเกิดทัศนคตเิชิงบวกต่อภาพลักษณ์ 
     ของสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 กลยุทธ์  3.1 สร้างภาพลักษณท์ี่ดีขององค์กรและสหกรณ์สู่สาธารณชน 
          โดยน านโยบายภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อน 
    3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 เป้าหมาย  ผลักดันการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในสหกรณ์ 
     และกลุ่มเกษตรกร 
 กลยุทธ์  4.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนา จัดเก็บองค์ความรู้ 
           ที่ส าคัญให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าไปใช้ในการสร้างนวัตกรรม 
           ด้านสหกรณ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
     4.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การผลิต การแปรรูป การตลาด  
 การเงิน และนวัตกรรมมาใช้ในระบบสหกรณ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ และการก ากับดูแล 
 เป้าหมาย  ระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการ การก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
     ได้รับการพัฒนาและน าไปใช้ 
 กลยุทธ์  5.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานและสามารถ 
           เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
           เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ 
     5.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมและ 
 เพ่ิมขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
    5.3 พัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพ่ือใช้ในการแนะน าส่งเสริม  
 ก ากับ และตรวจสอบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
     5.4 พัฒนาระบบมาตรฐานการก ากับดูแลสหกรณ์ 
     5.5 การใช้อ านาจการเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ไปใช้ในการส่งเสริมสนับสนุน 
 และก ากับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ 
 เป้าหมาย  สร้างระบบรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ 
 กลยุทธ์  6.1 ผลักดันการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
 เป้าหมาย  ระบบส่งเสริมสหกรณ์สู่คณุภาพมาตรฐานได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
 กลยุทธ์  7.1 ส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบคุณภาพ 
 มาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์ 
 เป้าหมาย  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการดูแลกิจการที่ดี 
     ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์  8.1 พัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของสหกรณ์ 

แผนปฏิบัติกำรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

 1. กิจกรรม/โครงการ จากแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
ในระยะ 5 ปีแรก จ านวน 39 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณรวม 4,294.90 ล้านบาท 
 2. กิจกรรม/โครงการ จากแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เฉพาะที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมและโครงการบูรณาการของรัฐบาล จ านวน 78 กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณรวม 898.47 ล้านบาท 
   3. โครงการ จากโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 จ านวน 24 โครงการ งบประมาณรวม 181.40 ล้านบาท 
 รวมทั้งสิ้น 141 กิจกรรม/โครงกำร งบประมำณรวม 5,374.77 ล้ำนบำท 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
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บทที่ 1 บทน ำ 

 

หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนระยะยำวในกำรพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ควำมเข้มแข็ง โดยวิเครำะห์
ข้อมูลสภำพทั่วไป ทบทวนสถำนภำพ/สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง สภำพปัจจัยภำยในและภำยนอก ก ำหนด
ประเด็นควำมท้ำทำย ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด และกิจกรรม/โครงกำร 
ตลอดจนมีควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และกำรพัฒนำประเทศไปสู่ประเทศที่มีรำยได้
สูงและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ประเทศไทย 4.0)  ภำยในทิศทำงกำรพัฒนำของแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  ซึ่งมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมี
ส่วนร่วม มุ่งสร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับภำคกำรเกษตรของประเทศภำยใต้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ควบคู่ไปกับกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพทำงกำรเกษตร สร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เกษตรกรและ
สถำบันเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐำนะหน่วยงำนรับผิดชอบหลักในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร จึงต้องด ำเนินกำรกำรพัฒนำให้ชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี  
(พ.ศ.2560-2579) โดยขยำยผลกำรก ำหนดกรอบแนวทำงพัฒนำและสร้ำงควำมมั่นคง ยั่งยืนแก่สหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกร เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถในด้ำนองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่จะช่วยในกำรบริหำร
จัดกำร กำรผลิต กำรแปรรูป กำรบริกำร และกำรตลำด ให้ทันต่อกระแสกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นภำรกิจที่ท้ำทำย
อย่ำงยิ่ง  
  ด้วยเหตุผลและควำมจ ำเป็นดังกล่ำว กรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้องด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติติกำรกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือขยำยผลและสนับสนุนแผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี  
(พ.ศ.2560-2579) ในระยะ 5 ปีแรก ซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำและส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดี และพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของสหกรณ์ ด้วยระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ บุคลำกรมืออำชีพ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติติกำรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) รองรับภำรกิจส่งเสริมและ
พัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ควำมเข้มแข็งในระยะ 5 ปีแรก ภำยใต้ยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579)  
  2. เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์น ำแผนปฏิบัติติกำรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี  
(พ.ศ. 2560-2564) ไปแปลงสู่กำรปฏิบัติในปีงบประมำณ 2560 และน ำกิจกรรม/โครงกำรใช้ในกำรจัดท ำ 
ค ำของบประมำณในปีงบประมำณ 2561-2564 ในกำรพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่ำงเป็นเอกภำพ 
มีทิศทำงและเป้ำหมำยที่ชัดเจน 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 . กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทำงในกำรยกระดับและพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในระยะ 5 ปีแรก
ภำยใต้ยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่ชัดเจนและมีเป้ำหมำยเดียวกัน ทั้งด้ำนกำร
พัฒนำควำมเข้มแข็ง เพ่ิมศักยภำพควำมสำมำรถของบุคลำกร กำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันพัฒนำระบบเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร และกำรก ำกับดูแล  พัฒนำระบบ
คุณภำพมำตรฐำนสำกล กำรใช้หลักธรรมำภิบำลและภูมิปัญญำสหกรณ์อย่ำงยั่งยืน 
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บทที่ 2  
กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
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บทที่ 2 กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการกรมส่งเสรมิสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 

กรอบและขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  
  1. รวบรวมข้อมูลการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยศึกษาและวิเคราะห์จาก 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ระยะ 5 ปีแรก 
  1.2 โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
  1.3 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 2. ยกร่างแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี โดยอ้างอิงจากแผน
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ระยะ 5 ปีแรก โครงการตามนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหลัก 
รวมทั้งเพ่ือให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นได้ติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือจากกอง/ส านักที่คาดว่าจะเสนอโครงการ
นโยบายด าเนินการเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ 2560 เพ่ือน ามาวิเคราะห์และรวบรวมบรรจุเข้าไปใน
แผนปฏิบัติการให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น 
  3. น าเสนอร่างแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ให้กับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th เพ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ จากนั้นน าข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาวิเคราะห์ความถี่ในแต่ละประเด็น  
เพ่ือน ามาปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
  4. น าเสนอร่างแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุง 
ต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและถือใช้สู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ 2560 และน า
โครงการภายในแผนปฏิบัติการนี้ไปใช้ในการจัดท าค าของบประมาณในปีงบประมาณ 2561-2564 ในการพัฒนา
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อไป 
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บทที่ 3 

ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ 
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บทที่ 3 ผลการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1   ภาพรวมยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

  

วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 20 ปี 

ปี 2560-2564 
เป็นองคก์รที่มุ่งเน้นพฒันาส่งเสริม
ภาพลกัษณท์ีด่ ีและพฒันาขดี
ความสามารถของสหกรณแ์ละ 
กลุ่มเกษตรกร ด้วยระบบบรหิาร
จัดการคณุภาพ บคุลากรมืออาชีพ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปี 2565-2569 
เป็นองคก์รที่น าระบบบรหิารจดัการ
สมัยใหม่ เทคโนโลยี และพาณชิย์
อิเล็กทรอนกิส์ เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหส้หกรณแ์ละกลุ่ม
เกษตรกรมีความสามารถทางการ
แข่งขัน และมีภาพลกัษณท์ีด่ ี 

ปี 2570-2574 
เป็นองคก์รทีย่กระดบั
ความสามารถของขบวนการ
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรให้
สามารถก ากบัและพึ่งพาตนเอง 
ได้อย่างมีประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 

ปี 2575-2579 
เป็นองคก์รที่รกัษาความสมดลุของ
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรให้เป็น
ศูนยก์ลางเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดบัฐานรากของประเทศ ที่มีความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาความเขม้แข็ง 

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเพิ่มขีดความสามารถ 

ทางการแข่งขันของสหกรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี 

เพื่อการบริหารจัดการ และการก ากับดูแล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
สนับสนุนการพัฒนาระบบ 

รักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล  

ยุทธศาสตร์ที่ 8  
การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล 

และภูมิปัญญาสหกรณ์ 

พันธกิจกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 20 ปี 
1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนา                            2) ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหาร 
    ขีดความสามารถบุคลากรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสรมิสหกรณ์         จัดการและเทคโนโลยีสมยัใหม ่
3) พัฒนาระบบการก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                                      4) พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
    ด้วยระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล                                          และสรา้งภาพลักษณ์ที่ดี 

สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เป็นศนูยก์ลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม ในระดบัฐานรากของประเทศ 

2)     ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
4)      พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรและการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์
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ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ 

 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ ์5 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕64) นั้น ได้รวบรวม ศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจาก 3 แหล่งหลักส าคัญ ประกอบด้วย 
 - แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เป็นการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และโครงการในระยะ 5 ปีแรก 
  - โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 เป็นการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่สนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน
ปีงบประมาณ 2560 โดยรวบรวมจากโครงการของกอง/ส านักที่ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณให้
ด าเนินการแล้ว และจากติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือจากกอง/ส านักที่คาดว่าจะเสนอโครงการนโยบาย
เพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ 2560  
 - แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานประจ าปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
2560 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นการรวบรวมมาจาก 
การวิเคราะห์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แบ่งเป็น 
  1. ข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีส าคัญ ที่ได้จากการทบทวนศักยภาพการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า 
  1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้น้ าหนักงานด้านการเกษตรเป็นส าคัญ และให้ความส าคัญใน
เรื่องของวิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร  ไม่ครอบคลุมสหกรณ์ทุกประเภท ขณะที่มองว่าการพัฒนาสหกรณ์และ
กลุม่เกษตรกรเป็นภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์หน่วยงานหลัก 
  2) การวางแผนอัตราก าลังและการสร้างคนเพ่ือทดแทน เกิดช่องว่างโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารที่มี
ความรู้ความสามารถประสบการณ์และองค์ความรู้ก าลังจะเกษียณอายุราชการเป็นจ านวนมากในช่วง 2 -3 ปี
ข้างหน้า  ท าให้องค์ความรู้ในตัวบุคคลที่จะส่งต่อหรือถ่ายทอดสู่การจัดการองค์ความรู้ (KM) สู่รุ่นต่อไป มีช่องว่าง
มากถึง 5-10 ปี จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการพัฒนาเพื่อทดแทนและสร้างแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ทายาท
รุ่นต่อ ๆ ไป 
  3) การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพยังไม่เป็นระบบและต่อเนื่องมากนัก การเติมเต็มองค์ความรู้
ทักษะในงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือรองรับบริบท  
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี 
นวัตกรรม กฎหมาย การปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ 
  4) งานด้านวิจัยและพัฒนางานสหกรณ์ยังมีน้อยมาก การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  
ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ยังได้รับการสนับสนุนหรือให้ความส าคัญน้อย ท าให้ขาด
โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการวิจัยในด้านนี้ 
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  5) ภาพลักษณ์องค์กร ในช่วงหลายปี สหกรณ์ในการส่งเสริมของกรมส่งเสริมสหกรณ์มักได้รับ
ข่าวคราวด้านลบอยู่บ่อย ๆ เช่น ปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ (อาทิ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด) ปัญหา
การด าเนินธุรกิจผิดวัตถุประสงค์ (อาทิ สลากกินแบ่งรัฐบาล) และนับวันจะทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบทา ง
การเงินต่อสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ การเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาล่าช้าไม่ทันกาล 
  6) เครื่องมือในการส่งเสริมสหกรณ์มีอยู่ แต่ยังขาดความต่อเนื่องในการทบทวน ปรับปรุง และ
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ระบบมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ (Cooperative 
Quality Award : CQA) ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion System : CPS) มาตรฐาน
สหกรณ์ (Cooperative Standard) และเร่งการสร้างความยั่งยืนทั้งในเรื่องของหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จากการสร้างการ 
มีส่วนร่วมและระดมความคิดเห็นร่วมกันจากบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีความรู้ประสบการณ์สูงในงาน  
ที่รับผิดชอบด้านการจัดท าแผนงาน โครงการ ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านโครงสร้างและอัตราก าลัง ด้านระบบ
มาตรฐานต่าง ๆ โดยได้รับค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง พบว่า 
 ก) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
   จุดแข็ง (Strengths) 
   1) บุคลากรมีอุดมการณ์และค่านิยมในการท างานร่วมกัน 
   2) บุคลากรมีความพร้อมในการสนองนโยบายภาครัฐ 
   3) โครงสร้างองค์กรและบุคลากรกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
   4) มีการสื่อสารที่รวดเร็วและครอบคลุมทุกจังหวัด 
   5) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ 
   6)  มีกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เป็นแหล่ ง เงินทุน เ พ่ือช่วยเหลือและสนับสนุน 
การด าเนินงานของสหกรณ ์
   7) มีเครื่องมือในการส่งเสริมงานคุณภาพของสหกรณ์ เช่น CQA มาตรฐานสหกรณ์ 
สหกรณ์ดีเด่น 360 องศา เป็นต้น 
   8) มีหน่วยงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์ให้กับประชาชน 
   จุดอ่อน (Weaknesses) 
   1) นโยบายและการปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากการโยกย้ายสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานของบุคลากร 
   2) ผลส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อขวัญ ก าลังใจ โอกาส ความก้าวหน้า
และความผูกพันในเป้าหมายของงานอยู่ในระดับต่ า 
   3) บุคลากรที่มีประสบการณ์และภูมิปัญญาสูงก าลั ง จะเกษียณอายุและไม่มี 
การวางแผนทดแทนคนที่มีประสบการณ์ 
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   4) ระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยังไม่เป็นปัจจุบันและขาดการเชื่อมโยงข้อมูล 
   5) การน าแผนกลยุทธ์ปฏิบัติงานระยะสั้นและระยะยาว มาใช้เพียงบางส่วนและ 
ขาดความต่อเนื่อง 
   6) โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการท างาน รวมถึงข้อก าหนดและตัวชี้วัด
ในกระบวนการยังไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
   7) ขาดการส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
   8) ขีดความสามารถของการส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้าสู่เวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก 
ยังขาดกระบวนการหรือแนวทางที่ชัดเจน 
   9) มีการใช้ดุลพินิจตามกฎหมายสหกรณ์ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
   10) ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ที่มุ่งไปสู่เป้าหมายและผลลัพธ์เดียวกัน 
   11) ขาดการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร 
   12) บุคลากรมีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเงิน การลงทุน การก ากับและ
ตรวจสอบไม่เพียงพอ 
 ข. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
  โอกาส (Opportunities) 
  1) การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน 
   2) นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนสหกรณ์ 
   3) มีกฎหมายเฉพาะในการก ากับดูแลสหกรณ์ 
   4) วัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรมในชนบทเอ้ือต่อการรวมกลุ่ม 
   5) มีผู้แทนสหกรณ์ไทยเป็นผู้น าองค์กรด้านการสหกรณ์ระดับนานาชาติ (ICA) 
   6) มีเทคโนโลยีดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได ้
   7) รัฐพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน ให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที ่
   8) พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมดิจิตอล สังคมผู้สูงอายุ และ
บริโภคอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 
   9) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในแต่ละระดับมีมากขึ้น/ไม่มีการกีดกันทางด้านภาษีแต่
จะมีเงื่อนไขอ่ืน เช่น การใช้แรงงาน (NTB) /เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก/ระบบสหกรณ์เป็นที่ยอมรับและสร้าง
ความเป็นธรรมของทั่วโลก 
   ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 
   1) ผู้รับบริการขาดความเชื่อม่ันในเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
   2) การน าระบบการเมืองมาใช้ในระบบสหกรณ์ 
   3) การแสวงหาผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องในระบบสหกรณ์ 
   4) ประชาชนลดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ 
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 3. กลยุทธ์ และความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ จากการวิเคราะห์ด้วย TOWS 
MATRIX Analysis  
  ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Challenge) ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Advantage) 
C1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมือ
อาชีพด้านการสหกรณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและมีความ
ผูกพันในเป้าหมายของงาน 

A1 น าจุดที่เป็นโอกาสของสหกรณ์มาเป็นยุทธศาสตร์ใน
การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสหกรณ์ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

C2 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ โดยการถ่ายโอน
องค์ความรู้ของผู้มีประสบการณ์และภูมิปัญญาสูงสู่ 
บุคลากรรุ่นใหม่ 

A2 น าศักยภาพกองทุนพัฒนาสหกรณ์ท่ีมีอยู่ไปก าหนด
เป็นนโยบายยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ให้ตอบสนองความ
ต้องการของสหกรณ์ได้อย่างทั่วถึง 

C3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐาน
และสามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและตัดสินใจ  

A3 การใช้อ านาจการเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ไปใช้ใน
การส่งเสริมสนับสนุนและก ากับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

C4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถทางการตลาดสินค้า
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

A4 เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการด าเนินงานของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

C5 พัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพ่ือใช้ใน
การแนะน าส่งเสริม ก ากับ และตรวจสอบสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 

A5 น านโยบายภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรและสหกรณ์ 

C6 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนา จัดเก็บองค์
ความรู้ที่ส าคัญให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปใช้
ในการสร้างนวัตกรรมด้านการสหกรณ์ให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 

A6 ส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์เป็นฐานการผลิต
อาหารปลอดภัยที่ส าคัญตามมาตรฐานสากล (GMP 
GAP) 

C7 พัฒนาระบบมาตรฐานการก ากับดูแลสหกรณ์ A7 ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์เข้ามาใส่ใจ 
ด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

C8 พัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
C9 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของ
สหกรณ์ 

 

C10 จัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ์  
C11 พัฒนาระบบงาน และกระบวนการท างานให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม 
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ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Challenge) ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Advantage) 
C12 พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ 

 

C13 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การผลิต 
การแปรรูป การตลาด การเงิน และนวัตกรรมมาใช้ใน
ระบบสหกรณ์ 

 

  ก าหนดกลยุทธ์ ประกอบด้วย  
   1) กลยุทธ์เพ่ิมศักยภาพ (S+O) เป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีอยู่และสภาพโอกาส 
ที่เอ้ืออ านวย เพ่ิมศักยภาพในการท างานขององค์กร เกิดปริมาณงานและคุณภาพท่ีสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  

จุดแข็ง S โอกาส O 
1) บุคลากรมีอุดมการณ์และค่านยิมในการท างานร่วมกัน 
2) บุคลากรมีความพร้อมในการสนองนโยบายภาครัฐ 
3) โครงสร้างองค์กรและบุคลากรกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
4) มีการสื่อสารที่รวดเร็วและครอบคลุมทุกจังหวัด 
5) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ ์
6) มีกองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุน เพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนการด าเนินงานของสหกรณ ์
7) มีเครื่องมือในการส่งเสริมงานคณุภาพของสหกรณ์ เช่น CQA 
มาตรฐานสหกรณ์ สหกรณ์ดีเด่น 360 องศา เป็นต้น 
8) มีหน่วยงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการสหกรณ์ให้กับ
ประชาชน 
 
 
 
 

1) การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในกลุม่ประเทศอาเซียน 
2) นโยบายรัฐบาลในการสนับสนนุสหกรณ ์
3) มีกฎหมายเฉพาะในการก ากับดูแลสหกรณ ์
4) วัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรมในชนบทเอื้อต่อการรวมกลุ่ม 
5) มีผู้แทนสหกรณ์ไทยเป็นผู้น าองค์กรด้านการสหกรณ์ระดับ
นานาชาติ (ICA) 
6) มีเทคโนโลยดีิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
7) รัฐพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน ใหค้รอบคลมุในทุกพ้ืนท่ี 
8) พฤติกรรมผู้บริโภคเปลีย่นแปลงไปตามสภาพสังคมดิจติอล 
สังคมผูสู้งอายุ และบริโภคอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 
9) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในแต่ละระดบัมีมากข้ึน/ไม่มีการ
กีดกันทางด้านภาษีแต่จะมีเงื่อนไขอ่ืน เช่น การใช้แรงงาน 
(NTB) /เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก/ระบบสหกรณ์เป็นที่
ยอมรับและสร้างความเป็นธรรมของทั่วโลก 

กลยุทธ์เพ่ิมศักยภาพ  ( S + O ) 
1. พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ 
2. น าศักยภาพกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่มีอยูไ่ปก าหนดเป็นนโยบายยทุธศาสตร์และกลยุทธ์ให้ตอบสนองความต้องการของสหกรณ์ได้
อย่างทั่วถึง 
3. เป็นองค์กรหลักในการส่งเสรมิการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
4. ส่งเสริม สนับสนุนใหส้หกรณ์เป็นฐานการผลิตอาหารปลอดภัยทีส่ าคัญตามมาตรฐานสากล (GMP GAP) 
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 2) กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน (S+T) เป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานให้ลดน้อยลง 

จุดแข็ง S ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม T 
1) บุคลากรมีอุดมการณ์และค่านยิมในการท างานร่วมกัน 
2) บุคลากรมีความพร้อมในการสนองนโยบายภาครัฐ 
3) โครงสร้างองค์กรและบุคลากรกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
4) มีการสื่อสารที่รวดเร็วและครอบคลุมทุกจังหวัด 
5) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ ์
6) มีกองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุน เพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนการด าเนินงานของสหกรณ ์
7) มีเครื่องมือในการส่งเสริมงานคณุภาพของสหกรณ์ เช่น CQA 
มาตรฐานสหกรณ์ สหกรณ์ดีเด่น 360 องศา เป็นต้น 
8) มีหน่วยงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการสหกรณ์ให้กับ
ประชาชน 

1) ผู้รับบริการขาดความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิสหกรณ์ 
2) การน าระบบการเมืองมาใช้ในระบบสหกรณ ์
3) การแสวงหาผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องในระบบสหกรณ์ 
4) ประชาชนลดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ ์
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน (S+T) 
1. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาลและมีความผูกพันในเป้าหมายของงาน 
2. พัฒนาระบบมาตรฐานการก ากบัดูแลสหกรณ ์
3. การใช้อ านาจการเป็นนายทะเบียนสหกรณไ์ปใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนและก ากับดูแลสหกรณ์ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4. น านโยบายภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรและสหกรณ์ 
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 3) กลยุทธ์เร่งพัฒนา (W + O) ใช้ประโยชน์จากสภาพโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย
ต่อการท างานเป็นปัจจัยผลักดันจากภายนอกให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรที่มีจุดอ่อนรอการแก้ไข
ปรับปรุง 

จุดอ่อน W โอกาส O 
1) นโยบายและการปฏิบตัิงานขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากการ
โยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานของบุคลากร 
2) ผลส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี่อขวัญ ก าลังใจ 
โอกาส ความก้าวหน้าและความผกูพันในเป้าหมายของงานอยู่ใน
ระดับต่ า 
3) บุคลากรที่มีประสบการณ์และภูมิปัญญาสูงก าลังจะเกษียณอายุ
และไม่มีการวางแผนทดแทนคนทีม่ีประสบการณ ์
4) ระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ยังไมเ่ป็นปัจจบุันและ
ขาดการเช่ือมโยงข้อมูล 
5) การน าแผนกลยุทธ์ปฏบิัติงานระยะสั้นและระยะยาว มาใช้
เพียงบางส่วนและขาดความต่อเนือ่ง 
6) โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการท างาน รวมถึง
ข้อก าหนดและตัวช้ีวัดในกระบวนการยังไมส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์
7) ขาดการส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
8) ขีดความสามารถของการส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้าสูเ่วทีระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก ยังขาดกระบวนการหรือแนวทางที่ชัดเจน 
9) มีการใช้ดุลพินิจตามกฎหมายสหกรณไ์ม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
10) ขาดการบรูณาการระหว่างหนว่ยงานส่วนกลาง ที่มุง่ไปสูเ่ปา้หมาย
และผลลัพธเ์ดยีวกัน 
11) ขาดการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ 
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร 
12) บุคลากรมีองค์ความรูด้้านการบริหารจัดการ การเงิน  
การลงทุน การก ากับและตรวจสอบไม่เพียงพอ 

1) การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในกลุม่ประเทศอาเซียน 
2) นโยบายรัฐบาลในการสนับสนนุสหกรณ ์
3) มีกฎหมายเฉพาะในการก ากับดูแลสหกรณ ์
4) วัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรมในชนบทเอื้อต่อการรวมกลุ่ม 
5) มีผู้แทนสหกรณ์ไทยเป็นผู้น าองค์กรด้านการสหกรณ์ระดับ
นานาชาติ (ICA) 
6) มีเทคโนโลยดีิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
7) รัฐพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน ใหค้รอบคลมุในทุกพ้ืนท่ี 
8) พฤติกรรมผู้บริโภคเปลีย่นแปลงไปตามสภาพสังคมดิจติอล 
สังคมผูสู้งอายุ และบริโภคอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 
9) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในแต่ละระดบัมีมากข้ึน/ไม่มีการ
กีดกันทางด้านภาษีแต่จะมีเงื่อนไขอ่ืน เช่น การใช้แรงงาน 
(NTB) /เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก/ระบบสหกรณ์เป็นที่
ยอมรับและสร้างความเป็นธรรมของทั่วโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์เร่งพัฒนา (W + O) 
1. พัฒนาระบบการจัดการความรู ้โดยการถ่ายโอนองค์ความรู้ของผูม้ีประสบการณ์และภมูิปัญญาสูงสูบุ่คลากรรุ่นใหม่ 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้เป็นมาตรฐานและสามารถเช่ือมโยงกับระบบฐานข้อมลูสารสนเทศของสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกร 
4. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนา จัดเก็บองค์ความรู้ที่ส าคญัให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมด้านการสหกรณ์ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
5. สนับสนุนการจดัตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ ์
6. พัฒนาระบบงาน และกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม 
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กลยุทธ์เร่งพัฒนา (W + O) 
7. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และนวัตกรรมมาใช้ในระบบสหกรณ ์
8. น าจุดที่เป็นโอกาสของสหกรณม์าเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสหกรณ์ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณเ์ข้ามาใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี 

 
  4) กลยุทธ์แก้วิกฤติ (W+T) เป็นการใช้ประโยชน์จากสภาพโอกาสที่เลวร้ายและจุดอ่อนของ
หน่วยงานที่มีอยู่แสวงหาแนวทางใหม่ๆ และปรับรื้อระบบการท างานให้ต่างจากเดิม เพื่อหาทางอยู่รอดให้ได้ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออ านวย 

จุดอ่อน W ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม T 
1) นโยบายและการปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากการ
โยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานของบุคลากร 
2) ผลส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อขวัญ ก าลังใจ 
โอกาส ความก้าวหน้าและความผูกพันในเป้าหมายของงานอยู่ใน
ระดับต่ า 
3) บุคลากรที่มีประสบการณ์และภมูิปัญญาสงูก าลังจะเกษียณอายุ
และไม่มีการวางแผนทดแทนคนท่ีมีประสบการณ์ 
4) ระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ยังไมเ่ป็นปัจจบุันและ
ขาดการเช่ือมโยงข้อมูล 
5) การน าแผนกลยุทธ์ปฏบิัติงานระยะสั้นและระยะยาว มาใช้
เพียงบางส่วนและขาดความต่อเนือ่ง 
6) โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการท างาน รวมถึง
ข้อก าหนดและตัว ช้ีวัดในกระบวนการยังไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 
7) ขาดการส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
8) ขีดความสามารถของการส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้าสู่เวทีระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก ยังขาดกระบวนการหรือแนวทางที่ชัดเจน 
9) มีการใช้ดุลพินิจตามกฎหมายสหกรณ์ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
10) ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานสว่นกลาง ที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย
และผลลัพธ์เดียวกัน 
11) ขาดการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ 
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร 
12) บุคลาการมีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเงิน 
การลงทุน การก ากับและตรวจสอบไม่เพียงพอ 

1) ผู้รับบริการขาดความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิสหกรณ์ 
2) การน าระบบการเมืองมาใช้ในระบบสหกรณ ์
3) การแสวงหาผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องในระบบสหกรณ์ 
4) ประชาชนลดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์แก้วิกฤติ (W+T) 
1. พัฒนาระบบสัญญาเตือนภัยล่วงหน้า เพ่ือใช้ในการแนะน าส่งเสรมิ ก ากับ และตรวจสอบสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 
2. พัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
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 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
  วิสัยทัศน์ 
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับฐานรากของประเทศ 
 พันธกิจ  
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 3. พัฒนาระบบการก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
  4. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถ
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  เป้าหมาย  สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา 
 กลยุทธ์  1.1 พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 และสังคมระดับฐานรากของประเทศ ด้วยการเร่งพัฒนาบุคลากรของ 
 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานและจัดอันดับความเชื่อถือ 
 ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
     1.2 สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ทั้งภายในประเทศและ 
  ต่างประเทศ 
     1.3 เพ่ิมศักยภาพกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของ 
  สหกรณ์อย่างทั่วถึง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 
 เป้าหมาย  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถสู่มืออาชีพ 
 กลยุทธ์  2.1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 
   และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
   และมีความผูกพันในเป้าหมายของงาน 
     2.2 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ โดยการถ่ายโอนองค์ความรู้ 
  ของผู้มีประสบการณ์และภูมิปัญญาสูงสู่บุคลากรรุ่นใหม่ 
     2.3 พัฒนาระบบงานและกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
 เป้าหมาย  ประชาชนไดร้ับรู้การด าเนินงานและเกิดทัศนคตเิชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของสหกรณ์ 
    และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 กลยุทธ์  3.1 สร้างภาพลักษณท์ี่ดีขององค์กรและสหกรณ์สู่สาธารณชน โดยน านโยบาย 
  ภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อน 
    3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 เป้าหมาย  ผลักดันการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 กลยุทธ์  4.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนา จัดเก็บองค์ความรู้ที่ส าคัญให้เกิด 
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมด้านสหกรณ์ 
  ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
     4.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การผลิต การแปรรูป การตลาด  
 การเงิน และนวัตกรรมมาใช้ในระบบสหกรณ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ และการก ากับดูแล 
 เป้าหมาย  ระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการ การก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
     ได้รับการพัฒนาและน าไปใช้ 
 กลยุทธ์  5.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยง 
 กับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้ใน 
 การบริหารจัดการและตัดสินใจ 
     5.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมและ 
 เพ่ิมขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
    5.3 พัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพ่ือใช้ในการแนะน าส่งเสริม  
 ก ากับ และตรวจสอบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
     5.4 พัฒนาระบบมาตรฐานการก ากับดูแลสหกรณ์ 
     5.5 การใช้อ านาจการเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ไปใช้ในการส่งเสริมสนับสนุน 
 และก ากับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ 
 เป้าหมาย  สร้างระบบรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ 
 กลยุทธ์  6.1 ผลักดันการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
 เป้าหมาย  ระบบส่งเสริมสหกรณ์สู่คุณภาพมาตรฐานได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
 กลยุทธ์  7.1 ส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบคุณภาพ 
 มาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์ 
 เป้าหมาย  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการดูแลกิจการที่ดี 
     ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์  8.1 พัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของสหกรณ์ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยรวบรวมและ
วิเคราะห์เพ่ือจัดท ารายละเอียดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี  
(พ.ศ. 2560-2564) สรุปไดด้ังนี้ 
  1. รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ จ านวน 39 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณรวม 4,294.90 
ล้านบาท จากแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในระยะ 5 ปีแรก 
 2. รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ จ านวน 78 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณรวม 898.47  
ล้านบาท จากแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เฉพาะที่มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กรมและโครงการบูรณาการของรัฐบาล 
  3. รายละเอียดโครงการ จ านวน 24 โครงการ งบประมาณรวม 181.40 ล้านบาท จากโครงการ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 รวมทั้งสิ้น 141 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณรวม 5,374.77 ล้านบาท 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 

แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์  

5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
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บทที่ 4 แผนปฏิบัตกิารกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ภาพรวมแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

วิสัยทัศน์ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพฒันาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสงัคมในระดับ
ฐานรากของประเทศ 

 
 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพฒันาขดีความสามารถบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยสีมัยใหม่ 
3. พัฒนาระบบการก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
4. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณท์ี่ดี 

เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ 
ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร ์ 8 ยุทธศาสตร ์

เป้าหมาย 8 เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 18 กลยุทธ์ 
แนวทาง
พัฒนา 

(จุดเน้น) 

5 ปีแรก เน้นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ การก ากับควบคุมดูแล  
การสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ วางระบบงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและสหกรณ์ 
โครงการ 
กิจกรรม 

39  โครงการ 

งบประมาณ  
รวม 5 ปี 

4,294.9  ล้านบาท 
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วิสัยทัศน์ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพฒันาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสงัคมใน
ระดับฐานรากของประเทศ 

 
 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพฒันาขดีความสามารถบุคลากรของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยสีมัยใหม่ 
3. พัฒนาระบบการก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
4. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณท์ี่ดี 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถของ
สหกรณ์ ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร ์ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 

2 การพัฒนาขีดความสามารถบคุลากร 
ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 

เป้าหมาย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา 

บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ไดร้ับการพัฒนาขีด
ความสามารถสู่มืออาชีพ 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 

1.1 พัฒนา
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรให้เป็น
ศูนย์กลางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมระดับ

ฐานรากของ
ประเทศด้วยการ

เร่งพัฒนา
บุคลากรของ

สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรสู่

มาตรฐานและจัด
อันดับความ
เช่ือถือของ

สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 

1.2 สร้างความ
ร่วมมือและ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
สหกรณ์ทั้ง

ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

1.3 เพิ่มศักยภาพ
กองทุนพัฒนา
สหกรณ์เพื่อ

ตอบสนองความ
ต้องการของ

สหกรณ์อย่างทั่วถึง 

2.1 พัฒนาขีด
ความสามารถ

บุคลากรให้มีความ
เป็นมืออาชีพด้าน
การสหกรณ์และ
ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน มี

คุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักธรรมา 

ภิบาลและมีความ
ผูกพันในเป้าหมาย

ของงาน 
 

2.2 พัฒนาระบบ
การจัดการความรู้ 
โดยการถา่ยโอน

องค์ความรู้ของผู้มี
ประสบการณ์และ

ภูมิปัญญาสูงสู่
บุคลากรรุ่นใหม่ 

2.3 พัฒนา
ระบบงานและ
กระบวนการ
ท างานให้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ 
กิจกรรม 

6 
 โครงการ 

4 
 โครงการ 

1 
 โครงการ 

4 
 โครงการ 

1 
 โครงการ 

1 
 โครงการ 

11 โครงการ 6 โครงการ 

งบประมาณ  
รวม 5 ปี 

519.09 
 ล้านบาท 

340 
 ล้านบาท 

2,500 
 ล้านบาท 

130 
 ล้านบาท 

2.5 
 ล้านบาท 

0.5 
 ล้านบาท 

3,359.09 ล้านบาท 133 ล้านบาท 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 
(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี) 

ยุทธศาสตร ์
/เป้าหมาย/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564       

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 
เป้าหมาย 
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และบุคลากรสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรได้รับ
การพัฒนา 
กลยุทธ ์
1.1 พัฒนาสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรให้เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ระดับฐานรากของ
ประเทศด้วยการเร่ง
พัฒนาบุคลากรของ
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรสู่มาตรฐาน
และจัดอันดับความ
เช่ือถือของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 
 
1.ร้อยละของสหกรณ์
ที่มีความเข้มแข็งใน
ระดับมาตรฐาน 
(ระดับ 1 และ 2) 
 
2.จ านวนเกษตรกร 
ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
ภาคการเกษตรและ
กลุ่มเกษตรกร 
 
 
 
 

 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 

ล้านราย 

 
 
 
 
82.8 
 
 
 
 
7.15 

 
 
 
 
84.6 
 
 
 
 
7.20 

 
 
 
 
86.4 
 
 
 
 
7.25 

 
 
 
 
88.2 
 
 
 
 
8.30 

 
 
 
 
90.0 
 
 
 
 
8.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากรสหกรณ/์กลุ่ม
เกษตรกร 20 ป ี(สู่การปฏบิัติ  
พ.ศ. 2560-2579) 
1.2 โครงการสร้างกลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ต้นแบบเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่
ความเข้มแข็งแบบมสี่วนร่วม 
1.3 โครงการพัฒนาฝ่ายจดัการ
สหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพ (Smart 
Manager Development Program) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 
 
 
 
 

5 
 
 

19.41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

6 
 
 

22.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

7 
 
 

22.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

8 
 
 

22.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

9 
 
 

22.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

251 
 
 
 
 

35 
 
 

110.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สทส. 
 
