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  สืบเน่ืองจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยให้ทุกส่วนราชการจัดทําแผนงานในภารกิจหลักของ
หน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และสอดคล้อง 
กับบริบท ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงจัดทําแผนยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยการมีส่วนร่วมของคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕79) ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งต้ังขึ้น ใช้กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
เป็นเคร่ืองมือหลักในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายในและภายนอก ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการ เพ่ือกําหนดตําแหน่งองค์กร กําหนดทิศทาง และแนวทางการดําเนินการ และได้รับ 
ความเห็นชอบจากผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ใหทุ้กหน่วยงานถือปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
20 ปี (พ.ศ. ๒๕60-2579) น้ี ดังน้ัน จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่า หน่วยงานในสังกัดจะได้ใช้ประโยชน์จากแผน
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕7๙) น้ี ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมาย คือ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับฐานรากของประเทศได้ในระดับหน่ึง 
 
 
        ฝ่ายเลขานุการ 
     คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕7๙) 
       กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
                กันยายน 2559 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทาง 
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความแข้งแข็ง และเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน 
 แผนยุทธศาสตร์ฉบับน้ีจัดทําขึ้นจากการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ที่เก่ียวข้องทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจากน้ันได้มีการ
สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือกําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินการ เพ่ือยกเป็นร่างแผนยุทธศาสตร์และเปิดโอกาส 
ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แล้วนํามาปรับปรุงให้สมบูรณ์ก่อนเสนอและได้รับ 
ความเห็นชอบจากผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
 
วิสัยทัศน์ 
 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม 
ในระดับฐานรากของประเทศ 
 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 3. พัฒนาระบบการกํากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 4. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ปี 2560-2564   เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถของ
สหกรณ์ ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปี 2565-2569   เป็นองค์กรที่นําระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยี และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์มีความสามารถทางการแข่งขันและมีภาพลักษณ์ที่ดี 
 ปี 2570-2574  เป็นองค์กรที่ยกระดับความสามารถของขบวนการสหกรณ์ให้สามารถกํากับและพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ปี 2575-2579  เป็นองค์กรที่รักษาความสมดุลของสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับฐานรากของประเทศ ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 รวม 8 ยุทธศาสตร์ 37 โครงการ ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ 
  1.1 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 ปี  
(สู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2560-2579) 
  1.2 โครงการสร้างกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบเพ่ือพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม 
  1.3 โครงการพัฒนาฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพ(Smart Manager Development 
Program) 
  1.4 โครงการพัฒนากรรมการสหกรณ์ (Smart leadership Development Program) 
  1.5 โครงการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของสหกรณ์ 
  1.6 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ ภาครัฐและเอกชน (PPP) 
  1.7 โครงการเช่ือมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าในระบบสถาบันเกษตรกร 
  1.8 โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์  (CDC) ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน  
  1.9 โครงการเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์อาเซียน 
  1.10 โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ 
  1.11 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการสหกรณ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 
  2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 
  2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
  2.3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 
  2.4 โครงการเสริมสร้างค่านิยม ความผาสุก และความผูกพันในองค์กร 
  2.5 โครงการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM) 
  2.6 โครงการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทํางานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (SIPOC Model) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
  3.1 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  3.2 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์ 
  3.3 โครงการสหกรณ์สีเขียว (Green Coop) 
  3.4 โครงการส่งเสริมและขับเคล่ือนให้สหกรณ์ระดับอําเภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับฐานรากของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์ 
  4.1 โครงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  4.2 โครงการส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 



ง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการกํากับดูแล 
  5.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมสหกรณ์ 
  5.2 โครงการพัฒนาการเรียนรู้การจัดทําเว็บไซต์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  5.3 โครงการเกษตรดิจิตอล 
  5.4 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอ่ืน 
  5.5 โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพ่ือใช้ในการ แนะนํา ส่งเสริม กํากับ และตรวจสอบ 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  5.6 โครงการ IT เพ่ือการใช้อํานาจนายทะเบียนสหกรณ์ 
  5.7 โครงการ IT เพ่ือการตรวจการสหกรณ์ 
  5.8 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธ์ิ ให้กับนิคมสหกรณ์และสหกรณ์ 
ในเขตนิคมสหกรณ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ 
  6.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  6.2 โครงการจัดต้ังธนาคารสหกรณ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
  7.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์ที่ดี 
  7.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความย่ังยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์ 
  8.1 โครงการสร้างและส่งเสริมธรรมาภิบาลให้กับสหกรณ์ 
  8.2 โครงการสร้างความย่ังยืนให้แก่สหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทที่ 1 บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 
  สืบเน่ืองจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยให้ทุกส่วนราชการจัดทําแผนงานในภารกิจหลัก        
ของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ทั้งน้ีเพ่ือมุ่งเน้นไปสู่ประเทศไทย 4.0 ภายในช่วงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ตลอดจนทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -
2564)  มุ่ งเน้นคนเป็นศูน ย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่ วนร่วม  มุ่ งสร้างความเข้มแข็ งและย่ังยืน                
ให้กับภาคการเกษตรของประเทศภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการเกษตร ด้วย ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และสอดคล้องกับบริบท 
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักใน
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรของประเทศ โดยเฉพาะสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีทิศทางที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมท้ังมียุทธศาสตร์ในการสร้างความมั่นคงด้านการสหกรณ์ 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาในด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่จะช่วยในการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด 
เป็นปัจจัยสําคัญ จึงเป็นหน้าที่และภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่จะพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี เครื่องมือ
อุปกรณ์ การบริหารจัดการที่ทันสมัย ในขบวนการสหกรณ์  นอกจากน้ัน เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของ
รัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศ ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จึงเป็น
ภารกิจที่ท้าทายอย่างย่ิง รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)     
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ได้กําหนดให้การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงภารกิจของส่วน
ราชการ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอีกด้วย 
  ด้วยเหตุผลและความจําเป็นดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงต้องมีการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จึงต้องดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมสําหรับการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ รองรับภารกิจในระยะ 20 ปีข้างหน้า ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง 
  2. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถนํายุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ไปใช้เป็น
กรอบแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างเป็นเอกภาพ ทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน  
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วิธีดําเนินงาน 
  ๑. แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕60-2579)  
  ๒ . ทบทวนสถานภาพ  และรวบรวมข้อมูลเอกสาร เพ่ือสรุปสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง ปัจจัย
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
  ๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕60 - 
๒๕7๙ )  เพ่ื อ วิ เคราะห์ข้อมู ล  สถานการณ์ ที่ เปลี่ ยนแปลง ปั จจั ยสภาพแวดล้อมภายในภายนอก 
กําหนดประเด็นความท้าทาย ทบทวน/กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวช้ีวัด และการแปลง
ยุทธศาสตร์เป็นแผนงาน/โครงการเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ  
  ๔ ยกร่างแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕7๙) ประกอบด้วย บทนํา  
สภาพทั่วไปและกรอบการพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทํายุทธศาสตร์           
และยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  5. เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕7๙) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วนํามาปรับร่างแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
  6. เสนอขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕7๙) ต่อผู้บริหาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์มียุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
  2. กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางในการยกระดับและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในระยะ 20 ปี  
ทั้งด้านการพัฒนาความเข้มแข็ง ขีดความสามารถบุคลากร การสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของสหกรณ์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ และการกํากับดูแล พัฒนาระบบ
คุณภาพมาตรฐานสากล การสร้างความย่ังยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์ 
 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2  
สภาพทั่วไปและ 

กรอบการพิจารณาจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ 
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บทที่ 2 สภาพทัว่ไปและกรอบการพิจารณาจดัทําแผนยุทธศาสตร ์
 

สภาพทั่วไปของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานภาครัฐอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีภารกิจเก่ียวกับการส่งเสริมเผยแพร่และให้ความรู้เก่ียวกับอุดมการณ์ หลักการ
และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมสนับสนุนคุ้มครอง   
และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งโดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในการดําเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจให้ มี
ประสิทธิภาพและมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์สู่ระดับสากลเพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 ๑. อํานาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
     อํานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พ.ศ.๒๕57 ดังน้ี 
  (๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
  (๒ ) ส่งเสริมสนับสนุนและดําเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายในการ 
รับจดทะเบียนส่งเสริมแนะนํากํากับและดูแลสหกรณ์รวมทั้งอํานาจหน้าที่อื่น ๆ ที่นายทะเบียนสหกรณ์ 
สั่งการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
  (๓) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
  (๔ ) ส่งเสริมเผยแพร่และให้ความรู้เก่ียวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ 
ให้แก่บุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
  (๕) ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์การบริหารจัดการองค์กรและ 
การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 
  (๖) ศึกษาและวิเคราะห์เพื ่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ ์แห ่งชาติ 
  (๗ ) ศ ึกษาและว ิเคราะห ์ความต ้องการของตลาดส ินค ้าสหกรณ  ์และสร ้างเคร ือข ่าย 
การเช ื่อมโยงธ ุรก ิจระหว ่างสหกรณ ์ก ับสหกรณ์สหกรณ ์ก ับเอกชนท ั้งในประเทศและต ่างประเทศ 
  (๘) ส่งเสริมและสนับสนุนด ้านเงินท ุนข้อม ูลสารสนเทศเทคโนโลยีและทรัพยากร 
อื่น ๆ ท ี่เหมาะสมในการด ําเน ินงานของสหกรณ ์และกล ุ่มเกษตรกร 
  (๙ ) ปฏ ิบ ัต ิการอื ่น ใดตามที ่กฎหมายก ําหนดให ้เป ็นอ ํานาจหน ้าที ่ของกรมหร ือ 
ตามที่รัฐมนตรีหร ือคณะร ัฐมนตร ีมอบหมาย 
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 ๒. ค่านิยมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประกาศค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔   
เพ่ือการสร้างค่านิยมร่วมในการทํางานเชิงรุกที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิในการทํางานและคุณภาพการให้บริการที่ดี       
แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดังน้ี “ริเริ่มสร้างสรรค์มุ่งม่ันฟันฝ่าพัฒนาสหกรณ์” 
  ริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative thinking : C) หมายถึงบุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์        
คิดหาแนวทางใหม่ๆเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 
  มุ่งม่ันฟันฝ่า (Proactive working : P) หมายถึงทํางานด้วยความกระตือรือร้นอย่างมีสติ     
และมีเหตุผลทํางานอย่างเป็นสุขด้วยใจที่มุ่งมั่นสู่จุดหมายเพ่ือผลสัมฤทธ์ิของงาน 
  พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperatives : D) หมายถึงมุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ให้มีความเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ 

 ๓. โครงสร้างและอัตรากําลงัของกรมส่งเสริมสหกรณ ์
ตารางที่ 1 โครงสร้างและอัตรากําลังของกรมส่งเสริมสหกรณ์   ณ วันที่ 19 สงิหาคม 2559 

ที่  หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
พนักงาน
ราชการ 

รวม  

1  อธิบดี 1 - - 1 

2  รองอธิบดี 3 - - 3 

3  ผู้ตรวจราชการกรม 9 - - 9 

4  นักวิชาการสหกรณ์ ชก/ชพ(ศอบต.) 1 - - 1 

5  กลุ่มตรวจสอบภายใน 10 3 -  13 

6  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 1 1 7 

ราชการบรหิารส่วนกลาง 

7  สํานักงานเลขานุการกรม  36  3  17  56 

8  กองการเจ้าหน้าที่  44  5  9  58 

9  กองคลัง  49  17  9  75 

10  กองแผนงาน  36  1  12  49 

11 
 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการ
สหกรณ ์

 70  4  17  91 

12 
 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและ
ร้านค้า 

 42  3  10  55 
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ที่  หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
พนักงาน
ราชการ 

รวม  

13 
 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและ
กลุ่มเกษตรกร 

61  7  20  88 

14 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 27  3  16  65 

15 
 สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 

 46  3  16  65 

16 
 สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 

 39  3  19  61 

17 
 สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ ์

 179  110  62  351 

18  กองประสานงานโครงการ พระราชดําริ  5  -  3  8 

19  สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย  32  -  10  42 

20 
 สถาบันพัฒนาเคร่ืองจักรกลและพ้ืนที่
สหกรณ ์

 7  1  2  10 

21 
 สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการ
สหกรณ ์

 9  -  -  9 

ราชการบรหิารส่วนภูมิภาค 

22  สํานักงานสหกรณ์จังหวัด  2,426  753  1,283  4,462 

 
 รวมทั้งหมด  3,137  917  1,501  5,555 
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 ๔. กฎหมายสาํคญัในการส่งเสริมสหกรณ ์
 

กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคบัทีส่าํคญั สาระสาํคญั 
พระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

เป็นการกําหนดหลัก เกณ ฑ์และวิ ธีการจัด ต้ั งสหกรณ์ 
การรับจดทะเบียนการควบการแยกและการเลิกสหกรณ์ให้
เกิดความร่วมมือระหว่างภาคสหกรณ์ภาคเอกชนและภาครัฐ
ในการพัฒนาสหกรณ์และทุนในการส่งเสริมกิจการของ
สหกรณ์และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ 
พ.ศ. ๒๕๑๑และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

เป็นการจัดที่ดินของรัฐเพ่ือให้ประชาชนได้มีที่ต้ังเคหะสถาน 
และประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินน้ันโดยจัดต้ังเป็น
นิคมและให้ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกนิคมแล้วเข้าทําประโยชน์
ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ตามกําลังแห่งครอบครัว ของสมาชิก
นิคมน้ันแต่ไม่เกินครอบครัวละห้าสิบไร่โดยให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ีในส่วนที่เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของตน 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดต้ังกลุ่ม
เกษตรกรการดําเนินการด้านผลิตการค้าและการบริการ  
การกํากับดูแลการควบและการเลิกกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้มี
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 

กฎหมายอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการดําเนินกิจการ
อ่ืนๆ เช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายอาญาประมวลรัษฎากร  
เป็นต้น 

เป็นกฎหมายมหาภาค  เป็นการกําหนดความผิดและ
บทลงโทษท้ังทางแพ่งและอาญา แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลที่กระทําผิด 
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 ๕. กลุ่มผู้รบับริการและแนวทาง/วิธีการในการใหบ้รกิารของกรมส่งเสริมสหกรณ ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางและวิธีการการให้บริการแก่ผู้รับบริการดังน้ี 

ผู้รบับรกิาร แนวทางและวิธีการการใหบ้ริการ 
สหกรณ ์ - ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ความรู้เรื่องสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ 

- ให้การฝึกอบรมแก่คณะกรรมการสมาชิกและพนักงานของสหกรณ์ 
ในการดําเนินธุรกิจและการประกอบอาชีพของสมาชิก 
- การใช้อํานาจนายทะเบียนสหกรณ์ในการรับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ 
การสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่องการควบ/การแยกการเลิกและการขีดช่ือ  
จากทะเบียน 
- ส่งเสริมแนะนํากํากับให้สหกรณ์ดําเนินการให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของมวล
สมาชิกและต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง
ด้วย 
- สนับสนุนเงินทุนให้แก่สหกรณ์เพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจ 
- สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดให้แก่สหกรณ์/  
กลุ่มเกษตรกรเช่นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
การประสานหาตลาดท้ังในและต่างประเทศการสนับสนุน Website เพ่ือเป็น
ช่องทางการตลาด 
- สนับสนุนให้สหกรณ์ส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิก 
- สนับสนุนการสร้าง/เช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
- จัดที่ ดินเพ่ือการครองชีพเฉพาะในส่วนที่ เก่ียวกับการนิคมสหกรณ์และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

กลุ่มเกษตรกร 
 

- ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ความรู้เรื่องสหกรณ์แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
- ให้การฝึกอบรมแก่คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรในการดําเนินธุรกิจและการ
ประกอบอาชีพของสมาชิก 
- การใช้อํานาจนายทะเบียนเกษตรกรในการแก้ไขข้อบังคับการสั่งการให้การ
แก้ไขข้อบกพร่องการเลิกและขีดช่ือจากทะเบียน 
- ส่งเสริมแนะนํากํากับให้กลุ่มเกษตรกรดําเนินการให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
มวลสมาชิกและต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้องด้วย 
- สนับสนุนเงินทุนให้แก่กลุ่มเกษตรกรเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจ 
- สนับสนุนการสร้าง/เช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
- สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกร
เช่นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์การพัฒนาบรรจุภัณฑ์การประสานหาตลาด
ทั้งในและต่างประเทศการสนับสนุนเว็ปไซต์เพ่ือเป็นช่องทางการตลาด 
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ผู้รบับรกิาร แนวทางและวิธีการการใหบ้ริการ 
ประชาชนทั่วไป 
(รวมทั้งพระภิษณุสงฆ์ 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ด้วย) 

- ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ความรู้เรื่องสหกรณ ์
- รับจดทะเบียนจัดต้ังสหกรณ์ 

 
 ๖. แผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์เริ่มใช้แผนทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนเพ่ือตอบสนองผู้รับบริการฉบับแรก
เรียกว่าแผนทิศทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๖) และแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริม
สหกรณ์(พ.ศ.๒๕๓๘ - ๒๕๔๐) ถือว่าเป็นแผนระยาว๑๐ปีต่อมาได้จัดทําแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ฉบับที่๒  (พ .ศ .๒๕๔๘ -๒๕๕๑ ) ฉบับที่๓ เป็นแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์พ .ศ . ๒๕๕๒  - ๒๕๕๕ 
และฉบับที่ 4 เป็นแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2555-2559 เป็นฉบับล่าสุดที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ใช้โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

วิสัยทัศน์ 
  มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

พันธกิจ 
๑. ยกระดับคุณภาพและขยายการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง    

ของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
  ๒. ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาระบบสหกรณ์ 

๓. เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์ 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสํานึกความเป็นสหกรณ์และการมีส่วนร่วม 

  ๕ . ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการบริหารจัดการทางด้าน
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์ 
  ๖ . สนับสนุนและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดําเนินงานเพ่ือตอบสนอง           
ความต้องการของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้หลักการสหกรณ์สากลและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  ๗. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและบุคลากรให้เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ 
  



11 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์และตัวช้ีวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

๑. เร่งรัดยกระดับคุณภาพและ
ขยายการให้บริการแก่สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกรและประชาชน
ทั่วไป 

๑. สหกรณก์ลุม่เกษตรกร
สมาชิกและประชาชน 
ทั่วไปได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนา 

๑. จํานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
๒. ร้อยละของสหกรณ์ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
๓. ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
๔. ร้อยละของจํานวนสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีอัตราการ
เพ่ิมของปริมาณธุรกิจ 
๕. ร้อยละของสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร/
กลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
๖. จํานวนนิคมสหกรณท์ี่บรรลุผลตาม
หลักเกณฑ์การจัดนิคมสหกรณ์ 
๗. ร้อยละของจํานวนเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ทีส่หกรณ์ได้รับการสนับสนุน 
๘. ร้อยละของจํานวนสหกรณ์ได้รับการ
สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
เพ่ิมขึ้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
๒. เสริมสร้างจิตสํานึกความ
เป็นสหกรณ์การมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนการสร้างเครือข่าย
พันธมิตรทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรมให้เข้มแข็งใน
ระบบสหกรณ์ 

๒. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรและประชาชน 
ทั่วไปมีความเช่ือมั่นและศรัทธา
ในระบบสหกรณ์ 

๑. จํานวนเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม 
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ 
๒. จํานวนบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่ม 
เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ในเรื่อง 
อุดมการณ์หลกัการวิธีการสหกรณ์อย่าง
เข้มข้น 
๓. ร้อยละของจํานวนสมาชิกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรที่เพ่ิมขึ้น 
๔. จํานวนเครือข่ายทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม 
๕. จํานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ 

๓. สนับสนุนระบบสหกรณ์ให้
เป็นพลังสําคัญในการขับเคลือ่น
เศรษฐกิจและสังคมในระดับ
ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ 

๓. สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร
เป็นพลังสําคัญใน 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับชุมชน 
ท้องถิ่นและประเทศ 

๑. ร้อยละของปริมาณธุรกิจของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรเทียบกับผลิตภัณฑ์  
มวลรวมของประเทศ(GDP) 
๒. จํานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้า
ร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมกับ
ชุมชนและท้องถิ่น 

๔. ปรับโครงสร้างองค์กรพัฒนา
บุคลากรและขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๔. เป็นหน่วยงานที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีความ 
พร้อมในการดําเนินงานเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการอย่างเสมอภาค 
และเท่าเทียม 

๑. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (ร้อยละโดยเฉล่ีย) 
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 7.สถิตสิําคญัของสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร 

  7.1 จํานวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 
   ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ประเทศไทยมจีํานวนสหกรณ์ทั้งสิ้น(รวมชุมนุม) 
8,270 แห่งโดยแยกเป็นสหกรณ์ที่มสีถานะดําเนินการ 6,851 แห่งและยังไม่เริ่มดําเนินการ290 แห่ง 
แยกตามประเภทสหกรณ์ ดังน้ี 
   สหกรณ์การเกษตร  จํานวน  4,500 แห่ง 
   สหกรณ์ประมง   จํานวน     110 แห่ง 
   สหกรณ์นิคม   จํานวน       96 แห่ง 
   สหกรณ์ออมทรัพย์  จํานวน  1,496 แห่ง 
   สหกรณ์ร้านค้า   จํานวน     241 แห่ง 
   สหกรณ์บริการ   จํานวน  1,269 แห่ง 
   สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  จํานวน     558 แห่ง 
             รวมทั้งสิน้  8,270 แห่ง 
   ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ประเทศไทยมจีํานวนกลุ่มเกษตรกรทั้งสิ้น 
4,924แห่งโดยแยกเป็นกลุ่มที่มีสถานะดําเนินการธุรกิจและไม่ดําเนินธุรกิจ (Active) 4,042กลุม่ 
และกลุ่มที่มสีถานะอยู่ระหว่างชําระบัญชี (Non Active) 882กลุม่ แยกตามประเภท ดังน้ี 
   กลุ่มเกษตรกรทํานา  จํานวน  2,434 กลุ่ม 
   กลุ่มเกษตรกรทําไร่  จํานวน     655 กลุ่ม 
   กลุ่มเกษตรกรทําสวน  จํานวน     945 กลุ่ม 
   กลุ่มเกษตรกรประมง  จํานวน       57 กลุ่ม 
   กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์  จํานวน     782 กลุ่ม 
   กลุ่มเกษตรกรอ่ืน ๆ  จํานวน       51 กลุ่ม 
             รวมทั้งสิน้  4,924 กลุม่ 
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  7.2 จํานวนสมาชิกสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร 

ตารางที่ 2   จาํนวนสมาชิกสหกรณ ์

ประเภทสหกรณ์ จํานวนสหกรณ์(แห่ง) จํานวนสมาชิก(คน) 
สหกรณ์การเกษตร 3,613 6,403,733 
สหกรณ์ประมง 77 15,500 
สหกรณ์นิคม 89 185,747 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 1,416 2,889,496 
สหกรณ์ร้านค้า 161 704,185 
สหกรณ์บริการ 1,119 482,114 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 544 806,452 

รวม 7,019 11,487.227 
หมายเหตุ  ไมร่วมชุมนุมสหกรณ์และเฉพาะสหกรณ์ที่มสีถานะดําเนินธุรกิจและไม่ได้ดําเนินธุรกิจ (Active) 
 

ตารางที่ 3   จาํนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

ประเภท จํานวนกลุ่มเกษตรกร(กลุ่ม) จํานวนสมาชิก(คน) 
กลุ่มเกษตรกรทํานา 2,000 305,931 
กลุ่มเกษตรกรทําไร ่ 564 71,079 
กลุ่มเกษตรกรทําสวน  764 107,819 
กลุ่มเกษตรกรประมง  39 3,299 
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์  674 57,855 
กลุ่มเกษตรกรอ่ืน ๆ  47 3,962 

รวม 4,088 549,945 
หมายเหตุ  เฉพาะกลุ่มที่มีสถานะดําเนินธุรกิจและไม่ได้ดําเนินธุรกิจ (Active) 
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  7.3 จํานวนกรรมการสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 

ตารางที่ 4   จาํนวนกรรมการสหกรณ์ 

ประเภทสหกรณ์ จํานวนสหกรณ์(แห่ง) จํานวนกรรมการ(คน) 
สหกรณ์การเกษตร 3,711 36,966 
สหกรณ์ประมง 79 773 
สหกรณ์นิคม 90 1,101 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 1,425 17,791 
สหกรณ์ร้านค้า 164 1,651 
สหกรณ์บริการ 1,125 10,967 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 547 6,634 

รวม 7,714 75,883 
หมายเหตุ สัดส่วนเฉลี่ย 11 คน/สหกรณ ์
 

ตารางที่ 5  จาํนวนกรรมการกลุ่มเกษตรกร 

ประเภท จํานวนกลุ่มเกษตรกร(กลุ่ม) จํานวนสมาชิก(คน) 
กลุ่มเกษตรกรทํานา 2,000 11,799 
กลุ่มเกษตรกรทําไร ่ 564 3,294 
กลุ่มเกษตรกรทําสวน  764 4,701 
กลุ่มเกษตรกรประมง  39 235 
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์  674 4,366 
กลุ่มเกษตรกรอ่ืน ๆ  47 333 

รวม 4,088 24,728 
หมายเหตุ สัดส่วนเฉลี่ย 6 คน/กลุ่มเกษตรกร 
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  7.4 จํานวนผูจ้ัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ ์

ตารางที่ 6  จาํนวนผู้จัดการและเจ้าหน้าทีส่หกรณ์  

ประเภทสหกรณ์ จํานวน 
ผู้จัดการสหกรณ์(คน) 

จํานวน 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์(คน) 

สหกรณ์การเกษตร 1,453 16,554 
สหกรณ์ประมง 22 76 
สหกรณ์นิคม 68 1,016 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 1,134 6,713 
สหกรณ์ร้านค้า 137 851 
สหกรณ์บริการ 342 1,263 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 284 1,746 

รวม 7,714 28,219 
 หมายเหตุ ข้อมูลสหกรณ์ที่มเีจ้าหน้าที่ 3,467 แห่ง ส่วนที่เหลือ 3,734 แห่ง เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก 
ไม่มีผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ แต่มีกรรมการทาํหน้าที่แทน  ส่วนของกลุ่มเกษตรกรไม่มีขอ้มูล 
 

  7.5 ปริมาณธุรกิจสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร 

ตารางที่ 7  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกประเภทธุรกิจ ปี 2554-2558                         (หน่วย : ล้านบาท) 

ประเภทธุรกิจ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รับฝากเงิน 559,809.22 648,747.74 587,216.74 623,008.48 764,546.15 

ให้เงินกู้ 1,249,763.31 1,194,494.10 1,233,843.03 1,199,980.06 1,269,311.55 

จัดหาสินค้า   
มาจําหน่าย 

71,419.08 83,201.13 85,365.05 119,320.15 85,376.26 

รวบรวมผลผลิต 120,700.84 109,689.86 100,878.62 85,690.09 81,111.79 

แปรรูปผลผลิต 34,708.82 27,648.09 27,407.38 27,930.82 23,966.83 

ธุรกิจบริการ 12,662.04 10,022.87 6,076.69 5,728.08 5,372.18 

รวม 2,049,063.31 2,073,803.47 2,040,787.51 2,061,657.68 2,229,684.75 
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ตารางที่  8  ปริมาณธุรกิจกลุม่เกษตรกร แยกประเภทธุรกิจ ปี 2557-2558       (หน่วย : ล้านบาท) 

ประเภทธุรกิจ ปี 2557 ปี 2558 

รับฝากเงิน 211.38 155.87 

ให้เงินกู้ 1,620.49 1,898.33 

จัดหาสินค้ามาจําหน่าย 1,050.02 828.92 

รวบรวมผลผลิต 4,942.00 4,078.57 

แปรรูปผลผลิต 845.14 629.71 

ธุรกิจบริการ 49.47 84.07 

รวม 8,718.51 7,675.47 

 
 
