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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที ่๑.๓  พัฒนาฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้เป็นมอือาชพี (Smart Manager Development Program)

๑. วัตถุประสงค์	 เพื่อพัฒนาฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้สามารถบริหารจัดการและด�าเนินธุรกิจของสหกรณ ์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

๒. กลุม่เป้าหมาย	ฝ่ายจดัการสหกรณ์	จาก	๗๘	จงัหวดั/พืน้ท่ี	แห่งละ	๑	รุน่	รุน่ละ	๕๐	คน	รวมท้ังสิน้	

๓,๙๐๐	คน

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔
๓.๑	ศึกษาและก�าหนดเกณฑ์มาตรฐาน

ประสิทธิภาพ	และองค์ความรู้ฝ่าย
จัดการสหกรณ์	

มีเกณฑ์
มาตรฐานใน
การประเมิน
ฝ่ายจัดการ

๓.๒	ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์ได้รับรู้และ
รับทราบ

มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
อย่างน้อย	
๑	ครั้ง

๓.๓	ส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความ
สามารถของฝ่ายจัดการก่อนการ
พัฒนา

มีฐานข้อมูล
ด้านองค์
ความรู้ความ
สามารถของ
ฝ่ายจัดการ

๓.๔	จัดท�าแผนและหลักสูตรการพัฒนา
ฝ่ายจัดการ

มีแผนและหลักสูตร/ทบทวนหลักสูตรในการพัฒนาฝ่ายจัดการที่
สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสม

๓.๕	ด�าเนินการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดู
งาน/ฝึกปฏิบัติจริง	(On	the	Job	
Training)	

มีจำานวน
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม	
ร้อยละ	๒๐	
ของจำานวน
ฝ่ายจัดการที่
ไม่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ	๒๐ ร้อยละ	๒๐ ร้อยละ	๒๐ ร้อยละ	๒๐

๓.๖	ประเมินผล/ติดตามผลฝ่ายจัดการ
หลังการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ข้อ	
๓.๑

อย่างน้อย
ปีละ	๒	คร้ัง

อย่างน้อย
ปีละ	๒	คร้ัง

อย่างน้อย
ปีละ	๒	คร้ัง

อย่างน้อย
ปีละ	๒	คร้ัง

๓.๗	ประกวดและมอบรางวัลเกียรติบัตร
แก่ฝ่ายจัดการสหกรณ์	ดีเด่น

๑	ครั้ง ๑	ครั้ง ๑	ครั้ง ๑	ครั้ง
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔
๓.๘	ขยายผลน�าไปสู่การพัฒนา
	 องค์ความรู้ของฝ่ายจัดการในระดับ

ที่สูงขึ้น	(High	level	Skills)

จำานวน
หลักสูตร
การพัฒนาที่
สูงขึ้นอย่าง
น้อยปีละ	
๑	หลักสูตร

๑	หลักสูตร ๑	หลักสูตร ๑	หลักสูตร

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๑๙.๔๑ ๒๒.๖๗ ๒๒.๖๗ ๒๒.๖๗ ๒๒.๖๗

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

	 ฝ่ายจัดการสหกรณ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาสามารถน�าความรู้ไปปรับใช้ในการด�าเนินงาน

ของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ

	 ๖.๑	ร้อยละ	๑๐๐	ของฝ่ายจัดการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	

	 ๖.๒	ร้อยละ	๘๐	ของจ�านวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

	 ๖.๓	 ฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	 มีการน�าความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการ	 ส่งผลให้

กิจการสหกรณ์มีผลประกอบการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ความผิดพลาดในการบริหารงานลดลง	 และผล

ส�ารวจความพึงพอใจของสมาชิกสูงขึ้นทุกปี

	 -	ปี	๖๑	ร้อยละ	๗๐	ของจ�านวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	

	 -	ปี	๖๒	ร้อยละ	๘๐	ของจ�านวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	

	 -	ปี	๖๓	ร้อยละ	๙๐	ของจ�านวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	

	 -	ปี	๖๔	ร้อยละ	๑๐๐	ของจ�านวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	

๗. หน่วยงานรับผิดชอบ

	 ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์,	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัด,	 ส�านักงาน 

ส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่	๑,	๒	
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๑.๔  พัฒนากรรมการสหกรณ์ (Smart leadership Development Program)

๑. วัตถุประสงค์  

	 เพื่อพัฒนากรรมการสหกรณ์/ผู้น�ากลุ่มให้เป็นผู้น�าด้านการบริหารงานสหกรณ์

๒. กลุ่มเป้าหมาย

	 กรรมการสหกรณ์	และผู้น�ากลุ่มสมาชิก

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	ศึกษาและก�าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ประสิทธิภาพ	และองค์ความรู้กรรมการ
สหกรณ์	และผู้น�ากลุ่มสมาชิก

มีเกณฑ์
มาตรฐานใน
การประเมิน
กรรมการสหกรณ์	
และผู้น�ากลุ่ม
สมาชิก

๓.๒	ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์ได้รับรู้และ 
รับทราบ

มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
อย่างน้อย	๑	คร้ัง

๓.๓	ส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความ
สามารถของกรรมการสหกรณ์	และผู้น�า
กลุ่มสมาชิกก่อนการพัฒนา

