


ค ำน ำ

แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) จัดท าตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องปรับปรุงแผนระดับ
ท่ี ๓ ประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการรายปี โดยให้มีการด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 20 ปี ดังนั้น 
กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้แต่งตั้งคณะท างานวางแผนจัดท าโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะท างานปรับปรุง /
จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ขึ้น เพื่อด าเนินการปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยใช้ข้อมูลบริบทของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สารสนเทศของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในทุก ๆ ระดับ ตลอดจน
ผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อร่วมกันระดม
ความคิดเห็นในรูปแบบของการมีส่วนร่วม การประชุมกลุ่มย่อย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ -
๒๕๖๕) ได้รับค าปรึกษา แนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ (นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม) และ
อาจารย์นนทวัฒน์ สุขผล ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์และคณะจากธนาคารออมสิน 
จนแล้วเสร็จ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนยั่งยืน” ภายใต้ 4 กลยุทธ์ 15 ตัวชี้วัด โดยมี  48 โครงการส าคัญ เป็นตัวขับเคล่ือน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด ส าหรับกลยุทธ์แต่ละเรื่องครอบคลุมภารกิจทุกด้านของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร เน้นความเชื่อมโยงภารกิจ การบูรณาการ การมีส่วนร่วม การท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท้ังภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และภาคเอกชน ให้เกิดการพัฒนาสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน โดยให้ทุกหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์น าไป
ขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติให้เกิดมรรคผลต่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมษายน 2563



1) ก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ให้อยู่ใน
กรอบของกฎหมายและทันต่อสถานการณ์ 
2) เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะด้านการสหกรณ์
ให้แก่บุคลากรและประชาชนท่ัวไป
3) ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ให้มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็ง
ท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4) สนับสนุนด้านเงินทุน สารสนเทศ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

การสหกรณ์มัน่คง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง 

เศรษฐกิจและสังคมของชมุชนย่ังยืน

วิสัยทัศน์

พนัธกิจ 

ระบบสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนเป้าประสงค์

1) รายได้ของสถาบันเกษตรกรจากการ
ด าเนินธุรกิจเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 3 ต่อปี)
2) จ านวนเงินออมของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 1 ต่อปี)
3) อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ 1 ต่อปี)

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์

1) เสริมสร้างการสหกรณ์ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2) พัฒนาและสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการตลาด
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain)
3) พัฒนาการบริหารจัดการและธรรมาภบิาลในระบบสหกรณ์ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์

กลยุทธ์



กลยุทธ์ท่ี 1
เสริมสร้างการสหกรณ์ให้เป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจและ

คณุภาพชีวิตของประชาชน

1) สร้างกระบวนการของการสหกรณ์ ให้เกิด
ความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ าจรดปลายน้ าให้กับ
ภาคการเกษตร สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
(End to End process)
2) สร้างกลไกการเข้าถึงข้อมูลการผลิตและ
การตลาดให้กับสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร
3) เสริมสร้างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้สหกรณ์และสมาชิกมีสภาพความ
เป็นอยู่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดภาระ
หนี้สิน

1) สร้างกระบวนการและเชื่อมโยงเครือขา่ย
การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (End to End 
process)
2) สร้างทีมงานตดิตาม วิเคราะห์และบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศดา้นการผลิตและ
การตลาดพืชเศรษฐกิจ
3) ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตร
เพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก
4) ทบทวนกระบวนการการสหกรณ์
5) สร้างกลไกติดตามหนีว้งเงินสูง และสร้าง
กลไกติดตามการใช้เงินกู้
6) สร้างกลไกการส่งเสริมการออม
7) พัฒนาองค์ความรู้ (KM)
8) เสริมสร้างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์

1เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์

3แนวทำงกำรพัฒนำ

1) ร้อยละของมูลค่าเพ่ิมจากธุรกิจสหกรณ์ 
2) จ านวนของสหกรณ์ต้นแบบท่ีน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพิ่มขึ้น 
3) จ านวนหนี้สินของสมาชิก/กลุ่มเกษตรกร
โดยเฉลี่ยลดลง 

ตัวชี้วัด 2

วิถีสหกรณ์ เป็นที่พึ่งพิงของชุมชน
อย่างยั่งยืน

4แผนงำน



ที่ โครงกำร
ระยะเวลำด ำเนินงำน หน่วยงำน

รับผิดชอบ2563 2564 2565

1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รบัการส่งเสรมิ และพัฒนาตามศักยภาพ √ √ √ กผง./สสจ./
นิคมฯ

2 การจัดแสดงสินค้าสหกรณ์ √ กพก.