กรอบการพิจารณาและขั้นตอนดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 จากการศึกษาข้อมูลที่เก่ียวกับการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า 
แม้ว่าจะมีอัตรากําลัง เครื่องมืออุปกรณ์ งบประมาณ และแผนกลยุทธ์เป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริม
สหกรณ์ แต่ก็พบข้อสังเกต/ปัญหาที่สําคัญ ดังน้ี 
 1. แม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะกําหนดแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ แต่นํ้าหนักในการพัฒนา
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์หน่วยงานหลักเดียว ขณะที่งานด้านการเกษตรได้รับ
ความสําคัญทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมขับเคลื่อน 
 2. การวางแผนอัตรากําลังและการสร้างคนเพ่ือทดแทน โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการ
จํานวนมากในช่วง 2 - 3 ปีข้างหน้า  ทําให้องค์ความรู้ในตัวบุคคลไม่ได้รับการถ่ายทอดหรือมีการจัดการองค์
ความรู้ (KM) และผู้บริหารส่วนใหญ่เผชิญกับการขับเคลื่อนงานนโยบายเร่งด่วน จําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องวางแผน
พัฒนาเพ่ือทดแทนและสร้างแนวทางพัฒนาที่ย่ังยืนให้แก่ทายาทรุ่นต่อ ๆ ไป 
 3. การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพยังไม่เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเน่ือง การเติมเต็มองค์ความรู้ทักษะใน
งานด้านวิชาการที่เป็นพ้ืนฐานสําคัญ เพ่ือรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จําเป็นต้องมีการเตรียมความ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยี นวัตกรรม กฎหมายและกฎระเบียบ การปฏิรูปด้านต่าง ๆ ของ
ประเทศ การเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 รวมทั้งทักษะด้านภาษาอังกฤษและต่างประเทศ 
 4. การส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้งานด้านวิจัยพัฒนา เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ       
ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ยังได้รับการสนับสนุนหรือให้ความสําคัญ น้อย                 
ทําให้ขาดโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการวิจัย  
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 5. ช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้ภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์จะมีมากมาย แต่ก็ต้องเผชิญกับภาพลักษณ์
องค์กรที่ไม่สู้ดีนัก ด้วยประสบกับปัญหาด้านความเช่ือมั่นในขบวนการสหกรณ์หลายครั้ง เช่น ปัญหารการทุจริตใน
สหกรณ์ (อาทิ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจั่น จํากัด) ปัญหาการดําเนินธุรกิจผิดวัตถุประสงค์ (อาทิ สลากกินแบ่ง
รัฐบาล) ส่งผลกระทบทางการเงินต่อสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์  
 6. การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานส่งเสริมสหกรณ์ยังไม่ต่อเน่ืองนัก แม้ว่าจะมีการนําระบบการส่งเสริม
สหกรณ์เข้ามาใช้ในการแนะนําส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปตามหลักวิชาการก็ตาม 
แต่หลักเกณฑ์ มาตรฐานหลายๆ เรื่องยังไม่มีการพัฒนา ทบทวนหรือปรับปรุงให้ทันสมัยหรือทันต่อบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป และขาดความต่อเน่ืองและการสร้างความย่ังยืนทั้งในเรื่องของหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จากการศึกษาและประมวลปัญหาดังกล่าวข้าว จึงได้มีการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือจัดทํายุทธศาสตร์กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี ให้สามารถตอบสนองหรือแก้ไขข้อสังเกต/ปัญหาได้ โดยการจัดทํายุทธศาสตร์น้ี จะเป็น
กรอบแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ทิศทาง ปัญหา ความจําเป็น 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองการพัฒนาทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีกรอบการพิจารณาและ
ขั้นตอนการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 1. กรอบการพิจารณาในการจัดทํายุทธศาสตร ์
  ในการจัดทํายุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี ได้กําหนดกรอบในการพิจารณาโดยศึกษา
วิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลสําคัญดังน้ี 
  1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
  2) นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  3) นโยบายผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  4) แผนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564 
  5) ร่างยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี 
  6) การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0) 
 2. ขั้นตอนการดาํเนินการจัดทาํยุทธศาสตร ์
  คณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕60-2579) ได้เริ่มจัดทํา 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ โดยมีขั้นตอนเป็นลําดับ ดังน้ี 
  1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทบทวนสถานภาพในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  2) รวบรวม วิเคราะห์ จากข้อมูลเอกสาร สรุปสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่เก่ียวข้องและจากการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕7๙) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์       
ที่เปลี่ยนแปลงปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในภายนอกกําหนดประเด็นความท้าทาย ทบทวน/กําหนดวิสัยทัศน์     
พันธกิจยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัด และการแปลงยุทธศาสตร์เป็นแผนงาน/โครงการเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ 
  3) ยกร่างแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕7๙) ประกอบด้วย 
บทนํา สภาพทั่วไปและกรอบการพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทํายุทธศาสตร์ และ
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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  4) เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕7๙) เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วนํามาปรับร่างแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
  5). เสนอคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕60-2579)  
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕60-2579)  
  6) เสนอขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕7๙)  
ต่อผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน 
โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ ดังน้ี 
  1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทบทวนสถานภาพในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 โดยศึกษาจากแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ผ่านมา ข้อมูลสถิติสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
อํานาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ และกฎหมายสําคัญในการส่งเสริมสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 
  2) รวบรวม วิเคราะห์ โดยกําหนดกรอบในการพิจารณาจาก 
 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ 1) การรับฟังแนวคิดจากผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือจับประเด็น
แนวคิดและวิสัยทัศน์ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนแนวทางการเตรียม 
ความพร้อมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการยกร่างยุทธศาสตร์  2) การจัดการประชุม 
เชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕7๙) โดยระดมบุคลากรที่มี
ความรู้ประสบการณ์สูงในงานที่รับผิดชอบด้านการจัดทําแผนงาน โครงการ ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านโครงสร้าง 
และอัตรากําลัง ด้านระบบมาตรฐานต่าง ๆ โดยได้รับคําปรึกษาแนะนําจากผู้เช่ียวชาญด้านยุทธศาสตร์จาก
สถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และร่วมระดมความคิดเห็น 
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี รวม 3 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 6 
เมษายน 2559 ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนท์สปา จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2559 
ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี 
แกรนด์  จังหวัดนครปฐม  ซึ่ งจากการประชุมเชิงปฏิบั ติการดังกล่าว ทําให้ ได้ผลการวิเคราะห์  SWOT               
สรุปสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกกําหนดประเด็นความท้าทายและความ
ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวช้ีวัด และการแปลงยุทธศาสตร์ 
เป็นแผนงาน/โครงการเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ 
 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ การรวบรวมและศึกษาข้อมูลจากเอกสาร นโยบาย แผน ยุทธศาสตร์  
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 
2564) นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นโยบายผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แผนการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564  ร่างยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี และการพัฒนาสู่ประเทศไทย 
4.0 (THAILAND 4.0) 
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  3) ยกร่างแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์20 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕7๙) 
 ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕60 -     
๒๕7๙) และผู้เช่ียวชาญด้านยุทธศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียง ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการ
วิเคราะห์สังเคราะห์อย่างครอบคลุมมายกร่างยุทธศาสตร์ กําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์เป้าหมายและ
ตัว ช้ี วัด  และการแปลงยุทธศาสตร์ เป็นแผนงาน /โครงการเพ่ื อ นํ าไปสู่ การป ฏิ บั ติ  โดยวางรูปแบบ                     
ของแผนยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 สภาพทั่วไปและกรอบการพิจารณา
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทํายุทธศาสตร์ และบทท่ี 4 ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ทั้งน้ีได้นําเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์20 ปี (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕7๙)  ให้ที่ประชุม
ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  4) เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
 กรมส่ งเสริมสหกรณ์ ได้ เผยแพร่ร่ างแผนยุทธศาสตร์กรมส่ งเส ริมสหกรณ์  20  ปี  
(พ.ศ. ๒๕60-๒๕7๙) ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
จากผู้เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสามารถส่งข้อแนะนําและความคิดเห็นให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 จากน้ันจะนําข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาวิเคราะห์ความถี่ในแต่ละ
ประเด็น เพ่ือนํามาปรับร่างแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
  5) เสนอคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕60-2579)  
 เมื่อได้ปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕7๙) แล้วได้
เสนอคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์ฯ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี  
(พ.ศ. ๒๕60-๒๕7๙) ฉบับสมบูรณ์ 
  6) เสนอขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕7๙)  
 กองแผนงาน จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕7๙) 
ฉบับสมบูรณ์ เสนอขอความเห็นชอบต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน รองอธิบดี (นายเสนอ ชูจันทร์) ภายใน
เดือนกันยายน 2559 แล้วนําแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่ได้รับความเห็นชอบออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์และเอกสาร 
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน 
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บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาํยุทธศาสตร ์

 

 ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์20 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕7๙) น้ัน ได้มีการนําข้อมูลใน
หลาย ๆ ส่วนมาสรุปผลและวิเคราะห์เพ่ือประกอบในการจัดทํายุทธศาสตร์ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทํา
ยุทธศาสตร์ใน 2 ลักษณะผสมผสานกัน ประกอบด้วย 
 1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสารได้แก่ ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นโยบายผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
แผนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564 ร่างยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี และการพัฒนา         
สู่ประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0) 
 2. การศึกษาข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยระดมบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีความรู้
ประสบการณ์สูงในงานที่รับผิดชอบด้านการจัดทําแผนงาน โครงการ ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านโครงสร้างและ
อัตรากําลัง ด้านระบบมาตรฐานต่าง ๆ มาร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและร่วมระดมความคิดเห็น 
นอกจากน้ันยังได้รับคําปรึกษาแนะนําจากผู้เช่ียวชาญด้านยุทธศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียงอีกด้วย 
 โดยนํามารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ในการวางกรอบการยกร่างยุทธศาสตร์ได้ผลการวิเคราะห์ 
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ดังน้ี 

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน สาระสําคัญ 
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  

มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
มุ่งสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับภาคการเกษตร
ของประเทศภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพทางการเกษตร 

นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  1. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
(26 ก.พ.59) ระบุว่า รัฐบาลให้ความสําคญักับ
กระบวนการสหกรณ์ ซึ่งยึดหลักการรวมกลุม่ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เพ่ือความกินดีอยู่ดี เศรษฐกิจฐานราก 
มีความเจริญมัน่คง ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของสหกรณ์
ให้เข้มแข็ง มีบทบาทในการช่วยเหลือและเป็นที่พ่ึงของ
เกษตรกรอย่างแท้จริงสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นกลไก
เช่ือมโยงความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่กับการ
สนับสนุนของรัฐบาลตามแนวทางประชารัฐ 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน สาระสําคัญ 
นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ต่อ) 2. แถลงนโยบายรัฐบาล (12 กันยายน 2557) 

นโยบาย 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ   
6.15 ด้านการเกษตรจะดําเนินการ 2 เรื่อง คือ 
ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการ  และสนับสนุนให้สหกรณ์เพ่ิม
บทบาทในฐานะผู้ซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือให้
สหกรณ์เป็นผูค้้าขายสินค้าเกษตรรายใหญร่ายหน่ึง 

นโยบายผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
(พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์) 

1.“การพัฒนาระบบราชการ ให้ความสําคญักับการ
พัฒนาศักยภาพของข้าราชการ ต้องมีการวางแผน 
ให้ความรู้แก่ขา้ราชการ จัดทําโครงการโดยกําหนด
หลักสูตรที่เหมาะสมตามช่วงเวลา เพ่ือให้ทันต่อ
สถานการณ์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม 
ในยุคต่าง ๆ” 
2. นโยบาย 6 ด้านได้แก่ 1) ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้
ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ 2) ปรับโครงสร้างการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ 
3) บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็น
เอกภาพในทุกมิติ 4) สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิต
สินค้าเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผล/แปรรูป/
ส่งออกได้ 5) ป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐและ 6) ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสทิธิภาพ
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

แผนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
พ.ศ. 2560-2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งใหกั้บเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาค
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน สาระสําคัญ 
ร่างยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี  วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคัง่ย่ังยืนเปน็

ประเทศพฒันาแล้วด้วยการพฒันาตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ยุทธศาสตร์6 ด้าน ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมและ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   ยุทธศาสตรท์ีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาด้านการเกษตร
และสหกรณ ์ไดแ้ก ่
๒.ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งความสามารถในการ
แข่งขันในการพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐาน
ของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทลัและการค้าทีเ่ข้มข้น 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับ
ภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการ 
รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย
ของโลกโดยภาคเกษตรต้องเสริมสร้างฐานการผลิตให้
เข้มแข็งและย่ังยืนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่
การทําการเกษตรย่ังยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและการ
พัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัยพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) สูส่ากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
และสถาบันเกษตรกร 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน สาระสําคัญ 
 3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 

เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง
ของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญา 
มีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจรยิธรรมรู้
คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคงเน้นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเพ่ือช่วยในการสนับสนุน 
การเจริญเติบโตของประเทศ 
๕.ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชีวิต
ทีเ่ปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความ
มั่นคงด้านนํ้ารวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคมสีเขียว 
๖.ยุทธศาสตรด์้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการ
บรหิารจดัการภาครัฐเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาด 
ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสงู 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจ
ไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลโดยให้
ความสาํคัญในเรื่อง 
(๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย
เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน สาระสําคัญ 
การพัฒนาสู่ประเทศไทย4.0 (THAILAND 4.0) ประเทศไทย 4.0 เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ประเทศ

มีรายได้สูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการเปลี่ยน
ผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสําคัญ คือ  
1.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม (Traditional 
Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้น
การการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) 
โดยเกษตรกรต้องร่ํารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
2.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่
และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น 
Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 
3.เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้าง
มูลค่าค่อนข้างตํ่า ไปสู่ High Value Services 
4.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 
“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการพัฒนา “เครื่องยนต์เพ่ือ
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม”่ (New 
Engines of Growth) ด้วยการแปลง “ความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยู่ 2 ด้าน คือ “ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิง
วัฒนธรรม” ให้เป็น “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” 
โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 
“5 กลุม่เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย” คือ 
1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  
2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์  
3.กลุ่มเครื่องมอือุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบ
เครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน สาระสําคัญ 
 4.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและ

บังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว 
5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการ 
ที่มีมูลค่าสูง  
ดังน้ัน กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ 
“ประเทศไทย 4.0” ม ี3 ประเด็นที่สําคัญคอื 
1.เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี           
(ระยะ 5 ปีแรก) ในการขับเคล่ือนไปสู่การเป็นประเทศ  
ที่ มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 
2.เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา 
และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน 
3.เป็นการผนึกกําลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด 
“ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐที่ผนึกกําลังกับเครือข่าย
พันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบคุลากรระดับ
โลก ภายใต้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ 
“รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน” 

 
 จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนจากการทบทวนสถานภาพด้านการส่งเสริมสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า 
 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้นํ้าหนักงานด้านการเกษตรเป็นสําคัญ และให้ความสําคัญในเรื่อง 
ของวิสาหกิจชุม สถาบันเกษตรกร  ไม่ครอบคลุมสหกรณ์ทุกประเภท ขณะที่มองว่าการพัฒนาสหกรณ์และ      
กลุ่มเกษตรกรเป็นภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์หน่วยงานหลักเดียว  
 2. การวางแผนอัตรากําลังและการสร้างคนเพ่ือทดแทน เกิดช่องว่างโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหาร                
ที่จะเกษียณอายุราชการจํานวนมากในช่วง 2 - 3 ปีข้างหน้า  ทําให้องค์ความรู้ในตัวบุคคลท่ีจะส่งต่อหรือถ่ายทอด 
สู่การจัดการองค์ความรู้ (KM) สู่รุ่นต่อไป มีช่องว่างมากถึง 5 - 10 ปี จําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องวางแผนการพัฒนา 
เพ่ือทดแทนและสร้างแนวทางพัฒนาที่ย่ังยืนให้แก่ทายาทรุ่นต่อ ๆ ไป 
 3. การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพยังไม่เป็นระบบและต่อเน่ืองมากนัก การเติมเต็มองค์ความรู้ทักษะในงาน
ด้านการส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสําคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว จําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม กฎหมาย 
การปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ 
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 4. งานด้านวิจัยพัฒนาด้านสหกรณ์ยังมีน้อยมากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการส่งเสริม
และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ยังได้รับการสนับสนุนหรือให้ความสําคัญน้อย ทําให้ขาดโอกาส              
ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการวิจัยในด้านน้ี 
 5. ภาพลักษณ์องค์กร ในช่วงหลายปี สหกรณ์ในการส่งเสริมของกรมส่งเสริมสหกรณ์มักได้รับข่าวคราว
ด้านลบอยู่บ่อย ๆ เช่น ปัญหารการทุจริตในสหกรณ์ (อาทิ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจั่น จํากัด) ปัญหาการ
ดําเนินธุรกิจผิดวัตถุประสงค์ (อาทิ สลากกินแบ่งรัฐบาล) และนับวันจะทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบทาง
การเงินต่อสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ ์การเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาล่าช้าไม่ทันกาล 
 6. เครื่องมือในการส่งเสริมสหกรณ์มีอยู่ แต่ยังขาดความต่อเน่ืองในการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานต่าง ๆ เช่นระบบมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ (Cooperative Quality 
Award : CQA) ระบบการส่งเสริมสหกรณ์  (Cooperative Promotion System : CPS) มาตรฐานสหกรณ์ 
(Cooperative Standard) และเร่งการสร้างความย่ังยืนทั้งในเร่ืองของหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

สรปุการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมองคก์ร (SWOT Analysis) 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดแผน
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์20 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕7๙) โดยระดมบุคลากรที่มีความรู้ประสบการณ์สูงในงานที่
รับผิดชอบด้านการจัดทําแผนงาน โครงการ ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านโครงสร้างและอัตรากําลัง ด้านระบบ
มาตรฐานต่าง ๆ โดยได้รับคําปรึกษาแนะนําจากผู้เช่ียวชาญด้านยุทธศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียง  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์      
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี รวม 3 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน 2559 ณ ไอธารา    
รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2559 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัด
นครนายก และคร้ังที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม
โดยบุคลากรได้ร่วมกันจัดทํา SWOT เพ่ือวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทั้งน้ีสรุปผลการ
วิเคราะห์ได้ดังน้ี 
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ภาพที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรมส่งเสริมสหกรณ ์
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บทที่ 4 

ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์  

20 ป ี(พ.ศ.2560-2579) 
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บทที่ 4 ยทุธศาสตรก์รมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

 

ภาพรวมยทุธศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ภาพรวมยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

  

วสิัยท ัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 20 ปี 

ปี 2560-2564 
เป็นองค์กรท ี่มุ่งเน้นพฒันา
ส่งเสริมภาพลักษณ์ท ี่ด ี และ
พฒันาข ีดความสามารถของ
สหกรณ์ ด้วยระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ  บุคลากรมือ
อาชีพ  และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปี 2565-2569 
เป็นองค์กรท ี่น ําระบบบริหาร
จัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยี และ
พาณิชย์อ ิเล็กทรอนิกส์ เพ ื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์
มีความสามารถทางการแข่งข ัน 
และมีภาพลักษณ์ท ี่ด ี  

ปี 2570-2574 
เป็นองค์กรท ี่ยกระดับ
ความสามารถของขบวนการ
สหกรณ์ให้สามารถกาํกับและ
พ ึ่งพาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผล 

ปี 2575-2579 
เป็นองค์กรท ี่ร ักษาความสมดุล
ของสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจและสังคมในระดับฐาน
รากของประเทศ ที่มีความมั่นคง 
มั่งคั่ ง ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 การพฒันาความเข้มแขง็ 
      ของสหกรณ์ 

(C1, C8, C9, C12, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7) 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2การพฒันาข ีดความสามารถบุคลากร
ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์  

(C1, C2, C6, C11, A3) 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร  
(C1, C12, A3, A4, A5, A6, A7) 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 การเพ ิ่มข ีดความสามารถทาง 
การแข่งข ันของสหกรณ์ 

(C3, C4, C13) 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 การพฒันาระบบเทคโนโลยีเพ ื่อ  
การบริหารจัดการ  และการกาํกับดูแล  

(C3, C5, C8, C13) 
ยุทธศาสตร์ท ี่ 6 สนับสนุนการจัดตัง้กองทุน

รักษาเสถียรภาพของสหกรณ์  
(C10, A1, A3, A5) 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 7การพฒันาระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล  

(C7, C8, A6) 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลัก 
ธรรมาภบิาลและภูมปัิญญาสหกรณ์  

(C1, C2, C6, C8, C10) 

พันธกจิกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 20 ปี 
1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนา                         2) ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ขีดความสามารถบุคลากรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์          ด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

             3) พัฒนาระบบการกํากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรด้วยระบบการจัดการคุณภาพ    4) พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์/ 
             ตามมาตรฐานสากล                                                                            กลุ่มเกษตรกรและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรเข้มแขง็เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและ 
รักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ 
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วิสัยทัศนก์รมส่งเสริมสหกรณร์ะยะ 20 ป ี(2560 – 2579) 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม 
ในระดับฐานรากของประเทศ 

 

พนัธกิจ กรมสง่เสริมสหกรณ ์ระยะ 20 ปี (2560 – 2579) 

1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

2) ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

3) พัฒนาระบบการกํากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

4) พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

 ปี 2560-2564 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถของ
สหกรณ์ ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปี 2565-2569   เป็นองค์กรที่นําระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยี และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์มีความสามารถทางการแข่งขันและมีภาพลักษณ์ที่ดี 
 ปี 2570-2574  เป็นองค์กรที่ยกระดับความสามารถของขบวนการสหกรณ์ให้สามารถกํากับและพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ปี 2575-2579  เป็นองค์กรที่รักษาความสมดุลของสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคม       
ในระดับฐานรากของประเทศ ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ความท้าทา้ยเชิงยทุธศาสตร ์ความไดเ้ปรียบเชิงยทุธศาสตร์ และสมรรถนะหลกัขององค์กร 

 

ภาพที่ 3 ความท้าท้ายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลักขององค์กร 
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ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขดีความสามารถบุคลากรใหม้คีวามเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ และการกํากับดูแล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความย่ังยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ 
  1.1 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 ปี  
(สู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2560-2579) 
  1.2 โครงการสร้างกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบเพ่ือพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม 
  1.3 โครงการพัฒนาฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพ (Smart Manager Development 
Program) 
  1.4 โครงการพัฒนากรรมการสหกรณ์ (Smart leadership Development Program) 
  1.5 โครงการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของสหกรณ์ 
  1.6 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ ภาครัฐและเอกชน (PPP) 
  1.7 โครงการเช่ือมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าในระบบสถาบันเกษตรกร 
  1.8 โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์  (CDC) ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน  
  1.9 โครงการเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์อาเซียน 
  1.10 โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ 
  1.11 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการสหกรณ์ 

โครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1.1 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 ปี (สู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2560-
2579) 
1.2 โครงการสร้างกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบเพ่ือพัฒนา
สหกรณ์สู่ความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม 
1.3 โครงการพัฒนาฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพ 
(Smart Manager Development Program) 
1.4 โครงการพัฒนากรรมการสหกรณ์ (Smart leadership 
Development Program) 
1.5 โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์ 
1.6 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างขบวนการ
สหกรณ์ ภาครัฐและเอกชน (PPP) 
1.7 โครงการเชือ่มโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้า
ในระบบสถาบันเกษตรกร 
1.8 โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน  
1.9 โครงการเชือ่มโยงเครือข่ายสหกรณ์อาเซียน 
1.10 โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
สหกรณ์ 

1.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 
ปี (สู่การปฏิบัติ พ.ศ.2560 – 2579) จํานวน 1 แผน (1.1) 
2.จํานวนบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ (1.1) 
3.จํานวนกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
กลุ่มสมาชิกเป้าหมายในแต่ละปี (1.2) 
4.ร้อยละ 100 ของฝ่ายจัดการท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ (1.3) 
5.ร้อยละ 80 ของจํานวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (1.3) 
6.ฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีการนําความรู้ไปใช้ในการ
บริหารจัดการ ส่งผลให้กิจการสหกรณ์มีผลประกอบการสูงข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ความผิดพลาดในการบริหารงานลดลง และผล
สํารวจความพึงพอใจของสมาชิกมากกว่าร้อยละ 70 และสูงข้ึน
ร้อยละ 10ทุกปี (1.3) 
7.ร้อยละ 100 ของสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถเข้ารับการ
จัดระดับความน่าเชื่อได้ เม่ือสิ้นสุดโครงการ (1.4) 
8.ร้อยละ 80 ของจํานวนกรรมการสหกรณ์และผู้นํากลุ่มสมาชิก
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรรมการพื้นฐาน (1.4) 
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โครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1.11 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างและขับเคลื่อน
นวัตกรรมด้านการสหกรณ์ 

 

9.กรรมการสหกรณ์และผู้นํากลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
กรรมการพ้ืนฐาน มีการนําความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการ ส่งผล
ให้กิจการสหกรณ์มีผลประกอบการสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ความ
ผิดพลาดในการบริหารงานลดลง และผลสํารวจความพึงพอใจของ
สมาชิกมากกว่าร้อยละ 70 และมีคะแนนสูงข้ึนร้อยละ 10  
ทุกปี(1.4)  
10.ร้อยละ 100 ของสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถเข้ารับ
การจัดระดับความน่าเชื่อได้ เม่ือสิ้นสุดโครงการ (1.5) 
11.ร้อยละ 95 ข้ึนไป ของสหกรณ์มีผลการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของสหกรณ์อยู่ในระดับ ดีมาก ถึงดีเย่ียม (มากกว่า 
3.51 ข้ึนไป) (1.5) 
12.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการมีการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการลดต้นทุน/การเพ่ิมผลผลิต/เพ่ิมช่อง
ทางการจัดจําหนา่ย/การบริหารการจัดการและอื่น ๆ (1.6) 
13.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการมีการ
พัฒนาต่อยอดและขยายผล (1.6) 
14.เกิดห่วงโซ่รายผลผลิตในสหกรณ์มากกว่าร้อยละ 70 ของ
สหกรณ์เป้าหมาย(1.7) 
15.จํานวนสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการมีการเชื่อมโยงเครือข่าย
มากกว่าร้อยละ 70 ของสหกรณ์เป้าหมาย(1.7) 
16.ปริมาณธุรกจิของสหกรณืท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน มากกว่า
ร้อยละ 5 ของปริมาณธุรกิจเดิมก่อนร่วมโครงการ (1.7) 
17.ปริมาณธุรกจิของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เพ่ิมข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 4 ของปีท่ีผ่านมา (1.8) 
18.มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ระบบโลจิติกส์ของกลุ่มประเทสอาเซียน อย่างน้อยประเทศละ  
1 ระบบ(1.9) 
19.ร้อยละ 95 ของสหกรณ์สามารถเข้าถึงเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ดอกเบี้ยตํ่า/เงื่อนไขผ่อนปรน/เพ่ือดําเนินธุรกิจท่ีสามารถแข่งขันได้ 
(1.10) 
20.บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นนักวิจัยอย่างมืออาชีพ ร้อยละ 
85 ของบุคลากรในตําแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ เจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการใน
กลุ่มงานสนับสนนุอ่ืน ๆ (1.11) 
21.กรมส่งเสริมสหกรณ์มีผลงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ตาม
โครงสร้างและภาระกิจของกลุ่มงานในระดับกรม/กอง และ
สํานักงานส่วนภูมิภาคอย่างน้อยปีละ 2 ผลงานต่อกลุ่มภาระกิจ
งาน (เริ่มมีผลงานวิจัยในปี ๒๕๖๒) (1.11) 
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 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเปน็มืออาชพีด้านการสหกรณ ์
  2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นมอือาชีพด้านการสหกรณ ์
  2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
  2.3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 
  2.4 โครงการเสริมสร้างค่านิยม ความผาสกุ และความผกูพันในองค์กร 
  2.5 โครงการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM) 
  2.6 โครงการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทํางานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (SIPOC Model) 
 

โครงการ เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้
เป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 
2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน 
2.3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 
2.4 โครงการเสริมสร้างค่านิยม ความผาสกุ และ
ความผูกพันในองค์กร 
2.5 โครงการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM) 
2.6 โครงการพัฒนาระบบงานและกระบวนการ
ทํางานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (SIPOC Model) 

1.ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ
พัฒนา และผ่านเกณฑ์การประเมิน (2.1 2.2) 
2.ร้อยละ 80 ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมคีวามพึงพอใจ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ ์(2.1 2.2) 
3.ร้อยละ 80 ของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
(2.3) 
4.ร้อยละ 90 ของบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผน 
(2.4) 
5. มีระบบ KMS ในการบันทึกองค์ความรู้ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์(2.5) 
6. มีระบบงานและกระบวนการทํางานตามวิธี SIPOC 
Model และ Service Blueprint จํานวน 1 ระบบ (2.6) 
7. ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้
บริการกรมส่งเสริมสหกรณ์ (2.6) 
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 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การสรา้งภาพลักษณอ์งคก์ร 
  3.1 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  3.2 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์ 
  3.3 โครงการสหกรณ์สีเขียว (Green Coop) 
  3.4 โครงการส่งเสริมและขบัเคลื่อนให้สหกรณ์ระดับอําเภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับฐานรากของประเทศ 
 

โครงการ เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
3.1 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
3.2 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์ 
3.3 โครงการสหกรณ์สีเขียว (Green Coop) 
3.4 โครงการส่งเสริมและขบัเคลื่อนให้สหกรณ์ระดับ
อําเภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับฐานรากของประเทศ 

1.ผลสํารวจทศันคติของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียที่มีต่อบุคลากร
ของกรมอยู่ในระดับดีมาก 4.25 (3.1) 
2.ร้อยละของ 70 ประชาชน สามารถรับรู ้เข้าถึง และ
สื่อสารแลกเปลี่ยนได้แบบสองทาง two way 
communication) (3.1) 
3.ร้อยละ 90 ของประชาชนระดับท้องถิ่น มีการรับรู้และ
มีมุมมองเชิงบวกต่อภาพลักษณ์สหกรณ ์(3.2) 
4.ระดับความพึงพอใจและคณุภาพชีวิตของชุมชนและ
สังคม ทีม่ีต่อกิจกรรมของแต่ละสหกรณ ์อยู่ในระดับดีมาก
ถึงดีเย่ียมและเพ่ิมขึ้นทุกปี (3.2) 

 5.ดัชนีมวลรวมด้านความสุขของสังคมและชุมชน อยู่ใน
ระดับดี(สูงขึ้นกว่าปีฐานทุกปี (3.2) 
6.ร้อยละของสหกรณ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน Green 
Coop City (3.3) 
7.ร้อยละของสหกรณ์ผ่านทีผ่่านการรับรองมาตรฐาน 
Green Coop ได้รับยกย่องให้เป็น Green Coop (3.3) 
8.ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 
60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด (3.4) 
9.เกษตรกรและหรือประชาชนในอําเภอเข้าเป็นสมาชิก
สหกรณ์/สมาชิกสมทบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
เกษตรกรในอําเภอ (3.4) 
10.ผู้บริหารสหกรณ์เป็นผู้บริหารมืออาชีพภายใต้แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3.4) 
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 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเพิ่มขดีความสามารถทางการแข่งขนัของสหกรณ ์
  4.1 โครงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  4.2 โครงการส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร 
 

