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

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีบุคลากรที่คุณภาพสูง	 มีสมรรถนะและขีดความสามารถในด้านการ

ส่งเสริมสหกรณ์	สามารถที่จะปฏิบัติงานในต�าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ		และ

เป็นก�าลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่นการบริหารงานทีจ่ะรบันโยบายจากผูบ้รหิารระดบัสงูและน�าไปสูก่ารปฏบิตัิ		

เพื่อให้ภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด		

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จโครงการ

	 ร้อยละ	๑๐๐	ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา	และผ่านเกณฑ์การประเมิน

		 ร้อยละ	๖๐-๘๐	ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	 และกองการ 

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

 โครงการที่ ๒.๒   พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

๑. วัตถุประสงค์ 

	 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามสายงานท่ีรับผิดชอบ	 เช่น	 ด้านการเงิน	 

การจัดการการตลาดข้าว	โคนม	ยางพารา	ด้านการวิเคราะห์แผนงาน	ฯลฯ

๒. กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการในแต่ละสายงาน/ระดับ	

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

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	ตั้งคณะกรรมการก�าหนด
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

๑	คณะ

๓.๒	ก�าหนดหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากร	ระดับช�านาญการพิเศษ 
ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเช่น
-	ด้านการบริหารจัดการองค์กร
-	ด้านการด�าเนินธุรกิจ
						-	ด้านการตลาด
						-	ด้านการเงิน
						-	ด้านดูแลก�ากับสหกรณ์
						-	ด้านการวางแผน
ยุทธศาสตร์
						-	ด้านมาตรฐานสหกรณ์
-	ด้านการสหกรณ์	ฯลฯ

มีหลักสูตร
เฉพาะ

ด้านอย่าง
น้อย	๒	
หลักสูตร

มีหลักสูตร
เฉพาะด้าน
เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน

มีหลักสูตรเฉพาะ
ด้านเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน

มีหลักสูตรเฉพาะ
ด้านเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน

มีหลักสูตรเฉพาะ
ด้านเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน

๓.๓	พัฒนาบุคลากรตามหลักสูตร 
ที่ก�าหนด

-	บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักสูตร	(ตามข้อ	๒)	
ต้องได้รับการฝึกอบรม	ร้อยละ	๑๐๐

๓.๔	สนับสนุนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา	ให้มีการปฏิบัติงานในพื้นที่
จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

-	สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรมีความ
พึงพอใจเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์	
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๖๐

-	สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรมีความ
พึงพอใจเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์	
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๗๐

-	สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรมีความพึง
พอใจเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์	
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๘๐

๓.๕	ทบทวนหลักสูตรในปี	๒๕๖๔,	
๒๕๖๙,	๒๕๗๔,	๒๕๗๙

-	หลักสูตรได้รับการ
ปรับปรุง		

๔. ประมาณการงบประมาณ 
(ล้านบาท)

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

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์มบุีคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้าน	ทีส่ามารถให้ค�าแนะน�าบคุลากร

กรมและสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรให้สามารถปฏิบติังานและด�าเนนิงานได้อย่างมผีลสมัฤทธิแ์ละมวีทิยากรที่

มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จโครงการ

		 ร้อยละ	๑๐๐	ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา	และผ่านเกณฑ์การประเมิน

		 ร้อยละ	๖๐-๘๐	ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	 	 ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	 และกองการ 

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

 โครงการที่ ๒.๓  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 

๑. วัตถุประสงค์ 

	 -	เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมฯ	ให้เป็นคนดี	ปฏิบัติงานและมีวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

	 -	เพือ่สร้างจติส�านกึในการมุง่ผลสมัฤทธิข์องงานตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรอืน

และจรรยาข้าราชการ

๒. กลุ่มเป้าหมาย 		บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์

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

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามหลักศาสนา

ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรมทาง
ศาสนาอย่าง
น้อย	๓	เดือน/	
๑	กิจกรรม

ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรมทาง
ศาสนาอย่าง
น้อย	๓	เดือน/	
๑	กิจกรรม

ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรมทาง
ศาสนาอย่าง
น้อย	๓	เดือน/	
๑	กิจกรรม

ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรมทาง
ศาสนาอย่าง
น้อย	๓	เดือน/	
๑	กิจกรรม

ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรมทาง
ศาสนาอย่าง
น้อย	๓	เดือน/	
๑	กิจกรรม

๓.๒	ประกวดนักส่งเสริมสหกรณ์/
สนับสนุนสหกรณ์ดีเด่น

มีการประกวด
ปีละ	๑	ครั้ง

มีการประกวด
ปีละ	๑	ครั้ง

มีการประกวด
ปีละ	๑	ครั้ง

มีการประกวด
ปีละ	๑	ครั้ง

มีการประกวด
ปีละ	๑	ครั้ง

๓.๓	รณรงค์การจัดท�าบัญชีรับ/จ่าย
ครัวเรือน

บุคลากรกรมมี
การจัดท�าบัญชี
ครัวเรือนทุกคน

บุคลากรกรมมี
การจัดท�าบัญชี
ครัวเรือนทุกคน

บุคลากรกรมมี
การจัดท�าบัญชี
ครัวเรือนทุกคน

บุคลากรกรมมี
การจัดท�าบัญชี
ครัวเรือนทุกคน

บุคลากรกรมมี
การจัดท�าบัญชี
ครัวเรือนทุกคน

๓.๔	รณรงค์การใช้ทรัพยากรของ
องค์กรอย่างคุ้มค่าและประหยัด	
(น้�า/ไฟฟ้า/วัสดุ)

สามารถ
ประหยัด
งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุ
ที่ได้รับ	
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๑๐

สามารถ
ประหยัด
งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุ
ที่ได้รับ	
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๑๐

สามารถ
ประหยัด
งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุ
ที่ได้รับ	
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๑๐

สามารถ
ประหยัด
งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุ
ที่ได้รับ	
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๑๐

สามารถ
ประหยัด
งบประมาณ
สาธารณูปโภค
และวัสดุ
ที่ได้รับ	
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๑๐

๓.๕	จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม	(จิตอาสา)

ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสิ่ง
แวดล้อมอย่าง
น้อย	ปีละ	๒	
กิจกรรม

ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสิ่ง
แวดล้อมอย่าง
น้อย	ปีละ	๒	
กิจกรรม

ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสิ่ง
แวดล้อมอย่าง
น้อย	ปีละ	๒	
กิจกรรม

ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสิ่ง
แวดล้อมอย่าง
น้อย	ปีละ	๒	
กิจกรรม

