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

 โครงการที่ ๖.๒   จัดตั้งธนาคารสหกรณ์

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งธนาคารสหกรณ์	เพื่อให้บริการด้านการเงิน	การลงทุนของสหกรณ์

๒. กลุ่มเป้าหมาย		สหกรณ์ทั้งหมด

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

๖๐ – ๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ มีคณะกรรมการฯ

๓.๒	ด�าเนินการศึกษารูปแบบการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์	 ด�าเนินการศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสม

๓.๓.	เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐบาลเพื่อขอความ
เห็นชอบ	

เห็นชอบ

๓.๔	ด�าเนินการจัดท�ากฎหมายจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ จัดท�ากฎหมาย

๓.๕	ด�าเนินการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ จัดตั้งธนาคาร

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๑๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

	 ขบวนการสหกรณ์มีธนาคารสหกรณ์เป็นสถาบันการเงินโดยเฉพาะ

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ    

	 ธนาคารสหกรณ์ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย	ภายในปี	๒๕๖๑

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การพัฒนาระบบคำุณภาพมาตรฐานสากล

โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี

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

 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

 โครงการที่ ๗.๑  พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์ที่ดี

๑. วัตถุประสงค์ 	 เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่ดี

๒. กลุ่มเป้าหมาย 	 สหกรณ์ทั้งหมด		

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

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	วางระบบและมาตรฐาน 
คุณภาพการบริหารจัดการที่ดี
ของสหกรณ์	
-	การตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการสหกรณ์
-	แนวทางการปฏิบัติเพื่อ
น�าไปสู่การเป็นสหกรณ์ที่
มีคุณภาพด้านการบริหาร
จัดการ
-	ถ่ายทอดคู่มือไปยังสหกรณ์
เป้าหมายและเจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์

มีคู่มือที่ประกอบ
ไปด้วยระบบและ
แนวทางปฏิบัติ
ในการพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ

มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือสู่
สหกรณ์และเจ้า
หน้าที่ส่งเสริม
ร้อยละ	๑๐๐	

-มีผลการทบทวน
คู่มือปี	๖๑	
-มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือสู่
สหกรณ์และเจ้า
หน้าที่ส่งเสริม
ร้อยละ	๑๐๐	

-มีผลการทบทวน 
คู่มือปี	๖๒	
-มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือสู่
สหกรณ์และเจ้า
หน้าที่ส่งเสริม 
ร้อยละ	๑๐๐	

-มีผลการทบทวน 
คู่มือปี	๖๓	
-มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือ
สู่สหกรณ์และ
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริม 
ร้อยละ	๑๐๐

๓.๒	จัดอบรมให้ความรู้และ
วิธีการประยุกต์ใช้คู่มือการ
ปฏิบัติ	แก่เจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์	

มีแผนการอบรม
ให้ความรู้ด้าน
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
สหกรณ์ที่ดี

-ร้อยละ	๒๐	
ของสหกรณ์ได้
เข้ารับการอบรม
น�าไปใช้ 
-	มีรายงานผล
อบรม

-ร้อยละ	๒๐	
ของสหกรณ์ได้
เข้ารับการอบรม
น�าไปใช้ 
-	มีรายงานผล
อบรม

-ร้อยละ	๒๐	
ของสหกรณ์ได้
เข้ารับการอบรม
น�าไปใช้ 
-	มีรายงานผล
อบรม

-ร้อยละ	๒๐	
ของสหกรณ์ได้
เข้ารับการอบรม
น�าไปใช้ 
-	มีรายงานผล
อบรม

๓.๓	การน�าไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการที่ดีของสหกรณ์

มีแบบรายงานผล
ข้อมูลการปฏิบัติ
ของสหกรณ์

ร้อยละ	๒๐	
ของสหกรณ์มี
แนวทางการ
ปฏิบัติและได้น�า
ไปปฏิบัติ
-	มีรายงานผล
การปฏิบัติของ
สหกรณ์	
ร้อยละ	๒๐