โครงการ เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
4.1 โครงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร 
4.2 โครงการส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้ในสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 

 

1.สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร พัฒนานวัตกรรมด้านธุรกิจ/
การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร มากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย (4.1) 
2.สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร สร้างนวัตกรรมด้านธุรกิจ/
การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร มากกว่าร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย (4.1) 
3.มากกว่าร้อยละ 80 ของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร มี
การรับรู้นวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/
เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (4.1) 
4.มากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการดําเนินงานด้าน
การเงิน (4.2) 
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 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพฒันาระบบเทคโนโลยีเพือ่การบริหารจัดการ และการกาํกบัดแูล 
  5.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมสหกรณ์ 
  5.2 โครงการพัฒนาการเรียนรู้การจัดทําเว็บไซต์สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร 
  5.3 โครงการเกษตรดิจิตอล 
  5.4 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอ่ืน 
  5.5 โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพ่ือใช้ในการ แนะนํา ส่งเสริม กํากับ และตรวจสอบ 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  5.6 โครงการ IT เพ่ือการใช้อํานาจนายทะเบียนสหกรณ์ 
  5.7 โครงการ IT เพ่ือการตรวจการสหกรณ ์
  5.8 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธ์ิ ให้กับนิคมสหกรณ์และสหกรณ์ 
ในเขตนิคมสหกรณ์ 
 

โครงการ เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
5.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริม
สหกรณ ์
5.2 โครงการพัฒนาการเรียนรู้การจัดทําเว็บไซต์
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
5.3 โครงการเกษตรดิจิตอล 
5.4 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอ่ืน 
5.5 โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพ่ือใช้ใน
การ แนะนํา สง่เสริม กํากับ และตรวจสอบ สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร 
5.6 โครงการ IT เพ่ือการใช้อํานาจนายทะเบียน
สหกรณ ์
5.7 โครงการ IT เพ่ือการตรวจการสหกรณ ์
5.8 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการออกเอกสาร
สิทธ์ิ ใหกั้บนิคมสหกรณ์และสหกรณ์ในเขตนิคม
สหกรณ ์
 

1.ปี 2561 สามารถพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศแก่หน่วยงานเพ่ือรองรับระบบงาน/ระบบงานให้
ครอบคลุมหน่วยงานของกรม จํานวน 152 แห่ง (5.1.1) 
2.ปี 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเช่ือมโยง เพ่ือรองรับการบูรณา
การฐานข้อมูลระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับหน่วยงาน
ภายนอก จํานวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทย กรมการ
ปกครอง สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 
และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด  
(5.1.2) 
3.ปี 2561 – 2564 สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมบริหารการ
จัดการสหกรณ์ มีมาตรฐานโปรแกรม ตามที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์กําหนด จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
(5.1.3) 
4.ปี 2562 ม ีdata mining ร้อยละ 60 ของสหกรณ์
ทั้งหมด และในปี 2564 ม ีdata mining ครบร้อยละ 
100 (5.1.3) 
5.ปี 2560 - 2565 สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร มีระบบ
เว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบันเพ่ิมขึ้นปีละ 60 สหกรณ์ รวม 300 
สหกรณ์ (5.2) 
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โครงการ เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
 6.สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการ จํานวน 1,000 แห่ง มีบุคคลากรเข้าอบรม 
เกษตรดิจิตอลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์รอ้ยละ 100 
(5.3) 
7.สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 1,000 แห่ง มีกิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกสเ์พ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี (5.3) 
8.ปี 2562 มรีะบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
และเงินกองทุนอ่ืนในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ จํานวน 1 ระบบ (5.4) 
9.ปี 2561–2564 เจ้าหน้าที่กรมฯ ที่รับผิดชอบกองทุน 
ได้รับการอบรม ร้อยละ 100 (5.4) 
10.ปี 2561 มีโปรแกรมสําหรับเตือนภัยล่วงหน้าเก่ียวกับ
การดําเนินงานของสหกรณ์ใหกั้บเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ ์
จํานวน  1 ระบบ (5.5) 
11.ปี 2561 มีโปรแกรมสําหรับการใช้ดุลยพินิจ ให้กับ 
นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย 
และเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง จํานวน 1 ระบบ (5.5) 
12.มีโปรแกรมสําหรับเตือนภัยล่วงหน้าเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ ์
จํานวน  1 ระบบ (5.6) 
13.ปี 2561 มีระบบสําหรับตรวจการสหกรณ์ ให้กับ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ จํานวน 1 ระบบ (5.7) 
14.ปี 2561-2564 ผู้ตรวจการสหกรณ์ได้รับการพัฒนา
ให้ใช้ระบบตรวจการสหกรณ ์ร้อยละ 20 ต่อปี (5.7) 
15.อบรมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับงานนิคมฯ ร้อยละ 50  
ต่อปี (5.8) 
16.มีระบบฐานข้อมูล สมาชิก เอกสารสิทธ์ิและข้อมูล 
รายแปลง รวม 3 ระบบ (5.8) 
17.มีแผนที่ GIS รายแปลงในเขตนิคมสหกรณ์ เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 10 ต่อปี (5.8) 
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 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 สนบัสนุนการจัดตั้งกองทนุรกัษาเสถียรภาพของสหกรณ ์
  6.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมและบุคลากรของสหกรณอ์อมทรัพย์ 
  6.2 โครงการจัดต้ังธนาคารสหกรณ์ 
 

โครงการ เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
6.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมและ
บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
6.2 โครงการจัดต้ังธนาคารสหกรณ์ 

 

1.ข้าราชการท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความรู้ด้าน
การเงิน การกํากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ (6.1) 
2.ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 
80 มีความรู้ด้านการเงินการลงทุน การบริหารสินทรัพย์
และหน้ีสิน (6.1) 
3.ธนาคารสหกรณ์ได้รับการจัดต้ังตามกฎหมาย (6.2) 
 

 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพฒันาระบบคณุภาพมาตรฐานสากล 
  7.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์ที่ดี 
  7.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการส่งเสริมสหกรณ ์

โครงการ เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
7.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการ
สหกรณ์ที่ดี 
7.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการส่งเสริม
สหกรณ ์

 1.ร้อยละ 80 ของสหกรณ์มแีนวทางการปฏิบัติด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และได้นําไปปฏิบัติอย่าง
ต่อเน่ือง (7.1) 

 2. ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์นําระบบ
ส่งเสริมสหกรณ์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ(7.2) 

 3 ร้อยละ 80 ของสหกรณ์ได้รับแนวทางการดําเนินงาน
ที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณแ์ละได้นําไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังและต่อเน่ือง (7.3) 
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 ยุทธศาสตรท์ี่ 8 การสรา้งความย่ังยืนด้วยหลกัธรรมาภบิาลและภูมิปญัญาสหกรณ ์
  8.1 โครงการสร้างและส่งเสริมธรรมาภิบาลให้กับสหกรณ์ 
  8.2 โครงการสร้างความย่ังยืนให้แก่สหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
8.1 โครงการสร้างและส่งเสริมธรรมาภิบาลให้กับ
สหกรณ ์
8.2 โครงการสร้างความย่ังยืนให้แก่สหกรณ์ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.สหกรณ์ที่เขา้ร่วมโครงการมีระดับการประเมิน 
การใช้ธรรมาภิบาลสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับระดับ
ประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ (8.1) 
2.สหกรณ์เข้าร่วมโครงการมีระดับการประเมินการใช้ 
ธรรมาภิบาลสูงขึ้น  เมื่อเปรยีบเทียบกับระดับการประเมิน
ก่อนเข้าร่วมโครงการ (8.1) 
3.สหกรณ์ที่เขา้ร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ 80 มีการ
ดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(8.2) 
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Balance Scorecard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  4   Balance Scorecard 

 

  

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 

VISION 

MISSIO

EXTERNAL

INTERNAL

Balance Scorecard 

ผลงานที่บรรลุเป้าประสงค์และเป้าหมาย 
ที่ได้รับงบประมาณดําเนินการ 

การให้ความสําคัญกับผู้บริการ 
ในการให้บริการท่ีมีคุณภาพ 

มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

ความสามารถในการปฏิบัติราชการ 

ความสามารถในการเตรียมความพร้อม 
กับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
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มิตดิ้านประสทิธิผลตามพนัธกิจ 
1. ปริมาณธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของปีที่ผ่านมา (1.8) 
2. มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนและระบบโลจิสติกสข์องกลุ่มประเทศอาเซียน  

อย่างน้อยประเทศละ 1 ระบบ(1.9) 
3. ร้อยละ 95 ของสหกรณ์สามารถเข้าถึงเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียตํ่า/เง่ือนไขผ่อนปรน/เพ่ือดําเนิน 

ธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ (1.10) 
4. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นนักวิจัยอย่างมืออาชีพ ร้อยละ 85 ของบุคลากรในตําแหน่งนักวิชาการ

สหกรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการในกลุ่มงาน 
สนับสนุนอ่ืน ๆ (1.10) 

5. กรมส่งเสริมสหกรณ์มีผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ตามโครงสร้างและภาระกิจของกลุ่มงานในระดับกรม/
กอง และสํานักงานส่วนภูมิภาคอย่างน้อยปีละ 2 ผลงานต่อกลุ่มภาระกิจงาน  
(เริ่มมีผลงานวิจัยในปี ๒๕๖๒) (1.10) 

6. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร 
ของจังหวัด (3.4) 

7. เกษตรกรและหรือประชาชนในอําเภอเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์/สมาชิกสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
ของเกษตรกรในอําเภอ (34) 

8. ผู้บริหารสหกรณ์เป็นผู้บริหารมืออาชีพภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3.4) 
9. ปี 2561 สามารถพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานเพ่ือรองรับระบบงาน/ระบบงาน

ให้ครอบคลมุหน่วยงานของกรม จํานวน 152 แห่ง (5.1.1) 
10. ปี 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเช่ือมโยง เพ่ือรองรับ

การบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับหน่วยงานภายนอก จํานวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง สํานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จํากัด  (5.1.2) 

11. ปี 2561 – 2564 สหกรณท์ี่ใช้โปรแกรมบริหารการจัดการสหกรณ์ มมีาตรฐานโปรแกรม ตามที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์กําหนด จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี (5.1.3) 

12. ปี 2562 ม ีdata mining รอ้ยละ 60 ของสหกรณ์ทั้งหมด และในปี 2564 มี data mining ครบร้อย
ละ 100 (5.1.3) 

13. ปี 2560 - 2565 สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร มีระบบเว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบันเพ่ิมขึ้นปีละ 60 สหกรณ์ 
รวม 300 สหกรณ์ (5.2) 

14. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน 1,000 แห่ง มบุีคคลากรเข้าอบรม 
เกษตรดิจิตอลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์รอ้ยละ 100 (5.3) 

15. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน 1,000 แห่ง มีกิจการพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี (5.3) 

16. ธนาคารสหกรณ์ได้รับการจัดต้ังตามกฎหมาย (6.2) 
  



46 
 

มิตดิ้านประสทิธิภาพของการปฏบิตัิราชการ 
1. มีระบบ KMS ในการบันทึกองค์ความรู้ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (2.5) 
2. มีระบบงานและกระบวนการทํางานตามวิธี SIPOC Model และ Service Blueprint  1 ระบบ (2.6) 
3. ปี 2562 มีระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอ่ืนในความรับผดิชอบของกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ จํานวน 1 ระบบ (5.4) 
4. ปี 2561–2564 เจ้าหน้าทีก่รมฯ ที่รับผิดชอบกองทุน ได้รับการอบรม ร้อยละ 100 (5.4) 
5. ปี 2561 มีโปรแกรมสําหรับเตือนภัยล่วงหน้าเก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

สหกรณ์ จํานวน  1 ระบบ (5.5) 
6. ปี 2561 มีโปรแกรมสําหรับการใช้ดุลยพินิจ ให้กับ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนที่ได้รับ

มอบหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จํานวน 1 ระบบ (5.5) 
7. มีโปรแกรมสําหรับเตือนภัยล่วงหน้าเก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 

จํานวน  1 ระบบ (5.6) 
8. ปี 2561 มีระบบสําหรับตรวจการสหกรณ์ ให้กับผู้ตรวจการสหกรณ์ จํานวน 1 ระบบ (5.7) 
9. ปี 2561-2564 ผู้ตรวจการสหกรณ์ได้รับการพัฒนาให้ใช้ระบบตรวจการสหกรณ์ ร้อยละ 20 ต่อปี 

(5.7) 
10. อบรมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับงานนิคมฯ ร้อยละ 50 ต่อปี (5.8) 

 
 

มิตดิ้านคณุภาพการใหบ้รกิาร 
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 ปี (สู่การปฏิบัติ พ.ศ.2560 – 2579) 

จํานวน 1 แผน (1.1) 
2. จํานวนบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ (1.1) 
3. ร้อยละ 80 ของสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ ์(2.1 2.2) 
4. ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการกรมส่งเสริมสหกรณ์ (2.6) 
5. ผลสํารวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มต่ีอบุคลากรของกรมอยู่ในระดับดีมาก 4.25 (3.1) 
6. รอ้ยละของ 70 ประชาชน สามารถรับรู้ เข้าถึง และสื่อสารแลกเปลี่ยนได้แบบสองทาง ( two way 

communication) (3.1) 
7. ร้อยละ ของประชาชนระดับท้องถิ่น มีการรับรู้และมมีุมมองเชิงบวกต่อภาพลักษณ์สหกรณ์ (3.2) 
8. ระดับความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ที่มีต่อกิจกรรมของแต่ละสหกรณ์ อยู่ในระดับดี

มากถึงดีเย่ียมและเพ่ิมขึ้นทุกปี (3.2) 
9. ดัชนีมวลรวมด้านความสุขของสังคมและชุมชน อยู่ในระดับดี(สูงขึ้นกว่าปีฐานทุกปี (3.2) 
10. มีระบบฐานข้อมูล สมาชิก เอกสารสิทธ์ิและข้อมูลรายแปลง รวม 3 ระบบ (5.8) 
11. มีแผนที่ GIS รายแปลงในเขตนิคมสหกรณ์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี (5.8) 
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มิตดิ้านการพฒันาองค์กร 
1. ได้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มสมาชิกเป้าหมายในแต่ละปี (1.2) 
2. ร้อยละ 100 ของฝ่ายจัดการทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ (1.3) 
3. ร้อยละ 80 ของจํานวนฝ่ายจดัการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (1.3) 
4. ฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีการนําความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการ ส่งผลให้กิจการสหกรณ์มีผลประกอบการ

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความผิดพลาดในการบริหารงานลดลง และผลสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกมากกว่ารอ้ยละ 70 
และสูงขึ้นร้อยละ 10ทุกปี (1.3) 

5. ร้อยละ 100 ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้ารับการจัดระดับความน่าเชื่อได้ เมื่อส้ินสุดโครงการ (1.4) 
6. ร้อยละ 80 ของจํานวนกรรมการสหกรณ์และผู้นํากลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรรมการพื้นฐาน (1.4) 
7. กรรมการสหกรณ์และผู้นํากลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรรมการพื้นฐาน มีการนําความรู้ไปใช้ในการบรหิารจัดการ 

ส่งผลให้กิจการสหกรณ์มีผลประกอบการสูงขึ้นอย่างตอ่เนื่อง ความผิดพลาดในการบริหารงานลดลง และผลสํารวจ
ความพึงพอใจของสมาชิกมากกว่าร้อยละ 70 และมีคะแนนสูงขึ้นร้อยละ 10 ทุกปี(1.4)  

8. ร้อยละ 100 ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้ารับการจัดระดับความน่าเชื่อได้ เมื่อส้ินสุดโครงการ (1.5) 
9. ร้อยละ 95 ขึ้นไป ของสหกรณม์ีผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์อยู่ในระดับ ดีมาก ถงึดีเยีย่ม  

(มากกว่า 3.51 ขึ้นไป) (1.5) 
10. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสหกรณท์ี่เข้าร่วมโครงการมีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดต้นทุน/การเพิ่มผลผลิต/ 

เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย/การบริหารการจดัการและอื่น ๆ (1.6) 
11. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสหกรณท์ี่เข้าร่วมโครงการมีการพฒันาต่อยอดและขยายผล (1.6) 
12. เกิดหว่งโซ่รายผลผลิตในสหกรณ์มากกว่าร้อยละ 70 ของสหกรณเ์ป้าหมาย(1.7) 
13. จํานวนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการเช่ือมโยงเครือข่ายมากกว่ารอ้ยละ 70 ของสหกรณ์เปา้หมาย(1.7) 
14. ปริมาณธรุกิจของสหกรณทืี่เข้าร่วมโครงการเพิม่ขึ้น มากกว่ารอ้ยละ 5 ของปริมาณธรุกิจเดิมก่อนรว่มโครงการ (1.7) 
15. ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา และผ่านเกณฑ์การประเมิน (2.1 2.2) 
16. ร้อยละ 80 ของบุคลากรเข้ารว่มกิจกรรมตามโครงการ(2.3) 
17. ร้อยละ 90 ของบุคลากรไดเ้ข้าร่วมกจิกรรมตามแผน (2.4)  
18. ร้อยละของสหกรณ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน Green Coop (3.3) 
19. ร้อยละของสหกรณ์ผ่านที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Green Coop ไดร้ับยกยอ่งให้เป็น  

Green Coop City (3.3) 
20. ร้อยละ 80 ของสหกรณ์มีแนวทางการปฏิบัตดิ้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และได้นาํไปปฏิบัติ 

อย่างตอ่เนื่อง (7.1) 
21. ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์นําระบบส่งเสริมสหกรณไ์ปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ(7.2) 
22. ร้อยละ 80 ของสหกรณ์ไดร้ับแนวทางการดําเนินงานทีถู่กต้องจากเจ้าหน้าทีส่่งเสริมสหกรณ์และได้นําไปปฏิบัติ 

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง (7.3) 
23. สหกรณท์ี่เข้าร่วมโครงการมีระดับการประเมิน  การใช้ธรรมาภิบาลสูงขึ้น  เมือ่เปรียบเทียบกบัระดับประเมิน 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ (8.1) 
24. สหกรณท์ี่เข้าร่วมโครงการ มากกว่ารอ้ยละ 80 มีการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง (8.2) 
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ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาความเข้มแข็งสหกรณ์ 
โครงการที่ 1.1 
ชื่อโครงการ: จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 ปี (สู่การปฏิบัติ พ.ศ.2560 – 2579) 

1. วัตถุประสงค์:   
 1.1 เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
 1.2 เพื่อนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 ปี (สู่การปฏิบัติ พ.ศ.2560 – 2579) 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 77 จังหวัด สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ 2 
     

๓. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

๖๐ – ๖๔ 
๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 ปี  
พ.ศ. 2560 – 2579 

        

3.2 จัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 ปี  
พ.ศ. 2560 – 2579 (ฉบับร่าง) (ค่าใช้จ่าย 1 ล้านบาท) 

        

3.3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ฯ         

3.4 เสนอผู้บริหารลงนามความเห็นชอบและประกาศใช้         

3.5 ดําเนินการนําแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ (ปีละ 50 ล้านบาท)         

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 51 50 50 50 50 250 250 250 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  มียุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 ปี ( พ.ศ.2560 – 2579) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 

และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ ให้เป็นแผนทิศทางการดําเนินงานตามภารกิจระยะยาวที่มุ่งตอบสนองการ
พัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ตามแนวทางยุทธ์ศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 6.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 ปี (สู่การปฏิบัติ พ.ศ.2560 – 2579) จํานวน 1 แผน 
 6.2 จํานวนบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  :  สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
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โครงการที ่1.2 
ชื่อโครงการ : สร้างกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม 

1. วัตถุประสงค์   
  1.1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ สู่การเป็นกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2 สหกรณ์สามารถสร้างกลุ่มสมาชิกต้นแบบ เพื่อยกระดับการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมได้อย่างยั่งยืน  
  1.3 พัฒนาผู้นํากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ให้เป็นผู้นําในเรื่องการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 สหกรณ์ภาคการเกษตร 77 จังหวัด สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ 2โดยกําหนดจังหวัดละ 5 สหกรณ์ต่อปี รวม 77 จังหวัด ปีละ 385 สหกรณ์ 

5 ปี รวมจํานวนทั้งสิ้น 1,925 สหกรณ์ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ละ 5 กลุ่มต่อปี รวมทั้งสิ้นจํานวน 9,625 กลุ่ม 
     

๓. กิจกรรม (งานจะทํา) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
๖๐ – ๖๔ 

๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
3.๑ กําหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการและวิธีการประเมินการ
คัดเลือกกลุ่มสมาชิกต้นแบบในประเด็นหลักการ วิธีการสหกรณ์การ
มีส่วนร่วม การส่งเสริมอาชีพ และอื่นๆ  

มีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
 

ทบทวนหลักเกณฑ์ทุก 2 ปี    

3.๒ ประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกสหกรณ์เป้าหมาย   จังหวัดละ 5 แห่งต่อปี รวม 77 จังหวัด 
385 สหกรณ์ 

385 
สหกรณ์ 

385 
สหกรณ์ 

385 
สหกรณ์ 

385 
สหกรณ์ 

   

3.3 จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบ 

สหกรณ์ละ 1 ครั้ง สหกรณ์
1 ครั้ง 

สหกรณ์
1 ครั้ง 

สหกรณ์
1 ครั้ง 

สหกรณ์
1 ครั้ง 

   

3.4 ส่งเสริมพัฒนาสร้างกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ให้เป็นกลุ่มต้นแบบ ร้อยละ 80 ของจํานวนสหกรณ์ มีแผน
ส่งเสริมการพัฒนาและนําแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 
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๓. กิจกรรม (งานจะทํา) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
๖๐ – ๖๔ 

๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
3.5 ดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบ 
และประกาศผลกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบในแต่ละปี 

ร้อยละ 70 ผ่านการประเมินเป็นกลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์ต้นแบบ 

ร้อยละ 
72 

ร้อยละ 
74 

ร้อยละ 
76 

ร้อยละ 
78 

   

3.6 มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ให้กับกลุ่มสมาชิกสหกรณ์
ต้นแบบ 

ปีละ 1 ครั้ง  ปีละ    
1 ครั้ง 

ปีละ     
1 ครั้ง 

ปีละ    
1 ครั้ง 

ปีละ 
1 ครั้ง 

   

3.7 ติดตามประเมินผล/สรุปรายงานและแนวทางการปรับปรุง ปีละ 2 ครั้ง ปีละ    
2 ครั้ง 

ปีละ    
2 ครั้ง 

ปีละ    
2 ครั้ง 

ปีละ    
2 ครั้ง 

   

3.8 ขยายผลกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบสู่สหกรณ์หรือกลุ่มสมาชิก
อื่น 

ร้อยละ 100 ของสหกรณ์ต้นแบบนําไป
ขยายผลพัฒนากลุ่มสมาชิกของตนเอง 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

   

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 5 6 7 8 9    
  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 5.1 สหกรณ์สามารถยกระดับการมีส่วนของสมาชิกในระดับกลุ่มได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 5.2 สหกรณ์มีแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน โดยใช้การพัฒนากลุ่มสมาชิกให้เป็นกลุ่มต้นแบบ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสหกรณ์           
ได้อีกทางหนึ่ง 

 5.3 สหกรณ์ได้ผู้นํากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบในการบริหารงานสหกรณ์แบบมีส่วนรว่ม 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

 ได้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มสมาชิกเป้าหมายในแต่ละปี 

7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  :  สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ์
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โครงการที ่1.3 

ชื่อโครงการ : พัฒนาฝ่ายจัดการสหกรณ์ใหเ้ปน็มืออาชีพ (Smart Manager Development Program) 

1.วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาฝา่ยจัดการสหกรณ์ให้สามารถบริหารจัดการและดําเนนิธุรกิจของสหกรณ์ได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

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

 
 

3.กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
60 - 64 65- 69 70-74 75-79 

60 61 62 63 64    
3.1 ศึกษาและกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ประสทิธิภาพ และองคค์วามรู้ฝ่ายจัดการ
สหกรณ์  

มีเกณฑ์มาตรฐานในการ
ประเมินฝ่ายจัดการ 

       

3.2 ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์ได้รับรูแ้ละ
รับทราบ 

มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์อย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

       

3.3 สํารวจและจัดทําฐานข้อมูล
ความสามารถของฝ่ายจัดการก่อนการ
พัฒนา 

มีฐานข้อมูลด้านองค์ความรู้
ความสามารถของฝ่าย
จัดการ 

       

3.4 จัดทําแผนและหลักสูตรการพัฒนาฝ่าย
จัดการ 

มีแผนและหลกัสูตร/ทบทวนหลักสูตรในการพัฒนาฝ่ายจัดการที่สอดคลอ้งกับ
ความต้องการและเหมาะสม 

   

3.5 ดําเนนิการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/
ฝึกปฏิบัติจรงิ (On the Job Training)  

มีจํานวนผู้เข้ารับการฝกึอบรม 
ร้อยละ 20 ของจํานวนฝ่าย
จัดการที่ไมผ่่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 
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3.กิจกรรม (งานที่จะทํา) 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
60 - 64 65- 69 70-74 75-79 

60 61 62 63 64    
3.6 ประเมินผล/ติดตามผลฝ่ายจัดการ   
หลังการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.1  

 อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง 

2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง  
 

  
 
 
 

3.7 ประกวดและมอบรางวัลเกียรติบัตร   
แก่ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ดีเด่น 

 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง    
 
 

3.8 ขยายผลนําไปสู่การพัฒนาองคค์วามรู้
ของฝ่ายจัดการในระดับที่สงูขึ้น (High 
level Skills) 

 จํานวน
หลักสูตร
การพัฒนา
ที่สูงขึน้
อย่างน้อย 
ปีละ 1
หลักสูตร 

1  
หลักสูตร 

1  
หลักสูตร 

1 
หลักสูตร 

   

4.ประมาณการงบประมาณ(ล้านบาท) 19.41 22.67 22.67 22.67 22.67    
 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ฝ่ายจัดการสหกรณ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนนิงานของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
 6.1  ร้อยละ 100 ของฝ่ายจัดการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รบัการพัฒนาศักยภาพ  
 6.2 ร้อยละ 80 ของจํานวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 6.3 ฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีการนําความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการ ส่งผลให้กิจการสหกรณ์มีผลประกอบการสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ความผิดพลาดในการ
บริหารงานลดลง และผลสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกสูงขึน้ทุกป ี

- ปี 61 ร้อยละ 70 ของจํานวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
- ปี 62 รอ้ยละ 80 ของจํานวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
- ปี 63 ร้อยละ 90 ของจํานวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
- ปี 64 ร้อยละ 100 ของจํานวนฝ่ายจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์, สํานักงานสหกรณ์จงัหวัด, สํานักงานสง่เสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 ,2  
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โครงการที ่1.4 
ชื่อโครงการ: พัฒนากรรมการสหกรณ์ (Smart leadership Development Program) 
1. วัตถุประสงค์   
 เพื่อพัฒนากรรมการสหกรณ์/ผู้นํากลุ่มให้เปน็ผูน้ําด้านการบริหารงานสหกรณ์ 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 กรรมการสหกรณ์ และผูน้ํากลุ่มสมาชิก   

3. กิจกรรม (งานที่ทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 -64 
65 - 69 70 74 75 -79 60 61 62 63 64 

3.1 ศึกษาและกําหนดเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ          
และองค์ความรู้กรรมการสหกรณ์ และผู้นํากลุ่มสมาชิก 

มีเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน
กรรมการสหกรณ์ และผู้นํากลุ่ม
สมาชิก 

       

3.2 ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์ได้รับรู้และรับทราบ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

       

3.3 สํารวจและจัดทําฐานข้อมูลความสามารถของกรรมการ
สหกรณ์ และผู้นํากลุ่มสมาชิกก่อนการพัฒนา 

มีฐานข้อมูลด้านองค์ความรูค้วามสามารถ
ของกรรมการสหกรณ์ และผู้นํากลุ่มสมาชกิ 

       

3.4 จัดทําแผนและหลักสูตรการพัฒนากรรมการสหกรณ์และผู้นํากลุ่ม
สมาชิก เนื้อหาวิชา เช่น 
- ความรู้เกี่ยวกบัสหกรณ์ 
- ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
- การดําเนินธุรกิจแบบสหกรณ์ 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
- บัญชสีหกรณ์ 
- การใช้เทคโนโลย ีapplication สมัยใหม่ 
- อื่นๆ 

มีแผนและหลักสตูร/ทบทวนหลักสูตรในการพัฒนากรรมการสหกรณ์ และผู้นํากลุ่มสมาชิกที่
สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสม 
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3. กิจกรรม (งานที่ทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 -64 
65 - 69 70 74 75 -79 60 61 62 63 64 

3.5 ดําเนินการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติจริง (On the 
Job Training)  

 

มีจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 
20 ของจํานวนกรรมการสหกรณ์ 
และผู้นํากลุ่มสมาชิกที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

   
 
 

3.6 ประเมินผล/ติดตามผลกรรมการสหกรณ์ และผู้นํากลุ่ม
สมาชิกหลังการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.1  

 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง    

3.7 ประกวดและมอบรางวัลเกียรติบัตรแก่กรรมการและผู้นํา
กลุ่มสมาชิกดีเด่น 

 1      
ครั้ง 

1  
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

   

3.8 ขยายผลนําไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ของฝ่ายจัดการใน
ระดับที่สูงขึ้น (High level Skills) 

 จํานวนหลักสตูรการ
พัฒนาที่สูงขึ้นอย่าง
น้อยปลีะ 1 
หลักสตูร 

1  
หลักสูตร 

1 
หลักสูตร 

1  
หลักสูตร 

   

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 15 20 20 20 20    

 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  กรรมการสหกรณ์และผู้นํากลุ่มสมาชิก มีความรู้ ทักษะด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ที่สอดคล้องตามอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และคุณค่าสหกรณ์ และผ่าน
การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานกรรมการสหกรณ์  

 



58 

 

 
 

 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

 6.1 ร้อยละ 100 ของกรรมการสหกรณ์และผูน้ํากลุ่มสมาชิกที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

 6.2 ร้อยละ 80 ของจํานวนกรรมการสหกรณ์และผู้นํากลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรรมการพื้นฐาน 

 6.3 กรรมการสหกรณ์และผูน้ํากลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรรมการพื้นฐาน มีการนําความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการ ส่งผลให้กิจการสหกรณ์มีผลประกอบการสงูขึน้
อย่างต่อเนื่อง ความผิดพลาดในการบริหารงานลดลง และผลสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกสูงขึ้นทุกป ี

- ปี 61 ร้อยละ 70 ของจํานวนกรรมการสหกรณ์และผูน้ํากลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

- ปี 62 ร้อยละ 80 ของจํานวนกรรมการสหกรณ์และผูน้ํากลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

- ปี 63 ร้อยละ 90 ของจํานวนกรรมการสหกรณ์และผูน้ํากลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

- ปี 64 ร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการสหกรณแ์ละผู้นํากลุ่มสมาชิกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

7. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  :  สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
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โครงการที ่1.5 

ชื่อโครงการ: จัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์ 

1.วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์ 

2. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ทุกประเภท 

1.  