 
 
 

สทส. 
 
 

สทส. 
สสจ. 
สสพ. 
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ยุทธศาสตร ์
/เป้าหมาย/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

 

หน่วย
นับ 

 

ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 สร้างความร่วมมือ
และเช่ือมโยงเครือข่าย
สหกรณ์ทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1.4 โครงการพัฒนากรรมการ
สหกรณ์ (Smart leadership 
Development Program) 
1.5 โครงการจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือของสหกรณ์ 
1.6 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรม
ด้านการสหกรณ์ 
 
1.7 โครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างขบวนการ
สหกรณ์ ภาครัฐและเอกชน (PPP) 
1.8 โครงการเชื่อมโยงเครือข่าย
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าใน
ระบบสถาบันเกษตรกร 
1.9 โครงการพัฒนาศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์ (CDC) ระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อ
สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน 
1.10 โครงการเช่ือมโยงเครือข่าย
สหกรณ์อาเซียน 
  

15 
 
 

15 
 
1 
 
 
 
5 
 
 

10 
 
 

10 
 
 
 
5 

20 
 
 
1 
 
2 
 
 
 

10 
 
 

30 
 
 

10 
 
 
 

10 

20 
 
 
1 
 
2 
 
 
 

10 
 
 

50 
 
 

15 
 
 
 

10 

20 
 
 
1 
 
2 
 
 
 

10 
 
 

50 
 
 

15 
 
 
 

10 

20 
 
 
1 
 
2 
 
 
 

10 
 
 

50 
 
 

15 
 
 
 
5 

95 
 
 

19 
 
9 
 
 
 

45 
 
 

190 
 
 

65 
 
 
 

40 

สทส. 
 
 

กพก. 
 

สทส. 
 
 
 

กพก. 
 
 

กพก. 
 
 

กพก. 
ศสท. 

 
 

กผง. 
กพก. 
สทส. 
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ยุทธศาสตร ์
/เป้าหมาย/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564        

 
1.3 เพิ่มศักยภาพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสหกรณ์
อย่างทั่วถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
1.11 โครงการสร้างโอกาสการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ 
 
 
 
 
 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

 
2,500 

 
กพน. 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 
(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี) 

ยุทธศาสตร ์
/เป้าหมาย/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564       

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากร 
ให้มีความเป็นมืออาชีพ
ด้านการสหกรณ์ 

เป้าหมาย 
บุคลากรกรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้รับการพัฒนา
ขีดความสามารถ 
สู่มืออาชีพ 

กลยุทธ ์
2.1 พัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากร
ให้มีความเป็นมืออาชีพ
ด้านการสหกรณ์และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน มีคุณธรรม
จริยธรรมตามหลกั 
ธรรมาภิบาลและ 
มีความผูกพันใน
เป้าหมายของงาน 
 

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

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 

100 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

100 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

100 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 

100 
 
 

70 

 
 
 
 
 
 

100 
 
 

80 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
1 
 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

10 
 
1 
 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

10 
 
1 
 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

10 
 
1 
 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

10 
 
1 
 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 

40 
 
5 
 
5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สทส. 
กกจ. 

 
สทส. 
กกจ. 
กกจ. 
กพร. 
กกจ. 
กพร. 
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ยุทธศาสตร ์
/เป้าหมาย/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

 

หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564       

กลยุทธ ์
2.2 พัฒนาระบบการ
จัดการความรู ้โดยการ
ถ่ายโอนองค์ความรู้ของ
ผู้มีประสบการณ์และภูมิ
ปัญญาสูงสู่บุคลากรรุ่น
ใหม่ 
 
2.3 พัฒนาระบบงาน
และกระบวนการท างาน
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 

       
2.5 โครงการจัดการ
ความรู้อยา่งเป็นระบบ 
(KM) 

 
 
 
2.6 โครงการพัฒนา
ระบบงานและ
กระบวนการท างานของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(SIPOC Model) 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
1 
 
 
 
 
 
 

0.5 

 
0.5 

 
 
 
 
 
 
- 

 
0.5 

 
 
 
 
 
 
- 

 
0.5 

 
 
 
 
 
 
- 

 
2.5 

 
 
 
 
 
 

0.5 

 
สทส. 

 
 
 
 
 
 

กพร. 
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วิสัยทัศน์ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพฒันาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสงัคมใน
ระดับฐานรากของประเทศ 

 
 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพฒันาขดีความสามารถบุคลากรของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยสีมัยใหม่ 
3. พัฒนาระบบการก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
4. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณท์ี่ดี 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถของ
สหกรณ์ ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร ์ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

เป้าหมาย ประชาชนได้รับรู้การด าเนินงานและเกิดทัศนคติ
เชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของสหกรณแ์ละกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

ผลักดันการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไป
ใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

กลยุทธ์ 3.1 สร้างภาพลกัษณ์ที่ดี
ขององค์กรและสหกรณ์สู่

สาธารณชน โดยน านโยบาย
ภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อน 

3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้
สหกรณ์ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารงานวจิัย
และพัฒนา จัดเก็บองค์ความรู้ที่

ส าคัญให้เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
และน าไปใช้ในการสร้างนวัตกรรม
ด้านสหกรณ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที ่

4.2 ส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น 
การผลิต การแปรรูป 

การตลาด การเงิน และ
นวัตกรรมมาใช้ในระบบ

สหกรณ์ 

โครงการ 
กิจกรรม 

3 
 โครงการ 

1 
 โครงการ 

1 
 โครงการ 

1 
 โครงการ 

4 โครงการ 2 โครงการ 

งบประมาณ 
รวม 5 ปี 

300 
 ล้านบาท 

25 
 ล้านบาท 

25 
 ล้านบาท 

25 
 ล้านบาท 

325 ล้านบาท 50 ล้านบาท 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 
(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี) 

ยุทธศาสตร ์
/เป้าหมาย/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

 

หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564        

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้างภาพลกัษณ์
องค์กร 
เป้าหมาย 
ประชาชนได้รับรู้การ
ด าเนินงานและเกิด
ทัศนคตเิชิงบวกต่อ
ภาพลักษณ์ของสหกรณ์
และกรมส่งเสริม
สหกรณ์ 
กลยุทธ ์
3.1 สร้างภาพลกัษณ์ 
ที่ดีขององค์กรและ
สหกรณ์สู่สาธารณชน 
โดยน านโยบายภาครัฐ
เป็นตัวขับเคลื่อน 

 
 
 
1.ระดับผลส ารวจ
ทัศนคติของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อบุคลากร
กรมอยู่ในระดับดีมาก 
2.ร้อยละของประชาชน
ระดับท้องถิ่นมีการรับรู้
และมีมุมมองเชิงบวก
ต่อภาพลกัษณ์สหกรณ์ 
 
 
 
 
 

 
 
 

คะแนน 
 
 
 

ร้อยละ 

 
 
 

4.25 
 
 
 

60 

 
 
 

4.25 
 
 
 

70 

 
 
 

4.25 
 
 
 

80 

 
 
 

4.25 
 
 
 

90 

 
 
 

4.25 
 
 
 

90 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

20 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

20 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

20 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

20 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

20 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สทส.สสจ. 
สสพ. 

 
สทส.สสจ. 
สสพ. สก. 
กพก. กพง. 
กพน. สทส. 
สสจ. สสพ. 
สสท. สกก. 
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ยุทธศาสตร ์
/เป้าหมาย/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

 

หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564        

กลยุทธ ์
3.2 ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สหกรณ์เป็นฐาน 
การผลิตอาหาร
ปลอดภัยที่ส าคัญตาม
มาตรฐานสากล 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุน
ให้สหกรณ์ใส่ใจด้าน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
3.4 โครงการสหกรณ์สีเขียว  
(Green Coop) 
 
 
 
 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
25 

 
กพก. สทส. 
สสจ. สสพ. 

สกก. 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 
(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี) 

ยุทธศาสตร ์
/เป้าหมาย/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

 

หน่วย 

นับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564       

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการ
แข่งขันของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 
เป้าหมาย 
ผลักดันการน า
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้
ในสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 
กลยุทธ ์
4.1 พัฒนาระบบ
บริหารงานวิจยัและ
พัฒนา จัดเก็บองค์
ความรู้ที่ส าคัญให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
และน าไปใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมด้านสหกรณ์
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 

 
 
 
 
 
1.ร้อยละของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
พัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
2.ร้อยละของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรน า
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีไปใช้ใน
การด าเนินงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 โครงการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กพก.  กพง. 
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ยุทธศาสตร ์
/เป้าหมาย/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

 

หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564        

กลยุทธ ์
4.2 ส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น 
การผลิต การแปรรูป 
การตลาด การเงิน และ
นวัตกรรมมาใช้ในระบบ
สหกรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
4.2 โครงการส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้ในสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
25 

 
กพก. กพง. 
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วิสัยทัศน์ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพฒันาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสงัคมใน
ระดับฐานรากของประเทศ 

 
 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพฒันาขดีความสามารถบุคลากรของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยสีมัยใหม่ 
3. พัฒนาระบบการก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
4. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณท์ี่ดี 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถของ
สหกรณ์ ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร ์ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการก ากับดูแล 6 สนับสนนุการพัฒนาระบบ
รักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ 

เป้าหมาย ระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการ การก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรได้รับการพัฒนาและน าไปใช้ 

สร้างระบบรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินของสหกรณ ์

กลยุทธ์ 5.1 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้
เป็นมาตรฐาน
และสามารถ
เช่ือมโยงกับ

ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของ

สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร เพื่อใช้
ในการบริหาร
จัดการและ
ตัดสินใจ 

5.2 พัฒนา
ระบบ

เทคโนโลยี
พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส ์
เพื่อส่งเสริม
และเพิ่มขีด

ความสามารถ
ทางการตลาด
สินค้าสหกรณ์

และกลุ่ม
เกษตรกร 

5.3 พัฒนา
ระบบสัญญา

เตือนภัย
ล่วงหน้า  

เพื่อใช้ในการ
แนะน า

ส่งเสริม ก ากับ 
และตรวจสอบ
สหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร 

5.4 พัฒนา
ระบบ

มาตรฐานการ
ก ากับดแูล
สหกรณ์ 

5.5 การใช้
อ านาจการ
เป็นนาย
ทะเบียน

สหกรณ์ไปใช้
ในการส่งเสริม
สนับสนุนและ

ก ากับดแูล
สหกรณ์ให้
เป็นไปใน
ทิศทาง
เดียวกัน 

6.1 ผลักดันการจัดตั้งกองทุนรักษา
เสถียรภาพของสหกรณ์ 

โครงการ 
กิจกรรม 

5 
 โครงการ 

2 
 โครงการ 

1 
 โครงการ 

1 
 โครงการ 

1 
 โครงการ 

2 
 โครงการ 

10 โครงการ 2 โครงการ 

งบประมาณ 
รวม 5 ปี 

60 
 ล้านบาท 

35 
 ล้านบาท 

10 
 ล้านบาท 

10 
 ล้านบาท 

10 
 ล้านบาท 

20 
 ล้านบาท 

125 ล้านบาท 20 ล้านบาท 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 
(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี) 

ยุทธศาสตร ์
/เป้าหมาย/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

 

หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564        

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการ
บริหารจัดการ และการ
ก ากับดแูล 
เป้าหมาย 
ระบบเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการ การ
ก ากับดแูลสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรได้รับการ
พัฒนาและน าไปใช ้
กลยุทธ ์
5.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
เป็นมาตรฐานและ
สามารถเชื่อมโยงกบั
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร เพือ่
ใช้ในการบริหารจัดการ
และตัดสินใจ 

 
 
 
 
 
1.จ านวนระบบ
เทคโนโลยีการบริหาร
จัดการการก ากับดูแล
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรได้รับการพัฒนา
และน าไปใช้ 
2. จ านวนสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรมีระบบ
เว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบัน
เพิ่มขึ้น 
3.ร้อยละของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรมี
กิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระบบ 
 
 
 
 
 

แห่ง 
 
 
 

ร้อยละ 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 

20 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 

20 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศสท. 
 
 
 
 
 
 

ศสท. 
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ยุทธศาสตร ์
/เป้าหมาย/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

 

หน่วย 

นับ 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ส่งเสริมและเพิ่มขีด
ความสามารถทาง
การตลาดสินค้าสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
5.3 โครงการพัฒนาการเรียนรู้
การจัดท าเวบ็ไซต์สหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกร 
5.4 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์และเงินกองทุนอื่น 
5.5 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธิ์ 
ให้กับนิคมสหกรณ์และสหกรณ์ 
ในเขตนิคมสหกรณ์ 
 
5.6 โครงการก าหนดมาตรฐาน
โปรแกรมสนับสนุนการด าเนินงาน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการส่งเสริม
สหกรณ์         
5.7 โครงการเกษตรดิจิตอล 
 
 
 
 

 
- 
 
 

0.5 
 
 

0.5 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 

 
5 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

10 
 

 
3 
 
 

1.5 
 
 

1.5 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

10 
 

 
3 
 
 

1.5 
 
 

1.5 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 

 
3 
 
 

1.5 
 
 

1.5 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 

 
14 
 
 

10 
 
 

10 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 

27 
 

 
ศสท. 

 
 

ศสท. 
 
 

ศสท. 
 
 
 
 
 

ศสท. 
 
 
 
 

ศสท. 
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ยุทธศาสตร ์
/เป้าหมาย/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

 

หน่วย 

นับ 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564        

กลยุทธ ์
5.3 พัฒนาระบบ
สัญญาเตือนภัยลว่งหน้า  
เพื่อใช้ในการแนะน า
ส่งเสริม ก ากับ และ
ตรวจสอบสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 
 
 
5.4 พัฒนาระบบ
มาตรฐานการก ากับดูแล
สหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
5.8 โครงการพัฒนา
ระบบเตือนภัยลว่งหน้า
เพื่อใช้ในการ แนะน า 
ส่งเสริม ก ากับ และ
ตรวจสอบ สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 

 
5.9 โครงการ IT เพื่อการ
ตรวจการสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 

 
0.5 

 
 
 
 
 
 
 

0.5 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
1.5 

 
 
 
 
 
 
 

1.5 

 
1.5 

 
 
 
 
 
 
 

1.5 

 
1.5 

 
 
 
 
 
 
 

1.5 

 
10 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
ศสท. 

 
 
 
 
 
 
 

ศสท. 
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ยุทธศาสตร ์
/เป้าหมาย/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

 

หน่วย 

นับ 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564        

กลยุทธ ์
 
5.5 การใช้อ านาจการ
เป็นนายทะเบียน
สหกรณ์ไปใช้ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนและ
ก ากับดแูลสหกรณ์ให้
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
5.10 โครงการ IT เพื่อการใช้
อ านาจนายทะเบียนสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0.5 

 
 
5 

 
 

1.5 

 
 

1.5 

 
 

1.5 

 
 

10 

 
 

ศสท.  
สนม. 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 
(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี) 

ยุทธศาสตร ์
/เป้าหมาย/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

 

หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564        

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
สนับสนุนการพัฒนา
ระบบรักษาเสถยีรภาพ
ของสหกรณ์ 
เป้าหมาย 
สร้างระบบรักษา
เสถียรภาพทางการเงิน
ของสหกรณ์ 
กลยุทธ ์
6.1 ผลักดันการจัดตั้ง
กองทุนรักษา
เสถียรภาพของสหกรณ์ 
 
 

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

 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 

ระบบ 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ของกรมและบุคลากร
ของสหกรณ์ออม
ทรัพย ์
6.2 โครงการจัดตั้ง
ธนาคารสหกรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กพง. 
 
 
 
 

กพง. 
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วิสัยทัศน์ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพฒันาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสงัคมใน
ระดับฐานรากของประเทศ 

 
 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพฒันาขดีความสามารถบุคลากรของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยสีมัยใหม่ 
3. พัฒนาระบบการก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
4. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณท์ี่ดี 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถของ
สหกรณ์ ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร ์ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 8 การสร้างความยัง่ยืนด้วยหลกัธรรมาภิบาลและ
ภูมิปัญญาสหกรณ ์

เป้าหมาย ระบบสง่เสริมสหกรณ์สู่คุณภาพมาตรฐานได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนา 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการดูแล
กิจการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ 7.1 ส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน 

8.1 พัฒนาระบบการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี
เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์ 

โครงการ 
กิจกรรม 

2 
 โครงการ 

2 
 โครงการ 

งบประมาณ 
รวม 5 ปี 

161.5 
 ล้านบาท 

121 
 ล้านบาท 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 
(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี) 

ยุทธศาสตร ์
/เป้าหมาย/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

 

หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564        

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การพัฒนาระบบ
คุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมาย 
ระบบส่งเสริมสหกรณ์ 
สู่คุณภาพมาตรฐาน
ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนา 
กลยุทธ ์
7.1 ส่งเสริมการ
ด าเนินงานของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรด้วย
ระบบคุณภาพมาตรฐาน 

 
 
 
1.ร้อยละของเจ้าหนา้ที่
ส่งเสริมสหกรณ์น าระบบ
ส่งเสริมสหกรณ์ไปใช้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
2.ร้อยละของสหกรณ์
ได้รับแนวทางด าเนินงาน
ที่ถูกต้องจากเจา้หนา้ที่
ส่งเสริมสหกรณ์และได้
น าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 

ร้อยละ 
 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 

100 
 
 
 

50 

 
 
 

100 
 
 
 

60 

 
 
 

100 
 
 
 

70 

 
 
 

100 
 
 
 

80 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารการจัดการสหกรณ์
ที่ด ี
7.2 โครงการเพิ่มประสิทธิ 
ภาพระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 

80.5 
 
 

81 

 
 
 
 
 
 
 
 

สทส.สสจ. 
 
 

สทส. สสจ. 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 
(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี) 

ยุทธศาสตร ์
/เป้าหมาย/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

 

หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  
การสร้างความยั่งยืน
ด้วยหลักธรรมาภบิาล
และภูมิปัญญาสหกรณ์ 
เป้าหมาย 
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมการดูแลกิจการ
ที่ดีภายใต้หลกัธรรมา 
ภิบาลและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ ์
8.1 พัฒนาระบบการ
ก ากับดแูลกิจการที่ดี
เพื่อความยั่งยืนของ
สหกรณ์ 

 
 
 
 
1.ร้อยละของสหกรณ์
มีระดับการประเมิน
การใช้ธรรมาภบิาล 
ที่สูงขึ้น 
2.ร้อยละของสหกรณ์
มีการด าเนินงานตาม
แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 

ร้อยละ 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 

20 
 
 
 

20 

 
 
 
 

40 
 
 
 

40 

 
 
 
 

60 
 
 
 

60 

 
 
 
 

80 
 
 
 

80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 โครงการสร้างและส่งเสริม
ธรรมาภิบาลให้กับสหกรณ์ 
8.2 โครงการสร้างความยั่งยืน
ให้แก่สหกรณ์ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 
 

0.5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80.5 
 

40.5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สทส. สสจ. 
 

กพง. กพก. 
กคร. 
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รายละเอียดโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมสง่เสริมสหกรณ์ 20 ปี (แยกตามยุทธศาสตร์) 
 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 

โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี 
1.1 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 ปี (สู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2560-2579) 
1.2 โครงการสร้างกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม 
1.3 โครงการพัฒนาฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพ (Smart Manager Development Program) 
1.4 โครงการพัฒนากรรมการสหกรณ์ (Smart leadership Development Program) 
1.5 โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์ 
1.6 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการสหกรณ์ 
1.7 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ ภาครัฐและเอกชน (PPP) 
1.8 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าในระบบสถาบันเกษตรกร 
1.9 โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน  
1.10 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์อาเซียน 
1.11 โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ 
 

 

  

เป้าหมายและตัวช้ีวดั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
โ ค ร ง ก า ร ที่  1 . 1  จั ดท า แผ นยุ ท ธ ศ าส ตร์ ก า ร พัฒ น าบุ ค ล า ก ร สห กร ณ์ / ก ลุ่ ม เ กษ ตร ก ร  20  ปี  
(สู่การปฏิบัติ พ.ศ.2560 – 2579) 

1. วัตถุประสงค์:   
 1.1 เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนา

บุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
 1.2 เพ่ือน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 ปี  

(สู่การปฏิบัติ พ.ศ.2560 – 2579) 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 77 จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และ 2 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
25๖๐ – 25๖๔ 

60 61 62 63 64 
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรสหกรณ/์กลุ่ม
เกษตรกร 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 

     

3.2 จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรบุคลากรสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร 20 ปี  
พ.ศ. 2560 – 2579 (ฉบับร่าง) (ค่าใช้จ่าย 1 ล้านบาท) 

     

3.3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ฯ      

3.4 เสนอผู้บริหารลงนามความเหน็ชอบและประกาศใช้      

3.5 ด าเนินการน าแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบตัิ (ปีละ 50 ล้านบาท)      

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 51 50 50 50 50 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  มียุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 ปี ( พ.ศ.2560 – 2579) ที่สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในแต่
ละช่วงเวลา 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี ตามล าดับ ให้เป็นแผนทิศทางการด าเนินงานตามภารกิจระยะยาว            
ที่มุ่งตอบสนองการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ตามแนวทางยุทธ์ศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
 6.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 ปี  (สู่การปฏิบัติ พ.ศ.2560 – 

2579) จ านวน 1 แผน 
 6.2 จ านวนบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  :  ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
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โครงการที่ 1.2  สร้างกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบเพ่ือพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม 
1. วัตถุประสงค์   
  1.1 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ สู่การเป็นกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  1.2 สหกรณ์สามารถสร้างกลุ่มสมาชิกต้นแบบ เพ่ือยกระดับการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งแบบมีส่วน

ร่วมได้อย่างยั่งยืน  
  1.3 พัฒนาผู้น ากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ให้เป็นผู้น าในเรื่องการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 สหกรณ์ภาคการเกษตร 77 จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และ 2โดยก าหนด

จังหวัดละ 5 สหกรณ์ต่อปี รวม 77 จังหวัด ปีละ 385 สหกรณ์ 5 ปี รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,925 สหกรณ์ กลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ละ 5 กลุ่มต่อปี รวมทั้งสิ้นจ านวน 9,625 กลุ่ม 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการและ
วิธีการประเมินการคัดเลือกกลุ่มสมาชิกต้นแบบใน
ประเด็นหลักการ วิธีการสหกรณ์การมีส่วนร่วม 
การส่งเสริมอาชีพ และอื่น ๆ 

มีหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมิน 
 

ทบทวนหลักเกณฑ์ทุก 2 ป ี

3.๒ ประชาสมัพันธ์ และคดัเลือกสหกรณ์
เป้าหมาย   

จังหวัดละ 5 แห่งต่อปี 
รวม 77 จังหวัด 385 
สหกรณ ์

385 
สหกรณ ์

385 
สหกรณ ์

385 
สหกรณ ์

385 
สหกรณ ์

3.3 จดัประชุมช้ีแจงสร้างความเขา้ใจใน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินกลุม่สมาชิกสหกรณ์
ต้นแบบ 

สหกรณ์ละ 1 ครั้ง สหกรณ์
ละ 1 
ครั้ง 

สหกรณ์
ละ 1 
ครั้ง 

สหกรณ์
ละ 1 
ครั้ง 

สหกรณ์
ละ 1 
ครั้ง 

3.4 ส่งเสริมพัฒนาสร้างกลุม่สมาชิกสหกรณ์ให้
เป็นกลุ่มต้นแบบ 

ร้อยละ 80 ของจ านวน
สหกรณ์ มีแผนส่งเสริม
การพัฒนาและน าแผน
ไปสู่การปฏิบตั ิ

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

3.5 ด าเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์กลุม่
สมาชิกสหกรณต์้นแบบ และประกาศผลกลุ่ม
สมาชิกสหกรณต์้นแบบในแตล่ะป ี

ร้อยละ 70 ผ่านการ
ประเมินเป็นกลุม่สมาชิก
สหกรณ์ต้นแบบ 

ร้อยละ 
72 

ร้อยละ 
74 

ร้อยละ 
76 

ร้อยละ 
78 

3.6 มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ให้กับกลุ่ม
สมาชิกสหกรณต์้นแบบ 

ปีละ 1 ครั้ง ปีละ 
1 ครั้ง 

ปีละ 
1 ครั้ง 

ปีละ 
1 ครั้ง 

ปีละ 
1 ครั้ง 
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.7 ติดตามประเมินผล/สรุปรายงานและแนว
ทางการปรับปรุง 

ปีละ 2 ครั้ง ปีละ 
2 ครั้ง 

ปีละ 
2 ครั้ง 

ปีละ 
2 ครั้ง 

ปีละ 
2 ครั้ง 

3.8 ขยายผลกลุม่สมาชิกสหกรณต์้นแบบสู่
สหกรณ์หรือกลุ่มสมาชิกอื่น 

ร้อยละ 100 ของสหกรณ์
ต้นแบบน าไปขยายผล
พัฒนากลุ่มสมาชิกของ
ตนเอง 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 5 6 7 8 9 

 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 สหกรณ์สามารถยกระดับการมีส่วนของสมาชิกในระดับกลุ่มได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 5.2 สหกรณ์มีแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน โดยใช้การพัฒนากลุ่ม

สมาชิกให้เป็นกลุ่มต้นแบบ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสหกรณ์ได้อีกทางหนึ่ง 
 5.3 สหกรณ์ได้ผู้น ากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบในการบริหารงานสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

 ได้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มสมาชิกเป้าหมายในแต่ละปี 
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  :  ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
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โครงการที่ 1.3  พัฒนาฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพ (Smart Manager Development Program) 
1.วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้สามารถบริหารจัดการและด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. กลุ่มเป้าหมาย ฝ่ายจัดการสหกรณ์ จาก 78 จังหวัด/พ้ืนที่ แห่งละ 1 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 3,900 คน 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 ศึกษาและก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ประสิทธิภาพ และองค์ความรู้ฝา่ยจัดการสหกรณ์  

มีเกณฑม์าตรฐานในการ
ประเมินฝ่ายจัดการ 

    

3.2 ประชาสมัพันธ์ให้สหกรณไ์ด้รบัรู้และรับทราบ มีการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

    

3.3 ส ารวจและจดัท าฐานข้อมูลความสามารถของ
ฝ่ายจัดการก่อนการพัฒนา 

มีฐานข้อมูลดา้นองค์
ความรู้ความสามารถของ
ฝ่ายฝา่ยจัดการ 

    

3.4 จัดท าแผนและหลักสตูรการพัฒนาฝ่ายจัดการ มีแผนและหลักสูตร/ทบทวนหลักสูตรในการพัฒนาฝ่ายจัดการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและเหมาะสม 

3.5 ด าเนินการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ฝึก
ปฏิบัติจริง (On the Job Training)  

มีจ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ร้อยละ 20 ของ
จ านวนฝ่ายจดัการทีไ่ม่
ผ่านเกณฑ ์

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

3.6 ประเมินผล/ติดตามผลฝา่ยจดัการหลังการ
พัฒนาตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.1 

 อย่างน้อย
ปีละ 2 
ครั้ง 

อย่างน้อย
ปีละ 2 
ครั้ง 

อย่างน้อย
ปีละ 2 
ครั้ง 

อย่างน้อย
ปีละ 2 
ครั้ง 

3.7 ประกวดและมอบรางวัลเกยีรติบัตรแกฝ่่าย
จัดการสหกรณ์ ดีเด่น 

 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

3.8 ขยายผลน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ของฝ่าย
จัดการในระดับท่ีสูงขึ้น (High level Skills) 

 จ านวน
หลักสตูร
การพัฒนา
ที่สูงข้ึน
อย่างน้อย 
ปีละ 1
หลักสตูร 

1 
หลักสตูร 

1 
หลักสตูร 

1 
หลักสตูร 

4.ประมาณการงบประมาณ(ล้านบาท) 19.41 22.67 22.67 22.67 22.67 

 



46 
 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ท่ีผ่านกระบวนการพัฒนาสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินงานของสหกรณ์ 

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 6.1 ร้อยละ 100 ของฝ่ายจัดการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
 6.2 ร้อยละ 80 ของจ านวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 6.3 ฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีการน าความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการ ส่งผลให้กิจการสหกรณ์ 
มีผลประกอบการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความผิดพลาดในการบริหารงานลดลง และผลส ารวจความพึงพอใจของ
สมาชิกสูงขึ้นทุกปี 

- ปี 61 ร้อยละ 70 ของจ านวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
- ปี 62 ร้อยละ 80 ของจ านวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
- ปี 63 ร้อยละ 90 ของจ านวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
- ปี 64 ร้อยละ 100 ของจ านวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์, ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์พ้ืนที่ 1 ,2  
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โครงการที่ 1.4 พัฒนากรรมการสหกรณ์ (Smart leadership Development Program) 
1. วัตถุประสงค์   
 เพ่ือพัฒนากรรมการสหกรณ์/ผู้น ากลุ่มให้เป็นผู้น าด้านการบริหารงานสหกรณ์ 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 กรรมการสหกรณ์ และผู้น ากลุ่มสมาชิก 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ –25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 ศึกษาและก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ประสิทธิภาพ และองค์ความรู้กรรมการ
สหกรณ์ และผู้น ากลุ่มสมาชิก 

มีเกณฑม์าตรฐานในการ
ประเมินกรรมการ
สหกรณ์ และผู้น ากลุ่ม
สมาชิก 

    

3.2 ประชาสมัพันธ์ให้สหกรณไ์ด้รบัรู้และ
รับทราบ 

มีการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

    

3.3 ส ารวจและจดัท าฐานข้อมูล
ความสามารถของกรรมการสหกรณ์ และ
ผู้น ากลุม่สมาชิกก่อนการพัฒนา 

มีฐานข้อมูลดา้นองค์
ความรู้ความสามารถของ
กรรมการสหกรณ์ และ
ผู้น ากลุม่สมาชิก 

    

3.4 จัดท าแผนและหลักสตูรการพัฒนา
กรรมการสหกรณ์และผู้น ากลุ่มสมาชิก 
เนื้อหาวิชา เช่น 
- ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ ์
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- บทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบ 
- การด าเนินธุรกิจแบบสหกรณ ์
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ ์
- บัญชีสหกรณ ์
- การใช้เทคโนโลยี application สมัยใหม ่
- อื่น ๆ 

มีแผนและหลักสูตร/ทบทวนหลักสูตรในการพัฒนากรรมการสหกรณ์ และผู้น ากลุ่ม
สมาชิกที่สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสม 

3.5 ด าเนินการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/
ฝึกปฏิบัตจิริง (On the Job Training)  

 

มีจ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ร้อยละ 20 
ของจ านวนกรรมการ
สหกรณ์ และผู้น ากลุ่ม
สมาชิกที่ไมผ่่านเกณฑ ์

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

3.6 ประเมินผล/ติดตามผลกรรมการ
สหกรณ์ และผู้น ากลุ่มสมาชิกหลังการ
พัฒนาตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.1 

 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ –25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.7 ประกวดและมอบรางวัลเกยีรติบัตรแก่
กรรมการและผู้น ากลุ่มสมาชิกดีเดน่ 

 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

3.8 ขยายผลน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้
ของฝ่ายจัดการในระดับทีสู่งขึ้น (High 
level Skills) 

