
แผนพัฒนาชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  

ฉบับท่ี 6 (ปบัญชี 2565-2569) 

แผนพัฒนาชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ฉบับท่ี 6 (ปบัญชี 2565-2569) กําหนด

แผนยุทธศาสตรและกลยุทธเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน วิสัยทัศนในการดําเนินการให “ชสอ.เปนผูนําขบวนการสหกรณ

ออมทรัพยไทย ดวยหลักธรรมาภิบาล และรับผิดชอบตอสังคม” ผานการวิเคราะหโอกาสเชิงกลยุทธ (Strategic 

Advantage) ความทาทายเชิงกลยุทธ Strategic Challenge) และโอกาสเชิงกลยุทธ (Strategic Opportunities) 

รวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสําคัญท่ีมีผลตอสถานการณการแขงขัน และแผนยุทธศาสตร และแผนแมบท

ระดับชาติท่ีสําคัญ ดังนี้  

1. ความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร และแผนแมบทระดับชาติท่ีสําคัญ 

ชสอ. ไดคํานึงถึงบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบตามอุดมการณสหกรณ อันจะเปนสวนหนึ่งในการ

สรางความแขมแข็งและการผลักดันภาพรวมของชาติ จึงไดดําเนินการวิเคราะหและออกแบบแผนพัฒนาชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ฉบับท่ี 6 (ปบัญชี 2565-2569) เพ่ือยกระดับการแขงขันของ ชสอ. และ

ผลักดันการขับเคลื่อนประเทศท่ีสําคัญ ดังนี้ 

แผนภาพความเช่ือมโยงระหวางแผนพัฒนาชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ฉบับท่ี 6  

(ปบัญชี 2565-2569) และแผนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทท่ีสําคัญ 

 

จากความเชื่อมโยงดังกลาวชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) จึงไดดําเนินการ

ทบทวนวิสัยทัศน และพันธกิจ รวมถึงกําหนดแผนพัฒนาชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ฉบับท่ี 6 

(ปบัญชี 2565-2569) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 



วิสัยทัศน (Vision) 

“ชสอ. เปนผูนําขบวนการสหกรณออมทรัพยไทย ดวยหลักธรรมาภิบาล และรับผิดชอบตอสังคม” 

 

ความหมาย 

1. ผูนําขบวนการสหกรณออมทรัพย หมายถึง ชสอ. เปนผูนําในการผลักดันกฎหมายสหกรณ พิทักษสิทธิ

ของสหกรณออมทรัพย เปนศูนยกลางทางการเงิน ดานเงินฝาก เงินกู และการลงทุน เปนแหลงเรียนรูดานวิชาการ

การสหกรณออมทรัพยในทุกมิติ และเปนผูนําดานเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

2. ดวยหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การยึดม่ันในการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได 

3. รับผิดชอบตอสังคม หมายถึง มุงเนนการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ เอ้ืออาทรตอชุมชน 

และสังคม เปนท่ีพ่ึงและเปนศูนยกฎหมาย ในการดําเนินการทางดานไกลเกลี่ยขอพิพาท  

 

พันธกิจ (Mission) 

1. ใหบริการธุรกรรมทางการเงิน มีความม่ันคง ทันสมัย และมีความหลากหลายแกขบวนการสหกรณออม

ทรัพย รวมถึงเปนศูนยกลางท่ีปรึกษาทางการเงินแกสหกรณสมาชิก 

2. ยกระดับเปนสถาบันการเรียนรูการบริหารจัดการสหกรณ 

3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ ชสอ. และสหกรณออมทรัพย  

4. พัฒนาบุคลากรของ ชสอ. และสหกรณออมทรัพย ใหมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

5. สงเสริมใหสหกรณสมาชิก พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ ใหดีข้ึน 

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเชื่อมโยงกับสหกรณสมาชิก  

7. พัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงานราชการ และขบวนการสหกรณในการสรางความเขมแข็ง  

และปกปองสิทธิประโยชนของขบวนการสหกรณ 

8. บริหารจัดการ ชสอ. อยางมีธรรมาภิบาล และรับผิดชอบตอสังคม 

 

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) เพ่ือคนหาจุดแข็ง จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งท่ีอาจเปน

ปญหาสําคัญในการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูสภาพแวดลอมท่ีตองการในอนาคต ซ่ึงจากการวิเคราะหพบความ

ไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantage: SA) ความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenge: SC) 

และโอกาสเชิงกลยุทธ (Strategic Opportunities) สูการกําหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic 

Objective: SO) รวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสําคัญท่ีมีผลตอสถานการณการแขงขัน และแผนยุทธศาสตร 

และแผนแมบทระดับชาติท่ีสําคัญ รวมท้ังส้ิน 4 ยุทธศาสตร 11 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 11 เปาประสงค

เชิงยุทธศาสตร 28 แผนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 



  

ตารางท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถดานการสรางรายไดและการแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถดานการสรางรายไดและการแขงขัน 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective) เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Goal) 

F1 เพ่ิมขีดความสามารถในการหารายไดดวยนวัตกรรม 

ผลิตภณัฑและบริการทางการเงิน 

S1 เปนผูนําขบวนการและอุดมการณสหกรณบนเวที 

ระดับประเทศ 

F1.1 มีระดับคา NIM (Net Interest Margin) เพ่ิม 

สูงข้ึนทุกป 

F1.2 สัดสวนการใชบริการทางผลติภัณฑและบริการ 

ทางการเงินเพ่ิมสูงข้ึนทุกป 

S1.1 มีบทบาทในเวทีการทบทวนและพัฒนากฎหมายท่ี 

เก่ียวของกับการสหกรณ เชน เปนกรรมาธิการดาน 

การปฏิรปูกฎหมายสหกรณ 

กลยุทธท่ี 1.1 ขับเคลื่อนการสรางนวัตกรรมดานผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน (SA1, SC1, SC5) 

แผนงาน/โครงการ 

แผนงานท่ี 1.1.1 พัฒนานวัตกรรมผลิตภณัฑและบริการทางเงินท่ีสามารถแขงขันในตลาดการเงิน 

แผนงานท่ี 1.1.2 พัฒนาระบบธุรกรรมทางการเงินผานชองทางอิเลก็ทรอนิกสแบบครบวงจร 

แผนงานท่ี 1.1.3 สรางบรรยากาศในการสรางนวัตกรรมทางการเงิน (The Star & Talent Innovation Driven) 

กลยุทธท่ี 1.2 เพ่ิมความยืดหยุน/คลองตัวในการกํากับ ติดตาม ปรับปรุง และบริหารจัดการตัวชี้วัดท่ีสําคัญเชิงกลยุทธ 

(SC6) 

แผนงาน/โครงการ 

แผนงานท่ี 1.2.1 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการและกลไกลในการกํากับ ติดตาม และปรับแผนกลยุทธใหสอดคลองกับ

สภาวะการณท่ีเปลีย่นแปลงไป 

กลยุทธท่ี 1.3 ผลักดันการทบทวนและผลกัดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในขอกําหนด กฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการ

ดําเนินงานดานสหกรณออมทรัพย โดยคํานึงถึงประโยชนของ สอ. และประเทศเปนสําคัญ (SC5) 

แผนงาน/โครงการ 

แผนงานท่ี 1.3.1 ผลักดันการทบทวนและปรับปรุง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ จากหนวยงานกํากับควบคมุ 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานการบริหารจัดการ ชสอ. สูการเปนองคกรศักยภาพสูง  

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานการบริหารจัดการ ชสอ. สูการเปนองคกรศักยภาพสูง (High 

Performance Organization: HPO) 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective) เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Goal) 

L1 เพ่ือยกระดับ ชสอ. สูการเปนองคกรศักยภาพสูง (HPO) 

I1  มีโครงสรางและระบบงานท่ีพรอมตอการขับเคลื่อนองคกร 

    ใหบรรลุเปาประสงคขององคกร 

L2 บุคลากรมีขีดความสามารถสูงและมีความเปนมืออาชีพดาน 

ธุรกิจการเงินและการสหกรณออมทรัพย 

L1.1 ผลิตภาพ (Productivity) ขององคกรและบุคลากร 

เพ่ิมสูงข้ึนทุกป 

I1.1  ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรอยูใน 

ระดับดีมาก-ดเียี่ยม (สูงกวา 4.5) 

I1.2  มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) ท่ี 

เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรองคกร 

กลยุทธท่ี 2.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย (HCM) เพ่ือรองรับการขับเคลื่อน ชสอ. เชิงรุก (SC2) 

แผนงาน/โครงการ 

แผนงานท่ี 2.1.1 จัดทําแผนบริหารขีดความสามารถและอัตรากําลัง ชสอ. 

แผนงานท่ี 2.1.2 จัดทําแผนเสนทางความกาวหนาและการพัฒนาในสายอาชีพ (Career Path& Development) 

แผนงานท่ี 2.1.3 เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรคณุภาพผานคานิยม FSCT 

แผนงานท่ี 2.1.4 พัฒนา ชสอ. ใหเปนองคกร Happy workplace (องคกรสรางสุข) 

แผนงานท่ี 2.1.5 พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) ท่ีเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรองคกร 

กลยุทธท่ี 2.2 ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานในการบริหารจัดการองคกร (SC6) 

แผนงาน/โครงการ 

แผนงานท่ี 2.2.1 ปรับปรุงโครงสรางองคกร 

แผนงานท่ี 2.2.2 ทบทวนและปรับปรุงระบบงาน (Work System) และกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับแผนกลยุทธองคกร 

กลยุทธท่ี 2.3 พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยการบุคคลรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ชสอ.  

(SA1, SA4-5, SC1-3, SC6) 

แผนงาน/โครงการ 

แผนงานท่ี 2.3.1  การเตรียมบุคลากรเพ่ือยกระดับการเรยีนรูสรางภาวะผูนําใหเหมาะสมกับองคกร ท้ังในดานภาพลักษณท่ี

นาเช่ือถือ และมีวิสัยทัศน 

แผนงานท่ี 2.3.2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะในอนาคต (Future Competency and Skills) รองรับการเปลีย่นแปลงเชิงกล

ยุทธ 

 

 

 

 



ตารางท่ี 3 ยุทธศาสตรท่ี 3 FSCT Digital Transformation and Data Driven 

ยุทธศาสตรท่ี 3 FSCT Digital Transformation and Data Driven 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective) เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Goal) 

I2   มีโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบงาน และสถาปตยกรรม 

ทางเทคโนโลยดีิจิทัลท่ีพรอมตอการดําเนินธุรกิจ 

ของ ชสอ. 