3 การอบรมให้ความรู้บุคลากรสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ตามหลักสูตร ดังน้ี
(1) พัฒนากรรมการสหกรณเ์ข้มแข็งทั้งคณะ
(2) พัฒนาฝ่ายจัดการสหกรณ์
(3) บทบาทหน้าท่ีของผู้น าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(4) การจัดท าบัญชีส าหรับสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
(5) การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณก์ารเกษตร
(6) การส่งเสริมการเรียนรู้การสหกรณใ์นโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรม
ราชูปถัมภ์
(7) ครูสหกรณ์สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนใหม่
(8) 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน 
(9) การจัดการเรียนรูว้ิชาการสหกรณใ์นโรงเรียนพระปรยิัติธรรม

√ √ √ สทส.

4 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์ในพ้ืนท่ีนิคมฯ)
กิจกรรม อุดหนุนระบบน้ าในโรงเรือน

√ กพน.

5 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์ √ กพน.

6 โครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร √ กพน.

7 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง √ √ √ กคร.

8 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ √ √ √ กคร.

9 โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร √ √ กพน.

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากนิของเกษตรกร √ √ กพน.

11 โครงการออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในท่ีดินของนิคมสหกรณ์ √ √ √ กพน.

12 โครงการส่งเสริมการออมเพื่อสรา้งหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของสมาชิก
สหกรณ์

√ √ กพง.

13 Platform การบริการเครือ่งจักรกลการเกษตรจากสมาชิกสู่สมาชิกผ่านสถาบัน
เกษตรกร

√ กพน.

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้ำงกำรสหกรณ์ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคุณภำพชีวิต
ของประชำชน



กลยุทธ์ท่ี 2
พฒันาและสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ

การผลิตและการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain)

1) จ านวนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่น านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาพัฒนาภาคการเกษตรให้ได้
มาตรฐานสากล 

2) จ านวนนวัตกรรมทางด้านสินค้าและบริการที่สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรพัฒนาขึ้น 

3) จ านวนเครือข่ายสหกรณ์ในปัจจุบันที่มีการขยาย
ขอบเขตและสร้างมูลค่าเพ่ิม (ร้อยละ...ต่อปี)

1) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านสินค้าและ
บริการในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการน า   
นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในการผลิต  
สินค้าเกษตรปลอดภัยท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
แปรรูปเพ่ิมมูลค่า

3) การเช่ือมโยงและการสร้างเครือข่ายตลอด  
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain)

4) พัฒนาและส่งเสริมมูลค่าเพ่ิมสินค้าของ  
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการสร้าง
ตราสินค้า

1) พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้รู้เท่าทัน  
เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่

2) การส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ท่ีตรงตาม
ความต้องการเฉพาะกลุ่มและน าไปใช้งานได้

3) การสร้างเครือข่าย (Networking Builder)  
ระหว่างกลุ่มสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
(Supply chain)

4) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการเพ่ิม  
ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดใน   
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

5) ส่งเสริมมูลค่าเพ่ิมสินค้าของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรด้วยการสร้างตราสินค้า   
(Brand)

1) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและกระตุ้นให้มีนวัตกรรม 
ทั้งการผลิตและการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ในกระบวนการใหม่ ๆ 

2) สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรสามารถน าเทคโนโลยีไป 
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานและบริการสมาชิกและ 
สร้างนวัตกรรม

3) สร้างเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน

1เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2ตัวชี้วัด

3แนวทำงกำรพัฒนำ 4แผนงำน



โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำและสร้ำงศักยภำพของสถำบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต

และกำรตลำดตลอดห่วงโซ่อุปทำน (Supply chain)

ที่ โครงกำร
ระยะเวลำด ำเนินงำน หน่วยงำน

รับผิดชอบ
2563 2564 2565

1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน √ กพก.

2 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและ
ธุรกิจชุมชน
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร
กิจกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ/์
กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกจิระดับอ าเภอ

√ √

√

√

√

กพก.

กพก.

3 โครงการส่งเสริมและสรา้งทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและ
นอกภาคเกษตร
กิจกรรม โครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณก์ารเกษตร
เพื่อลดต้นทุน
กิจกรรม ยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP

√
√

√
√

√
√

กพน.
กพก.