3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60-64  
65-79 

 
70-74 

 
75-79 60 61 62 63 64 

3.1 ศึกษาข้อมูล/ปัญหา/ความเป็นไปได้ในการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์ 

มีรายงานผลการศึกษาข้อมูล
ความเป็นไปได้ในการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของ
สหกรณ์ จากผู้บริหาร 

       

3.2 จัดทําขอบเขตงาน ระบบและหลักเกณฑ์ในการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์ และสรรหา/จัด
จ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ 

มีหลักเกณฑ์การจัดอันดับ
ความเชื่อถือของสหกรณ์ 

มีหน่วยงานทําหน้าที่จัด
อันดับความเชื่อถือของ
สหกรณ์ 

      

3.3 ดําเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเป็นประจําปี 
หรือตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ได้จากผลการศึกษา  

 มีรายงานความก้าวหน้าทุก
เดือนและมีผลการจัด
อันดับความเชื่อถือของ
สหกรณ์ทุกปี 

1  
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

   
 
 
 
 

3.4 พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือทุก 3 ปี  

  มีรายงานผลการ
ทบทวนหลักเกณฑ์
การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ทุก 3 ปี 
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60-64  
65-79 

 
70-74 

 
75-79 60 61 62 63 64 

3.5 พัฒนาสหกรณ์เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือ 
- พัฒนาบุคลกร/พัฒนาระบบและเครื่องมือการ
บริหารจัดการเพื่อให้เกิดความเชื่อถือ 
- มีระบบการสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัลสหกรณ์
ที่มีผลจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์อยู่ใน
ระดับ ดีมาก ถึงดีเยี่ยม (มากกว่า 3.51 ขึ้นไป 

 1. ร้อยละ 100 ของสหกรณ์ที่มีผลการจัดอันดับอยู่ในระดับต่ํา
ได้รับการพัฒนาแนะนําเกี่ยวกับเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และยกระดับอันดับให้สูงขึ้น 
2. มีรายงานผลการพัฒนาสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาแนะนํา มี
การยกระดับตนเองให้มีผลคะแนนการจัดอันดับที่ดีขึ้น 
3. ในปี 2564 ร้อยละ 60 ของสหกรณ์มีผลการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของสหกรณ์อยู่ในระดับ ดีมาก ถึงดีเยี่ยม (มากกว่า 
3.51 ขึ้นไป) 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
95  

ขึ้นไป 

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 15 1 1 1 1 8 8 8 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

 5.1 ร้อยละ 100 ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้ารับการจัดระดับความน่าเชื่อได้ เมื่อสิ้นสดุโครงการ 

 5.2 ร้อยละ 95 ขึ้นไป ของสหกรณ์มีผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์อยู่ในระดับ ดีมาก ถึงดีเยี่ยม (มากกว่า 3.51 ขึ้นไป) 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 6.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้  

 6.2 สหกรณ์รับทราบสถานะ ความเสี่ยง อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรตนเอง มีแรงกระตุ้นในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาการดําเนินงานให้ได้มาตรฐาน
เพื่อให้ได้อันดับความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้น 

 6.3 สมาชิกสหกรณ์ สาธารณชน และสังคมให้ความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ ไว้วางใจให้เป็นองค์กรชุมชนที่มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
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โครงการที ่1.6 

ชื่อโครงการ: พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ ภาครัฐและเอกชน (PPP) 

1. วัตถุประสงค์   
1.1 เพื่อบรูณาการและสร้างการมีส่วนร่วม ระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เอกชน และภาครัฐ 
1.2 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ 

2. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายฯ เอกชน และหน่วยงานภาครัฐ 
 

3.กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60-64 
65-69  70-74 75-79 

60 61 62 63 64 
3.1 จัดทําข้อมูลพื้นฐานและสํารวจความต้องการ
ของขบวนการสหกรณ์และภาคเอกชน 
 

มีรายงานผลของสหกรณ์และภาคเอกชน
ที่มีความต้องการในการสร้างความ
ร่วมมือร่วมกัน 

       

3.2 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อประสานความ
ร่วมมือระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เอกชน 
และภาครัฐที่มีความต้องการสอดคล้องกัน 
 

มีกลุ่มเป้าหมายของขบวนการสหกรณ์ 
และเอกชน ที่มีความต้องการในการสร้าง
ความร่วมมือร่วมกัน 

       

3.3 จัดเวทีประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวทางความ
ร่วมมือ/MOU 
 

มีแนวทางการจัดสร้างความร่วมมอื/
MOU   ในด้านองค์ความรู้/ด้านการ
ผลิด/การนําเทคโนโลยี/การเพิ่มมูลค่า/
การตลาด/การบริหารการจัดการ/
ฐานข้อมูล/นวัตกรรมต่างๆ /อื่นๆ 

       

3.4 ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เช่น 
    - ความร่วมมอืด้านองค์ความรู้/ด้านการผลิด/
การนําเทคโนโลยี/การเพิ่มมูลค่า/การตลาด/การ
บริหารการจัดการ/ฐานข้อมูล/นวัตกรรมต่างๆ/
อื่นๆ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสหกรณ์ที่เข้า
ร่วมโครงการมีการพัฒนาที่ดีขึ้น 
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3.กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60-64 
65-69  70-74 75-79 

60 61 62 63 64 
3.5 ติดตามประเมินผล 
 

 มีรายงานความก้าวหน้าทุกเดือนและสรุปรายงานผล
ประจําปีเสนอผู้บริหารกรม 

   

3.6 ปรับปรุง/พัฒนาต่อยอดและขยายผล  1. มีรายงานผลการพัฒนาสหกรณ์อื่นที่ได้รับการ
พัฒนาแนะนําต่อยอด 
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสหกรณ์มีการพัฒนาต่อ
ยอดและขยายผล 

   

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 
 

5 10 10 10 10    

 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  เกิดความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเข้มแข็งให้กบัสหกรณ์  ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
6.1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการเพิ่มประสทิธิภาพในการลดต้นทุน/การเพิ่มผลผลิต/เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย/การบริหารการจัดการ

และอื่นๆ 
6.2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาต่อยอดและขยายผล 

 7. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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โครงการที ่1.7 

ชื่อโครงการ : เชื่อมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสนิค้าในระบบสถาบนัเกษตรกร 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุใหส้หกรณ์มีการเชื่อมโยงสินค้าคุณภาพตลอดห่วงโซ่ 
1.2 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าในสถาบนัเกษตรกร 

2. กลุ่มเป้าหมาย สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพและความเข้มแข็งระดับดีขึน้ไป  จํานวน  2,000 แห่ง 
2.1  ระยะที่ 1 (ปี 2560 – 2564) ปลีะ 100 แหง่ รวม 500 แห่ง  
2.2  ระยะที่ 2 – 4 (ปี 2565 – 2579 , ปี 2570 -2574  , ปี 2575 – 2579)  รวม 1,500  แห่ง 

 

3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60-64  
65-79 

 
70-74 

 
75-79 60 61 62 63 64 

3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด
ภายใต้ Agri-map เพื่อสร้างสินค้าเกษตรคุณภาพ
ตลอดห่วงโช่คุณค่าของสมาชิก/สหกรณ์ (ด้านการ
ผลิต/การแปรรูป/การตลาด) 

ร้อยละ 80 ของสหกรณ์ในโครงการมี
ฐานข้อมูล สมาชิกและสหกรณ์ 

ร้อยละ    
90 

ร้อยละ  
100 

     

3.2 พัฒนาระบบการจัดการผลผลิตการเกษตรเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มและเครือข่ายของสินค้าคุณภาพ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
- การผลิตสินค้าคุณภาพ 
- ระบบการจัดการกลุ่ม 
- การแปรรูปเพิ่มมูลค่า 
- การตลาด 
- การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
- อื่นๆ 

ร้อยละ 100 ของสหกรณ์ที่เข้าร่วม
โครงการที่มีฐานข้อมูลมีการพัฒนาระบบ 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60-64  
65-79 

 
70-74 

 
75-79 60 61 62 63 64 

3.3 พัฒนาโครงสร้างปัจจัยพื้นฐาน เครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่จําเป็นแก่
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่ในระบบสถาบันเกษตรกรไม่น้อยกว่า 2 เรื่องต่อปี 10 10 10 

3.4 การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า
ตลอดห่วงโซ่ เช่น  
- ด้านระบบการผลิต การใช้เทคโนโลยีด้านการผลิต
ที่ดี,เครื่องจักรกลการเกษตร 
- ด้านกระบวนแปรรูป   
- ด้านการตลาด 

ร้อยละ 30 ของสหกรณ์มีระบบการผลิต
เกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 
70 

ร้อยละ    
80 

รักษาระดับสหกรณืที่มี
ระบบการผลิตเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

3.5 สร้างระบบการจัดการโลจิติกส์ในสหกรณ์ มีรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
สร้างระบบการจัดการระบบ โลจิติกส์ใน
ระบบสหกรณ์ 

มีระบบ โลจิติกส์ในระบบสหกรณ์    

3.6 สร้างระบบศูนย์การค้าสินค้าสหกรณ์เพื่อ
เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าและบริการ กระจายสู่แหล่ง
พื้นที่ในทุกระดับ อําเภอ/จังหวัด/ภาค/
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

  มีศูนย์การค้า
สินค้สหกรณ์ 
1 แห่ง 

มี
ศูนย์การ
ค้าสินค้
สหกรณ์ 
1 แห่ง 

4 ภาค 300 200 100 

3.7 ติดตามประเมินผลโครงการ         

4. ประมาณการงบประมาณ(ล้านบาท) 10 30 50 50 50 50 50 50 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1 สถาบนัเกษตรกรมีการเชื่อมโยงสนิค้าคุณภาพตลอดห่วงโซ่ ลดปัญหาด้านการตลาด 
5.2 สินค้าที่ผลิตจากสถาบนัเกษตรกรได้รับการพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่ม 

 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
      6.1  เกิดห่วงโซ่รายผลผลิตในสหกรณ์มากกว่าร้อยละ 70 ของสหกรณ์เป้าหมาย 
 6.2  จํานวนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการเชื่อมโยงเครื่อข่ายมากกว่าร้อยละ 70 ของสหกรณ์เป้าหมาย 
  6.3  ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ 5 ของปริมาณธุรกิจเดิมก่อนร่วมโครงการ 
 
7. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
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โครงการที ่1.8 

ชื่อโครงการ: พัฒนาศนูย์กระจายสนิค้าสหกรณ์ (CDC) ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแขง่ขนั  

๑.  วัตถุประสงค์  เพื่อยกระดับศักยภาพของศนูย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ  
                      (ทั้งในด้านกระบวนการ การจัดพื้นที่การให้บริการและบุคลากร) 

๒.  กลุ่มเป้าหมาย  สหกรณ์ที่เปน็ศูนย์กระจายสินค้าระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
 

๓.  กิจกรรม (งานที่จะทํา) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 

60 61 62 63 64 
3.1 การสํารวจ/ศกึษาและวิเคราะห์ศักยภาพของศูนย์
กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ  
1.มิติด้านกลุ่มผูผ้ลติสินค้าสหกรณ์ ( Supplier) เช่น  ชนิด/
คุณภาพ/ปริมาณ/มาตรฐาน/บรรจุภัณฑ์/ระยะเวลาและการ
ส่งมอบหรอืระบบโลจิตกิส ์รวมถึงระบบการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานสากล เช่น GAP/Q/อย./มาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์
2. มิติด้านความตอ้งการของลูกค้า (Customer) ตาม
แนวทาง 3 P ได้แก ่
- ด้านกระบวนการ (Process) เช่น การคัดเลอืกสินค้า การ
จัดส่ง เทคโนโลยีการให้บรกิาร การจัดการคลังสินค้า (First in 
– First out) การใชอ้ินเตอร์เน็ต/Social Media/E- 
Commerce และการนําระบบการจัดการคุณภาพมาใช ้
(Lean, Waste Management,TQM) 
- ด้านการจัดพื้นที่การให้บริการ (Physical Aspect) เช่นการ
จัดชั้นวางของ การจัดแสดงสินค้า การออบแบบแบรนสินค้า

มีรายงานผลการสํารวจ/ศึกษา
และวิเคราะห์ศักยภาพของ
ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
ระดับจังหวัด ระดบัภาค และ
ระดับประเทศ 

 มีรายงานผลการสํารวจ/ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพ
ของศูนย์กระจายสนิค้าสหกรณ์ระดบัจังหวัด ระดบัภาค 
และระดับประเทศทุก 3 ป ี
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๓.  กิจกรรม (งานที่จะทํา) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 

60 61 62 63 64 
สหกรณ์ บรรยากาศในศูนยก์ระจายสนิค้าสหกรณ์ มุมส่วนตัว 
ห้องน้ํา ที่จอดรถ และสิ่งอํานวยความสะดวก 
- ด้านบุคลากร (People) เช่น ความรอบรู้ในสินค้าและ
บรกิารของเจ้าหน้าที่ การให้บรกิารตามมาตรฐานข้อตกลง 
(SLA – Service Level Agreement) บคุลกิภาพและชุดแต่ง
กายของเจ้าหน้าที่และการพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านการให้บรกิาร 

๓.๒ วางแผนการพัฒนาศูนย์กระจายสนิค้าสหกรณ์ (CDC) 
เชิงกลยุทธ ์โดยมุ่งเน้นแนวทาง 3 P ระดับจังหวัด/ภาคและ
ระดับประเทศ ทั้งระยะสั้นและยาว เชน่ บ่มเพาะพัฒนา
ศักยภาพของศูนย์กระจายสินค้าฯ สร้างเครือข่ายการกระจาย
สินค้าฯ พัฒนาระบบการค้าพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์/ระบบโลจิ
สติกส์และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าสหกรณ์
ระหว่างประเทศ เป็นต้น 

1. มีแผนการพัฒนาศูนย์
กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC)  
เชิงกลยุทธ์ระยะสั้นและยาว 
2. มีหลักเกณฑ์การพิจารณา 
การคัดเลือก มาตรฐานการ
บริหารจัดการ ระบบจูงใจและ
ให้รางวัล รวมถึงการประเมิน
และตดิตามผลการดําเนินงาน
ของศูนย์กระจายสนิค้าสหกรณ์ 
(CDC) 

มีการทบทวนแผนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) เชิงกลยุทธ์
ระยะสั้นและยาวทุกปี 

   

3.3 ดําเนินการตามแผนที่กําหนดโดยคัดเลือกศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์ที่มีศกัยภาพและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ และ
ขยายผลอย่างต่อเนื่อง 

มีศูนย์กระจายสินคา้สหกรณ์ที่
มีศักยภาพและสมัครใจเข้าร่วม
โครงการ อย่างน้อย 20 
สหกรณ์ 

1.มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่มีศกัยภาพและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 
เพิ่มขึ้นปีละ 20 แห่ง ทุกป ี
2. มีรายงานผลการดําเนินงานของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่เข้าร่วม
โครงการที่อยู่ในระดับดีมากหรอืดีเยี่ยมตามเกณฑ์ที่กําหนด 
3. มีรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ในระดบัดีมากหรือดีเยี่ยม
เพิ่มขึ้นทุกป ี

1.มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่มีศกัยภาพและ
สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ครบทุกแห่ง 
2. มีรายงานผลการดําเนินงานของศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการที่อยูใ่นระดับดี
มากหรือดีเยี่ยมตามเกณฑ์ที่กําหนด 
3.ระดับความพึงพอใจของลกูค้าที่มตีอ่ศูนย์
กระจายสินค้าสหกรณ์ และอยู่ในระดบัดีเยี่ยม 
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๓.  กิจกรรม (งานที่จะทํา) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 

60 61 62 63 64 
3.4 สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชกิสหกรณ์ทั้งระบบโดยการ
พัฒนาระบบจูงใจ และให้รางวัล 

ร้อยละ 70 ของสมาชิก มบีตัร
สมาชิกแบบ Smart card  

ร้อยละ 80 
ของสมาชกิ มี
บัตรสมาชกิ
แบบ Smart 

card 

ร้อยละ  90ของ
สมาชิก มีบัตร
สมาชิกแบบ 
Smart card 

ร้อยละ 95
ของสมาชกิ มี
บัตรสมาชกิ
แบบ Smart 

card 

ร้อยละ 95
ของสมาชกิ มี
บัตรสมาชกิ
แบบ Smart 

card 

รกัษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชกิไม่น้อย
กว่า รอ้ยละ 95 

3.5 การติดตามประเมินผล ทุกปี 

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 10 10 15 15 15 15 20 20 

๕.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ สหกรณ์สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์ ตลอดจนขยายช่องทางการจําหน่ายสนิค้าสหกรณ ์

๖.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ปรมิาณธุรกิจของศูนย์กระจายสนิค้าสหกรณ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของปทีี่ผ่านมา  

๗.  หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  



69 

 

 
 

โครงการที ่1.9 

ชื่อโครงการ: เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์อาเซียน 

 1.  วัตถุประสงค์   เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความเชื่อมโยงกบัขบวนการสหกรณ์ในอาเซียนด้านความร่วมมือทางการศึกษา การบริหารจัดการสหกรณ์ การ
ผลิต การค้า และการลงทนุ 

 2.  กลุ่มเป้าหมาย    สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพ 
 

 
3.  กิจกรรม (งานที่จะทํา) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
60 - 64 65-69 70-74 77-79 

60 61 62 63 64 
3.1 การจัดเวทีความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ใน
อาเซียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษา การบริหารจัดการ การผลิต การค้า 
และการลงทุน 

มีระบบการค้า
ชายแดน
ระหว่าง
ประเทศ       
6 แห่ง 

มีเวทีความร่วมมือ 8 ครั้งต่อป ี 50 50 50 

3.2 สร้างศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณภ์าคพื้น
อาเซียน 

 มีการระดมทุนเพื่อตั้งกองทุนรวม
ระหว่างประเทศในระบบสหกรณ์
อาเชียน 

มีศูนย์เรียนรู้ด้านการ
สหกรณภ์าคพื้นอาเซียน   

1 แห่ง 
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3.  กิจกรรม (งานที่จะทํา) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
60 - 64 65-69 70-74 77-79 

60 61 62 63 64 
3.3 เจรจาแสวงหาความร่วมมือทางการค้าตลอด
ห่วงโซ่ ระหว่างสหกรณ์ในกลุม่ประเทศอาเซียน
และไปสู่กลุ่ม G7 และประเทศอื่นๆ 

มีระบบการ
เจรจาแบบ 
- ทวิภาคี   
 4 คู่เจรจา 
- ไตรภาคี     
 3 คู่เจรจา 
- พหุภาคี      
 1 คู่เจรจา 

มีระบบการ
เจรจาแบบ 
- ทวิภาคี  
 6 คู่เจรจา 
- ไตรภาคี       
3 คู่เจรจา 
- พหุภาคี       
1 คู่เจรจา 

มีระบบการ
เจรจาแบบ 
- ทวิภาคี  
 8 คู่เจรจา 
- ไตรภาคี       
4 คู่เจรจา 
- พหุภาคี       
1 คู่เจรจา 

มีระบบการ
เจรจาแบบ 
- ทวิภาคี  
 9 คู่เจรจา 
- ไตรภาคี       
4 คู่เจรจา 
- พหุภาคี       

1 คู่เจรจา 

มีระบบการ
เจรจาแบบ 
- ทวิภาคี  
 10คู่เจรจา 
- ไตรภาคี      
5 คู่เจรจา 
- พหุภาคี      
1 คู่เจรจา 

มีระบบการเขรจาไปยัง กลุ่ม 
G7 และประเทศอื่นๆ 

3.4 สร้างศูนย์กระจายสนิค้าสหกรณ์ในกลุม่
ประเทศอาเซียน 

มีรายงานผลการศึกษาตามข้อ 3.1 - 3.3 เพื่อเพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มในการศึกษาความเปน็ไปได้การ
จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในกลุม่ประเทศอาเซียน 

มีศูนย์กระจายสินคา้สหกรณ์ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน อย่างน้อยปีละ 1 แห่ง 

3.5 เชื่อมโยงระบบโลจิติกสร์ะบบการขนถา่ย
สินค้าทั้งทางน้าํ/บก/อากาศ และทางราง เพื่อให้
เกิดการประหยัดในระบบสหกรณ์ 

มีรายงานผลการศึกษาตามข้อ 3.1 - 3.4 เพื่อเพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มในการศึกษาความเปน็ไปได้ใน
การสร้างศูนย์การจัดการโลจิตกิสใ์นกลุ่มประเทศอาเซียน 

มีศูนย์การจัดการโลจิติกสใ์นกลุ่ม
ประเทศอาเซียน อย่างน้อยปีละ 1 แห่ง 

3.6 ติดตามและประเมินผล         
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 5 10 10 10 5 5 5 5 
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 ๕.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ขบวนการสหกรณ์ในอาเซียนได้มีการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การบริหารจัดการ การผลิต การตลาด และ
การลงทุนร่วมกัน 

 ๖.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

       มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนและระบบโลจิติกส์ของกลุ่มประเทศอาเซียน อย่างน้อยประเทศละ 1 ระบบ 

 ๗.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองแผนงาน กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และสํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
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โครงการที ่1.10 

ชื่อโครงการ : สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงนิทุนของสหกรณ์ 

1. วัตถุประสงค์  

 1.1 เพื่อให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์มีปริมาณเงินทุนเพิ่มมากขึ้นสนองต่อความต้องการของสหกรณ์ 

 1.2 เพื่อให้สหกรณ์สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีดอกเบี้ยต่ํา และมีเงื่อนไขผ่อนปรน 

 1.3 เพื่อให้สหกรณ์มีเงินทุนในการดําเนินธุรกิจที่เพียงพอ สามารถแข่งขันได้ 

 2. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ขนาดเล็กและขนาดกลางทุกประเภท ที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขโครงการในเขตพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ตามที่สหกรณ์ได้สมัครเข้าร่วม
โครงการ  

  

   3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 –64  
65 – 79 70 – 74 75 – 79 

60 61 62 63 64 

3.1 เพิ่มปริมาณเงนิกองทนุพัฒนาสหกรณ์
เพื่อให้สหกรณ์สามารถเข้าถึงแหลง่ทุนที่มี
ดอกเบี้ยต่ํา และเพียงพอต่อการดําเนินธุรกจิ 

กพส. มีเงินทนุเพิ่มขึ้น ปีละ 500 ล้านบาท กพส.         
มีเงินทุน
เพิ่มขึ้น 
1,000      
ล้านบาท 

กพส.      
มีเงินทนุ
เพิ่มขึ้น 
1,000  
ล้านบาท 

กพส.          มี
เงินทุนเพิ่มขึ้น     
1,000      
ล้านบาท 
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   3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 –64  
65 – 79 70 – 74 75 – 79 

60 61 62 63 64 

3.2  จัดหาและสนบัสนนุเงนิทุนจากกองทุน
จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อการส่งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในระบบสหกรณ์ 

สหกรณืได้รบัการสนบัสนนุเงนิทุนจากกองทุน/หน่วยงานอื่นๆ         
ปีละ 30,000 ล้านบาท 

50,000     
ล้านบาท 

70,000   
ล้านบาท 

100,000     
ล้านบาท 

3.3 สนบัสนนุเงินทุนตามนโยบายภาครัฐเพื่อ
ผ่านระบบสหกรณ์ในการป้องกนั/แก้ไขและ
รักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร 

สหกรณืได้รบัการสนบัสนนุเงนิทุนจากกองทุน/หน่วยงานอื่นๆ         
ปีละ 20,000 ล้านบาท 

40,000     
ล้านบาท 

50,000   
ล้านบาท 

80,000      
ล้านบาท 

3.4 สร้างระบบการชดเชยดอกเบี้ย รวมถึงการ
อุดหนนุจ่ายขาดค่าเบี้ยประกนัภัยพืชผล
สนบัสนุนจากรายได้ กองทุนพัฒนาสหกรณ ์ 

สหกรณ์ได้รบัการชดเชยดอกเบี้ยและค่าเบี้ยประกนัภัยพืชผล           
ปีละ 200 ล้านบาท 

300       
ล้านบาท 

300      
ล้านบาท 

300         
ล้านบาท 

3.5 ติดตามประเมินผลโครงการ.         