ร้อยละ	๔๐	
ของสหกรณ์มี
แนวทางการ
ปฏิบัติและได้น�า
ไปปฏิบัติ
-	มีรายงานผล
การปฏิบัติของ
สหกรณ์	
ร้อยละ	๔๐	

ร้อยละ	๖๐	
ของสหกรณ์มี
แนวทางการ
ปฏิบัติและได้น�า
ไปปฏิบัติ
-	มีรายงานผล
การปฏิบัติของ
สหกรณ์	
ร้อยละ	๖๐

ร้อยละ	๘๐	
ของสหกรณ์มี
แนวทางการ
ปฏิบัติและได้น�า
ไปปฏิบัติ 
-	มีรายงานผล
การปฏิบัติของ
สหกรณ์	
ร้อยละ	๘๐	
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

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

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๔	ติดตาม	/	ประเมินผล มีแผนติดตาม
และประเมินผล

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผลปี	๖๐

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผลปี	๖๑

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผลปี	๖๒

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผลปี	๖๓

๓.๕	จัดประกวดสหกรณ์ที่มี 
คุณภาพด้านการบริหาร

จดัการ	(CQM)	ธรรมาภิบาล

มีหลักเกณฑ์	ขั้น
ตอน	วิธีการใน
การประกวด

-	มีสหกรณ์ได้รางวัลด้านคุณภาพการบริหารจัดการเป็นเลิศ
-	มีรายงานผลการจัดประกวด	ปี	๖๓

มีสหกรณ์ได้
รางวัลเป็นเลิศ
-มีรายงานผล
การจัดประกวด	
ปี	๖๔

๔. ประมาณการงบประมาณ    
(ล้านบาท)

๐.๕ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐

๕.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

	 สหกรณ์มีแนวทางและปฏิบัติด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

๖.  ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ  

	 ร้อยละ	๘๐	ของสหกรณ์มีแนวทางการปฏิบัติด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี	และได้

น�าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

๗.  หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

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

 โครงการที่ ๗.๒  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งเสริมสหกรณ์

๑.  วัตถุประสงค์ 	 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งเสริมสหกรณ์

๒.  กลุ่มเป้าหมาย ส�านักงานสหกรณ์จังหวัด

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

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	แต่งตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการส่งเสริม
สหกรณ์	(CPS)

มีคณะกรรมการฯ

๓.๒	ทบทวนและวางระบบและ
มาตรฐานระบบการส่งเสริม
สหกรณ์ที่ดี	และถ่ายทอดคู่มือ
ไปยังเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
ทุกคน

-มีพัฒนาระบบ
การส่งเสริม
สหกรณ์ 
-มีคู่มือระบบและ
แนวทางส่งเสริม
สหกรณ์	ฉบับ
ทบทวนปรับปรุง

มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือสู่
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริม 
ร้อยละ	๑๐๐	

-มีผลการทบทวน
คู่มือ	
-มีรายงานผล
การถ่ายทอด
คู่มือสู่เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมร้อยละ	
๑๐๐	

๓.๓	จัดอบรมให้ความรู้และ
วิธีการประยุกต์ใช้คู่มือการ
ปฏิบัติ	แก่เจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์	

มีแผนการอบรมให้
ความรู้ระบบการ
ส่งเสริมสหกรณ์

-ร้อยละ	๑๐๐	
ของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์
ได้เข้ารับการ
อบรมและ
น�าไปใช้ 
-มีรายงานผล
อบรม

-ร้อยละ	๑๐๐	
ของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์
ได้เข้ารับการ
อบรมและ
น�าไปใช้ 
-มีรายงานผล
อบรม

๓.๔	การน�าไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
ส่งเสริมสหกรณ์

มีรายงานผล 
การปฏิบัติของ
สหกรณ์

ร้อยละ	๕๐	
ของสหกรณ์ได้
รับแนวทางการ
ด�าเนินงานที่
ถูกต้องจากเจ้า
หน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์และ
ได้น�าไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง
-มีรายงานผล
การปฏิบัติของ
สหกรณ์	