มีฐานข้อมูล
ด้านองค์ความ
รู้ความสามารถ
ของกรรมการ
สหกรณ์	และ
ผู้น�ากลุ่มสมาชิก

๓.๔	จัดท�าแผนและหลักสูตรการพัฒนา 
กรรมการสหกรณ์และผู้น�ากลุ่มสมาชิก	
เนื้อหาวิชา	เช่น

	 -	ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
	 -	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	 -	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
	 -	การด�าเนินธุรกิจแบบสหกรณ์
	 -	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
	 -	บัญชีสหกรณ์
	 -	การใช้เทคโนโลยี	application	สมัยใหม่
	 -	อื่น	ๆ

มีแผนและหลักสูตร/ทบทวนหลักสูตรในการพัฒนากรรมการสหกรณ์	และผู้น�า
กลุ่มสมาชิกที่สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสม

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

มีจ�านวนผู้เข้า
รับการฝึกอบรม	
ร้อยละ	๒๐	ของ
จำานวนกรรมการ

ร้อยละ	
๒๐

ร้อยละ
๒๐

ร้อยละ
๒๐

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

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

สหกรณ์	และ
ผู้น�ากลุ่มสมาชิก
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

๓.๖	ประเมินผล/ติดตามผลกรรมการสหกรณ์	
และผู้น�ากลุ่มสมาชิกหลังการพัฒนาตามหลัก
เกณฑ์ข้อ	๓.๑

๒	ครั้ง ๒	ครั้ง ๒	ครั้ง ๒	ครั้ง

๓.๗	ประกวดและมอบรางวัลเกียรติบัตรแก่
กรรมการและผู้น�ากลุ่มสมาชิกดีเด่น

๑	ครั้ง ๑	ครั้ง ๑	ครั้ง ๑	ครั้ง

๓.๘	ขยายผลน�าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้
ของฝ่ายจัดการในระดับที่สูงขึ้น	(High	level	
Skills)

จำานวน
หลักสูตร
การพัฒนาที่
สูงขึ้นอย่าง
น้อยปีละ	๑	
หลักสูตร

๑	หลักสูตร ๑	หลักสูตร ๑	หลักสูตร

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

	 	กรรมการสหกรณ์และผู้น�ากลุ่มสมาชิก	มีความรู้	ทักษะด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ที่

สอดคล้องตามอุดมการณ์	หลักการ	วิธีการสหกรณ์	และคุณค่าสหกรณ์	และผ่านการประเมินตามเกณฑ์

มาตรฐานกรรมการสหกรณ์	

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 

	 ๖.๑	ร้อยละ	๑๐๐	ของกรรมการสหกรณ์และผูน้�ากลุม่สมาชิกทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์ได้รบัการพฒันา

ศักยภาพ

	 ๖.๒	 ร้อยละ	 ๘๐	 ของจ�านวนกรรมการสหกรณ์และผู้น�ากลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

กรรมการพื้นฐาน

	 ๖.๓	กรรมการสหกรณ์และผู้น�ากลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรรมการพื้นฐาน	มีการน�า

ความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการ	ส่งผลให้กิจการสหกรณ์มีผลประกอบการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ความผิด

พลาดในการบริหารงานลดลง	และผลส�ารวจความพึงพอใจของสมาชิกสูงขึ้นทุกปี

	 -	ปี	๖๑	ร้อยละ	๗๐	ของจ�านวนกรรมการสหกรณ์และผูน้�ากลุม่สมาชกิผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

	 -	ปี	๖๒	ร้อยละ	๘๐	ของจ�านวนกรรมการสหกรณ์และผูน้�ากลุม่สมาชกิผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

	 -	ปี	๖๓	ร้อยละ	๙๐	ของจ�านวนกรรมการสหกรณ์และผูน้�ากลุม่สมาชกิผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

	 -	ปี	๖๔	ร้อยละ	๑๐๐	ของจ�านวนกรรมการสหกรณ์และผูน้�ากลุม่สมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ		:		ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๑.๕  จัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์

๒. กลุ่มเป้าหมาย	สหกรณ์ทุกประเภท

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	ศึกษาข้อมูล/ปัญหา/ความเป็นไปได้
ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
สหกรณ์

มีรายงานผล
การศึกษา
ข้อมูลความเป็น
ไปได้ในการจัด
อันดับความ
น่าเชื่อถือของ
สหกรณ์	จากผู้
บริหาร

๓.๒	จัดท�าขอบเขตงาน	ระบบและหลัก
เกณฑ์ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของสหกรณ์	และสรรหา/จัดจ้างที่
ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ

มีหลักเกณฑ์
การจัดอันดับ
ความเชื่อถือ
ของสหกรณ์

มีหน่วยงาน
ท�าหน้าที่จัด
อันดับความ
เชื่อถือของ
สหกรณ์

๓.๓	ด�าเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เป็นประจ�าปี	หรือตามแนวทางและ
หลักเกณฑ์ที่ได้จากผลการศึกษา

มีรายงาน
ความ
ก้าวหน้าทุก
เดือนและมี
ผลการจัด
อันดับความ
เชื่อถือของ
สหกรณ์ทุกปี

๑	
ครั้ง

๑	
ครั้ง

๑	
ครั้ง

๓.๔	พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจัด
อันดับความน่าเชื่อถือทุก	๓	ปี