ทุกหน่วยงาน
มีกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสิ่ง
แวดล้อมอย่าง
น้อย	ปีละ	๒	
กิจกรรม
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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	กิจกรรมการท�าความดีเพื่อ
ตอบแทนคุณแผ่นดิน/โครงการธนาคาร
ความดี/สมุดบันทึกความดี

บุคลากรกรม
ทุกคนท�าความ
ดีอย่างน้อย	๑	
กิจกรรม

บุคลากรกรม
ทุกคนท�าความ
ดีอย่างน้อย	๑	
กิจกรรม

บุคลากรกรม
ทุกคนท�าความ
ดีอย่างน้อย	๑	
กิจกรรม

บุคลากรกรม
ทุกคนท�าความ
ดีอย่างน้อย	๑	
กิจกรรม

บุคลากรกรม
ทุกคนท�าความ
ดีอย่างน้อย	๑	
กิจกรรม

๔. ประมาณการงบประมาณ 
(ล้านบาท)

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

	 บคุลากรของกรมมคุีณธรรมและจริยธรรม	และปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ	ใช้ทรพัยากร

อย่างมีประโยชน์และคุ้มค่า

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จโครงการ

		 ร้อยละ	๘๐	ของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ	

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

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

 โครงการที่ ๒.๔  เสริมสร้างค่านิยม ความผาสุก และความผูกพันในองค์กร

๑. วัตถุประสงค์	เพื่อให้บุคลากรกรมฯ	มีความสุขในการท�างานและรักองค์กร

๒. กลุ่มเป้าหมาย			บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

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

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	ศึกษา	ก�าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัยและส�ารวจความ
พึงพอใจและความผูกพันในงาน
ของบุคลากร
-	จ้างหน่วยงานที่ปรึกษาจาก
ภายนอก	เพื่อก�าหนดขอบเขต	
เครื่องมือ	และด�าเนินการ
ส�ารวจความพึงพอใจและความ
ผูกพันในงาน

มีรายงานผลการ
ส�ารวจความพึง
พอใจและความ
ผูกพันในงานของ
บุคลากร	อยู่ใน
ระดับดีมากถึงดี
เยี่ยม	(ค่าเฉลี่ย	
๓.๕๑	ขึ้นไป)

มีรายงานผลการ
ส�ารวจความพึง
พอใจและความ
ผูกพันในงานของ
บุคลากร	อยู่ใน
ระดับดีมากสูงกว่า
ปีฐานทุกปี

๑.	มีรายงานผล
การส�ารวจความ
พึงพอใจและความ
ผูกพันในงานของ
บุคลากร	อยู่ใน
ระดับดีมากสูงกว่า
ปีฐานทุกปี
๒.	มีการเปรียบ
เทียบผลการ
ส�ารวจความพึง
พอใจและความ
ผูกพันในงานของ
บุคลากรกับหน่วย
งานที่คล้ายคลึง
กัน	(Benchmark&	
Comparison)	ทุกปี

๑.	มีรายงานผล
การส�ารวจความ
พึงพอใจและความ
ผูกพันในงานของ
บุคลากร	อยู่ใน
ระดับดีมากสูงกว่า
ปีฐานทุกปี
๒.	มีการเปรียบ
เทียบผลการ
ส�ารวจความพึง
พอใจและความ
ผูกพันในงานของ
บุคลากรกับหน่วย
งานที่คล้ายคลึง
กัน	(Benchmark&	
Comparison)	ทุก
ปี	และอยู่ในระดับ
ที่เท่ากันหรือสูงกว่า

๑.	มีรายงานผล
การส�ารวจความ
พึงพอใจและความ
ผูกพันในงานของ
บุคลากร	อยู่ใน
ระดับดีมากสูงกว่า
ปีฐานทุกปี
๒.	มีการเปรียบ
เทียบผลการ
ส�ารวจความพึง
พอใจและความ
ผูกพันในงานของ
บุคลากรกับหน่วย
งานที่คล้ายคลึง
กัน	(Benchmark	
&	Comparison)	
ทุกปี	และอยู่ใน
ระดับที่เท่ากันหรือ
สูงกว่า

๓.๒	วางแผนการพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
และความผูกพันในงาน	เพื่อ
ให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี	
เช่น	นโยบายและทิศทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคล	และ
การสร้างความสุข	ความผูกพัน	
การพัฒนาบุคลากร	การสอน
งาน	การเป็นพี่เลี้ยง	การพัฒนา
ตามกลุ่ม	Generation	การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน	และ
ระบบสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์	
เป็นต้น

มีแผนการ
บริหาร	พัฒนา
และการสร้าง
ความผูกพันในงาน
ของบุคลากร	ที่
สอดคล้องเป็น
ทิศทางเดียวกันกับ
แผนยุทธศาสตร์
ของกรม

มีการทบทวน
แผนการบริหาร 
พัฒนาและการ
สร้างความ
ผูกพันในงาน
ของบุคลากรที่
สอดคล้องเป็น
ทิศทางเดียวกันกับ
แผนยุทธศาสตร์
ของกรมทุกปี

มีการทบทวน
แผนการบริหาร 
พัฒนาและการ
สร้างความผูกพัน
ในงานของบุคลากร
ที่สอดคล้องเป็น
ทิศทางเดียวกันกับ
แผนยุทธศาสตร์
ของกรมทุกปี

มีการทบทวน
แผนการบริหาร 
พัฒนาและการ
สร้างความผูกพัน
ในงานของบุคลากร
ที่สอดคล้องเป็น
ทิศทางเดียวกันกับ
แผนยุทธศาสตร์
ของกรมทุกปี

มีการทบทวน
แผนการบริหาร 
พัฒนาและการ
สร้างความ
ผูกพันในงาน
ของบุคลากรที่
สอดคล้องเป็น
ทศิทางเดยีวกันกับ
แผนยุทธศาสตร์
ของกรมทุกปี
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๓	จัดกิจกรรมตามแผนการ
สร้างความพึงพอใจและความ
ผูกพันในงานของบุคลากร

๑.	ร้อยละ	๗๐	
ของบุคลากรได้
เข้าร่วมกิจกรรม
ตามแผน
๒.	ผลการด�าเนิน
งานของกรม 
บรรลุตามเป้า
หมายและตัวชี้วัด
ในระดับดีมากถึง
ดีเยี่ยม	(มากกว่า	
๓.๕๑	ขึ้นไป)

๑.	ร้อยละ	๗๕	
ของบุคลากรได้
เข้าร่วมกิจกรรม
ตามแผน
๒.	ผลการด�าเนิน
งานของกรม 
บรรลุตามเป้า
หมายและตัวชี้วัด
ในระดับดีมากถึง
ดีเยี่ยม	(มากกว่า	
๓.๕๑	ขึ้นไป)