I3   โครงสรางและระบบงานดานเทคโนโลยดีิจิทัลม ี

ความพรอมและมั่นคงปลอดภยัตามมาตรฐาน 

ระดับสากล 

M1 เปนศูนยกลางดานขอมลู และสารสนเทศของ สอ.  

สมาชิก และเปนศูนยกลางการสนับสนุนเทคโนโลย ี

เพ่ือสรางความพรอมทางการดาํเนินธุรกิจแก สอ. 

สมาชิก 

I3.1  ไดรับมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ISO/ IEC  

27001 

I2.1  ระดับความพรอมและความเพียงพอของเทคโนโลยีดิจิทัล 

ตอการดําเนินธุรกิจ  

 - แนวนโยบายและแนวทางปฏิบัต ิ

 - ศักยภาพของบุคลากรดาน IT 

 - การบริหารจัดการรูปแบบดจิิทัล 

 - ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

 - การนําเทคโนโลยีดจิิทัลไปใช 

M1.1 สัดสวนการใชบริการและการใหความรวมมือดานขอมลู 

สารสนเทศ และการใชศูนยกลางเทคโนโลยดีิจิทัล 

กลยุทธท่ี 3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลใหพรอมตอการขับเคลื่อน ชสอ. เชิงรุก  

(SA2, SA5, SC1, SC4) 

แผนงาน/โครงการ 

แผนงานท่ี 3.1.1 จัดทํา FSCT IT Master Plan 

แผนงานท่ี 3.1.2 จัดทําสถาปตยกรรมระบบงานท่ีสําคัญ FSCT IT Architecture 

แผนงานท่ี 3.1.3 จัดหาระบบการทํางานในรูปแบบ Remote Work  

กลยุทธท่ี 3.2 พัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหเปนมาตรฐานระดับสากล (SA2, SC1, SC6) 

แผนงาน/โครงการ 

แผนงานท่ี 3.2.1 นําการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูระบบมาตรฐานสากล เชน ISO/IEC 27001 

แผนงานท่ี 3.2.3 พัฒนาระบบการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจดานเทคโนโลยีดิจิทัล (BCM) 

กลยุทธท่ี 3.3 สนับสนุนขีดความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัลแก สอ.สมาชกิ เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการขอมูลรวมกัน

โดยมี ชสอ. เปนศูนยกลาง (SA2-3, SC1, SC3-5) 

แผนงาน/โครงการ 

แผนงานท่ี 3.3.1 พัฒนาระบบการบริหารจดัการขอมลูสารสนเทศกลาง (FSCT Data Center) ของ ชสอ. สอ.สมาชิก และ

ฐานขอมูลภาครัฐของกรมสงเสริมสหกรณ เศรษฐกิจการลงทุน เปนตน 

แผนงานท่ี 3.3.2 พัฒนาศูนยกลางเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการบรหิารจัดการสหกรณออมทรัพย 

 

 

 



ตารางท่ี 4 ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบธรรมาภิบาลและความยั่งยืนแก ชสอ. และสหกรณสมาชิก 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบธรรมาภิบาลและความย่ังยืนแก ชสอ. และสหกรณสมาชิก 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective) เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Goal) 

S2  ชสอ. มีระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการบริหาร 

ความยั่งยืน 

M2 ยกระดับและสงเสริมขีดความสามารถการดาํเนินธุรกิจ 

ใหสหกรณสมาชิก 

M3 ขับเคลื่อนขบวนการสหกรณและอุดมการณสหกรณ 

สมาชิก 

S2.1  มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ITA  

ในระดับ AA (95-100) 

M2.1 ดัชนีความผาสุกมวลรวมของสหกรณสมาชิกและ 

สมาชิกสหกรณเพ่ิมสูงข้ึนทุกป 

 

กลยุทธท่ี 4.1 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการคุณภาพแบบองครวม (SA1, SC1, SC5) 

แผนงาน/โครงการ 

แผนงานท่ี 4.1.1 พัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ ชสอ. 

แผนงานท่ี 4.1.2 บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคมุภายในของ ชสอ. 

แผนงานท่ี 4.1.3 การสรางเครือขายการมสีวนรวมในการสรางความยั่งยืนและความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน 

แผนงานท่ี 4.1.4 พัฒนา ชสอ. เขาสูระบบการบริหารจัดการคุณภาพระดับสากล (Quality Management) 

กลยุทธท่ี 4.2 ขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรดานการสหกรณออมทรัพย(SA1, 

SC1) 

แผนงาน/โครงการ 

แผนงานท่ี 4.2.1 สรางศูนยกลางการเรยีนรูดานสหกรณออมทรัพย (FSCT Learning Center) 

แผนงานท่ี 4.2.2 สรางมาตรฐานวิชาชีพดานการสหกรณออมทรัพย 

แผนงานท่ี 4.2.3 พัฒนาหลักการอุดมการณสหกรณใหกับสหกรณสมาชิก 

 

 



วิสยัทศัน์ ชสอ . เป็นผ ูน้ ําขบวนการสหกรณ์ออมทรพัยไ์ทย ด้วยหลกัธรรมาภิบาล  และรบัผิดชอบต่อสงัคม

S1 เป็นผูน้าํขบวนการและอุดมการณ์

สหกรณ์บนเวทีระดบัประเทศ
S2 ชสอ. มีระบบการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีและการ

บริหารความย ัง่ยนื

F1 เพิ่มขีดความสามารถในการหารายไดด้ว้ย

นวตักรรมผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงิน

M2 ยกระดบัและส่งเสริม

ขีดความสามารถการดาํเนินธุรกิจให้

สหกรณ์สมาชิก 

M1 เป็นศูนยก์ลางดา้นขอ้มูล และสารสนเทศของ สอ. 

สมาชิก และเป็นศูนยก์ลางการสนบัสนุนเทคโนโลย ี  เพื่อ

สร้างความพร้อมทางการดาํเนินธุรกิจแก่ สหกรณ์สมาชิก

M3 ขบัเคลื่อนขบวนการสหกรณ์และ

อุดมการณ์ใหแ้ก่สมาชิก

I1 มีโครงสร้างและระบบงานที่พร้อมต่อการขบัเคลื่อน

องคก์รใหบ้รรลุเป้าประสงคข์ององคก์ร

I2 มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบงาน และIT Architecture                   

ที่พร้อมต่อการดาํเนินธุรกิจของ ชสอ. 

I3 โครงสร้างระบบงานดา้นเทคโนโลยดีิจิทลั 

มีความพร้อมและมัน่คงปลอดภยัตาม

มาตรฐานระดบัสากล

L1 เพื่อยกระดบั ขสอ. สู่การเป็น

องคก์รศกัยภาพสูง (HPO)

L2 บุคลากรมีขีดความสามารถสูงและมีความเป็น

มืออาชีพดา้นธุรกิจการเงินและการสหกรณ์ออมทรัพย์

สังคมและขบวนการสหกรณ์

(Social & Cooperative Movement)

การเงนิ (Financial)

สหกรณ์สมาชิกและ

ผู้ใช้บริการ (Member)

กระบวนการภายใน

(Internal Process)

การเรียนรู้และการพฒันา 

(Learning & Growth)



ยทุธศาสตรที์�  1 เพิ�มขีดความสามารถด้านการสร้างรายได้และการแข่งขนั

กลยทุธที์� 1.1 ขบัเคลื�อนการสร้างนวตักรรมด้านผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงิน

แผนงานที� 1.1.1 พฒันานวตักรรมผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิที�สามารถแขง่ขนัในตลาดการเงนิ มผีลติภณัฑแ์ละบรกิาร 1. มรีายงานการทบทวน 1. มรีายงานการทบทวน 1. ฝ่ายเงนิทุน

วตัถปุระสงค์ เพื�อยกระดบัและสรา้งโอกาสเชงิกลยทุธใ์นการหารายไดแ้ละสรา้งผลกําไรจากความ ทางการเงนิใหม่อยา่งน้อย และการออกแบบพฒันา และการออกแบบพฒันา 2. ฝ่ายสนิเชื�อ

ไดเ้ปรยีบดว้ยการสรา้งผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิที�หลากหลาย 2 ผลงาน ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 3. ฝ่ายบรหิารเงนิ

กิจกรรมหลกั ทางการเงนิใหม่ทุกปี ทางการเงนิใหม่ทุกปี

1. แต่งตั �งคณะทํางานเพื�อศกึษาแนวทางความไดเ้ปรยีบ โอกาส ความตอ้งการของตลาดหรอืลกูคา้ 2.  มคีา่ NIM (Net Interest 2. มคีา่ NIM (Net Interest

เพื�อนํามาใชเ้ป็นสารสนเทศตั �งตน้ในการสรา้งนวตักรรมผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิ Margin) เพิ�มสงูขึ�นทุกปี Margin) เพิ�มสงูขึ�นทุกปี

2. ดาํเนินการออกแบบพฒันานวตักรรมทางผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิตามกระบวนการ

ขั �นตอนการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร เช่น การปรบับทบาทของ ชสอ.