ร้อยละ	๖๐	
ของสหกรณ์ได้
รับแนวทางการ
ด�าเนินงานที่
ถูกต้องจากเจ้า
หน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์และ
ได้น�าไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง
-มีรายงานผล
การปฏิบัติของ
สหกรณ์	

ร้อยละ	๗๐	
ของสหกรณ์ได้
รับแนวทางการ
ด�าเนินงานที่
ถูกต้องจากเจ้า
หน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์และ
ได้น�าไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง
-มีรายงานผล
การปฏิบัติของ
สหกรณ์	

ร้อยละ	๘๐	
ของสหกรณ์ได้
รับแนวทางการ
ด�าเนินงานที่
ถูกต้องจากเจ้า
หน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์และ
ได้น�าไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง
-มีรายงานผล
การปฏิบัติของ
สหกรณ์	
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

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

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๕	ติดตาม	/	ประเมินผล มีแผนติดตามและ
ประเมินผล

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผล

ปี	๖๐

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผล

ปี	๖๑

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผล

ปี	๖๒

มีรายงานผล
ติดตามและ

ประเมินผลปี	๖๓

๔. ประมาณการงบประมาณ  
(ล้านบาท)

๑ ๓๐ ๑๐ ๑๐ ๓๐

๕.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีระบบส่งเสริมสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

๖.  ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ  

		 ร้อยละ	 ๑๐๐	 ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์น�าระบบส่งเสริมสหกรณ์ไปใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 ร้อยละ	๘๐	ของสหกรณ์ได้รับแนวทางการด�าเนนิงานทีถ่กูต้องจากเจ้าหน้าทีส่่งเสรมิสหกรณ์

และได้น�าไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

๗.  หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
การสร้างคำวามยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์

โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี

๘.๑	โครงการสร้างและส่งเสริมธรรมาภิบาลให้กับสหกรณ์
๘.๒	โครงการสร้างความยั่งยืนให้แก่สหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์

 โครงการที่ ๘.๑  สร้างและส่งเสริมธรรมาภิบาลให้กับสหกรณ์ 

๑. วัตถุประสงค์ 	 เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์น�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ

๒. กลุ่มเป้าหมาย		 สหกรณ์ทั้งหมด		

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

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	วางระบบและมาตรฐาน
ด้านธรรมาภิบาลทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว	เช่น	 
-	การก�าหนดบทบาทกรรมการและผู้
บริหารระดับสูง	 
-	ความขัดแย้งในผลประโยชน์	(COI) 
-	การจัดการ	GRC	(Governance,	
Risk,	Compliance) 
-	กฎบัตรด้านการควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน 
-	การสร้างศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการสหกรณ์
-	แนวทางการปฏิบัติเพื่อน�าไปสู่การ
เป็นสหกรณ์ด้านธรรมาภิบาล	เช่น	
สหกรณ์ท�าการประเมินผลการปฏิบัติ
ด้านธรรมาภิบาลที่ผ่านมา	การก�าหนด
แนวทางปฏิบัติ,	การน�าไปสู่การปฏิบัติ,	
การประเมินผลการปฏิบัติ
	-	ถ่ายทอดคู่มือไปยังสหกรณ์เป้า
หมายและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์

มีคู่มือที่
ประกอบไปด้วย
ระบบและ
แนวทางปฏิบัติ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดคู่มือ
ธรรมาภิบาล	
ร้อยละ	๑๐๐ 
มีผลการ
รายงานการรับรู้
ร้อยละ	๖๐	

มีผลการ
ทบทวนคู่มือ
ปี	๖๑	 
-	มีรายงานผล
การถ่ายทอด	
คู่มือ	
ธรรมาภิบาล						
ร้อยละ	๑๐๐ 
มีผลการ
รายงานการ
รับรู้ร้อยละ	
๗๐

มีผลการ
ทบทวนคู่มือ
ปี	๖๒	 
-	มีรายงานผล
การถ่ายทอด
คู่มือ			
ธรรมาภิบาล				
ร้อยละ	๑๐๐ 
มีผลการ
รายงานการ
รับรู้ร้อยละ		
๘๐