มีรายงาน
ผลการ

ทบทวนหลัก
เกณฑ์การ
จัดอันดับ
ความน่า

เชื่อถือ	ทุก	
๓	ปี
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๕	พัฒนาสหกรณ์เพื่อยกระดับ 
ความน่าเชื่อถือ

	 -	พัฒนาบุคลกร/พัฒนาระบบและ
เครื่องมือการบริหารจัดการเพื่อให้เกิด
ความเชื่อถือ

	 -	มีระบบการสร้างแรงจูงใจและการ
ให้รางวัลสหกรณ์ที่มีผลจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของสหกรณ์อยู่ใน
ระดับ	ดีมาก	ถึงดีเยี่ยม	(มากกว่า	
๓.๕๑	ขึ้นไป)

๑.	ร้อยละ	๑๐๐	ของสหกรณ์ที่มีผลการจัดอันดับอยู่ใน
ระดับต่�าได้รับการพัฒนาแนะน�าเกี่ยวกับเครื่องมือเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับอันดับให้สูงขึ้น
๒.	มีรายงานผลการพัฒนาสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนา
แนะน�า	มีการยกระดับตนเองให้มีผลคะแนนการจัด
อันดับที่ดีขึ้น
๓.	ในปี	๒๕๖๔	ร้อยละ	๖๐	ของสหกรณ์มีผลการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์อยู่ในระดับ	ดีมาก	
ถึงดีเยี่ยม	(มากกว่า	๓.๕๑	ขึ้นไป)

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๑๕ ๑ ๑ ๑ ๑

๕. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 

	 ๕.๑	 ร้อยละ	๑๐๐	ของสหกรณ์ทีเ่ข้าร่วมโครงการสามารถเข้ารบัการจัดระดบัความน่าเช่ือได้	 

เมื่อสิ้นสุดโครงการ

	 ๕.๒	ร้อยละ	๙๕	ขึ้นไป	ของสหกรณ์มีผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์อยู่ใน

ระดับ	ดีมาก	ถึงดีเยี่ยม	(มากกว่า	๓.๕๑	ขึ้นไป)

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

	 ๖.๑	 กรมส่งเสรมิสหกรณ์มแีนวทางในการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีม่มีาตรฐาน	เชือ่ถอืได้	

	 ๖.๒	 สหกรณ์รับทราบสถานะ	ความเสี่ยง	อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรตนเอง	มีแรง

กระตุ้น	 ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาการด�าเนินงานให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้อันดับความ

น่าเชื่อถือที่ดีขึ้น

	 ๖.๓	สมาชิกสหกรณ์	สาธารณชน	และสังคมให้ความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์	 ไว้วางใจให้

เป็นองค์กรชุมชนที่มีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 		กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๑.๖  ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการสหกรณ์

๑. วัตถุประสงค์

	 ๑.๑		เพื่อสร้างระบบการบริหารงานวิจัยจนเกิดผลผลิตงานวิจัย	เพื่อน�าไปใช้ในการต่อยอด

ยกระดับ	และพัฒนางานสหกรณ์	

	 ๑.๒	เพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม

๒. กลุ่มเป้าหมาย

	 ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	กรมฯ	แต่งตั้งคณะท�างานการบริหาร
งานวิจัย

มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานการบริหารงานวิจัย	และทบทวนเป็นประจ�าปี
ทุกปี

๓.๒	จัดท�ากรอบทิศทางการวิจัย/ 
วางแผนการวิจัยของกรมฯ	รูปแบบ
ระบบการบริหารงานวิจัยที่เหมาะสม

กรอบการวิจัย/ทบทวนแบ่งไปตามโครงสร้างและภาระกิจของกลุ่มงาน
ในระดับกรม/กอง	และส�านักงานส่วนภูมิภาค	ทุกๆ	๓	ปี

๓.๓	จัดท�าคู่มือ	“การบริหารงานวิจัย 
กรมส่งเสริมสหกรณ์”

มีคู่มือกรอบการวิจัย/ทบทวน	แบ่งไปตามโครงสร้างและภาระกิจของ
กลุ่มงานในระดับกรม/กอง	และส�านักงานส่วนภูมิภาค	ทุกๆ	๓	ปี

๓.๔	ด�าเนินการฝึกอบรมเพื่อสร้างนัก
วิจัย	หลักสูตร	“การเขียนงานวิจัย
มืออาชีพเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง
สหกรณ์”

มีหลักสูตรและด�าเนินการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยในต�าแหน่งนักวิชาการ
สหกรณ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	นักทรัพยากรบุคคล	และ
นักวิชาการในกลุ่มงานสนับสนุนอื่น	ๆ	ทุก	ๆ	๓	ปี

๓.๕	กรมฯ	แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ผลงานวิจัย	/	ที่ปรึกษาด้านการวิจัย
และพัฒนา/จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญทั้ง
จากภายใน/นอก

มีประกาศ/ก�าหนด	เรื่องขอบเขตงานวิจัยต�าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์	
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	นักทรัพยากรบุคคล	และนักวิชาการ
ในกลุ่มงานสนับสนุนอื่นๆ	ทุกปี

๓.๖		หน่วยงานส่งข้อเสนอโครงการงาน
วิจัย	(Concept	Paper)	เพื่อเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาและ

	 จัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการ	
ตามข้อ	๓.๕

จ�านวนข้อเสนองานวิจัยตาม
โครงสร้างและภาระกิจของ
กลุ่มงานในระดับกรม/กอง	
และส�านักงานส่วนภูมิภาค	ไม่
น้อยกว่าหน่วยงานละ	๒	เรื่อง

จ�านวนข้อเสนองานวิจัยตามโครงสร้าง
และภาระกิจของกลุ่มงานในระดับกรม/
กอง	และส�านักงานส่วนภูมิภาค	ไม่น้อย
กว่าหน่วยงานละ	๓เรื่อง

๓.๗	ด�าเนินการตามกระบวนการวิจัยจน
เสร็จเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์

ร้อยละ	๙๕	มีรายงานผลการวิจัยตามที่ได้รับอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี

๓.๘	จัดประชุมติดตามประเมินผลการ
วิจัยและพัฒนา/การรายงานความ
ก้าวหน้า

๑	ครั้ง ๑	ครั้ง ๑	ครั้ง ๑	ครั้ง ๑	ครั้ง
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๙	จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัย ตลอดจนแสดงผลงาน
นวัตกรรมด้านการสหกรณ์หลังจาก
การน�าผลการวิจัยไปด�าเนินการแล้ว

มีเวทีแสดงผลงานทางการวิจัยสู่สาธารณะ	เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และน�าไปสู่การปฏิบัติพร้อมกับมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจ�าปี
ในสาขาต่าง	ๆ	ปีละ	๑	ครั้ง

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๑ ๒ ๒ ๒ ๒

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

	 ๕.๑	ผลลัพธ์	:	กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบการบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพ	สามารถพัฒนา

องค์ความรู้จนเกิดผลผลิตเป็นงานวิจัยเชิงนวัตกรรม

	 ๕.๒	ผลกระทบ	:	สหกรณ์	และผู้มีส่วนได้เสียสามารถน�าผลงานวิจัยไปพัฒนายกระดับการ

บรหิารจัดการการด�าเนนิงานและการให้บรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ	เพือ่พฒันาความเข้มแขง็ของสหกรณ์

อย่างเป็นรูปธรรม

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ

	 ๖.๑	 บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นนักวิจัยอย่างมืออาชีพ	 ร้อยละ	 ๘๕	 ของบุคลากรใน

ต�าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	 นักทรัพยากรบุคคล	 และนักวิชาการ

ในกลุ่มงานสนับสนุนอื่น	ๆ

	 ๖.๒	กรมส่งเสริมสหกรณ์มีผลงานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์ตามโครงสร้างและภาระกิจของ

กลุม่งานในระดบักรม/กอง	และส�านกังานส่วนภูมภิาคอย่างน้อยปีละ	๒	ผลงานต่อกลุม่ภาระกจิงาน	(เริม่

มีผลงานวิจัยในปี	๒๕๖๒)

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	 เป็นผู้รับผิดชอบ 

ระบบบริหารงานวิจัยของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในภาพรวม
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๑.๗  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ ภาครัฐและเอกชน (PPP)

๑. วัตถุประสงค์  

	 ๑.๑	เพื่อบรูณาการและสร้างการมีส่วนร่วม	ระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	เอกชน	และ

ภาครัฐ

	 ๑.๒	เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์

๒. กลุ่มเป้าหมาย	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายฯ	เอกชน	และหน่วยงานภาครัฐ

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	จัดท�าข้อมูลพื้นฐานและส�ารวจความ
ต้องการของขบวนการสหกรณ์และ
ภาคเอกชน

มีรายงานผลของสหกรณ์และภาค
เอกชนที่มีความต้องการในการสร้าง
ความร่วมมือร่วมกัน

๓.๒	คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อประสาน
ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร	เอกชน	และภาครัฐที่มี
ความต้องการสอดคล้องกัน

มีกลุ่มเป้าหมายของขบวนการ
สหกรณ์	และเอกชน	ที่มีความ
ต้องการในการสร้างความร่วมมือ
ร่วมกัน

๓.๓	จัดเวทีประชุมหารือเพื่อก�าหนด
แนวทางความร่วมมือ/MOU

มีแนวทางการจัดสร้างความร่วมมือ/
MOU	ในด้านองค์ความรู้/ด้านการ
ผลิด/การน�าเทคโนโลยี/การเพิ่ม
มูลค่า/การตลาด/การบริหารการ
จัดการ/ฐานข้อมูล/นวัตกรรมต่างๆ	
/อื่นๆ

๓.๔	ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	เช่น
				-	ความร่วมมือด้านองค์ความรู้/ด้าน

การผลิด/การน�าเทคโนโลยี/การเพิ่ม
มูลค่า/การตลาด/การบริหารการ
จัดการ/ฐานข้อมูล/นวัตกรรมต่าง	ๆ	
/อื่น	ๆ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๕๐	ของสหกรณ์
ที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาที่ดีขึ้น

๓.๕	ติดตามประเมินผล มีรายงานความก้าวหน้าทุกเดือน
และสรุปรายงานผลประจ�าปี
เสนอผู้บริหารกรม
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๖	ปรับปรุง/พัฒนาต่อยอดและขยายผล ๑.	มีรายงานผลการพัฒนา
สหกรณ์อื่นที่ได้รับการพัฒนา
แนะน�าต่อยอด
๒.	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๕๐	ของ
สหกรณ์มีการพัฒนาต่อยอดและ
ขยายผล