4. ประมาณการงบประมาณ ล้านบาท 100 100 100 100 100    
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

 5.1 สหกรณ์มีทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานมากขึ้น มีความมั่นคงจากการสะสมทุนสํารอง ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นพร้อมที่จะเข้าสู่แหล่งเงินทุนภายนอกได้ 

 5.2 สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิต จากการได้รับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา มีการสะสมทุนเรือนหุ้น และเงินออมในสหกรณ์ และมีการจัดทําระบบบัญชีครัวเรือน 

 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

  ร้อยละ 95 ของสหกรณ์สามารถเข้าถึงเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา/เงื่อนไขผ่อนปรน/เพื่อดําเนินธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ 

7. หน่วยงานที่ผิดชอบ  กลุ่มวิเคราะห์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์  
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โครงการที ่1.11 

ชื่อโครงการ : ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการสหกรณ์ 

1. วัตถุประสงค์ 

 ๑.๑ เพื่อสร้างระบบการบริหารงานวิจัยจนเกิดผลผลิตงานวิจัย เพื่อนําไปใช้ในการต่อยอดยกระดับ และพัฒนางานสหกรณ์  

 ๑.๒ เพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม 

2. กลุ่มเป้าหมาย 

 ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

3. กิจกรรม (งานที่ทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 
65 - 69 70 - 74 75 - 79 60 61 62 63 64 

3.1 กรมฯ แต่งตั้งคณะทํางานการบริหาร
งานวิจัย  

มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานการบริหารงานวิจัย และทบทวนเปน็ประจําปทีุกป ี

3.2 จัดทํากรอบทิศทางการวิจัย / วางแผนการ
วิจัยของกรมฯ รูปแบบระบบการบริหารงานวิจัย
ที่เหมาะสม  

มีกรอบการวิจัย/ทบทวนแบ่งไปตามโครงสร้างและภาระกิจของกลุ่มงานในระดับกรม/กอง และสํานกังานส่วน
ภูมิภาค ทุกๆ 3 ป ี

3.3 จัดทําคู่มือ “การบริหารงานวิจัยกรม
ส่งเสริมสหกรณ์”  

มีคู่มือกรอบการวิจัย/ทบทวนแบ่งไปตามโครงสร้างและภาระกิจของกลุ่มงานในระดบักรม/กอง และสํานักงานส่วน
ภูมิภาค ทุกๆ 3 ป ี

3.4 ดําเนนิการฝึกอบรมเพื่อสร้างนักวิจัย 
หลักสูตร “การเขียนงานวิจัยมืออาชีพเพื่อ
พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ”์ 

มีหลักสูตรและดําเนินการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยในตําแหนง่นักวิชาการสหกรณ์ เจ้าหนา้ที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักทรัพยากรบคุคล และนักวิชาการในกลุ่มงานสนบัสนนุอื่นๆ ทุกๆ 3 ป ี
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3. กิจกรรม (งานที่ทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 
65 - 69 70 - 74 75 - 79 60 61 62 63 64 

3.5 กรมฯ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัย / 
ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา/จัดประชุม
ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายใน/นอก 

มีประกาศ/กําหนด เรื่องขอบเขตงานวิจัยตําแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการในกลุ่มงานสนับสนุนอื่นๆ ทุกปี 

3.6  หน่วยงานส่งข้อเสนอโครงการงานวิจัย 
(Concept Paper) เพื่อเข้าสู่การกระบวนการพิจารณา
และจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการ ตามข้อ  

จํานวนข้อเสนองานวิจัยตามโครงสร้างและภาระกิจของ
กลุ่มงานในระดับกรม/กอง และสํานักงานส่วนภูมิภาค ไม่
น้อยกว่าหน่วยงานละ 2 เรื่อง  

จํานวนข้อเสนองานวิจัยตาม
โครงสร้างและภาระกิจของ
กลุ่มงานในระดับกรม/กอง 
และสํานักงานส่วนภูมิภาค ไม่
น้อยกว่าหน่วยงานละ 3เรื่อง 

จํานวนข้อเสนองานวิจัยตามโครงสร้าง
และภาระกิจของกลุ่มงานในระดับ
กรม/กอง และสํานักงานส่วนภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าหน่วยงานละ 5 เรื่อง  

3.7 ดําเนินการตามกระบวนการวิจัยจนเสร็จเป็น
รูปเล่มฉบับสมบรูณ์  

ร้อยละ 95 มีรายงานผลการวิจัยตามที่ได้รับอนุมัติเป็นประจําทุกปี 

3.8 จัดประชุมติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนา /
การรายงานความก้าวหน้า 

        
 
 

3.9 จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ตลอดจนแสดงผลงานนวัตกรรมด้านการสหกรณ์
หลังจากการนําผลการวิจัยไปดําเนินการแล้ว 

มีเวทีแสดงผลงานทางการวิจัยสู่สาธรณะ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนําไปสู่การปฏิบัติพร้อมกับมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
ประจําปีในสาขาต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง 

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 1 2 2 2 2 5 5 5 
  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 5.1 ผลลัพธ์ : กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบการบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาองค์ความรู้จนเกิดผลผลิตเป็นงานวิจัยเชิงนวัตกรรม 
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 5.2 ผลกระทบ: สหกรณ์ และผู้มีส่วนได้เสียสามารถนําผลงานวิจัยไปพัฒนายกระดับการบริหารจัดการการดําเนินงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาความ
เข้มแข็งของสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 6.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นนักวิจัยอย่างมืออาชีพ ร้อยละ 85 ของบุคลากรในตําแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล 
และนักวิชาการในกลุ่มงานสนับสนุนอื่นๆ 

 6.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ตามโครงสร้างและภาระกิจของกลุ่มงานในระดับกรม/กอง และสํานักงานส่วนภูมิภาคอย่างน้อยปีละ 2 ผลงานต่อ
กลุ่มภาระกิจงาน (เริ่มมีผลงานวิจัยในปี ๒๕๖๒) 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบระบบบริหารงานวิจัยของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในภาพรวม 
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ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรใหม้คีวามเป็นมืออาชพีดา้นการสหกรณ์ 
โครงการที ่2.1 
ชื่อโครงการ   พัฒนาบคุลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เปน็มืออาชีพด้านการสหกรณ์ 

1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ (การส่งเสริมและการกํากับสหกรณ์) 
 1.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ด้านการสหกรณ์พร้อมปฏบิัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

2.  กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  

3. กิจกรรม/งานที่ต้องทํา 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 
65-69 70-74 75-79 

60 61 62 63 64 
3.1 ตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักสูตรนักส่งเสริม
สหกรณ์มืออาชีพ 

1 คณะ        

3.2 กําหนดหลักสูตร นักส่งเสริมสหกรณม์อื
อาชีพ เป็น 3 ระดับ 
- ระดับต้น (ดํารงตําแหน่ง ปฏบิัติการ/ปฏบิัติงานที่
มีอายุงาน 2 ปีขึ้นไป) 
- ระดับกลาง (ดํารงตําแหนง่ ชํานาญการ/ชํานาญ
งาน/อาวุโส) 
 - ระดับสงู (ดํารงตําแหน่ง ชํานาญการพิเศษ) 
 
 

มี 3 
หลักสูตร 
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3. กิจกรรม/งานที่ต้องทํา 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 
65-69 70-74 75-79 

60 61 62 63 64 
3.3 พัฒนาบคุลากรตามหลักสูตรที่กําหนด  - บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักสูตร (ตามข้อ 2) 

ต้องได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 100 
- บุคลากรที่มี
คุณสมบัติตาม
หลักสูตร 
(ตามข้อ 2) 
ต้องได้รับการ
ฝึกอบรม ร้อย
ละ 100 

- บุคลากรที่มี
คุณสมบัติตาม
หลักสูตร 
(ตามข้อ 2) 
ต้องได้รับการ
ฝึกอบรม ร้อย
ละ 100 

- บุคลากรที่มี
คุณสมบัติตาม
หลักสตูร 
(ตามข้อ 2) 
ต้องได้รับการ
ฝึกอบรม ร้อย
ละ 100 

3.4 สนบัสนนุบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา 
ให้มีการปฏบิัติงานในพื้นที่จรงิอย่างมีประสทิธิภาพ 

  - สหกรณ์/
กลุ่ม
เกษตรกรมี
ความพึง
พอใจ
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริม
สหกรณ์ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
60 

- สหกรณ์/
กลุ่ม
เกษตรกรมี
ความพึง
พอใจ
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริม
สหกรณ์ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
70 

-สหกรณ/์
กลุ่ม
เกษตรกร
มีความพึง
พอใจ
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริม
สหกรณ์ 
ไม่น้อย
กว่ารอ้ย
ละ 80 

 

- สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
มีความพึง
พอใจ
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริม
สหกรณ์ ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

- สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
มีความพึง
พอใจ
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริม
สหกรณ์ ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

- สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
มีความพึง
พอใจ
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริม
สหกรณ์ ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
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3. กิจกรรม/งานที่ต้องทํา 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 
65-69 70-74 75-79 

60 61 62 63 64 

5. ทบทวนหลักสูตรในปี 2564, 2569, 2574, 
2579 

    - 
หลักสูตร
ได้รับการ
ปรบัปรุง   

- หลักสูตร
ได้รับการ
ปรบัปรุง  ในป ี
2569 

- หลักสูตร
ได้รับการ
ปรบัปรงุ  ในป ี
2574 

- หลักสูตร
ได้รับการ
ปรบัปรงุ ในปี 
2579 

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)  20 20 20 20 100 100 100 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
    กรมส่งเสริมสหกรณ์มีบุคลากรที่คุณภาพสูง มีสมรรถนะและขีดความสามารถในด้านการส่งเสริมสหกรณ์ สามารถที่จะปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย          ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการบริหารงานที่จะรับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงและนาํไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อให้ภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์บรรลุ
เป้าหมายที่กําหนด   
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 
 ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา และผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  ร้อยละ 60-80 ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และกองการเจ้าหน้าที่ 
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โครงการที ่2.2 
ชื่อโครงการ      พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

1. วัตถุประสงค์  
 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามสายงานที่รับผิดชอบ เช่น ด้านการเงิน การจัดการการตลาดข้าว โคนม ยางพารา ด้านการวิเคราะห์แผนงาน ฯลฯ 

2.  กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการในแต่ละสายงาน/ระดับ  

3. กิจกรรม/งานที่ต้องทํา 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 
65-69 70-74 75-79 

60 61 62 63 64 

3.1 ตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

1 คณะ        

3.2 กําหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ระดับ
ชํานาญการพิเศษ ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเช่น 
- ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
- ด้านการดําเนนิธุรกิจ 
      - ด้านการตลาด 
      - ด้านการเงนิ 
      - ด้านดูแลกํากับสหกรณ์ 
      - ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ 
      - ด้านมาตรฐานสหกรณ์ 
- ด้านการสหกรณ์ ฯลฯ 

 
 

มีหลักสูตร
เฉพาะด้าน
อย่างน้อย 2 
หลักสูตร 

มีหลักสูตร
เฉพาะด้าน
เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน  

มีหลักสูตร
เฉพาะด้าน
เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 

มีหลักสูตร
เฉพาะด้าน
เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 

มีหลักสูตร
เฉพาะด้าน
เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 
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3. กิจกรรม/งานที่ต้องทํา 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 
65-69 70-74 75-79 

60 61 62 63 64 
3.3 พัฒนาบคุลากรตามหลักสูตรที่กําหนด  - บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักสูตร (ตามข้อ 2) 

ต้องได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 100 
- บุคลากรที่
มีคุณสมบัติ
ตาม
หลักสูตร 
(ตามข้อ 2) 
ต้องได้รับ
การ
ฝึกอบรม 
ร้อยละ 
100 

- บุคลากรที่
มีคุณสมบัติ
ตาม
หลักสูตร 
(ตามข้อ 2) 
ต้องได้รับ
การ
ฝึกอบรม 
ร้อยละ 
100 

- บุคลากรที่
มีคุณสมบัติ
ตาม
หลักสูตร 
(ตามข้อ 2) 
ต้องได้รับ
การ
ฝึกอบรม 
ร้อยละ 
100 

3.4 สนบัสนนุบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา ให้มีการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่จริงอย่างมีประสทิธิภาพ 

  - สหกรณ์/
กลุ่ม
เกษตรกรมี
ความพึง
พอใจ
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริม
สหกรณ์ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
60 

- สหกรณ์/
กลุ่ม
เกษตรกรมี
ความพึง
พอใจ
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริม
สหกรณ์ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
70 

- สหกรณ์/
กลุ่ม
เกษตรกรมี
ความพึง
พอใจ
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริม
สหกรณ์ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
80 

- สหกรณ์/
กลุ่ม
เกษตรกรมี
ความพึง
พอใจ
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริม
สหกรณ์ ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
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3. กิจกรรม/งานที่ต้องทํา 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 
65-69 70-74 75-79 

60 61 62 63 64 
3.5 ทบทวนหลักสูตรในปี 2564, 2569, 2574, 
2579  

    - หลักสูตร
ได้รับการ
ปรบัปรุง   

- หลักสูตร
ได้รับการ
ปรบัปรงุ  
ในปี 2569 

- หลักสูตร
ได้รับการ
ปรบัปรงุ  
ในปี 2574 

- หลักสูตร
ได้รับการ
ปรบัปรงุ  
ในปี 2579 

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)  10 10 10 10 50 50 50 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่สามารถให้คําแนะนําบุคลากรกรมและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้สามารถปฏิบัติงานและดําเนินงานได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์
และมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 
  ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา และผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  ร้อยละ 60-80 ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และกองการเจ้าหน้าที่ 
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โครงการที ่2.3 
ชื่อโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร  

1. วัตถุประสงค์  
    - เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมฯ ให้เปน็คนดี ปฏิบัติงานและมีวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    - เพื่อสร้างจิตสํานึกในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการ     
2.  กลุ่มเป้าหมาย  บคุลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3. กิจกรรม/งานที่ต้องทํา 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 65-69 70-74 75-79 

60 61 62 63 64 

3.1 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปฏบิัติตามหลัก
ศาสนา  

ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรมทาง
ศาสนาอย่าง
น้อย 3 เดือน/ 
1 กิจกรรม 

ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรมทาง
ศาสนาอย่าง
น้อย 3 
เดือน/ 1 
กิจกรรม 

ทุก
หน่วยงานมี
กิจกรรมทาง
ศาสนาอย่าง
น้อย 3 
เดือน/ 1 
กิจกรรม 

ทุก
หน่วยงานมี
กิจกรรมทาง
ศาสนาอย่าง
น้อย 3 
เดือน/ 1 
กิจกรรม 

ทุก
หน่วยงานมี
กิจกรรมทาง
ศาสนาอย่าง
น้อย 3 
เดือน/ 1 
กิจกรรม 

ทุก
หน่วยงานมี
กิจกรรมทาง
ศาสนาอย่าง
น้อย 3 
เดือน/ 1 
กิจกรรม 

ทุก
หน่วยงานมี
กิจกรรมทาง
ศาสนาอย่าง
น้อย 3 
เดือน/ 1 
กิจกรรม 

ทุก
หน่วยงานมี
กิจกรรมทาง
ศาสนาอย่าง
น้อย 3 
เดือน/ 1 
กิจกรรม 

3.2 ประกวดนักสง่เสริมสหกรณ์/สนบัสนนุ
สหกรณ์ดีเด่น  

 

 

 

มีการประกวด
ปีละ 1 ครั้ง 

มีการประกวด
ปีละ 1 ครั้ง 

มีการ
ประกวดปลีะ 
1 ครั้ง 

มีการ
ประกวดปี
ละ 1 ครั้ง 

มีการ
ประกวดปี
ละ 1 ครั้ง 

มีการ
ประกวดปี
ละ 1 ครั้ง 

มีการ
ประกวดปี
ละ 1 ครั้ง 

มีการ
ประกวดปี
ละ 1 ครั้ง 
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3. กิจกรรม/งานที่ต้องทํา 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 65-69 70-74 75-79 

60 61 62 63 64 

3.3 รณรงค์การจัดทําบัญชีรับ/จ่ายครัวเรือน บุคลากรกรมมี
การจัดทํา
บัญชีครัวเรือน
ทุกคน 

บุคลากรกรม
มีการจัดทํา

บัญชี
ครัวเรือน 
ทุกคน 

บุคลากรกรม
มีการจัดทํา

บัญชี
ครัวเรือน 
ทุกคน 

บุคลากร
กรมมีการ
จัดทําบัญชี
ครัวเรือน 
ทุกคน 

บุคลากร
กรมมีการ
จัดทําบัญชี
ครัวเรือน 
ทุกคน 

บุคลากร
กรมมีการ
จัดทําบัญชี
ครัวเรือน 
ทุกคน 

บุคลากร
กรมมีการ
จัดทําบัญชี
ครัวเรือน 
ทุกคน 

บุคลากร
กรมมีการ
จัดทําบัญชี
ครัวเรือน 
ทุกคน 

3.4 รณรงค์การใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างอย่าง
คุ้มค่าและประหยัด (น้ํา /ไฟฟ้า/ วัสดุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถ
ประหยัด
งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุที่
ได้รับ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
10 

สามารถ
ประหยัด

งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุที่

ได้รับ ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 

10 

สามารถ
ประหยัด

งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุที่

ได้รับ ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 

10 

สามารถ
ประหยัด

งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุที่

ได้รับ ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 

10 

สามารถ
ประหยัด

งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุที่

ได้รับ ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 

10 

สามารถ
ประหยัด

งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุที่

ได้รับ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 

10 

สามารถ
ประหยัด

งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุที่

ได้รับ ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 

10 

สามารถ
ประหยัด

งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุที่

ได้รับ ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 

10 
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3. กิจกรรม/งานที่ต้องทํา 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 65-69 70-74 75-79 

60 61 62 63 64 

3.5 จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่แวดล้อม  
(จิตอาสา) 

ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย ปี

ละ 2 
กิจกรรม 

ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย ปี

ละ 2 
กิจกรรม 

ทุก
หน่วยงานมี
กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย ปี

ละ 2 
กิจกรรม 

ทุก
หน่วยงานมี
กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย ปี

ละ 2 
กิจกรรม 

ทุก
หน่วยงานมี
กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย ปี

ละ 2 
กิจกรรม 

ทุก
หน่วยงานมี
กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย ปี

ละ 2 
กิจกรรม 

ทุก
หน่วยงานมี
กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย ปี

ละ 2 
กิจกรรม 

ทุก
หน่วยงานมี
กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย ปี

ละ 2 
กิจกรรม 

3.6 กิจกรรมการทําความดีเพื่อตอบแทนคุณ
แผน่ดิน/โครงการธนาคารความดี/สมุดบันทึก 
ความดี 

บุคลากรกรม
ทุกคนทํา

ความดีอย่าง
น้อย 1 
กิจกรรม 

บุคลากรกรม
ทุกคนทํา

ความดีอย่าง
น้อย 1 
กิจกรรม 

บุคลากรกรม
ทุกคนทํา

ความดีอย่าง
น้อย 1 
กิจกรรม 

บุคลากร
กรมทุกคน
ทําความดี

อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

บุคลากร
กรมทุกคน
ทําความดี

อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

บุคลากร
กรมทกุคน
ทําความดี

อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

บุคลากร
กรมทุกคน
ทําความดี

อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

บุคลากร
กรมทุกคน
ทําความดี

อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 1 1 1 1 1 5 5 5 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 บุคลากรของกรมมีคุณธรรมและจริยธรรม และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์และคุ้มค่า 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 
  ร้อยละ 80 ของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ  

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กองการเจ้าหนา้ที่ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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โครงการที ่2.4 
ชื่อโครงการ เสริมสร้างค่านยิม ความผาสุก และความผกูพันในองค์กร 
1. วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรกรมฯ มีความสุขในการทํางานและรักองค์กร 
2. กลุ่มเป้าหมาย   บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 
 

3. กิจกรรม/งานที่ต้องทํา 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 65-69 70-74 75-79 

60 61 62 63 64 
3.1 ศึกษา กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและสํารวจความ
พึงพอใจและความผูกพันในงานของบุคลากร 
- จ้างหน่วยงานที่ปรึกษาจากภายนอก เ พื่อกําหนด
ขอบเขต เครื่องมือ และดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันในงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีรายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจและความ
ผกูพันในงานของ
บุคลากร อยู่ในระดบัดี
มากถึงดีเยี่ยม (ค่าเฉลี่ย 
3.51 ขึ้นไป) 

 

มีรายงานผลการ
สํารวจความพึง
พอใจและความ
ผกูพันในงานของ
บุคลากร อยู่ใน
ระดับดีมากสูง
กว่าปีฐานทกุป ี

1. มีรายงานผล
การสํารวจความ
พึงพอใจและ
ความผกูพันใน
งานของบุคลากร 
อยู่ในระดบัดีมาก
สูงกว่าปีฐานทกุ
ปี 
2. มีการ
เปรียบเทียบผล
การสํารวจความ
พึงพอใจและ
ความผกูพันใน
งานของบุคลากร
กับหน่วยงานที่
คล้ายคลึงกัน 
(Benchmark& 
Comparison) 
ทุกป ี

1. มีรายงานผล
การสํารวจความ
พึงพอใจและ
ความผกูพันใน
งานของบุคลากร 
อยู่ในระดบัดี
มากสูงกว่าปีฐาน
ทุกป ี
2. มีการ
เปรียบเทียบผล
การสํารวจความ
พึงพอใจและ
ความผกูพันใน
งานของบุคลากร
กับหน่วยงานที่
คล้ายคลึงกัน 
(Benchmark& 
Comparison) 
ทุกป ีและอยู่ใน
ระดับที่เท่ากัน
หรือสูงกว่า 

1. มีรายงานผล
การสํารวจความพึง
พอใจและความ
ผกูพันในงานของ
บุคลากร อยูใ่น
ระดับดีมากสูงกว่า
ปีฐานทุกป ี
2. มีการ
เปรียบเทียบผลการ
สํารวจความพึง
พอใจและความ
ผกูพันในงานของ
บุคลากรกับ
หน่วยงานที่
คล้ายคลึงกัน 
(Benchmark & 
Comparison) ทกุ
ปี และอยู่ในระดบั
ที่เท่ากันหรือสูง
กว่า 

1. มีรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
และความผกูพันในงานของบุคลากร อยู่ใน
ระดับดีมากสูงกว่าปีฐานทุกป ี
2. มีการเปรียบเทียบผลการสํารวจความพึง
พอใจและความผกูพันในงานของบุคลากรกับ
หน่วยงานที่คล้ายคลึงกัน (Benchmark & 
Comparison) ทกุปี และอยู่ในระดบัที่
เท่ากันหรือสูงกว่า 
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3. กิจกรรม/งานที่ต้องทํา 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 65-69 70-74 75-79 

60 61 62 63 64 
3.2 วางแผนการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
และความผูกพันในงาน เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี 
เช่น นโยบายและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
การสร้างความสุข ความผูกพัน การพัฒนาบุคลากร การ
สอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การพัฒนาตามกลุ่ม Generation 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบสวัสดิการ/สิทธิ
ประโยชน์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีแผนการบริหาร 
พัฒนาและการ
สร้างความผูกพัน
ในงานของ
บุคลากร ที่
สอดคล้องเปน็
ทิศทางเดียวกนั
กับแผน
ยุทธศาสตร์ของ
กรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการทบทวนแผนการบริหาร พัฒนาและการสร้างความผูกพันในงานของบคุลากรที่สอดคล้องเปน็
ทิศทางเดียวกนักับแผนยุทธศาสตร์ของกรมทุกป ี
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3. กิจกรรม/งานที่ต้องทํา 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 65-69 70-74 75-79 

60 61 62 63 64 
3.3 จัดกิจกรรมตามแผนการสร้างความพึงพอใจและ
ความผูกพันในงานของบุคลากร  

1. ร้อยละ 70 ของ
บุคลากรได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามแผน 
2. ผลการ
ดําเนินงานของกรม 
บรรลุตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัดในระดับ
ดีมากถึงดีเยี่ยม 
(มากกว่า 3.51 ขึ้น
ไป) 

1. ร้อยละ 75 
ของบุคลากร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรมตาม
แผน 
2. ผลการ
ดําเนินงาน
ของกรม 
บรรลุตาม
เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดใน
ระดับดีมากถึง
ดีเยี่ยม 
(มากกว่า 
3.51 ขึ้นไป) 

1. ร้อยละ 80 
ของบุคลากร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรมตาม
แผน 
2. ผลการ
ดําเนินงาน
ของกรม 
บรรลุตาม
เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดใน
ระดับดีมากถึง
ดีเยี่ยม สูงขึ้น
กว่าปีฐาน
เคลื่อนที่ทุกปี 

1. ร้อยละ 85 
ของบุคลากร
ได้เข้าร่วม
กิจกรรมตาม
แผน 
2. ผลการ
ดําเนินงาน
ของกรม 
บรรลุตาม
เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดใน
ระดับดีมากถึง
ดีเยี่ยม สูงขึ้น
กว่าปีฐาน
เคลื่อนที่ทุกปี 

1. ร้อยละ 90 
ของบุคลากรได้
เข้าร่วมกิจกรรม
ตามแผน 
2. ผลการ
ดําเนินงานของ
กรม บรรลุตาม
เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดในระดับ
ดีมากถึงดีเยี่ยม 
สูงขึ้นกว่าปีฐาน
เคลื่อนที่ทุกปี 

1. ร้อยละ 90 ของการรักษา
มาตรฐานบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตามแผน 
2. ผลการดําเนินงานของกรม บรรลุ
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับดี
มากถึงดีเยี่ยม สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 1 1 1 1 1 5 5 5 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความสุขในการทํางาน ผูกพันต่อองค์กร ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 5.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป  
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ  ร้อยละ 70-90 ของบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผน  
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกองการเจ้าหน้าที่ 
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โครงการที ่2.5 
ชื่อโครงการ จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM) 
1. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการความรู้การสร้างองคค์วามรู้ การจัดเก็บและถ่ายโอนองค์ความรู้ที่สะท้อนและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์  
                     และนําองค์ความรู้ไปสร้างนวัตกรรม 
2. กลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงานของกรมสง่เสริมสหกรณ์ และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

3. กิจกรรม/งานที่ต้องทํา 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 65-79 70-79 75-79 
60 61 62 63 64 

3.1แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารการจัดการความรู้ มีคณะกรรมการ        

3.2 ประเมินความรู้ (KMA) และบ่งชี้องคค์วามรู้ทั้งใน
ระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน 
 
 

มีแผนที่ความรู้
(Knowledge 
map) 
 

แผนที่ความรู้(Knowledge map)ได้รับการทบทวนทุกป ี    

3.3 จัดตั้งและพัฒนาความรู้ KM Core ทําหน้าที่
บริหารงาน KM และจัดตั้ง KM Team ของทุก
หน่วยงานของกรม  

1. มี KM Core 1 
ทีม และ KM Team 
ในทุกหน่วยงาน 
2. ร้อยละ 80 ของ 
KM Core และ KM 
Team ที่ได้รับการ
พัฒนา มีความรู้
ความเข้าใจ 

1. ร้อยละ 
100 ของ 
KM Team 
ที่ได้รับการ
พัฒนา มี
ความรู้ความ
เข้าใจ 
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3. กิจกรรม/งานที่ต้องทํา 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 65-79 70-79 75-79 
60 61 62 63 64 

3.4 จัดกิจกรรมถ่ายโอนองคค์วามรู้ที่สําคัญของผู้มี
ประสบการณ์ ภูมิปัญญาสูง และผู้ที่กําลังเกษียณอายุ
จากทุกหน่วยงานของกรมและสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร 
และบนัทึกองค์ความรู้จัดเก็บไว้ในระบบ KM ของกรม 
 

  มีองค์ความรู้ที่บนัทึกในระบบ KMS ของ
กรม อย่างน้อย 1 องค์ความรู้/หน่วยงาน/ป ี

   

3.5 สร้างระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการจัดการ
ความรู้ (KMS) 

 มีระบบ 
KMS  

      

3.6 การจัดการความรู้ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้สว่นเสีย
ของกรม 

  มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ    

3.7. สง่เสริม กระตุ้นบุคลากรของทุกหน่วยงานของ
กรมและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกันแบบข้ามสายงาน เช่น การประชุม
กลุ่มย่อยเพื่อถ่ายโอนองค์ความรู้ที่สําคัญ และ KM in 
work process และการนําไปใช้ เช่น วางแผน 
กําหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัด สร้างนวัตกรรม เปน็ต้น 
 

  จํานวน
องค์
ความรู้
ดีเด่นที่
ได้รับการ
ประกาศ
เกียรติคุณ  

จํานวนองค์
ความรู้ดีเด่น
ที่ได้รับการ
ประกาศ
เกียรติคุณ 

จํานวนองค์
ความรู้ดีเด่นที่
ได้รับการ
ประกาศ
เกียรติคุณ 

   

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) - 1 0.5 0.5 0.5    
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 5.1 มีการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 5.2 การแสวงหาและแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศนําไปสู่การนําองค์ความรู้ไปสร้างนวัตกรรม. 
 5.3 มีวัฒนธรรมการทํางานของคนใน องค์การปรับเปลี่ยนจากเดิมมาสู่การมีวินัยในตนเอง มีการศึกษาค้นคว้า เรียนรูตลอดชีวิตยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมีพลังใน
การคิดสร้างสรรค์ มีความขยัน อดทน มีจิตสํานึกของการเป็น "ผู้ให้" และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 
  มีระบบ KMS ในการบันทึกองค์ความรู้ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
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โครงการที ่2.6 
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบงานและกระบวนการทํางานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (SIPOC Model) 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อทบทวนระบบงานและกระบวนการทํางานเดิมว่ามีอุปสรรคต่อการบรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หรือไม่ อย่างไร 
 1.2 เพื่อปรับปรุง พัฒนาและออกแบบระบบงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์                
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 1.3 เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเต็มความสามารถ 

2. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหารกรม ผู้แทนสํานัก/กอง/กลุ่ม เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วิทยากรและผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
 

3. กิจกรรม/งานที่ต้องทํา 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 64-69 70-74 75-79 
60 61 62 63 64 

3.1 ตั้งคณะกรรมการจัดทํา/ทบทวนระบบงาน
และกระบวนการทํางานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

มี
คณะกรรมการ 

       

3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา/ทบทวน
ระบบงานและกระบวนการทํางาน  โดยวิธี 
SIPOC Model และจัดทํา Service Blueprint  

 มีระบบงาน
และ
กระบวนการ
ทํางานตามวิธี 
SIPOC 
Model และ 
Service 
Blueprint 
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3. กิจกรรม/งานที่ต้องทํา 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 64-69 70-74 75-79 
60 61 62 63 64 

3.3 จัดทําข้อกําหนดและตัวชี้วัดกระบวนการ
ทํางานที่สําคัญ 

มีข้อกําหนด
และตัวชี้วัด
ครบทุก
กระบวนการ
หลัก 

มีการจัดทํา
ข้อกําหนด
และตัวชี้วัด
กระบวนการ
สนบัสนนุและ
กระบวนการ
จัดการครบทุก
กระบวนการ 

ทบทวนตัวชี้วัดและกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน 

   

3.4 สื่อสารและถ่ายทอดกระบวนการทํางาน   บุ คล าก รทุ กคน ต้อ ง ไ ด้ รั บ ก า รถ่ า ยทอด
กระบวนการทํางานที่ถูกต้อง 
 

   

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

  1. จํานวนข้อผดิพลาด/ข้อบกพร่อง/ข้อ
ร้องเรียนจากการปฏบิัติงานลดลง 
2. ความพึงพอใจของผูร้ับบริการเพิ่มขึ้น 

   

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)  0.5     

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบงานและกระบวนการทํางานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ของกรมฯ ส่งผลให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 
  มีระบบงานและกระบวนการทํางานตามวิธี SIPOC Model และ Service Blueprint จํานวน 1 ระบบ 
  ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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ยุทธศาสตรท์ี ่3  การสร้างภาพลักษณ์องคก์ร  

โครงการที ่3.1 

ชื่อโครงการ  เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมส่งเสริมสหกรณ ์

1. วัตถุประสงค์  เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปให้รับรู้ ก่อให้เกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่นและศรัทธา ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมฯ  

        และเห็นคุณค่าของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

2. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 – 64 
65 - 69 70 - 74 75 - 79 

60 61 62 63 64 
3.1วางระบบการสื่อสาร กําหนด 
positioning กลยุทธ์ และโครงการ
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรมฯ ให้
เกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่นและ
ศรัทธาของประชาชน 

มีระบบการสื่อสาร
เพื่อสร้างความเชื่อถือ
เชื่อมั่นฯที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผูบ้ริหาร
กรมฯ  

ทบทวนระบบการสื่อสารฯ ทุกป ี พัฒนาแผนการสร้างภาพลักษณ์และ   
มาตรฐานฯ อย่างต่อเนื่อง 

3.2 ดําเนนิการและถ่ายทอด
นโยบาย ระบบการสื่อสารฯ  

ร้อยละ 100 ของบุคลากรกรมฯ รับรู้นโยบายและระบบการสื่อสารฯ  

3.3 จัดกิจกรรมปลูกฝงัค่านิยม 
วัฒนธรรมองคก์ร เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีพฤติกรรมตามที่พึง
ประสงค์ เช่น กิจกรรม morning 
talk กิจสาธารณะ ค่ายนักสหกรณ์
คุณธรรม CSR เป็นต้น 

ผลสํารวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบุคลากรของกรมอยู่ในระดับดีมาก 4.25 ผลสํารวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีต่อบุคลากรของกรมอยู่ในระดับที่
สูงขึน้กว่าปีที่ผา่นมา 
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 – 64 
65 - 69 70 - 74 75 - 79 