เป็นที�ปรกึษาทางการเงนิ การรว่มทุนกบักจิการที�มแีนวโน้มในการทาํกําไร 

3. ทดลองใชง้าน และรบัฟังเสยีงการใชง้านจากกลุ่มลกูคา้ (ทดลอง) และกลุ่มผูม้สีว่นได้

สว่นเสยี เพื�อนํามาใชใ้นการทบทวนและพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิใหม่ 

4. ปรบัปรงุและพฒันานวตักรรมผลติภณัฑท์างการเงนิ พรอ้มจดัทาํรายละเอยีด 

(Work Sale Sheets) หรอืคูม่อืในการขายผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

5. สื�อสารประชาสมัพนัธไ์ปยงักลุ่มเป้าหมาย และตลาดเป้าหมาย

6. เกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื�อนํามาใชใ้นการทบทวนและปรบัปรงุผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

ทางการเงนิ

แผนพฒันาชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั ฉบบัที� 6 (ปีบญัชี 2565-2569) 

กลยทุธ/์แผนงาน

ตวัชี�วดัที�สาํคญั
ฝ่ายที�

รบัผิดชอบปีบญัชี 2565
ระยะกลาง ระยะยาว

(ปีบญัชี 2566 - 2567) (ปีบญัชี 2568 - 2569)



กลยทุธ/์แผนงาน

ตวัชี�วดัที�สาํคญั
ฝ่ายที�

รบัผิดชอบปีบญัชี 2565
ระยะกลาง ระยะยาว

(ปีบญัชี 2566 - 2567) (ปีบญัชี 2568 - 2569)

แผนงานที� 1.1.2 พฒันาระบบธุรกรรมทางการเงนิผา่นช่องทางอเิลก็ทรอนิกสแ์บบครบวงจร 1. มแีผนการดาํเนินงานเพื�อ

วตัถปุระสงค์ เพื�อเพิ�มขดีความสามารถทางการแขง่ขนั และตอบสนองต่อความทา้ทายและบรบิททาง พฒันาระบบธุรกรรม

สงัคมที�ปรบัเปลี�ยนไปใชช้่องทางเทคโนโลยดีจิทิลัตอบสนองต่อยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี ทางการเงนิอเิลก็ทรอนิกส์

และแผนปฏริปูประเทศในการปรบัเปลี�ยนรปูแบบการทาํงานและธุรกรรมเขา้สูร่ะบบ ครบวงจร

อเิลก็ทรอนิกส์ 2. มรีะบบธุรกรรมทางการเงนิ

เพื�อรองรบัการดาํเนินงาน อเิลก็ทรอนิกสแ์บบครบวงจร

กิจกรรมหลกั

1. ศกึษาความเป็นไปได ้รวมถงึความตอ้งการดา้นระบบงานและโครงสรา้งพื�นฐานทาง

เทคโนโลยดีจิทิลัที�จาํเป็นต่อการยกระดบัการดาํเนินงานสูร่ะบบธุรกรรมทางการเงนิ

อเิลก็ทรอนิกส์

2. ศกึษาความตอ้งการและออกแบบระบบธุรกรรมทางการเงนิผา่นช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์

แบบครบวงจร ตามความตอ้งการของสหกรณ์สมาชกิและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที�เกี�ยวขอ้ง

3. พจิารณาคดัเลอืกแนวทางการดาํเนินงานพฒันาระบบธุรกรรมทางการเงนิผา่นช่องทาง

อเิลก็ทรอนิกสแ์บบครบวงจร เช่น การรว่มทุนพฒันา การรว่มมอืในการพฒันาและ

แบ่งปันทรพัยากรทางเทคโนโลยดีจิทิลั การจดัซื�อระบบฯ เป็นตน้

4. ดาํเนินการตามแผนการดาํเนินงาน

5. กํากบั ตดิตาม ควบคมุ และรายงานผลการดาํเนินงาน เพื�อใชใ้นการทบทวนและพฒันา

เป็นประจาํทุกปี

มรีายงานการศกึษาความพรอ้ม ฝ่ายเทคโนโลยี

และความเป็นไปได ้และความ สารสนเทศ

ตอ้งการดา้นระบบงาน

และโครงสรา้งพื�นฐานทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ดา้นธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส์



กลยทุธ/์แผนงาน

ตวัชี�วดัที�สาํคญั
ฝ่ายที�

รบัผิดชอบปีบญัชี 2565
ระยะกลาง ระยะยาว

(ปีบญัชี 2566 - 2567) (ปีบญัชี 2568 - 2569)

แผนงานที�  1.1.3 สรา้งบรรยากาศในการสรา้งนวตักรรมทางการเงนิ (The Star & Talent Innovation 

Driven)

วตัถปุระสงค์ เพื�อเสรมิสรา้งการคดิและพฒันานวตักรรมทางการเงนิ จากช่องทางโอกาสทั �งภายใน Driven และมผีลงานสง่เขา้

องคก์ร และภายนอกองคก์ร เช่น นกัเรยีน นกัศกึษา บุคคลภายนอก นิตบิุคคล ที�มี ประกวดอยา่งน้อย 10 ผลงาน

แนวคดิในการสรา้งนวตักรรมทางการเงนิ ซึ�งจะช่วยลดขอ้จาํกดัทางกรอบแนวคดิ

และแนวปฏบิตัเิดมิ

กิจกรรมหลกั 1. แต่งตั �งคณะทาํงานเพื�อเสรมิสรา้งบรรยากาศในการสรา้งนวตักรรมทางการเงนิ

(The Star & Talent Innovation Driven)

2. กําหนดแนวทาง เป้าประสงคใ์นการดาํเนินการจดัประกวดหรอืกจิกรรมเสรมิสรา้ง

บรรยากาศในการพฒันานวตักรรมผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิ

3. แต่งตั �งคณะกรรมการพจิารณาผลงานเพื�อผลกัดนัผลงานที�สามารถนําไปใชง้านไดจ้รงิ

4. ดาํเนินกจิกรรม The Star & Talent Innovation Driven

5. นําผลงานนวตักรรมฯ จากกจิกรรม The Star & Talent Innovation Driven มาต่อยอด

พฒันาเป็นผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิจรงิของ ชสอ. หรอืผลกัดนัไปสู่การใชง้านจรงิ

กบัสหกรณ์สมาชกิ

ฝ่ายสื�อสารองคก์ารมผีลงานจากการจดักจิกรรม  -  - 

The Star & Talent Innovation 
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กลยทุธที์�  1.2 เพิ�มความยืดหยุ่น/คล่องตวัในการกาํกบั ติดตาม ปรบัปรงุ และบริหาร

จดัการตวัชี�วดัที�สาํคญัเชิงกลยทุธ์

แผนงานที� 1.2.1 ทบทวนและปรบัปรงุกระบวนการและกลไกในการกํากบั ตดิตาม และปรบัแผนกลยทุธ์

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป

วตัถปุระสงค ์ เพื�อเสรมิสรา้งกระบวนการ และกลไกในการกํากบัตดิตามตวัชี�วดัที�สาํคญัทั �งในรปูแบบ

ของขั �นตอน วธิกีาร หรอืระบบงานทางเทคโนโลยดีจิทิลั โดยมเีป้าประสงคใ์นการตดิตาม

สถานการณ์การดําเนินธรุกจิของ ชสอ. ในปัจจบุนั เพื�อมขีอ้มลูสารสนเทศ เพื�อการแกปั้ญหา

และการตดัสนิใจในการปรบัเปลี�ยนแผนกลยทุธข์ององคก์รใหท้นัต่อการเปลี�ยนแปลง

กิจกรรมหลกั

1. ศกึษาและออกแบบกระบวนการถ่ายทอดตวัชี�วดัที�สาํคญัขององคก์รไปสูก่ารปฏบิตัใิน

ระดบัหน่วยงาน และระดบับุคคล

2. กําหนดแนวทางการกํากบัตดิตาม โดยกําหนดกระบวนการ และระบบงานเทคโนโลยี

เพื�อใชใ้นการสนบัสนุนการตดิตาม

3. ดาํเนินการสื�อสารกระบวนการถ่ายทอด การกํากบัตดิตาม และจดัหาระบบ

เทคโนโลยดีจิทิลัเพื�อสนบัสนุน

4. ประกาศใชง้านกระบวนการและการใชง้านระบบ 

5. กํากบัตดิตามและทบทวนกระบวนการเป็นประจาํทุกปี

มรีายงานผลการศกึษา พฒันา มกีระบวนการและระบบงาน  - ฝ่ายวางแผนและวจิยั

แนวทางการกํากบัตดิตาม เทคโนโลยดีจิทิลั เพื�อใชใ้นการ

ตวัชี�วดัที�สาํคญั กํากบัตดิตามตวัชี�วดัที�สาํคญั
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กลยทุธที์� 1.3 ผลกัดนัการทบทวนและผลกัดนัให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในข้อกาํหนด 

กฎหมายที�เป็นอปุสรรคต่อการดาํเนินงานด้านสหกรณ์ออมทรพัย ์

โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของสอ. และประเทศเป็นสาํคญั

แผนงานที�  1.3.1 ผลกัดนัการทบทวนและปรบัปรงุ กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั จากหน่วยงานกํากบัควบคมุ 1. มรีายงานผลการศกึษา

วตัถปุระสงค์ เพื�อสะทอ้นความคดิและขอ้เทจ็จรงิในการดาํเนินการตามขบวนการสหกรณ์ รวมถงึ และขอ้เสนอเชงินโยบาย

ขอ้จาํกดัในการดาํเนินธุรกจิการสหกรณ์ออมทรพัยไ์ปยงัหน่วยงานกํากบั ควบคมุ เพื�อพฒันาการสหกรณ์

หรอืออกขอ้กําหนดที�สง่ผลกระทบกบัการดาํเนินงานสหกรณ์ออมทรพัย ์โดยมุ่งหวงั ออมทรพัยไ์ทย

ใหเ้กดิประโยชน์ทั �งการดาํเนินงานสหกรณ์และประโยชน์ของสงัคมและประเทศเป็นสาํคญั

กิจกรรมหลกั 2. มตีวัแทนจาก ชสอ. เขา้เป็น

1. จดัตั �งคณะทาํงาน และจดัจา้งคณะที�ปรกึษา (Third Party) เพื�อวเิคราะหข์อ้กฎหมาย สว่นหนึ�งของคณะกรรมาธกิาร 

ระเบยีบ ขอ้กําหนดทั �งภายใน และภายนอก เพื�อหาแนวทางและขอ้เสนอแนะ คณะกรรมการ คณะทาํงาน 

เชงินโยบายในการปรบัปรงุแกไ้ขขอ้กฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้กําหนดนั �นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการทบทวน

2. จดัทาํขอ้เสนอเชงินโยบายเพื�อพฒันาการสหกรณ์ออมทรพัยไ์ทย  รวมถงึจดัทาํขอ้ และปรบัปรงุระเบยีบขอ้บงัคบั

เสนอแนะผลดผีลเสยีที�ไดจ้ากกระบวนการวจิยัและประชาพจิารณ์ โดยเน้นกระบวนการ อยา่งน้อย 1 คณะ

มสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และหน่วยงานกํากบัควบคมุการสหกรณ์ไทย

3. เผยแพรร่ายงานผลการศกึษาและขอ้เสนอเชงินโยบายใหแ้ก่หน่วยงาน กํากบั รวมถงึ

ผูส้นใจ โดยเนื�อหาที�เผยแพร ่เป็นการใหค้วามรูแ้ละขอ้มลูสนบัสนุนแนวทางการทบทวน

และปรบัปรงุเชงินโยบาย

ฝ่ายสง่เสรมิกจิการ

สหกรณ์

 - -
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 ยทุธศาสตรที์� 2 ยกระดบัโครงสร้างพื�นฐานการบริหารจดัการ ชสอ. สู่การเป็นองคก์ร