 จ านวนหลักสตูรการ
พัฒนาท่ีสูงขึ้นอย่างน้อย
ปีละ 1 หลักสตูร 

1 
หลักสตูร 

1 
หลักสตูร 

1 
หลักสตูร 

 
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 15 20 20 20 20 

 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  กรรมการสหกรณ์และผู้น ากลุ่มสมาชิก มีความรู้ ทักษะด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ที่สอดคล้องตาม
อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และคุณค่าสหกรณ์ และผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานกรรมการ
สหกรณ์  
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
 6.1 ร้อยละ 100 ของกรรมการสหกรณ์และผู้น ากลุ่มสมาชิกท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 6.2 ร้อยละ 80 ของจ านวนกรรมการสหกรณ์และผู้น ากลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรรมการพ้ืนฐาน 
 6.3 กรรมการสหกรณ์และผู้น ากลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรรมการพ้ืนฐาน มีการน าความรู้ไปใช้ใน
การบริหารจัดการ ส่งผลให้กิจการสหกรณ์มีผลประกอบการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความผิดพลาดในการบริหารงาน
ลดลง และผลส ารวจความพึงพอใจของสมาชิกสูงขึ้นทุกปี 

- ปี 61 ร้อยละ 70 ของจ านวนกรรมการสหกรณ์และผู้น ากลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
- ปี 62 ร้อยละ 80 ของจ านวนกรรมการสหกรณ์และผู้น ากลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
- ปี 63 ร้อยละ 90 ของจ านวนกรรมการสหกรณ์และผู้น ากลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
- ปี 64 ร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการสหกรณ์และผู้น ากลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

7. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ  :  ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
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โครงการที่ 1.5  จัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์ 

1.วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์ 
2. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ทุกประเภท 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ –25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 ศึกษาข้อมลู/ปญัหา/ความเปน็ไปได้
ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
สหกรณ ์

มีรายงานผล
การศึกษาข้อมูลความ
เป็นไปได้ในการจดั
อันดับความน่าเช่ือถือ
ของสหกรณ์ จาก
ผู้บริหาร 

    

3.2 จดัท าขอบเขตงาน ระบบและ
หลักเกณฑ์ในการจดัอันดับความ
น่าเชื่อถือของสหกรณ์ และสรรหา/จัด
จ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการ
จัดอันดับความนา่เชื่อถือ 

มีหลักเกณฑ์การจัด
อันดับความเช่ือถือ
ของสหกรณ ์

มีหน่วยงานท าหน้าท่ีจัดอันดับ
ความเชื่อถือของสหกรณ ์

   

3.3 ด าเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เป็นประจ าปี หรือตามแนวทางและ
หลักเกณฑ์ที่ได้จากผลการศึกษา 

 มีรายงานความกา้วหน้าทุก
เดือนและมีผลการจัดอันดับ
ความเชื่อถือของสหกรณ์ทุกป ี

1  
ครั้ง 

1  
ครั้ง 

1  
ครั้ง 

3.4 พิจารณาทบทวนหลักเกณฑก์ารจัด
อันดับความน่าเช่ือถือทุก 3 ปี 

  มีรายงาน
ผลการ
ทบทวน

หลักเกณฑ์
การจัด
อันดับ
ความ

น่าเชื่อถือ 
ทุก 3 ปี 
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ –25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.5 พัฒนาสหกรณ์เพื่อยกระดับ 
ความน่าเชื่อถือ 
- พัฒนาบุคลกร/พัฒนาระบบและ
เครื่องมือการบริหารจัดการเพื่อให้เกิด
ความเชื่อถือ 
- มีระบบการสร้างแรงจูงใจและการให้
รางวัลสหกรณ์ทีม่ีผลจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของสหกรณ์อยู่ในระดับ ดีมาก 
ถึงดีเยี่ยม (มากกว่า 3.51 ข้ึนไป) 

 1. ร้อยละ 100 ของสหกรณ์ที่มีผลการจดัอันดับอยู่ในระดับต่ าไดร้บั
การพัฒนาแนะน าเกี่ยวกับเครื่องมอืเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ยกระดับอันดับให้สูงขึ้น 
2. มีรายงานผลการพัฒนาสหกรณ์ที่ไดร้ับการพัฒนาแนะน า มีการ
ยกระดับตนเองให้มีผลคะแนนการจัดอันดับที่ดีขึ้น 
3. ในปี 2564 ร้อยละ 60 ของสหกรณม์ีผลการจดัอันดับความ
น่าเชื่อถือของสหกรณ์อยู่ในระดับ ดีมาก ถึงดีเยี่ยม (มากกว่า 3.51 
ขึ้นไป) 

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 15 1 1 1 1 

 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
 5.1 ร้อยละ 100 ของสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถเข้ารับการจัดระดับความน่าเชื่อได้  

เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 5.2 ร้อยละ 95 ขึ้นไป ของสหกรณ์มีผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์อยู่ในระดับ ดีมาก  

ถึงดีเยี่ยม (มากกว่า 3.51 ขึ้นไป) 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้  
 6.2 สหกรณ์รับทราบสถานะ ความเสี่ยง อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรตนเอง มีแรงกระตุ้น 

ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาการด าเนินงานให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้อันดับความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้น 
 6.3 สมาชิกสหกรณ์ สาธารณชน และสังคมให้ความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ ไว้วางใจให้เป็นองค์กรชุมชน  

ที่มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
7. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ   กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
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โครงการที่ 1.6  ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการสหกรณ์ 
1. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพ่ือสร้างระบบการบริหารงานวิจัยจนเกิดผลผลิตงานวิจัย เพ่ือน าไปใช้ในการต่อยอดยกระดับ  
และพัฒนางานสหกรณ์  
 ๑.๒ เพ่ือขับเคลื่อนผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 กรมฯ แต่งตั้งคณะท างานการบริหาร
งานวิจัย 

มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการบรหิารงานวิจัย และทบทวนเป็นประจ าปีทุกปี 

3.2 จดัท ากรอบทิศทางการวิจัย/ 
วางแผนการวิจัยของกรมฯ รูปแบบระบบ
การบริหารงานวิจัยที่เหมาะสม 

กรอบการวิจัย/ทบทวนแบ่งไปตามโครงสร้างและภาระกิจของกลุ่มงานในระดับกรม/กอง 
และส านักงานส่วนภมูิภาค ทุกๆ 3 ปี 

3.3 จัดท าคู่มือ “การบริหารงานวจิัย 
กรมส่งเสรมิสหกรณ์” 

มีคู่มือกรอบการวจิัย/ทบทวนแบ่งไปตามโครงสร้างและภาระกิจของกลุ่มงานในระดับ
กรม/กอง และส านักงานส่วนภูมภิาค ทุกๆ 3 ป ี

3.4 ด าเนินการฝึกอบรมเพื่อสร้างนักวิจัย 
หลักสตูร “การเขียนงานวิจัยมืออาชีพเพื่อ
พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์” 

มีหลักสูตรและด าเนินการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยในต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล และนักวชิาการในกลุ่มงาน
สนับสนุนอ่ืน ๆ ทุก ๆ 3 ปี 

3.5 กรมฯ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ผลงานวิจัย / ที่ปรึกษาด้านการวิจยัและ
พัฒนา/จัดประชุมผูเ้ชี่ยวชาญทั้งจากภายใน/
นอก 

มีประกาศ/ก าหนด เรื่องขอบเขตงานวิจัยต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน  
นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการในกลุ่มงานสนับสนุนอ่ืนๆ ทุกป ี

3.6  หน่วยงานส่งข้อเสนอโครงการงานวิจัย 
(Concept Paper) เพื่อเข้าสู่การ
กระบวนการพิจารณาและจัดสรร
งบประมาณเพื่อด าเนินการ ตามขอ้ 

จ านวนข้อเสนองานวิจัยตามโครงสร้างและ
ภาระกิจของกลุม่งานในระดับกรม/กอง 
และส านักงานส่วนภมูิภาค ไม่น้อยกว่า
หน่วยงานละ 2 เรื่อง 

จ านวนข้อเสนองานวิจัยตามโครงสร้าง
และภาระกิจของกลุม่งานในระดับกรม/
กอง และส านักงานส่วนภูมิภาค ไม่น้อย
กว่าหน่วยงานละ 3เรื่อง 

3.7 ด าเนินการตามกระบวนการวิจัยจน
เสร็จเป็นรูปเลม่ฉบับสมบูรณ ์

ร้อยละ 95 มีรายงานผลการวิจัยตามที่ได้รับอนุมตัิเป็นประจ าทุกป ี

3.8 จัดประชุมติดตามประเมินผลการวิจัย
และพัฒนา /การรายงานความก้าวหน้า 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.9 จัดสมัมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัย ตลอดจนแสดงผลงานนวัตกรรม
ด้านการสหกรณ์หลังจากการน าผลการวิจัย
ไปด าเนินการแล้ว 

มีเวทีแสดงผลงานทางการวิจัยสูส่าธรณะ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและน าไปสู่การ
ปฏิบัติพร้อมกับมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจ าปีในสาขาตา่ง ๆ ปีละ 1 ครั้ง 

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 1 2 2 2 2 

 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 5.1 ผลลัพธ์ : กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบการบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาองค์ความรู้จน
เกิดผลผลิตเป็นงานวิจัยเชิงนวัตกรรม 

 5.2 ผลกระทบ: สหกรณ์ และผู้มีส่วนได้เสียสามารถน าผลงานวิจัยไปพัฒนายกระดับการบริหารจัดการการ
ด าเนินงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 6.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นนักวิจัยอย่างมืออาชีพ ร้อยละ 85 ของบุคลากรในต าแหน่งนักวิชาการ
สหกรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการในกลุ่มงานสนับสนุนอื่น ๆ 

 6.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ตามโครงสร้างและภาระกิจของกลุ่มงานในระดับ
กรม/กอง และส านักงานส่วนภูมิภาคอย่างน้อยปีละ 2 ผลงานต่อกลุ่มภาระกิจงาน (เริ่มมีผลงานวิจัยในปี ๒๕๖๒) 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ   ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  เป็นผู้รับผิดชอบ 
ระบบบริหารงานวิจัยของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในภาพรวม 
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โครงการที่ 1.7  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ ภาครัฐและเอกชน (PPP) 

1. วัตถุประสงค์   
1.1 เพ่ือบรูณาการและสร้างการมีส่วนร่วม ระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เอกชน และภาครัฐ 
1.2 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ 

2. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายฯ เอกชน และหน่วยงานภาครัฐ 
 

๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 จดัท าข้อมูลพื้นฐานและส ารวจความต้องการ
ของขบวนการสหกรณ์และภาคเอกชน 

มีรายงานผลของสหกรณ์และภาคเอกชนท่ีมี
ความต้องการในการสร้างความร่วมมือร่วมกัน 

    

3.2 คดัเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อประสานความ
ร่วมมือระหว่างสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร เอกชน 
และภาครัฐที่มีความต้องการสอดคล้องกัน 

มีกลุ่มเป้าหมายของขบวนการสหกรณ์ และ
เอกชน ที่มีความต้องการในการสรา้งความ
ร่วมมือร่วมกัน 

    

3.3 จัดเวทีประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทาง
ความร่วมมือ/MOU 

มีแนวทางการจัดสร้างความร่วมมอื/MOU   ใน
ด้านองค์ความรู/้ด้านการผลิด/การน า
เทคโนโลยี/การเพิ่มมูลค่า/การตลาด/การ
บริหารการจัดการ/ฐานข้อมูล/นวตักรรมต่างๆ /
อื่นๆ 

    

3.4 ขับเคลื่อนสู่การปฏบิัติ เช่น 
    - ความร่วมมือด้านองค์ความรู/้ด้านการผลิด/
การน าเทคโนโลย/ีการเพิ่มมลูค่า/การตลาด/การ
บริหารการจัดการ/ฐานข้อมูล/นวตักรรมต่าง ๆ/
อื่น ๆ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสหกรณ์ที่เข้าร่วม
โครงการมีการพัฒนาท่ีดีขึ้น 

    

3.5 ติดตามประเมินผล  มีรายงานความกา้วหน้าทุก
เดือนและสรุปรายงานผล
ประจ าปเีสนอผูบ้ริหารกรม 

3.6 ปรับปรุง/พัฒนาต่อยอดและขยายผล  1. มีรายงานผลการพัฒนา
สหกรณ์อื่นที่ไดร้ับการพัฒนา
แนะน าต่อยอด 
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
สหกรณ์มีการพัฒนาต่อยอด
และขยายผล 

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 5 10 10 10 10 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  เกิดความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์  
ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

6.1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดต้นทุน/การ
เพ่ิมผลผลิต/เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย/การบริหารการจัดการและอ่ืนๆ 

6.2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาต่อยอดและขยายผล 
 7. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ 

กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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โครงการที่ 1.8  เชื่อมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าในระบบสถาบันเกษตรกร 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์มีการเชื่อมโยงสินค้าคุณภาพตลอดห่วงโซ่ 
1.2 เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าในสถาบันเกษตรกร 

2. กลุ่มเป้าหมาย สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพและความเข้มแข็งระดับดีขึ้นไป  จ านวน  2,000 แห่ง 
2.1  ระยะท่ี 1 (ปี 2560 – 2564) ปีละ 100 แห่ง รวม 500 แห่ง  
2.2  ระยะที่ 2 – 4 (ปี 2565 – 2579 , ปี 2570 -2574  , ปี 2575 – 2579)  รวม 1,500  แห่ง 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมลูการผลิตและ
การตลาดภายใต้ Agri-map เพื่อสร้างสินค้า
เกษตรคณุภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสมาชิก/
สหกรณ์ (ด้านการผลิต/การแปรรปู/การตลาด) 

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่ในระบบสถาบันเกษตรกรไม่น้อย
กว่า 2 เรื่องต่อป ี

3.2 พัฒนาระบบการจัดการผลผลิต
การเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเครือข่าย
ของสินค้าคุณภาพตลอดห่วงโซ่คณุค่า 
- การผลติสินค้าคุณภาพ 
- ระบบการจดัการกลุ่ม 
- การแปรรูปเพิม่มลูค่า 
- การตลาด 
- การใช้เทคโนโลยสีมัยใหม ่
- อื่น ๆ 

ร้อยละ 100 ของสหกรณ์ที่เข้า
ร่วมโครงการที่มีฐานข้อมลูมีการ
พัฒนาระบบ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

3.3 พัฒนาโครงสร้างปัจจัยพื้นฐาน เครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวตักรรมต่าง ๆ ที่
จ าเป็นแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่ในระบบสถาบันเกษตรกรไม่น้อย
กว่า 2 เรื่องต่อป ี

3.4 การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้าตลอดห่วงโซ่ เช่น  
- ด้านระบบการผลิต การใช้เทคโนโลยดี้านการ
ผลิตทีด่,ีเครื่องจักรกลการเกษตร 
- ด้านกระบวนแปรรูป   
- ด้านการตลาด 

ร้อยละ 30 ของสหกรณม์ีระบบ
การผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ ่

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
80 

3.5 สร้างระบบการจัดการโลจิติกส์ในสหกรณ์ มีรายงานการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการสร้างระบบการจัดการ
ระบบ โลจิติกส์ในระบบสหกรณ ์

มีระบบ โลจิติกส์ในระบบสหกรณ ์



56 
 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.6 สร้างระบบศูนย์การค้าสินค้าสหกรณ์เพื่อ
เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าและบริการ กระจายสู่
แหล่งพื้นที่ในทุกระดับ อ าเภอ/จังหวัด/ภาค/
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

  มี
ศูนย์การค้า
สินค้สหกรณ์ 

1 แห่ง 

มี
ศูนย์การค้า
สินค้สหกรณ์ 

1 แห่ง 

4 ภาค 

3.7 ติดตามประเมินผลโครงการ      

4. ประมาณการงบประมาณ(ล้านบาท) 10 30 50 50 50 

 
5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

5.1 สถาบันเกษตรกรมีการเชื่อมโยงสินค้าคุณภาพตลอดห่วงโซ่ ลดปัญหาด้านการตลาด 
5.2 สินค้าท่ีผลิตจากสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนา สร้างมูลค่าเพ่ิม 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
      6.1  เกิดห่วงโซ่รายผลผลิตในสหกรณ์มากกว่าร้อยละ 70 ของสหกรณ์เป้าหมาย 
 6.2  จ านวนสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการมีการเชื่อมโยงเครือข่ายมากกว่าร้อยละ 70 ของสหกรณ์เป้าหมาย 
  6.3  ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น มากกว่าร้อยละ 5 ของปริมาณธุรกิจเดิม 
ก่อนร่วมโครงการ 
7. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
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โครงการที่ 1.9   พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน  
๑.  วัตถุประสงค์  เพ่ือยกระดับศักยภาพของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ (ท้ังในด้านกระบวนการ การจัดพื้นที่การให้บริการและบุคลากร) 
๒.  กลุ่มเป้าหมาย  สหกรณ์ที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

๖๐ – ๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 การส ารวจ/ศึกษาและวเิคราะห์ศักยภาพของศูนย์
กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับจังหวดั ระดับภาค และ
ระดับประเทศ  
      1.มิตดิ้านกลุม่ผูผ้ลติสินค้าสหกรณ์ (Supplier) 
เช่น ชนิด/คุณภาพ/ปรมิาณ/มาตรฐาน/บรรจภุัณฑ/์
ระยะเวลาและการส่งมอบหรือระบบโลจติิกส์ รวมถึง
ระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล เช่น 
GAP/Q/อย./มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
     2. มิติด้านความต้องการของลูกค้า (Customer) 
ตามแนวทาง 3 P ได้แก ่
- ด้านกระบวนการ (Process) เช่น การคัดเลือกสินค้า  
การจัดส่ง เทคโนโลยีการให้บริการ การจัดการ
คลังสินค้า (First in – First out) การใช้อินเตอร์เน็ต/
Social Media/E- Commerce และการน าระบบการ
จัดการคณุภาพมาใช้ (Lean, Waste 
Management,TQM) 
- ด้านการจัดพื้นท่ีการให้บริการ (Physical Aspect) 
เช่นการจัดช้ันวางของ การจัดแสดงสินค้า การออบ
แบบแบรนสินค้าสหกรณ์ บรรยากาศในศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์ มุมส่วนตัว ห้องน้ า ที่จอดรถ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
- ด้านบุคลากร (People) เช่น ความรอบรู้ในสินค้า
และบริการของเจ้าหน้าท่ี การให้บริการตามมาตรฐาน
ข้อตกลง (SLA – Service Level Agreement) 
บุคลิกภาพและชุดแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีและการ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านการให้บริการ 

มีรายงานผลการส ารวจ/
ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพ
ของศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับประเทศ 

 มีรายงานผลการส ารวจ/ศึกษาและ
วิเคราะห์ศักยภาพของศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศทุก 3 ปี 
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

๖๐ – ๖๔ 
60 61 62 63 64 

๓.๒ วางแผนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 
(CDC) เชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นแนวทาง 3 P ระดับ
จังหวัด/ภาคและระดับประเทศ ทั้งระยะสั้นและยาว 
เช่น บ่มเพาะพัฒนาศักยภาพของศูนย์กระจายสินคา้ฯ 
สร้างเครือข่ายการกระจายสินค้าฯ พัฒนาระบบการค้า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์/ระบบโลจสิติกส์และพัฒนาให้
เป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าสหกรณ์ระหว่างประเทศ 
เป็นต้น 

1. มีแผนการพัฒนาศูนย์
กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC)  
เชิงกลยุทธ์ระยะสั้นและยาว 
2. มีหลักเกณฑ์การพจิารณา 
การคัดเลือก มาตรฐานการ
บริหารจัดการ ระบบจูงใจ
และให้รางวัล รวมถึงการ
ประเมินและติดตามผลการ
ด าเนินงานของศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์ (CDC) 

มีการทบทวนแผนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 
(CDC) เชิงกลยุทธ์ระยะสั้นและยาวทกุป ี

3.3 ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดโดยคดัเลือกศูนย์
กระจายสินค้าสหกรณ์ที่มีศักยภาพและสมัครใจเขา้
ร่วมโครงการ และขยายผลอย่างตอ่เนื่อง 

มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
ที่มีศักยภาพและสมัครใจเข้า
ร่วมโครงการ อยา่งน้อย 20 
สหกรณ์ 

1.มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่มีศักยภาพและสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นปีละ 20 แห่ง ทุกป ี
2. มีรายงานผลการด าเนินงานของศูนยก์ระจายสินค้า
สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในระดับดีมากหรือดีเยีย่ม
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. มีรายงานผลส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ใน
ระดับดีมากหรือดีเยีย่มเพิ่มขึ้นทุกป ี

3.4 สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชกิสหกรณ์ทั้งระบบ
โดยการพัฒนาระบบจูงใจ และใหร้างวัล 

ร้อยละ 70 ของสมาชกิ มี
บัตรสมาชิกแบบ Smart 
card 

ร้อยละ 80 
ของสมาชิก 

มีบัตร
สมาชิก
แบบ 

Smart 
card 

ร้อยละ 90 
ของสมาชิก 

มีบัตร
สมาชิก
แบบ 

Smart 
card 

ร้อยละ 95 
ของสมาชิก 

มีบัตร
สมาชิก
แบบ 

Smart 
card 

ร้อยละ 95 
ของสมาชิก 

มีบัตร
สมาชิก
แบบ 

Smart 
card 

3.5 การติดตามประเมินผล ทุกป ี

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท 10 10 15 15 15 

๕.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สหกรณ์สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
ระหว่างสหกรณ์ ตลอดจนขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้าสหกรณ์ 

๖.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ปริมาณธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
ของปีที่ผ่านมา  

๗.  หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
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โครงการที่ 1.10  เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์อาเซียน 
 1.  วัตถุประสงค์   เพ่ือส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความเชื่อมโยงกับขบวนการสหกรณ์ใน
อาเซียนด้านความร่วมมือทางการศึกษา การบริหารจัดการสหกรณ์ การผลิต การค้า และการลงทุน 
 2.  กลุ่มเป้าหมาย    สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพ 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 การจัดเวทีความร่วมมอืระหวา่ง
สหกรณ์ในอาเซียนร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง การศึกษา การบริหารจัดการ 
การผลิต การค้า และการลงทุน 

มีระบบการค้าชายแดน
ระหว่างประเทศ 
6 แห่ง 

มีเวทีความร่วมมือ 
8 ครั้งต่อปี 

มีเวทีความร่วมมือ  
8 ครั้งต่อปี 

มีเวทีความร่วมมือ  
8 ครั้งต่อปี 

มีเวทีความร่วมมือ  
8 ครั้งต่อปี 

3.2 สร้างศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์
ภาคพื้นอาเซียน 

 การระดมทุนเพื่อตั้งกองทุนรวมระหว่างประเทศ 
ในระบบสหกรณ์อาเชียน 

มีศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ภาคพื้นอาเซียน  
1 แห่ง 

3.3 เจรจาแสวงหาความรว่มมือทาง
การค้าตลอดห่วงโซ่ ระหวา่งสหกรณ์ใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและไปสู่กลุ่ม G7 
และประเทศอื่น ๆ 

มีระบบการเจรจาแบบ 
- ทวภิาคี  4 คู่เจรจา 
- ไตรภาคี 3 คู่เจรจา 
- พหภุาคี 1 คู่เจรจา 
 

มีระบบการเจรจาแบบ 
- ทวภิาคี 6 คู่เจรจา 
- ไตรภาคี 3 คู่เจรจา 
- พหภุาคี 1 คู่เจรจา 

มีระบบการเจรจาแบบ 
- ทวภิาคี 8 คู่เจรจา 
- ไตรภาคี 4 คู่เจรจา 
- พหภุาคี 1 คู่เจรจา 

มีระบบการเจรจาแบบ 
- ทวภิาคี 9 คู่เจรจา 
- ไตรภาคี 4 คู่เจรจา 
- พหภุาคี 1 คู่เจรจา 

มีระบบการเจรจาแบบ 
- ทวภิาคี 10 คู่เจรจา 
- ไตรภาคี 5 คู่เจรจา 
- พหภุาคี 1 คู่เจรจา 

3.4 สร้างศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

มีรายงานผลการศึกษาตามขอ้ 3.1 - 3.3 เพื่อเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งศูนยก์ระจาย
สินค้าสหกรณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

3.5 เช่ือมโยงระบบโลจิติกส์ระบบการ
ขนถ่ายสินค้าทั้งทางน้ า/บก/อากาศ 
และทางราง เพื่อให้เกิดการประหยัดใน
ระบบสหกรณ์ 

มีรายงานผลการศึกษาตามขอ้ 3.1 - 3.4 เพื่อเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างศูนย์การ
จัดการโลจิตกิส์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

3.6 ติดตามและประเมินผล      

๔. ประมาณการงบประมาณ 
 (ล้านบาท) 

5 10 10 10 5 
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 ๕.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ขบวนการสหกรณ์ในอาเซียนได้มีการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความร่วมมือ 
ในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การบริหารจัดการ การผลิต การตลาด และการลงทุนร่วมกัน 
 ๖.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
       มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนและระบบโลจิติกส์ของกลุ่มประเทศอาเซียน 
อย่างน้อยประเทศละ 1 ระบบ 
 ๗.  หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ กองแผนงาน กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
และส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
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โครงการที่ 1.11  สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพ่ือให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์มีปริมาณเงินทุนเพ่ิมมากข้ึนสนองต่อความต้องการของสหกรณ์ 
 1.2 เพ่ือให้สหกรณ์สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มี ดอกเบี้ยต่ า และมีเงื่อนไขผ่อนปรน 
 1.3 เพ่ือให้สหกรณ์มีเงินทุนในการด าเนินธุรกิจที่เพียงพอ สามารถแข่งขันได้ 
 2. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ขนาดเล็กและขนาดกลางทุกประเภท ที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

โครงการในเขตพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ ตามที่สหกรณ์ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ  
 

๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 เพิ่มปริมาณเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์สามารถเข้าถึง
แหล่งทุนที่มีดอกเบี้ยต่ า และเพียงพอต่อการด าเนินธรุกิจ 

กพส. มีเงินทุนเพิ่มขึ้น ปีละ 500 ล้านบาท 

3.2  จัดหาและสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
การส่งเสริมสรา้งความเข้มแข็งในระบบสหกรณ ์

สหกรณืได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุน/หน่วยงาน
อื่นๆ ปีละ 30,000 ล้านบาท 

3.3 สนับสนุนเงินทุนตามนโยบายภาครัฐเพื่อผ่านระบบสหกรณ์ในการ
ป้องกัน/แก้ไขและรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร 

สหกรณืได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุน/หน่วยงาน
อื่นๆ ปีละ 20,000 ล้านบาท 

3.4 สร้างระบบการชดเชยดอกเบีย้ รวมถึงการอุดหนุนจา่ยขาดค่าเบี้ย
ประกันภัยพืชผลสนับสนุนจากรายได้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

สหกรณ์ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยและค่าเบี้ยประกันภัย
พืชผล  ปีละ 200 ล้านบาท 

3.5 ติดตามประเมินผลโครงการ.      

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 100 100 100 100 100 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 5.1 สหกรณ์มีทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานมากขึ้น มีความมั่นคงจากการสะสมทุนส ารอง ทุนเรือนหุ้น

เพ่ิมข้ึนพร้อมที่จะเข้าสู่แหล่งเงินทุนภายนอกได้ 
 5.2 สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิต จากการได้รับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า มีการสะสมทุนเรือนหุ้น และเงินออม

ในสหกรณ์ และมีการจัดท าระบบบัญชีครัวเรือน 
 6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
  ร้อยละ 95 ของสหกรณ์สามารถเข้าถึงเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า/เงื่อนไขผ่อนปรน/เพ่ือด าเนินธุรกิจที่

สามารถแข่งขันได ้
  7. หน่วยงานทีผ่ิดชอบโครงการ กลุ่มวิเคราะห์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 
  



62 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 
 

โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี 
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 
2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
2.3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 
2.4 โครงการเสริมสร้างค่านิยม ความผาสุก และความผูกพันในองค์กร 
2.5 โครงการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM) 
2.6 โครงการพัฒนาระบบงานและกระบวนการท างานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (SIPOC Model) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 
โครงการที่ 2.1  พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ (การ
ส่งเสริมและการก ากับสหกรณ์) 
 1.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ด้านการสหกรณ์พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

๖๐ – ๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 ตั้งคณะกรรมการก าหนดหลกัสูตรนัก
ส่งเสริมสหกรณ์มืออาชีพ 

1 คณะ     

3.2 ก าหนดหลักสูตร นักส่งเสริมสหกรณ์
มืออาชีพ เป็น 3 ระดับ 
- ระดับต้น (ด ารงต าแหน่ง ปฏิบตักิาร/
ปฏิบัติงานท่ีมีอายุงาน 2 ปีข้ึนไป) 
- ระดับกลาง (ด ารงต าแหน่ง ช านาญการ/
ช านาญงาน/อาวุโส) 
 - ระดับสูง (ด ารงต าแหน่ง ช านาญการ
พิเศษ) 

มี 3 
หลักสตูร 

    

3.3 พัฒนาบุคลากรตามหลักสตูรที่
ก าหนด 

 - บุคลากรที่มีคณุสมบัตติามหลักสตูร (ตามข้อ 2) ต้องได้รับการฝึกอบรม  
ร้อยละ 100 

3.4 สนับสนุนบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา 
ให้มีการปฏิบตัิงานในพ้ืนท่ีจริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  - สหกรณ/์กลุม่
เกษตรกรมีความ
พึงพอใจเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 

- สหกรณ/์กลุม่
เกษตรกรมีความ
พึงพอใจ
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

- สหกรณ/์กลุม่
เกษตรกรมีความ
พึงพอใจ
เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

5. ทบทวนหลักสตูรในปี 2564, 2569, 
2574, 2579 

    - หลักสูตรได้รับ
การปรับปรุง   

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)  20 20 20 20 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     กรมส่งเสริมสหกรณ์มีบุคลากรที่คุณภาพสูง มีสมรรถนะและขีดความสามารถในด้านการส่งเสริมสหกรณ์ 
สามารถที่จะปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการบริหารงานที่จะรับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงและน าไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือให้ภารกิจของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด   
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
 ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา และผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  ร้อยละ 60-80 ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และกองการเจ้าหน้าที่ 
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โครงการที่ 2.2   พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

1. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามสายงานที่รับผิดชอบ เช่น ด้านการเงิน การจัดการการตลาดข้าว   
โคนม ยางพารา ด้านการวิเคราะห์แผนงาน ฯลฯ 
2.  กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการในแต่ละสายงาน/ระดับ  

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 ตั้งคณะกรรมการก าหนด
หลักสตูรการพัฒนาบุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

1 คณะ     

3.2 ก าหนดหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากร ระดับช านาญการพิเศษ 
ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเช่น 
- ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
- ด้านการด าเนินธรุกิจ 
      - ด้านการตลาด 
      - ด้านการเงิน 
      - ด้านดูแลก ากับสหกรณ ์
      - ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ 
      - ด้านมาตรฐานสหกรณ ์
- ด้านการสหกรณ์ ฯลฯ 

มีหลักสูตร
เฉพาะด้าน
อย่างน้อย 

2 
หลักสตูร 

มีหลักสูตร
เฉพาะด้าน
เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 

มีหลักสูตรเฉพาะ
ด้านเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 

มีหลักสูตรเฉพาะ
ด้านเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 

มีหลักสูตรเฉพาะ
ด้านเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 

3.3 พัฒนาบุคลากรตามหลักสตูร 
ที่ก าหนด 

 - บุคลากรที่มีคณุสมบัตติามหลักสตูร (ตามข้อ 2) ต้องได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 
100 

3.4 สนับสนุนบุคลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนา ให้มีการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจริง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  - สหกรณ/์กลุม่
เกษตรกรมีความพึง
พอใจเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

- สหกรณ/์กลุม่
เกษตรกรมีความพึง
พอใจเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

- สหกรณ/์กลุม่
เกษตรกรมีความพึง
พอใจเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

3.5 ทบทวนหลักสูตรในปี 2564, 
2569, 2574, 2579 

    - หลักสูตรได้รับการ
ปรับปรุง   

4. ประมาณการงบประมาณ  
(ล้านบาท) 

 10 10 10 10 

 

  



66 
 

 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่สามารถให้ค าแนะน าบุคลากรกรมและสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรให้สามารถปฏิบัติงานและด าเนินงานได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์และมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
  ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา และผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  ร้อยละ 60-80 ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และกองการเจ้าหน้าที่ 
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โครงการที่ 2.3  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร  
1. วัตถุประสงค์  
    - เพ่ือพัฒนาบุคลากรกรมฯ ให้เป็นคนดี ปฏิบัติงานและมีวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    - เพ่ือสร้างจิตส านึกในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการ 
2.  กลุ่มเป้าหมาย   บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม
หลักศาสนา 

ทุกหน่วยงานมี
กิจกรรมทาง
ศาสนาอย่าง
น้อย 3 เดือน/ 
1 กิจกรรม 

ทุกหน่วยงานมี
กิจกรรมทาง
ศาสนาอย่าง
น้อย 3 เดือน/ 
1 กิจกรรม 

ทุกหน่วยงานมี
กิจกรรมทาง
ศาสนาอย่าง
น้อย 3 เดือน/ 
1 กิจกรรม 

ทุกหน่วยงานมี
กิจกรรมทาง
ศาสนาอย่าง
น้อย 3 เดือน/ 
1 กิจกรรม 

ทุกหน่วยงานมี
กิจกรรมทาง
ศาสนาอย่าง
น้อย 3 เดือน/ 
1 กิจกรรม 

3.2 ประกวดนักส่งเสริมสหกรณ์/สนับสนุน
สหกรณ์ดีเด่น 

มีการประกวดปี
ละ 1 ครั้ง 

มีการประกวดปี
ละ 1 ครั้ง 

มีการประกวดปี
ละ 1 ครั้ง 

มีการประกวดปี
ละ 1 ครั้ง 

มีการประกวด
ปีละ 1 ครั้ง 

3.3 รณรงค์การจดัท าบัญชีรับ/จ่ายครัวเรือน บุคลากรกรมมี
การจัดท าบัญชี
ครัวเรือนทุกคน 

บุคลากรกรมมี
การจัดท าบัญชี
ครัวเรือนทุกคน 

บุคลากรกรมมี
การจัดท าบัญชี
ครัวเรือนทุกคน 

บุคลากรกรมมี
การจัดท าบัญชี
ครัวเรือนทุกคน 

บุคลากรกรมมี
การจัดท าบัญชี
ครัวเรือนทุก
คน 

3.4 รณรงค์การใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่าง
อย่างคุ้มค่าและประหยัด (น้ า /ไฟฟ้า/ วัสดุ) 