60 61 62 63 64 
 
3.4 จัดให้มีสถานีวิทยุชุมชนเพื่อ
เผยแพร่ กิจกรรมผลงาน นโยบาย 
ของกรมส่งเสรมิสหกรณ์ที่เปน็
ประโยชน์ต่อสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร และประชาชนทั่วไปโดย
นําสื่อ Technology Application 
and digital สมัยใหม่มาใช้เพื่อให้
เข้าถึงประชาชนครอบคลุมทั่ว
ประเทศและมีรายงานผลการ
ติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่อง 

1. มีรายงานผล
การศึกษาการจัดตั้ง
สถานีวิทยุชุมชนใน
ระดับภาคเขต และ
จังหวัด 
 

1. มีสถานีวิทยุชุมชนใน
ระดับภาคๆ ละ 1 
สถานี 
2. ร้อยละ 30 ของ
ประชาชนในพื้นที่มีการ
รับรู้ข่าวสารของกรมฯ 
จากสถานีวิทยุฯและสื่อ
ต่าง ๆ  

1. มีสถานีวิทยุ
ชุมชนในระดับเขต
ละ 1 สถานี 
2. ร้อยละ 50 
ของประชาชนใน
พื้นที่มีการรับรู้
ข่าวสารของกรมฯ 
จากสถานีวิทยุฯ 
และสื่อต่าง ๆ 

1. มีสถานีวิทยุ
ชุมชนในระดับ
จังหวัดๆ ละ      
1 สถานี 
2. ร้อยละ 60 
ของประชาชน
ในพื้นที่มีการ
รับรู้ข่าวสารของ
กรมฯ จากสถานี
วิทยุฯ และสื่อ
ต่าง ๆ 

1. ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
การรับรู้ข่าวสารของ
กรมฯ จากสถานี 
วิทยุฯ และสื่อต่าง ๆ 

ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมาย สามารถรับรู้ เข้าถงึ และ
สื่อสารแลกเปลี่ยนได้แบบสองทาง  
( two way communication) 

4.ประมาณการงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

20 20 20 20 20 300 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปเกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่นและศรัทธา ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมฯ และเห็นคุณค่าของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 

 6.1 ผลสํารวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบุคลากรของกรมอยู่ในระดับดีมาก 4.25 

  6.2 ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย สามารถรับรู้ เข้าถึง และสื่อสารแลกเปลี่ยนได้แบบสองทาง (two way communication) 

7.  หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัด   สํานักงานสง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 2 
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โครงการที ่3.2  

ชื่อโครงการ  เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์ 

 1.  วัตถุประสงค์  เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป มีความเชื่อถือ เชื่อมั่นและศรัทธา ต่อสหกรณ์ 

  2.  กลุ่มเป้าหมาย  สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และสมาชิก 

3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 – 64 
65 - 69 70 - 74 75 - 79 

60 61 62 63 64 
3.1 วางแผนการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ และมาตรฐาน
สหกรณ์ ให้เกดิความเชื่อถือ 
เชื่อมั่นและศรัทธา ทั้งระยะสัน้
และระยะยาว 

มีแผนการสร้างภาพลักษณ์และ
มาตรฐานที่ทําให้เกิดความเชื่อถือ ฯ
ซึ่งได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ทบทวนแผนการสร้างภาพลกัษณ์และมาตรฐานฯ ทุกป ี พัฒนาแผนการสร้างภาพลักษณ์และมาตรฐาน
ฯ อย่างต่อเนื่อง 

3.2จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู
และเผยแพร่สหกรณ์ที่มีผลงานดี 
ที่ครอบคลุมทุกมิติ เช่น ผล
ประกอบการ  การบริหารจัดการ 
ระบบคุณธรรมจริยธรรม  
การบริหารทรัพยากรบุคคลและ
ระบบงาน เปน็ต้น 
 
 
 
 

1. มีกิจกรรมยกย่อง เชิดชู และเผยแพร่ฯ ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 – 64 
65 - 69 70 - 74 75 - 79 

60 61 62 63 64 
3.3 สง่เสริม สนบัสนนุให้
สหกรณ์อื่น นําผลงานของ
สหกรณ์ที่มีแนวทางการปฏบิตัิที่
ดี (BEST PRACTICES) ไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ  

ให้มีสหกรณ์ต้นแบบ 
อย่างน้อย จังหวัดละ  1 แห่ง 

ร้อยละ 30 ของ
สหกรณ์ที่ไม่ใช่
สหกรณ์ต้นแบบนํา
แนวทางการปฏิบัติ
ที่ดี (BEST 
PRACTICES) ไป
ประยกุต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ และ
มีรายงานผลการ
ดําเนินงานในทุกมิติ  

ร้อยละ 40 ของ
สหกรณ์ที่ไม่ใช่
สหกรณ์ต้นแบบนํา
แนวทางการปฏิบัติ
ที่ดี (BEST 
PRACTICES) ไป
ประยกุต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ และ
มีรายงานผลการ
ดําเนินงานในทุกมิติ 

ร้อยละ 50 ของสหกรณ์ที่
ไม่ใช่สหกรณ์ต้นแบบนํา
แนวทางการปฏิบัติที่ดี 
(BEST PRACTICES) ไป
ประยกุต์ใช้ในการบริหาร
จัดการ และมีรายงานผล
การดําเนินงานในทุกมิติ  

ร้อยละ 60 ของ
สหกรณ์ที่ไม่ใช่สหกรณ์
ต้นแบบนําแนว
ทางการปฏิบัติที่ดี 
(BEST PRACTICES) 
ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ และ
มีรายงานผลการ
ดําเนินงานในทุกมิติ 

1. สหกรณ์ต้นแบบใช้การบริหารจัดการและรายงานผลการ
ดําเนินการด้านการบริหารอย่างต่อเนื่อง 
2.มีสหกรณ์ที่ไม่ใชส่หกรณ์ต้นแบบนําแนวทางการปฏิบัตทิี่ด ี
(BEST PRACTICES) ไปประยุกต์ใชใ้นการบริหารจัดการ และมี
รายงานผลการดําเนินงานด้านการบรหิารจัดการทุกมิต ิในปี 
61 และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

3.4 สง่เสริมให้สหกรณ์
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) เช่น การจัดทํา
กิจกรรมเอื้ออาทรต่อชุมชนและ
สังคม สร้างเครือข่ายกิจกรรม
ของขบวนการสหกรณ์ 

ร้อยละ 60ของสหกรณ์ที่มีกิจกรรม
การแสดงออกถึงความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

1.ร้อยละ 70ของ
สหกรณ์ที่มี
กิจกรรมการ
แสดงออกถึงความ 
รับผิด 
ชอบต่อสังคม  
2. ระดับความพึง
พอใจและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน
และสังคม ที่มีต่อ
กิจกรรมของแต่
ละสหกรณ์ อยู่ใน
ระดับดีมากถึงดี
เยี่ยม 
3. ร้อยละ 20 
ของสหกรณ์ระดับ
จังหวัดมีการ
รวมตัวกันเป็น
เครือข่ายเพื่อ
ช่วยเหลือชุมชน
และสังคมให้มี
ความอยู่ดีกินดี 

1.ร้อยละ 80ของ
สหกรณ์ที่มี
กิจกรรมการ
แสดงออกถึงความ 
รับผิด 
ชอบต่อสังคม 
2. ระดับความพึง
พอใจและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน
และสังคม ที่มีต่อ
กิจกรรมของแต่
ละสหกรณ์ อยู่ใน
ระดับดีมากถึงดี
เยี่ยมและเพิ่มขึ้น
ทุกปี 
3. ร้อยละ 30 
ของสหกรณ์ระดับ
จังหวัดมีการ
รวมตัวกันเป็น
เครือข่ายเพื่อ
ช่วยเหลือชุมชน

1.ร้อยละ 90ของ
สหกรณ์ที่มีกิจกรรม
การแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
2. ระดับความพึงพอใจ
และคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและสังคม ที่มี
ต่อกิจกรรมของแต่ละ
สหกรณ์ อยู่ในระดับดี
มากถึงดีเยี่ยมและ
เพิ่มขึ้นทุกปี 
3. ร้อยละ 40 ของ
สหกรณ์ระดับจังหวัดมี
การรวมตัวกันเป็น
เครือข่ายเพื่อช่วยเหลอื
ชุมชนและสังคมให้มี
ความอยู่ดีกินดี 
4. ดัชนีมวลรวมด้าน
ความสุขของสังคมและ

1.ร้อยละ 100
ของสหกรณ์ที่มี
กิจกรรมการ
แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม 
2. ระดับความพึง
พอใจและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน
และสังคม ที่มีต่อ
กิจกรรมของแต่ละ
สหกรณ์ อยู่ใน
ระดับดีมากถึงดี
เยี่ยมและเพิ่มขึ้น
ทุกปี 
3. ร้อยละ 50 
ของสหกรณ์ระดับ
จังหวัดมีการ
รวมตัวกันเป็น
เครือข่ายเพื่อ
ช่วยเหลือชุมชน

1.ร้อยละ 100ของสหกรณ์ที่มีกิจกรรมการแสดงออก
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. ระดับความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของชุมชน
และสังคม ที่มีต่อกิจกรรมของแต่ละสหกรณ์ อยู่ใน
ระดับดีมากถึงดีเยี่ยมและเพิ่มขึ้นทุกปี 
3. ร้อยละ 50 ของสหกรณ์ระดับจังหวัดมีการรวมตัว
กันเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมให้มี
ความอยู่ดีกินดี 
4. ดัชนีมวลรวมด้านความสุขของสังคมและชุมชน อยู่
ในระดับดี(สูงขึ้นกว่าปีฐานทุกปี) 
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 – 64 
65 - 69 70 - 74 75 - 79 

60 61 62 63 64 
4. ดัชนีมวลรวม
ด้านความสุขของ
สังคมและชุมชน 
อยู่ในระดับดี
(มากกว่า 3.51) 

และสังคมให้มี
ความอยู่ดีกินดี 
4. ดัชนีมวลรวม
ด้านความสุขของ
สังคมและชุมชน 
อยู่ในระดับดี
(สูงขึ้นกว่าปีฐาน
ทุกปี) 

ชุมชน อยู่ในระดับดี
(สูงขึ้นกว่าปีฐานทุกปี) 

และสังคมให้มี
ความอยู่ดีกินดี 
4. ดัชนีมวลรวม
ด้านความสุขของ
สังคมและชุมชน 
อยู่ในระดับดี
(สูงขึ้นกว่าปีฐาน
ทุกปี) 

3.5 เผยแพร่ภาพลักษณ์สหกรณ์
ที่มีผลงานดีและประสบ
ความสําเร็จ เพื่อสร้างความ
เชื่อถือ เชื่อมั่น และศรทัธา ผ่าน
ช่องทางการสือ่สารที่หลากหลาย 

ร้อยละ 60 ของประชาชนระดบัท้องถิ่น 
มีการรับรู้และมีมุมมองเชิงบวกตอ่
ภาพลักษณ์สหกรณ์ 

ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนระดับ
ท้องถิ่น มีการรับรู้
และมีมุมมองเชิง
บวกต่อ
ภาพลักษณ์
สหกรณ์  

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนระดับ
ท้องถิ่น มีการรับรู้
และมีมุมมองเชิง
บวกต่อ
ภาพลักษณ์
สหกรณ์  

ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนระดับ
ท้องถิ่น มีการรับรู้และ
มีมุมมองเชิงบวกต่อ
ภาพลักษณ์สหกรณ์ 
สื่อ 

ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนระดับ
ท้องถิ่น 
มีการรับรู้และมี
มุมมองเชิงบวกต่อ
ภาพลกัษณ์
สหกรณ์  

ร้อยละ 90 ของประชาชนระดับท้องถิ่น 
มีการรับรู้และมีมุมมองเชิงบวกต่อภาพลักษณ์สหกรณ์  

4.ประมาณการงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

20 20 20 20 20 300 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป มีความเชื่อถือ เชื่อมั่นและศรัทธา ต่อสหกรณ์ 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 

 6.1 ร้อยละ 90 ของประชาชนระดับท้องถิน่ มีการรับรู้และมีมุมมองเชิงบวกต่อภาพลกัษณ์สหกรณ์  
 6.2 ระดับความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ที่มีต่อกิจกรรมของแต่ละสหกรณ์ อยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม 
  6.3  ดัชนีมวลรวมด้านความสุขของสังคมและชุมชน อยู่ในระดับดี (สูงขึน้กว่าปีฐานทุกปี) 

7.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัด สพพ 1 – 2   และสหกรณ์ทุกแห่ง 
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โครงการที ่3.3  

ชื่อโครงการ สหกรณ์สีเขียว (Green Coop) 

1. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการดําเนินกิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ความสําคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีความสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม (Sustainable Development) 
2. กลุ่มเป้าหมาย:  สหกรณก์ลุ่มเกษตรกร และสมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีเขียว (Green Coop) 
 

3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 65-69 70-74 75-79 
60 61 62 63 64 

3.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและ
รวบรวมสารสนเทศ โครงการ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการ 
โครงการที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทาง
สังคมชุมชนทอ้งถิน่ อัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพบรรยากาศ 
(CLIMATE CHANGE) ของแต่
ละจังหวัด ร่วมกับสหกรณ์และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 

มีรายงานผลการวิเคราะห์ วิจัย
และสารสนเทศ ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
บรรยากาศและสิง่แวดล้อมของ
แต่ละจังหวัดทีไ่ด้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
จังหวัด 

มีรายงานผลการทบทวนวิเคราะห์ วิจัยและสารสนเทศ ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
จังหวัดที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัดทุกป ี

มีรายงานผลการทบทวนวิเคราะห์ วิจัย
และสารสนเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของแต่
ละจังหวัดที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 65-69 70-74 75-79 
60 61 62 63 64 

3.2วางแผนการจัดการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
บรรยากาศ (CLIMATE 
CHANGE) เชิงกลยุทธ์ เช่น  
  - การสร้างแบรนด์ Green 
coop และเครอืข่ายธุรกิจสี
เขียว Green Business 
  - ส่งเสริม สนบัสนนุ กระตุ้น 
ผลักดันให้สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร และสมาชิก ผลิต
และแปรรปู สนิค้าเกษตร ที่ไม่
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  - การลดการใช้กระดาษ  
  - ประหยัดพลังงานและน้ํา 
  - ส่งเสริมให้สหกรณบ์ริหาร
จัดการตามมาตรฐานสากลด้าน
สิ่งแวดล้อมระดับโลก (ISO)  
  - กําหนดเกณฑ์มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 30 ของสหกรณ์ใน
จังหวัดมีส่วนรว่มในการจัดทาํ
แผน CSR ทั้งในระยะสั้นและยาว
และมีการปฏิบตัิกิจกรรมตาม
แผน 

1. มีการทบทวนแผน 
2. สหกรณ์ในจังหวัดมีส่วนรว่มในการจัดทาํแผน CSR ทั้งใน
ระยะสัน้และยาวและมีการปฏบิัติกิจกรรมตามแผน เพิ่มขึ้นร้อย
ละ5  
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 65-69 70-74 75-79 
60 61 62 63 64 

3.3 จัดทําเปน็องค์ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติทีด่ี 
บทความ บทเรียนแห่ง
ความสําเร็จเกี่ยวกับการจัดการ
สภาพบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สหกรณ์อื่น
นําไปเปน็แนวทางปฏบิัติ 

มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมขององค์กรภาครัฐหรือ
เอกชนที่ประสบความสําเร็จ เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทุกป ี

 

3.4 รณรงคแ์ละปลูกจิตสํานกึ
ให้บคุลากรในขบวนการ
สหกรณ์ ตระหนักและให้
ความสําคัญกับการดําเนนิ
กิจกรรมเปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น การเสวนา
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การ
จัดกิจกรรมวัน Green Coop 
Day 
 
 
 

ร้อยละ 30 ของบุคลากรสหกรณ์แต่
ละจังหวัดมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

บุคลากรสหกรณ์แต่ละจังหวัดมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10  
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 65-69 70-74 75-79 
60 61 62 63 64 

3.5 การยกระดับและสร้าง
ภาพลักษณ์ด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนให้แก่สหกรณ์ของ
แต่ละพื้นที่ เช่น การประกวด
แข่งขนั การให้รางวัลและ
สิ่งจูงใจอืน่ ๆ ให้กับสหกรณ์ที่มี
การบริหารจัดการตามโครงการ
สหกรณ์สีเขียว 

ร้อยละ 5 ของสหกรณ์ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน Green Coop  

1.ร้อยละ 10 ของ
สหกรณ์ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน 
Green Coop 

ร้อยละ 20 ของ
สหกรณ์ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน 
Green Coop 

ร้อยละ 25 ของ
สหกรณ์ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน 
Green Coop 

ร้อยละ 30 
ของสหกรณ์
ผ่านการ
รับรอง
มาตรฐาน 
Green Coop 

มีสหกรณ์เข้าสูร่ะบบ ISO ด้านสิง่แวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถเข้า
แข่งขนับนเวทรีะดับประเทศ/ภูมิภาค/
นานาชาติ 
 
 

3.6. กําหนดเกณฑ์มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมระดับ Green 
Coop City ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

มีรายงานผลการกําหนดเกณฑ์
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับ 
Green Coop Cityที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ 

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

ร้อยละ 25 
ของสหกรณ์
ผ่านที่ผ่าน
การรับรอง
มาตรฐาน 
Green 
Coop ได้รับ
ยกย่องให้
เปน็ Green 
CoopCity 

ร้อยละ 30 
ของสหกรณ์
ผ่านที่ผ่าน
การรับรอง
มาตรฐาน 
Green 
Coop ได้รับ
ยกย่องให้
เปน็ Green 
CoopCity 

ร้อยละ 35 
ของสหกรณ์
ผ่านที่ผ่าน
การรับรอง
มาตรฐาน 
Green Coop 
ได้รับยกย่อง
ให้เปน็ 
Green 
CoopCity 

มีสหกรณ์เข้าสูร่ะบบ ISO ด้านสิง่แวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถเข้า
แข่งขนับนเวทรีะดับประเทศ/ภูมิภาค/
นานาชาติ 
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 65-69 70-74 75-79 
60 61 62 63 64 

4.ประมาณการงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

5 5 5 5 5 75 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการดําเนินกิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ความสําคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีความสมดุลระหว่าง
ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Sustainable Development) 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 
  6.1  ร้อยละ 10-30 ของสหกรณ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน Green Coop  
  6.2  ร้อยละ 20-35 ของสหกรณ์ผ่านที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Green Coop ได้รับยกย่องให้เป็น Green CoopCity 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร สํานกัพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  

    สํานักงานสหกรณ์จังหวัด    สพพ.1 - 2 และสหกรณภ์าคการเกษตร 
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โครงการที ่3.4 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและขบัเคลื่อนให้สหกรณ์ระดับอําเภอเปน็ศนูย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมในระดบัฐานรากของประเทศ 

1. วัตถุประสงค์  
  ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอําเภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานราก 
2. กลุ่มเป้าหมาย  สหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอําเภอ 882 แห่ง 
 

3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 65-69 70-74 75-79 
60 61 62 63 64 

3.1 วเิคราะห์สภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับอําเภอที่เป็นฐานรากวางยุทธศาสตร์
การขับเคลือ่นสหกรณ์ระดับอําเภอ ทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว 

มีรายงานผลการ
วิเคราะห์ สภาพ
เศรษฐกิจและ
สังคมในระดับ
อําเภอที่เป็นฐาน
รากมียุทธศาสตร์
การขับเคลือ่น
สหกรณร์ะดับ
อําเภอ ทั้งระยะสั้น
และระยะยาวที่
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
อําเภอ 
 

ทบทวนยุทธศาสตร์การขับเคลือ่นสหกรณ์ระดบัอําเภอให้สอดคล้องกับ
สภาพสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวทุกปี 

ทบทวนยุทธศาสตร์การขับเคลือ่นสหกรณ์ระดบัอําเภอ 
ให้สอดคล้องกบัสภาพสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 65-69 70-74 75-79 
60 61 62 63 64 

3.2 ส่งเสริม/ผลักดันสหกรณ์ภาค
การเกษตรระดับอําเภอ ๆ ละ 1 แห่ง เป็น
สหกรณต์้นแบบและเป็นศูนย์กลางการ
ขับเคลือ่นเศรษฐกิจระดับฐานรากตาม
ความเหมาะสมของสภาพท้องถิ่นเช่น สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระดับชุมชน ท้องถิ่น 
พัฒนาระบบ SUPPLY CHAIN เชื่อมโยง
ระหว่างผู้ผลิต SUPPLIER ผู้จัดจําหน่าย 
ตลาดและลกูค้า ให้กับสหกรณแ์ละสมาชกิ
สหกรณ์ การพฒันาระบบการออมในชุมชน 
รวมทั้งระบบจูงใจ ให้รางวัล สวสัดกิารและ
สิทธิประโยชน์  

มีสหกรณ์ภาค
การเกษตรที่เป็น
ศูนย์กลางการ
ขับเคลือ่น
เศรษฐกิจระดับ
อําเภอ อําเภอละ 
1 สหกรณ์  

สหกรณ์ภาคการเกษตรในอําเภอมีปริมาณธุรกจิเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 
ทุกปีจากปีที่ผ่านมา 

ปริมาณธรุกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 
60 ของผลติภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด  

3.3 รณรงคใ์หเ้กษตรกรและหรือ
ประชาชนในอําเภอเข้าเปน็สมาชิก
สหกรณ์/สมาชิกสมทบ 

ร้อยละ 40ของ
เกษตรกรและ
หรือประชาชนใน
อําเภอเปน็
สมาชิก/สมาชิก
สมทบของ
สหกรณ์  

ร้อยละ 50 
ของเกษตรกร
และหรือ
ประชาชนใน
อําเภอเปน็
สมาชิก/
สมาชิกสมทบ
ของสหกรณ ์

ร้อยละ 60 
ของเกษตรกร
และหรือ
ประชาชนใน
อําเภอเปน็
สมาชิก/
สมาชิกสมทบ
ของสหกรณ ์

ร้อยละ 70 
ของเกษตรกร
และหรือ
ประชาชนใน
อําเภอเปน็
สมาชิก/
สมาชิกสมทบ
ของสหกรณ ์

ร้อยละ 80 
ของเกษตรกร
และหรือ
ประชาชนใน
อําเภอเปน็
สมาชิก/
สมาชิกสมทบ
ของสหกรณ ์

เกษตรกรและหรือประชาชนในอําเภอเข้าเปน็สมาชิก
สหกรณ์/สมาชิกสมทบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
เกษตรกรในอําเภอ 
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 65-69 70-74 75-79 
60 61 62 63 64 

3.4 พัฒนาผูบ้ริหารสหกรณ์ในระดับ
อําเภอให้เปน็ต้นแบบด้านธรรมาภิบาล
และมีขีดความสามารถทางการบริหาร
จัดการ เช่น การบริหารธุรกจิสมัยใหม่ 
การตลาด โลจิสติกส์ การเงิน และ
เทคโนโลยีดิจิตอล รวมถึงการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบ้ริหาร  

ร้อยละ 60 ของ
ผู้บรหิารสหกรณ์
ในระดับอําเภอ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในด้าน 
ธรรมาภิบาลและ
ขีดความศามารถ
ทางการบริหาร
จัดการ 

1.ร้อยละ 70 ของ
ผู้บริหารสหกรณ์ใน
ระดับอําเภอได้รบั
การพัฒนาความรู้
ในด้านธรรมาภิ
บาลและมีขีด
ความสามารถ
ทางการบริหาร
จัดการ 
2. ผ่านเกณฑ์การ
วัดวิสัยทัศน์
ผู้บริหารจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ไม่
น้อยกว่าระดบั 4 

1.ร้อยละ 80 ของ
ผู้บริหารสหกรณ์ใน
ระดับอําเภอได้รบั
การพัฒนาความรู้
ในด้านธรรมาภิ
บาลและมีขีด
ความสามารถ
ทางการบริหาร
จัดการ 
2. ผ่านเกณฑ์การ
วัดวิสัยทัศน์
ผู้บริหารจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ไม่
น้อยกว่าระดบั 4 

1.ร้อยละ 90 ของ
ผู้บริหารสหกรณ์ใน
ระดับอําเภอได้รบั
การพัฒนาความรู้
ในด้านธรรมาภิ
บาลและมีขีด
ความสามารถ
ทางการบริหาร
จัดการ 
2. ผ่านเกณฑ์การ
วัดวิสัยทัศน์
ผู้บริหารจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ไม่
น้อยกว่าระดบั 4 

1.ร้อยละ 100 
ของผู้บริหาร
สหกรณ์ในระดับ
อําเภอไดร้ับการ
พัฒนาความรู้ใน
ด้านธรรมาภิบาล
และมีขีด
ความสามารถ
ทางการบริหาร
จัดการ 
2. ผ่านเกณฑ์การ
วัดวิสยัทัศน์
ผู้บริหารจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ไม่
น้อยกว่าระดับ 4 

ผู้บรหิารสหกรณ์เปน็ผูบ้รหิารมืออาชีพภายใต้แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.ประมาณการงบประมาณ(ล้านบาท) 20 20 20 20 20 300 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอําเภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานราก 
6. ตัวชีวัดความสําเร็จโครงการ 
 6.1  ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด 
  6.2  เกษตรกรและหรือประชาชนในอําเภอเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์/สมาชิกสมทบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเกษตรกรในอําเภอ 
  6.3  ผู้บริหารสหกรณ์เป็นผู้บริหารมืออาชีพภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์  
สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัด สพพ. 1 – 2 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สหกรณ์ภาคการเกษตร และชุมนุมสหกรณ ์
ภาคการเกษตร หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตรท์ี ่4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์ 
โครงการที ่4.1 
ชื่อโครงการ  สร้างและพัฒนานวัตกรรมในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
    1.2 เผยแพร่นวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
  สหกรณ์จํานวน ๔,๐๐๐ แห่ง และกลุ่มเกษตรกร จํานวน 2,000 แหง่ รวม 6,000 แห่ง  

 
3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  (ปี) 
60 – 64 65 - 

69 
70 - 74 

75 – 
79 60 61 62 63 64 

3.1 คัดเลือกสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 
กลุ่มเป้าหมาย 

สหกรณป์ีละ 200 แห่ง 
กลุ่มเกษตรกรปีละ 100 แห่ง 

3.2 ประชุมพัฒนาบุคลากรของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 
- ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนางานประจําสู่
งานวิจัย (R2R - Routine to 
Research) 
- เพื่อสร้างแนวคิดในการกําหนด
นวัตกรรม/หรือนํานวัตกรรมที่มีอยู่แล้ว
ไปพัฒนา 
 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4 รุ่นๆ ละ 150 ราย รวม 600 ราย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรละ 2 ราย 
ร้อยละ 40 
ของผู้เข้ารบั
การอบรม นํา
ผลวิจัย R2R 
และความรู้ไป
พัฒนาและ
สร้าง
นวัตกรรม  

ร้อยละ 50 ของผู้
เข้ารับการอบรม 
นําผลวิจัย R2R 
และความรู้ไป
พัฒนาและสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรม นําผลวิจัย 
R2R และความรู้
ไปพัฒนาและ
สร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 70 ของผู้เข้า
รับการอบรม นําผล
วิจัย R2R และ
ความรู้ไปพัฒนาและ
สร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการอบรม นํา
ผลวิจัย R2R และ
ความรู้ไปพัฒนา
และสร้างนวัตกรรม 

มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้เขา้รับ
การอบรม นําผลวิจัย R2R และ
ความรู้ไปพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรม 
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  (ปี) 
60 – 64 65 - 

69 
70 - 74 

75 – 
79 60 61 62 63 64 

3.3 ประกวดนวัตกรรม เช่น นวัตกรรม
การลดต้นทุนการดําเนินงาน (Cost - 
Reduction innovation) นวัตกรรม
ด้านกระบวนการทํางาน (Process 
innovation) นวัตกรรมด้านบริการ 
(Service innovation) เป็นต้น 

-มีหลักเกณฑ์
การประกวด
นวัตกรรม 
-มีการเผยแพร่ 

- มีรายงงานผล
การจัดกิจกรรม
การประกวด
นวัตกรรมฯ ปี 60 
- มีรายงานผลการ
นํานวัตกรรมไปใช้
ในการบรหิาร
จัดการ เช่น ความ
ผิดพลาดลดลง ,
ผลประกอบการ
สูงขึน้ 

- มีรายงงานผล
การจัดกิจกรรม
การประกวด
นวัตกรรมฯ ปี 
61 
- มีรายงานผล
การนํานวัตกรรม
ไปใช้ในการ
บริหารจัดการ 
เช่น ความ
ผิดพลาดลดลง ,
ผลประกอบการ
สูงขึน้ 

 

 

 

 มีรายงงานผลการจัด
กิจกรรมการประกวด
นวัตกรรมฯ ปี 62 
- มีรายงานผลการนํา
นวัตกรรมไปใช้ใน
การบริหารจัดการ 
เช่น ความผิดพลาด
ลดลง ,ผล
ประกอบการสงูขึน้ 

- มีรายงงานผลการ
จัดกิจกรรมการ
ประกวดนวัตกรรม
ฯ ปี 63 
- มีรายงานผลการ
นํานวัตกรรมไปใช้
ในการบริหาร
จัดการ เช่น ความ
ผิดพลาดลดลง ,ผล
ประกอบการสงูขึน้ 

- มีรายงงานผลการจัดกิจกรรม
การประกวดนวัตกรรมฯ ทุกป ี
- มีรายงานผลการนํานวัตกรรม
ไปใช้ในการบรหิารจัดการ เช่น 
ความผิดพลาดลดลง ,ผล
ประกอบการสูงขึ้น 
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  (ปี) 
60 – 64 65 - 

69 
70 - 74 

75 – 
79 60 61 62 63 64 

3.4 เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 

มีแนวทางและ
ชอ่งทางการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ผลงานนวัตกรรม 