ศกัยภาพสงู (High Performance Organization: HPO)

กลยทุธที์� 2.1 ปรบัปรงุระบบการบริหารจดัการทุนมนุษย ์(HCM) เพื�อรองรบัการ

ขบัเคลื�อน ชสอ. เชิงรกุ

แผนงานที�  2.1.1 จดัทาํแผนบรหิารขดีความสามารถและอตัรากําลงั ชสอ. 1. มกีลไกในการตดิตามและ ผลติภาพของบุคลากร (HR 

วตัถปุระสงค ์ เพื�อใหม้แีผนอตัรากําลงัระยะสั �นและยาวรองรบัการเปลี�ยนแปลง และเพื�อเพิ�มผลติภาพ ประเมนิผลการดาํเนินงาน Productivity) มแีนวโน้มดขีึ�น

ของบุคลากรใหเ้พิ�มสงูขึ�นอยา่งต่อเนื�องทุกปี ที�มปีระสทิธภิาพ อยา่งต่อเนื�อง

กิจกรรมหลกั 2. ผลติภาพของบุคลากร (HR  

1. วเิคราะหแ์ละประเมนิขดีความสามารถและอตัรากําลงัในปัจจุบนั(As Is) และที� ชสอ. Productivity) มแีนวโน้มดขีึ�น

ตอ้งการ จาํเป็นในอนาคต (To Be) โดยพจิารณาจากอุปสงค ์อุปทานของอตัรากําลงั

ขององคก์ร (Demand and  Supply) โดยการวเิคราะหอ์ตัรากําลงัสว่นขาดและสว่นเกนิ

โดยใหส้อดคลอ้งแผนพฒันา ชสอ. ฉบบัที� 6 (ปีบญัช ี2565 - 2569) และแผนแม่บท

ดา้นอื�นที�สาํคญั เช่น IT ลกูคา้และตลาด

2. ทบทวนหน้าที�งาน (Job Description) และคุณสมบตัติามหน้าที�งาน (Job Specification) 

และออกแบบการประเมนิภาระงานในปัจจุบนัของบุคลากรทุกระดบัตาํแหน่ง

3. กําหนดความสาํคญั จาํแนกกลุ่มลาํดบัประเภทของงานและกําหนดเกณฑส์ดัสว่น

การบรหิารอตัรากําลงั

4. วเิคราะหแ์ละประเมนิสถานะปัจจุบนัขององคก์รในเรื�องอตัรากําลงั

5. การบรหิารจดัการผลติภาพของบุคลากร (HR Productivity) เช่น คา่ใชจ้่ายต่อบุคลากร

ลดลง ประสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อบุคลากรเพิ�มขึ�น จาํนวนผลงานนวตักรรม

ต่อบุคลากรเพิ�มขึ�น

มแีผนเพื�อใชใ้นการบรหิารจดัการ

ขดีความสามารถและอตัรากําลงั

ที�สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา ชสอ.

และแผนแม่บทดา้นอื�นที�สาํคญั

ฉบบัที� 6 (ปีบญัช ี2565 - 2569)

สาํนกัผูบ้รหิาร
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แผนงานที� 2.1.2 จดัทําแผนเสน้ทางความกา้วหน้าและการพฒันาในสายอาชพี (Career Path & Development) มคีูม่อืและแผนเสน้ทาง 1 มแีผนบรหิารและพฒันา รอ้ยละ 80 ของผูส้บืทอด

วตัถปุระสงค ์ เพื�อสรา้งระบบจงูใจใหบุ้คลากร ชสอ. มคีวามมุ่งมั �นในการพฒันางานและคณุภาพชวีติ ความกา้วหน้าและการพฒันา ผูส้บืทอดตาํแหน่ง ตาํแหน่งไดร้บัการแต่งตั �ง

ตามเสน้ทางความกา้วหน้าในสายอาชพี ในสายอาชพี (Succession Plan) และ

กิจกรรมหลกั บุคลากรที�มศีกัยภาพสงู 

1. ทบทวนโครงสรา้งองคก์รและหน้าที�ความรบัผดิชอบ (Talent Plan)

2. ออกแบบโครงสรา้งองคก์รตามสายงานหรอืตามประเภทธุรกจิในลกัษณะ Job Family 2. มรีายชื�อผูส้บืทอดตาํแหน่ง

3. กําหนดหน้าที�ความรบัผดิชอบ พรรณนาหน้าที�งาน (JD) และกําหนดคณุสมบตัขิอง ในกลุ่มผูบ้รหิารระดบัสงู 

บุคลากร (JS) (Successor Pool) ที�ไดร้บั

4. จดัทาํเสน้ทางความกา้วหน้าตามสายงานแยกตามกลุ่มบรหิาร วชิาการ และปฏบิตักิาร การพฒันา

5. จดัทาํแผนพฒันาความกา้วหน้าในอาชพีแยกตามกลุ่มบรหิาร วชิาการ และปฏบิตักิาร 3. มรีายชื�อบุคลากรที�มี

6. จดัทาํแผนบรหิารและพฒันาผูส้บืทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) และบุคลากรที�มี ศกัยภาพสงู (Talent Pool) 

ศกัยภาพสงู (Talent Plan) ที�ไดร้บัการพฒันา

4. รอ้ยละ 70 ของผูส้บืทอด

ตาํแหน่งไดร้บัการแต่งตั �ง

สาํนกัผูบ้รหิาร
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แผนงานที�  2.1.3 เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รคณุภาพผา่นคา่นิยม FSCT ระดบัความผกูพนัของบุคลากร ระดบัความผกูพนัของบุคลากร

วตัถปุระสงค ์ เพื�อใหม้แีผนการเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร และ Road Map และระดบัความผกูพนั ดา้นการสง่เสรมิวฒันธรรม ดา้นการสง่เสรมิวฒันธรรม ดา้นการสง่เสรมิวฒันธรรม 

ของบุคลากรดา้นการสง่เสรมิวฒันธรรมของบุคลากรเพิ�มสงูขึ�นอยา่งต่อเนื�องทุกปี แยกตามกลุ่มบุคลากรเพิ�มสงูขึ�น แยกตามกลุ่มบุคลากรเพิ�มสงูขึ�น

กิจกรรมหลกั ทุกปี ทุกปี ทุกปี

1. จดัตั �งคณะทาํงานสง่เสรมิและขบัเคลื�อนวฒันธรรมองคก์รคณุภาพผา่นคา่นิยม FSCT

ในระดบัองคก์ร/ฝ่ายงาน (Change Agent) 

2. จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารในการจดัทาํคูม่อืคา่นิยมองคก์ร และแผนสง่เสรมิวฒันธรรม

องคก์รผา่นคา่นิยม FSCT

3. ประกาศ สื�อสาร รณรงค ์สรา้งการรบัรูค้า่นิยมองคก์รใหบุ้คลากรในทุกระดบั 

4. จดักจิกรรมรณรงคต์ามแผนส่งเสรมิวฒันธรรมองคก์รผา่นค่านยิม FSCT เชน่ การประกวด

บุคคลตน้แบบดา้นคุณธรรม/ จรยิธรรม “คนด ีชสอ.” เสรมิสรา้ง Fairness กจิกรรม Town Hall 

Meeting ซึ�งเป็นการแลกเปลี�ยนเรยีนรูแ้ละการสื�อสารแบบสองทางเสรมิสรา้ง Teamwork 

5. สาํรวจความพงึพอใจ ความผกูพนัของบุคลากร การสง่เสรมิวฒันธรรมองคก์รผา่น

คา่นิยม FSCT

6. ทบทวนความเพยีงพอเหมาะสมของวฒันธรรมและคา่นิยมองคก์รต่อยทุธศาสตร์

และวสิยัทศัน์ขององคก์รเป็นประจาํทุกปี

สาํนกัผูบ้รหิารระดบัความผกูพนัของบุคลากร

แยกตามกลุ่มบุคลากรเพิ�มสงูขึ�น
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(ปีบญัชี 2566 - 2567) (ปีบญัชี 2568 - 2569)

แผนงานที� 2.1.4 พฒันา ชสอ. ใหเ้ป็นองคก์ร Happy workplace  (องคก์รสรา้งสขุ)

วตัถปุระสงค ์ เพื�อเสรมิสรา้งองคก์รสรา้งสขุ/ ความพงึพอใจ/ ความผกูพนั ใหแ้ก่บุคลากรใหเ้พิ�มขึ�น

อยา่งต่อเนื�องทุกปี

แผนงานย่อย 2.1.4.1 การสง่เสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 1. รายงานการศกึษาดงูาน 1. อตัราอุบตัเิหตุที�เกดิในการ 1. อตัราอุบตัเิหตุที�เกดิในการ

กิจกรรมหลกั องคก์รที�มคีวามเป็นเลศิ และ ปฏบิตังิานลดลงทุกปี ปฏบิตังิานลดลงทุกปี

1. ศกึษาดงูานองคก์รที�มคีวามเป็นเลศิ และศกึษาหลกัการมาตรฐานสากลดา้นความปลอดภยั ศกึษาหลกัการมาตรฐาน 2. รอ้ยละของบุคลากรที�ผา่น 2. รอ้ยละของบุคลากรที�ผา่น

อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน สากลดา้นความปลอดภยั   การอบรมการเป็นเจา้หน้าที� การอบรมการเป็นเจา้หน้าที�

2. จดัทาํแผนสรา้งสภาพแวดลอ้มของการทาํงานดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และความสะดวก อาชวีอนามยั และสภาพ ดา้นความปลอดภยั และ ดา้นความปลอดภยั และ

ในการเขา้ถงึสถานที�ทาํงานของบุคลากร แวดลอ้มในการทาํงาน อาชวีอนามยัในระดบับรหิาร อาชวีอนามยัในระดบั

3. จดักจิกรรมดาํเนินงานดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และความสะดวกในการเขา้ถงึสถานที� 2. อตัราอุบตัเิหตุที�เกดิในการ และปฏบิตักิาร บรหิารและปฏบิตักิาร

ทาํงานของบุคลากร ปฏบิตังิานลดลงทุกปี 3. ระดบัความพงึพอใจของ 3. ระดบัความพงึพอใจของ

4. ประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผน เช่น อตัราอุบตัเิหตุที�เกดิในการปฏบิตังิาน ความพงึพอใจ 3. รอ้ยละของบุคลากรที�ผา่น พนกังานต่อสวสัดกิาร พนกังานต่อสวสัดกิารดา้น

ของพนกังานต่อสวสัดกิารดา้นสขุภาพและอาชวีอนามยั การอบรมการเป็นเจา้หน้าที� ดา้นสขุภาพและอาชวีอนามยั สขุภาพและอาชวีอนามยั

ดา้นความปลอดภยัและ เพิ�มสงูขึ�นทุกปี เพิ�มสงูขึ�นทุกปี

อาชวีอนามยัในระดบับรหิาร

และปฏบิตักิาร

4. ระดบัความพงึพอใจของ

พนกังานต่อสวสัดกิาร

5. ดา้นสุขภาพและอาชวีอนามยั

เพิ�มสงูขึ�นทุกปี

สาํนกัผูบ้รหิาร



กลยทุธ/์แผนงาน

ตวัชี�วดัที�สาํคญั
ฝ่ายที�
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แผนงานย่อย  2.1.4.2 การสรา้งความพงึพอใจและความผกูพนัของบุคลากรที�มตี่อองคก์ร (Employee Engagement 1. ผลสาํเรจ็ของการทบทวน 1. ระดบัความพงึพอใจและ 1. ระดบัความพงึพอใจและ

and Retention) ปัจจยัความผกูพนัแยกตาม ความผกูพนัของบุคลากร ความผกูพนัของบุคลากร

กิจกรรมหลกั กลุ่มบุคลากร แยกตามกลุ่มบุคลากร แยกตามกลุ่มบุคลากร

1. ศกึษาขอ้มลูของบุคลากรในปัจจุบนั 2. ระดบัความพงึพอใจ และ เพิ�มสงูขึ�นทุกปี เพิ�มสงูขึ�นทุกปี 

2. ออกแบบเกณฑก์ารประเมนิ กําหนดขอ้คาํถาม และวธิกีารประเมนิ ความผกูพนัของบุคลากร 2. อตัราการของพนกังานที� 2. อตัราการของพนกังานที�

3. จดัทาํเครื�องมอืการสาํรวจ เป็น Application Online Survey แยกตามกลุ่มบุคลากร มผีลการปฏบิตังิานสงูลดลง มผีลการปฏบิตังิานสงูลดลง

4. ดาํเนินการสาํรวจและรวบรวมความพงึพอใจและความผกูพนัของบุคลากร อยา่งมนียัสาํคญั อยา่งมนียัสาํคญั 

5. นําขอ้มลูที�รวบรวมไดม้าวเิคราะห ์และกําหนดแนวทางการสรา้งความพงึพอใจและความผกูพนั 3. อตัราการคงอยูข่องบุคลากร 3. อตัราการคงอยู่ของบุคลากร 

6. การดาํเนินการตามแผน และประเมนิความพงึพอใจและความผกูพนัของบุคลากรที�มตี่องคก์ร แยกตามกลุ่มบุคลากร แยกตามกลุ่มบุคลากร 

แผนงานที� 2.1.5 พฒันาระบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน (PMS) ที�เชื�อมโยงกบัยทุธศาสตรอ์งคก์ร 1. ประสทิธผิลของการพฒันา 1. ประสทิธผิลของการพฒันา 1. ประสทิธผิลของการพฒันา

วตัถปุระสงค ์ เพื�อใหป้ระสทิธผิลของการพฒันาผลการปฏบิตังิานของบุคลากร และความผกูพนัของบุคลากร ผลการปฏบิตังิานของ ผลการปฏบิตังิานของ ผลการปฏบิตังิานของ

ต่อการประเมนิผลการปฏบิตังิานเพิ�มสงูขี�นอยา่งต่อเนื�องทุกปี บุคลากรพิ�มสงูขึ�นทุกปี บุคลากรพิ�มสงูขึ�นทุกปี บุคลากรพิ�มสงูขึ�นทุกปี 

กิจกรรมหลกั 2. ผลการสาํรวจความผกูพนั 2. ผลการสาํรวจความผกูพนั 2. ผลการสาํรวจความผกูพนั

1. ศกึษาและวเิคราะหท์ศิทางขององคก์ร ไดแ้ก่ วสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย คา่นิยม ยทุธศาสตร์ ดา้นการประเมนิผล ดา้นการประเมนิผล ดา้นการประเมนิผล

และกลยทุธข์ององคก์ร และทบทวนระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานเดมิ การปฏบิตังิานเพิ�มสงูขึ�น การปฏบิตังิานเพิ�มสงูขึ�น การปฏบิตังิานเพิ�มสงูขึ�น 

2. จดัทาํตวัชี�วดัการปฏบิตังิานในทุกระดบั (KPIs) ที�เชื�อมโยงกบัทศิทางขององคก์ร ทุกปี ทุกปี ทุกปี

3. ออกแบบระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานรายบุคคล (Performance Appraisal)

4. ถ่ายทอดตวัชี�วดัผา่นการจดัทาํขอ้ตกลง (PA) ระหวา่งหน่วยงานผูบ้งัคบับญัชาและบคุลากร

รายบุคคล

5. การประเมนิผลการปฏบิตังิานและประเมนิขดีความสามารถบุคลากร

6. กํากบั ตดิตามผล และรายงานผลการดาํเนินงานตามตวัชี�วดัทุกเดอืน

สาํนกัผูบ้รหิาร

สาํนกัผูบ้รหิาร 
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กลยทุธที์�  2.2 ปรบัปรงุโครงสร้างพื�นฐานในการบริหารจดัการองคก์ร

แผนงานที� 2.2.1 ปรบัปรงุโครงสรา้งองคก์ร มโีครงสรา้งองคก์รใหม่ที�ไดร้บั มกีารทบทวนหน่วยงานภายใน มกีารทบทวนหน่วยงานภายใน สาํนกัผูบ้รหิาร

วตัถปุระสงค ์ เพื�อใหก้ารบรหิารจดัการ ชสอ. มคีวามคล่องตวัและตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงของทศิทาง ความเหน็ชอบจากผูบ้รหิาร โครงสรา้งองคก์รอยา่งต่อเนื�อง โครงสรา้งองคก์รอยา่งต่อเนื�อง

ภายใตส้ถานกาณ์ต่างๆ และการแขง่ขนั ระดบัสงู ทุกปี ทุกปี

กิจกรรมหลกั

1. ศกึษาและวเิคราะหท์ศิทางขององคก์ร ไดแ้ก่ วสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย คา่นิยม 

ยทุธศาสตร ์และกลยทุธข์ององคก์ร 

2. ทบทวนโครงสรา้งองคก์ร และศกึษาแนวทางการปรบัโครงสรา้งองคก์รใหส้อดคลอ้งกบั

แนวทางทศิทางขององคก์ร

3. ออกแบบโครงสรา้งการบรหิาร พรอ้มนําเสนอแนวทางการบรหิารจดัการเพื�อใหเ้ป็นไปตาม

โครงสรา้งใหม ่เช่น หน้าที�ความรบัผดิชอบ การโยกยา้ย การจดัทาํระเบยีบ/คาํสั �งที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการบรหิารงานบุคคล 

4. ดาํเนินการปรบัปรงุ สื�อสาร และถ่ายทอดโครงสรา้งองคก์รใหมใ่หก้บับุคลากรทุกระดบัไดร้บัรู้



กลยทุธ/์แผนงาน

ตวัชี�วดัที�สาํคญั
ฝ่ายที�
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แผนงานที� 2.2.2 ทบทวนและปรบัปรงุระบบงาน (Work System) และกระบวนการทาํงานใหส้อดคลอ้ง 1. มสีถาปัตยกรรมระบบงาน มกีารทบทวนกระบวนการทาํงาน มกีารทบทวนกระบวนการ

กบัแผนกลยทุธอ์งคก์ร (Work System Architecture) หลกัและสนบัสนุนหลกัที�สาํคญั

วตัถปุระสงค ์ เพื�อใหร้ะบบงานและกระบวนการทาํงานมปีระสทิธภิาพที�สงูขึ�น และตอบสนองต่อการ 2. มกีระบวนการทาํงานหลกั อยา่งต่อเนื�องทุกปี ที�สาํคญัอยา่งต่อเนื�องทุกปี

เปลี�ยนแปลงของทศิทางภายใตส้ถานกาณ์ต่างๆ และการแขง่ขนั และสนบัสนุนหลกัที�สาํคญั

กิจกรรมหลกั สอดคลอ้งทศิทางขององคก์ร

1. ศกึษาและวเิคราะหท์ศิทางขององคก์ร ไดแ้ก่ วสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย คา่นิยม ยทุธศาสตร์

และกลยทุธข์ององคก์ร 

2. ทบทวนระบบงานและกระบวนการทาํงานที�สาํคญั และศกึษาแนวทางการปรบัปรงุระบบงาน

และกระบวนการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางขององคก์ร

3. ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบงาน กระบวนการทาํงานหลกัและสนบัสนุนหลกัที�สาํคญั

โดยวธิ ีSIPOC Model Analysis 

4. จดัทาํคูม่อืการปฏบิตังิานตามกระบวนการทาํงานหลกัและสนบัสนุนหลกัที�สาํคญั

5. สื�อสารกระบวนการฯ และคูม่อืใหแ้ก่บุคลากร ไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจ และดาํเนินการประเมนิ

การรบัรู้

6. กํากบั ตดิตาม เพื�อใหต้วัชี�วดัของแต่ละกระบวนการบรรลุผลสาํเรจ็

7. ดาํเนินการปรบัปรงุ สื�อสาร และถ่ายทอดระบบงาน/ กระบวนการใหมใ่หก้บับุคลากรทุกระดบั

ไดร้บัรู้

สาํนกัผูบ้รหิาร

ทาํงานหลกัและสนบัสนุนหลกั
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กลยทุธที์� 2.3 พฒันาขีดความสามารถของทรพัยการบุคคลรองรบัการขบัเคลื�อน

ยทุธศาสตร ์ชสอ. 