สามารถ
ประหยดั
งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุที่ไดร้ับ 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 

สามารถ
ประหยดั
งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุที่ไดร้ับ 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 

สามารถ
ประหยดั
งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวสัดุที่ไดร้ับ 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 

สามารถ
ประหยดั
งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุที่ไดร้ับ 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 

สามารถ
ประหยดั
งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุที่
ได้รับ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 

3.5 จดักิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
(จิตอาสา) 

ทุกหน่วยงานมี
กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย ปีละ 
2 กิจกรรม 

ทุกหน่วยงานมี
กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย ปีละ 
2 กิจกรรม 

ทุกหน่วยงานมี
กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย ปีละ 
2 กิจกรรม 

ทุกหน่วยงานมี
กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย ปีละ 
2 กิจกรรม 

ทุกหน่วยงานมี
กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย ปีละ 
2 กิจกรรม 

3.6 กิจกรรมการท าความดีเพื่อตอบแทนคุณ
แผ่นดิน/โครงการธนาคารความด/ีสมุดบันทึก 
ความด ี

บุคลากรกรมทุก
คนท าความดี
อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

บุคลากรกรมทุก
คนท าความดี
อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

บุคลากรกรมทุก
คนท าความดี
อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

บุคลากรกรมทุก
คนท าความดี
อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

บุคลากรกรม
ทุกคนท าความ
ดีอย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 1 1 1 1 1 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 บุคลากรของกรมมีคุณธรรมและจริยธรรม และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประโยชน์และคุ้มค่า 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
  ร้อยละ 80 ของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ  
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
  กองการเจ้าหน้าที่ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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โครงการที่ 2.4 

ชื่อโครงการ เสริมสร้างค่านิยม ความผาสุก และความผูกพันในองค์กร 

1. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรกรมฯ มีความสุขในการท างานและรักองค์กร 

2. กลุ่มเป้าหมาย   บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค 
 

๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 ศึกษา ก าหนดกรอบแนวคิด
การวิจยัและส ารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันในงานของ
บุคลากร 
- จ้างหนว่ยงานทีป่รึกษาจาก
ภายนอก เพือ่ก าหนดขอบเขต 
เครื่องมือ และด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจและความผกูพัน 
ในงาน 

มีรายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันใน
งานของบุคลากร อยู่
ในระดับดีมากถึงดี
เยี่ยม (ค่าเฉลีย่ 3.51 
ขึ้นไป) 

มีรายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันใน
งานของบุคลากร อยู่
ในระดับดีมากสูงกว่า
ปีฐานทุกป ี

1. มีรายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันใน
งานของบุคลากร อยู่
ในระดับดีมากสูงกว่า
ปีฐานทุกป ี
2. มีการเปรียบเทียบ
ผลการส ารวจความ
พึงพอใจและความ
ผูกพันในงานของ
บุคลากรกับ
หน่วยงานที่คล้ายคลึง
กัน (Benchmark& 
Comparison) ทุกป ี

1. มีรายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันในงาน
ของบุคลากร อยู่ใน
ระดับดีมากสูงกวา่ปี
ฐานทุกป ี
2. มีการเปรียบเทียบ
ผลการส ารวจความพึง
พอใจและความผูกพัน
ในงานของบุคลากรกับ
หน่วยงานที่คล้ายคลึง
กัน (Benchmark& 
Comparison) ทุกปี 
และอยู่ในระดับที่
เท่ากันหรือสูงกวา่ 

1. มีรายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันใน
งานของบุคลากร อยู่
ในระดับดีมากสูงกว่าปี
ฐานทุกป ี
2. มีการเปรียบเทียบ
ผลการส ารวจความพึง
พอใจและความผูกพัน
ในงานของบุคลากรกับ
หน่วยงานที่คล้ายคลึง
กัน (Benchmark & 
Comparison) ทุกปี 
และอยู่ในระดับที่
เท่ากันหรือสูงกวา่ 
 

3.2 วางแผนการพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลและ
ความผูกพันในงาน เพื่อให้เกิดผล
การปฏิบัติงานที่ดี เช่น นโยบาย
และทิศทางการบริหารทรัพยากร
บุคคล และการสร้างความสุข 
ความผูกพัน การพัฒนาบุคลากร 
การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การ
พัฒนา ต าม ก ลุ่ ม  Generation 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
แ ล ะ ร ะ บ บ ส วั ส ดิ ก า ร / สิ ท ธิ
ประโยชน์ เป็นต้น 

 

มีแผนการบริหาร 
พัฒนาและการสร้าง
ความผูกพันในงาน
ของบุคลากร ที่
สอดคล้องเป็นทิศทาง
เดียวกันกบัแผน
ยุทธศาสตร์ของกรม 

มีการทบทวน
แผนการบริหาร 
พัฒนาและการสร้าง
ความผูกพันในงาน
ของบุคลากรที่
สอดคล้องเป็นทิศทาง
เดียวกันกบัแผน
ยุทธศาสตร์ของกรม
ทุกป ี

มีการทบทวน
แผนการบริหาร 
พัฒนาและการสร้าง
ความผูกพันในงาน
ของบุคลากรที่
สอดคล้องเป็นทิศทาง
เดียวกันกบัแผน
ยุทธศาสตร์ของกรม
ทุกป ี

มีการทบทวนแผนการ
บริหาร พัฒนาและการ
สร้างความผูกพันในงาน
ของบุคลากรที่
สอดคล้องเป็นทิศทาง
เดียวกันกบัแผน
ยุทธศาสตร์ของกรมทุก
ปี 

มีการทบทวนแผนการ
บริหาร พัฒนาและ
การสร้างความผูกพัน
ในงานของบุคลากรที่
สอดคล้องเป็นทิศทาง
เดียวกันกบัแผน
ยุทธศาสตร์ของกรม
ทุกป ี
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.3 จัดกิจกรรมตามแผนการ
สร้างความพึงพอใจและความ
ผูกพันในงานของบุคลากร 

1. ร้อยละ 70 ของ
บุคลากรได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามแผน 
2. ผลการด าเนินงาน
ของกรม บรรลุตาม
เป้าหมายและตัวชีว้ัด
ในระดับดีมากถึงดี
เยี่ยม (มากกว่า 
3.51 ขึ้นไป) 

1. ร้อยละ 75 ของ
บุคลากรได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามแผน 
2. ผลการด าเนินงาน
ของกรม บรรลุตาม
เป้าหมายและตัวชีว้ัด
ในระดับดีมากถึงดี
เยี่ยม (มากกว่า 
3.51 ขึ้นไป) 

1. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามแผน 
2. ผลการด าเนินงาน
ของกรม บรรลุตาม
เป้าหมายและตัวชีว้ัด
ในระดับดีมากถึงดี
เยี่ยม สูงขึ้นกว่าปีฐาน
เคลื่อนที่ทุกปี 

1. ร้อยละ 85 ของ
บุคลากรได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามแผน 
2. ผลการด าเนินงาน
ของกรม บรรลุตาม
เป้าหมายและตัวชีว้ัดใน
ระดับดีมากถึงดีเยี่ยม 
สูงขึ้นกว่าปีฐาน
เคลื่อนที่ทุกปี 

1. ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามแผน 
2. ผลการด าเนินงาน
ของกรม บรรลุตาม
เป้าหมายและตัวชีว้ัด
ในระดับดีมากถึงดี
เยี่ยม สูงขึ้นกว่าปีฐาน
เคลื่อนที่ทุกปี 

4. ประมาณการงบประมาณ     
(ล้านบาท) 

1 1 1 1 1 

 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความสุขในการท างาน ผูกพันต่อองค์กร ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยดี เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 5.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อผู้ รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชนทั่วไป  
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ   ร้อยละ 70-90 ของบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผน  
7. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกองการเจ้าหน้าที ่
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โครงการที่ 2.5 
ชื่อโครงการ จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM) 
1. วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างระบบการบริหารจัดการความรู้การสร้างองค์ความรู้ การจัดเก็บและถ่ายโอนองค์ความรู้
ที่สะท้อนและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์และน าองค์ความรู้ไปสร้างนวัตกรรม 
2. กลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มีคณะกรรมการ     

3.2 ประเมินความรู้ (KMA) และบ่งช้ีองค์ความรู้ทั้งใน
ระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน 

มีแผนท่ีความรู้
(Knowledge map) 

แผนที่ความรู้(Knowledge map)ได้รับการทบทวนทุกป ี

3.3 จัดตั้งและพัฒนาความรู้ KM Core ท าหน้าที่
บริหารงาน KM และจัดตั้ง KM Team ของทุก
หน่วยงานของกรม 

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

1. ร้อยละ 
100 ของ 
KM Team ที่
ได้รับการ
พัฒนา มี
ความรู้ความ
เข้าใจ 

   

3.4 จัดกิจกรรมถ่ายโอนองค์ความรู้ที่ส าคญัของผู้มี
ประสบการณ์ ภูมิปญัญาสูง และผูท้ี่ก าลังเกษียณอายุ
จากทุกหน่วยงานของกรมและสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 
และบันทึกองค์ความรูจ้ัดเก็บไว้ในระบบ KM ของกรม 

  มีองค์ความรู้ที่บันทึกในระบบ KMS ของ
กรม อย่างน้อย 1 องค์ความรู/้
หน่วยงาน/ป ี

3.5 สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการ
ความรู้ (KMS) 

 มีระบบ KMS    

3.6 การจัดการความรู้ไปยังกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของ
กรม 

  มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผา่นสื่อตา่ง ๆ 

3.7  ส่งเสรมิ กระตุ้นบุคลากรของทุกหน่วยงานของ
กรมและสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร ให้มีการแลกเปลีย่น
เรียนรูร้ะหว่างกันแบบข้ามสายงาน เช่น การประชุม
กลุ่มย่อยเพื่อถ่ายโอนองค์ความรู้ทีส่ าคัญ และ KM in 
work process และการน าไปใช้ เช่น วางแผน ก าหนด
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด สร้างนวัตกรรม เป็นต้น 

  จ านวนองค์
ความรู้
ดีเด่นที่

ได้รับการ
ประกาศ
เกียรติคณุ 

จ านวนองค์
ความรู้
ดีเด่นที่

ได้รับการ
ประกาศ
เกียรติคณุ 

จ านวนองค์
ความรู้
ดีเด่นที่

ได้รับการ
ประกาศ
เกียรติคณุ 

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) - 1 0.5 0.5 0.5 
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5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 5.1 มีการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 5.2 การแสวงหาและแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศน าไปสู่การน าองค์ความรู้ไปสร้างนวัตกรรม. 
 5.3 มีวัฒนธรรมการท างานของคนใน องค์การปรับเปลี่ยนจากเดิมมาสู่การมีวินัยในตนเอง มีการศึ กษา
ค้นคว้า เรียนรูตลอดชีวิตยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนมีพลังในการคิดสร้างสรรค์ มีความขยัน อดทน มี
จิตส านึกของการเป็น "ผู้ให้" และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
  มีระบบ KMS ในการบันทึกองค์ความรู้ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
7. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
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โครงการที่ 2.6    พัฒนาระบบงานและกระบวนการท างานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (SIPOC Model) 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือทบทวนระบบงานและกระบวนการท างานเดิมว่ามีอุปสรรคต่อการบรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์หรือไม่ อย่างไร 
 1.2 เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและออกแบบระบบงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจ
และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 1.3 เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเต็มความสามารถ 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารกรม ผู้แทนส านัก/กอง/กลุ่ม เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วิทยากรและผู้แทนสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร  

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 ตั้งคณะกรรมการจดัท า/ทบทวน
ระบบงานและกระบวนการท างานของ
กรมส่งเสรมิสหกรณ ์

มี
คณะกรรมการ 

    

3.2 ประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อจดัท า/
ทบทวนระบบงานและกระบวนการท างาน 
โดยวิธี SIPOC Model และจัดท า 
Service Blueprint 

 มีระบบงานและกระบวนการ
ท างานตามวิธี SIPOC Model 
และ Service Blueprint 

   

3.3 จัดท าข้อก าหนดและตัวช้ีวัด
กระบวนการท างานท่ีส าคัญ 

มีข้อก าหนด
และตัวช้ีวัด
ครบทุก
กระบวนการ
หลัก 

มีการจัดท าข้อก าหนดและ
ตัวช้ีวัดกระบวนการสนับสนุน
และกระบวนการจดัการครบ
ทุกกระบวนการ 

ทบทวนตัวช้ีวัดและกระบวนการหลัก
และกระบวนการสนับสนุน 

3.4 สื่อสารและถ่ายทอดกระบวนการ
ท างาน 

  บุคลากรทุกคนต้องได้รบัการถ่ายทอด
กระบวนการท างานท่ีถูกต้อง 

3.5 ทบทวนกิจกรรมก่อนและหลงัการ
ปฏิบัติงาน (Before Action 
Review/After Action Review – 
BAR/AAR) 

  1. จ านวนข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่อง/ข้อ
ร้องเรียนจากการปฏิบตัิงานลดลง 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพิ่มขึ้น 

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)  0.5    
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบงานและกระบวนการท างานที่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกับยุทธศาสตร์ของกรมฯ ส่งผลให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
  มีระบบงานและกระบวนการท างานตามวิธี SIPOC Model และ Service Blueprint จ านวน 1 ระบบ 
  ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

7. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
 

โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี 
3.1 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
3.2 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์ 
3.3 โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนให้สหกรณ์ระดับอ าเภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ในระดับฐานรากของประเทศ 
3.4 โครงการสหกรณ์สีเขียว (Green Coop) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างภาพลักษณ์องค์กร  
โครงการที่ 3.1   เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

1. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปให้รับรู้ ก่อให้เกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่นและ
ศรัทธา ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมฯ และเห็นคุณค่าของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

2. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1วางระบบการส่ือสาร ก าหนด positioning 
กลยุทธ ์และโครงการเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ของ
กรมฯ ให้เกิดความเชื่อถอื เช่ือมั่นและศรัทธา
ของประชาชน 

มีระบบการส่ือสาร
เพื่อสร้างความ

เช่ือถือเชื่อมั่นฯที่
ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหารกรมฯ 

ทบทวนระบบการ
สื่อสารฯ ทุกป ี

ทบทวนระบบการ
สื่อสารฯ ทุกป ี

ทบทวนระบบการ
สื่อสารฯ ทุกป ี

ทบทวนระบบการ
สื่อสารฯ ทุกป ี

3.2 ด าเนินการและถ่ายทอดนโยบาย ระบบการสื่อสารฯ ร้อยละ 100 ของบุคลากรกรมฯ รับรู้นโยบายและระบบการส่ือสารฯ 
3.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม
องค์กร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรม
ตามที่พึงประสงค์ เช่น กิจกรรม morning 
talk กิจสาธารณะ ค่ายนกัสหกรณ์คุณธรรม 
CSR เป็นต้น 

ผลส ารวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบุคลากรของกรมอยู่ในระดับดีมาก 4.25 

3.4 จัดให้มีสถานวีิทยุชุมชนเพื่อเผยแพร่ 
กิจกรรมผลงาน นโยบาย ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ กลุม่
เกษตรกร และประชาชนทั่วไปโดยน าสือ่ 
Technology Application and digital 
สมัยใหม่มาใช้เพื่อให้เข้าถึงประชาชน
ครอบคลุมทั่วประเทศและมีรายงานผลการ
ติดตามและประเมินอยา่งต่อเนื่อง 

1. มีรายงานผล
การศึกษาการจัดตั้ง
สถานีวิทยุชุมชนใน
ระดับภาคเขต และ

จังหวัด 

1. มีสถานีวิทยุ
ชุมชนในระดับ

ภาคๆ ละ 1 สถาน ี
2. ร้อยละ 30 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
การรับรู้ข่าวสาร

ของกรมฯ         
จากสถานีวิทยุฯ
และสื่อต่าง ๆ 

1. มีสถานีวิทยุ
ชุมชนในระดับเขต

ละ 1 สถาน ี
2. ร้อยละ 50 

ของประชาชนใน
พื้นที่มีการรับรู้

ข่าวสารของกรมฯ 
จากสถานีวิทยุฯ 
และสื่อต่าง ๆ 

1. มีสถานีวิทยุ
ชุมชนในระดับ
จังหวัดๆ ละ 1

สถานี 
2. ร้อยละ 60 

ของประชาชนใน
พื้นที่มีการรับรู้

ข่าวสารของกรมฯ 
จากสถานีวิทยุฯ 
และสื่อต่าง ๆ 

1. ร้อยละ 70 
ของประชาชนใน
พื้นที่มีการรับรู้

ข่าวสารของกรมฯ 
จากสถานีวิทยุฯ 
และสื่อต่าง ๆ 

4.ประมาณการงบประมาณ (ลา้นบาท) 20 20 20 20 20 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปเกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่นและศรัทธา ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมฯ 

และเห็นคุณค่าของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
 6.1 ผลส ารวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบุคลากรของกรมอยู่ในระดับดีมาก 4.25 
  6.2 ร้อยละ 70 ของประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย สามารถรับรู้ เข้าถึง และสื่อสารแลกเปลี่ยน 

ได้แบบสองทาง (two way communication) 
7.  หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด   

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 – 2  
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โครงการที่ 3.2  เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์ 

 1.  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป มีความเชื่อถือ เชื่อมั่นและ
ศรัทธา ต่อสหกรณ ์
  2.  กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และสมาชิก 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

๖๐ – ๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 วางแผนการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ และมาตรฐานสหกรณ์ 
ให้เกิดความเชื่อถือ เช่ือมั่นและ
ศรัทธา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

มีแผนการสร้าง
ภาพลักษณ์และ
มาตรฐานที่ท าให้
เกิดความเชื่อถือ 
ฯซ่ึงได้รับฟัง
ความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ทบทวนแผนการสร้างภาพลกัษณ์และมาตรฐานฯ ทุกปี 

3.2จัดกิจกรรมยกยอ่ง เชิดชูและ
เผยแพร่สหกรณ์ที่มีผลงานดี ที่
ครอบคลุมทุกมิติ เช่น ผล
ประกอบการ  การบริหารจัดการ 
ระบบคุณธรรมจริยธรรม  
การบริหารทรัพยากรบุคคลและ
ระบบงาน เป็นต้น 

1. มีกิจกรรมยกยอ่ง เชิดชู และเผยแพรฯ่ ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์
อื่น น าผลงานของสหกรณ์ที่มีแนว
ทางการปฏิบัติที่ด ี(BEST 
PRACTICES) ไปประยกุต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ 

ให้มีสหกรณ์
ต้นแบบ 
อย่างน้อย จังหวัด
ละ  1 แห่ง 

ร้อยละ 30 ของ
สหกรณ์ที่ไม่ใช่สหกรณ์
ต้นแบบน าแนว
ทางการปฏิบัติที่ด ี
(BEST PRACTICES)   
ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ และมี
รายงานผลการ
ด าเนินงานในทุกมิติ 

ร้อยละ 40 ของสหกรณ์
ที่ไม่ใช่สหกรณ์ต้นแบบ
น าแนวทางการปฏบิัติที่ดี 
(BEST PRACTICES)     
ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ และมี
รายงานผลการ
ด าเนินงานในทุกมิติ 

ร้อยละ 50 ของ
สหกรณ์ที่ไม่ใช่
สหกรณ์ต้นแบบน า
แนวทางการปฏิบัติที่
ดี (BEST 
PRACTICES)  ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการและมี
รายงานผลการ
ด าเนินงานในทุกมิติ 

ร้อยละ 60 ของ
สหกรณ์ที่ไม่ใช่สหกรณ์
ต้นแบบน าแนว
ทางการปฏิบัติที่ด ี
(BEST PRACTICES)     
ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ และมี
รายงานผลการ
ด าเนินงานในทุกมิติ 

3.4 ส่งเสริมให้สหกรณ์แสดงออก
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
เช่น การจัดท ากิจกรรมเอื้ออาทร
ต่อชุมชนและสังคม สร้างเครือข่าย
กิจกรรมของขบวนการสหกรณ์ 

ร้อยละ 60ของ
สหกรณ์ที่มี
กิจกรรมการ
แสดงออกถึง
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

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

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

1.ร้อยละ 90ของ
สหกรณ์ที่มีกิจกรรม
การแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
2. ระดับความพึง
พอใจและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนและ
สังคม ที่มีต่อกิจกรรม
ของแต่ละสหกรณ์ อยู่
ในระดับดีมากถึงดี
เยี่ยมและเพิ่มขึ้นทกุป ี

1.ร้อยละ 100ของ
สหกรณ์ที่มีกิจกรรม
การแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
2. ระดับความพึง
พอใจและคุณภาพชีวิต
ของชุมชนและสังคม ที่
มีต่อกิจกรรมของแต่ละ
สหกรณ์ อยู่ในระดับดี
มากถึงดีเยี่ยมและ
เพิ่มขึ้นทุกป ี
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

๖๐ – ๖๔ 
60 61 62 63 64 

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

3. ร้อยละ 30 ของ
สหกรณ์ระดับจังหวัดมี
การรวมตัวกันเป็น
เครือข่ายเพื่อช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความอยู่ดกีินด ี
4. ดัชนีมวลรวมด้าน
ความสุขของสังคมและ
ชุมชน อยู่ในระดับดี
(สูงขึ้นกว่าปีฐานทกุปี) 

3. ร้อยละ 40 ของ
สหกรณ์ระดับจังหวัด
มีการรวมตัวกันเป็น
เครือข่ายเพื่อ
ช่วยเหลือชุมชนและ
สังคมให้มีความอยู่ดี
กินดี 
4. ดัชนีมวลรวมด้าน
ความสุขของสังคม
และชุมชน อยู่ใน
ระดับดี(สูงขึ้นกว่าปี
ฐานทุกปี) 

3. ร้อยละ 50 ของ
สหกรณ์ระดับจังหวัดมี
การรวมตัวกันเป็น
เครือข่ายเพื่อช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความอยู่ดกีินด ี
4. ดัชนีมวลรวมด้าน
ความสุขของสังคมและ
ชุมชน อยู่ในระดับดี
(สูงขึ้นกว่าปีฐานทกุปี) 

3.5 เผยแพร่ภาพลักษณ์สหกรณ์ที่
มีผลงานดีและประสบความส าเร็จ 
เพื่อสร้างความเชื่อถือ เช่ือมั่น และ
ศรัทธา ผ่านช่องทางการส่ือสารที่
หลากหลาย 

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนระดับ
ท้องถิ่น 
มีการรับรู้และมี
มุมมองเชิงบวก
ต่อภาพลกัษณ์
สหกรณ์ 

ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนระดับ
ท้องถิ่น มีการรับรู้และ
มีมุมมองเชิงบวกต่อ
ภาพลักษณ์สหกรณ์ 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนระดับท้องถิ่น 
มีการรับรู้และมีมุมมอง
เชิงบวกต่อภาพลักษณ์
สหกรณ์ 

ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนระดับ
ท้องถิ่น มีการรับรู้
และมีมุมมองเชิงบวก
ต่อภาพลกัษณ์
สหกรณ์ 

ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนระดับ
ท้องถิ่น 
มีการรับรู้และมีมุมมอง
เชิงบวกต่อภาพลักษณ์
สหกรณ์ 

4.ประมาณการงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

20 20 20 20 20 

 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป มีความเชื่อถือ เชื่อมั่นและศรัทธา ต่อสหกรณ์ 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 

 6.1 ร้อยละ 90 ของประชาชนระดับท้องถิ่น มีการรับรู้และมีมุมมองเชิงบวกต่อภาพลักษณ์สหกรณ์  
 6.2 ระดับความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ที่มีต่อกิจกรรมของแต่ละสหกรณ์ อยู่ใน
ระดับดีมากถึงดีเยี่ยม 
  6.3  ดัชนีมวลรวมด้านความสุขของสังคมและชุมชน อยู่ในระดับดี (สูงขึ้นกว่าปีฐานทุกปี) 

7.  หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ   
  ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 – 2   และสหกรณ์ทุกแห่ง 
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โครงการที่ 3.3  ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้สหกรณ์ระดับอ าเภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
   ในระดับฐานรากของประเทศ 

1. วัตถุประสงค์  
  ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมในระดับฐานราก 
2. กลุ่มเป้าหมาย  สหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอ 882 แห่ง 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับอ าเภอที่เป็นฐานราก
วางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
สหกรณ์ระดับอ าเภอ ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว 

มีรายงานผลการวิเคราะห์ 
สภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับอ าเภอที่เป็นฐานรากมี
ยุทธศาสตร์การขบัเคลื่อน
สหกรณ์ระดับอ าเภอ ทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวที่
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอ าเภอ 

ทบทวนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสหกรณ์ระดับอ าเภอให้สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์
ปัจจุบัน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวทุกปี 

3.2 ส่งเสริม/ผลักดันสหกรณ์ภาค
การเกษตรระดับอ าเภอ ๆ ละ 1 
แห่ง เป็นสหกรณ์ต้นแบบและเป็น
ศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ระดับฐานรากตามความเหมาะสม
ของสภาพท้องถิ่นเช่นสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระดับชุมชน ท้องถิ่น 
พัฒนาระบบ SUPPLY CHAIN 
เช่ือมโยงระหวา่งผู้ผลิต SUPPLIER 
ผู้จัดจ าหน่าย ตลาดและลูกค้า 
ให้กับสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ 
การพัฒนาระบบการออมในชุมชน 
รวมทั้งระบบจูงใจ ให้รางวัล 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน ์

มีสหกรณ์ภาคการเกษตรที่
เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจระดับอ าเภอ 
อ าเภอละ 1 สหกรณ์ 

สหกรณ์ภาคการเกษตรในอ าเภอมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ทุกปี         จากปีที่ผ่านมา 

3.3 รณรงค์ให้เกษตรกรและหรือ
ประชาชนในอ าเภอเข้าเป็นสมาชกิ
สหกรณ์/สมาชิกสมทบ 

ร้อยละ 40ของเกษตรกร
และหรือประชาชนในอ าเภอ
เป็นสมาชิก/สมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ 

ร้อยละ 50 ของ
เกษตรกรและหรือ
ประชาชนในอ าเภอ
เป็นสมาชิก/
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ 

ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรและหรือ
ประชาชนในอ าเภอ
เปน็สมาชิก/สมาชิก
สมทบของสหกรณ์ 

ร้อยละ 70 ของ
เกษตรกรและหรือ
ประชาชนในอ าเภอ
เป็นสมาชิก/
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ 

ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรและหรือ
ประชาชนในอ าเภอเป็น
สมาชิก/สมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ 
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.4 พัฒนาผู้บริหารสหกรณ์ใน
ระดับอ าเภอให้เป็นต้นแบบด้านธรร
มาภิบาลและมีขีดความสามารถ
ทางการบริหารจัดการ เช่น การ
บริหารธุรกิจสมยัใหม่ การตลาด โล
จิสติกส์ การเงิน และเทคโนโลยี
ดิจิตอล รวมถึงการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร 

ร้อยละ 60 ของผู้บริหาร
สหกรณ์ในระดับอ าเภอได้รับ
การพัฒนาความรู้ในด้าน 
ธรรมาภิบาลและขีดความศา
มารถทางการบริหารจัดการ 

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

1.ร้อยละ 80 ของ
ผู้บริหารสหกรณ์ใน
ระดับอ าเภอได้รับ
การพัฒนาความรู้ใน
ด้านธรรมาภิบาลและ
มีขีดความสามารถ
ทางการบริหาร
จัดการ 
2. ผ่านเกณฑ์การวัด
วิสัยทัศน์ผู้บริหารจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ไม่น้อยกวา่ระดับ 4 

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

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

4.ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท) 

20 20 20 20 20 

 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับฐานราก 

6. ตัวชีวัดความส าเร็จโครงการ 
 6.1 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร 
ของจังหวัด 
  6.2 เกษตรกรและหรือประชาชนในอ าเภอเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์/สมาชิกสมทบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ของเกษตรกรในอ าเภอ 
  6.3 ผู้บริหารสหกรณ์เป็นผู้บริหารมืออาชีพภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  

  กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า   
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 – 2 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
สหกรณ์ภาคการเกษตร และชุมนุมสหกรณ์ภาคการเกษตร หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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โครงการที่ 3.4  สหกรณ์สีเขียว (Green Coop) 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการด าเนินกิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ความส าคัญกับการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีความสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Sustainable Development) 
2. กลุ่มเป้าหมาย:  สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีเขียว (Green Coop) 

๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

๖๐ – ๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 ศึกษา วิเคราะห ์วิจยัและรวบรวมสารสนเทศ 
โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการ โครงการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางสงัคมชุมชน
ท้องถิ่น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
บรรยากาศ (CLIMATE CHANGE) ของแต่ละจังหวัด 
ร่วมกับสหกรณ์และหน่วยงานอื่นที่เกีย่วข้อง 

มีรายงานผลการ
วิเคราะห์ วิจัยและ
สารสนเทศ ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมของแต่ละ
จังหวัดที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการจังหวัด 

มีรายงานผลการทบทวนวิเคราะห ์วจิัยและสารสนเทศ ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของแต่ละจังหวัดที่
ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัดทุกปี 

3.2วางแผนการจัดการรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพบรรยากาศ (CLIMATE CHANGE) เชิงกลยุทธ์ 
เช่น  
  - การสร้างแบรนด์ Green coop และเครือข่ายธุรกจิสี
เขียว Green Business 
  - ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น ผลักดันให้สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร และสมาชกิ ผลิตและแปรรูป สินค้าเกษตร ที่
ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
  - การลดการใช้กระดาษ  
  - ประหยัดพลังงานและน้ า 
  - ส่งเสริมให้สหกรณ์บริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
ด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก (ISO)  
  - ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ร่วมกับหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 30            
ของสหกรณ์ ในจังหวัด
มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผน CSR ทั้งในระยะ
สั้นและยาว และมีการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน 

1. มีการทบทวนแผน 
2. สหกรณ์ในจังหวัดมีส่วนร่วมในการจดัท าแผน CSR ทั้งในระยะสั้น
และยาวและมกีารปฏิบัติกิจกรรมตามแผน เพิ่มขึ้นร้อยละ5 

3.3 จัดท าเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกบัแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
บทความ บทเรียนแห่งความส าเร็จเกีย่วกับการจัดการ
สภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สหกรณ์อื่น
น าไปเป็นแนวทางปฏิบัต ิ

มีองค์ความรู้เกี่ยวกบัการบรหิารจัดการสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมขององค์กรภาครัฐหรือ
เอกชนที่ประสบความส าเร็จ เผยแพร่ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ ทกุปี 

3.4 รณรงค์และปลูกจิตส านึกให้บุคลากรในขบวนการ
สหกรณ์ ตระหนักและให้ความส าคัญกับการด าเนิน
กิจกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การจัด
กิจกรรมวัน Green Coop Day 

ร้อยละ 30 ของ
บุคลากรสหกรณ์แต่ละ
จังหวัดมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

บุคลากรสหกรณ์แต่ละจังหวัดมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่นมาร้อยละ 10 

3.5 การยกระดับและสร้างภาพลกัษณด์้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนใหแ้ก่สหกรณ์ของแต่ละพื้นที ่เช่น การ

ร้อยละ 5 ของสหกรณ์
ผ่านการรับรอง

ร้อยละ 10 
ของสหกรณ์

ร้อยละ 20 
ของสหกรณ์

ร้อยละ 25 
ของสหกรณ์

ร้อยละ 30 
ของสหกรณ์
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

๖๐ – ๖๔ 
60 61 62 63 64 

ประกวดแข่งขัน การให้รางวัลและสิ่งจูงใจอื่น ๆ ใหก้ับ
สหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการตามโครงการสหกรณ์สี
เขียว 

มาตรฐาน Green 
Coop 

ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน 

Green Coop 

ผ่านการ
รับรอง

มาตรฐาน 
Green Coop 

ผ่านการ
รับรอง

มาตรฐาน 
Green Coop 

ผ่านการ
รับรอง

มาตรฐาน 
Green Coop 

3.6 ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับ Green 
Coop City ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

มีรายงานผลการก าหนด
เกณฑ์มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมระดับ 
Green Coop Cityที่
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 

ร้อยละ 20 
ของสหกรณ์
ผ่านที่ผ่านการ
รับรอง
มาตรฐาน 
Green Coop 
ได้รับยกย่องให้
เป็น Green 
CoopCity 

ร้อยละ 25 
ของสหกรณ์
ผ่านที่ผ่านการ
รับรอง
มาตรฐาน 
Green Coop 
ได้รับยกย่อง
ให้เป็น Green 
CoopCity 

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

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

4.ประมาณการงบประมาณ(ล้านบาท) 5 5 5 5 5 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการด าเนินกิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้
ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีความสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Sustainable 
Development) 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
  6.1  ร้อยละ 10-30 ของสหกรณ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน Green Coop  
  6.2  ร้อยละ 20-35 ของสหกรณ์ผ่านที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Green Coop ได้รับยกย่องให้เป็น 

Green Coop City 
7. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ  
  กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 และสหกรณ์ภาคการเกษตร 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์ 
 

โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี 
4.1 โครงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
4.2 โครงการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์ 

โครงการที่ 4.1   สร้างและพัฒนานวัตกรรมในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
    1.2 เผยแพร่นวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
  สหกรณ์จ านวน ๔,๐๐๐ แห่ง และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 2,000 แห่ง รวม 6,000 แห่ง  

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มเปา้หมาย 

สหกรณ์ปีละ 200 แห่ง 
กลุ่มเกษตรกรปลีะ 100 แห่ง 

3.2 ประชุมพัฒนาบุคลากรของ
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 
- ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัย (R2R - Routine 
to Research) 
- เพื่อสร้างแนวคิดในการก าหนด
นวัตกรรม/หรือน านวัตกรรมที่มีอยู่
แล้วไปพัฒนา 

สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 4 รุ่นๆ ละ 150 ราย รวม 600 ราย                                       
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรละ 2 ราย 