ร้อยละ 50 ของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับผลงาน
นวัตกรรมผ่านสิ่งพิมพ์ 
วิทยุ/โทรทัศน์/โซเชยีล
มีเดีย 
- มีรายงานผลการ
เผยแพร่นวัตกรรม ปี 
61  

ร้อยละ 60 ของ
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรรับรู้เกี่ยวกับ
ผลงานนวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์ วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียลมีเดีย 
- มีรายงานผลการ
เผยแพร่นวัตกรรม ปี 
62 

ร้อยละ 70 ของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรรบัรู้
เกี่ยวกับผลงานนวัตกรรม
ผ่านสิ่งพิมพ์ วิทยุ/โทรทัศน์/
โซเชียลมีเดีย  
- มีรายงานผลการเผยแพร่
นวัตกรรม ป ี63 

ร้อยละ 80 ของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับผลงานนวัตกรรม
ผ่านสิ่งพิมพ์ วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียลมีเดีย 
- มีรายงานผลการเผยแพร่
นวัตกรรม ป ี64   

มากกว่า ร้อยละ 80 ของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับผลงานนวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์ วิทยุ/โทรทัศน์/โซเชียล
มีเดีย  
- มีรายงานผลการเผยแพร่
นวัตกรรม ทุกป ี

3.5. ทบทวนแผนสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

มีรายงานผล
การทบทวน
แผนสร้างและ
พัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนสร้าง
และพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ปี 60 

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนสร้าง
และพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ปี 61 

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนสร้าง
และพัฒนานวัตกรรม
ในสหกรณแ์ละกลุ่ม
เกษตรกรปี 62 

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนสร้าง
และพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรปี 63 

มีรายงานผลการทบทวนแผน
สร้างและพัฒนานวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทุกปี 

4.ประมาณการงบประมาณ(ล้านบาท) 5 5 5 5 5 75 
 (นิยาม : สหกรณห์มายถึงสหกรณ์ทัง้ 7 ประเภท) 
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5.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
5.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีนวัตกรรมและนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5.2 ทําใหส้หกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น 
5.3ทําให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก สง่ผลให้สมาชิกมีความยั่งยืนและสหกรณ์มีความมั่นคง 
5.4 ทําใหส้หกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์ 

6.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
     6.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พัฒนานวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบรหิารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร มากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
     6.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สร้างนวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มากกว่าร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย 

 6.3 มากกว่าร้อยละ 80 ของสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร มีการรับรู้นวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
7.  หน่วยงานที่รบัผิดชอบ   กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร   กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงนิและร้านค้า 
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โครงการที ่4.2  

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการนําเทคโนโลยแีละนวัตกรรมมาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 1. วัตถุประสงค์ เพื่อสง่เสริม สนับสนนุ การนํานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และจัดหาเทคโนโลยีด้านการเงินมาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

  2. กลุ่มเป้าหมาย   สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีละ 200 แห่ง 

 

 

3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 -64 65-69 70-74 75-79 

60 61 62 63 64 

3.1 การเตรียมส่งเสริมการนําเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ในสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 
- การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน 
การคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มเป้าหมาย 
-  สํารวจความต้องการพร้อมคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย 

- มีหลักเกณฑ์
วิธีการขั้นตอน
การคัดเลือกฯ 
ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก
ผู้บรหิารกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

- มีรายงานผล
การทบทวน
หลักเกณฑ์
วิธีการ 
ขั้นตอน การ
คัดเลือกฯ ปี 
60 

- มีรายงานผล
การทบทวน
หลักเกณฑ์
วิธีการ 
ขั้นตอน การ
คัดเลือกฯ ปี 
61 

- มีรายงานผล
การทบทวน
หลักเกณฑ์
วิธีการ 
ขั้นตอน การ
คัดเลือกฯ ปี 
62 

- มีรายงานผล
การทบทวน
หลักเกณฑ์
วิธีการ 
ขั้นตอน การ
คัดเลือกฯ ปี 
63 

   

- มีรายงานผลสํารวจความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- มีกลุ่มเป้าหมาย ปีละ 200 แห่ง 
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 -64 65-69 70-74 75-79 

60 61 62 63 64 

3.2 สนบัสนนุงบอุดหนนุให้กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อ
การปฏิบัติงาน เช่น โปรแกรมทางบัญชีของ
สหกรณ์ การจัดทําฐานข้อมูล การจัดทํา
แผนธุรกิจของสหกรณ์ และจดัทําแผน
บริหารความเสี่ยง การใช้ข้อมูลทางการเงนิ
จาก Internet และนําข้อมูลจากการ
วิเคราะห์การเงนิของสหกรณม์าใช้ในการ
บริหารงานของสหกรณ์เปน็ประจําทุกไตร
มาส เป็นต้น 

- มีแผน
สนบัสนนุ
งบประมาณ 
- มีหลักเกณฑ์
การให้เงนิ
อุดหนนุ 

- มีรายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ตามแผนได้แก่
สนับสนนุ
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
ให้กบั
สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 
จํานวน 200 
ชุด และ
นําไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 50 

- มีรายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ตามแผนได้แก่
สนบัสนนุ
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
ให้กบั
สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 
จํานวน 200 
ชุด และ
นําไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 60 

- มีรายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ตามแผนได้แก่
สนบัสนนุ
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
ให้กบั
สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 
จํานวน 200 
ชุด และ
นําไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 70 

- มีรายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ตามแผนได้แก่
สนบัสนนุ
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
ให้กบั
สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 
จํานวน 200 
ชุด และ
นําไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 

- มีรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ได้แก่สนบัสนนุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ให้กบัสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จํานวน 
200 ชุด และนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
มากกว่าร้อยละ 80 
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 -64 65-69 70-74 75-79 

60 61 62 63 64 

3.3 อบรมใหค้วามรู้แก่สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมที่จะนํามาใช้อย่างต่อเนื่องเช่น 
โปรแกรมทางบัญชี การวิเคราะห์งบการเงนิ 
การจัดทําฐานข้อมูล เป็นต้น 

มีแผนการอบรม
ให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมร้อยละ 
40 ของผู้เข้ารับ
การอบรม นํา
ความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบการ
ทํางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละ 50 
ของผู้เข้ารบั
การอบรม นํา
ความรู้ไปใช้ใน
การปฏบิัติงาน
และพัฒนา
ระบบการ
ทํางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละ 60 
ของผู้เข้ารบั
การอบรม นํา
ความรู้ไปใช้ใน
การปฏบิัติงาน
และพัฒนา
ระบบการ
ทํางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละ 70 
ของผู้เข้ารบั
การอบรม นํา
ความรู้ไปใช้ใน
การปฏบิัติงาน
และพัฒนา
ระบบการ
ทํางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารบั
การอบรม นํา
ความรู้ไปใช้ใน
การปฏบิัติงาน
และพัฒนา
ระบบการ
ทํางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้เขา้รับการ
อบรม นําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบการทํางานอย่างต่อเนื่อง 

3.4 ทบทวนแผนส่งเสริมการนําเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผน
ส่งเสริมการนํา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผน
ส่งเสริมการนํา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ปี 
60 

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผน
ส่งเสริมการนํา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ปี 
61 

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผน
ส่งเสริมการนํา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ปี 
62 

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผน
ส่งเสริมการนํา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ปี 
63 

มีรายงานผลการทบทวนแผนส่งเสริมการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทุกปี 

4. ประมาณการงบประมาณ(ล้านบาท)         
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการดําเนินงานด้านการเงิน 
7. หน่วยงานทีผ่ดิชอบ  กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร   กองพัฒนาสหกรณด์้านการเงนิและร้านค้า  
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ยุทธศาสตรท์ี ่5 การพฒันาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการกํากับดูแล 
โครงการที ่5.1 
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์ (ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ) 

5.1.1 โครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสนับสนนุสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
1. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใหแ้ก่หน่วยงานในสงักัดกรมส่งเสริมสหกรณ์     

2. กลุ่มเป้าหมาย    
 ทุกหน่วยงานในสงักัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์  จํานวน 152 แห่ง  ได้แก่ สํานักงานสหกรณ์จังหวัด  76  แห่ง สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรงุเทพมหานคร พื้นที่ 2  ศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 20 แห่ง และนิคมสหกรณ์ 55 แห่ง  

 
3.กิจกรรม (งานที่จะทํา) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
60 - 64 

65 -79 70 - 74 75 - 79 
60 61 62 63 64 

3.1 เชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและขอ้มูล
สารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับหน่วยงาน
ส่วนกลางและหน่วยงานในสว่นภูมิภาค 

วางระบบ
พัฒนา
เครือข่าย 

มีระบบเครือขา่ย
ภายใน เชื่อมโยง
กัน 152 แหง่ 

       

3.2 บํารุงรักษาและปรับปรุงประสทิธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานแก่หนว่ยงานภายในกรม 

  บํารุงรกัษา ดูแลระบบเครือข่าย
ให้มีประสทิธิภาพสูงสุด 

   

4. ประมาณการงบประมาณ(ล้านบาท)  10 3 13 13 13 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 5.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมหน่วยงานภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีความเร็วที่เหมาะสม ทันสมัย ปลอดภัย รองรบั
ความต้องการใช้งานของทุกหน่วยงานทัง้ในปัจจบุนั และอนาคต  

 5.2 การบริหารจัดการด้านเครือข่ายสื่อสารสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความเปน็เอกภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกันสามารถดูแลและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทัง้
องค์กร 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  ปี 2561 สามารถพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานเพื่อรองรับระบบงาน/ระบบงานให้ครอบคลุมหน่วยงานของกรม 
จํานวน 152 แห่ง 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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5.1.2: โครงการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนนุความเข้มแข็งของสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร 

1. วัตถุประสงค์        

 1.1 เพื่อเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว และการยางแห่งประเทศไทย การยางแห่ง
ประเทศไทย กรมการปกครอง สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จํากัด ให้มีความเร็วที่เหมาะสม ทันสมัย ปลอดภัย และรองรับความต้องการใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 1.2 เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศให้เป็นเอกภาพเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

2. กลุ่มเป้าหมาย   กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากดั 

 
3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 

เป้าหมายตัวชีว้ัด (ปี) 
60 - 64 

65-79 70-74 75-79 
60 61 62 63 64 

3.1 รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์  เ พื่อ
ออกแบบระบบ 

ออกแบบ
ระบบ 

       

3.2 เ ชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูล
สารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงาน
เป้าหมาย 

 เชื่อมโยงระบบ
กับ 7 
หน่วยงาน
ภายนอก ให้มี
ความเชื่อมโยง 

      

3.3 ทดสอบระบบเพื่อการใช้งานจริงและปรับปรุง
ระบบงาน 

        

3.4 ประเมินเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ         
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 

เป้าหมายตัวชีว้ัด (ปี) 
60 - 64 

65-79 70-74 75-79 
60 61 62 63 64 

3.5 บํารุ งรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศ
ระหว่างหน่วยงาน 

  บํารุงรกัษา และปรบัปรุงระบบให้
สนองต่อความต้องการได้อย่างรวดเร็ว 

   

4. ประมาณการงบประมาณ(ล้านบาท)  10 3 13 13 13 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทยกรมการ
ปกครอง สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด ให้มีความเร็ว
ที่เหมาะสม ทันสมัย ปลอดภัย และรองรับความต้องการใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต    

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   
 ปี 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยง เพื่อรองรับการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับหน่วยงาน
ภายนอก จํานวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด   

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
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5.1.3 : โครงการกําหนดมาตรฐานโปรแกรมสนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  มีมาตรฐานโปรแกรม ตามที่กรมกําหนด ใช้ในการดําเนินงาน 
 1.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สง่เสริมสหกรณ์ได้ใช้มาตรฐานโปรแกรม ตามที่กรมกําหนด เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสหกรณ์ 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
   สหกรณ์ที่อยู่ในสถานะดําเนนิการ  จํานวน  7,168 สหกรณ์  และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในสถานะดําเนนิการจํานวน 4,123  กลุ่ม  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2559 ) 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัด 76 แห่ง  สํานักงานสง่เสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 2 

3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 
60 61 62 63 64    

1) กําหนดมาตรฐานข้อมูลและรปูแบบการทํางานของ
โปรแกรมสําหรับสหกรณ์ต้องปฏบิัติ 

มีพิมพ์เขียว
ระบบ 1 ชุด 

       

2) แจ้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จัดส่งข้อมูลตามระยะเวลา
ที่กําหนด 

 สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร 
ส่งข้อมูลครบ
ตามมาตรฐาน
ข้อมูลที่
กําหนด 

      

3) กรมฯ ดําเนนิการพัฒนา  และปรับปรงุโปรแกรม
สนบัสนนุการดําเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(Data Mining) 

  มี data mining
ร้อยละ 60 
ของสหกรณ์
ทั้งหมด 
 

 มี data 
mining 
ร้อยละ 
100 
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายตัวชี้วัด (ปี) 

60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 
60 61 62 63 64    

4) บํารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพโปรแกรม
สนบัสนนุการดําเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 ปีละ 1 ครั้ง    

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 1 1 2 2 2 8 8 8 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 5.1  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีมาตรฐานโปรแกรมตามที่กรมกําหนด ใช้ในการดําเนนิงาน  

 5.2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้ใช้ระบบ IT เป็นเครื่องมือในการส่งเสรมิสหกรณ์ 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 6.1 ปี 2561 – 2564 สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมบริหารการจัดการสหกรณ์ มีมาตรฐานโปรแกรม ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กําหนด จํานวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 

 6.2 ปี 2562 มี data mining ร้อยละ 60 ของสหกรณ์ทั้งหมด และในปี 2564 มี data mining ครบร้อยละ 100 

7.  หน่วยงานที่รบัผิดชอบ    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสาร   
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โครงการที ่5.2  

ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนรู้การจัดทําเว็บไซต์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

๑.วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีความรู้ ทักษะ ความชํานาญในเรื่องการจัดทําเว็บไซต์ให้เปน็ปจัจุบนั 

๒. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของกรมส่งเสรมิสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ปีละ 6 รุ่นๆ ละ 30 คน รวมทั้งสิน้จํานวน 700คน 

 

3. กิจกรรม(งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชีวัด  (ปี) 

60-64 
64-69 70-74 75-79 

60 61 62 63 64 
3.1 รวบรวมความต้องการในการใช้งานเว็บไซต์ จํานวนความ

ต้องการ        
3.2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย   

ติดตั้งอุปกรณ์       
       

3.3 พัฒนาระบบเว็บไซต์ 
  

จํานวนเว็บไซต์
สหกรณ ์

      
      

3.4 อบรมและประชาสัมพันธ์การใช้งาน 
  

อบรมบุคลากร 700 คน 
      

3.5 ดูแลและปรับปรงุประสทิธิภาพ 

  

ปีละ 1 ครั้ง 
 
       

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) - 5 3 3 3 11 11 11 
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5 .ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการพัฒนาระบบเว็บไซต์ เพื่อให้หนว่ยงาน รวมถึงสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีเว็บไซต์ไว้ใช้ในการดําเนนิงาน ตลอดจนใช้เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

ปี 2560 - 2565 สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร มีระบบเว็บไซต์ที่เปน็ปัจจุบนัเพิ่มขึ้นปลีะ 60 สหกรณ์ รวม 300 สหกรณ์ 

7. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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โครงการที ่5.3 
ชื่อโครงการ  เกษตรดิจิตอล 
 1.วัตถุประสงค์ 

 1.1  เพื่อจัดทําระบบ IT สําหรับประมาณการ ปริมาณและราคาผลผลติของสมาชิกสหกรณ์ที่จะออกสู่ท้องตลาด 
 1.2  เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อข้อมูลให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร นําไปใช้ประโยชน์ในด้านวางแผนการผลิต การแปรรูป การตลาด  
 1.3  เพื่อสนบัสนนุให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
2. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร 
 

3.กิจกรรม(งานที่จะทํา) 

เป้าหมายและตัวชีวัด (ปี) 

๖๐-๖๔ 
๖๔-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙ 

60 61 62 63 64 

3.1 รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์
ออกแบบระบบ 

 ออกแบบระบบ               

3.2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด  Blade และ
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Web 
Security) 

 

ติดตั้งอุปกรณ ์

      

3.3 พัฒนาระบบการประมาณการ ปริมาณ
และราคาผลผลิต ที่จะออกสูต่ลาด (Web & 
Mobile Application)   

มีระบบประมาณ
การ ปริมาณและราคา
ผลผลิต ที่จะออกสู่ตลาด             
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3.กิจกรรม(งานที่จะทํา) 

เป้าหมายและตัวชีวัด (ปี) 

๖๐-๖๔ 
๖๔-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙ 

60 61 62 63 64 

3.4 พัฒนาระบบช่วยสนับสนนุการ
ตัดสินใจของเกษตรกรสมาชิก สหกรณ์ภาค
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร     

 มีระบบช่วย
สนับสนุนการ
ตัดสินใจ           

3.5 อบรมและประชาสัมพันธ์การใช้งาน 
แก่เกษตรกรสมาชิก สหกรณ์ภาค
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  

สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
จํานวน1,000 แห่ง มีบุคคลากรเข้าอบรม เกษตรดิจิตอลและ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 100    

3.6 สนบัสนนุให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตร มี
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส ์

 

สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
จํานวน1,000 แห่ง มีกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 ต่อปี    

3.7 ดูแลและปรบัปรงุประสทิธิภาพระบบ  ปีละ 1 ครั้ง    

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 1 10 10 3 3 15 15 15 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยวางแผนการเพาะปลูกและประมาณการราคาผลผลิตได้ล่วงหน้าแกส่มาชิกสหกรณ์ภาค
การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 6.1  สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน 1,000 แห่ง มีบุคคลากรเข้าอบรม เกษตรดิจิตอลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 100 
 6.2  สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน 1,000 แห่ง มีกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้รอ้ยละ 20 ต่อป ี

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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โครงการที ่5.4 

ชื่อโครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเงนิกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงนิกองทุนอื่น  

1.วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงนิกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงนิกองทนุอื่นในความรับผิดชอบของกรมฯ สําหรับการวางแผนและบริหารจัดการเงนิกองทุน 

2. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 3. กิจกรรม(งานที่จะทํา) 

เป้าหมายตัวชีว้ัด  (ปี) 

60-64 
65-69 70-74 75-79 

60 61 62 63 64 

3.1 รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์
ออกแบบระบบ 

ออกแบบ
ระบบ 

              

3.2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 ติดตั้งอุปกรณ ์       

3.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
- กองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุน
อื่นในความรับผิดชอบของกรมฯ 

  มีระบบฐานข้อมูล
กองทนุ 1 ระบบ 

            

3.4 อบรมเจ้าหน้าที่กรมฯ ที่รับผิดชอบ   เจ้าหน้าที่กรมฯ ที่รับผิดชอบกองทนุ ได้รับการอบรม ร้อยละ 100       

3.5 ดูแลและปรับปรงุประสทิธิภาพ  ปีละ 1 ครั้ง       

4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 0.5 5 1.5 1.5 1.5 5 5 5 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

    กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่นในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อ 
ให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร  

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
6.1  ปี 2562 มีระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่นในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จํานวน 1 ระบบ 
6.2  ปี 2561 – 2564 เจ้าหน้าที่กรมฯ ที่รับผิดชอบกองทุน ได้รับการอบรม ร้อยละ 100 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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โครงการที ่5.5  
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อใช้ในการ แนะนํา ส่งเสริม กํากับและตรวจสอบ สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 

1. วัตถุประสงค์    เพื่อจัดทําโปรแกรมสําหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการดําเนนิงานของสหกรณ์ ให้กับเจ้าหน้าที่สง่เสริมสหกรณ์ ใช้ในการ แนะนํา ส่งเสริม กํากับและ
ตรวจสอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

2. กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดับเขต จังหวัด 
 

 
3.กิจกรรม (งานที่จะทํา) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
60 - 64 

65-79 70-74 75-79 
60 61 62 63 64 

3.1 รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ ออกแบบระบบ ออกแบบ
ระบบ 

       

3.2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade 
สําหรับติดตั้งระบบงานต่างๆ 

 ติดตั้งระบบ       

3.3 พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า ด้านการดําเนินงานและด้าน
การเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 มีระบบเตือนภยั
ล่วงหน้า 1 
ระบบ 

      

3.4 พัฒนาระบบสง่เสริมสหกรณ์ ระบบการจัดการข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ และมาตรฐานสหกรณ์ ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกนั 

 เชื่อมโยงระบบ
ตรวจสอบ
สหกรณ์ เข้า
ด้วยกัน 

      

3.5 พัฒนาระบบช่วยสนับสนนุการตัดสนิใจของผูบ้ริหาร  มีระบบช่วย
สนบัสนนุการ
ตัดสินใจของ
ผู้บรหิาร 
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3.กิจกรรม (งานที่จะทํา) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
60 - 64 

65-79 70-74 75-79 
60 61 62 63 64 

3.6 อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ   เจ้าหน้าที่กรมฯ ที่รับผิดชอบ ได้รับการอบรม 
ร้อยละ 100 
 

   

3.7 ดูแลและปรบัปรุงประสทิธิภาพ  ปีละ 1 ครั้ง    
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 0.5 5 1.5 1.5 1.5 5 5 5 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีโปรแกรมสําหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการดําเนนิงานของสหกรณ์ เพื่อใช้ในการ แนะนํา ส่งเสริม กํากับและตรวจสอบ 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร     

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  ปี 2561 มีโปรแกรมสําหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการดําเนนิงานของสหกรณ์ให้กบัเจ้าหน้าที่สง่เสริมสหกรณ์ จํานวน  1 ระบบ 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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โครงการที ่5.6 
ชื่อโครงการ  IT เพื่อการใช้อํานาจนายทะเบียนสหกรณ ์ 

1. วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทําฐานข้อมูลและระบบงานสําหรบันายทะเบียนสหกรณ์ และรองนายทะเบียนสหกรณ์ที่ได้รับมอบอํานาจเพื่อใช้ประกอบในการใช้ดุลยพินิจ 
2. กลุ่มเป้าหมาย รองนายทะเบียนสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบภารกิจของนายทะเบียนสหกรณ์ จํานวน 260 คน 

 
3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
60 - 64 

65-79 70-74 75-79 
60 61 62 63 64 

3.1 รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ ออกแบบระบบ ออกแบบ
ระบบ 

       

3.2 จัดทําระบบงาน“กรอบการใช้อํานาจของนายทะเบียน
สหกรณ์” 

 ระบบมี
ความ
สมบูรณ ์

      

3.3 พัฒนาระบบช่วยสนับสนนุการตัดสนิใจของนายทะเบียน
สหกรณ์และรองนายทะเบียนที่ได้รับมอบอํานาจ 
- การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ และดําเนนิการตามที่กฎหมาย
กําหนด 

  พัฒนาระบบสนับสนนุการตัดสินใจ    

3.4 อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง  260ราย       
3.5 ดูแลปรับปรงุประสิทธิภาพ         
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 0.5 5 1.5 1.5 1.5 5 5 5 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
5.1  นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนที่ได้รบัมอบหมาย และเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้อง มีโปรแกรมสําหรับใช้ประกอบในการใช้ดุลยพินิจ  

 5.2  นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ มีแนวทางในการใช้ดุลยพินิจ เพื่อให้เปน็ไปในแนวทางเดียวกนั 
 5.3  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีกรอบและทิศทางเดียวกันในการเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนหรือรองนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย 
 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
  ปี 2561 มีโปรแกรมสําหรับการใช้ดุลยพินจิ ให้กับ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนที่ได้รบัมอบหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 ระบบ 
 
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสํานักนายทะเบียนและกฎหมาย 
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โครงการที ่5.7  

ชื่อโครงการ  IT เพื่อการตรวจการสหกรณ ์

1. วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทําโปรแกรมสําหรับตรวจการสหกรณ์ ให้กับ ผูต้รวจการสหกรณ์ ใช้ในการ ตรวจสอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

2. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ตรวจการสหกรณ์ จํานวน 2,000 คน 

 
3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 

เป้าหมายและตัวชีวัด (ปี) 
60 - 64 65-

79 
70-74 

75-
79 60 61 62 63 64 

3.1 รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ ออกแบบระบบ วางระบบ        
3.2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade 
สําหรับติดตั้งระบบงานต่างๆ 

 ติดตั้งอุปกรณ ์       

3.3 พัฒนาระบบตรวจการสหกรณ์ ระบบการจัดการข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน 

 มีระบบตรวจการ
สหกรณ์ 1 ระบบ 

      

3.4 พัฒนาระบบตรวจการสหกรณ์ ด้านการดําเนินงานและด้าน
การเงินของ และด้านการบรหิารจัดการ สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 

 เชื่อมโยงระบบ
ตรวจการสหกรณ์
กับธุรกิจของ
สหกรณ ์

      

3.5 พัฒนาระบบช่วยสนับสนนุการตัดสนิใจของผู้ตรวจการสหกรณ์ 
และนายทะเบยีนสหกรณ์ 

 มีระบบช่วย
สนับสนุนการ
ตัดสินใจ 1 ระบบ 

      

3.6 อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ  อบรมผู้ตรวจการสหกรณ์ ร้อยละ 20 ต่อป ี    
3.7 ดูแลและปรบัปรุงประสทิธิภาพ  ปีละ 1 ครั้ง    
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 0.5 5 1.5 1.5 1.5 5 5 5 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

  ผู้ตรวจการสหกรณ์ มีโปรแกรมสําหรับตรวจการสหกรณ์ เกี่ยวกับการดําเนนิงานของสหกรณ์ เพื่อใช้ในการ แนะนํา กํากับและตรวจสอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

 6.1  ปี 2561 มีระบบสําหรับตรวจการสหกรณ์ ให้กบัผูต้รวจการสหกรณ์ จํานวน 1 ระบบ  

 6.2  ปี 2561-2564 ผู้ตรวจการสหกรณไ์ด้รับการพัฒนาให้ใช้ระบบตรวจการสหกรณ์ ร้อยละ 20 ต่อปี 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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โครงการที ่5.8  

ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธิ์ ให้กับนิคมสหกรณ์และสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์ 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนในนิคมสหกรณ์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั 
 1.2 เพื่อสามารถนําข้อมูลแปลงที่ดิน มาใช้ในระบบ GIS 
2. กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกนิคมสหกรณ์ เจ้าหนา้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกบังานนิคม 
 

3. กิจกรรม(งานที่จะทํา) 
เป้าหมายตัวชี้วัด (ปี) 

2560 - 2564 64 - 
69 

70 - 
74 

75 - 
79 60 61 62 63 64 

3.1 รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ออกแบบ
ระบบ 

ออกแบบ
ระบบ 

       

3.2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ติดตั้งอุปกรณ ์       
3.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สมาชิก เอกสารสิทธิ์และ
ข้อมูลรายแปลง 

 มีระบบฐานข้อมูล สมาชิก 
เอกสารสิทธิ์และข้อมูลราย
แปลง 3ระบบ 

      

3.4 จัดทําแผนที่ GIS   มีแผนที่ GIS รายแปลง เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ต่อป ี

   

3.5 อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบแกเ่จ้าหน้าที่  อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกบังานนิคมฯ ร้อยละ 50 ต่อปี    
3.6 ดูแลและปรบัปรุงประสทิธิภาพ  ปีละ  1 ครั้ง    
4. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 0.5 5 1.5 1.5 1.5 5 5 5 
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5. ผลที่คาดว่าจะไดรับ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั เพื่อให้บริการแก่สมาชิก หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งภาคเอกชนต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนําข้อมูลทะเบยีนสมาชิกและทะเบียนเอกสารสิทธิ์ 
มาวางแผนการใช้ที่ดิน ให้เปน็ไปตามลักษณะพื้นที่ และนโยบายของรัฐบาล 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 6.1  มีระบบฐานข้อมูล สมาชิก เอกสารสิทธิ์และข้อมูลรายแปลง รวม 3 ระบบ 

6.2  มีแผนที่ GIS รายแปลงในเขตนคิมสหกรณ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อป ี

6.3  อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกบังานนิคมฯ ร้อยละ 50 ต่อปี 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ยุทธศาสตรท์ี ่6 สนับสนุนการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ ์

โครงการที ่6.1 

ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมและบุคลากรของสหกรณอ์อมทรัพย์ 

 1.วัตถุประสงค์  

  1.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินและการกํากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ 

  1.2 เพื่อพัฒนาบุคคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้ด้านการเงินและการลงทุน การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ 

 2.กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

 
3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 

เป้าหมายตัวชี้วัด (ปี) 
60-64 65-69 70-74 75-79 

60 61 62 63 64 
3.1 ศึกษาแนวทางการบริหารการเงิน การลงทุนของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ 

แนวทางการ
บริหารการเงนิ 
การลงทนุของ
สหกรณ์ออม
ทรัพย์  1 เรื่อง 

       

3.2 ร่วมกับธนาคารแหง่ประเทศไทย สถาบนัการเงนิและ
หน่วยงานเอกชนเพื่อกําหนดหลักสูตร 

 หลักสูตรการ
ฝึกอบรม 1 
หลักสูตร 

      

3.3 จัดประชุมเชิงปฏบิัติการข้าราชการที่ส่งเสริมดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 อบรมเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์  
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 

เป้าหมายตัวชี้วัด (ปี) 
60-64 65-69 70-74 75-79 

60 61 62 63 64 
3.4 จัดอบรมหลักสูตรการบริหารการเงนิ การลงทุน การ
บริหารสนิทรัพย์หนีส้นิสําหรบัฝ่ายจัดการของสหกรณ์ 

 อบรมเจ้าหน้าที่
ฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์  

      

3.5 จัดทําคู่มือส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ สําหรับ
ข้าราชการ  

  คู่มือส่งเสริม
สหกรณ์ออม
ทรัพย์ จํานวน 
2,000 เล่ม 

     