4 โครงการส่งเสริมการท าการเกษตรอัจฉริยะในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ √ กพน.

5 โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการน าระบบการแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการสินคา้เกษตร

√ √ กพก.

6 โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร √ √ กพก.

7 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินคา้เกษตร
กิจกรรม พัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรม พัฒนาระบบเก็บข้อมูลการบริหารจดัการการผลิตและการตลาด
ของสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยี Blockchain

√ √

√

กพก.

กพก./ศสท.

8 โครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการบรหิารจัดการผลิตนมโค √ √ กพก.

9 โครงการบริหารจัดการนมทั้งระบบ √ √ √ กพก.

10 โครงการการจัดการหลงัการเก็บเกี่ยว (กาแฟอาราบิกา) ภายใต้โครงการ
JTEPA 

√ √ กพก.

11 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร √ √ กพก.

12 โครงการ HUB ผลผลิตและสินค้าสหกรณ์ √ กพก.



1) ร้อยละของจ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มี
รูปแบบการบริหารจัดการชั้นดีมากและดีเลิศเพ่ิมข้ึน 

2) จ านวนเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการท างาน
ใหม่ของสหกรณ์ในระหว่างปี 

3) จ านวนนวัตกรรมใหม่ในการบริหารจัดการสหกรณ์ 
4) จ านวนสหกรณ์ที่เข้าสู่ระบบการประเมินผล

ธรรมาภิบาลสีขาวด้วยความสมัครใจเพิ่มขึ้น

1) สร้างทีมงานวิเคราะห์ติดตามข้อมูลด้านการเงิน   
(warning)

2) สร้างความรู้และความช านาญในการตรวจสอบ  
การบริหารจัดการสหกรณ์ เพ่ือลดการทุจริต
ในสหกรณ์

3) สร้างและพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการ  
สหกรณ์

4) พัฒนาระบบประเมินผลมาตรฐานการบริหาร  
จัดการสหกรณ์และระบบตรวจสอบสหกรณ์

5) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการบริการงาน
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

6) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ให้มี   
ความสามารถในการบริหารจัดการด้วย   
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรพัฒนา
การบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภบิาล

2) สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

1) ยกระดับ (พัฒนา ปรับปรุงและช่วยเหลือ) สหกรณ์
ที่ไม่ผ่านมาตรฐานไปสู่มาตรฐานชั้นดี

2) Revisit and reinforce ทบทวน ปรับแก้ 
และเสริมสร้างกระบวนการส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้มแข็ง

3) ยกระดับ (พัฒนาและช่วยเหลือ) สหกรณ์ท่ีผ่าน
มาตรฐานไปสู่มาตรฐานชั้นดีมากและดีเลิศ

4) สร้างระบบการรายงานที่สามารถตรวจสอบและ
รู้เท่าทัน (Integrity Risk) 

5) สร้างมาตรฐานระบบการบริหารจัดการสหกรณ์
ชั้นดีและระบบตรวจสอบ

6) พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการบริหาร

1เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2ตัวชี้วัด

3แนวทำงกำรพัฒนำ 4แผนงำน

กลยุทธ์ท่ี 3
พฒันาการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในระบบสหกรณ์ เพือ่เพิม่

ขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ



โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

กลยุทธ์ที่ 3พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและธรรมำภิบำลในระบบสหกรณ์ เพื่อเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำร

ที่ โครงกำร
ระยะเวลำด ำเนินงำน หน่วยงำน

รับผิดชอบ2563 2564 2565

1 โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล √ √ √ กพง.

2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ √ √ √ กพง.

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน กพง.

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร √ กพก.

5 การประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร √ √ √ กพก.

6 พัฒนาระบบช่องทางการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดูแลบรหิารงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ 

√ กพง.

7 โครงการก ากับดูแลและคุ้มครองระบบสหกรณ ์(การตรวจการสหกรณ์) √ √ √ สนม.

8 โครงการศึกษาการพัฒนาสหกรณอ์อมทรพัย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงิน √ √ กพง.

9 โครงการสร้างความเข้มแข็งการจดัท าบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์
เคหสถานบ้านมั่นคง

√ √ กพง.

10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้าง Young Financial Analysis” (YFA) √ กพง.

11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นักวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล” √ กพก./สทส.