ร้อยละ 40 ของผู้
เข้ารับการอบรม 
น าผลวิจยั R2R 
และความรู้ไป

พัฒนาและสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ 50  
ของผู้เข้ารับการ
อบรม น าผลวิจัย 
R2R และความรู้
ไปพัฒนาและ
สร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 60  
ของผู้เข้ารับการ
อบรม น าผลวิจัย 
R2R และความรู้
ไปพัฒนาและ
สร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 70  
ของผู้เข้ารับการ
อบรม น าผลวิจัย 
R2R และความรู้

ไปพัฒนาและสรา้ง
นวัตกรรม 

ร้อยละ 80  
ของผู้เข้ารับการ
อบรม น าผลวิจัย 
R2R และความรู้
ไปพัฒนาและ
สร้างนวัตกรรม 

3.3 ประกวดนวตักรรม เช่น 
นวัตกรรมการลดต้นทุนการ
ด าเนินงาน (Cost - Reduction 
innovation) นวัตกรรมด้าน
กระบวนการท างาน (Process 
innovation) นวัตกรรมด้าน
บริการ (Service innovation) 
เป็นต้น 

-มีหลักเกณฑ์การ
ประกวดนวัตกรรม 
-มีการเผยแพร ่

- มีรายงงานผล
การจัดกิจกรรม
การประกวด
นวัตกรรมฯ ปี 60 
- มีรายงานผลการ
น านวัตกรรมไปใช้
ในการบริหาร
จัดการ เช่น ความ
ผิดพลาดลดลง ,
ผลประกอบการ
สูงขึ้น 

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

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

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

3.4 เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมของ
สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 

มีแนวทางและ
ช่องทางการ
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์

ร้อยละ 50 ของ
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับผลงาน

ร้อยละ 60 ของ
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับผลงาน

ร้อยละ 70 ของ
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับผลงาน

ร้อยละ 80 ของ
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับผลงาน
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

ผลงานนวัตกรรม นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์ วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียล
มีเดีย 
- มีรายงานผลการ
เผยแพร่นวตักรรม 
ปี 61 

นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์ วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียล
มีเดีย 
- มีรายงานผลการ
เผยแพร่นวตักรรม 
ปี 62 

นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์ วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียล
มีเดีย  
- มีรายงานผลการ
เผยแพร่นวตักรรม 
ปี 63 

นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์ วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียล
มีเดีย 
- มีรายงานผลการ
เผยแพร่นวตักรรม 
ปี 64   

3.5. ทบทวนแผนสรา้งและพัฒนา
นวัตกรรมในสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร 

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนสร้าง
และพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร 

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนสร้าง
และพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร ปี 60 

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนสร้าง
และพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร ปี 61 

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนสร้าง
และพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรปี 62 

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนสร้าง
และพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรปี 63 

4.ประมาณการงบประมาณ(ล้านบาท) 5 5 5 5 5 

(นิยาม : สหกรณ์หมายถึงสหกรณท์ั้ง 7 ประเภท) 

5.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีนวัตกรรมและน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
5.2 ท าให้สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น 
5.3ท าให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก ส่งผลให้สมาชิกมีความยั่งยืน

และสหกรณ์มีความมั่นคง 
5.4 ท าให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์ 
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6.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
     6.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พัฒนานวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร มากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
     6.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สร้างนวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร มากกว่าร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย 

 6.3 มากกว่าร้อยละ 80 ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการรับรู้นวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/
เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
7.  หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร    
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
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โครงการที่ 4.2   ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 1. วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และจัดหาเทคโนโลยีด้านการเงิน

มาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  2. กลุ่มเป้าหมาย   สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีละ 200 แห่ง 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 การเตรียมส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
- การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ขั้นตอน การคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย 
-  ส ารวจความต้องการพร้อมคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย 

- มีหลักเกณฑ์
วิธีการขั้นตอนการ
คัดเลือกฯ ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

- มีรายงานผลการ
ทบทวนหลักเกณฑ์
วิธีการ ขั้นตอน การ
คัดเลือกฯ ปี 60 

- มีรายงานผลการ
ทบทวนหลักเกณฑ์
วิธีการ ขั้นตอน การ
คัดเลือกฯ ปี 61 

- มีรายงานผลการ
ทบทวนหลักเกณฑ์
วิธีการ ขั้นตอน การ
คัดเลือกฯ ปี 62 

- มีรายงานผลการ
ทบทวนหลักเกณฑ์
วิธีการ ขั้นตอน การ
คัดเลือกฯ ปี 63 

- มีรายงานผลส ารวจความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- มีกลุ่มเป้าหมาย ปีละ 200 แห่ง 

3.2 สนับสนุนงบอุดหนุนให้
กลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดซื้อคอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์ เพือ่การปฏิบัติงาน เช่น 
โปรแกรมทางบัญชีของสหกรณ์ การ
จัดท าฐานข้อมูล  การจัดท าแผนธุรกิจ
ของสหกรณ์ และจัดท าแผนบริหาร
ความเส่ียง การใช้ขอ้มูลทางการเงิน
จาก Internet และน าข้อมูลจากการ
วิเคราะห์การเงินของสหกรณ์มาใช้ใน
การบริหารงานของสหกรณ์เป็นประจ า
ทุกไตรมาส เป็นต้น 

- มีแผนสนับสนุน
งบประมาณ 
- มีหลักเกณฑ์การ
ให้เงินอุดหนุน 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน
ได้แก่สนับสนุน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ให้กับสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร จ านวน 
200 ชุด และน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน         
ร้อยละ 50 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน
ได้แก่สนับสนุน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ให้กับสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร จ านวน 
200 ชุด และน าไปใช้
ในการปฏิบัติงาน    
ร้อยละ 60 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน
ได้แก่สนับสนุน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ให้กับสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร จ านวน 
200 ชุด และน าไปใช้
ในการปฏิบัติงาน    
ร้อยละ 70 

- มีรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน
ได้แก่สนับสนุน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ให้กับสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร จ านวน 
200 ชุด และน าไปใช้
ในการปฏิบัติงาน    
ร้อยละ 80 

3.3 อบรมให้ความรู้แก่สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่จะน ามาใช้อย่าง
ต่อเนื่องเช่น โปรแกรมทางบัญชี การ
วิเคราะห์งบการเงิน การจัดท า
ฐานข้อมูล เป็นต้น 

มีแผนการอบรมให้
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมร้อยละ 
40 ของผู้เข้ารับ
การอบรม น า
ความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบการ
ท างานอยา่ง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละ 50 ของผู้เข้ารับ
การอบรม น าความรู้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบการท างาน
อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 60 ของผู้เข้ารับ
การอบรม น าความรู้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบการท างาน
อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับ
การอบรม น าความรู้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบการท างาน
อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรม น าความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบการ
ท างานอยา่งต่อเนื่อง 
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.4 ทบทวนแผนส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผน
ส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

มีรายงานผลการทบทวน
แผนส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ปี 60 

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนส่งเสริมการ
น าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ปี 61 

มีรายงานผลการทบทวน
แผนส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ปี 62 

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนส่งเสริม
การน าเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม ปี 63 

4. ประมาณการงบประมาณ 
    (ล้านบาท) 

5 5 5 5 5 

 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

    มากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการด าเนินงานด้านการเงิน 

7. หน่วยงานทีผ่ิดชอบโครงการ 

    กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการก ากับดูแล 
 

โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี 
5.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมสหกรณ์ 
5.2 โครงการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์  
ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมสหกรณ์ 
5.3 โครงการพัฒนาการเรียนรู้การจัดท าเว็บไซต์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
5.4 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอ่ืน 
5.5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธิ์ ให้กับนิคมสหกรณ์และสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์ 
5.6 โครงการก าหนดมาตรฐานโปรแกรมสนับสนุนการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมสหกรณ์ 
5.7 โครงการเกษตรดิจิตอล 
5.8 โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อใช้ในการ แนะน า ส่งเสริม ก ากับ และตรวจสอบ สหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกร 
5.9 โครงการ IT เพ่ือการตรวจการสหกรณ์ 
5.10 โครงการ IT เพ่ือการใช้อ านาจนายทะเบียนสหกรณ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการก ากับดูแล 
โครงการที่ 5.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือสนับสนุนสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมสหกรณ์  

1. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์   
2.  กลุ่มเป้าหมาย    
  ทุกหน่วยงานในสังกัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์  จ านวน 152 แห่ง  ได้แก่ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  76  

แห่ง ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 20 แห่ง และนิคม
สหกรณ์ 55 แห่ง  

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 เชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสาร
และข้อมลูสารสนเทศระหว่างกรม
ส่งเสริมสหกรณ์กับหน่วยงานส่วนกลาง
และหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 

วางระบบพัฒนาเครือข่าย มีระบบเครือข่ายภายใน      
เช่ือมโยงกัน 152 แห่ง 

   

3.2 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานแก่
หน่วยงานภายในกรม 

  บ ารุงรักษา 
ดูแลระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

4. ประมาณการงบประมาณ 
    (ล้านบาท) 

 10 3 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 5.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมหน่วยงานภายในของกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ท่ีมีความเร็วที่เหมาะสม ทันสมัย ปลอดภัย รองรับความต้องการใช้งานของทุกหน่วยงานทั้งใน
ปัจจุบัน และอนาคต  

 5.2 การบริหารจัดการด้านเครือข่ายสื่อสารสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความเป็นเอกภาพภายใต้
มาตรฐานเดียวกันสามารถดูแลและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งองค์กร 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ   
  ปี 2561 สามารถพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานเพื่อรองรับระบบงาน/ระบบงานให้
ครอบคลุมหน่วยงานของกรม จ านวน 152 แห่ง 

7. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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โครงการที่ 5.2: เชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร  ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมสหกรณ์  

1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพ่ือเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริม

การเกษตร กรมการข้าว และการยางแห่งประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด และชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด ให้มีความเร็วที่เหมาะสม ทันสมัย ปลอดภัย และรองรับความต้องการใช้งานทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต 

 1.2 เพ่ือสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศให้เป็นเอกภาพเพ่ือสนับสนุนความ
เข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

2. กลุ่มเป้าหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทย      
กรมการปกครอง ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ ากัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ เพ่ือ
ออกแบบระบบ 

ออกแบบ
ระบบ 

    

3.2 เชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูล
สารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
หน่วยงานเป้าหมาย 

 เชื่อมโยงระบบกับ 7 
หน่วยงานภายนอก 
ให้มีความเชื่อมโยง 

   

3.3 ทดสอบระบบเพื่อการใช้งานจริงและ
ปรับปรุงระบบงาน 

     

3.4 ประเมินเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของระบบ 

     

3.5 บ ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูล
สารสนเทศระหว่างหน่วยงาน 

  บ ารุงรักษา และปรับปรุงระบบ       
ให้สนองต่อความต้องการ            
ได้อย่างรวดเร็ว 

4. ประมาณการงบประมาณ(ล้านบาท)  10 3 
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5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทยกรมการปกครอง ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด     
ให้มีความเร็วที่เหมาะสม ทันสมัย ปลอดภัย และรองรับความต้องการใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต    

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ   
 ปี 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยง เพ่ือรองรับ
การบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับหน่วยงานภายนอก จ านวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตร  
แห่งประเทศไทย จ ากัด   

7. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
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โครงการที่ 5.3   พัฒนาการเรียนรู้การจัดท าเว็บไซต์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
๑.วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีความรู้ ทักษะ ความช านาญ
ในเรื่องการจัดท าเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 
๒. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2564 ปีละ 6 รุ่นๆ ละ 30 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 700คน 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 รวบรวมความต้องการในการใช้งานเว็บไซต์ จ านวนความต้องการ     

3.2 จดัหาและตดิตั้งอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ติดตั้งอุปกรณ ์    

3.3 พัฒนาระบบเว็บไซต ์  จ านวนเว็บไซต์
สหกรณ ์

   

3.4 อบรมและประชาสัมพันธ์การใช้งาน  อบรมบุคลากร 700 คน 

3.5 ดูแลและปรบัปรุงประสิทธิภาพ  ปีละ 1 ครั้ง 

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)  5 3 3 3 

 

5 .ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการพัฒนาระบบเว็บไซต์ เพ่ือให้หน่วยงาน รวมถึงสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มี

เว็บไซต์ไว้ใช้ในการด าเนินงาน ตลอดจนใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

ปี 2560 - 2565 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีระบบเว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบันเพ่ิมขึ้นปีละ 60 สหกรณ์ 
รวม 300 สหกรณ์ 
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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โครงการที่ 5.4    พัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอ่ืน  
1.วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอ่ืนในความรับผิดชอบ   

ของกรมฯ ส าหรับการวางแผนและบริหารจัดการเงินกองทุน 
2. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์
ออกแบบระบบ 

ออกแบบระบบ     

3.2 จดัหาและตดิตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 ติดตั้งอุปกรณ ์    

3.3 พัฒนาระบบฐานข้อมลู 
- กองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุนอื่นใน
ความรับผิดชอบของกรมฯ 

 มีระบบฐานข้อมลู
กองทุน 1 ระบบ 

   

3.4 อบรมเจ้าหน้าท่ีกรมฯ ที่รับผดิชอบ  เจ้าหน้าท่ีกรมฯ ที่รับผิดชอบกองทุน ได้รับการอบรม ร้อยละ 100 

3.5 ดูแลและปรบัปรุงประสิทธิภาพ  ปีละ 1 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง 

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 0.5 5 1.5 1.5 1.5 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอ่ืนในความรับผิดชอบของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร  

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
  6.1 ปี 2562 มีระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอ่ืนในความรับผิดชอบ            
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 1 ระบบ 
 6.2 ปี 2561 – 2564 เจ้าหน้าที่กรมฯ ที่รับผิดชอบกองทุน ได้รับการอบรม ร้อยละ 100 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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โครงการที่ 5.5   พัฒนาระบบฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธิ์ ให้กับนิคมสหกรณ์และสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนในนิคมสหกรณ์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
 1.2 เพ่ือสามารถน าข้อมูลแปลงที่ดิน มาใช้ในระบบ GIS 
2. กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกนิคมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานนิคม 

๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

๖๐ – ๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์
ออกแบบระบบ 

ออกแบบ
ระบบ 

    

3.2 จดัหาและตดิตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 ติดตั้งอุปกรณ ์    

3.3 พัฒนาระบบฐานข้อมลู สมาชิก เอกสาร
สิทธ์ิและข้อมลูรายแปลง 

 มีระบบฐานข้อมลู สมาชิก เอกสารสิทธ์ิ
และข้อมลูรายแปลง 3ระบบ 

   

3.4 จดัท าแผนที ่GIS   มีแผนท่ี GIS รายแปลง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อป ี

3.5 อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบแก่
เจ้าหน้าท่ี 

 อบรมเจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงานนิคมฯ ร้อยละ 50 ต่อป ี

3.6 ดูแลและปรบัปรุงประสิทธิภาพ  ปีละ  1 ครั้ง 

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 0.5 5 1.5 1.5 1.5 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้บริการ
แก่สมาชิก หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็ว และประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนเอกสารสิทธิ์  
มาวางแผนการใช้ที่ดิน ให้เป็นไปตามลักษณะพ้ืนที่ และนโยบายของรัฐบาล 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 6.1 มีระบบฐานข้อมูล สมาชิก เอกสารสิทธิ์และข้อมูลรายแปลง รวม 3 ระบบ 

6.2 มีแผนที่ GIS รายแปลงในเขตนิคมสหกรณ์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
  6.3 อบรมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับงานนิคมฯ ร้อยละ 50 ต่อปี 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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โครงการที่ 5.6  ก าหนดมาตรฐานโปรแกรมสนับสนุนการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
   ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมสหกรณ์ 

1.  วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  มีมาตรฐานโปรแกรม ตามที่กรมก าหนด ใช้ในการด าเนินงาน 
 1.2 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้ใช้มาตรฐานโปรแกรม ตามที่กรมก าหนด เป็นเครื่องมือในการ

ส่งเสริมสหกรณ์ 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
   สหกรณ์ท่ีอยู่ในสถานะด าเนินการ  จ านวน  7,168 สหกรณ์  และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในสถานะด าเนินการ

จ านวน 4,123  กลุ่ม  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2559 ) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 76 แห่ง  ส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 - 2 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

1) ก าหนดมาตรฐานข้อมลูและรูปแบบการท างาน
ของโปรแกรมส าหรับสหกรณต์้องปฏิบัต ิ

มีพิมพ์เขียว
ระบบ 1 ชุด 

    

2) แจ้งสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร จัดส่งข้อมูลตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
ส่งข้อมูลครบตาม
มาตรฐานข้อมูลที่ก าหนด 

   

3) กรมฯ ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม
สนับสนุนการด าเนินงานของสหกรณ ์
และกลุม่เกษตรกร (Data Mining) 

  มี data mining
ร้อยละ 60 ของ
สหกรณ์ทั้งหมด 

 มี data mining 
ร้อยละ 100 

4) บ ารุงรักษาและปรับปรุงประสทิธิภาพโปรแกรม
สนับสนุนการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร 

 ปีละ 1 ครั้ง 

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 1 1 2 2 2 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 5.1  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีมาตรฐานโปรแกรมตามที่กรมก าหนด ใช้ในการด าเนินงาน  
 5.2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้ใช้ระบบ IT เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสหกรณ์ 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 6.1 ปี 2561 – 2564 สหกรณ์ท่ีใช้โปรแกรมบริหารการจัดการสหกรณ์ มีมาตรฐานโปรแกรม ตามที่กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
 6.2 ปี 2562 มี data mining ร้อยละ 60 ของสหกรณ์ท้ังหมดและในปี 2564 มี data mining ครบร้อยละ 100 
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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โครงการที่ 5.7    เกษตรดิจิตอล 
 1.วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่ือจัดท าระบบ IT ส าหรับประมาณการ ปริมาณและราคาผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ที่จะออก 
สู่ท้องตลาด 

 1.2 เพ่ือเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อข้อมูลให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร น าไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านวางแผนการผลิต การแปรรูป การตลาด  

 1.3 เพ่ือสนับสนุนให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
2. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์
ออกแบบระบบ 

ออกแบบ
ระบบ 

    

3.2 จดัหาและตดิตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด  Blade และ
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Web 
Security) 

 ติดตั้งอุปกรณ ์    

3.3 พัฒนาระบบการประมาณการ 
ปริมาณและราคาผลผลิต ที่จะออกสู่ตลาด 
(Web & Mobile Application) 

 มีระบบประมาณการ 
ปริมาณและราคา
ผลผลติ ที่จะออกสู่ตลาด 

   

3.4 พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของเกษตรกรสมาชิก สหกรณ์
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

  มีระบบช่วย
สนับสนุน
การตัดสินใจ 

  

3.5 อบรมและประชาสัมพันธ์การใช้งาน 
แก่เกษตรกรสมาชิก สหกรณ์ภาค
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ              
จ านวน 1,000 แห่ง มีบุคคลากรเข้าอบรม เกษตรดิจติอลและพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 100 

3.6 สนับสนุนใหส้หกรณ์และกลุม่เกษตร 
มีกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ              
จ านวน 1,000 แห่ง มีกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อป ี

3.7 ดูแลและปรบัปรุงประสิทธิภาพระบบ  ปีละ 1 ครั้ง 

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 1 10 10 3 3 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยวางแผนการเพาะปลูกและ
ประมาณการราคาผลผลิตได้ล่วงหน้าแก่สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
 6.1 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,000 แห่ง มีบุคคลากรเข้า

อบรม เกษตรดิจิตอลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 100 
 6.2 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,000 แห่ง มีกิจการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี 
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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โครงการที่ 5.8  พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพ่ือใช้ในการ แนะน า ส่งเสริม ก ากับและตรวจสอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 1. วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดท าโปรแกรมส าหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ ให้กับ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ใช้ในการ แนะน า ส่งเสริม ก ากับและตรวจสอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 2. กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดับเขต จังหวัด 
 

๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ 
ออกแบบระบบ 

ออกแบบ
ระบบ 

    

3.2 จดัหาและตดิตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade ส าหรับ
ติดตั้งระบบงานต่าง ๆ 

 ติดตั้งระบบ    

3.3 พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า ด้าน
การด าเนินงานและดา้นการเงินของ
สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 

 มีระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
1 ระบบ 

   

3.4 พัฒนาระบบส่งเสรมิสหกรณ ์ระบบ
การจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ และ
มาตรฐานสหกรณ์ ให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างกัน 

 เชื่อมโยงระบบตรวจสอบ
สหกรณ์ เข้าด้วยกัน 

   

3.5 พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

 มีระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

   

3.6 อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ  เจ้าหน้าท่ีกรมฯ ที่รับผิดชอบ ไดร้บัการอบรม ร้อยละ 100 

3.7 ดูแลและปรบัปรุงประสิทธิภาพ  ปีละ 1 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง 

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 0.5 5 1.5 1.5 1.5 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีโปรแกรมส าหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ เพื่อใช้ในการ แนะน า ส่งเสริม ก ากับและตรวจสอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  ปี 2561 มีโปรแกรมส าหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน  1 ระบบ 

7. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  



100 
 

โครงการที่ 5.9     IT เพ่ือการตรวจการสหกรณ์ 
1. วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดท าโปรแกรมส าหรับตรวจการสหกรณ์ ให้กับ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ใช้ในการ ตรวจสอบ 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
2. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ตรวจการสหกรณ์ จ านวน 2,000 คน 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ ออกแบบ
ระบบ 

วางระบบ     

3.2 จดัหาและตดิตั้งอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายชนิด Blade ส าหรับติดตั้งระบบงานต่าง ๆ 

 ติดตั้งอุปกรณ ์    

3.3 พัฒนาระบบตรวจการสหกรณ์ ระบบการ
จัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ ให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างกัน 

 มีระบบตรวจการ
สหกรณ์ 1 ระบบ 

   

3.4 พัฒนาระบบตรวจการสหกรณ์ ด้านการ
ด าเนินงานและด้านการเงินของ และด้านการบรหิาร
จัดการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 เชื่อมโยงระบบตรวจ
การสหกรณ์กับธุรกิจ

ของสหกรณ ์

   

3.5 พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ และนายทะเบยีนสหกรณ์ 

 มีระบบช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจ 1 

ระบบ 

   

3.6 อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ  อบรมผูต้รวจการสหกรณ์ ร้อยละ 20 ต่อป ี

3.7 ดูแลและปรบัปรุงประสิทธิภาพ  ปีละ 1 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง 

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 0.5 5 1.5 1.5 1.5 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
  ผู้ตรวจการสหกรณ์ มีโปรแกรมส าหรับตรวจการสหกรณ์ เก่ียวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ เพื่อใช้ในการ 

แนะน า ก ากับและตรวจสอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
 6.1  ปี 2561 มีระบบส าหรับตรวจการสหกรณ์ ให้กับผู้ตรวจการสหกรณ์ จ านวน 1 ระบบ  
 6.2  ปี 2561-2564 ผู้ตรวจการสหกรณ์ได้รับการพัฒนาให้ใช้ระบบตรวจการสหกรณ์ ร้อยละ 20 ต่อปี 
7. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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โครงการที่ 5.10  IT เพ่ือการใช้อ านาจนายทะเบียนสหกรณ์  
1. วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลและระบบงานส าหรับนายทะเบียนสหกรณ์ และรองนายทะเบียนสหกรณ์

ที่ได้รับมอบอ านาจเพ่ือใช้ประกอบในการใช้ดุลยพินิจ 
2. กลุ่มเป้าหมาย รองนายทะเบียนสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภารกิจของนายทะเบียนสหกรณ์ จ านวน 260 คน 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ 
ออกแบบระบบ 

ออกแบบระบบ     

3.2 จดัท าระบบงาน“กรอบการใช้อ านาจ
ของนายทะเบียนสหกรณ์” 

 ระบบมีความ
สมบูรณ ์

   

3.3 พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของนายทะเบียนสหกรณแ์ละรอง
นายทะเบียนทีไ่ด้รับมอบอ านาจ 
- การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ และ
ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด 

  พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

3.4 อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ 
แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 260ราย    

3.5 ดูแลปรับปรุงประสิทธิภาพ      

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 0.5 5 1.5 1.5 1.5 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
5.1  นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง มีโปรแกรม

ส าหรับใช้ประกอบในการใช้ดุลยพินิจ  
 5.2  นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ มีแนวทางในการใช้ดุลยพินิจ เพ่ือให้เป็นไปใน

แนวทางเดียวกัน 
 5.3  เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง มีกรอบและทิศทางเดียวกันในการเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนหรือรองนาย

ทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
  ปี 2561 มีโปรแกรมส าหรับการใช้ดุลยพินิจ ให้กับ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนที่ได้รับ

มอบหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จ านวน 1 ระบบ 
7. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส านักนายทะเบียนและกฎหมาย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ 
 
 
 

โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี 
6.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
6.2 โครงการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ 

 
 
  



103 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ 

โครงการที่ 6.1   พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 1.วัตถุประสงค์  
  1.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินและ   

การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  1.2 เพ่ือพัฒนาบุคคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้ด้านการเงินและการลงทุน การบริหาร

สินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ 
 2.กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 ศึกษาแนวทางการบริหารการเงิน 
การลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย ์

แนวทางการ
บริหารการเงิน 
การลงทุนของ
สหกรณ์ออม
ทรัพย ์ 1 เร่ือง 

    

3.2 ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย 
สถาบันการเงินและหนว่ยงานเอกชนเพือ่
ก าหนดหลกัสูตร 

 หลักสูตรการ
ฝึกอบรม              
1 หลักสูตร 

   

3.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการ
ที่ส่งเสริมดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 อบรมเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์  

   

3.4 จัดอบรมหลักสูตรการบริหาร
การเงิน การลงทุน การบริหารสินทรัพย์
หนี้สินส าหรับฝ่ายจัดการของสหกรณ์ 

 อบรมเจ้าหน้าที่
ฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์  

   

3.5 จัดท าคู่มือส่งเสริมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ ส าหรับข้าราชการ  

  คู่มือส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
จ านวน 2,000 เล่ม 

  

3.6 จัดท าคู่มือการด าเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ส าหรับฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ 

  คู่มือการด าเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์ส าหรับฝ่ายจัดการ
สหกรณ์จ านวน 2,000 เล่ม 

  

3.7 สหกรณ์ออมทรัพย์ท าการประเมิน
ความเส่ียงของตนเอง 

   ร้อยละ 80 ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่เข้ารว่ม
โครงการมีการประเมินความ
เส่ียงทุก 3  เดือน 
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.8 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่ผ่านการ
อบรมด าเนินการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์
ออมทรัพย์ตามคู่มือ 

   ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ที่ผ่านการ
อบรมด าเนินการแนะน า
ส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์
ตามคู่มือ ทุกเดือน 

แนะน า
ส่งเสริม
สหกรณ์  
ทุกเดือน 

3.9. ติดตามประเมินผล     1 ครั้ง 1 ครั้ง 

4. ประมาณการงบประมาณ  
    (ล้านบาท) 

0.5 5 1.5 1.5 1.5 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 5.1 ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้ด้านการเงิน การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 5.2 ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถน าความรู้ไปปรับใช้กับการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ 
 5.3 ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ด้านการเงิน การลงทุน การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน 
 5.4 ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์น าความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารการเงินของสหกรณ์ 
 5.5 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีคู่มือการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์  
 5.5 สหกรณ์ออมทรัพย์มีคู่มือการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ส าหรับฝ่ายจัดการสหกรณ์ 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ     
 6.1 ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความรู้ด้านการเงิน การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 6.2 ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความรู้ด้านการเงินการลงทุน การ

บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน 
7. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
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โครงการที่ 6.2   จัดตั้งธนาคารสหกรณ์ 
1. วัตถุประสงค์: เพ่ือจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ เพ่ือให้บริการด้านการเงิน การลงทุนของสหกรณ์ 
2. กลุ่มเป้าหมาย  สหกรณท์ั้งหมด 

๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

๖๐ – ๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการจัดตั้งธนาคารสหกรณ ์ มีคณะกรรมการฯ     

3.2 ด าเนินการศึกษารูปแบบการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์  ด าเนินการศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสม 

    

3.3. เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐบาลเพื่อขอความ
เห็นชอบ  

 เห็นชอบ    

3.4 ด าเนินการจัดท ากฎหมายจดัตั้งธนาคารสหกรณ ์  จัดท ากฎหมาย    

3.5 ด าเนินการจัดตั้งธนาคารสหกรณ ์  จัดตั้งธนาคาร    

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 10     

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 ขบวนการสหกรณ์มีธนาคารสหกรณ์เป็นสถาบันการเงินโดยเฉพาะ 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ     
 ธนาคารสหกรณ์ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย ภายในปี 2561 
7. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
 

โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี 
7.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์ท่ีดี 
7.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 

 
  



107 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 

โครงการที่ 7.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์ที่ดี 
1. วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมให้สหกรณ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่ดี 
2. กลุ่มเป้าหมาย  สหกรณ์ท้ังหมด   

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 วางระบบและมาตรฐาน 
คุณภาพการบริหารจดัการที่ด ี
ของสหกรณ์  
- การตั้งศูนยพ์ัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการสหกรณ ์
- แนวทางการปฏิบัติเพื่อ
น าไปสู่การเป็นสหกรณ์ที่มี
คุณภาพด้านการบริหารจัดการ 
 - ถ่ายทอดคู่มือไปยังสหกรณ์
เป้าหมายและเจ้าหน้าท่ีกรม
ส่งเสริมสหกรณ ์

มีคู่มือท่ีประกอบ
ไปด้วยระบบและ
แนวทางปฏิบัติใน
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจดัการ 

มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือสู่
สหกรณ์และ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ
ร้อยละ 100  

-มีผลการทบทวน
คู่มือปี 61  
-มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือสู่
สหกรณ์และ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ
ร้อยละ 100  

-มีผลการทบทวน 
คู่มือปี 62  
-มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือสู่
สหกรณ์และ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ 
ร้อยละ 100  

-มีผลการทบทวน 
คู่มือปี 63  
-มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือสู่
สหกรณ์และ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ 
ร้อยละ 100 

3.2 จัดอบรมให้ความรู้และ
วิธีการประยุกต์ใช้คู่มือการ
ปฏิบัติ แก่เจ้าหน้าท่ีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์  

มีแผนการอบรม
ให้ความรู้ด้านการ
พัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการ
สหกรณ์ที่ด ี

-ร้อยละ 20 ของ
สหกรณ์ได้เข้ารบั
การอบรมน าไปใช้ 
 - มีรายงานผล
อบรม 
 

-ร้อยละ 20 ของ
สหกรณ์ได้เข้ารบั
การอบรมน าไปใช้ 
 - มีรายงานผล
อบรม 

-ร้อยละ 20 ของ
สหกรณ์ได้เข้ารบั
การอบรมน าไปใช้ 
 - มีรายงานผล
อบรม 

-ร้อยละ 20 ของ
สหกรณ์ได้เข้ารบั
การอบรมน าไปใช้ 
 - มีรายงานผล
อบรม 

3.3 การน าไปสู่การปฏิบัตเิพื่อ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการที่ดีของสหกรณ ์

มีแบบรายงานผล
ข้อมูลการปฏิบัติ

ของสหกรณ ์

ร้อยละ 20 ของ
สหกรณ์มีแนว
ทางการปฏิบัติ
และได้น าไป
ปฏิบัต ิ
 - มีรายงานผการ
ปฏิบัติของสหกรณ์ 
ร้อยละ 20 

ร้อยละ 40 ของ
สหกรณ์มีแนว
ทางการปฏิบัติ
และได้น าไป
ปฏิบัต ิ
 - มีรายงานผการ
ปฏิบัติของสหกรณ์ 
ร้อยละ 40  

ร้อยละ 60 ของ
สหกรณ์มีแนว
ทางการปฏิบัติ
และได้น าไป
ปฏิบัต ิ
- มีรายงานผลการ
ปฏิบัติของสหกรณ์ 
ร้อยละ 60 

ร้อยละ 80 ของ
สหกรณ์มีแนว
ทางการปฏิบัติ
และได้น าไป
ปฏิบัต ิ
- มีรายงานผลการ
ปฏิบัติของสหกรณ์ 
ร้อยละ 80  
 

3.4 ติดตาม / ประเมินผล มีแผนตดิตามและ
ประเมินผล 

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผลปี 60 

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผลปี 61 

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผลปี 62 

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผลปี 63 
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.5 จัดประกวดสหกรณ์ที่ม ี
คุณภาพด้านการบริหารจัดการ 
(CQM) ธรรมาภิบาล  

มีหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน วิธีการใน

การประกวด  

- มีสหกรณ์ได้รางวัลด้านคณุภาพการบริหารจัดการเป็นเลิศ 
- มีรายงานผลการจดัประกวด ปี 63 

มีสหกรณไ์ด้รางวัล
เป็นเลิศ 
-มีรายงานผลการ
จัดประกวด ปี 64 

4. ประมาณการงบประมาณ    
    (ล้านบาท) 

0.5 20 20 20 20 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  สหกรณ์มีแนวทางและปฏิบัติด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

6.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ   

  - ร้อยละ 80 ของสหกรณ์มีแนวทางการปฏิบัติด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และได้น าไปปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 

7.  หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ 

  ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
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โครงการที่ 7.2  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 

  1.  วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 

  2.  กลุ่มเป้าหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) 

มีคณะกรรมการฯ     

3.2 ทบทวนและวางระบบและ
มาตรฐานระบบการส่งเสรมิ
สหกรณ์ที่ดี และถ่ายทอดคูม่ือไป
ยังเจ้าหน้าที่ส่งเสรมิสหกรณ ์
ทุกคน 

-มีพัฒนาระบบการ
ส่งเสริมสหกรณ ์
-มีคู่มือระบบและ
แนวทางส่งเสริม
สหกรณ์ ฉบับ
ทบทวนปรับปรุง 

มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือสู่
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ 
ร้อยละ 100  

 -มีผลการทบทวน
คู่มือ  
-มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือสู่
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ
ร้อยละ 100  

 

3.3 จัดอบรมให้ความรู้และวิธีการ
ประยุกต์ใช้คู่มือการปฏิบตัิ แก่
เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์  