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

	 เกิดความร่วมมือ	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับสหกรณ์		ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 

	 ๖.๑	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๕๐	ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ลดต้นทุน/การเพิ่มผลผลิต/เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย/การบริหารการจัดการและอื่นๆ

	 ๖.๒	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๕๐	ของสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการมกีารพฒันาต่อยอดและขยายผล

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

	 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร		กรมส่งเสริมสหกรณ์
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 โครงการที่ ๑.๘  เชื่อมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าในระบบสถาบันเกษตรกร

๑. วัตถุประสงค์

	 ๑.๑	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์มีการเชื่อมโยงสินค้าคุณภาพตลอดห่วงโซ่

	 ๑.๒	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าในสถาบันเกษตรกร

๒. กลุ่มเป้าหมาย สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพและความเข้มแข็งระดับดีขึ้นไป		จ�านวน		๒,๐๐๐	แห่ง

	 ๒.๑		ระยะที่	๑	(ปี	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	ปีละ	๑๐๐	แห่ง	รวม	๕๐๐	แห่ง	

	 ๒.๒		ระยะที่	๒	–	๔	(ปี	๒๕๖๕	–	๒๕๖๙,	ปี	๒๕๗๐	–	๒๕๗๔,	ปี	๒๕๗๕	–	๒๕๗๙)	

รวม	๑,๕๐๐	แห่ง

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	พัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิตและการ
ตลาดภายใต้	Agri-map	เพื่อสร้างสินค้า
เกษตรคุณภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าของ
สมาชิก/สหกรณ์	(ด้านการผลิต/การ
แปรรูป/การตลาด)

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่ในระบบสถาบัน
เกษตรกรไม่น้อยกว่า	๒	เรื่องต่อปี

๓.๒	พัฒนาระบบการจัดการผลผลิตการเกษตร
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเครือข่ายของ
สินค้าคุณภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า

	 -	การผลิตสินค้าคุณภาพ
	 -	ระบบการจัดการกลุ่ม
	 -	การแปรรูปเพิ่มมูลค่า
	 -	การตลาด
	 -	การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
	 -	อื่น	ๆ

ร้อยละ	๑๐๐	ของสหกรณ์ที่เข้า
ร่วมโครงการที่มีฐานข้อมูลมีการ
พัฒนาระบบ

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

๓.๓	พัฒนาโครงสร้างปัจจัยพื้นฐาน	เครื่องมือ
อุปกรณ์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง	ๆ	
ที่จ�าเป็นแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่ในระบบสถาบัน
เกษตรกรไม่น้อยกว่า	๒	เรื่องต่อปี

๓.๔	การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
สินค้าตลอดห่วงโซ่	เช่น	

	 -	ด้านระบบการผลิต	การใช้เทคโนโลยี	 												
			 	 ด้านการผลิตที่ดี,	เครื่องจักรกล
			 	 การเกษตร
	 -	ด้านกระบวนแปรรูป		
	 -	ด้านการตลาด

ร้อยละ	๓๐	ของสหกรณ์มีระบบ
การผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ่

ร้อยละ	
๕๐

ร้อยละ	
๖๐

ร้อยละ	
๗๐

ร้อยละ	
๘๐

๓.๕	สร้างระบบการจัดการโลจิสติกส์ในสหกรณ์ มีรายงานการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการสร้างระบบการจัดการ
ระบบ	โลจิสติกส์ในระบบสหกรณ์

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

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๖	สร้างระบบศูนย์การค้าสินค้าสหกรณ์เพื่อ
เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าและบริการ	กระจายสู่
แหล่งพื้นที่ในทุกระดับ	อ�าเภอ/จังหวัด/ภาค/
ภายในประเทศและต่างประเทศ

มีศูนย์
การค้า
สินค้า
สหกรณ์	
๑	แห่ง

มีศูนย์
การค้า
สินค้า
สหกรณ์	
๑	แห่ง

๔	ภาค

๓.๗	ติดตามประเมินผลโครงการ

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๑๐ ๓๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

	 ๕.๑	 สถาบันเกษตรกรมีการเชื่อมโยงสินค้าคุณภาพตลอดห่วงโซ่	ลดปัญหาด้านการตลาด

	 ๕.๒	สินค้าที่ผลิตจากสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนา	สร้างมูลค่าเพิ่ม

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ

							 ๖.๑	 เกิดห่วงโซ่รายผลผลิตในสหกรณ์มากกว่าร้อยละ	๗๐	ของสหกรณ์เป้าหมาย

	 ๖.๒	จ�านวนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการเชื่อมโยงเครือข่ายมากกว่าร้อยละ	๗๐	ของ

สหกรณ์เป้าหมาย

		 ๖.๓	 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	มากกว่าร้อยละ	๕	ของปริมาณ

ธุรกิจเดิมก่อนร่วมโครงการ

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๑.๙ พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับ

ประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน 

๑. วัตถุประสงค์ 	เพื่อยกระดับศักยภาพของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์	ระดับจังหวัด	ระดับภาค	และ

ระดับประเทศ	(ทั้งในด้านกระบวนการ	การจัดพื้นที่การให้บริการและบุคลากร)