๑.	ร้อยละ	๘๐	
ของบุคลากรได้
เข้าร่วมกิจกรรม
ตามแผน
๒.	ผลการด�าเนิน
งานของกรม	บรรลุ
ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดในระดับ
ดีมากถึงดีเยี่ยม	
สูงขึ้นกว่าปีฐาน
เคลื่อนที่ทุกปี

๑.	ร้อยละ	๘๕	
ของบุคลากรได้
เข้าร่วมกิจกรรม
ตามแผน
๒.	ผลการด�าเนิน
งานของกรม 
บรรลุตามเป้า
หมายและตัวชี้วัด
ในระดับดีมากถึงดี
เยี่ยม	สูงขึ้นกว่าปี
ฐานเคลื่อนที่ทุกปี

๑.	ร้อยละ	๙๐	
ของบุคลากรได้
เข้าร่วมกิจกรรม
ตามแผน
๒.	ผลการด�าเนิน
งานของกรม 
บรรลุตามเป้า
หมายและตัวชี้วัด
ในระดับดีมากถึงดี
เยี่ยม	สูงขึ้นกว่าปี
ฐานเคลื่อนที่ทุกปี

๔. ประมาณการงบประมาณ     
(ล้านบาท)

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 ๕.๑	 บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความสุขในการท�างาน	 ผูกพันต่อองค์กร	 ส่งผล

ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี	เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

	 ๕.๒	กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภาพลักษณ์ที่ดี	สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อผู้รับบริการ	ผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป	

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จโครงการ			ร้อยละ	๗๐-๙๐	ของบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผน	

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 		กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	และกองการเจ้าหน้าที่
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 โครงการที่ ๒.๕  จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM)

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการความรู้การสร้างองค์ความรู้	การจัดเก็บและถ่ายโอน

องค์ความรู้ที่สะท้อนและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์และน�าองค์ความรู้ไปสร้างนวัตกรรม

๒. กลุ่มเป้าหมาย	ทุกหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์	และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

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

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการ
ความรู้

มีคณะกรรมการ

๓.๒	ประเมินความรู้	(KMA)	และบ่งชี้องค์ความ
รู้ทั้งในระดับองค์กร	และระดับหน่วยงาน

มีแผนที่ความรู้	
(Knowledge	map)

แผนที่ความรู้	(Knowledge	map)	ได้รับการ
ทบทวนทุกปี

๓.๓	จัดตั้งและพัฒนาความรู้	KM	Core	ท�า
หน้าที่บริหารงาน	KM	และจัดตั้ง	KM	Team	
ของทุกหน่วยงานของกรม

๑.	มี	KM	Core	๑	
ทีม	และ	KM	Team	
ในทุกหน่วยงาน
๒.	ร้อยละ	๘๐	ของ	
KM	Core	และ	KM	
Team	ที่ได้รับการ
พัฒนา	มีความรู้ความ
เข้าใจ

๑.	ร้อยละ	
๑๐๐	ของ	
KM	Team	
ที่ได้รับการ
พัฒนา	มี
ความรู้ความ
เข้าใจ

๓.๔	จัดกิจกรรมถ่ายโอนองค์ความรู้ที่ส�าคัญ
ของผู้มีประสบการณ์	ภูมิปัญญาสูง	และผู้ที่
ก�าลังเกษียณอายุจากทุกหน่วยงานของกรมและ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	และบันทึกองค์ความรู้
จัดเก็บไว้ในระบบ	KM	ของกรม

มีองค์ความรู้ที่บันทึกในระบบ	KMS	
ของกรม	อย่างน้อย	๑	องค์ความ
รู้/หน่วยงาน/ปี

๓.๕	สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อการ
จัดการความรู้	(KMS)

มีระบบ	
KMS

๓.๖	การจัดการความรู้ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของกรม

มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อ
ต่าง	ๆ

๓.๗		ส่งเสริม	กระตุ้นบุคลากรของทุกหน่วยงาน
ของกรมและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันแบบข้ามสายงาน	
เช่น	การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อถ่ายโอนองค์ความ
รู้ที่ส�าคัญ	และ	KM	in	work	process	และ
การน�าไปใช้	เช่น	วางแผน	ก�าหนดเป้าหมาย/ตัว
ชี้วัด	สร้างนวัตกรรม	เป็นต้น

จำานวน
องค์ความ
รู้ดีเด่นที่
ได้รับการ
ประกาศ
เกียรติคุณ

จำานวน
องค์ความ
รู้ดีเด่นที่
ได้รับการ
ประกาศ
เกียรติคุณ

จำานวน
องค์ความ
รู้ดีเด่นที่
ได้รับการ
ประกาศ
เกียรติคุณ

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) - ๑ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕
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๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

	 ๕.๑	 มีการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์	 และสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร

	 ๕.๒	 การแสวงหาและแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศน�าไปสู่การน�าองค์ความรู้ไปสร้าง

นวัตกรรม

	 ๕.๓	มวัีฒนธรรมการท�างานของคนในองค์การ	ปรบัเปลีย่นจากเดมิมาสูก่ารมวีนิยัในตนเอง	

มกีารศกึษาค้นคว้า	เรยีนรตูลอดชวิีตยอมรบัฟังความคดิเหน็ของคนอืน่มพีลงัในการคดิสร้างสรรค์	มคีวาม

ขยัน	อดทน	มีจิตส�านึกของการเป็น	“ผู้ให้”	และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จโครงการ

		 มีระบบ	KMS	ในการบันทึกองค์ความรู้ของกรมส่งเสริมสหกรณ์	

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
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 โครงการที ่๒.๖  พฒันาระบบงานและกระบวนการท�างานของกรมส่งเสรมิสหกรณ์ (SIPOC Model)

๑. วัตถุประสงค์

	 ๑.๑	 เพื่อทบทวนระบบงานและกระบวนการท�างานเดิมว่ามีอุปสรรคต่อการบรรลุพันธกิจ

และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หรือไม่	อย่างไร

	 ๑.๒	 เพื่อปรับปรุง	พัฒนาและออกแบบระบบงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ให้การปฏิบัติ

งานบรรลพุนัธกจิและเป้าประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ตามแผนยทุธศาสตร์	กรมส่งเสรมิสหกรณ์	๒๐	ปี	(พ.ศ.	