มีแผนการอบรมให้
ความรู้ระบบการ
ส่งเสริมสหกรณ ์

-ร้อยละ 100 
ของเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ได้
เข้ารับการอบรม
และน าไปใช้ 
 - มีรายงานผล
อบรม 

  -ร้อยละ 100 
ของเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ได้
เข้ารับการอบรม
และน าไปใช้ 
 - มีรายงานผล
อบรม 

3.4 การน าไปสู่การปฏิบัตเิพื่อ
ส่งเสริมสหกรณ ์

มีรายงานผล 
การปฏิบัติของ
สหกรณ ์

ร้อยละ 50 ของ
สหกรณ์ได้รับแนว
ทางการ
ด าเนินงานท่ี
ถูกต้องจาก
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ
สหกรณ์และได้
น าไปปฏิบตัิอย่าง
จริงจังและ
ต่อเนื่อง 
 - มีรายงานผล
การปฏิบัติของ
สหกรณ์  

ร้อยละ 60 ของ
สหกรณ์ได้รับแนว
ทางการ
ด าเนินงานท่ี
ถูกต้องจาก
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ
สหกรณ์และได้
น าไปปฏิบตัิอย่าง
จริงจังและ
ต่อเนื่อง 
 - มีรายงานผล
การปฏิบัติของ
สหกรณ์  

ร้อยละ 70 ของ
สหกรณ์ได้รับแนว
ทางการ
ด าเนินงานท่ี
ถูกต้องจาก
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ
สหกรณ์และได้
น าไปปฏิบตัิอย่าง
จริงจังและ
ต่อเนื่อง 
 - มีรายงานผล
การปฏิบัติของ
สหกรณ์  

ร้อยละ 80 ของ
สหกรณ์ได้รับแนว
ทางการ
ด าเนินงานท่ี
ถูกต้องจาก
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ
สหกรณ์และได้
น าไปปฏิบตัิอย่าง
จริงจังและ
ต่อเนื่อง 
 - มีรายงานผล
การปฏิบัติของ
สหกรณ์  
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.5 ติดตาม / ประเมินผล มีแผนตดิตามและ
ประเมินผล 

มีรายงานผล
ติดตามและ

ประเมินผลปี 60 

มีรายงานผล
ติดตามและ

ประเมินผลปี 61 

มีรายงานผล
ติดตามและ

ประเมินผลปี 62 

มีรายงานผล
ติดตามและ

ประเมินผลปี 63 
4. ประมาณการงบประมาณ  
    (ล้านบาท) 

1 30 10 10 30 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีระบบส่งเสริมสหกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
6.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ   
   ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์น าระบบส่งเสริมสหกรณ์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ร้อยละ 80 ของสหกรณ์ได้รับแนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และได้น าไป

ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
7.  หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ 
  ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความย่ังยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์ 
 

โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี 
8.1 โครงการสร้างและส่งเสริมธรรมาภิบาลให้กับสหกรณ์ 
8.2 โครงการสร้างความยั่งยืนให้แก่สหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8   การสร้างความย่ังยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์ 

โครงการที่ 8.1  สร้างและส่งเสริมธรรมาภิบาลให้กับสหกรณ์  
1. วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมให้สหกรณ์น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ 

2. กลุ่มเป้าหมาย  สหกรณ์ท้ังหมด   
 

๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 วางระบบและมาตรฐาน 
ด้านธรรมาภิบาลทั้งระยะสั้นและ 
ระยะยาว เช่น  
- การก าหนดบทบาทกรรมการและผู้บรหิาร
ระดับสูง  
- ความขัดแย้งในผลประโยชน์ (COI) 
- การจัดการ GRC (Governance, Risk, 
Compliance) 
- กฎบัตรด้านการควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายใน 
- การสร้างศูนยเ์ผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดา้นการ
สหกรณ ์
- แนวทางการปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การเป็นสหกรณ์
ด้านธรรมภิบาล เช่น สหกรณ์ท าการประเมินผลการ
ปฏิบัติด้านธรรมภิบาลที่ผ่านมา การก าหนด
แนวทางปฏิบัติ , การน าไปสู่การปฏิบัติ,การ
ประเมินผลการปฏิบัต ิ
 - ถ่ายทอดคู่มือไปยังสหกรณเ์ป้าหมายและ
เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ ์

มีคู่มือท่ี
ประกอบไป
ด้วยระบบและ
แนวทางปฏิบัติ
ตามหลัก        
ธรรมาภิบาล 

มีรายงานผล
การ
ถ่ายทอด
คู่มือธรร
มาภิบาล 
ร้อยละ 
100 
มีผลการ
รายงานการ
รับรู้ร้อยละ 
60  

มีผลการ
ทบทวนคู่มือปี 
61  
- มีรายงานผล
การถ่ายทอด
คู่มือ   ธรร
มาภิบาล      
ร้อยละ 100 
มีผลการ
รายงานการ
รับรู้ร้อยละ 
70 

มีผลการ
ทบทวนคู่มือปี 
62  
- มีรายงานผล
การถ่ายทอด
คู่มือ   ธรร
มาภิบาล    
ร้อยละ 100 
มีผลการ
รายงานการ
รับรู้ร้อยละ  
80 

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

3.2 จัดอบรมให้ความรู้และวิธีการประยุกต์ใช้คู่มือ
การปฏิบัติ แก่เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์และ
สหกรณ์  

มีแผนการ
อบรมให้

ความรู้ด้าน
ธรรมภิบาล 

-ร้อยละ 20 
ของสหกรณ์
ได้เข้ารับ
การอบรม 
 - มีรายงาน
ผลอบรม 
 

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

-ร้อยละ 20
ของสหกรณไ์ด้
เข้ารับการ
อบรม 
 - มีรายงาน
ผลอบรม 
- มีการศึกษาดู
งานในสหกรณ์
ที่มีธรรมภิบาล
ที่ด ี

-ร้อยละ 20
ของสหกรณ์ได้
เข้ารับการ
อบรม 
 - มีรายงานผล
อบรม 
 - มีรายงาน
การถอด
บทเรียนและ
การจัดการ
ความรู้ด้าน
ธรรมภิบาล 
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.3 การน าไปสู่การปฏิบัตดิ้านธรรมภิบาลของ
สหกรณ ์
- ตามแผนระยะสั้นและยาว 
- จัดนิทรรศการ เผยแพร่ และกจิกรรม CG Days  
สัญจรทุกภาค 

มีรายงานผล
ข้อมูลการ

ปฏิบัติในเรื่อง
ธรรมภิบาล
ของสหกรณ ์

ร้อยละ 20   
ของสหกรณ์    
มีแนวทาง
การปฏิบัติ
และได้น าไป
ปฏิบัติด้าน
ธรรมาภิบาล 
- มีรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติด้าน
ธรรมาภิบาล
ของสหกรณ์ 
ร้อยละ 20 

ร้อยละ 40    
ของสหกรณ์      
มีแนวทางการ
ปฏิบัติและได้
น าไปปฏิบตัิ
ด้านธรรมาภิ
บาล 
- มีรายงานผล
การปฏิบัติ
ด้านธรรมาภิ
บาลของ
สหกรณ์ ร้อย
ละ 40  

ร้อยละ 60     
ของสหกรณ์      
มีแนวทางการ
ปฏิบัติและได้
น าไปปฏิบตัิ
ด้านธรรมาภิ
บาล 
- มีรายงานผล
การปฏิบัติ
ด้านธรรมาภิ
บาลของ
สหกรณ์ ร้อย
ละ 60 

ร้อยละ 80     
ของสหกรณ์      
มีแนวทางการ
ปฏิบัติและได้
น าไปปฏิบตัิ
ด้านธรรมาภิ
บาล 
- มีรายงานผล
การปฏิบัติ
ด้านธรรมาภิ
บาลของ
สหกรณ์ ร้อย
ละ 80  

3.4 ติดตาม / ประเมินผล มีแผนตดิตาม
และ

ประเมินผล 

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผลปี 

60 

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผลปี 

61 

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผลปี 

62 

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผลปี 

63 
3.5 จัดประกวดสหกรณ์ที่ม ี
ธรรมาภิบาล และเชิดชผูลงาน เชน่ ผู้น าสหกรณ์
ต้นแบบ (Role Model) , สหกรณ์ที่มีระบบ 
ธรรมาภิบาลดีเด่น 

มีหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน วิธีการ
ในการประกวด
สหกรณ์ที่มีธรร
มาภิบาลดีเลิศ  

-มีสหกรณ์ ได้รางวัลด้าน ธรรมาภบิาลเป็นเลิศ 
-มีรายงานผลการจัดประกวด ปี 63 

-มีสหกรณ์        
ได้รางวลัด้าน   
ธรรมาภิบาล    
เป็นเลิศ            
-มีรายงานผล
การจัด
ประกวด ปี 
63 

3.6 ทบทวนแผนด้านธรรมา 
ภิบาล 

- มีรายงานผล
การทบทวน
แผนด้านธรร
มาภิบาลปี 60 

มีรายงานผล
การทบทวน
แผนด้านธรร
มาภิบาลปี 
61 

มีรายงานผล
การทบทวน
แผนด้านธรร
มาภิบาลปี 
62 

มีรายงานผล
การทบทวน
แผนด้านธรร
มาภิบาลปี 
63 

4. ประมาณการงบประมาณ      (ล้านบาท) 0.5 20 20 20 20 
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5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สหกรณ์มีแนวทางและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างต่อเนื่อง 

6.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ   
 6.1. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีระดับการประเมิน  การใช้ธรรมาภิบาลสูงขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ

ประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ 
 6.2  สหกรณ์เข้าร่วมโครงการมีระดับการประเมินการใช้ธรรมาภิบาลสูงขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบกับระดับการ

ประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ 

7.  หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ 

 ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
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โครงการที่ 8.2    สร้างความยั่งยืนให้แก่สหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้สหกรณ์มีการด าเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. กลุ่มเป้าหมาย  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปีละ 200 แห่ง 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 จัดท าคู่มือแนวทาง การ
น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยกุต์ใช้กับการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ และมี
การเผยแพร่คู่มือแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อไป
ประยุกต ์
ใช้กับการด าเนินงานของสหกรณ์ 

มีคู่มือแนว
ทางการน้อม
น าปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไป
ประยุกต์ใช้
กับการ
ด าเนินงาน
ของสหกรณ์ 

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

- มีผลการ
ทบทวนคู่มือปี 
61  
- มีรายงานผล
การเผยแพร่คู่มือ
แนวทาง การ
น้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ 
100 
- มีผลการ
รายงานการรับรู ้
ร้อยละ 60 

- มีผลการทบทวนคู่มือ ป ี62  
- มีรายงานผลการเผยแพร่คู่มือ
แนวทาง การน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ฯ ร้อยละ 100 
- มีผลการรายงานการรับรู้ 
ร้อยละ  70 

- มีผลการทบทวนคู่มือปี 63  
- มีรายงานผลการเผยแพร่คู่มือ
แนวทาง การน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง    ร้อยละ 
100 
- มีผลการรายงานการรับรู้ 
ร้อยละ 80 

3.2 จัดอบรมให้ความรู้และ
วิธีการประยกุต์ใช้แนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์ใช้กับการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ แก่เจา้หน้าทีก่รม
ส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์  
 

มีแผนการ
อบรมให้
ความรู้ด้าน
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ประยุกต์ใช้
กับการ
ด าเนินงาน
ของสหกรณ์  

ร้อยละ 20 ของ
สหกรณ์ 
ที่เข้ารับการ
อบรม 
 - มีรายงานผล
อบรม 
 

ร้อยละ 20 ของ
สหกรณ์ที่เข้ารับ
การอบรม 
 - มีรายงานผล
อบรม 
-  มีรายงานผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทาง
ปฏิบัติที่ดีระหว่าง
สหกรณ์ 

ร้อยละ 20 ของสหกรณ์ที่เข้ารับ
การอบรม 
 - มีรายงานผลอบรม 
-  มกีารศึกษาดูงานในสหกรณ์ที่มี
แนวปฏบิัติที่ดีด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและประยุกต์ใช้
กับการด าเนินงานของสหกรณ์  

ร้อยละ 20        ของสหกรณ์ที่
เข้ารับการอบรม 
 - มีรายงานผลอบรม 
 - มีรายงานการถอดบทเรียนและ
การจัดการความรู้ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.3 การน าไปสู่การปฏบิัติด้าน
การประยกุต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ด าเนินงานของสหกรณ์  

มีรายงานผล
ข้อมูลการ
ปฏิบัติในด้าน
การ
ประยุกต์ใช้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงกับ
การ
ด าเนินงาน
ของสหกรณ์  

ร้อยละ 20 ของ
สหกรณ์มี      
แนวทางการ
ปฏิบัติและได้
น าไปปฏิบัติด้าน
การประยกุต์ใช้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ 
- มีรายงานผล
การปฏิบัติดา้น
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ 
ร้อยละ 20 

ร้อยละ 40        
ของสหกรณ์มี  
แนวทางการ
ปฏิบัติและได้
น าไปปฏิบัติด้าน
การประยกุต์ใช้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ 
- มีรายงานผล
การปฏิบัติดา้น
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
ร้อยละ 40  

ร้อยละ 60 ของสหกรณ์มีแนว
ทางการปฏิบัตแิละได้น าไปปฏิบัต ิ  
ด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงฯ 
- มีรายงานผลการปฏิบัติด้าน
ปรัชญา   ของเศรษฐกิจพอเพยีงฯ
ร้อยละ 60 

ร้อยละ 80        ของสหกรณ์มี     
แนวทางการปฏิบัติและได้น าไป
ปฏิบัติด้านการประยกุต์ใชป้รัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- มีรายงานผลการปฏิบัติด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ 80  
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

25๖๐ – 25๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.4 ติดตาม / ประเมินผล มีแผนติดตาม
และประเมิน 

ผล 

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผล 

ปี 60 

มีรายงานผล
ติดตามและ

ประเมินผล ปี 61 

มีรายงานผลติดตามและ 
ประเมินผลปี 62 

มีรายงานผล
ติดตามและ

ประเมินผลปี 63 

3.5 จัดประกวดสหกรณ์ที่มีการน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ปฏิบัติงานและเชิดชูผลงาน 
 

มีหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน วธิีการ
ในการประกวด
สหกรณ์น้อม
น าปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงฯดีเลิศ  

มีสหกรณ์ได้รางวัล
ด้านน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเลิศ 
- มีรายงานผลการ
จัดประกวด ปี 61 

มีสหกรณ์ได้รางวัล
ด้านน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเลิศ 
- มีรายงานผลการ
จัดประกวด ปี 62  
- มีโครงการพัฒนา
ต่อยอดสหกรณ์
ด้านการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มีสหกรณ์ได้รางวัลด้านน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเลิศ 
- มีรายงานผลการจัดประกวด ปี 63 
- มีผลการด าเนินงานครงการพัฒนา
ต่อยอด ฯ ปี 62  

มีสหกรณ์ได้รางวัล
ด้านน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เปน็เลิศ 
- มีรายงานผลการ
จัดประกวด ปี 64 
- มีผลการ
ด าเนินงานครงการ
พัฒนาต่อยอด 
ปี 63 

3.6. ทบทวนแผนด้านนอ้มน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ฯ 
 

- มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนด้าน
น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ฯปี 60 

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนด้าน
น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ปี 61 

มีรายงานผลการทบทวนแผนด้าน
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปี 62 

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนด้าน
น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ปี 63 

4. ประมาณการงบประมาณ               
    (ล้านบาท) 

0.5 10 10 10 10 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    สหกรณ์สามารถด าเนินงานด้วยความยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
    สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ 80 มีการด าเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ 
  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
กองประสานงานโครงการพระราชด าริ 
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แผนปฏิบัติงาน และ 

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์  

รวม 78 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณรวม 898.47 ล้านบาท  

แยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ 

เป้าหมาย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา 

 
 

กลยุทธ์ 

1.1 พัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ระดับฐานรากของประเทศด้วย

การเร่งพัฒนาบุคลากรของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่

มาตรฐานและจัดอันดับ 
ความเชื่อถือของสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร 

1.2 สร้างความร่วมมือและ
เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ 

ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1.3 เพ่ิมศักยภาพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของ
สหกรณ์อย่างทั่วถึง 

โครงการ 
กิจกรรม 

37 
กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ
รวม 

560.27 
 ล้านบาท 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ 
 

กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1.1 การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ 4 ครั้ง 7.00 
1.2 การช่วยเหลือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรและสมาชิก กรณีประสบภัย

ธรรมชาติ 
134,479 ราย 167.32 

1.3 ชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการล าไยปี 2548 23 แห่ง 7.88 
1.4 พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง 5.320 ราย 2.70 
1.5 สนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 1 เรื่อง 3.98 
1.6 ชดเชยน้ านมโคท่ีเททิ้งเนื่องจากโรงงานผู้รับซื้อประสบอุทกภัยปี 

2554 
7 แห่ง 10.10 

1.7 ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS 11,951 แห่ง 215.01 
1.8 การก ากับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์ 2,642 แห่ง 10.12 
1.9 การออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ 38,832 ไร่ 2.04 

1.10 สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
การผลิตและการตลาด และติดตามหนี้ค้างช าระเงินอ่ืนของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 

2,445 แห่ง 4.86 

1.11 การประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร  76 แห่ง 7.07 
1.12 เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพในสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร 
92 แห่ง 9.30 

1.13 สร้างเครือข่ายพัฒนาการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรมันส าปะหลัง 84 แห่ง 1.40 
1.14 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

มุ่งสู่ความยั่งยืน 
 

102 แห่ง 
 

0.69 
1.15 เพ่ิมประสิทธิภาพและเชื่อมโยงธุรกิจเกลือ 8 แห่ง 0.57 
1.16 สนับสนุนสหกรณ์ประมงรวบรวมและแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร

ของสมาชิก 
3 แห่ง 3.19 

1.17 พัฒนาและขับเคลื่อนสหกรณ์ประมงผ่านกลไกชุมนุมสหกรณ์ประมง
แห่งประเทศไทย จ ากัด 

40 แห่ง 3.51 

1.18 พัฒนาการด าเนินธุรกิจและสินค้าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ภายใต้
การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและการตลาดภายในห่วงโซ่การผลิตนม
ทั้งระบบ 

116 แห่ง 12.80 

1.19 เพ่ิมศักยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูป และกระจายสินค้า 
สหกรณ์ปศุสัตว์ 

30 แห่ง 5.63 

  

เป้าหมายและตัวช้ีวดั 
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กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1.20 พัฒนาศักยภาพการรวบรวมและแปรรูปกาแฟอาราบิกาในสหกรณ์ 1 แห่ง 0.51 
1.21 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้า 20 แห่ง 1.05 
1.22 เสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการ 80 แห่ง 3.70 
1.23 พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 1,000 ราย 2.64 
1.24 พัฒนาความรู้บทบาทหน้าที่ของผู้น าสหกรณ์เนื่องในวันพืชมงคล 200 ราย 1.01 
1.25 ส่งเสริมการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนวังไกลกังวล 360 ราย 0.60 
1.26 สนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 210 แห่ง 2.26 
1.27 การเงินการบัญชีส าหรับเจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ 1,000 ราย 2.73 
1.28 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการท างานร่วมกันของบุคลากร

ในสหกรณ์ 
70 ราย 0.33 

1.29 เพ่ิมศักยภาพในการแปรรูปและลดการสูญเสียในโรงสีข้าวสหกรณ์ 180 ราย 0.97 
1.30 ความรู้พื้นฐานส าหรับกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร (กรรมการ

ใหม่) 
1,200 ราย 2.48 

1.31 ความรู้พื้นฐานส าหรับกรรมการสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
(กรรมการใหม่) 

1,200 ราย 2.48 

1.32 การพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างมืออาชีพ 900 ราย 4.93 
1.33 เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายและ 

ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 
78 แห่ง 15.91 

1.34 ยกระดับธุรกิจการรวมซื้อ-รวมขายของกลุ่มเกษตรกร 77 แห่ง 1.29 
1.35 ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 596 แปลง 5.82 
1.36 พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ 4,189 แห่ง 12.80 
1.37 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,574 ราย 23.59 

  รวม 37 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 560.27 
  

เป้าหมายและตัวช้ีวดั 
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ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 
เป้าหมาย บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถสู่มืออาชีพ 

 
กลยุทธ์ 

2.1 พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ

ด้านการสหกรณ์และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรม

จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและ
มีความผูกพันในเป้าหมายของงาน 

2.2 พัฒนาระบบการ
จัดการความรู้ โดยการถ่าย

โอนองค์ความรู้ของผู้มี
ประสบการณ์และภูมิ

ปัญญาสูงสู่บุคลากรรุ่นใหม่ 

2.3 พัฒนาระบบงาน
และกระบวนการท างาน

ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ 
กิจกรรม 

18 
กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ
รวม 

18.78 
 ล้านบาท 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 
 

กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

2.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 120 ราย 0.24 
2.2 การจัดท าค ารับรองและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
70 ราย 0.08 

2.3 การเสริมสร้างคุณภาพ จริยธรรมและให้ความรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

100 ราย 0.48 

2.4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี” 100 ราย 0.16 
2.5 ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ 100 ราย 0.54 
2.6 วิทยากรการสหกรณ์ 150 ราย 2.17 
2.7 นักบริหารสหกรณ์ระดับกลาง รุ่นที่ 4 100 ราย 4.84 
2.8 นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 3 50 ราย 3.05 
2.9 พัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะ 

นักส่งเสริมสหกรณ์ รุ่นที่ 10 
120 ราย 2.24 

2.10 พัฒนาทักษะการเขียนข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์ 120 ราย 0.45 
2.11 พัฒนาบทบาทหน้าที่ผู้ประสานราชการกับอ าเภอ 100 ราย 0.86 
2.12 เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง  20 ราย 0.04 
2.13 อบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติ

หน้าที่ราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
150 ราย 0.08 

2.14 กิจกรรมพิธีการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์  600 ราย 0.09 
2.15 การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
65 ราย 0.29 

2.16 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านแผนงาน งบประมาณ และการติดตามและประเมินผล 

250 ราย 0.95 

2.17 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของรองนายทะเบียนสหกรณ์ 

110 ราย 0.74 

2.18 ขับเคลื่อนการช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 220 ราย 1.48 
 รวม 18 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 18.78 

 
  

เป้าหมายและตัวช้ีวดั 
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ยุทธศาสตร์ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

เป้าหมาย ประชาชนไดร้ับรู้การด าเนินงานและเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของสหกรณ์และกรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

กลยุทธ์ 3.1 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรและ
สหกรณ์สู่สาธารณชน โดยน านโยบายภาครัฐ

เป็นตัวขับเคลื่อน 

3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์ใส่ใจด้าน
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

โครงการ 
กิจกรรม 

1 
กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ
รวม 

8.72 
 ล้านบาท 

 
  



125 
 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
 

กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภัยใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

50 แห่ง 8.72 

 รวม 1 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 8.72 
 
  

เป้าหมายและตัวช้ีวดั 
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ยุทธศาสตร์ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

เป้าหมาย ผลักดันการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนา 
จัดเก็บองค์ความรู้ที่ส าคัญให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าไปใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมด้านสหกรณ์ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

4.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น 
การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และ

นวัตกรรมมาใช้ในระบบสหกรณ์ 

โครงการ 
กิจกรรม 

12 
กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ
รวม 

187.45 
 ล้านบาท 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์ 
 

กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันการ
ด าเนินธุรกิจกาแฟในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

23 แห่ง 1.52 

4.2 ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน
เกษตร 

80 ราย 1.99 

4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามันของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ 

10 แห่ง  
5,000ราย 

21.45 

4.4 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ 3.60 
4.4 พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจข้าวสถาบันเกษตรกร

พร้อมสู่ AEC 
45 แห่ง 6.76 

4.6 ธนาคารสินค้าเกษตร 40 แห่ง 3.49 
4.7 ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่

เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร 
80 แห่ง 62.73 

4.8 พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนมของสหกรณ์ด้วยการใช้
แผ่นยางพาราปูพ้ืนคอกโคนม ภายใต้โครงการส่งเสริม
การใช้ยางในหน่วยงานและสหกรณ์ 

20 แห่ง 19.83 

4.9 บริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

37 แห่ง 23.19 

4.10 พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพ่ิมในสังกัดสถาบัน
เกษตรกร 

156 กลุ่ม 10.87 

4.11 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของ
เกษตรกร 

15 แห่ง 30.16 

4.12 ส่งเสริมการบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร 

67 แห่ง 1.86 

 รวม 12 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 187.45 
 
 
 
  

เป้าหมายและตัวช้ีวดั 
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ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการก ากับดูแล 

เป้าหมาย ระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการ การก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาและ
น าไปใช้ 

กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี

สารสนเทศให้เป็น
มาตรฐานและ

สามารถเชื่อมโยง
กับระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศของ
สหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร เพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการ

และตัดสินใจ 

5.2 พัฒนา
ระบบ

เทคโนโลยี
พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือส่งเสริมและ

เพ่ิมขีด
ความสามารถ
ทางการตลาด
สินค้าสหกรณ์

และกลุ่ม
เกษตรกร 

5.3 พัฒนาระบบ
สัญญาเตือนภัย

ล่วงหน้าเพ่ือใช้ใน
การแนะน า

ส่งเสริม ก ากับ 
และตรวจสอบ

สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 

5.4 พัฒนา
ระบบมาตรฐาน
การก ากับดูแล

สหกรณ์ 

5.5 การใช้
อ านาจการเป็น
นายทะเบียน

สหกรณ์ไปใช้ใน
การส่งเสริม

สนับสนุนและ
ก ากับดูแล

สหกรณ์ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

โครงการ 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ
รวม 

56.00 
 ล้านบาท 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการก ากับดูแล 
 

กิจกรรม/โครงการภายใต้ 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

5.1 การดูแลบ ารุงรักษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12 ระบบ  
2 โครงการ 

36.26 

5.2 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 2 ระบบ 5.87 
5.3 รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - 13.87 

 รวม 3 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 56.00 
 

 

  

เป้าหมายและตัวช้ีวดั 
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ยุทธศาสตร์ 6 สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ 
เป้าหมาย สร้างระบบรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ 
กลยุทธ์ 6.1 ผลักดันการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ 
โครงการ 
กิจกรรม 

2 
กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ
รวม 

6.96 
 ล้านบาท 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ 
 
 
 

 
กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
6.1 พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก 80 แห่ง 3.70 
6.2 พัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน 70 แห่ง 3.26 

 รวม 2 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 6.96 
 
  

เป้าหมายและตัวช้ีวดั 
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ยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมาย ระบบส่งเสริมสหกรณ์สู่คุณภาพมาตรฐานได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
กลยุทธ์ 7.1 ส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

- 
 โครงการ 

งบประมาณ 
รวม 

- 
 ล้านบาท 

 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
 

กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

- - - - 
 รวม - กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ - 

 
  

เป้าหมายและตัวช้ีวดั 
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ยุทธศาสตร์ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์ 
เป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 8.1 พัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของสหกรณ์ 
โครงการ 
กิจกรรม 

2 
 โครงการ 

งบประมาณ 
รวม  

60.29 
 ล้านบาท 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความย่ังยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์ 
 

กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

8.1 พัฒนาโครงการหลวง 89 แห่ง 13.72 
8.2 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 890 แห่ง 46.57 

 รวม 2 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 60.29 
 
 
หมายเหตุ   แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 เป็นแผนปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ 5 ปี ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเป็นข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ กองแผนงาน ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้น 
  

เป้าหมายและตัวช้ีวดั 
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โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

รวม 24 โครงการ ประมาณการ 181.40 ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ 

เป้าหมาย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา 

 
 

กลยุทธ์ 

1.1 พัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ระดับฐานรากของประเทศด้วย

การเร่งพัฒนาบุคลากรของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่
มาตรฐานและจัดอันดับความ
เชื่อถือของสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร 

1.2 สร้างความร่วมมือและ
เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

1.3 เพ่ิมศักยภาพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของสหกรณ์

อย่างทั่วถึง 

โครงการ
กิจกรรม 

8  
โครงการ 

ประมาณการ
รวม 

26.47 
 ล้านบาท 

  



136 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ 
 

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เป้าหมาย ประมาณการ 
(ล้านบาท) 

1.1 การจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน 20 แห่ง 1.60 
1.2 การส่งเสริมการจัดท าแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์บริการ 76 แห่ง 2.11 
1.3 การสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์บริการ ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง 10 แห่ง 1.86 
1.4 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร 78 แห่ง 2.70 
1.5 สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 156 แห่ง 11.05 
1.6 พัฒนากรรมการสหกรณ์สู่มาตรฐาน  5 ชุดวิชา 0.50 
1.7 พัฒนาบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างครบวงจร 49 แห่ง 6.25 
1.8 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของสหกรณ์ 3 แห่ง 0.40 

 รวม 8 กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ 26.47 
 

  

เป้าหมายและตัวช้ีวดั 
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ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 
เป้าหมาย บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถสู่มืออาชีพ 

 
กลยุทธ์ 

2.1 พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ

ด้านการสหกรณ์และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรม

จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและ
มีความผูกพันในเป้าหมายของงาน 

2.2 พัฒนาระบบการ
จัดการความรู้ โดยการถ่าย

โอนองค์ความรู้ของผู้มี
ประสบการณ์และภูมิ

ปัญญาสูงสู่บุคลากรรุ่นใหม่ 

2.3 พัฒนาระบบงาน
และกระบวนการท างาน

ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ 
กิจกรรม 

5 
กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ
รวม 

6.35 
 ล้านบาท 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 
 

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เป้าหมาย ประมาณการ 
(ล้านบาท) 

2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “งานด้านสารบรรณและการเขียนหนังสือ
ราชการ” 

100 ราย 0.60 

2.2 การฝึกอบรม “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” 40 ราย 0.13 
2.3 แบ่งปันความรู้หนังสือสู่ชุมชนจากคนสหกรณ์ มอบให้ห้องสมุดเฉลิมราช

กุมารี กศน. 
3,000 เล่ม - 

2.4 การประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ 13,898 ราย 4.63 
2.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลการควบคุมภายในให้มี

ประสิทธิภาพ” 
224 ราย 0.99 

2.6 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบการคลัง - - 
 รวม 6 กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ 6.35 

 

หมายเหตุ   โครงการที่ 2.3 ไม่ใช้งบประมาณ  
   โครงการที่ 2.6 จะเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2561-2564 
  

เป้าหมายและตัวช้ีวดั 
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ยุทธศาสตร์ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

เป้าหมาย ประชาชนไดร้ับรู้การด าเนินงานและเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของสหกรณ์และกรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

กลยุทธ์ 3.1 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรและ
สหกรณ์สู่สาธารณชน โดยน านโยบายภาครัฐ

เป็นตัวขับเคลื่อน 

3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์ใส่ใจด้าน
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

โครงการ 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ
รวม 

13.70 
 ล้านบาท 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
 

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เป้าหมาย ประมาณการ 
(ล้านบาท) 

3.1 ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ทางหนังสือพิมพ์ 120 ชิ้น 1.20 
3.2 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านสื่อยุคดิจิทัล 1 ครั้ง 6.50 
3.3 ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร 2,000 แห่ง 6.00 

 รวม 3 กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ 13.70 
 
  

เป้าหมายและตัวช้ีวดั 
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ยุทธศาสตร์ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

เป้าหมาย ผลักดันการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนา 
จัดเก็บองค์ความรู้ที่ส าคัญให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าไปใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมด้านสหกรณ์ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

4.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น 
การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และ

นวัตกรรมมาใช้ในระบบสหกรณ์ 

โครงการ 
กิจกรรม 

1 
กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ
รวม 

3.00 
 ล้านบาท 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์ 
 

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เป้าหมาย ประมาณการ 
(ล้านบาท) 

4.1 สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรให้มีความสามารถด้านการแข่งขัน 1,000 แห่ง 3.00 
 รวม 1 กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ 3.00 

 
 
 
  

เป้าหมายและตัวช้ีวดั 
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ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการก ากับดูแล 

เป้าหมาย ระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการ การก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาและ
น าไปใช้ 

กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี

สารสนเทศให้เป็น
มาตรฐานและ

สามารถเชื่อมโยง
กับระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศของ
สหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร เพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการ

และตัดสินใจ 

5.2 พัฒนา
ระบบ

เทคโนโลยี
พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือส่งเสริมและ

เพ่ิมขีด
ความสามารถ
ทางการตลาด
สินค้าสหกรณ์

และกลุ่ม
เกษตรกร 

5.3 พัฒนาระบบ
สัญญาเตือนภัย

ล่วงหน้าเพ่ือใช้ใน
การแนะน า

ส่งเสริม ก ากับ 
และตรวจสอบ

สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 

5.4 พัฒนา
ระบบมาตรฐาน
การก ากับดูแล

สหกรณ์ 

5.5 การใช้
อ านาจการเป็น
นายทะเบียน

สหกรณ์ไปใช้ใน
การส่งเสริม

สนับสนุนและ
ก ากับดูแล

สหกรณ์ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

โครงการ 
กิจกรรม 

2 
กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ
รวม 

95.28 
 ล้านบาท 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการก ากับดูแล 
 

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เป้าหมาย ประมาณการ 
(ล้านบาท) 

5.1 จัดท าระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ 7 ระบบ 85.49 
5.2 จัดซื้อทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 459 ชุด 9.79 

 รวม 2 กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ 95.28 
 

 

  

เป้าหมายและตัวช้ีวดั 
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ยุทธศาสตร์ 6 สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ 
เป้าหมาย สร้างระบบรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ 
กลยุทธ์ 6.1 ผลักดันการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ 
โครงการ 
กิจกรรม 

2 
โครงการ 

งบประมาณ
รวม 

3.30 
 ล้านบาท 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ 
 
 
 

 
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เป้าหมาย ประมาณการ 

(ล้านบาท) 
6.1 สร้างระบบสารสนเทศการรายงานทางการเงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 ระบบ 0.10 
6.2 พัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน 70 แห่ง 3.20 

 รวม 2 กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ 3.30 
 
  

เป้าหมายและตัวช้ีวดั 
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ยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมาย ระบบส่งเสริมสหกรณ์สู่คุณภาพมาตรฐานได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
กลยุทธ์ 7.1 ส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