แผนงานที� 2.3.1 การเตรยีมบุคลากรเพื�อยกระดบัการเรยีนรูแ้ละสรา้งภาวะผูนํ้าใหเ้หมาะสมกบัองคก์รทั �งใน 1. มบีนัทกึขอ้ตกลงรว่มกนั มปีระสทิธผิลของการเรยีนรู้ มปีระสทิธผิลของการเรยีนรู้

ดา้นภาพลกัษณ์ที�น่าเชื�อถอื และมวีสิยัทศัน์ ระหว่าง ชสอ. กบัสถาบนั ของบุคลากร ชสอ. และสหกรณ์ ของบุคลากร ชสอ. และสหกรณ์

วตัถปุระสงค ์ เพื�อพฒันาขดีความสามารถและประสทิธผิลของการเรยีนรูข้องบุคลากร ชสอ. การพฒันาบุคลากรระดบั สมาชกิเพิ�มสงูขึ�นทุกปี สมาชกิเพิ�มสงูขึ�นทุกปี

และสหกรณ์สมาชกิ ใหม้คีวามเป็นนกับรหิารสหกรณ์ออมทรพัยท์ี�ทนัต่อการเปลี�ยนแปลง ประเทศ

กิจกรรมหลกั 2. มปีระสทิธผิลของการเรยีนรู้

1. สรา้งความรว่มมอืกบัสถาบนัพฒันาบุคลากรชั �นนําของประเทศ เช่น มลูนิธสิถาบนัวจิยั ของบุคลากร ชสอ. และ

และพฒันาองคก์รภาครฐั (IRDP) สหกรณ์สมาชกิเพิ�มสงูขึ�น

2. ออกแบบหลกัสตูรการพฒันาผูบ้รหิารและบุคลากร ชสอ. และสหกรณ์สมาชกิ เพื�อเพิ�ม

ขดีความสามารถทางการบรหิารจดัการ

3.  ดาํเนินการพฒันาและฝึกอบรม

4. ประเมนิและตดิตามผลการพฒันาและฝึกอบรม

สาํนกัผูบ้รหิาร
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แผนงานที�  2.3.2 พฒันาสมรรถนะและทกัษะในอนาคต (Future Competency and Skills) รองรบั 1. มคีูม่อืการบรหิารฐาน 1. ช่องว่างสมรรถนะ 1. ช่องว่างสมรรถนะ 

การเปลี�ยนแปลงเชงิกลยทุธ ์ สมรรถนะทรพัยากรบุคคล (Competency GAP) ลดลง (Competency GAP) ลดลง

วตัถปุระสงค์ เพื�อพฒันาความสามารถ ทกัษะใหม ่(New Skills) ของบุคลากรใหม้คีวามเป็นมอือาชพีรองรบั 2. ระดบัของการรบัรูแ้ละเขา้ใจ อยา่งต่อเนื�องทุกปี อยา่งต่อเนื�องทุกปี

การเปลี�ยนแปลงเชงิกลยทุธ ์เช่น ทกัษะดา้น Financial Advisory, Business/Wealth, ในเรื�องการบรหิารฐาน 2. รอ้ยละความสาํเรจ็ของการ 2. รอ้ยละความสาํเรจ็ของการ

Digital Literacy, Data Analytic and Data Science สมรรถนะทรพัยากรบุคคล พฒันาตนเองตามแผน IDP พฒันาตนเองตามแผน IDP

กิจกรรมหลกั 3. ช่องว่างสมรรถนะ

1. วเิคราะหแ์ละจดัทาํฐานสมรรถนะทรพัยากรบุคคลรองรบัการเปลี�ยนแปลงเชงิกลยทุธ ์ (Competency GAP) ลดลง

ในดา้นสมรรถนะหลกั (Core Competency) สมรรถนะในการบรหิารจดัการ (Managerial อยา่งต่อเนื�องทุกปี

Competency) และสมรรถนะตามหน้าที�งาน (Functional Competency) 4. รอ้ยละความสาํเรจ็ของการ

2. ดาํเนินการประเมนิช่องว่างสมรรถนะของบุคลากรทุกตาํแหน่งและระดบั (Competency พฒันาตนเองตามแผน IDP

Assessment)

3. จดัทาํแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan-IDP)

4. ดาํเนินการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากร

5. ประเมนิประสทิธผิลการพฒันาและฝึกอบรม

สาํนกัผูบ้รหิาร



กลยทุธ/์แผนงาน

ตวัชี�วดัที�สาํคญั
ฝ่ายที�

รบัผิดชอบปีบญัชี 2565
ระยะกลาง ระยะยาว

(ปีบญัชี 2566 - 2567) (ปีบญัชี 2568 - 2569)

ยทุธศาสตรที์� 3 FSCT Digital Transformation and Data Driven

กลยทุธที์� 3.1 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทลัให้พร้อมต่อการขบัเคลื�อน

ชสอ. เชิงรกุ

แผนงานที� 3.1.1 จดัทาํ FSCT IT Master Plan มแีผนแม่บทเทคโนโลยี 1. รอ้ยละความสาํเรจ็ตาม 1. รอ้ยละความสาํเรจ็ตาม 1. ฝ่ายเทคโนโลยี

วตัถปุระสงค ์ เพื�อวางแผนและทบทวนสถาปัตยกรรมระบบทางเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั �งโครงสรา้ง สารสนเทศและดจิทิลั แผนงานที�กําหนด แผนงานที�กําหนด สารสนเทศ 

พื�นฐานทางเทคโนโลยดีจิทิลัเพื�อรองรบัการขบัเคลื�อนแผนพฒันา ชสอ. ฉบบัที� 6 (ปีบญัช ี2565 - 2569) (FSCT IT Master Plan) 2. ระดบัความพรอ้มและ 2. ระดบัความพรอ้มและ 2. ฝ่ายโปรแกรม

รวมถงึความเชื�อมโยงกบัแผนแม่บทที�สาํคญัอื�นๆของ ชสอ. เพื�อใหก้ารดาํเนินงานดา้น ระยะ 5 ปี และความเพยีงพอของ และความเพยีงพอของ สหกรณ์ออมทรพัย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและดจิทิลั และการดาํเนินงานของ ชสอ. เป็นไปดว้ยความต่อเนื�อง (ปีบญัช ี2565 - 2569 ) เทคโนโลยดีจิทิลัต่อ เทคโนโลยดีจิทิลัต่อ

อยา่งมปีระสทิธภิาพ การดาํเนินธุรกจิอยูใ่น การดาํเนินธุรกจิ อยูใ่น

กิจกรรมหลกั ระดบัตามที�แผนฯกําหนด ระดบัตามที�แผนฯกําหนด

1. ศกึษาโครงสรา้งและระบบเทคโนโลยดีจิทิลัปัจจุบนั (As Is) และความตอ้งการจาํเป็นของโครงสรา้ง

และระบบฯ ในอนาคต (To Be) ตามกรอบระยะ 5 ปี ของแผนพฒันา ชสอ. ฉบบัที� 6 

(ปีบญัช ี2565 - 2569) โดยวเิคราะหร์ว่มกบัแผนแม่บทและแผนงานที�สาํคญัอื�นๆ 

เช่น HR แผนพฒันานวตักรรมผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

2. จดัทาํแผนแมบ่ทดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและดจิทิลั(FSCT IT Master Plan) ระยะ 5 ปี 

เพื�อสอดรบัไปในทศิทางเดยีวกบัแผนพฒันา ชสอ. ฉบบัที� 6 (ปีบญัช ี2565 - 2569)

3. นําเสนอคณะกรรมการบรหิาร เพื�อใหค้วามเหน็ชอบและอนุมตัแิผน เพื�อใชใ้นการกําหนด

กรอบงบประมาณและทรพัยากรอื�นๆ ที�จาํเป็นในระยะเวลา 5 ปี

4. ดาํเนินการตามแผนฯ และกํากบัตดิตาม พรอ้มทั �งประเมนิผลลพัธต์ามตวัชี�วดัที�สาํคญั

5. ทบทวนใหแ้ผน FSCT IT Master Plan ใหส้อดรบักบัแผนงานและการเปลี�ยนแปลง

ที�เกดิขึ�นตามบรบิทปัจจุบนั
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แผนงานที�  3.1.2 จดัทาํสถาปัตยกรรมระบบงานที�สาํคญั FSCT IT Architecture มสีถาปัตยกรรมระบบทาง 1. ฝ่ายเทคโนโลยี

วตัถปุระสงค ์ เพื�อวางแผนและทบทวนสถาปัตยกรรมระบบทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (FSCT IT Architecture)  เทคโนโลยสีารสนเทศ สารสนเทศ 

เพื�อรองรบัการขบัเคลื�อนแผนพฒันา ชสอ. ฉบบัที� 6 (ปีบญัช ี2565 - 2569) รวมถงึ (FSCT IT Architecture) 2. ฝ่ายโปรแกรม

ความเชื�อมโยงกบัแผนแม่บทที�สาํคญัอื�นๆ ของ ชสอ. เพื�อใหก้ารดาํเนินงานดา้น ระยะ 5 ปี สหกรณ์ออมทรพัย์

เทคโนโลยสีารสนเทศ และดจิทิลั และการดาํเนินงานของ ชสอ. เป็นไปดว้ยความต่อเนื�อง (ปีบญัช ี2565 - 2569 )

อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึใชเ้ป็นแนวทางในการเลอืกใชร้ปูแบบการใชบ้รกิารที�เหมาะสม

โดยคาํนึงผลประโยชน์ที� ชสอ. จะไดเ้ป็นสาํคญั

กิจกรรมหลกั

1. ศกึษาระบบเทคโนโลยดีจิทิลัปัจจุบนั (As Is) และความตอ้งการจาํเป็นของระบบฯในอนาคต (To Be) 

ตามกรอบระยะ 5 ปี ของแผนพฒันา ชสอ. ฉบบัที� 6 (ปีบญัช ี2565 - 2569) 

โดยวเิคราะหร์ว่มกบัแผนแม่บทและแผนงานที�สาํคญัอื�นๆ เช่น HR แผนพฒันานวตักรรม

ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

2. กําหนดระบบงานที�สาํคญั และประเมนิแนวทางในการจดัหา/พฒันา

3. บรรจุระบบงานที�สาํคญัเขา้สู่แผนแม่บทดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและดจิทิลั (FSCT IT Master Plan)

ระยะ 5 ปี (ปีบญัช ี2565 - 2569) เพื�อนําเสนอคณะกรรมการบรหิาร เพื�อใหค้วามเหน็ชอบ

และอนุมตัแิผน เพื�อใชใ้นการกําหนดกรอบงบประมาณและทรพัยากรอื�นๆ ที�จาํเป็น

ในระยะเวลา 5 ปี

4. ทบทวนสถาปัตยกรรมระบบทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (FSCT IT Architecture) 

ใหส้อดรบักบัแผนงาน และการเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ�นตามบรบิทปัจจุบนั

 -  - 
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แผนงานที� 3.1.3 จดัหาระบบการทาํงานในรปูแบบ Remote Work มรีะบบเทคโนโลยเีพื�อ

วตัถปุระสงค์ เพื�อใหก้ารดาํเนินธุรกจิของ ชสอ. มคีวามพรอ้มและยดืหยุน่ต่อสภาวะการณ์ในปัจจุบนั สนบัสนุนการปฏบิตังิาน

และอนาคตที�มโีอกาสและเหตุการณ์ที�ตอ้งอาศยัเทคโนโลยเีป็นตวักลางที�สาํคญั ในรปูแบบ Remote Work 

ในการดาํเนินงาน นอกจากนี�ยงัเป็นการนําเทคโนโลยมีาเป็นฐานในการเพิ�มผลติภาพ

ในการทาํงานใหเ้พิ�มสงูขึ�น

กิจกรรมหลกั

1. ศกึษาแนวทางการนําระบบเทคโนโลยเีพื�อสนบัสนุนการปฏบิตังิานในรปูแบบ Remote Work

ที�เหมาะสมกบับรบิทของ ชสอ.