๒๕๖๐-๒๕๗๙)

	 ๑.๓	เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเต็มความสามารถ

๒. กลุ่มเป้าหมาย

	 ผู้บริหารกรม	 ผู้แทนส�านัก/กอง/กลุ่ม	 เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์	 วิทยากรและ 

ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	

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

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	ตั้งคณะกรรมการจัดท�า/ทบทวน
ระบบงานและกระบวนการท�างานของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

มีคณะ
กรรมการ

๓.๒	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�า/
ทบทวนระบบงานและกระบวนการ
ท�างาน	โดยวิธี	SIPOC	Model	และจัด
ท�า	Service	Blueprint

มีระบบงานและกระบวนการ
ท�างานตามวิธี	SIPOC	
Model	และ	Service	
Blueprint

๓.๓	จัดท�าข้อก�าหนดและตัวชี้วัด
กระบวนการท�างานที่ส�าคัญ

มีข้อก�าหนด
และตัวชี้
วัดครบทุก
กระบวนการ
หลัก

มีการจัดท�าข้อก�าหนดและ
ตัวชี้วัดกระบวนการสนับสนุน
และกระบวนการจัดการครบ
ทุกกระบวนการ

ทบทวนตัวชี้วัดและกระบวนการหลัก
และกระบวนการสนับสนุน

๓.๔	สื่อสารและถ่ายทอดกระบวนการ
ทำางาน

บุคลากรทุกคนต้องได้รับการถ่ายทอด
กระบวนการท�างานที่ถูกต้อง

๓.๕	ทบทวนกิจกรรมก่อนและหลังการ
ปฏิบัติงาน	(Before	Action	Review/
After	Action	Review	–	BAR/AAR)

๑.	จ�านวนข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่อง/
ข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติงานลดลง
๒.	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพิ่มขึ้น

๔. ประมาณการงบประมาณ 
(ล้านบาท)

๐.๕
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๕. ผลทีค่าดว่าจะได้รบั กรมส่งเสรมิสหกรณ์มรีะบบงานและกระบวนการท�างานทีส่อดคล้องไปในทศิทาง

เดียวกับยุทธศาสตร์ของกรมฯ	ส่งผลให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จโครงการ

		 มีระบบงานและกระบวนการท�างานตามวธิ	ีSIPOC	Model	และ	Service	Blueprint	จ�านวน	

๑	ระบบ	ร้อยละ	๘๐	ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการกรมส่งเสริมสหกรณ์

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การสร้างภาพลักษณ์องคำ์กร

โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี

๓.๑	โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๓.๒	โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์
๓.๓	โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนให้สหกรณ์ระดับอ�าเภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ
๓.๔	โครงการสหกรณ์สีเขียว	(Green	Coop)



82

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

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

 โครงการที่ ๓.๑  เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑. วัตถุประสงค์ 	เพื่อให้สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	และประชาชนทั่วไปให้รับรู้	ก่อให้เกิดความเชื่อถือ	เชื่อ

มั่นและศรัทธา	ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมฯ	และเห็นคุณค่าของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๒. กลุ่มเป้าหมาย		บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์

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

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	วางระบบการสื่อสาร	ก�าหนด	posi-
tioning	กลยุทธ์	และโครงการเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ของกรมฯ	ให้เกิดความเชื่อถือ	
เชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน

มีระบบการสื่อสาร
เพื่อสร้างความเชื่อ
ถือเชื่อมั่นฯ	ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารกรมฯ

ทบทวนระบบการ
สื่อสารฯ	ทุกปี

ทบทวนระบบการ
สื่อสารฯ	ทุกปี

ทบทวนระบบการ
สื่อสารฯ	ทุกปี

ทบทวนระบบการ
สื่อสารฯ	ทุกปี

๓.๒	ด�าเนินการและถ่ายทอดนโยบาย	ระบบ
การสื่อสารฯ

ร้อยละ	๑๐๐	ของบุคลากรกรมฯ	รับรู้นโยบายและระบบการสื่อสารฯ

๓.๓	จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม	วัฒนธรรม
องค์กร	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรม
ตามที่พึงประสงค์	เช่น	กิจกรรม	morning	
talk	กิจกรรมสาธารณะ	ค่ายนักสหกรณ์
คุณธรรม	CSR	เป็นต้น

ผลส�ารวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบุคลากรของกรมอยู่ในระดับดีมาก	๔.๒๕

๓.๔	จัดให้มีสถานีวิทยุชุมชนเพื่อเผยแพร่	
กิจกรรมผลงาน	นโยบาย	ของกรมส่ง
เสริมสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์	
กลุ่มเกษตรกร	และประชาชนทั่วไปโดย
น�าสื่อ	Technology	Application	and	
digital	สมัยใหม่มาใช้เพื่อให้เข้าถึงประชาชน
ครอบคลุมทั่วประเทศและมีรายงานผลการ
ติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่อง

๑.	มีรายงานผล
การศึกษาการจัดตั้ง
สถานีวิทยุชุมชนใน
ระดับภาคเขต	และ

จังหวัด

๑.	มีสถานีวิทยุ
ชุมชนในระดับ

ภาคๆ	ละ	๑	สถานี
๒.	ร้อยละ	๓๐	
ของประชาชนใน
พื้นที่มีการรับรู้

ข่าวสารของกรมฯ									
จากสถานีวิทยุฯ
และสื่อต่าง	ๆ

๑.	มีสถานีวิทยุ
ชุมชนในระดับ

เขตๆ	ละ	๑	สถานี
๒.	ร้อยละ	๕๐	
ของประชาชนใน
พื้นที่มีการรับรู้

ข่าวสารของกรมฯ	
จากสถานีวิทยุฯ	
และสื่อต่าง	ๆ

๑.	มีสถานีวิทยุ
ชุมชนในระดับ

จังหวัดๆ	ละ	๑	สถานี
๒.	ร้อยละ	๖๐	
ของประชาชนใน
พื้นที่มีการรับรู้

ข่าวสารของกรมฯ	
จากสถานีวิทยุฯ	
และสื่อต่าง	ๆ

๑.	ร้อยละ	๗๐	
ของประชาชนใน
พื้นที่มีการรับรู้

ข่าวสารของกรมฯ	
จากสถานีวิทยุฯ	
และสื่อต่าง	ๆ

๔.ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
	 สหกรณ์	กลุม่เกษตรกร	และประชาชนท่ัวไปเกดิความเช่ือถอื	เช่ือมัน่และศรทัธา	ต่อเจ้าหน้าท่ี	
ของกรมฯ	และเห็นคุณค่าของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จโครงการ
	 ๖.๑	ผลส�ารวจทศันคติของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีม่ต่ีอบคุลากรของกรมอยูใ่นระดบัดมีาก	๔.๒๕
		 ๖.๒	ร้อยละ	๗๐	ของประชาชนในพืน้ทีเ่ป้าหมาย	สามารถรบัรู	้เข้าถงึ	และสือ่สารแลกเปลีย่น 
ได้แบบสองทาง	(two	way	communication)