12 โครงการการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยใ์นการดูแล
สหกรณ์

√ √ กพง.

13 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานและธุรกิจในสหกรณ์เครดิตยเูนี่ยน √ √ กพง.

14 โครงการบูรณาการบรหิารจัดการเพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
ร้านสหกรณ์ 

√ √ กพง.



กลยุทธ์ท่ี 4
พฒันาระบบบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์

1เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2ตัวชี้วัด

3แนวทำงกำรพัฒนำ 4แผนงำน

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีสมรรถนะสูง มีข้อมูล 
มีความสามารถในการวิเคราะห์ เป็นแหล่งให้
ความรู้และข้อแนะน าแก่สหกรณ์และสมาชิก 
(เก่ง น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้)

1) จ านวนบุคลากรของกรมเป็น Smart Coop Officers
2) จ านวนผลงานวิจัย R&D เพ่ือพัฒนาองค์กรได้รับ
การศึกษาแล้วเสร็จ
3) จ านวนนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กร
4) จ านวนฐานข้อมูลข้ามหน่วยงานเพื่อใช้ในการบริหารงาน
5) ผลการประเมิน PMQA 4.0 มีระดับคะแนนเพิ่มขึ้น

1) การปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัว

2) สร้างระบบฐานข้อมูล พร้อมระบบแจ้งเตือน 
ปรับข้อมูลให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น และตัววัดที่ใช้
ในการติดตามได้รวดเร็วฉับไวยิ่งขึ้น และมีการบูรณาการ
เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจ

3) การพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร  
โดยเสริมสร้างองค์ความรู้สมัยใหม่และรูปแบบการ   
พัฒนา และการท างานต้องมีความเชื่อมโยงเครือข่าย   
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

4) เสริมสร้างการจูงใจความผูกพัน การเรียนรู้รูปแบบ   
ใหม่และความก้าวหน้าทางอาชีพ

5) การพัฒนากระบวนงาน งานวิจัย สร้างองค์ความรู้ 
สร้างการรับรู้ในการพัฒนากระบวนการด้านการสหกรณ์

1) ก ากับดูแลสหกรณ์แบบใหม่
2) ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบการ 

ส่งเสริมและก ากับดูแลสหกรณ์
3) สร้างและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ  

บริหารงาน
4) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมสู่ข้าราชการ 4.0
5) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล   

ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตและความสมดุลในการ   
ท างาน



โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ที่ โครงกำร
ระยะเวลำด ำเนินงำน หน่วยงำน

รับผิดชอบ2563 2564 2565

1 ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณแ์ก่บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณพ์ื้นฐาน
ตามหลักสูตร ดังนี้
(1) คนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
(2) เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ ์(ข้าราชการบรรจุใหม่)
(3) ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(4) นักส่งเสริมสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน
(5) พัฒนาทักษะการโค้ช (แนะน าส่งเสริมสหกรณ์รูปแบบใหม่)

√ √ √ สทส. 
ร่วมกับ 
กกจ.

2 เสริมสร้างองค์ความรู้แก่ข้าราชการกรมส่งเสรมิสหกรณ์เฉพาะด้าน                   
ตามหลักสูตร ดังนี้
(1) การก ากับดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์
(2) การใช้อ านาจนายทะเบียนสหกรณ์
(3) ผู้ช าระบัญชีมือใหม่
(4) การก าหนดแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์
(5) ผู้ตรวจการสหกรณ์
(6) พัฒนาศักยภาพต าแหน่งนิติกร

√ √ √ สนม.

3 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสรา้งและขับเคลือ่นนวัตกรรมด้านการ
สหกรณ์ 

√ กลุ่มผู้ทรงฯ 
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

4 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล √ ศสท.

5 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร √ √ √ ศสท.

6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรบัการส่งเสรมิสหกรณ์ √ กผง./สสจ./
นิคมฯ/ศสท.

7 พัฒนาศูนย์ Training Center Online ส าหรับบุคลากรกรมส่งเสรมิ
สหกรณ์

√ สทส. ร่วมกับ
ศสท.

8 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสรมิสหกรณ์ √ กพร.

9 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมประเพณี จิตส านึกรักองค์กร 
และสร้างความผูกพันของคนในองค์กร

√ √ √ กกจ.

10 โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบงานและปรับปรงุกระบวนการ
ท างาน (Lean Process Improvement)

√ กพร.