3 
 โครงการ 

งบประมาณ 
รวม 

33.30 
 ล้านบาท 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
 

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เป้าหมาย ประมาณการ 
(ล้านบาท) 

7.1 ประชุมติดตามการปฏิบัติงานของสสจ./สสพ. ตามแผนงาน/
โครงการ ปี 2560 

1,605 ราย 1.60 

7.2 พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ร้อยละ 82 30.00 
7.3 พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น 16 สาขา 1.70 

 รวม 3 กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ 33.30 
 
  

เป้าหมายและตัวช้ีวดั 
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ยุทธศาสตร์ 8 การสร้างความย่ังยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์ 
เป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 8.1 พัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของสหกรณ์ 
โครงการ 
กิจกรรม 

- 
 โครงการ 

งบประมาณ 
รวม  

- 
 ล้านบาท 

 
 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความย่ังยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์ 
 

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เป้าหมาย ประมาณการ 
(ล้านบาท) 

 - - - 
 รวม - กิจกรรม/โครงการ ประมาณการ - 
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รายละเอียด 
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ 

1.1 ชื่อโครงการ: การจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน 

1. วัตถุประสงค์:   
 1.1  เพ่ือสร้างองค์ความรู้การมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยวิธีการสหกรณ์ 
 1.2  เพ่ือขยายจ านวนสหกรณ์ชุมชนที่ประสบความส าเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
 1.3  เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
 สหกรณ์ชุมชนภาคละ 5 สหกรณ์  รวมทั้งสิ้น  20  สหกรณ์ 
 

๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
๖๐ – ๖๔ 

60 61 62 63 64 
3.1 คัดเลือกสหกรณ์ชุมชนที่จะน าไปสู่
สหกรณ์ชุมชนที่ประสบความส าเร็จ  และ
เป็นแบบอย่างให้สหกรณ์ชุมชนอื่น 

20 20 20 20 20 

3.2 ร่วมจัดท าเวทีชุมชน (เวทีการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง) 

20 20 20 20 20 

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือชุมชน (สหกรณ์ละ 5 กิจกรรม/
โครงการ) 

100 100 100 100 100 

3.4 สรุปและประเมินผลการด าเนินการของ
สหกรณ์ชุมชน (สหกรณ์ละ 1 เล่ม) 

20 20 20 20 20 

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 สหกรณ์ชุมชนมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันในลักษณะต่อเนื่อง มีการร่วมคิด ร่วมแก้ไข ปัญหาของชุมชน

ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันในวงสัมพันธ์เดียวกัน  สร้างความเข้มแข็งให้กับคณะบุคคลในชุมชน และ
สหกรณ์ท่ีอยู่ในชุมชนนั้น ๆ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสหกรณ์อ่ืนได้ 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

6.1  สหกรณ์ชุมชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการในการท ากิจกรรมของสหกรณ์ชุมชน   
6.2  สหกรณ์มีกิจกรรมและโครงการที่ท าร่วมกับชุมชนไม่น้อยกว่า  5  กิจกรรม/โครงการ 
 

7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
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1.2 ชื่อโครงการ: การส่งเสริมการจัดท าแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์บริการ 

1. วัตถุประสงค์:   
1.1  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกของสหกรณ์ มีความรู้ความ

เข้าใจในกระบวนการ และขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
1.2  เพ่ือส่งเสริมให้สหกรณ์บริการมีการจัดท าแผนกลยุทธ์เป็นกรอบในการบริหารงานของสหกรณ์  

2. กลุ่มเป้าหมาย 
 สหกรณ์บริการที่ยังไม่เคยจัดท าแผนกลยุทธ์ จาก 38 จังหวัด ๆ ละ 2 สหกรณ์ รวม 76 สหกรณ์ 

๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
๖๐ – ๖๔ 

60 61 62 63 64 
3.1 รวบรวมจ านวนและรายชื่อสหกรณ์
บริการ ที่ยังไม่เคยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์มี
ความสมัครใจและมีความพร้อมที่จะเข้ารับ
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
จากจังหวัด/พื้นท่ี เพ่ือทราบข้อมูล จ านวน
สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการและติดตามผล
การด าเนินงานโครงการ 

76 แห่ง     

3.2 จัดท าแนวทางการด าเนินงาน
โครงการฯ ให้กับจังหวัด/พื้นที่ 

1 แนวทาง     

3.3 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเรื่องการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  
บุคลาการของสหกรณ์ทางโทรศัพท์ และลง
พ้ืนที่ 

38 แห่ง     

3.4 ลงพื้นที่เพ่ือติดตามและประเมินผลตาม
โครงการฯ เพ่ือสรุปผลโครงการ ส าหรับเป็น
แนวทางในการด าเนินการปีต่อไป 

9 ครั้ง     

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 2,115,280     

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
5.1  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการและข้ันตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์สามารถแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ได้ 
5.2  สหกรณ์มีแผนกลยุทธ์ สามารถใช้เป็นกรอบในการบริหารงานของสหกรณ์ 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
ร้อยละ 70 ของสหกรณ์บริการเป้าหมายมีแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ 

7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
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1.3 ชื่อโครงการ: สร้างความเข้มแข็งสหกรณ์บริการ ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง 

1. วัตถุประสงค:์   
1.1  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยของสมาชิกสหกรณ์ประเภทบริการ ภายใต้

โครงการบ้านมั่นคง 
1.2  ส่งเสริมการสร้างแผนธุรกิจสหกรณ์ สร้างภูมิคุ้มกัน และการสร้างรายได้ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์

ประเภทบริการ ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง 
1.3  ให้ความรู้ในบทบาหน้าที่ของกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
 สหกรณ์ประเภทบริการภายใต้โครงการบ้านมั่นคง จ านวน 10 สหกรณ์ จากเป้าหมาย 21 สหกรณ์     

ที่ด าเนินการจัดตั้งในปี พ.ศ.2559 และสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ในปี พ.ศ.2560 
 

๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
๖๐ – ๖๔ 

60 61 62 63 64 
3.1 ตั้งคณะท างานสร้างความเข้มแข็งของ
สหกรณ์บริการ 

/ / /   

3.2 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นด้านภาวะ
เศรษฐกิจสังคมของสมาชิกในกลุ่มเป้าหมาย 
(ปี 2560) 

/     

3.3 ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการสร้างความ
เข้มแข็งในสหกรณ์ ในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย 

/ / /   

3.4 จัดสรรงบประมาณในการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีใน
สหกรณ์ ในวุฒิการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป โดยจัดจ้างต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลา 3 ปี 

/ / /   

3.5 ติดตามและประเมินผลสหกรณ์ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

/ / /   

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 1,864,200 1,864,200 1,864,200   

 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 5.1 สมาชิกสหกรณ์ประเภทบริการได้รับการส่งเสริมแผนธุรกิจสหกรณ์ และการสร้างรายได้ 
    5.2 สหกรณ์ประเภทบริการ มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

เชิงปริมาณ สมาชิกสหกรณ์ประเภทบริการกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการออมและมีการออม 
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
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1.4 ชื่อโครงการ: พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร 

1. วัตถุประสงค์:   
1.1  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสถาบันเกษตรกร 
1.2  พัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีศักยภาพ สามารถบริหารจัดการ

สินค้าเกษตรได้ครบวงจรตลอดโซ่การผลิต 
1.3  ยกระดับความสามารถในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
2.1  จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้นปีละ 30,000 ราย 
2.2  รักษามาตรฐานระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ (ประสิทธิภาพในบริการ

สมาชิก การด าเนินธุรกิจ จัดการองค์กร บริหารงาน) 
2.3  ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี   

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

๖๐ – ๖๔ 
60 61 62 63 64 

3.1 เตรียมการ 78 แห่ง 78 แห่ง 78 แห่ง 78 แห่ง 78 แห่ง 

3.2 สร้าง หรือพัฒนาเครือข่ายตามประเภท
ผลิตภัณฑ ์

 156 
เครือข่าย 

156 
เครือข่าย 

156 
เครือข่าย 

156 
เครือข่าย 

3.3 พัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพระดับจังหวัด  78 
เครื่อข่าย 

78 
เครื่อข่าย 

78 
เครื่อข่าย 

78 
เครื่อข่าย 

3.4 ติดตามงาน  78 78 78 78 
ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 2.7 17.4 17.4 17.4 17.4 

 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

5.1  จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้นปีละ 30,000 ราย 
5.2  รักษามาตรฐานระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ (ประสิทธิภาพในบริการ

สมาชิก การด าเนินธุรกิจ จัดการองค์กร บริหารงาน) 
5.3  ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี   

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
 6.1  จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
 6.2  จ านวนสถาบันเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ 
 6.3  รายได้สุทธิของสถาบันเกษตรกร 

7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
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1.5 ชื่อโครงการ : สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 

1. วัตถุประสงค:์   
 เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและบริการ โดยใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น งานวิจัย 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูง 
2. กลุ่มเป้าหมาย 

 2.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าโคเนื้อ 30 แห่ง สุกร 7 แห่ง กุ้ง 10 แห่ง ปลานิล 7 แห่ง 
ข้าว 21 แห่ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 35 แห่ง มันส าปะหลัง 15 แห่ง รวม 125 แห่ง 
 2.2 กลุ่มผู้ผลิตสินค้าที่เป็นกลุ่มอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกร 150 แห่ง  
 

๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
๖๐ – ๖๔ 

60 61 62 63 64 
3.1 คัดเลือกเป้าหมาย 156 แห่ง 275 แห่ง 275 แห่ง 275 แห่ง 275 แห่ง 

3.2 การพัฒนาเพือ่สร้างมูลค่าเพิ่ม 156 แห่ง 275 แห่ง 275 แห่ง 275 แห่ง 275 แห่ง 
3.3 ติดตามงาน รายงานผลการด าเนินงาน 156 แห่ง 275 แห่ง 275 แห่ง 275 แห่ง 275 แห่ง 
งบประมาณ (ล้านบาท) 11.05 21.23 21.23 21.23 21.23 

 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1 เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
5.2 เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเพ่ิมขึ้น 
 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
 6.1  รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร 
6.2  GDP ภาคเกษตร 

7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  :  กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
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1.6 ชื่อโครงการ: การพัฒนากรรมการสหกรณ์สู่มาตรฐาน (Smart Officers) 

1. วัตถุประสงค์:   
 เพ่ือให้คณะกรรมการสหกรณ์มีองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ได้

อย่างมืออาชีพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 กรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ในแต่ละสหกรณ์ จ านวน 7,141 แห่ง คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน

ทั้งสิ้น 75,883 คน ด าเนินการในปี 2560 -2564  
 

๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
๖๐ – ๖๔ 

60 61 62 63 64 
3.1 ศึกษา ส ารวจ และรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสหกรณ์ เพื่อ
น ามาจัดท าฐานข้อมูล 

1 ครั้ง     

3.2 วิเคราะห์ก าหนดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ในด้านองค์ความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะของกรรมการสหกรณ์ 

1 ครั้ง     

3.3 ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์ได้รับรู้และ
รับทราบ 

1 ครั้ง     

3.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบูรณา
การร่วมกับสถาบันการศึกษา/สันนิบาต/
ชุมนุมสหกรณ์/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
วางแผนและจัดท าหลักสูตรมาตรฐาน
กรรมการสหกรณ์ (ระดับต้น ระดับกลาง 
ระดับสูง) 

2 - 4  
ครั้ง 

    

3.5 จัดท าสื่อการเรียนรู้ เช่น เอกสารชุด
วิชา/ระบบ E-Learning  

อย่างน้อย  
5 ชุดวิชา 

    

3.6 ด าเนินการฝึกอบรมร่วมกับ
สถาบันการศึกษา/สันนิบาต/ชุมนุมสหกรณ์/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรม In class 
      1.1 ฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์ท้ัง
คณะ เพ่ือให้องค์ความรู้ในการบริหารงาน
สหกรณ์ 

 2,380 
สหกรณ์ 

2,380 
สหกรณ์ 

2,380 
สหกรณ์ 

 



157 
 

๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
๖๐ – ๖๔ 

60 61 62 63 64 
      1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
(Workshop) เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์พัฒนา
สหกรณ์ และติดตามประเมินผลการน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง 
      กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการสหกรณ์
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จากคู่มือชุดรายวิชา
การเรียนรู้ หรือผ่านระบบ E-Learning 
      กิจกรรมที่ 3 สรุปผลโครงการและจัด
สัมมนาเพ่ือพิธีมอบววุฒิบัตรให้แก่กรรมการ
สหกรณ์ท่ีผ่านการประเมินตามหลักสูตร 
3.7 ติดตามประเมินผลการน าความรู้ไปใช้
ในการบริหารงานสหกรณ์ 

  2,380 
สหกรณ์ 

2,380 
สหกรณ์ 

2,380 
สหกรณ์ 

3.8 ประกวดและมอบรางวัลเกียรติบัตรแก่
กรรมการและผู้น ากลุ่มสมาชิกดีเด่น 

   1 ครั้ง 1 ครั้ง 

3.9 ขยายผลน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้
ของกรรมการสหกรณ์ในระดับที่สูงขึ้น (High 
Level Skills) 

    อย่างน้อย 
1 

หลักสูตร 

๔. ประมาณการงบประมาณ 5 แสน 20 ล้าน 20 ล้าน 20 ล้าน 20 ล้าน 

 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 คณะกรรมการสหกรณ์มีมาตรฐานองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และคุณค่าสหกรณ์ ส่งผลให้กิจการสหกรณ์มี
ผลประกอบการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความผิดพลาดในการบริหารงานลดลง และผลส ารวจความพึงพอใจของสมาชิก
สูงขึ้นทุกปี สหกรณ์มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป  

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
 6.1  คณะกรรมการสหกรณ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จ านวน 75,883 คน 7,141 สหกรณ์  
    6.2  กรรมการสหกรณ์ผ่านเกณฑ์ประเมินตามหลักสูตรมาตรฐานพัฒนากรรมการ (ได้รับวุฒิบัตร)      

ร้อยละ 80 ขึ้นไปของคณะกรรมการที่เข้ารับการพัฒนา 
 6.3  คณะกรรมการสหกรณ์สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ได้จริง อย่าง

น้อย 1 เรื่อง/กิจกรรม/โครงการ 
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  :  ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
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1.7 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร 

1. วัตถุประสงค์:   
 1.1  เพ่ือวิเคราะห์การด าเนินธุรกิจสหกรณ์ และก าหนดแผนพัฒนาการบริหารจัดการผลิตผลทางการ

เกษตรเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 1.2  บูรณาการการขับเคลื่อนแผนงาน/โครางการ ตามแผนพัฒนาการบริหารจัดการผลิตผลทางการ

เกษตรเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 1.3  เพ่ือให้สหกรณ์และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ สามารถบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตร

เป้าหมาย ได้อย่างครบวงจร โดยการเพ่ิมรายได้ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตอย่าง
ครบวงจร 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ สมาชิกผู้ผลิต ผลผลิตทางเกษตร

เป้าหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ หน่วยงานภาคี เครือข่าย เจ้าหน้าที่
และผู้ที่เก่ียวข้อง รุ่นละ 35 คน โดยสหกรณ์เป้าหมายหลักท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 

 2.1  สหกรณ์ภาคการเกษตรในเขตนิคมสหกรณ์ 
    2.2  สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร 
    2.3  สหกรณ์ที่ส านักงานสหกนฯจังหวัดคัดเลือก 
 

๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
๖๐ – ๖๔ 

60 61 62 63 64 
กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
1. สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์
จัดท าโครงการ จัดท าคู่มือการพัฒนาโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างครบวงจร 
ออกแบบส ารวจการเก็บข้อมูลแบบประเมินผลโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติหลักการโครงการ/งบประมาณ 
2.  ประชุมชี้แจงภาพรวมโครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างครบวงจรให้กับ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์/ นิคมสหกรณ์/ ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด/ ผู้อ านวยการส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 
 
 
 
 

ปีละ 
 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
49 

ปีละ 
 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 

ปีละ 
 1 ครั้ง     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 

ปีละ 
 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขยายผลไป

ปีละ 
 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขยายผลไป
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
๖๐ – ๖๔ 

60 61 62 63 64 
3.  รับสมัครสหกรณ์เพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
 
4.  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร่วมกับศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างครบวงจร 
โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
5.  คณะกรรมการโครงการฯ ประชุมวางแผน
ด าเนินงานให้เป็นไปตามรายละเอียดที่คู่มือฯ ก าหนด 
6.  คณะกรรมการโครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
ธุรกิจสหกรณ์อย่างครบวงจร ประชุมชี้แจ้งโครงการฯ 
แก่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณืเป้าหมาย 

สหกรณ์ สหกรณ์  สหกรณ์ ยังสหกรณ์
การเกษตร
ทัวประเทศ 

ยังสหกรณ์
การเกษตร
ทัวประเทศ 

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาข้อมูลและสภาพทั่วไป 
1.  เจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/นิคมสหกรณ์ท่ี
ได้รับมอบหมาย/ศูนย์ฯ ประชุมหารือร่วมกับกรรกมาร/
ฝ่ายจัดการ/ผู้แทนสหกรณ์เป้าหมาย 
2.  เจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/นิคมสหกรณ์ท่ี
ได้รับมอบหมาย/ศูนย์ฯ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมมูลสมาชิก 
จัดท าฐานข้อมมูลผู้ผลิต ตามผลผลิตทางเกษตร
เป้าหมาย 
3.  เจ้าหน้าที่จังหวัดที่ได้รับมอบหมายวางแผน 
ประสานงานวิทยากร/ผู้มีความรู้ด้านการผลิตผล
ทางการเกษตร เป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

49 
สหกรณ์ ๆ 

ละ 1 
ครั้ง 

78
สหกรณ์ ๆ 

ละ 1 
ครั้ง 

78 
สหกรณ์ ๆ 
ละ 1 ครั้ง 

ขยายผลไป
ยังสหกรณ์
การเกษตร
ทัวประเทศ 

ขยายผลไป
ยังสหกรณ์
การเกษตร
ทัวประเทศ 

กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างครบวงจร 
1.  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร่วมกับศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ประสานงานกับสหกรณ์
เป้าหมาย และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือเตรียมการ
ด้านกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร สถานที่ เอกสาร และการ
วางแผนด าเนินการและด้านอ่ืน ๆ ในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ 

49 
สหกรณ์ ๆ 

ละ 1 
ครั้ง 

78
สหกรณ์ ๆ 

ละ 1 
ครั้ง 

78 
สหกรณ์ ๆ 
ละ 1 ครั้ง 

อย่างน้อย
จังหวัดละ 

1 
สหกรณ์ๆ 
ละ 1 ครั้ง 

อย่างน้อย
จังหวัดละ 

1 
สหกรณ์ๆ 
ละ 1 ครั้ง 
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
๖๐ – ๖๔ 

60 61 62 63 64 
2.  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดด าเนินการจัดประชุม
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่าง
ครบวงจรโดยเน้นการมีส่วยร่วมของสมาชิกกรรมการ 
ฝ่ายจัดการ และภาคีเครือข่าย อาทิ หอการค้า 
สถาบันการศึกษา ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
3.  สรุปผลที่ได้จาการประชุมเสนอคณะกรรมการ
โครงการฯ เพ่ือให้สหกรณ์และภาคีร่วมขับเคลื่อน 
กิจกรรมที่ 4 จัดท าแผนปฏิบัติการและขับเคลื่อนตาม
แผน 
1.  สหกรณ์ (กรรมการ ฝ่ายจัดการ กลุ่มสมาชิกผู้ผลิต) 
ร่วมกับคณะกรรมการ โครงการฯ จัดท าแผนปฏิบัติการ
แต่ละโครงการ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ วันเวลา วิธีการ
ด าเนินการ งบประมาณ (เอกสารแนบตามแบบ Action 
Plan) ซึ่งในการจัดท าแผนปฏิบัติการจะต้องให้
ครอบคลุมทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า  
2.  สหกรณ์ขับเคลื่อนตามแผนงาน/โครงการ โดยมีภาคี
เครือข่าย เช่นส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สถาบันการศึกษา หอการค้าระดับจังหวัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับผลิตผลทางการเกษตรเป้าหมายและอ่ืน ๆ 
ให้การสนับสนุนร่วมขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า 
ปลายน้ า 

49 
สหกรณ์ ๆ 

ละ 1 
แผนงาน 

78 
สหกรณ์ ๆ 

ละ 1 
แผนงาน 

78 
สหกรณ์ ๆ 

ละ 1 
แผนงาน 

อย่างน้อย
จังหวัดละ 

1 
สหกรณ์ๆ 

ละ 1 
แผนงาน 

อย่างน้อย
จังหวัดละ 

1 
สหกรณ์ๆ 

ละ 1 
แผนงาน 

กิจกรรมที่ 5 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาผลิตผลทาง การเกษตรเป้าหมาย 
1.  คณะกรรมการโครงการฯ ร่วมกับสหกรณ์ ติดตาม
ประเมินเป็นระยะ ซึ่งการประเมินในมิติ การลดต้นทุน 
การเพ่ิมรายได้ กระบวนการบริหารจัดการของสหกรณ์
และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 
2.  คณะกรรมการโครงการฯ ร่วมกับสหกรณ์ ปรับปรุง 
ทบทวยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

49
สหกรณ์
อย่าง
น้อย 

 
 
 

49 
สหกรณ์ ๆ 

ละ 1 
ครั้ง 

78
สหกรณ์
อย่าง
น้อย 

 
 
 

78
สหกรณ์ ๆ 

ละ 1 
ครั้ง 

78 
สหกรณ์

อย่างน้อย 
 
 
 

 
78 

สหกรณ์ ๆ 
ละ 1 ครั้ง 

อย่างน้อย
จังหวัดละ 

1 
สหกรณ์ๆ 
ละ 1 ครั้ง 

อย่างน้อย
จังหวัดละ 

1 
สหกรณ์ๆ 
ละ 1 ครั้ง 
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
๖๐ – ๖๔ 

60 61 62 63 64 
4.ประมาณงบประมาณ (ต่อรุ่น) 127,580 127,580 127,580 127,580 127,580 

รวม (บาท) 6,251420 9,951,240 9,951,240 9,951,240 9,951,240 

 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สหกรณ์มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการธุรกิจร่วมกับภาคีเครือข่าย ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของสมาชิกสหกรณ์ และเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ ต้นน้ า   
กลางน้ า ปลายน้ า   

 5.1  ระดับต้นน้ า สมาชิกมีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดต้นทุนการผลิตสามารถท าการผลิตได้เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ มีมาตรฐานเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย 

 5.2  ระดับกลางน้ า สหกรณ์มีการจัดการผลผลิต เช่น การส่งเสริมการผลิตของสมาชิก การรวบรวม 
การแปรรูป ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 5.3  ระดับปลายน้ า สหกรณ์ร่วมกับหอการค้า และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ิมช่องทางการตลาด 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

  
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
 6.1  สหกรณ์มีแผนงานพัฒนาการบริหารการจัดการผลผลิตทางการเกษตรเป้าหมาย อย่างน้อย

สหกรณ์ละ 1 แผน 
 6.2  สหกรณ์เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่ง ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ โดยมีแผนปฏิบัติการ 

ตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า และน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 6.3  สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สามารถเพ่ิมรายได้ ลดต้นทุนการผลิต 

เพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมมูลค่าผลผลิต  
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  :  สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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1.8 ชื่อโครงการ: การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของสหกรณ์ 

1. วัตถุประสงค์:   
 1.1  เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการผลิตข้าวให้สามารถแข่งขันในตลาด 
    1.2  สมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 
 

๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
๖๐ – ๖๔ 

60 61 62 63 64 
3.1 ตรวจประเมินเบื้องต้น 3 3 3 3 3 

3.2 ตรวจประเมินโดยละเอียด 3 3 3 3 3 
3.3 ประเมินและศึกษาความเป็นไปได้ 3 3 3 3 3 

3.4 การน าไปใช้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 3 3 3 3 3 
3.5 ประเมินผลโครงการ 3 3 3 3 3 

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 5.1  สหกรณ์สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 5.2  สหกรณ์สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
 สหกรณ์มีรายได้เพ่ิมข้ึน (วัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการแปรรูป) 
 
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  :  สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพ้ืนที่สหกรณ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 

2.1 ชื่อโครงการ: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “งานด้านสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ” 

1. วัตถุประสงค์:   
1.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความสามารถเขียนหนังสือราชการ ได้อย่างถูกต้องตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ .ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตรงตามวัตถุประสงค์ 
1.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับถ้อยค าและส านวนภาษาที่เหมาะสมที่

จะใช้ในการเขียนหนังสือราชการ 
1.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการฝึกปฏิบัติจริง เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ ในการวิเคราะห์

หนังสือราชการ และการตรวจแก้หนังสือราชการ เพ่ือลดความผิดพลาดหนังสือราชการของหน่วยงาน  
1.4 มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานของแต่ละ

หน่วยงาน ในโอกาสต่อไป 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการ  ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
๖๐ – ๖๔ 

60 61 62 63 64 
3.1  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ      
       - จ านวนผู้เข้าอบรม 100 100 100 100 100 
       - ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 80 80 80 80 80 

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
บุคลากรผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน

สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สามารถเขียนหนังสือราชการ  จดรายงานการประชุมและรู้
หลักการท าลายเอกสารราชการได้ถูกต้อง พร้อมทั้งซักซ้อมแนวทางในการด าเนินการด้านเอกสารให้เป็น
รูปแบบเดียวกัน เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องจากการด าเนินการ และให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสาร
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมโดยการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม ตัวชี้วัดของ
โครงการฝึกอบรมได้แก่ ร้อยละของจ านวนของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มข้ึน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : ส านักงานเลขานุการกรม  กลุ่มสารบรรณ 
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2.1 ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” 

๑. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนรายงานการ
ประชุม  และเทคนิคการเขียนรายงานการประชุม  สามารถจับประเด็น และสรุปสาระส าคัญในการประชุม 
เพ่ือจดรายงานการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดท ารายงานประชุม  จากหน่วยงานส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค  
 

๓.  กิจกรรม (งานที่จะท า) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ) 

60-64 
60 61 62 63 64 

๓.๑ จัดฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเขียน
รายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ  
     - จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
     - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้น ไม่
น้อยกว่า 

 
 

๔๐ คน 
๓๒ คน 

 
 

๔๐ คน 
๓๒ คน 

 
 

๔๐ คน 
๓๒ คน 

 
 

๔๐ คน 
๓๒ คน 

 
 

๔๐ คน 
๓๒ คน 

 
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 

 

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าอบรมน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม  ไปพัฒนาการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ   
 ร้อยละของจ านวนของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  โดยประเมินจากการ

ฝึกปฏิบัติและการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม 

๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : ส านักงานเลขานุการกรม 
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2.3 ชื่อโครงการ : โครงการแบ่งปนัความรู้หนังสือสู่ชุมชนจากคนสหกรณ์ มอบให้ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี กศน. 

1. วัตถุประสงค์            

1.1  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรเดียวกัน
มีการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ ทรัพยากรสารสนเทศ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามหลักการและ
วิธีการสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า โดยมีห้องสมุดเป็นศูนย์กลาง 

1.2  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างหน่วยงาน และเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือประโยชน์
ในการจัดท าแผนพัฒนาห้องสมุดกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
        2.1  บุคลากรหน่วยงานต่าง ๆในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
 2.2  บุคลากรในขบวนการสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศ 

   2.3  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
 2.4  หน่วยงานในภาครัฐ และเอกชน 

      2.5  ห้องสมุดต่าง ๆ และท่ีอ่านหนังสือประจ าชุมชน 
 

๓.  กิจกรรม (งานที่จะท า) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ) 

60-64 
 60  60  60 

3.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ (ครั้ง) 
 

1 1 1 1 1 

3.2 ขอรับบริจาค และรวบรวมหนังสือทรัพยากรสารสนเทศ 
จากแหล่งต่าง ๆ (เล่ม) 
 

3000 3000 3000 3000 3000 

3.3  ท าพิธีส่งมอบระหว่างอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์                
กับเลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
 

1 1 1 1 1 

 
4.ประมาณการงบประมาณ 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค องค์กรเดียวกัน 
มีการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ ทรัพยากรสารสนเทศ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามหลักการและ
วิธีการสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า โดยมีห้องสมุดเป็นศูนย์กลาง 

5.2  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างหน่วยงาน และเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ 
5.3  เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาห้องสมุดกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรเดียวกันมีการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความรู้ ทรัพยากรสารสนเทศ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ รวมทั้ง
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการสหกรณ์ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรม 

7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  ส านักงานเลขานุการกรม  ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด 
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2.4 ชื่อโครงการ: ประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ 

1. วัตถุประสงค์:   
 เพ่ือชี้แจง ให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 รวมทั้งแนวทางการ 

ด าเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ค าสั่ง/ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
และแก้ไขหรือป้องกันปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ และให้ทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหา
อุปสรรค ด้านการสหกรณ์ในพื้นที่ เพ่ือประกอบแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

2. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ตรวจราชการกรม สหกรณ์จังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (สตส.) ผู้แทนสหกรณ์ และผู้สังเกตการณ์ รวม 68-324 
คน/สสจ.สสพ.ทั้ง 78 แห่ง รวมจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 13,898 คน 

 
 

1. กิจกรรม (งานที่จะท า) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 
60 61 62 63 64 

- สสจ./สสพ. ทุกแห่งเป็นหน่วยงาน
รับงบประมาณ และจัดการประชุม  
1 ครั้ง รวมทั้งหมด 78 แห่ง โดย
ก าหนดประชุมช่วงเดือน พ.ย.59 – 
ม.ค.60 
- สสจ./สสพ. คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ที่มีสถานะด าเนินงาน 
( Active)  ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม 
(สหกรณ์ Active ทั้งประเทศ รวม 
7 ,141  แห่ ง )  แ ละ เชิ ญผู้ แทน
สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รวมทั้งเชิญ
อธิบดี กรมส่ ง เสริ มสหกรณ์ เป็ น
ประธานในการเปิดประชุม พร้อม
เชิญผู้ตรวจราชการกรมและผู้ เข้า
ประชุมอ่ืน 

จ านวนผู้เข้า
ประชุม 

13,898 คน 

จ านวนผู้เข้า
ประชุม 

13,898 คน 

จ านวนผู้เข้า
ประชุม 

13,898 คน 

จ านวนผู้เข้า
ประชุม 

13,898 คน 

จ านวนผู้เข้า
ประชุม 

13,898 คน 

4. ประมาณการงบประมาณ (บาท) 4,637,400 4,637,400 4,637,400 4,637,400 4,637,400 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ผู้แทนสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสหกรณ์ และ

แนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์ ทั้งด้านบริการสมาชิกสหกรณ์และการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาข้อบกพร่อง
สหกรณ์ สามารถพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งอ านวยประโยชน์แก่มวลสมาชิกได้อย่างมีคุณภาพ 
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6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
    สสจ./สสพ. จัดท าสรุปผลการประชุม (รวมทั้งประเด็นปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ของที่

ประชุม) เป็นรูปเล่ม รายงานอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน ผู้ตรวจราชการกรม 

7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  
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2.5 ชื่อโครงการ: อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ” 

   1. วัตถุประสงค์: 
 1.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และสร้างความเข้าใจในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
 1.2 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถจัดท ารายงานการประเมินการควบคุมภายใน 
ให้ถูกต้อง เป็นไปตามตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน ตามระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) 
 1.3 เพ่ือให้การประเมินผลการควบคุมภายในสามารถลดความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2. กลุ่มเป้าหมาย 
 2.1 ผู้รับผิดชอบการจัดวางระบบควบคุมภายในของส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ ส านัก/ กอง/ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1-20 หน่วยงานละ 2 คน รวม 224 คน 
 2.2 เจ้าหน้าที่โครงการและผู้สังเกตการณ์ รวม 26 คน 

3. กิจกรรม (งานที่ท า) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 
60 61 62 63 64 

3.1 ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย      
3.2 จัดท าโครงการ      
3.3 ขออนุมัติโครงการ      
3.4 ติดต่อประสานงานวิทยากรและสถานที่      
3.5 จัดอบรมตามโครงการ      
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 995,120     

   5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในและสามารถน าไปปฏิบัติการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในได้ 
 5.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีการจัดท ารายงานการประเมินการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้องและเป็นไป
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 5.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุมทุก
ภารกิจของกรมฯ ทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 

   6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
       ทุกหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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2.6 ชื่อโครงการ  :  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบการคลัง 

   1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบการคลัง 
 1.2 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร 
 1.3 เพ่ือให้การเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบการคลังปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 1.4 เพ่ือให้การควบคุมภายในเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบการคลังมีความเพียงพอ 

   2. กลุ่มเป้าหมาย 
 2.1. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ ส านัก/ กอง/ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี              
การสหกรณ์ที่ 1-20  รวม 112 คน 
 2.2. ผู้ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ ส านัก/ กอง/ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี         
การสหกรณ์ที่ 1-20 รวม 112 คน 
 2.3 เจ้าหน้าที่โครงการและผู้สังเกตการณ์ รวม 26 คน 

3. กิจกรรม (งานที่ท า) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 
60 61 62 63 64 

3.1 ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย -     
3.2 จัดท าโครงการ -     
3.3 ขออนุมัติโครงการ -     
3.4 ติดต่อประสานงานวิทยากรและ
สถานที่ 

-     

3.5 จัดอบรมตามโครงการ -     
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) - 995,120 995,120 995,120 995,120 

   5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบการคลัง 

   6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถลดข้อบกพร่องในการเบิกจ่าย        
ที่ไม่ถูกต้อง ผู้เบิกไม่ถูกเรียกเงินคืน 

   7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  :  กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

3.1 ชื่อโครงการ  :  ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ทางหนังสือพิมพ์ 
1. วัตถุประสงค์  

1.๑ เผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  และให้ความรู้ด้านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
1.๒ เผยแพร่นโยบาย แผนงาน และโครงการต่าง ๆของกรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานในสังกัด  
1.3 เพ่ือสร้างการรับรู้และสร้างความเขา้ใจที่ถูกต้อง   

     1.4 สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับเกษตรกร ประชาชน 
และสื่อมวลชน เพ่ือป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด 
 2. กลุ่มเป้าหมาย  