๗.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	ส�านักงานสหกรณ์จังหวัด			

ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่	๑	–	๒
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 โครงการที่ ๓.๒  เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	และประชาชนทั่วไป	มีความเชื่อถือ	เชื่อมั่นและ

ศรัทธา	ต่อสหกรณ์

๒. กลุ่มเป้าหมาย	 สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	และสมาชิก

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๖๐ – ๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	วางแผนการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์	และมาตรฐาน
สหกรณ์	ให้เกิดความเชื่อถือ	
เชื่อมั่นและศรัทธา	ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว

มีแผนการสร้าง
ภาพลักษณ์และ
มาตรฐานที่ท�าให้
เกิดความเชื่อถือ	
ซึ่งได้รับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

ทบทวนแผนการสร้างภาพลักษณ์และมาตรฐานฯ	ทุกปี

๓.๒	จัดกิจกรรมยกย่อง	
เชิดชูและเผยแพร่สหกรณ์
ที่มีผลงานดี	ที่ครอบคลุม
ทุกมิติ	เช่น	ผลประกอบการ		
การบริหารจัดการ	ระบบ
คุณธรรมจริยธรรม	
การบริหารทรัพยากรบุคคล
และระบบงาน	เป็นต้น

๑.	มีกิจกรรมยกย่อง	เชิดชู	และเผยแพร่ฯ	ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ

๓.๓	ส่งเสริม	สนับสนุนให้
สหกรณ์อื่น	น�าผลงานของ
สหกรณ์ที่มีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดี	(BEST	PRAC-
TICES)	ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ

ให้มีสหกรณ์
ต้นแบบ
อย่างน้อย	จังหวัด
ละ		๑	แห่ง

ร้อยละ	๓๐	ของ
สหกรณ์ที่ไม่ใช่
สหกรณ์ต้นแบบ
นำาแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดี	(BEST	
PRACTICES)			
ไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการ 
และมีรายงานผล
การดำาเนินงานใน
ทุกมิติ

ร้อยละ	๔๐	ของ
สหกรณ์ที่ไม่ใช่
สหกรณ์ต้นแบบ
นำาแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดี	(BEST	
PRACTICES)					
ไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการ 
และมีรายงานผล
การดำาเนินงานใน
ทุกมิติ

ร้อยละ	๕๐	ของ
สหกรณ์ที่ไม่ใช่
สหกรณ์ต้นแบบ
นำาแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดี	(BEST	
PRACTICES)		ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการและ
มีรายงานผลการ
ด�าเนินงานในทุกมิติ

ร้อยละ	๖๐	ของ
สหกรณ์ที่ไม่ใช่
สหกรณ์ต้นแบบน�า
แนวทางการปฏิบัติที่ดี	
(BEST	PRACTICES)					
ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ	และ
มีรายงานผลการ
ด�าเนินงานในทุกมิติ

๓.๔	ส่งเสริมให้สหกรณ์
แสดงออกถึงความรับผิด
ชอบต่อสังคม	(CSR)	เช่น	
การจัดท�ากิจกรรมเอื้ออาทร
ต่อชุมชนและสังคม	สร้าง
เครือข่ายกิจกรรมของ
ขบวนการสหกรณ์

ร้อยละ	๖๐	
ของสหกรณ์ที่
มีกิจกรรมการ
แสดงออกถึง
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

๑.ร้อยละ	๗๐	ของ
สหกรณ์ที่มีกิจกรรม
การแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม	
๒.	ระดับความพึง
พอใจและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนและ
สังคม	ที่มี

๑.ร้อยละ	๘๐	
ของสหกรณ์ที่
มีกิจกรรมการ
แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม
๒.	ระดับความพึง
พอใจและคุณภาพ
ชวิีตของชมุชนและ

๑.ร้อยละ	๙๐	ของ
สหกรณ์ที่มีกิจกรรม
การแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม
๒.	ระดับความพึง
พอใจและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนและ
สังคม	ที่มีต่อ

๑.ร้อยละ	๑๐๐	ของ
สหกรณ์ที่มีกิจกรรม
การแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม
๒.	ระดับความพึง
พอใจและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนและ
สังคม	ที่มีต่อ
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๖๐ – ๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

ต่อกิจกรรมของ
แต่ละสหกรณ์	อยู่
ในระดับดีมากถึง
ดีเยี่ยม
๓.	ร้อยละ	๒๐	
ของสหกรณ์ระดับ
จังหวัดมีการรวม
ตัวกันเป็นเครือข่าย	
เพือ่ชว่ยเหลอืชมุชน
และสังคมให้มี
ความอยู่ดีกินดี
๔.	ดัชนีมวลรวม
ด้านความสุขของ
สังคมและชุมชน	
อยู่ในระดับดี	
(มากกว่า	๓.๕๑)

สังคม	ที่มีต่อ
กิจกรรมของแต่ละ
สหกรณ์	อยู่ใน
ระดับดีมากถึงดี
เยี่ยมและเพิ่มขึ้น
ทุกปี
๓.	ร้อยละ	๓๐	
ของสหกรณ์ระดับ
จังหวัดมีการรวม
ตัวกันเป็นเครือ
ข่ายเพื่อช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคมให้
มีความอยู่ดีกินดี
๔.	ดัชนีมวลรวม
ด้านความสุขของ
สังคมและชุมชน	
อยู่ในระดับดี	(สูง
ขึ้นกว่าปีฐานทุกปี)

กิจกรรมของแต่ละ
สหกรณ์	อยู่ในระดับ
ดีมากถึงดีเยี่ยมและ
เพิ่มขึ้นทุกปี
๓.	ร้อยละ	๔๐	
ของสหกรณ์ระดับ
จังหวัดมีการรวม
ตัวกันเป็นเครือข่าย
เพื่อช่วยเหลือชุมชน
และสังคมให้มีความ
อยู่ดีกินดี
๔.	ดัชนีมวลรวม
ด้านความสุขของ
สังคมและชุมชน	
อยู่ในระดับดี	(สูง
ขึ้นกว่าปีฐานทุกปี)