มีผลการ
ทบทวนคู่มือ
ปี	๖๓	 
-	มีรายงานผล
การถ่ายทอด
คู่มือ			
ธรรมาภิบาล			
ร้อยละ	๑๐๐ 
มีผลการ
รายงานการ
รับรู้ร้อยละ	
๙๐
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

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

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๒	จัดอบรมให้ความรู้และวิธีการ
ประยุกต์ใช้คู่มือการปฏิบัติ	แก่เจ้าหน้าท่ี
กรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์	

มีแผนการอบรม
ให้ความรู้ด้าน
ธรรมาภิบาล

-ร้อยละ	๒๐	
ของสหกรณ์ได้
เข้ารับการอบรม 
	-	มีรายงาน
ผลอบรม 

-ร้อยละ	๒๐	
ของสหกรณ์
ได้เข้ารับการ
อบรม 
	-	มีรายงาน
ผลอบรม 
-	มีรายงาน
ผลการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางปฏิบัติ
ที่ดีระหว่าง
สหกรณ์

-ร้อยละ	๒๐	
ของสหกรณ์
ได้เข้ารับการ
อบรม 
	-	มีรายงาน
ผลอบรม 
-	มีการศึกษาดู
งานในสหกรณ์
ท่ีมีธรรมาภิบาล	
ที่ดี

-ร้อยละ	๒๐	
ของสหกรณ์
ได้เข้ารับการ
อบรม 
	-	มีรายงาน
ผลอบรม 
	-	มีรายงาน
การถอดบท
เรียนและการ
จัดการความรู้
ด้านธรรมาภิบาล

๓.๓	การน�าไปสู่การปฏิบัติด้าน
ธรรมาภิบาลของสหกรณ์
-	ตามแผนระยะสั้นและยาว
-	จัดนิทรรศการ	เผยแพร่	และ
กิจกรรม	CG	Days	 
สัญจรทุกภาค

มีรายงานผล
ข้อมูลการ

ปฏิบัติในเรื่อง
ธรรมาภิบาล
ของสหกรณ์

ร้อยละ	๒๐			
ของสหกรณ์				
มีแนวทางการ
ปฏิบัติและได้น�า
ไปปฏิบัติด้าน
ธรรมาภิบาล 
-	มีรายงานผล
การปฏิบัติด้าน
ธรรมาภิบาล
ของสหกรณ์	
ร้อยละ	๒๐

ร้อยละ	๔๐				
ของสหกรณ์						
มีแนวทางการ
ปฏิบัติและได้
น�าไปปฏิบัติ
ด้านธรรมาภิบาล 
-	มีรายงานผล
การปฏิบัติด้าน
ธรรมาภิบาล
ของสหกรณ์	
ร้อยละ	๔๐	

ร้อยละ	๖๐					
ของสหกรณ์						
มีแนวทางการ
ปฏิบัติและได้
น�าไปปฏิบัติ
ด้านธรรมาภิบาล 
-	มีรายงานผล
การปฏิบัติด้าน
ธรรมาภิบาล
ของสหกรณ์	
ร้อยละ	๖๐

ร้อยละ	๘๐					
ของสหกรณ์						
มีแนวทางการ
ปฏิบัติและได้
น�าไปปฏิบัติ
ด้านธรรมาภิบาล 
-	มีรายงานผล
การปฏิบัติด้าน
ธรรมาภิบาล
ของสหกรณ์	
ร้อยละ	๘๐	

๓.๔	ติดตาม	/	ประเมินผล มีแผนติดตาม
และประเมินผล

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผล

ปี	๖๐

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผล

ปี	๖๑

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผล

ปี	๖๒

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผล

ปี	๖๓

๓.๕	จัดประกวดสหกรณ์ที่มี 
ธรรมาภิบาล	และเชิดชูผลงาน	เช่น	
ผู้น�าสหกรณ์ต้นแบบ	(Role	Model)	,	
สหกรณ์ที่มีระบบ 
ธรรมาภิบาลดีเด่น