๒. กลุ่มเป้าหมาย		สหกรณ์ที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าระดับจังหวัด	ระดับภาค	และระดับประเทศ

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๖๐ – ๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	การส�ารวจ/ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพ
ของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับจังหวัด	
ระดับภาค	และระดับประเทศ	
						๑.	 มิติด้านกลุ่มผู้ผลิตสินค้าสหกรณ์	
(Supplier)	เช่น	ชนิด/คุณภาพ/ปริมาณ/
มาตรฐาน/บรรจุภัณฑ์/ระยะเวลาและการ
ส่งมอบหรือระบบโลจิสติกส์	รวมถึงระบบ
การบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล	เช่น	
GAP/Q/อย./มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
					๒.	 มิติด้านความต้องการของลูกค้า	
(Customer)	ตามแนวทาง	๓	P	ได้แก่
-	ด้านกระบวนการ	(Process)	เช่น	การ
คัดเลือกสินค้า	การจัดส่ง	เทคโนโลยีการ
ให้บริการ	การจัดการคลังสินค้า	(First	
in	–	First	out)	การใช้อินเตอร์เน็ต/Social	
Media/E-	Commerce	และการน�าระบบ
การจัดการคุณภาพมาใช้	(Lean,	Waste	
Management,TQM)
-	ด้านการจัดพื้นที่การให้บริการ	(Physical	
Aspect)	เช่นการจัดชั้นวางของ	การจัดแสดง
สินค้า	การออบแบบแบรนด์สินค้าสหกรณ์	
บรรยากาศในศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์	มุม
ส่วนตัว	ห้องน้�า	ที่จอดรถ	และสิ่งอ�านวย
ความสะดวก
-	ด้านบุคลากร	(People)	เช่น	ความรอบรู้ใน
สินค้าและบริการของเจ้าหน้าที่	การให้บริการ
ตามมาตรฐานข้อตกลง	(SLA	–	Service	
Level	Agreement)	บุคลิกภาพและชุดแต่ง
กายของเจ้าหน้าที่และการพัฒนาเจ้าหน้าที่
ด้านการให้บริการ

มีรายงานผลการ
ส�ารวจ/ศึกษาและ
วิเคราะห์ศักยภาพ
ของศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์ระดับ
จังหวัด	ระดับภาค	
และระดับประเทศ

มีรายงานผลการส�ารวจ/ศึกษาและ
วิเคราะห์ศักยภาพของศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์ระดับจังหวัด	ระดับภาค	และ
ระดับประเทศทุก	๓	ปี
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๖๐ – ๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๒	วางแผนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์	(CDC)	เชิงกลยุทธ์	โดยมุ่งเน้น
แนวทาง	๓	P	ระดับจังหวัด/ภาคและระดับ
ประเทศ	ทั้งระยะสั้นและยาว	เช่น	บ่มเพาะ
พัฒนาศักยภาพของศูนย์กระจายสินค้าฯ	
สร้างเครือข่ายการกระจายสินค้าฯ	พัฒนา
ระบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์/ระบบ
โลจิสติกส์และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า
สินค้าสหกรณ์ระหว่างประเทศ	เป็นต้น

๑.	มีแผนการพัฒนา
ศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์	(CDC)		
เชิงกลยุทธ์ระยะสั้น
และยาว
๒.	มีหลักเกณฑ์การ
พิจารณา	การคัด
เลือก	มาตรฐาน
การบริหารจัดการ 
ระบบจูงใจและ
ให้รางวัล	รวมถึง
การประเมินและ
ติดตามผลการ
ดำาเนินงานของ
ศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์	(CDC)

มีการทบทวนแผนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์	
(CDC)	เชิงกลยุทธ์ระยะสั้นและยาวทุกปี

๓.๓	ด�าเนินการตามแผนที่ก�าหนดโดยคัดเลือก
ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่มีศักยภาพและ
สมัครใจเข้าร่วมโครงการ	และขยายผลอย่าง
ต่อเนื่อง

มีศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์ที่มี
ศักยภาพและสมัคร
ใจเข้าร่วมโครงการ	
อย่างน้อย	๒๐	
สหกรณ์

๑.	มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่มีศักยภาพและสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการ	เพิ่มขึ้นปีละ	๒๐	แห่ง	ทุกปี
๒.	มีรายงานผลการด�าเนินงานของศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในระดับดีมากหรือดีเยี่ยม
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
๓.	มีรายงานผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ใน
ระดับดีมากหรือดีเยี่ยมเพิ่มขึ้นทุกปี

๓.๔	สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์
ทั้งระบบโดยการพัฒนาระบบจูงใจ	และให้
รางวัล

ร้อยละ	๗๐	ของ
สมาชิก	มีบัตร
สมาชิกแบบ	Smart	
card

ร้อยละ	๘๐	
ของสมาชิก	มี
บัตรสมาชิก
แบบ	Smart	

card

ร้อยละ	๙๐	
ของสมาชิก	มี
บัตรสมาชิก
แบบ	Smart	

card

ร้อยละ	๙๕	
ของสมาชิก	มี
บัตรสมาชิก
แบบ	Smart	

card

ร้อยละ	๙๕	
ของสมาชิก	มี
บัตรสมาชิก
แบบ	Smart	

card

๓.๕	การติดตามประเมินผล ทุกปี

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ	 สหกรณ์สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก	 และมีการเชื่อมโยง 

เครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์	ตลอดจนขยายช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าสหกรณ์

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ	 ปริมาณธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ	๔	ของปีที่ผ่านมา	

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	 และศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๑.๑๐  เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์อาเซียน

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความเชื่อมโยงกับขบวนการสหกรณ์ในอาเซียน

ด้านความร่วมมือทางการศึกษา	การบริหารจัดการสหกรณ์	การผลิต	การค้า	และการลงทุน

๒. กลุ่มเป้าหมาย	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพ

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	การจัดเวทีความร่วมมือ
ระหว่างสหกรณ์ในอาเซียน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
การศึกษา	การบริหาร
จัดการ	การผลิต	การค้า	
และการลงทุน

มีระบบการค้า
ชายแดนระหว่าง
ประเทศ
๖	แห่ง

มีเวทีความร่วมมือ
๘	คร้ังต่อปี

มีเวทีความร่วมมือ	
๘	คร้ังต่อปี

มีเวทีความร่วมมือ	
๘	คร้ังต่อปี

มีเวทีความร่วมมือ	
๘	คร้ังต่อปี

๓.๒	สร้างศูนย์เรียนรู้ด้าน
การสหกรณ์ภาคพื้นอาเซียน

การระดมทุนเพื่อตั้งกองทุนรวม
ระหว่างประเทศ
ในระบบสหกรณ์อาเชียน

มีศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ภาคพื้น
อาเซียน	๑	แห่ง

๓.๓	เจรจาแสวงหาความ
ร่วมมือทางการค้าตลอด
ห่วงโซ่	ระหว่างสหกรณ์ใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและ
ไปสู่กลุ่ม	G๗	และประเทศ
อื่น	ๆ

มีระบบการเจรจาแบบ
-	ทวิภาคี		๔	คู่เจรจา
-	ไตรภาคี	๓	คู่เจรจา
-	พหุภาคี	๑	คู่เจรจา

มีระบบการเจรจาแบบ
-	ทวิภาคี	๖	คู่เจรจา
-	ไตรภาคี	๓	คู่เจรจา
-	พหุภาคี	๑	คู่เจรจา

มีระบบการเจรจาแบบ
-	ทวิภาคี	๘	คู่เจรจา
-	ไตรภาคี	๔	คู่เจรจา
-	พหุภาคี	๑	คู่เจรจา

มีระบบการเจรจาแบบ
-	ทวิภาคี	๙	คู่เจรจา
-	ไตรภาคี	๔	คู่เจรจา
-	พหุภาคี	๑	คู่เจรจา

มีระบบการเจรจาแบบ
-	ทวิภาคี	๑๐	คู่เจรจา
-	ไตรภาคี	๕	คู่เจรจา
-	พหุภาคี	๑	คู่เจรจา

๓.๔	สร้างศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

มีรายงานผลการศึกษาตามข้อ	๓.๑	-	๓.๓	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาความเป็น
ไปได้การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน

๓.๕	เชื่อมโยงระบบ
โลจิสติกส์ระบบการขนถ่าย
สินค้าท้ังทางน้�า/บก/อากาศ	
และทางราง	เพื่อให้เกิดการ
ประหยัดในระบบสหกรณ์

มีรายงานผลการศึกษาตามข้อ	๓.๑	-	๓.๔	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาความเป็น
ไปได้ในการสร้างศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศอาเซียน

๓.๖	ติดตามและประเมินผล

๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๕ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๕
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

	 ขบวนการสหกรณ์ในอาเซยีนได้มกีารแลกเปลีย่นและพฒันาความร่วมมอืในด้านต่าง	ๆ 	เช่น	

การศึกษา	การบริหารจัดการ	การผลิต	การตลาด	และการลงทุนร่วมกัน

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 

	 มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศ

อาเซียน	อย่างน้อยประเทศละ	๑	ระบบ

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	กองแผนงาน	กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	

และส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

  โครงการที่ ๑.๑๑  สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์

๑. วัตถุประสงค์ 

	 ๑.๑	 เพื่อให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์มีปริมาณเงินทุนเพิ่มมากข้ึนสนองต่อความต้องการของ

สหกรณ์

	 ๑.๒	เพื่อให้สหกรณ์สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มี	ดอกเบี้ยต�่า	และมีเงื่อนไขผ่อนปรน

	 ๑.๓	เพื่อให้สหกรณ์มีเงินทุนในการด�าเนินธุรกิจที่เพียงพอ	สามารถแข่งขันได้

๒. กลุ่มเป้าหมาย	สหกรณ์ขนาดเล็กและขนาดกลางทุกประเภท	ที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

โครงการในเขตพื้นที่จังหวัดต่าง	ๆ	ตามที่สหกรณ์ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ	

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	เพิ่มปริมาณเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์สามารถ
เข้าถึงแหล่งทุนที่มีดอกเบี้ยต่�า	และเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ

กพส.	มีเงินทุนเพิ่มขึ้น	ปีละ	๕๐๐	ล้านบาท

๓.๒	จัดหาและสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนจากหน่วยงานต่าง	ๆ	เพื่อ
การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์

สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุน/หน่วยงาน	
อื่นๆ	ปีละ	๓๐,๐๐๐	ล้านบาท

๓.๓	สนับสนุนเงินทุนตามนโยบายภาครัฐเพื่อผ่านระบบสหกรณ์ใน
การป้องกัน/แก้ไขและรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร

สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุน/หน่วยงาน	
อื่นๆ	ปีละ	๒๐,๐๐๐	ล้านบาท

๓.๔	สร้างระบบการชดเชยดอกเบี้ย	รวมถึงการอุดหนุนจ่ายขาดค่า
เบี้ยประกันภัยพืชผลสนับสนุนจากรายได้	กองทุนพัฒนาสหกรณ์

สหกรณ์ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยและค่าเบี้ยประกันภัย
พืชผล	ปีละ	๒๐๐	ล้านบาท

๓.๕	ติดตามประเมินผลโครงการ.