3.6 จัดทําคู่มือการดําเนินงานของสหกรณอ์อมทรัพย์
สําหรับฝ่ายจัดการสหกรณ์ 

  คู่มือการ
ดําเนินงานของ
สหกรณ์ออม
ทรัพย์สําหรบัฝา่ย
จัดการสหกรณ์
จํานวน 2,000 
เล่ม 

     

3.7 สหกรณ์ออมทรัพย์ทําการประเมินความเสี่ยงของ
ตนเอง 

   ร้อยละ 80 ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่เข้าร่วม
โครงการมีการประเมิน
ความเสี่ยงทุก 3  เดือน 
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 

เป้าหมายตัวชี้วัด (ปี) 
60-64 65-69 70-74 75-79 

60 61 62 63 64 
3.8 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่ผ่านการอบรมดําเนนิการ
แนะนําสง่เสรมิสหกรณ์ออมทรัพย์ตามคู่มือ 

   ร้อยละ 100 ของ
เจ้าหน้าที่สง่เสริม
สหกรณ์ที่ผ่านการอบรม
ดําเนินการแนะนํา
ส่งเสริมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตามคู่มือ ทุกเดือน 

แนะนํา
ส่งเสริม
สหกรณ์ 
ทุกเดือน 

แนะนํา
ส่งเสริม
สหกรณ์ 
ทุกเดือน 

แนะนํา
ส่งเสริม
สหกรณ์ 
ทุกเดือน 

3.9. ติดตามประเมินผล     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 5 5 
 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 5.1 ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้ด้านการเงนิ การกํากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 5.2 ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถนําความรู้ไปปรับใช้กบัการกาํกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ 
 5.3 ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ด้านการเงิน การลงทุน การบริหารสนิทรัพย์และหนี้สนิ 
 5.4 ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์นําความรู้ไปปรบัใช้ในการบริหารการเงินของสหกรณ์ 
 5.5 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีคู่มือการสง่เสริมสหกรณ์ออมทรัพย์  
 5.5 สหกรณ์ออมทรัพย์มีคู่มือการดําเนินงานของสหกรณอ์อมทรัพย์สําหรับฝ่ายจัดการสหกรณ ์
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ     
 6.1 ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความรู้ด้านการเงิน การกํากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 6.2 ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความรู้ด้านการเงินการลงทุน การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน 
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
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โครงการที่ 6.2 
ชื่อโครงการ   จัดตั้งธนาคารสหกรณ์ 

1. วัตถุประสงค์:   
  เพื่อจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ เพื่อให้บริการด้านการเงิน การลงทุนของสหกรณ์ 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
  สหกรณ์ทั้งหมด 

๓. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

๖๐ – ๖๔ 
๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ มีคณะกรรมการฯ        

3.2 ดําเนินการศึกษารูปแบบการจัดตั้งธนาคารสกหรณ์  ดําเนินการศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสม 

       

3.3. เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐบาลเพื่อขอความเห็นชอบ   เห็นชอบ       

3.4 ดําเนินการจัดทํากฎหมายจัดตั้งธนาคารสหกรณ์  จัดทํากฎหมาย       

3.5 ดําเนินการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์  จัดตั้งธนาคาร       

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 10        
  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 ขบวนการสหกรณ์มีธนาคารสหกรณ์เปน็สถาบนัการเงนิโดยเฉพาะ 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ     
 ธนาคารสกหรณ์ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย ภายในปี 2561 
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 

โครงการที่ 7.1  

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์ที่ดี 

1. วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่ดี 
2. กลุ่มเป้าหมาย  สหกรณ์ทั้งหมด   

3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 – 64 
65 - 69 70 - 74 75 - 79 

60 61 62 63 64 
3.1 วางระบบและมาตรฐาน 
คุณภาพการบริหารจัดการที่ดี 
ของสหกรณ์  
- การตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการสหกรณ์ 
- แนวทางการปฏิบัติเพื่อนําไปสู่
การเปน็สหกรณ์ที่มีคุณภาพด้าน
การบริหารจัดการ 
 - ถ่ายทอดคู่มือไปยังสหกรณ์
เป้าหมายและเจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 
 

มีคู่มือที่ประกอบ
ไปด้วยระบบและ
แนวทางปฏบิตัิใน
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ 

มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือสู่สหกรณ์
และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ร้อยละ 100  

-มีผลการทบทวน
คู่มือปี 61  
-มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือสู่
สหกรณ์และ
เจ้าหน้าที่สง่เสริม
ร้อยละ 100  

-มีผลการทบทวน 
คู่มือปี 62  
-มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือสู่
สหกรณ์และ
เจ้าหน้าที่สง่เสริม 
ร้อยละ 100  

-มีผลการ
ทบทวน 
คู่มือปี 63  
-มีรายงานผล
การถ่ายทอด
คู่มือสู่สหกรณ์
และเจ้าหน้าที่
ส่งเสริม 
ร้อยละ 100  

- มีผลการทบทวนคู่มือทุกปี  
- มีรายงานผลการถ่ายทอดคู่มือ 
ร้อยละ 100  
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 – 64 
65 - 69 70 - 74 75 - 79 

60 61 62 63 64 
3.2 จัดอบรมให้ความรู้และ
วิธีการประยุกต์ใช้คู่มือการปฏิบัติ 
แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
และสหกรณ์  

มีแผนการอบรม
ให้ความรู้ด้านการ
พัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการ
สหกรณ์ที่ดี 

-ร้อยละ 20 ของ
สหกรณ์ได้เข้ารับการ
อบรมนําไปใช้ 
 - มีรายงานผลอบรม 
 

-ร้อยละ 20 ของ
สหกรณ์ได้เข้ารับ
การอบรมนําไปใช้ 
 - มีรายงานผล
อบรม 

-ร้อยละ 20 ของ
สหกรณ์ได้เข้ารับ
การอบรมนําไปใช้ 
 - มีรายงานผล
อบรม 

-ร้อยละ 20 
ของสหกรณ์ได้
เข้ารับการ
อบรมนําไปใช ้
 - มีรายงานผล
อบรม 

สหกรณ์มีคุณภาพการบริหารจัดการ
อย่างต่อเนื่อง  

3.3 การนําไปสู่การปฏบิัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ที่ดีของสหกรณ์ 

มีแบบรายงานผล
ข้อมูลการปฏบิัติ
ของสหกรณ์ 

ร้อยละ 20 ของ
สหกรณ์มีแนวทางการ
ปฏิบัติและได้นําไป
ปฏิบัติ 
 - มีรายงานผลการ
ปฏิบัติของสหกรณ์ 
ร้อยละ 20 

ร้อยละ 40 ของ
สหกรณ์มีแนว
ทางการปฏิบัติ
และได้นําไป
ปฏิบัติ 
 - มีรายงานผล
การปฏบิัติของ
สหกรณ์ ร้อยละ 
40  

ร้อยละ 60 ของ
สหกรณ์มีแนว
ทางการปฏิบัติ
และได้นําไป
ปฏิบัติ 
- มีรายงานผล
การปฏบิัติของ
สหกรณ์ ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 80 
ของสหกรณ์มี
แนวทางการ
ปฏิบัติและได้
นําไปปฏบิัติ 
- มีรายงานผล
การปฏบิัติของ
สหกรณ์ ร้อย
ละ 80  

ร้อยละ 80 ของสหกรณ์มีแนวทางการ
ปฏิบัติและได้นําไปปฏบิัติ 
- ร้อยละ 80 มีรายงานผลการปฏิบัติ
ของสหกรณ ์
 

3.4 ติดตาม / ประเมินผล มีแผนติดตามและ
ประเมินผล 

มีรายงานผลติดตามและ
ประเมินผลปี 60 

มีรายงานผล
ติดตามและ

ประเมินผลปี 61 

มีรายงานผล
ติดตามและ

ประเมินผลปี 62 

มีรายงานผล
ติดตามและ

ประเมินผลปี 63 

มีรายงานผลติดตาม 
และประเมินผลทุกป ี
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 – 64 
65 - 69 70 - 74 75 - 79 

60 61 62 63 64 
3.5 จัดประกวดสหกรณ์ที่มี 
คุณภาพด้านการบริหารจัดการ 
(CQM)ธรรมาภบิาล  

มีหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน วิธีการใน

การประกวด  

มีสหกรณ์ได้รางวัลด้านคณุภาพการบริหารจัดการเป็นเลิศ 
-มีรายงานผลการจัดประกวด ปี 63 

มีสหกรณ์ได้
รางวัลเป็นเลิศ 
-มีรายงานผล

การจัดประกวด 
ปี 64 

มีสหกรณ์ได้รางวัลด้านคณุภาพการ
บริหารจัดการเปน็เลิศ 
-มีรายงานผลการจัดประกวด ทุกป ี

๔. ประมาณการงบประมาณ  
(ล้านบาท) 

0.5 20 20 20 20 10 10 10 

 

5.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  สหกรณ์มีแนวทางและปฏบิัติด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนือ่ง 

6.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   

   ร้อยละ 80 ของสหกรณ์มีแนวทางการปฏบิัติด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และไดน้ําไปปฏบิัติอย่างต่อเนือ่ง 

7.  หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัด 
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โครงการที่ 7.2 

ชื่อโครงการ   เพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 

  1.  วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 

  2.  กลุ่มเป้าหมาย  สํานักงานสหกรณ์จังหวัด 

3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 – 64 65 - 
69 

70 - 74 75 - 79 
60 61 62 63 64 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการสง่เสริมสหกรณ์ (CPS) 

มีคณะกรรมการฯ      

3.2 ทบทวนและวางระบบและ
มาตรฐานระบบการสง่เสริม
สหกรณ์ที่ดี และถ่ายทอดคู่มือไป
ยังเจ้าหน้าที่สง่เสริมสหกรณ์ 
ทุกคน 

-มีพัฒนาระบบ
การส่งเสริม
สหกรณ ์
-มีคู่มือระบบและ
แนวทางสง่เสริม
สกหรณ์ ฉบบั
ทบทวนปรับปรุง 

มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือสู่
เจ้าหน้าที่สง่เสริม 
ร้อยละ 100  

 -มีผลการทบทวน
คู่มือ  
-มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือสู่
เจ้าหน้าที่สง่เสริม
ร้อยละ 100  

 - มีผลการทบทวนคู่มือทุก 3 ปี  

3.3 จัดอบรมให้ความรู้และ
วิธีการประยุกต์ใช้คู่มือการปฏิบัติ 
แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์  

มีแผนการอบรม
ให้ความรู้ระบบ
การส่งเสริม
สหกรณ ์

-ร้อยละ 100 ของ
เจ้าหน้าที่สง่เสริม
สหกรณ์ได้เข้ารับการ
อบรมและนําไปใช้ 
 - มีรายงานผลอบรม 

  -ร้อยละ 100 ของ
เจ้าหน้าที่สง่เสริม
สหกรณ์ได้เข้ารับการ
อบรมและนําไปใช้ 
 - มีรายงานผลอบรม 

เจ้าหน้าที่สง่เสริมสหกรณ์นําระบบ
การส่งเสริมสหกรณ์ไปปฏบิัติอย่างมี
ประสทิธิภาพ 
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 – 64 65 - 
69 

70 - 74 75 - 79 
60 61 62 63 64 

3.4 การนําไปสู่การปฏบิัติเพื่อ
ส่งเสริมสหกรณ์ 

มีรายงานผล 
การปฏบิัติของ

สหกรณ ์

ร้อยละ 50 ของ
สหกรณ์ได้รบัแนว
ทางการดําเนนิงานที่
ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์และ
ได้นําไปปฏบิัติอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 
 - มีรายงานผลการ
ปฏิบัติของสหกรณ์  

ร้อยละ 60 
ของสหกรณ์
ได้รับแนว
ทางการ
ดําเนินงานที่
ถูกต้องจาก
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริม
สหกรณ์และ
ได้นําไปปฏบิัติ
อย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง 
 - มีรายงาน
ผลการปฏบิัติ
ของสหกรณ์  

ร้อยละ 70 ของ
สหกรณ์ได้รบัแนว
ทางการ
ดําเนินงานที่
ถูกต้องจาก
เจ้าหน้าที่สง่เสริม
สหกรณ์และได้
นําไปปฏบิัติอย่าง
จริงจังและ
ต่อเนื่อง 
 - มีรายงานผล
การปฏบิัติของ
สหกรณ์  

ร้อยละ 80 ของ
สหกรณ์ได้รบัแนว
ทางการดําเนนิงานที่
ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์และได้
นําไปปฏบิัติอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 
 - มีรายงานผลการ
ปฏิบัติของสหกรณ์  

ร้อยละ 80 ของสหกรณ์ได้รบัแนว
ทางการดําเนนิงานที่ถูกต้องจาก
เจ้าหน้าที่สง่เสริมสหกรณ์และได้
นําไปปฏบิัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 

3.5 ติดตาม / ประเมินผล มีแผนติดตามและ
ประเมินผล 

มีรายงานผลติดตาม
และประเมินผลปี 60 

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผลปี 

61 

มีรายงานผล
ติดตามและ

ประเมินผลปี 62 

มีรายงานผลติดตามและ
ประเมินผลปี 63 

มีรายงานผลติดตาม 
และประเมินผลทุกป ี

๔. ประมาณการงบประมาณ  
(ล้านบาท) 

1 30 10 10 30 80 80 80 
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5.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  เจ้าหน้าที่สง่เสริมสหกรณ์มีระบบส่งเสริมสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

6.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   

   ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์นําระบบส่งเสริมสหกรณ์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ร้อยละ 80 ของสหกรณ์ได้รบัแนวทางการดําเนินงานที่ถกูต้องจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และได้นําไปปฏบิัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

7.  หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัด 
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ยุทธศาสตรท์ี ่8   การสร้างความยั่งยนืด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมปิัญญา 

โครงการที ่8.1 

ชื่อโครงการ  สร้างและสง่เสริมธรรมาภิบาลให้กบัสหกรณ์  

3. วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้สหกรณน์ําหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย  สหกรณ์ทั้งหมด   

3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 – 64 
65 - 69 70 - 74 75 - 79 

60 61 62 63 64 
3.1 วางระบบและมาตรฐาน 
ด้านธรรมาภิบาลทั้งระยะสั้นและ 
ระยะยาว เช่น  
- การกําหนดบทบาทกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดับสูง  
- ความขัดแย้งในผลประโยชน์ (COI) 
- การจัดการ GRC (Governance, Risk, 
Compliance) 
- กฎบัตรด้านการควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน 
- การสรา้งศูนย์เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้น
การสหกรณ์ 
- แนวทางการปฏิบัติเพื่อนําไปสู่การเป็น
สหกรณ์ดา้นธรรมภิบาล เช่น สหกรณ์ทาํการ
ประเมินผลการปฏิบัติด้านธรรมภิบาลที่ผ่าน
มา การกําหนดแนวทางปฏิบัติ , การนําไปสู่
การปฏิบัติ,การประเมินผลการปฏิบัติ 
 - ถ่ายทอดคู่มอืไปยังสหกรณ์เป้าหมายและ
เจ้าหน้าที่กรมสง่เสริมสหกรณ ์

มีคู่มือที่
ประกอบไปด้วย
ระบบและ
แนวทางปฏิบัติ
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือ         
ธรรมาภิบาล         
ร้อยละ 100 
มีผลการรายงานการ
รับรู้ร้อยละ 60  

มีผลการทบทวน
คู่มือปี 61  
- มีรายงานผล
การถ่ายทอดคู่มือ
ธรรมาภิบาล   
ร้อยละ 100 
มีผลการรายงาน
การรับรู้ร้อยละ 
70 

มีผลการ
ทบทวนคู่มือป ี
62  
- มีรายงานผล
การถ่ายทอด
คู่มือ           
ธรรมาภิบาล 
ร้อยละ 100 
มีผลการ
รายงานการรบัรู้
ร้อยละ  80 

มีผลการ
ทบทวนคู่มือป ี
63  
- มีรายงานผล
การถ่ายทอด
คู่มือ         
ธรรมาภิบาล 
ร้อยละ 100 
มีผลการ
รายงานการ
รับรู้ร้อยละ 
90 

- มีผลการทบทวนคู่มือทุกปี  
- มีรายงานผลการถ่ายทอดคู่มือธรรมา 
ภบิาล ร้อยละ 100  
- มีผลการรายงานการรบัรู้ เพิ่มขึ้น 
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 – 64 
65 - 69 70 - 74 75 - 79 

60 61 62 63 64 
3.2 จัดอบรมให้ความรู้และวิธีการ
ประยุกต์ใช้คู่มือการปฏบิัติ แก่
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และ
สหกรณ์  

มีแผนการอบรม
ให้ความรู้ด้าน
ธรรมภิบาล 

-ร้อยละ 20 ของ
สหกรณ์ได้เข้ารับการ
อบรม 
 - มีรายงานผลอบรม 
 

-ร้อยละ 20ของ
สหกรณ์ได้เข้ารับ
การอบรม 
 - มีรายงานผล
อบรม 
- มีรายงานผล
การแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ้นวทาง
ปฏิบัติที่ดีระหว่าง
สหกรณ ์
 

-ร้อยละ 20
ของสหกรณ์ได้
เข้ารับการ
อบรม 
 - มีรายงานผล
อบรม 
- มีการศึกษาดู
งานในสหกรณ์ที่
มีธรรมภิบาลที่ดี 

-ร้อยละ 20
ของสหกรณ์ได้
เข้ารับการ
อบรม 
 - มีรายงาน
ผลอบรม 
 - มีรายงาน
การถอด
บทเรียนและ
การจัดการ
ความรุ้ด้าน
ธรรมภิบาล 

 

 

 

 

สหกรณ์มีธรรมภบิาลอย่างต่อเนื่อง  
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 – 64 
65 - 69 70 - 74 75 - 79 

60 61 62 63 64 
3.3 การนําไปสู่การปฏบิัติด้านธรรม
ภบิาลของสหกรณ์ 
- ตามแผนระยะสัน้และยาว 
- จัดนิทรรศการ เผยแพร่ และ
กิจกรรม CG Days  
สัญจรทุกภาค 

มีรายงานผล
ข้อมูลการ

ปฏิบัติในเรื่อง
ธรรมภิบาลของ

สหกรณ ์

ร้อยละ 20 ของ
สหกรณ์มีแนวทางการ
ปฏิบัติและได้นําไป
ปฏิบัติด้าน            
ธรรมาภิบาล 
- มีรายงานผลการ
ปฏิบัติด้านธรรมาภิ
บาลของสหกรณ์ ร้อย
ละ 20 

ร้อยละ 40 ของ
สหกรณ์มีแนว
ทางการปฏิบัติ
และได้นําไป
ปฏิบัติด้าน     
ธรรมาภิบาล 
- มีรายงานผล
การปฏบิัติด้าน
ธรรมาภิบาลของ
สหกรณ์ ร้อยละ 
40  

ร้อยละ 60 
ของสหกรณ์มี
แนวทางการ
ปฏิบัติและได้
นําไปปฏบิัติ
ด้าน          
ธรรมาภิบาล 
- มีรายงานผล
การปฏบิัติด้าน
ธรรมาภิบาล
ของสหกรณ์ 
ร้อยละ 60 

ร้อยละ 80 
ของสหกรณ์มี
แนวทางการ
ปฏิบัติและได้
นําไปปฏบิัติ
ด้าน         
ธรรมาภิบาล 
- มีรายงานผล
การปฏบิัติ
ด้านธรรมาภิ
บาลของ
สหกรณ์ ร้อย
ละ 80  

มากกว่าร้อยละ 80 ของสหกรณ์มีแนว
ทางการปฏบิัติและได้นําไปปฏบิัติด้าน
ธรรมาภิบาล 
- มากกว่าร้อยละ 80 มีรายงานผลการ
ปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์  
 

3.4 ติดตาม / ประเมินผล มีแผนติดตาม
และประเมินผล 

มีรายงานผลติดตามและ
ประเมินผลปี 60 

มีรายงานผล
ติดตามและ

ประเมินผลปี 61 

มีรายงานผล
ติดตามและ

ประเมินผลปี 62 

มีรายงานผล
ติดตามและ

ประเมินผลปี 63 

มีรายงานผลติดตาม
และประเมินผลทุกปี 

3.5 จัดประกวดสหกรณ์ที่มี 
ธรรมาภิบาล และเชิดชูผลงาน เช่น 
ผู้นําสหกรณ์ต้นแบบ (Role Model) 
, สหกรณ์ที่มีระบบ 
ธรรมาภิบาลดีเด่น 

มีหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน วิธีการ
ในการประกวด
สหกรณ์ที่มีธรร
มาภิบาลดีเลิศ  

มีสหกรณ์ได้รางวัลด้านธรรมาภบิาลเปน็เลิศ 
-มีรายงานผลการจัดประกวด ปี 63 

มีสหกรณ์ได้
รางวัลธรรมาภิบาล

เป็นเลิศ 
-มีรายงานผล

การจัดประกวด 
ปี 64 

- มีสหกรณ์ได้รางวัลด้านธรรมาภิบาลเป็นเลิศ 
- มีรายงานผลการจัดประกวด ทุกปี 
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3. กิจกรรม (งานที่จะทํา) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60 – 64 
65 - 69 70 - 74 75 - 79 

60 61 62 63 64 
3.6 ทบทวนแผนด้านธรรมา 
ภบิาล 

- มีรายงานผลการทบทวน
แผนด้านธรรมาภิบาล    
ปี 60 

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนด้าน
ธรรมาภิบาลปี 61 

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนด้าน
ธรรมาภิบาลปี 62 

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนด้าน
ธรรมาภิบาล   
ปี 63 

-  มีรายงานผลการทบทวนแผนด้านธรรมาภิบาล 
ทุกปี 

๔. ประมาณการงบประมาณ  
(ล้านบาท) 

0.5 20 20 20 20 10 10 10 

5.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  สหกรณ์มีแนวทางและปฏบิัติตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างต่อเนื่อง 

6.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   

 6.1. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีระดับการประเมิน  การใช้ธรรมาภิบาลสูงขึน้  เมื่อเปรียบเทียบกบัระดับประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ 

 6.2  สหกรณ์เข้าร่วมโครงการมีระดับการประเมินการใช้ธรรมาภิบาลสงูขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบกับระดับการประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ 

7.  หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัด 
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โครงการที ่8.2 

ชื่อโครงการ     สร้างความยั่งยืนให้แก่สหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. วัตถุประสงค์  เพื่อให้สหกรณ์มีการดําเนนิงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. กลุ่มเป้าหมาย  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปีละ 200 แห่ง 

 

3. กิจกรรม (งานทีท่ํา) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60-64 65-79 70-74 75-79 

60 61 62 63 64 

3.1 จัดทําคู่มือแนวทาง การน้อม
นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้กับการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ และมีการเผยแพร่
คู่มือแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อไปประยุกต์ 
ใช้กับการดําเนนิงานของสหกรณ์ 

มีคู่มือแนวทางการ
น้อมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้กับการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ 

- มีรายงานผล
การเผยแพร่
คู่มือแนวทาง 
การน้อมนํา
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ     
ร้อยละ 100 
- มีผลการ
รายงานการรับรู้
ร้อยละ 50  

- มีผลการทบทวน
คู่มือปี 61  
- มีรายงานผลการ
เผยแพร่คู่มือ
แนวทาง การน้อม
นําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ฯ 
ร้อยละ 100 
- มีผลการรายงาน
การรับรู้ร้อยละ 
60 
 
 
 
 
 

- มีผลการทบทวนคู่มือ 
ปี 62  
- มีรายงานผลการ
เผยแพร่คู่มือแนวทาง 
การน้อมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ฯ 
ร้อยละ 100 
- มีผลการรายงานการ
รับรู้ร้อยละ  70 

- มีผลการทบทวนคู่มือปี 
63  
- มีรายงานผลการ
เผยแพร่คู่มือแนวทาง 
การน้อมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ฯ 
ร้อยละ 100 
- มีผลการรายงานการ
รับรู้ร้อยละ 80 

- มีผลการทบทวนคู่มือทุกปี  
- มีรายงานผลการเผยแพร่คู่มือแนวทาง 
การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ฯ 
ร้อยละ 100 
- มากกว่าร้อยละ 80 มีผลการรายงาน
การรับรู้  
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3. กิจกรรม (งานทีท่ํา) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60-64 65-79 70-74 75-79 

60 61 62 63 64 

3.2 จัดอบรมให้ความรู้และวิธีการ
ประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้กับ
การดําเนินงานของสหกรณ์ แก่
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และ
สหกรณ์  
 

มีแผนการอบรมให้
ความรู้ด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และประยุกต์ใช้กับการ
ดําเนินงานของสหกรณ์  

ร้อยละ 20   
ของสหกรณ์ที่
เข้ารับการอบรม 
 - มีรายงานผล
อบรม 
 

ร้อยละ 20    
ของสหกรณ์ที่เข้า
รับการอบรม 
 - มีรายงานผล
อบรม 
- มีรายงานผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางปฏิบัติที่ดี
ระหว่างสหกรณ์ 
 

ร้อยละ 20 ของสหกรณ์
ที่เข้ารับการอบรม 
 - มีรายงานผลอบรม 
- มีการศึกษาดูงานใน
สหกรณ์ที่มีแนวปฏิบัติที่
ดีด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ประยุกต์ใช้กับการ
ดําเนินงานของสหกรณ์  

ร้อยละ 20 ของสหกรณ์
ที่เข้ารับการอบรม 
 - มีรายงานผลอบรม 
 - มีรายงานการถอด
บทเรียนและการจัดการ
ความรุ้ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงฯ 

สหกรณ์มีการน้อมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการ
ดําเนินงานของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง  

3.3 การนําไปสู่การปฏบิัติด้าน
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ดําเนินงานของสหกรณ์  
 
 

มีรายงานผลข้อมูลการ
ปฏิบัติในด้านการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการดําเนินงานของ

สหกรณ์  
 

ร้อยละ 20     
ของสหกรณ์มีแนว
ทางการปฏิบตัิและ
ได้นําไปปฏิบตัดิ้าน
การประยกุตใ์ช้
ปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงฯ 
- มีรายงานผลการ
ปฏิบตัิด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 40            
ของสหกรณ์มีแนว
ทางการปฏิบตัิและได้
นําไปปฏิบตัดิ้านการ
ประยุกตใ์ช้ปรชัญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ 
- มีรายงานผลการ
ปฏิบัติด้านปรชัญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงฯร้อยละ 40  

ร้อยละ 60 ของสหกรณ์
มีแนวทางการปฏิบัติ
และได้นําไปปฏิบัติด้าน
การประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
- มีรายงานผลการ
ปฏิบัติด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงฯ   
ร้อยละ 60 

ร้อยละ 80 ของสหกรณ์
มีแนวทางการปฏิบัติและ
ได้นําไปปฏิบัติด้านการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงฯ 
- มีรายงานผลการปฏิบัติ
ด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงฯ   
ร้อยละ 80  

มากกว่าร้อยละ 80 ของสหกรณ์มีแนว
ทางการปฏิบัติและได้นําไปปฏิบัติด้านการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงฯ 
- มากกว่าร้อยละ 80 มีรายงานผลการ
ปฏิบัติด้านปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงฯ 
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3. กิจกรรม (งานทีท่ํา) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60-64 65-79 70-74 75-79 

60 61 62 63 64 

3.4 ติดตาม / ประเมินผล มีแผนติดตามและ
ประเมิน 

ผล 

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผล 

ปี 60 

มีรายงานผล
ติดตามและ

ประเมินผลปี 61 

มีรายงานผลติดตามและ
ประเมินผล 

ปี 62 

มีรายงานผลติดตามและ
ประเมินผลปี 63 

มีรายงานผลติดตามและประเมินผลทุกปี 

3.5 จัดประกวดสหกรณ์ที่มี 
การน้อมนําปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการปฏิบัติงานและ 
เชิดชูผลงาน 
 

- มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
วิธีการในการประกวด
สหกรณ์น้อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ ดีเลิศ  

- มีสหกรณ์ได้
รางวัลด้านน้อม
นําปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ      
เป็นเลิศ 
- มีรายงานผล
การจัดประกวด 
ปี 61 

- มีสหกรณ์ได้
รางวัลด้านน้อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงฯเป็นเลิศ 
- มีรายงานผลการ
จัดประกวด ปี 62  
- มีโครงการ
พัฒนาต่อยอด
สหกรณ์ด้านการ
ประยุกต์ใช้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 

- มีสหกรณ์ได้รางวัลด้าน
น้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงฯ    
เป็นเลิศ 
- มีรายงานผลการจัด
ประกวด ปี 63 
- มีผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาต่อยอด 
ฯ ปี 62  

- มีสหกรณ์ได้รางวัลด้าน
น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงฯเป็นเลิศ 
- มีรายงานผลการจัด
ประกวด ปี 64 
- มีผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาต่อยอด 
ฯ ปี 63 

- มีสหกรณ์ได้รางวัลด้านน้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงฯ เป็นเลิศ 
- มีรายงานผลการจัดประกวด ทุกปี 
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3. กิจกรรม (งานทีท่ํา) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 

60-64 65-79 70-74 75-79 

60 61 62 63 64 

3.6. ทบทวนแผนด้านน้อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ 
 

- มีรายงานผลการ
ทบทวนแผน
ด้านน้อมนํา
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง ฯ      
ปี 60 

มีรายงานผล
การทบทวน
แผนด้านน้อม
นําปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง ฯ     
ปี 61 

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนด้าน
น้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ฯ
ปี 62 

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนด้านน้อม
นําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯ ปี 63 

มีรายงานผลการทบทวนแผนด้าน
น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ
ทุกป ี

๔. ประมาณการงบประมาณ  
(ล้านบาท) 

0.5 10 10 10 10 50 50 50 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    สหกรณ์สามารถดําเนินงานด้วยความยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

    สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ 80 มีการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กองประสานงานโครงการพระราชดําริ 
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