2. จดัหา/พฒันาระบบเทคโนโลยเีพื�อสนบัสนุนการปฏบิตังิาน

3. สื�อสารแนวทางในการใชง้าน และองคค์วามรูเ้พื�อใชใ้นการพฒันาทกัษะของบุคลากร

ใหพ้รอ้มใชง้านระบบเทคโนโลยเีพื�อสนบัสนุนการปฏบิตังิานในรปูแบบ Remote Work

4. ทบทวนและประเมนิการใชง้านอยา่งสมํ�าเสมอ 

 -  - ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ
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กลยทุธที์� 3.2 พฒันาศกัยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทลัให้เป็นมาตรฐานระดบัสากล

แผนงานที� 3.2.1 นําการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้สูร่ะบบมาตรฐานสากล เช่น ISO/IEC 27001 รายงานการศกึษามาตรฐาน ไดร้บัมาตรฐานสากล เช่น ไดร้บัมาตรฐานสากล เช่น 

วตัถปุระสงค์ เพื�อพฒันาระบบการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพที�สง่เสรมิ และแนวทางการเขา้สูร่ะบบ ISO/IEC 27001 ISO/IEC 27003

ขดีความสามารถในการแขง่ขนั รวมถงึการนําองคก์รไปสูม่าตรฐานสากล มาตรฐานสากล

กิจกรรมหลกั

1. จดัตั �งคณะทาํงานการนําระบบบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้สูร่ะบบมาตรฐาน

สากล เช่น ISO/IEC 27001 

2. ศกึษามาตรฐานและแนวทางการเขา้สูร่ะบบมาตรฐานสากล

3. วางแผนและพฒันาการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที�กําหนด

4. ดาํเนินการพฒันาระบบการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ

5. เขา้สูร่ะบบการประเมนิมาตรฐานสากล

6. กํากบั ตดิตาม ทบทวน และพฒันาอยา่งต่อเนื�อง

สารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยี
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แผนงานที� 3.2.2 พฒันาระบบการบรหิารความต่อเนื�องทางธุรกจิดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั (BCM) รายงานการศกึษาแนวทาง 1. มผีลการประเมนิความเสี�ยง ระยะเวลาการกูก้ลบั

วตัถปุระสงค ์ เพื�อใหร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถดาํเนินงานและสนบัสนุนการดาํเนินงาน การพฒันาระบบการบรหิาร (Risk Assessment) และ ของระบบ IT ม ีRTO <= 2

ขององคก์รไดอ้ยา่งต่อเนื�อง ความต่อเนื�องทางธุรกจิ รายงานการวเิคราะห์

กิจกรรมหลกั ดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั (BCM) ผลกระทบทางธุรกจิ (BIA) 

1. จดัตั �งคณะทาํงานพฒันาระบบการบรหิารความต่อเนื�องทางธุรกจิดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั ดา้น IT

(BCM) และศกึษาแนวทางการพฒันาระบบการบรหิารความต่อเนื�องทางธุรกจิ 2. แผน BCM ดา้น IT 

ดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั (BCM)

2. ประเมนิความเสี�ยง (Risk Assessment) และวเิคราะหผ์ลกระทบทางธุรกจิ (BIA) ดา้น IT

3. จดัทาํแผน BCM ดา้น IT โดยมอีงคป์ระกอบที�สาํคญั ไดแ้ก่

(1) ระยะเวลาการกูก้ลบั (RTO-Recovery Time Objective) (2) Strategy Recovery

(3) Alternate Site / DR Side และ (4) จดัทาํแผนทดสอบ/ แผนสื�อสาร

4.  ดาํเนินการตามแผนฯ

5. ดาํเนนิการทดสอบประเมนิประสทิธภิาพและฝึกซอ้มการดาํเนนิการตามแผน BCP ดา้น IT

เป็นประจาํทุกปี

6. กํากบั ตดิตาม และประเมนิประสทิธภิาพ/ ประสทิธผิลของแผน BCM ดา้น IT

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ
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ยทุธศาสตรที์� 4 สร้างระบบธรรมาภิบาลและความยั �งยืนแก่ ชสอ. และ

สหกรณ์ออมทรพัยส์มาชิก

กลยทุธที์� 4.1 พฒันาระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการคณุภาพแบบองคร์วม 

แผนงานที� 4.1.1 พฒันาระบบการกํากบัดแูลกจิการที�ดขีอง ชสอ. 1. มรีะดบัผลการประเมนิ มรีะดบัผลการประเมนิคณุธรรม

วตัถปุระสงค์ เพื�อขบัเคลื�อน ชสอ. ใหม้กีารดาํเนนิงานที�มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภบิาล คณุธรรมและความโปรง่ใส ความโปรง่ใสในการดาํเนินงาน

และการบรหิารจดัการคณุภาพ ในการดาํเนินงาน ITA  ITA มากกว่ารอ้ยละ 90 ITA มากกว่ารอ้ยละ 90 

กิจกรรมหลกั ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 และเพิ�มสงูขึ�นทุกปี

1. จดัตั �งคณะทํางานเพื�อบรูณาการแนวทาง GRC และมาตรฐาน ITA เขา้สู่ระบบ การดาํเนนิงานทุกดา้น 2. มแีผนการสง่เสรมิคณุธรรม

กําหนดตวัชี�วดัและคา่เป้าหมาย กํากบัและตดิตามผลการดาํเนินงาน โดยใหห้น่วยงานเจา้ของ และจรยิธรรมตามแนวทาง 

กระบวนการปฏบิตัหิน้าที�เป็นคณะทาํงานและเลขานุการคณะทาํงาน และอยา่งน้อยตอ้งมหีน่วยงาน GRC (Governance, 

ดา้นทรพัยากรบุคคล แผนงานและงบประมาณ เทคโนโลยดีจิทิลั เป็นสว่นหนึ�งของคณะทํางาน Risk, Compliance) และ

2. ฝึกอบรม และสื�อสารแนวทาง GRC และมาตรฐาน ITA และวธิกีารจดัทาํแผนงาน/โครงการ มาตรฐาน ITA

และกจิกรรมดงักล่าว

3. หน่วยงานกําหนดแผนการดาํเนินงานประจาํปี แผนกจิกรรม/โครงการตามแนวทาง GRC

และมาตรฐาน ITA เชน่ วธิกีารนําองคก์รของผูนํ้าระดบัสงู อาท ิการเป็นผูนํ้าตน้แบบดา้นกฎหมาย

จรยิธรรม และจรรยาบรรณ หรอืแนวปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลและความโปร่งใสผา่นกจิกรรม

สง่เสรมิธรรมาภบิาล

4. นํา ชสอ. เขา้สู่เกณฑก์ารประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส เช่น มาตรฐาน ITA ของสาํนกังาน ปปช.

5. ทบทวนและปรบัปรงุตามรายงานป้อนกลบั (Feedback Report) จากหน่วยงานที�ประเมนิ ชสอ.

และความโปรง่ใสในการดาํเนินงาน

ฝ่ายวางแผนและวจิยัระดบัผลการประเมนิคุณธรรมและ
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แผนงานที� 4.1.2 บรหิารจดัการความเสี�ยงและควบคมุภายในของ ชสอ. กําหนด/ทบทวนคูม่อืบรหิาร 1. รายงานการประเมนิความเสี�ยง 1. รายงานการประเมนิความเสี�ยง

วตัถปุระสงค์ เพื�อใหบุ้คลากรของ ชสอ. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการ แนวคดิ วธิกีาร กระบวนการ และขั �นตอน จดัการความเสี�ยงและควบคมุ และการควบคมุภายใน และการควบคมุภายใน

การบรหิารความเสี�ยงและควบคุมภายในขององคก์ร และเป็นแนวทางในการดาํเนนิงานบรหิารจดัการ ภายใน 2. การทบทวนและปรบัปรงุผล 2. การทบทวนและปรบัปรงุผล

ความเสี�ยงและควบคมุภายในขององคก์ร ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล สามารถรบัมอืกบั การบรหิารความเสี�ยงและ การบรหิารความเสี�ยงและ

ความเสี�ยงที�จะเกดิขึ�นในอนาคต  รวมถงึความเป็นมาตรฐานการปฏบิตังิาน ควบคมุภายในทุกปี ควบคมุภายในทุกปี

กิจกรรมหลกั

1. จดัตั �ง/ทบทวนบทบาทคณะกรรมการในการกํากบัตดิตามการบรหิารความเสี�ยงและ

การพฒันาระบบการควบคมุภายใน (Exercises Board Risk Oversight and  the

developmentand performance of Internal control) 

2. ทบทวนฐานขอ้มลูงานตามภาระหน้าที�ความรบัผดิชอบสาํหรบัการคน้หา วเิคราะห ์ประเมนิ

ความเสี�ยงและการควบคมุภายในดว้ยตนเองตามระบบการควบคมุภายในของ ชสอ.

3. สง่เสรมิบรรยากาศและวฒันธรรมสนับสนุนการบรหิารความเสี�ยง (Defines Desired Culture)

4. รวบรวมวเิคราะหแ์ละจดัทาํรายงานการประเมนิความเสี�ยงและการควบคมุภายใน

5. ประเมนิความเสี�ยงของแผนปฏบิตักิารของทุกหน่วยงาน เชน่ ความเสี�ยงดา้น IT บุคลากร การเงนิ 

การลงทุน สหกรณ์สมาชกิ และสมาชกิสหกรณ์

6. สรปุผลการดาํเนินงานตามการปรบัปรงุ การบรหิารความเสี�ยง และการควบคมุภายใน

ของทุกสายงาน และหน่วยงานของ ชสอ.