กิจกรรมของแต่ละ
สหกรณ์	อยู่ในระดับ
ดีมากถึงดีเยี่ยมและ
เพิ่มขึ้นทุกปี
๓.	ร้อยละ	๕๐	ของ
สหกรณ์ระดับจังหวัด
มีการรวมตัวกันเป็น
เครือข่ายเพื่อช่วย
เหลือชุมชนและสังคม
ให้มีความอยู่ดีกินดี
๔.	ดัชนีมวลรวมด้าน
ความสุขของสังคม
และชุมชน	อยู่ใน
ระดับดี	(สูงขึ้นกว่า
ปีฐานทุกปี)

๓.๕	เผยแพร่ภาพลักษณ์
สหกรณ์ที่มีผลงานดีและ
ประสบความส�าเร็จ	เพื่อ
สร้างความเชื่อถือ	เชื่อ
มั่น	และศรัทธา	ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารที่หลากหลาย

ร้อยละ	๖๐	ของ
ประชาชนระดับ
ท้องถิ่น
มีการรับรู้และมี
มุมมองเชิงบวก
ต่อภาพลักษณ์
สหกรณ์

ร้อยละ	๗๐	ของ
ประชาชนระดับ
ท้องถิ่น	มีการรับ
รู้และมีมุมมองเชิง
บวกต่อภาพลักษณ์
สหกรณ์

ร้อยละ	๘๐	ของ
ประชาชนระดับ
ท้องถิ่น	มีการรับ
รู้และมีมุมมองเชิง
บวกต่อภาพลักษณ์
สหกรณ์

ร้อยละ	๙๐	ของ
ประชาชนระดับท้อง
ถิ่น	มีการรับรู้และมี
มุมมองเชิงบวกต่อ
ภาพลักษณ์สหกรณ์

ร้อยละ	๙๐	ของ
ประชาชนระดับ
ท้องถิ่น
มีการรับรู้และมีมุม
มองเชิงบวกต่อภาพ
ลักษณ์สหกรณ์

๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐

๕.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
	 สมาชกิสหกรณ์	กลุม่เกษตรกร	และประชาชนทัว่ไป	มคีวามเชือ่ถอื	เชือ่มัน่และศรทัธา	ต่อสหกรณ์

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จโครงการ
	 ๖.๑	ร้อยละ	๙๐	ของประชาชนระดบัท้องถิน่	มกีารรบัรูแ้ละมมีมุมองเชิงบวกต่อภาพลกัษณ์สหกรณ์	
	 ๖.๒	ระดบัความพงึพอใจและคุณภาพชวิีตของชมุชนและสงัคม	ทีม่ต่ีอกจิกรรมของแต่ละสหกรณ์	
อยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม
		 ๖.๓	ดัชนีมวลรวมด้านความสุขของสังคมและชุมชน	อยู่ในระดับดี	(สูงขึ้นกว่าปีฐานทุกปี)

๗.  หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  
		 ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัด	 ส�านักงานส่งเสริม

สหกรณ์กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	๑	–	๒	และสหกรณ์ทุกแห่ง
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 โครงการที่ ๓.๓  ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้สหกรณ์ระดับอ�าเภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมในระดับฐานรากของประเทศ

๑. วัตถุประสงค์ 

	 ส่งเสริม	สนับสนุนและขับเคลื่อนสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ�าเภอเป็นศูนย์กลางในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานราก

๒. กลุ่มเป้าหมาย		สหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ�าเภอ	๘๘๒	แห่ง

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

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับอ�าเภอที่เป็น
ฐานรากวางยุทธศาสตร์การขับ
เคลื่อนสหกรณ์ระดับอ�าเภอ	ทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว

มีรายงานผล
การวิเคราะห์	
สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมใน
ระดับอ�าเภอที่
เป็นฐานรากมี
ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนสหกรณ์
ระดับอ�าเภอ	ทั้ง
ระยะสั้นและระยะ
ยาวที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะ
กรรมการอำาเภอ

ทบทวนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสหกรณ์ระดับอ�าเภอให้สอดคล้องกับสภาพ
สถานการณ์ปัจจุบัน	ทั้งระยะสั้นและระยะยาวทุกปี

๓.๒	ส่งเสริม/ผลักดันสหกรณ์
ภาคการเกษตรระดับอ�าเภอ	ๆ	
ละ	๑	แห่ง	เป็นสหกรณ์ต้นแบบ
และเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจระดับฐานรากตาม
ความเหมาะสมของสภาพท้อง
ถิ่นเช่นสร้างเครือข่ายความร่วม
มือระดับชุมชน	ท้องถิ่น	พัฒนา
ระบบ	SUPPLY	CHAIN	เชื่อม
โยงระหว่างผู้ผลิต	SUPPLIER	
ผู้จัดจ�าหน่าย	ตลาดและลูกค้า	
ให้กับสหกรณ์และสมาชิก
สหกรณ์	การพัฒนาระบบการ
ออมในชุมชน	รวมทั้งระบบจูงใจ	
ให้รางวัล	สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์

มีสหกรณ์ภาค
การเกษตรที่เป็น
ศูนย์กลางการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจ
ระดับอ�าเภอ	
อ�าเภอละ	๑	
สหกรณ์

สหกรณ์ภาคการเกษตรในอ�าเภอมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๑๐	ทุกปี									
จากปีที่ผ่านมา
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๓	รณรงค์ให้เกษตรกรและ
หรือประชาชนในอ�าเภอเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์/สมาชิกสมทบ

ร้อยละ	๔๐	ของ
เกษตรกรและ
หรือประชาชนใน
อ�าเภอเป็นสมาชิก/
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ์

ร้อยละ	๕๐	ของ
เกษตรกรและ
หรือประชาชนใน
อ�าเภอเป็นสมาชิก/
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ์

ร้อยละ	๖๐	ของ
เกษตรกรและ
หรือประชาชนใน
อ�าเภอเป็นสมาชิก/
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ์

ร้อยละ	๗๐	ของ
เกษตรกรและ
หรือประชาชนใน
อ�าเภอเป็นสมาชิก/
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ์

ร้อยละ	๘๐	ของ
เกษตรกรและ
หรือประชาชนใน
อ�าเภอเป็นสมาชิก/
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ์

๓.๔	พัฒนาผู้บริหารสหกรณ์
ในระดับอ�าเภอให้เป็นต้นแบบ
ด้านธรรมาภิบาลและมีขีด
ความสามารถทางการบริหาร
จัดการ	เช่น	การบริหารธุรกิจ
สมัยใหม่	การตลาด	โลจิสติกส์	
การเงิน	และเทคโนโลยีดิจิตอล	
รวมถึงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมส�าหรับผู้บริหาร