-  เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
   -  ประชาชนทั่วไป 
 -  สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ 

3. กิจกรรม (งานที่จะท า) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด

(ปีงบประมาณ) 
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

3.1 ผู้รับจ้างจะต้องท าการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ทางหนังสือพิมพ์และสื่อเสริมอ่ืนอย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการด าเนินการจ้าง ตามข้อมูลที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด                    

3.2 ผู้รับจ้างจะต้องวางแผนประชาสัมพันธ์ในเชิงการสร้างภาพลักษณ์ ให้แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานใน
สังกัดให้เด่นชัด เพ่ือสร้างความเข้าใจในบริการ การด าเนินงานและโครงการส าคัญ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ข่าวสาร
ด้านสหกรณ์ เพ่ือน าไปสู่การยอมรับในระบบสหกรณ์และสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ด้วย 
 

120 
ชิ้น 

120 
ชิ้น 

120 
ชิ้น 

120 
ชิ้น 

120 
ชิ้น 

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 1.2  1.2  1.2  1.2 1.2  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     กลุ่มเป้าหมายอันได้แก่ เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน

แขนงต่าง ๆได้รับทราบ รวมถึงสร้างความเข้าใจ น าไปสู่การยอมรับในระบบสหกรณ์ สนับสนุนงานด้านการ
ส่งเสริมสหกรณ์การด าเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาล  

  6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 ร้อยละของจ านวนข่าว กิจกรรมต่าง ๆ ของกรมที่ได้รับการเผยแพร่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

 7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: ส านักงานเลขานุการกรม 

3.2 ชื่อโครงการ  : การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านสื่อยุคดิจิทัล 

1.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่มี

ประสิทธิภาพและส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 
2. เพ่ือให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้เกี่ยวกับการน าเสนอเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร 

ส าหรับการเผยแพร่ผ่านสื่อ Social media ที่สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน 
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3. เพ่ือให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้ในการเลือกใช้สื่อ  Social media เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในแต่ละเรื่อง แต่ละเหตุการณ์ ได้อย่างเหมาะสมและส่งผลต่อการรับรู้ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

4.เพ่ือให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถออกแบบวิธีการน าเสนอข้อมูล ส าหรับการเผยแพร่
ผ่านสื่อ Social Media ได้อย่างน่าสนใจ และส่งผลต่อการ 

5.  เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้ากับยุคสมัยที่สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม และสามารถ
น าสื่อ Social Media มาประยุกต์ใช้กับการประชาสัมพันธ์งานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิ์ผลสูงสุดต่อการสร้างการรับรู้ การยอมรับและความเชื่อถือจากกลุ่มเป้าหมาย  

 
2.  กลุ่มเป้าหมาย 
     บุคลาการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารของส านัก กอง กลุ่มงาน  ส านักงานสหกรณ์จังหวัด หรือส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 
และ 2  

 

กิจกรรม (งานที่จะท า) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด(ปีงบประมาณ) 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
3.1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้สื่อดิจิทัล    

แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับยุคสมัย 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 

3.2 ติดตามการพัฒนารูปแบบการใช้สื่อดิจิทัล
เพ่ือประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงานในสังกัดกรม
ส่งเสริมสหกรณ ์

3 ครั้ง 
 

3 ครั้ง 
 

3 ครั้ง 
 

3 ครั้ง 
 

3 ครั้ง 
 

3.3 ประเมินผลการใช้สื่ อดิจิทัล เ พ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ว่ามีผลตอบรับหรือมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหาและรูปแบบหรือไม ่

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

3.4 จัดกิจกรรมการประกวดการออกแบบการ
ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 

 5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 5.1บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความเข้าใจเรื่องความส าคัญของการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มากขึ้น 
 5.2บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถเลือกใช้สื่อ Social Media เพ่ือการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 
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 5.3บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถออกแบบรูปแบบและวิธีการน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ  
ผ่านสื่อ Social Media ได้อย่างน่าสนใจและส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 
 5.4 บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถน าความรู้ไปปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของหน่วยงานได้ทันต่อยุคสมัยและตรงกับความต้องการการรับรู้ข้อมูลของประชาชน 
 
 6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 6.1 จ านวนบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการอบรมความรู้ด้านการใช้สื่อ Social Media 
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑๐๐  คน 
 6.2 ร้อยละ ๘๐ ของผู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพมีความรู้ 
เพ่ิมข้ึน 
 6.3 มีการพัฒนาและออกแบบวิธีการใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ของส านัก กอง 
กลุ่มงาน ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และ 2 ขึ้นไม่น้อย
กว่า 50 หน่วยงาน 
 
 7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: ส านักงานเลขานุการกรม 
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3.3 ชื่อโครงการ : ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร 

1 วัตถุประสงค์  
1.1  เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก  
1.2  ส่งเสริมสถาบันเกษตรกรผลิตเกษตรอินทรีย์พัฒนาให้กลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง 

2. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๙,๖๓๐ แห่ง ดังนี้ 
 สหกรณ์การเกษตร  4,500  แห่ง 
 สหกรณ์ประมง     ๑๑๐  แห่ง 
 สหกรณ์นิคม      ๙๖  แห่ง 
 กลุ่มเกษตรกร  ๔.๙๒๔  แห่ง   

  หน่วย : แห่ง 
3. กิจกรรม (งานที่จะท า) เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 
60 61 62 63 64 

3.1 การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน  

2,000 2,000   2,000 2,000 1,630 

3.1 การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานและความ
เข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกร 

2,000 2,000   2,000 2,000 1,630 

3.3 การเชื่อมเครือข่ายการด าเนินธุรกิจเกษตรกร
อินทรีย์ของสถาบันเกษตรกร 

2,000 2,000   2,000 2,000 1,630 

3.4 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาด
เกษตรอุตสาหกรรม 

2,000 2,000   2,000 2,000 1,630 

4.ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 6 7 8 9 10 

 
5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ๑) สมาชิกสามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป 
 ๒) มีเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและ สามารถสร้างช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แก่สมาชิกและ
กลุ่มเกษตรกร 
 ๓) สมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน กลุ่มมีความเข้มแข็งด้านธุรกิจ  

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
 ๑) สมาชิก และกลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของปีก่อน 
 ๒) สมาชิกมีฐานะทางการเงินมั่นคงข้ึน 
 
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานสหกรณ์ส่งเสริมกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ ๑ และ พ้ืนที่ ๒ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์  
4.1 ชื่อโครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรให้มีความสามารถด้านการแข่งขัน 

1 วัตถุประสงค์  
 1.1  เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก  
 1.2  พัฒนาให้กลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง 

2. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเกษตรกร จ านวน ปีละ 1,000 แห่ง ปีที่ 5 924 แห่ง รวม 4,924 แห่ง 
หน่วย : แห่ง 

 
5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ๑) สมาชิกสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป 
 ๒) มีเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและ สามารถสร้างช่องทางการตลาดแก่สมาชิกและกลุ่มเกษตรกร 
 ๓) สมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน กลุ่มมีความเข้มแข็งด้านธุรกิจ  
 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
 ๑) สมาชิก และกลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของปีก่อน 
 ๒) สมาชิกมีฐานะทางการเงินมั่นคงข้ึน 
 
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 

 กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานสหกรณ์ส่งเสริมกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ ๑ และ พ้ืนที่ ๒ 
 
 

3. กิจกรรม (งานที่จะท า) เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
60 - 64 

60 61 62 63 64 
3.1 การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ผลิตสินค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐาน  

1,000 1,000 1,000 1,000 924 

3.1 การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานและ
ความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกร 

1,000 1,000 1,000 1,000 924 

3.3 การเชื่อมเครือข่ายการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มเกษตรกร 

1,000 1,000 1,000 1,000 924 

3.4 การส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาการ
ตลาดเกษตรอุตสาหกรรม 

1,000 1,000 1,000 1,000 924 

4.ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 3 4 5 6 7 



176 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการก ากับดูแล 
 

5.1 ชื่อโครงการ : จัดท าระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการสหกรณ์  

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   - เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ระยะที่ 1 ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
   - เพ่ือสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศให้เป็นเอกภาพ สามารถสนับสนุน

การด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 
 

2. เป้าหมาย 
กรมฯ มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

3. กิจกรรม 

กิจกรรม 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)  

60 61 62 63 64 
1.   จัดท าคุณลักษณะเฉพาะ  1 

 
1 
 

1 
 

1 
 

2.   แจ้งกลุ่มพัสดุด าเนินการตาม
ระเบียบส านักนายกฯ 

 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

3.  พัฒนาโปรแกรมระบบงาน
และเชื่อมโยงระบบเครือข่าย 

 7 ระบบ 12 ระบบ 1 ระบบ 3 ระบบ 

4. ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล  1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

4. งบประมาณ (บาท)  85,496,000 72,180,000 39,760,000 10,560,000 

 
5.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   -  กรมฯ มีระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ระยะท่ี 1 ที่เป็นมาตรฐาน 
   -  มีระบบสารสนเทศที่สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน  

ต่าง ๆ อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าด้วยกันได้ 

 
6.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ขบวนการสหกรณ์ทีการเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

7.  หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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5.2 ชื่อโครงการ : จัดซื้อทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
1.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

-  เพ่ือจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของกรม-  
-  ส่งเสริมสหกรณ์ให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.  เป้าหมาย 
กรมฯ มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.  กิจกรรม 

กิจกรรม 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)  

60 61 62 63 64 
1.   จัดท าคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ฯ ที่จัดซื้อ  
pc และ notebook 

459 
 

767 
 

22 
 

388 
 

427 
 

2.   แจ้งกลุ่มพัสดุ
ด าเนินการตามระเบียบ
ส านักนายกฯ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

3.  จัดสรรให้กับหน่วยงาน ส่วนกลางและ
ภูมิภาค 

ส่วนกลางและ
ภูมิภาค 

ส่วนกลาง
และภูมิภาค 

ส่วนกลางและ
ภูมิภาค 

ส่วนกลางและ
ภูมิภาค 

4. ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

4. งบประมาณ (บาท) 9,798,000 16,643,000 476,000 8,498,000 9,349,000 

 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนพัฒนาระบบงาน
ภายในองค์กรให้มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน และเผยแพร่ข่าวสารการ
ด าเนินงานของกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ในด้านบริหารจัดการและ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานอื่น ๆ บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้ามา
สืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
 

6.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
           กรมฯ มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงทดแทนเครื่องที่เก่าช ารุด 
 

7.  หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
           ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ 

6.1 ชื่อโครงการ : โครงการสร้างระบบสารสนเทศการรายงานทางการเงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ 

1. วัตถุประสงค์:   
 ๑. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ 
    2. พัฒนาระบบการตรวจสอบและก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
๖๐ – ๖๔ 

60 61 62 63 64 
3.1 ศึกษาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ และแนวทางการบริหารข้อมูลสารสนเทศท่ี
สามารถสนับสนุนข้อมูลตามเกณฑ์ Basel 2 

/     

3.2 พัฒนาเกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ร่วมกับธนาคาร
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และปรับปรุงกฎหมาย
และประกาศใช้เกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 / /   

3.3 จัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาโปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 / /   

3.4 คณะท างานร่วมกับท่ีปรึกษาพัฒนาระบบการรายงานข้อมูล
ทางการเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และพัฒนา
คลังข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 / /   

3.5 คณะท างานร่วมกับท่ีปรึกษาพัฒนาระบบการรายงานข้อมูล
ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 / /   

3.6 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดอบรมเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ในการใช้ และจัดท าข้อมูลป้อนเข้าระบบสารสนเทศ 

  /   

3.7 คณะท างานตรวจสอบระบบการรายงานข้อมูลทางการเงิน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

  / / / 

3.8 กรมส่งเสริมสหกรณ์ออกประกาศให้สหกรณ์รายงานข้อมูล
ทางการเงินในรูปแบบชุดข้อมูล (Data Set) 

  / / / 

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 0.10 8.10 200.1 1.68 0.10 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ล้านบาท) 210.08 

 



179 
 

4. งบประมาณ 
        4.1 งบประมาณจัดประชุมคณะท างานจัดท า Workshop ปีละ 100,000 บาท 
    4.2 งบประมาณจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าระบบสารสนเทศการรายงานข้อมูลทางการเงินของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ 8,000,000 บาท 
        4.3 งบประมาณในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ดูแลระบบข้อมูล

สารสนเทศ 800,000 บาท 
        4.4 งบประมาณในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าร่วม

โครงการ 780,000 บาท 
        4.5 งบประมาณในการวางระบบสารสนเทศทางการเงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์  
200,000,000 บาท 
        4.6 งบประมาณในการปรับปรุงดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ทุก ๆ 3 ปีๆ ละ 1,000,000 บาท เป็นเงิน 4,000,000 บาท 
     รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,890,000 บาท 
 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
        5.1 สหกรณ์ออมทรัพย์มีระบบสารสนเทศในการรายงานข้อมูลทางการเงินกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
        5.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กับกรม

ส่งเสริมสหกรณ์และธนาคารแห่งประเทศไทย 
        5.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์

พร้อมทั้งจัดท าระบบการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) 
 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
     6.1 ร้อยละ 80 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์ 5,000 ล้านบาทข้ึนไป มีระบบ

สารสนเทศข้อมูลทางการเงินที่เชื่อมโยงกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
        6.2 ร้อยละ 70 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการมีความเสี่ยงทางการบริหารการเงินลดลง

ด้วยระบบการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) 
        6.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์  
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
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6.2 ชื่อโครงการ: พัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน  

1. วัตถุประสงค์:   
 1.๑  เพ่ือให้สหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุนและสวัสดิการสมาชิก 

1.2  เพ่ือให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่เข้มแข็ง 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
   2.1  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ 

๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
๖๐ – ๖๔ 

60 61 62 63 64 
3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย สถานการณ์ของสหกรณ์ 
และก าหนดแนวทางการพัฒนาสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน 

70 แห่ง 
1.4 ล้าน 

70 แห่ง 
1.4 ล้าน 

70 แห่ง 
1.4 ล้าน 

70 แห่ง 
1.4 ล้าน 

70 แห่ง 
1.4 ล้าน 

3.2 จังหวัดจัดประชุมการน ารูปแบบ/
แนวทางการพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติและ
การแก้ไขร่วมกันในสหกรณ์ได้อย่างเป็น
ระบบและมีระเบียบแบบแผน แห่งละ 
8,100 บาท จ านวน 70 แห่ง 

567,000 567,000 567,000 567,000 567,000 

3.3 ติดตามประเมินผล 
   -ส่วนกลาง 
   -ส่วนภูมิภาค แห่งละ 15,900 บาท 

 
150,000 
1,113,000 

 
150,000 
1,113,000 

 
150,000 
1,113,00 

 
150,000 
1,113,000 

 
150,000 
1,113,000 

3.4 จัดท าคู่มือ 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
๔. ประมาณการงบประมาณ  
(ล้านบาท) 

3.2ล้าน 3.2ล้าน 3.2 ล้าน 3.2 ล้าน 3.2 ล้าน  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
5.1  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์กรที่ให้ความเชื่อมั่นแก่สมาชิก 
5.2  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการอ านวยการสินเชื่อให้กับสมาชิก   

  5.3  เป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดี เกิดการขยายจ านวนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบัน
การเงินและชุมชนที่ประสบความส าเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
6.1 รอ้ยละ 80 ของสหกรณท์ี่เข้าร่วมโครงการมีการน าวิธีการและแนวทางไปด าเนินการ 
6.2 มีสหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนที่ประสบความส าเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีได้  

7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  :  กลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  

        กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
7.1 ชื่อโครงการ : จัดประชุมติดตามการปฏิบัติงานของสสจ./สสพ.ตามแผนงาน/โครงการ ปี 2560 (ระดับ
เขตตรวจราชการ)  

1. วัตถุประสงค์:  
เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ สสจ./สสพ. สามารถด าเนินงานบรรลุผลตาม 

เป้าหมาย และรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ตรวจราชการกรม สหกรณ์จังหวัด/ผอ.สสพ. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อ านวยการกลุ่ม  
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/นิคมสหกรณ์ และผู้สังเกตการณ์ ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการ ที่ผู้ตรวจราชการ
กรมแต่ละท่านรับผิดชอบ 

 
3. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
60-64 

60 61 62 63 64 
- สสจ./สสพ.ที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพจัด
ประชุมแต่ละครั้ง (ประชุม 3 ครั้ง/เขต) เป็น
หน่วยงานรับงบประมาณและจัดประชุม โดย
เปลี่ยนหน่วยงานจัดประชุมในครั้งต่อ ๆไป 
ผู้ตรวจราชการกรมเป็นผู้น าการประชุม 
จ านวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 27 ครั้ง โดยให้
สสจ./สสพ.ประสานงานผู้ตรวจราชการกรม 
เพ่ือก าหนดวันประชุมและเชิญอธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในการเปิด
ประชุม เชิญผู้ตรวจราชการกรมและผู้เข้าร่วม
ประชุมอ่ืน ๆ โดยก าหนดเวลาให้การจัด
ประชุม ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือน พ.ย.59 - ม.ค.60 
  ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือน มี.ค. – เม.ย. 60 
  ครั้งที่ 3 ในช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. 60 
- แต่ละสสจ./สสพ. ที่เข้าประชุม จัดท าข้อมูล 
แผน/ผล พร้อมปัญหาอุปสรรคหรือข้อคิดเห็น 
น าเสนอท่ีประชุม ทุกแผนงาน/โครงการ
กิจกรรมที่รับผิดชอบด าเนินงาน 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมรวม
ทุกแห่ง 
1,605 คน/
ครั้ง จ านวน 
3 ครั้ง 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมรวม
ทุกแห่ง 
1,605 คน/
ครั้ง จ านวน 
3 ครั้ง 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมรวม
ทุกแห่ง 
1,605 คน/
ครัง้ จ านวน 
3 ครั้ง 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมรวม
ทุกแห่ง 
1,605 คน/
ครั้ง จ านวน 
3 ครั้ง  

ผู้เข้าร่วม
ประชุมรวม
ทุกแห่ง 
1,605 คน/
ครั้ง  
จ านวน 3 ครั้ง 

4. ประมาณการงบประมาณ (บาท) 1,606,500 1,606,500 1,606,500 1,606,500 1,606,500 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ สามารถ 

ปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
สสจ./สสพ. เจ้าภาพที่จัดประชุม สรุปผลการประชุมพร้อมรวบรวมข้อมูล (แผน/ผล ปัญหาฯ) ของทุก 

จังหวัด จัดท าเป็นรูปเล่ม รายงานอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน ผู้ตรวจราชการกรม 

 7.   หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
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7.2 ชื่อโครงการ : พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน 

1. วัตถุประสงค์:   
 ๑.๑ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานเป็นที่ยอมรับจาก

สหกรณ์และประชาชนทั่วไป 
    ๑.๒..เพ่ือให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาตนเองให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์

และมาตรฐานกลุ่มเกษตร. 
 ๑.๓ เพ่ือให้ข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบทิศทางในการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร เพ่ือน าไปปรับใช้ในการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง บริหารการจัดการที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในสถานะปัจจุบัน 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
 สหกรณ์ทุกประเภท ทุกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกประเภท ทุกกลุ่มเกษตรกร ต้องได้รับการพัฒนา

แสะส่งเสริม. 
 

๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
๖๐ – ๖๔ 

60 61 62 63 64 
3.1 ส่วนกลาง ออกค าแนะน า แนวทางและ
สรุปผล 

ร้อยละ 
๘๒ 

ร้อยละ 
๘๓ 

ร้อยละ 
๘๔ 

ร้อยละ 
๘๕ 

ร้อยละ 
๘๖ 

3.2 ส่วนภูมิภาค แต่งตั้งคณะท างาน ประชุม
ท าความเข้าใจอย่างแจ่มชัด 

     

3.3 ประชุมร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ประเมินตนเอง 

     

3.4 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดท า
แผนพัฒนาตนเอง ให้มีความเข้มแข็งและผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

     

3.5 ประเมิน ตรวจสอบ และติดตาม รายงาน
ผล 

     

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๓,๐ 
ล้านบาท 

๔๐  
ล้านบาท 

๔๐  
ล้านบาท 

๔๐  
ล้านบาท 

๔๐  
ล้านบาท 

 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
๑. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีการบริหารการจัดการที่ดี มีการด าเนินธุรกิจตามหลักและ

วิธีการสหกรณ์  ตามหลักธรรมาภิบาล มีการวางระบบการควบคุมภายในที่ดี สุดท้ายสามารถยกระดับให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ 

๒. สหกรณ์สามารถด าเนินธุรกิจในลักษณะการพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นฐานรากในการ
พัฒนาประเทศ  ให้สมาชิกมีฐานะอยู่ดีกินดี มีสันติสุข 
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6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
 ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  :   

๗.๑ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
๗.๒ กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
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7.3 ชื่อโครงการ : พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น 

1. วัตถุประสงค์:   
 ๑.๑ เพ่ือเชิดชูเกียรติประวัติให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจ าปี ได้รับการเผยแพร่

เกียรติคุณความเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
 ๑.๒ เป็นแบบอย่างให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกร ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงการ

ด าเนินธุรกิจแบบอย่างการรวมตัวกันในรูปของสหกรณ์ ลุ่มเกษตรกร หรือรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น วิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มอาชีพ  

2. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑. สหกรณ์ทุกประเภท แยกตามประเภทสาขาการคัดเลือก ๑๑ สาขา 
 ๒. กลุ่มเกษตรกรทุกประเภท  แยกตามประเภทสาขาการคัดเลือก ๕ สาขา 
 

๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
๖๐ – ๖๔ 

60 61 62 63 64 
3.1 ส่วนกลาง ออกค าแนะน า แนวทางและ
เกณฑ์การให้คะแนนตามหมวด ที่กระทรวง
เกษตรฯ ก าหนด สรุปผล 

/ / / / / 

๓.๒ จัดประชุมคณะกรรมการ ระดับเขต และ
ระดับกรม เพ่ือพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค และน าเสนอให้
เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 

/ / / / / 

3.2 ส่วนภูมิภาค แต่งตั้งคณะท างาน ประชุม
ท าความเข้าใจอย่างแจ่มชัด 

/ / / / / 

3.3 ประชุมร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ประเมินตนเอง 

/ / / / / 

3.4 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดท า
แผนพัฒนาตนเอง ให้มีความเข้มแข็งและผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน และน าผลด าเนินงานเข้า
ประมวลผลตามเกณฑ์ดีเด่น ๕ หมวด 

/ / / / / 

3.5 ประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ดีเด่น 
๕ หมวด และสมัครขอเข้ารับการคัดเลือกใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

/ / / / / 

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๑.๗ 
ล้านบาท 

๘.๐  
ล้านบาท 

๘.๐  
ล้านบาท 

๘.๐  
ล้านบาท 

๘.๐  
ล้านบาท 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
    -  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีการบริหารการจัดการที่ดี มีการด าเนินธุรกิจตามหลักและ

วิธีการสหกรณ์  ตามหลักธรรมาภิบาล มีการวางระบบการควบคุมภายในที่ดี มีฐานะความมั่นคงทางการเงิน และ
เป็นองค์กรสนับสนุน เอ้ืออาทรต่อชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุดท้ายสามารถยกระดับให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้…และสมัครขอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ ตามล าดับ 

        -  สหกรณ์สามารถด าเนินธุรกิจในลักษณะการพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นฐานรากใน
การพัฒนาประเทศ  ให้สมาชิกมีฐานะอยู่ดีกินดี มีสันติสุข และได้รับเชิดชูเกียรติเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติ เป็นต้นแบบให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วไป หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบต่าง  ๆ ที่ใช้
ระบบ วิธีการสหกรณ์ในการด าเนินธุรกิจ 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
 ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศให้เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น

แห่งชาติ จ านวน ๑๐ รางวัล 
 
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  :   

๗.๑ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
๗.๒ กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความย่ังยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์ 
 

ไม่มีโครงการ 
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ภาคผนวก 
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ความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
 

ล าดับ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น 

1 กองพัฒนา
สหกรณ์

การเงินและ
ร้านค้า 
(กพง.) 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์สหกรณ์ 
ประกอบด้วย 
    8.1 พัฒนาโครงการหลวง เป้าหมาย 89 แห่ง งบประมาณ 13.72 ล้านบาท  
    8.2 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริเป้าหมาย 890 แห่ง        
งบประมาณ 46.57 ล้านบาท 
     โครงการดังกล่าวทั้งสอง ควรอยู่ในยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ หรือก าหนด
ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม ควบคู่กับการส่งเสริมสมาชิกให้ปฏิบัติตามแนวทางทฤษฎีใหม่ (ระดับที่ 1)   
พัฒนาเข้าสู่ ระดับที่ 2 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาให้สหกรณ์ในโครงการหลวงหรือสหกรณ์ในโครงการพระราชด าริ 
2) โครงการจัดตั้งกองทุนเยียวยาสมาชิกสหกรณ์ภายใต้เงื่อนไขการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร     
หรือสหกรณ์เพ่ือเป็นหลักประกันให้กับสมาชิก (ผู้ฝากเงิน) หรือสหกรณ์ (ผู้ฝากเงินหรือให้กู้ยืมเงิน) 
และด าเนินการกับผู้ท าให้สหกรณ์เสียหาย หรือสมาชิกเสียหาย 
3) โครงการเกษตรสีเขียว การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ให้สหกรณ์บริหารภายใต้เงื่อนไข
สิ่งแวดล้อมท่ีดี  
4) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกและสหกรณ์ การจัดตั้งกองทุนสัจจะออมทรัพย์ สนอง
นโยบายการออมแห่งชาติ   
5) โครงการสหกรณ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้สหกรณ์ด าเนินกิจการให้เป็นประโยชน์ แก่สมาชิก
และชุมชน พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจกับภาคเอกชน 
6) โครงการเกี่ยวกับ โลจิสติกส์ (Logistic) ให้สหกรณ์เป็นผู้บริหารคลังสินค้าและการขนส่ง 
7) โครงการบริหารจัดการภายใต้สภาวะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าสมัยใหม่          
หรือในเขตพ้ืนที่อาเซียนร่วมกัน 
 

2 อุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
การฝึกอบรมเพื่อสร้างนักวิจัยหลักสูตร “การเขียนงานวิจัยมืออาชีพเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์” 
ข้อคิดเห็น 
- การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย ถือเป็นการได้เปรียบในการแข่งขันกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป ท าให้องค์กรมีองค์ความรู้และสามารถน ามาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
- ปัญหาการใช้ประโยชน์ข้าราชการ “HIIP" น้อยกว่าที่ควร หรืองานที่รับผิดชอบขาดความ
สอดคล้องกับความรู้ความสามารถท่ีแท้จริงของบุคลากร 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีหลักสูตรและด าเนินการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยในต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคลและนักวิชาการในกลุ่มงานสนับสนุนทุกปี เพื่อเป็น
แรงกระตุ้นให้บุคลากรดังกล่าวหันมาสนใจงานวิจัยมากข้ึน 
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ล าดับ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการ
สหกรณ์ 
1. การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM) 
ข้อคิดเห็น 
การส่งเสริมสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ควรมีกระบวนการจัดการความรู้ที่ดี สามารถน าความรู้ที่มีอยู่
กระจัดกระจาย หรืออยู่ที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งออกมาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างเต็มที่ 
อาจท าในรูปแบบคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) เป็นการลด
ปัญหาองค์ความรู้รั่วไหลกรณีบุคลากรลาออกหรือย้ายงาน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทั้งในสายงานเดียวกัน และข้ามสาย
งาน เพื่อรักษาองค์ความรู้ไว้ส าหรับเป็นแนวทางการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานต่อไป 
2. การฝึกอบรม “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” 
ข้อคิดเห็น 
- เป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสม และมีความส าคัญมากกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่     
ส่งเสริมสหกรณ์ทุกคน 
ข้อเสนอแนะ 
- ควรเพิ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้งบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และ
บุคลากรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์ 
ข้อคิดเห็น 
- การสร้างภาพลักษณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยจ้างวางแผนในเชิงการสร้าง
ภาพลักษณ์นั้นต้องระมัดระวังการขัดกับหลักธรรมาภิบาล และหากแรงสะท้อนกลับเมื่อประชาชน
ได้รับทราบข่าวการจ้างสร้างภาพลักษณ์  
- ปัญหาภาพลักษณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในเชิงการตลาดนั้น มีปัญหาความสับสนเกี่ยว Brand 
(ชื่อกรมส่งเสริมสหกรณ์) เนื่องจากชื่อมีความใกล้เคียงกันตลอดจนปัญหาความสับสนของ Brand 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ส่วนกลาง) และส านักงานสหกรณ์จังหวัด (ส่วนภูมิภาค) ของประชาชนทั่วไป
นั้น คิดว่าเป็น Brand เดียวกัน มีภารกิจหน้าที่เดียวกัน 
- ลูกค้าภายใน คือ บุคลากรยังขาดความรักความผูกพันและความเข้าใจในงาน ท าให้ไม่สามารถขาย
งาน/สื่อสารภารกิจงานที่ชัดเจน (ซึ่งเป็นงานบริการ) ให้ผู้รับบริการ (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) ได้ ท า
ให้เมื่อเกิดปัญหาเชิงลบ ไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้ 
- การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลในปัจจุบันเป็นสื่อที่มีอานุภาพในการสื่อสารในเชิงบวกและลบสูงมาก 
หากสามารถควรคุมคุณภาพในการสื่อสารได้จะเป็นประโยชน์ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และมวลสมาชิกอย่างมาก เพราะโครงสร้างเกษตรกรในอนาคตมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงสู่ Smart 
Farmer ซึ่งโมเดลการท าธุรกิจของเกษตรกรสมัยใหม่นั้น มีแนวโน้มเน้นการท าการเกษตรเชิง
ท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น ดังนั้น การสร้างภาพลักษณ์ของ 
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ล าดับ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น 

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ภารกิจของกรมในอนาคต ควรจะเน้นไปที่การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรธุรกิจ 
(กิจกรรมบริการของสหกรณ์ภาคการเกษตร) ซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยงการท าวิจัยการพัฒนาบุคลากร
ในการให้ค าแนะน าท าธุรกิจด้านนี้เพิ่มขึ้น เพราะปัญหาส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์ของกรมเกิดจากการ
เน้นการท าธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ ซึ่งการท าธุรกิจของสหกรณ์ หากดูในมุมมองของเกษตรกรหรือ
คนทั่วไป จะแยกประเภทสหกรณ์ได้ยาก เพ่ือมุ่งเน้นการท าธุรกิจเงินกู้ สิ่งที่ยังท าให้แยกประเภท
สหกรณ์ได้ในปัจจุบันคือ อาชีพของสมาชิก 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์ว่าประชาชนระดับท้องถิ่นมีการ
รับรู้และมีมุมมองในเชิงบวกหรือไม่ มีระบบการจัดการประชาสัมพันธ์ในเชิงบวก และสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเมื่อเกิดภาพลักษณ์เชิงลบ 
- เน้นการท างานในเขตภารกิจของกรมให้ชัดเจนมุ่มภารกิจเพ่ือให้เกิดการระเบิดจากภายในมากกว่า
การสร้างภาพลักษณ์ในเชิงฉาบฉวย ต้องท าให้บุคลากรทุกคนเป็นนักประชาสัมพันธ์ จากการท างานที่
สะท้อนภารกิจงาน (บุคลากร คือ ลูกค้าภายใน เมื่อรักองค์กร จะสามารถสื่อสารงานที่ท าได้ สามารถ
ขายงานคือสื่อสารงานให้ประชาชนได้ทราบได้ ตัวอย่าง คือ SCG ที่ดูแลลูกค้าภายในเป็นอย่างดี) 
- เนื่องจากสื่อดิจิทัลในปัจจุบันมีอานุภาพในการสื่อสารในเชิงบวกและลบสูงมาก ผู้ดูแลสื่อนี้ควร
ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในระดังเชี่ยวชาญ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ
ในเชิงข้อมูล และการให้ความรู้แบบสองทางได้อย่างรวดเร็ว 
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางการประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้ทางการตลาดหรือ
การประชาสัมพันธ์ ในการวางแผนการท าการตลาดบริการให้กับองค์กร ไม่ใช่เป็นเพียงการ
ประชาสัมพันธ์ในกรอบของการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
การส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และ
นวัตกรรมมาใช้ในระบบสหกรณ์ 
ข้อคิดเห็น 
การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาในระบบสหกรณ์ ควรเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ ตลอดจนมาตรฐานการผลิต การแปรรูป การตลาด และการเงินของสหกรณ์ 
ต้องระมัดระวังความเหมาะสมของความรู้ความสามารถของบุคลากร และความพร้อมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของท้องถิ่น 
ข้อเสนอแนะ 
ก่อนน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบ ควรศึกษาความต้องการ ความพร้อม และความเป็นไปได้
ของบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีได้เต็มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล คุ้มค่ากับการลงทุน 
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ล าดับ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการก ากับดูแล 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงกับระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ 
 
ข้อคิดเห็น 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างส่วนกลางกับส่วน
ภูมิภาค จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ระบบต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่าง
แท้จริงทั้งนี้หากผู้ใช้งานระบบต้องมีความเข้าใจและพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการสอบถามความต้องการด้านระบบ (System Requirement) เพ่ือก าหนดการท างาน 
ฟังก์ชัน และบริการต่าง ๆ ของระบบเนื่องจากสภาพแวดล้อมการท างานของแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน 
2. ควรมีการตรวจสอบและการแก้ไข (หรือลบ) รายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชุดข้อมูล 
(Cleansing Data) ก่อนจัดท าฐานข้อมูลกลางเพ่ือให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
3. ควรใช้งานระบบเดิมกับระบบใหม่ควบคู่กันไป (Parallel run) ก่อนการน าระบบมาใช้งานจริง
เพ่ือลดปัญหาการใช้งานระบบ 
4. สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้ผู้ใช้งานระบบเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีมาใช้ (สามารถ
ลดขั้นตอนการท างานไม่ใช่เป็นการเพ่ิมภาระงาน) 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2560 
 

 