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

	 ๕.๑	สหกรณ์มทีนุหมนุเวยีนในการด�าเนนิงานมากขึน้	มคีวามมัน่คงจากการสะสมทนุส�ารอง	

ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นพร้อมที่จะเข้าสู่แหล่งเงินทุนภายนอกได้

	 ๕.๒	สมาชกิสามารถลดต้นทนุการผลิต	จากการได้รบัเงนิกูด้อกเบีย้ต�า่	มกีารสะสมทนุเรอืน

หุ้น	และเงินออมในสหกรณ์	และมีการจัดท�าระบบบัญชีครัวเรือน

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 

	 	ร้อยละ	๙๕	ของสหกรณ์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่า/เงื่อนไขผ่อนปรน/เพื่อ

ด�าเนินธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้

๗. หน่วยงานที่ผิดชอบโครงการ	 กลุ่มวิเคราะห์กองทุนพัฒนาสหกรณ์	 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการ

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

การพัฒนาขีดคำวามสามารถบุคำลากรให้มีคำวามเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์

โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี

๒.๑	โครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
๒.๒	โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
๒.๓	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
๒.๔	โครงการเสริมสร้างค่านิยม	ความผาสุก	และความผูกพันในองค์กร
๒.๕	โครงการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ	(KM)
๒.๖	โครงการพัฒนาระบบงานและกระบวนการท�างานของกรมส่งเสริมสหกรณ์	
				(SIPOC	Model)

PLANNING

PLANNING
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยทุธศาสตร์ที ่๒ การพฒันาขดีความสามารถของบคุลากรให้มคีวามเป็นมอือาชพีด้านการสหกรณ์

 โครงการที่ ๒.๑  พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์

๑. วัตถุประสงค์ 

	 ๑.๑	 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้	 และประสบการณ์ด้านการสหกรณ์อย่างมือ

อาชีพ	(การส่งเสริมและการก�ากับสหกรณ์)

	 ๑.๒	 เพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ด้านการสหกรณ์พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

๒. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์จากส่วนกลาง	และส่วนภูมิภาค	

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๖๐ – ๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	ตั้งคณะกรรมการก�าหนด
หลักสูตรนักส่งเสริมสหกรณ์มืออาชีพ

๑	คณะ

๓.๒	ก�าหนดหลักสูตร	นักส่งเสริม
สหกรณ์มืออาชีพ	เป็น	๓	ระดับ
-	ระดับต้น	(ด�ารงต�าแหน่ง	ปฏิบัติ
การ/ปฏิบัติงานที่มีอายุงาน	๒	ปี
ขึ้นไป)
-	ระดับกลาง	(ด�ารงต�าแหน่ง	
ช�านาญการ/ช�านาญงาน/อาวุโส)
	-	ระดับสูง	(ด�ารงต�าแหน่ง	ช�านาญ
การพิเศษ)

มี	๓	
หลักสูตร

๓.๓	พัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรที่
กำาหนด

-	บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักสูตร	(ตามข้อ	๒)	ต้องได้รับการฝึก
อบรม	ร้อยละ	๑๐๐

๓.๔	สนับสนุนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง
อย่างมีประสิทธิภาพ

-	สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรมีความ
พึงพอใจเจ้า
หน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์	ไม่น้อย
กว่าร้อยละ	๖๐

-	สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
มีความพึงพอใจ
เจ้าหน้าที่ส่ง
เสริมสหกรณ์	
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ	๗๐

-	สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
มีความพึงพอใจ
เจ้าหน้าที่ส่ง
เสริมสหกรณ์	
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ	๘๐

๓.๕	ทบทวนหลักสูตรในปี	๒๕๖๔,	
๒๕๖๙,	๒๕๗๔,	๒๕๗๙

-	หลักสูตรได้
รับการปรับปรุง		

๔. ประมาณการงบประมาณ 
(ล้านบาท)

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

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีบุคลากรที่คุณภาพสูง	 มีสมรรถนะและขีดความสามารถในด้านการ

ส่งเสริมสหกรณ์	สามารถที่จะปฏิบัติงานในต�าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ		และ

เป็นก�าลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่นการบริหารงานทีจ่ะรบันโยบายจากผูบ้รหิารระดบัสงูและน�าไปสูก่ารปฏบิตัิ		

เพื่อให้ภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด		

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จโครงการ

	 ร้อยละ	๑๐๐	ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา	และผ่านเกณฑ์การประเมิน

		 ร้อยละ	๖๐-๘๐	ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	 และกองการ 

เจ้าหน้าที่
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