มีหลักเกณฑ์	
ขั้นตอน	วิธีการ
ในการประกวด
สหกรณ์ที่มี
ธรรมาภิบาล

ดีเลิศ	

-มีสหกรณ์	ได้รางวัลด้าน	ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ
-มีรายงานผลการจัดประกวด	ปี	๖๓

-มีสหกรณ์								
ได้รางวัลด้าน			
ธรรมาภิบาล				
เป็นเลิศ												
-มีรายงาน
ผลการจัด
ประกวด	ปี	
๖๓
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

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

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๖	ทบทวนแผนด้านธรรมาภิบาล - มีรายงานผลการ
ทบทวน
แผนด้าน
ธรรมาภิบาล	
ปี	๖๐

มีรายงานผล
การทบทวน
แผนด้าน
ธรรมาภิบาล
ปี	๖๑

มีรายงานผล
การทบทวน
แผนด้าน
ธรรมาภิบาล
ปี	๖๒

มีรายงานผล
การทบทวน
แผนด้าน
ธรรมาภิบาล
ปี	๖๓

๔. ประมาณการงบประมาณ      
(ล้านบาท)

๐.๕ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐

๕.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ	สหกรณ์มีแนวทางและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างต่อเนื่อง

๖.  ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ  

	 ๖.๑	 สหกรณ์ทีเ่ข้าร่วมโครงการมรีะดบัการประเมนิ		การใช้ธรรมาภบิาลสงูขึน้		เมือ่เปรยีบ

เทียบกับระดับประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ

	 ๖.๒	สหกรณ์เข้าร่วมโครงการมีระดับการประเมินการใช้ธรรมาภิบาลสูงขึ้น	 	 เมื่อเปรียบ

เทียบกับระดับการประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ

๗.  หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

	 ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	ส�านักงานสหกรณ์จังหวัด



121

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

 โครงการที่ ๘.๒  สร้างความยั่งยืนให้แก่สหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑. วัตถุประสงค์  เพื่อให้สหกรณ์มีการด�าเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. กลุ่มเป้าหมาย 	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปีละ	๒๐๐	แห่ง

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

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔
๓.๑	จัดท�าคู่มือแนวทาง	การน้อมน�า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์
ใช้กับการด�าเนินงานของสหกรณ์	และ
มีการเผยแพร่คู่มือแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อไปประยุกต์ใช้กับ
การด�าเนินงานของสหกรณ์

มีคู่มือแนวทาง
การน้อมน�า
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอ
เพียงไปประยุกต์
ใช้กับการด�าเนิน
งานของสหกรณ์

-	มีรายงานผล
การเผยแพร่
คู่มือแนวทาง						
การน้อมน�า
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
ร้อยละ	๑๐๐ 
-	มีผลการ
รายงานการรับรู้	
ร้อยละ	๕๐

-	มีผลการ
ทบทวนคู่มือ
ปี	๖๑	
-	มีรายงานผล
การเผยแพร่
คู่มือแนวทาง	
การน้อมน�า
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง	
ร้อยละ	๑๐๐ 
-	มีผลการ
รายงานการ
รับรู้
ร้อยละ	๖๐

-	มีผลการ
ทบทวนคู่มือ	
ปี	๖๒	 
-	มีรายงานผล
การเผยแพร่
คู่มือแนวทาง	
การน้อมน�า
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง	
ร้อยละ	๑๐๐ 
-	มีผลการ
รายงานการ
รับรู้ 
ร้อยละ	๗๐

-	มีผลการ
ทบทวนคู่มือ
ปี	๖๓	 
-	มีรายงานผล
การเผยแพร่
คู่มือแนวทาง	
การน้อมน�า
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง				
ร้อยละ	๑๐๐ 
-	มีผลการ
รายงานการ
รับรู้ 
ร้อยละ	๘๐

๓.๒	จัดอบรมให้ความรู้และวิธีการ
ประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงประยุกต์ใช้กับการด�าเนินงานของ
สหกรณ์	แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
และสหกรณ์	

มีแผนการ
อบรมให้ความ
รู้ด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ประยุกต์ใช้กับ
การดำาเนินงาน
ของสหกรณ์