ร้อยละ	๖๐	ของ
ผู้บริหารสหกรณ์
ในระดับอ�าเภอ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในด้าน
ธรรมาภิบาลและ
ขีดความสามารถ
ทางการบริหาร
จัดการ

๑.ร้อยละ	๗๐	ของ
ผู้บริหารสหกรณ์	
ในระดับอ�าเภอ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในด้าน
ธรรมาภิบาลและ
มีขีดความสามารถ
ทางการบริหาร
จัดการ
๒.	ผ่านเกณฑ์การ
วัดวิสัยทัศน์
ผู้บริหารจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
ไม่น้อยกว่าระดับ	๔

๑.ร้อยละ	๘๐	ของ
ผู้บริหารสหกรณ์ใน
ระดับอ�าเภอ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในด้าน
ธรรมาภิบาลและ
มีขีดความสามารถ
ทางการบริหาร
จัดการ
๒.	ผ่านเกณฑ์การ
วัดวิสัยทัศน์
ผู้บริหารจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
ไม่น้อยกว่าระดับ	๔

๑.ร้อยละ	๙๐	ของ
ผู้บริหารสหกรณ์ใน
ระดับอ�าเภอ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในด้าน
ธรรมาภิบาลและ
มีขีดความสามารถ
ทางการบริหาร
จัดการ
๒.	ผ่านเกณฑ์การ
วัดวิสัยทัศน์
ผู้บริหารจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
ไม่น้อยกว่าระดับ	๔

๑.ร้อยละ	๑๐๐	ของ
ผู้บริหารสหกรณ์ใน
ระดับอ�าเภอ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในด้าน
ธรรมาภิบาลและ
มีขีดความสามารถ
ทางการบริหาร
จัดการ
๒.	ผ่านเกณฑ์การ
วัดวิสัยทัศน์
ผู้บริหารจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
ไม่น้อยกว่าระดับ	๔

๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ		สหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ�าเภอเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมในระดับฐานราก

๖. ตัวชีวัดความส�าเร็จโครงการ

	 ๖.๑	ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ	๖๐	ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภาคเกษตรของจังหวัด

		 ๖.๒	 เกษตรกรและหรือประชาชนในอ�าเภอเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์/สมาชิกสมทบ	 ไม่น้อย

กว่าร้อยละ	๙๐	ของเกษตรกรในอ�าเภอ

		 ๖.๓	ผู้บริหารสหกรณ์เป็นผู้บริหารมืออาชีพภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

		 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและ

ร้านค้า	กองพฒันาระบบสนบัสนนุการสหกรณ์	ส�านกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์		ส�านกังาน

สหกรณ์จังหวดั	ส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานครพืน้ที	่๑	–	๒	สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	

สหกรณ์ภาคการเกษตร	และชุมนุมสหกรณ์ภาคการเกษตร	หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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 โครงการที่ ๓.๔  สหกรณ์สีเขียว (Green Coop)

๑. วัตถุประสงค์

	 เพ่ือให้สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรมกีารด�าเนนิกจิกรรมเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	และให้ความ

ส�าคญักบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื	โดยให้มคีวามสมดลุระหว่างธรุกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	(Sustainable	

Development)

๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร	และสมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีเขียว	(Green	Coop)

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๖๐ – ๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	ศึกษา	วิเคราะห์	วิจัยและรวบรวม
สารสนเทศ	โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การจัดการ	โครงการที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมสภาพแวดล้อมทางสังคมชุมชน
ท้องถิ่น	อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพบรรยากาศ	(CLIMATE	
CHANGE)	ของแต่ละจังหวัด	ร่วมกับ
สหกรณ์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีรายงานผลการ
วิเคราะห์	วิจัย
และสารสนเทศ	
ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อม
ของแต่ละจังหวัด
ที่ได้รับความเห็น
ชอบจากคณะ
กรรมการจังหวัด

มีรายงานผลการทบทวนวิเคราะห์	วิจัยและสารสนเทศ	ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของแต่ละจังหวัดที่ได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัดทุกปี

๓.๒	วางแผนการจัดการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศ	
(CLIMATE	CHANGE)	เชิงกลยุทธ์	เช่น	
		-	การสร้างแบรนด์	Green	coop	และ
เครือข่ายธุรกิจสีเขียว	Green	Business
		-	ส่งเสริม	สนับสนุน	กระตุ้น	ผลักดัน	
ให้สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	และสมาชิก	
ผลิตและแปรรูป	สินค้าเกษตร	ที่ไม่
ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม	
		-	การลดการใช้กระดาษ	
		-	ประหยัดพลังงานและน้�า
		-	ส่งเสริมให้สหกรณ์บริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมระดับ
โลก	(ISO)	
		-	ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ	๓๐												
ของสหกรณ์	ใน
จังหวัดมีส่วนร่วม
ในการจัดทำาแผน 
CSR	ทั้งในระยะ
สั้นและยาว	และมี
การปฏิบัติกิจกรรม
ตามแผน

๑.	มีการทบทวนแผน
๒.	สหกรณ์ในจังหวัดมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผน	CSR	ทั้งในระยะสั้นและ
ยาวและมีการปฏิบัติกิจกรรมตามแผน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	๕
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๖๐ – ๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๓	จัดท�าเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติที่ดี	บทความ	บท
เรียนแห่งความส�าเร็จเกี่ยวกับการจัดการ
สภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้
สหกรณ์อื่นน�าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ

มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมขององค์กรภาครัฐ
หรือเอกชนที่ประสบความส�าเร็จ	เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ	ทุกปี

๓.๔	รณรงค์และปลูกจิตส�านึกให้บุคลากร
ในขบวนการสหกรณ์	ตระหนักและให้
ความส�าคัญกับการด�าเนินกิจกรรมเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เช่น	การเสวนาแลก
เปลี่ยนเรียนรู้	การฝึกอบรม	การศึกษาดู
งาน	การจัดกิจกรรมวัน	Green	Coop	Day

ร้อยละ	๓๐	ของ
บุคลากรสหกรณ์
แต่ละจังหวัด
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

บุคลากรสหกรณ์แต่ละจังหวัดมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม	เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ	๑๐

๓.๕	การยกระดับและสร้างภาพลักษณ์
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่สหกรณ์
ของแต่ละพื้นที่	เช่น	การประกวดแข่งขัน	
การให้รางวัลและสิ่งจูงใจอื่น	ๆ	ให้กับ
สหกรณท์ี่มีการบริหารจดัการตามโครงการ
สหกรณ์สีเขียว