ร้อยละ	๒๐	
ของสหกรณ์ 
ที่เข้ารับการ
อบรม 
-	มีรายงานผล
อบรม 

ร้อยละ	๒๐	
ของสหกรณ์
ที่เข้ารับการ
อบรม 
	-	มีรายงาน
ผลอบรม 
-		มีรายงาน
ผลการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางปฏิบัติ
ที่ดีระหว่าง
สหกรณ์

ร้อยละ	๒๐	
ของสหกรณ์
ที่เข้ารับการ
อบรม 
	-	มีรายงาน
ผลอบรม 
-		มีการ
ศึกษาดูงาน
ในสหกรณ์ที่มี
แนวปฏิบัติที่
ดีด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ประยุกต์ใช้กับ
การดำาเนินงาน
ของสหกรณ์

ร้อยละ	๒๐								
ของสหกรณ์
ที่เข้ารับการ
อบรม 
	-	มีรายงาน
ผลอบรม 
	-	มีรายงาน
การถอดบท
เรียนและการ
จัดการความ
รู้ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอ
เพียง
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔
๓.๓	การน�าไปสู่การปฏิบัติด้านการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการด�าเนินงานของสหกรณ์

มีรายงานผล
ข้อมูลการ
ปฏิบัติในด้าน
การประยุกต์
ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอ
เพียงกับการ
ดำาเนินงานของ
สหกรณ์

ร้อยละ	๒๐	
ของสหกรณ์
มีแนวทาง
การปฏิบัติ
และได้น�าไป
ปฏิบัติด้านการ
ประยุกต์ใช้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
-	มีรายงานผล
การปฏิบัติด้าน
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
ร้อยละ	๒๐

ร้อยละ	๔๐								
ของสหกรณ์
มีแนวทาง
การปฏิบัติ
และได้น�าไป
ปฏิบัติด้านการ
ประยุกต์ใช้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
-	มีรายงานผล
การปฏิบัติด้าน
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
ร้อยละ	๔๐

ร้อยละ	๖๐	
ของสหกรณ์
มีแนวทาง
การปฏิบัติ
และได้น�าไป
ปฏิบัติด้านการ
ประยุกต์ใช้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
-	มีรายงานผล
การปฏิบัติด้าน
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ร้อยละ	๖๐

ร้อยละ	๘๐								
ของสหกรณ์
มีแนวทาง
การปฏิบัติ
และได้น�าไป
ปฏิบัติด้านการ
ประยุกต์ใช้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
-	มีรายงานผล
การปฏิบัติด้าน
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
ร้อยละ	๘๐

๓.๔	ติดตาม	/	ประเมินผล มีแผนติดตาม
และประเมิน 

ผล

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผล 

ปี	๖๐

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผล	

ปี	๖๑

มีรายงานผล
ติดตามและ 
ประเมินผล

ปี	๖๒

มีรายงานผล
ติดตามและ
ประเมินผล

ปี	๖๓

๓.๕	จัดประกวดสหกรณ์ที่มีการน้อมน�า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติ
งานและเชิดชูผลงาน

มีหลักเกณฑ์	
ขั้นตอน	วิธี
การในการ
ประกวดสหกรณ์
น้อมน�าปรัชญา
เศรษฐกิจพอ
เพียงดีเลิศ

มีสหกรณ์ได้
รางวัลด้าน
น้อมน�าปรัชญา
เศรษฐกิจพอ
เพียงเป็นเลิศ
-	มีรายงานผล
การจัดประกวด	
ปี	๖๑

มีสหกรณ์ได้
รางวัลด้าน
น้อมน�าปรัชญา
เศรษฐกิจพอ
เพียงเป็นเลิศ
-	มีรายงานผล
การจัดประกวด	
ปี	๖๒	 
-	มีโครงการ
พัฒนาต่อยอด
สหกรณ์ด้าน
การประยุกต์
ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

มีสหกรณ์ได้
รางวัลด้าน
น้อมน�าปรัชญา
เศรษฐกิจพอ
เพียงเป็นเลิศ
-	มีรายงานผล
การจัดประกวด	
ปี	๖๓ 
-	มีผลการ
ดำาเนินงาน
โครงการ
พัฒนาต่อยอด	
ปี	๖๒