ร้อยละ	๕	
ของสหกรณ์
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน	
Green	Coop

ร้อยละ	๑๐	
ของสหกรณ์
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน	
Green	Coop

ร้อยละ	๒๐	
ของสหกรณ์
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน	Green	
Coop

ร้อยละ	๒๕	
ของสหกรณ์
การรับรอง
มาตรฐาน	
Green	Coop

ร้อยละ	๓๐	
ของสหกรณ์
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน	
Green	Coop

๓.๖	ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ระดับ	Green	Coop	City	ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

มีรายงานผลการ
ก�าหนดเกณฑ์
มาตรฐานสิ่ง
แวดล้อมระดับ	
Green	Coop	City	
ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ

ร้อยละ	๒๐	
ของสหกรณ์ที่
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน	
Green	Coop	
ได้รับยกย่อง
ให้เป็น	Green	
Coop	City

ร้อยละ	๒๕	
ของสหกรณ์ที่
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน	
Green	Coop	
ได้รับยกย่อง
ให้เป็น	Green	
Coop	City

ร้อยละ	๓๐	
ของสหกรณ์ที่
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน	
Green	Coop	
ได้รับยกย่อง
ให้เป็น	Green	
Coop	City

ร้อยละ	๓๕	
ของสหกรณ์ที่
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน	
Green	Coop	
ได้รับยกย่อง
ให้เป็น	Green	
Coop	City

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ	 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการด�าเนินกิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และ
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 โดยให้มีความสมดุลระหว่างธุรกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	
(Sustainable	Development)

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จโครงการ
		 ๖.๑		ร้อยละ	๑๐-๓๐	ของสหกรณ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Green	Coop	
		 ๖.๒		ร้อยละ	๒๐-๓๕	ของสหกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Green	Coop	ได้รับยกย่อง
ให้เป็น	Green	Coop	City

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
		 กองพฒันาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร	ส�านกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์	ส�านักงานสหกรณ์จังหวัด	ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	๑	-	๒	และ
สหกรณ์ภาคการเกษตร
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การเพิ่มขีดคำวามสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์

โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี

๔.๑	โครงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๔.๒	โครงการส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร



90

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

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์

 โครงการที่ ๔.๑  สร้างและพัฒนานวัตกรรมในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๑. วัตถุประสงค์

	 ๑.๑	 เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร

	 ๑.๒	เผยแพร่นวตักรรมด้านธรุกจิ/การบรหิารจัดการ/เทคโนโลยขีองสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

๒. กลุ่มเป้าหมาย

		 สหกรณ์จ�านวน	๔,๐๐๐	แห่ง	และกลุ่มเกษตรกร	จ�านวน	๒,๐๐๐	แห่ง	รวม	๖,๐๐๐	แห่ง	

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

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร	กลุ่มเป้าหมาย

สหกรณ์ปีละ	๒๐๐	แห่ง
กลุ่มเกษตรกรปีละ	๑๐๐	แห่ง

๓.๒	ประชุมพัฒนาบุคลากรของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์	สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
-	ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนางาน
ประจ�าสู่งานวิจัย	(R๒R	-	Rou-
tine	to	Research)
-	เพื่อสร้างแนวคิดในการก�าหนด
นวัตกรรม/หรือน�านวัตกรรมที่มี
อยู่แล้วไปพัฒนา

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	๔	รุ่นๆ	ละ	๑๕๐	ราย	รวม	๖๐๐	ราย																																							
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรละ	๒	ราย

ร้อยละ	๔๐	
ของผู้เข้ารับการ
อบรม นำาผลวิจัย 
R2R	และความรู้
ไปพัฒนาและ
สร้างนวัตกรรม

ร้อยละ	๕๐	 
ของผู้เข้ารับการ
อบรม นำาผลวิจัย 
R2R	และความรู้
ไปพัฒนาและ
สร้างนวัตกรรม

ร้อยละ	๖๐	 
ของผู้เข้ารับการ
อบรม นำาผลวิจัย 
R2R	และความรู้
ไปพัฒนาและ
สร้างนวัตกรรม

ร้อยละ	๗๐	 
ของผู้เข้ารับการ
อบรม นำาผลวิจัย 
R2R	และความรู้	
ไปพัฒนาและ
สร้างนวัตกรรม

ร้อยละ	๘๐	 
ของผู้เข้ารับการ
อบรม นำาผลวิจัย 
R2R	และความรู้
ไปพัฒนาและ
สร้างนวัตกรรม

๓.๓	ประกวดนวัตกรรม	เช่น	
นวัตกรรมการลดต้นทุนการ
ด�าเนินงาน	(Cost	-	Reduction	
innovation)	นวัตกรรมด้าน
กระบวนการท�างาน	(Process	in-
novation)	นวัตกรรมด้านบริการ	
(Service	innovation)	เป็นต้น

-มีหลักเกณฑ์การ
ประกวดนวัตกรรม
-มีการเผยแพร่

-	มีรายงานผล
การจัดกิจกรรม
การประกวด
นวัตกรรมฯ	ปี	๖๐
-	มีรายงานผล
การนำานวัตกรรม
ไปใช้ในการบริหาร
จัดการ	เช่น	
ความผิดพลาด
ลดลง,	ผลประกอบ
การสูงขึ้น

-	มีรายงานผลการ
จัดกิจกรรมการประ
กวดนวัตกรรมฯ	
ปี	๖๑
-	มีรายงานผล
การนำานวัตกรรม
ไปใช้ในการบริหาร
จัดการ	เช่น	
ความผิดพลาด
ลดลง,	ผลประกอบ
การสูงขึ้น

มีรายงานผล
การจัดกิจกรรม
การประกวด
นวัตกรรมฯ	ปี	๖๒
-	มีรายงานผล
การนำานวัตกรรม
ไปใช้ในการบริหาร
จัดการ	เช่น		
ความผิดพลาด
ลดลง,	ผประกอบ
การสูงขึ้น

-	มีรายงานผล
การจัดกิจกรรม
การประกวด
นวัตกรรมฯ	ปี	๖๓
-	มีรายงานผล
การนำานวัตกรรม
ไปใช้ในการบริหาร
จัดการ	เช่น	
ความผิดพลาด
ลดลง,	ผลประกอบ
การสูงขึ้น

๓.๔	เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

มแีนวทางและชอ่ง
ทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ผลงานนวัตกรรม

ร้อยละ	๕๐	ของ
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับผลงาน

ร้อยละ	๖๐	ของ
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับผลงาน

ร้อยละ	๗๐	ของ
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับผลงาน

ร้อยละ	๘๐	ของ
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับผลงาน
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