มีสหกรณ์ได้
รางวัลด้าน
น้อมน�าปรัชญา
เศรษฐกิจพอ
เพียงเป็นเลิศ
-	มีรายงานผล
การจัดประกวด	
ปี	๖๔ 
-	มีผลการ
ดำาเนินงาน
โครงการ
พัฒนาต่อยอด 
ปี	๖๓

๓.๖.	ทบทวนแผนด้านน้อมน�าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง	

มีรายงานผลการ
ทบทวนแผนด้าน
น้อมน�าปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง	ปี	๖๐

มีรายงานผล
การทบทวน
แผนด้าน
น้อมน�าปรัชญา
เศรษฐกิจพอ
เพียง	ปี	๖๑

มีรายงานผล
การทบทวน
แผนด้าน
น้อมน�าปรัชญา
เศรษฐกิจพอ
เพียงปี	๖๒

มีรายงานผล
การทบทวน
แผนด้าน
น้อมน�าปรัชญา
เศรษฐกิจพอ
เพียง	ปี	๖๓

๔. ประมาณการงบประมาณ               
    (ล้านบาท)

๐.๕ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

	 สหกรณ์สามารถด�าเนินงานด้วยความยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ

					 สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ	มากกว่าร้อยละ	๘๐	มีการด�าเนินงานตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

	 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า	 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม

เกษตรกร	กองประสานงานโครงการพระราชด�าริ
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แผนปฏิบัติงำน และ
โครงกำรตำมนโยบำย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติงานประจ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
รวม ๗๘ กิจกรรม/โคำรงการ งบประมาณรวม ๘๙๘.๔๗ ล้านบาท 

แยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์

เป้าหมาย สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	และบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา

กลยุทธ์

๑.๑	พัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรให้เป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมระดับฐานรากของ

ประเทศด้วยการเร่งพัฒนา
บุคลากรของสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานและ
จัดอันดับความเชื่อถือของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๑.๒	สร้างความร่วมมือและ
เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ 
ทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ

๑.๓	เพิ่มศักยภาพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของ
สหกรณ์อย่างทั่วถึง

โครงการ
กิจกรรม

๓๗
กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ
รวม

๕๖๐.๒๗
	ล้านบาท
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์

กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.๑ การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ๔	ครั้ง ๗.๐๐

๑.๒ การช่วยเหลือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรและสมาชิก	กรณีประสบภัย
ธรรมชาติ

๑๓๔,๔๗๙	ราย ๑๖๗.๓๒

๑.๓ ชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการล�าไยปี	๒๕๔๘ ๒๓	แห่ง ๗.๘๘

๑.๔ พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง ๕.๓๒๐	ราย ๒.๗๐

๑.๕ สนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ๑	เรื่อง ๓.๙๘

๑.๖ ชดเชยน้�านมโคที่เททิ้งเนื่องจากโรงงานผู้รับซื้อประสบอุทกภัย
ปี	๒๕๕๔

๗	แห่ง ๑๐.๑๐

๑.๗ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ	CPS ๑๑,๙๕๑	แห่ง ๒๑๕.๐๑

๑.๘ การก�ากับ	ดูแล	คุ้มครองระบบสหกรณ์ ๒,๖๔๒	แห่ง ๑๐.๑๒

๑.๙ การออกหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ ๓๘,๘๓๒	ไร่ ๒.๐๔

๑.๑๐ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการ
ผลิตและการตลาด	และติดตามหนี้ค้างช�าระเงินอื่นของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

๒,๔๔๕	แห่ง ๔.๘๖

๑.๑๑ การประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร 	๗๖	แห่ง ๗.๐๗

๑.๑๒ เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

๙๒	แห่ง ๙.๓๐

๑.๑๓ สร้างเครือข่ายพัฒนาการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรมันส�าปะหลัง ๘๔	แห่ง ๑.๔๐

๑.๑๔ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
มุ่งสู่ความยั่งยืน ๑๐๒	แห่ง ๐.๖๙

๑.๑๕ เพิ่มประสิทธิภาพและเชื่อมโยงธุรกิจเกลือ ๘	แห่ง ๐.๕๗

๑.๑๖ สนับสนุนสหกรณ์ประมงรวบรวมและแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร
ของสมาชิก

๓	แห่ง ๓.๑๙

๑.๑๗ พัฒนาและขับเคลื่อนสหกรณ์ประมงผ่านกลไกชุมนุมสหกรณ์ประมง
แห่งประเทศไทย	จ�ากัด

๔๐	แห่ง ๓.๕๑

๑.๑๘ พัฒนาการด�าเนินธุรกิจและสินค้าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม	ภายใต้
การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและการตลาดภายในห่วงโซ่การผลิตนม
ทั้งระบบ

๑๑๖	แห่ง ๑๒.๘๐

๑.๑๙ เพิ่มศักยภาพธุรกิจรวบรวม	แปรรูป	และกระจายสินค้าสหกรณ์	
ปศุสัตว์

๓๐	แห่ง ๕.๖๓
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กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.๒๐ พัฒนาศักยภาพการรวบรวมและแปรรูปกาแฟอาราบิกาในสหกรณ์ ๑	แห่ง ๐.๕๑

๑.๒๑ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้า ๒๐	แห่ง ๑.๐๕

๑.๒๒ เสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการ ๘๐	แห่ง ๓.๗๐

๑.๒๓ พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ๑,๐๐๐	ราย ๒.๖๔

๑.๒๔ พัฒนาความรู้บทบาทหน้าที่ของผู้น�าสหกรณ์เนื่องในวันพืชมงคล ๒๐๐	ราย ๑.๐๑

๑.๒๕ ส่งเสริมการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนวังไกลกังวล ๓๖๐	ราย ๐.๖๐

๑.๒๖ สนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๒๑๐	แห่ง ๒.๒๖

๑.๒๗ การเงินการบัญชีส�าหรับเจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ ๑,๐๐๐	ราย ๒.๗๓

๑.๒๘ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการท�างานร่วมกันของบุคลากร
ในสหกรณ์

๗๐	ราย ๐.๓๓

๑.๒๙ เพิ่มศักยภาพในการแปรรูปและลดการสูญเสียในโรงสีข้าวสหกรณ์ ๑๘๐	ราย ๐.๙๗

๑.๓๐ ความรู้พื้นฐานส�าหรับกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร	
(กรรมการใหม่)

๑,๒๐๐	ราย ๒.๔๘

๑.๓๑ ความรู้พื้นฐานส�าหรับกรรมการสหกรณ์นอกภาคการเกษตร	
(กรรมการใหม่)

๑,๒๐๐	ราย ๒.๔๘

๑.๓๒ การพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างมืออาชีพ ๙๐๐	ราย ๔.๙๓

๑.๓๓ เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่ายและ 
ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

๗๘	แห่ง ๑๕.๙๑

๑.๓๔ ยกระดับธุรกิจการรวมซื้อ-รวมขายของกลุ่มเกษตรกร ๗๗	แห่ง ๑.๒๙

๑.๓๕ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕๙๖	แปลง ๕.๘๒

๑.๓๖ พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ ๔,๑๘๙	แห่ง ๑๒.๘๐

๑.๓๗ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑,๕๗๔	ราย ๒๓.๕๙

 รวม ๓๗ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ๕๖๐.๒๗



แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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ยุทธศาสตร์ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์

เป้าหมาย บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถสู่มืออาชีพ

กลยุทธ์ ๒.๑	พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรให้มีความเป็นมือ
อาชีพด้านการสหกรณ์และ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	มี
คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาลและมีความ
ผูกพันในเป้าหมายของงาน

๒.๒	พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้	โดยการถ่ายโอนองค์
ความรู้ของผู้มีประสบการณ์

และภูมิปัญญาสูงสู่บุคลากรรุ่น
ใหม่

๒.๓	พัฒนาระบบ
งานและกระบวนการ
ท�างานให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์

โครงการ
กิจกรรม

๑๘
กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ
รวม

๑๘.๗๘
	ล้านบาท
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