7. จดัทาํ/พฒันาระบบสนบัสนุนการประเมนิความเสี�ยงและการควบคุมดว้ยตนเอง และจดัทาํรายงาน

การควบคมุภายใน (Control Self-Assessment System : CSAS)

ฝ่ายวางแผนและวจิยั
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แผนงานที�  4.1.3 การสรา้งเครอืขา่ยการมสีว่นร่วมในการสรา้งความยั �งยนืและความรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชน 1. รอ้ยละ 100 ของกจิกรรม 1. รอ้ยละ 100 ของกจิกรรม 1. รอ้ยละ 100 ของกจิกรรม 1. ฝ่ายสง่เสรมิ

วตัถปุระสงค ์ เพื�อสรา้งและสบืสานความสมัพนัธอ์นัดทีี�เกดิจากการยอมรบัและไวว้างใจซึ�งกนัและกนั คาํนึงถงึ การสหกรณ์ เป็นไปตาม บรกิารวชิาการ เป็นไปตาม บรกิารวชิาการ เป็นไปตาม กจิการสหกรณ์

ผลกระทบที�อาจจะมตี่อผูม้สี่วนไดเ้สยีตลอดจนถงึสงัคมและประเทศชาต ิพรอ้มทั �งสรา้งทศันคติ แนวทางของ SDG แนวทางของ SDG แนวทางของ SDG 2. ฝ่ายสื�อสารองคก์าร

และวฒันธรรมองคก์รเพื�อใหบุ้คลากร ชสอ. มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมที�อยูร่ว่มกนั 2. จาํนวนภาคเีครอืขา่ยและ 2. จาํนวนภาคเีครอืขา่ยและ 2. รายงานผลการวจิยัผลกระทบ

กิจกรรมหลกั ขยายขอบเขตการให้ ขยายขอบเขตการใหบ้รกิาร เชงิสงัคม อนัเนื�องจากการ

1. จดัตั �งคณะทาํงาน เพื�อกาํหนดแนวทางการสรา้งเครอืขา่ยการมสีว่นรว่มในการสรา้งความยั �งยนืและ บรกิารดา้นสหกรณ์ ดา้นสหกรณ์สูร่ะดบันานาชาติ บรกิารทางสหกรณ์ของ ชสอ.

สนบัสนุนชุมชนและสงัคมตามแนวทางการพฒันาอยา่งยั �งยนื (SDG,UN) โดยใหห้น่วยงานเจา้ของ สูร่ะดบันานาชาติ ไปใช้

กระบวนการปฏบิตัหิน้าที�เป็นคณะทาํงานและเลขานุการคณะทาํงาน และอยา่งน้อยตอ้งมหีน่วยงาน

ดา้นทรพัยากรบุคคล แผนงานและงบประมาณ เทคโนโลยดีจิทิลั เป็นสว่นหนึ�งของคณะทํางาน

2. กําหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกสหกรณ์สมาชกิและสมาชกิสหกรณ์ชุมชน เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงาน

ดา้นการสหกรณ์หลกัธรรมาภบิาล และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม

3. ออกแบบและจดัทําแผนงาน/โครงการ และกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทั �งในดา้นเศรษฐกจิ 

สงัคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้มที�ครอบคลุมดา้นสหกรณ์ 

4. ประเมนิและตดิตามผลสาํเรจ็ของแผนงาน/โครงการทั �งในเชงิปรมิาณและคณุภาพ

5. พฒันาปรบัปรงุแผนงาน/โครงการ อยา่งต่อเนื�องทุกปี
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แผนงานที� 4.1.4 พฒันา ชสอ. เขา้สูร่ะบบการบรหิารจดัการคณุภาพระดบัสากล (Quality Management) มรีายงานผลการประเมนิ นําระบบคณุภาพ ชสอ. เขา้ตรวจ ผลการประเมนิ TQA เพิ�มขึ�นทุก

วตัถปุระสงค ์ เพื�อยกระดบัการบรหิารจดัการคณุภาพ ชสอ. สูร่ะดบัสากล ตนเอง (SAR)

กิจกรรมหลกั

1. จดัตั �งคณะทาํงานการบรหิารจดัการสมยัใหมต่ามระบบการกํากบัดแูลกจิการที�ด ีเพื�อทาํหน้าที�ศกึษา เพิ�มขึ�นทุกปี

เรยีนรูเ้กี�ยวกบัเกณฑป์ระเมนิคุณภาพ เช่น ISO, TQA การทบทวนหลกัเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ

โดยใหห้น่วยงานเจา้ของกระบวนการปฏบิตัหิน้าที�เป็นคณะทํางานและเลขานุการ และอย่างน้อยตอ้งมี

หน่วยงาน ดา้นทรพัยากรบุคคล แผนงานและงบประมาณ เทคโนโลยดีจิทิลั เป็นสว่นหนึ�งของ

คณะทาํงานดว้ย

2. จดัประชุมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เพื�อศกึษา เรยีนรู ้และทาํความเขา้ใจ และจดัทาํการประเมนิตนเอง

(SAR) ตามเกณฑม์าตรฐานบรหิารงานคณุภาพ

3. ศกึษาดงูานหน่วยงานที�ประสบความสาํเรจ็ในการนําเกณฑป์ระเมนิคุณภาพสมยัใหม่มาใช้

4. จดัประชุมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เพื�อจดัทาํแผนการพฒันาจากโอกาสในการปรบัปรุง (OFI Roadmap)

5. นําแผนเสนอ ชสอ. เพื�อบรรจุเขา้สูแ่ผนการบรหิาร ชสอ. ต่อไป

ประเมนิตามเกณฑค์ุณภาพ TQA 

และผลการประเมนิมคีะแนน

ฝ่ายวางแผนและวจิยั
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กลยทุธที์� 4.2 ขบัเคลื�อนขบวนการสหกรณ์ และยกระดบัขีดความสามารถของ

บุคลากรด้านการสหกรณ์ออมทรพัย์

แผนงานที� 4.2.1 สรา้งศนูยก์ลางการเรยีนรูด้า้นสหกรณ์ออมทรพัย ์(FSCT Learning Center) มกีระบวนการและคูม่อืการ มอีงคค์วามรูท้ี�เกดิจากการบรหิาร 1. มกีารทบทวนกระบวนการ

วตัถปุระสงค ์ เพื�อเป็นแหลง่เรยีนรูข้บวนการและอุดมการณ์สหกรณ์ และเป็นศูนยก์ลางการสง่เสรมิสหกรณ์สมาชกิ จดัการความรูด้า้นออมทรพัย์ การเรยีนรูส้หกรณ์ออมทรพัย์ และคูม่อืการจดัการความรู้

และสมาชกิสหกรณ์ในการศกึษาและแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้องคค์วามรู ้ประสบการณ์ และภูมปัิญญา รวมถงึความเชี�ยวชาญในศาสตร์ ดา้นสหกรณ์ออมทรพัย์

เพื�อใชใ้นการดาํเนินงานดา้นสหกรณ์ออมทรพัย์ สหกรณ์อยา่งน้อย 3 องคค์วามรู้ 2. มอีงคค์วามรูท้ี�เกดิจากการ

กิจกรรมหลกั บรหิารการเรยีนรูด้า้นสหกรณ์

1. จดัตั �งคณะทาํงานเพื�อศกึษา ออกแบบ และจดัทาํกระบวนการบรหิารจดัการความรูด้า้นสหกรณ์ การบรกิารวชิาการ  รวมถงึ

ออมทรพัย ์(FSCT Learning Center) ของ ชสอ. ความเชี�ยวชาญในศาสตร์

2. ฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกบักระบวนการจดัการความรู ้การสรา้งองคค์วามรู ้การแลกเปลี�ยนเรยีนรู้ สหกรณ์ออมทรพัยอ์ยา่งน้อย

ดา้นสหกรณ์ออมทรพัย ์และการนําองคค์วามรูไ้ปใชใ้นวถิกีารปฎบิตังิานประจาํวนั 3 องคค์วามรู้

3. จดัตั �งเครอืขา่ยการจดัการความรูด้า้นสหกรณ์ออมทรพัย ์เพื�อทําหน้าที�ถ่ายโอนและแลกเปลี�ยนเรยีนรู้

ระหว่างสหกรณ์สมาชกิ

4. จดักจิกรรมการจดัการความรูด้า้นสหกรณ์ออมทรพัย ์เชน่ FSCT Forum, FSCT Role Model, 

การจดัทาํคูม่อืการจดัการความรูด้า้นสหกรณ์ออมทรพัย ์การจดัทาํบนัทกึองคค์วามรู ้อาท ิบทเรยีน

แหง่ความสําเรจ็ (Lesson Learned/ Best Practice) จากการบรหิารหลกัสูตรการเรยีนการสอน

การวจิยั การบรกิารวชิาการ

5. การจดักจิกรรม KM Day เพื�อเผยแพรอ่งคค์วามรูท้ี�เป็นเลศิและผลงานทาวชิาการ

ฝ่ายพฒันา

บุคลากรและ

เสรมิสรา้งความรู้

ทางวชิาการ



กลยทุธ/์แผนงาน

ตวัชี�วดัที�สาํคญั
ฝ่ายที�

รบัผิดชอบปีบญัชี 2565
ระยะกลาง ระยะยาว

(ปีบญัชี 2566 - 2567) (ปีบญัชี 2568 - 2569)

แผนงานที� 4.2.2 สรา้งมาตรฐานวชิาชพีดา้นการสหกรณ์ออมทรพัย์ รายงานผลการศกึษามาตรฐาน มมีาตรฐานวชิาชพีและคณุวุฒิ รอ้ยละ 10 ของบุคลากรชสอ.

วตัถปุระสงค ์ เพื�อใหบุ้คลากร ชสอ. มคีวามรู ้ความเขา้ใจและมมีาตรฐานวชิาชพี วชิาชพีดา้นการสหกรณ์ วชิาชพีดา้นการสหกรณ์ และสหกรณ์สมาชกิที�สอบผา่น

กิจกรรมหลกั การเงนิและการลงทุนที�ไดร้บั คณุวุฒวิชิาชพีดา้นการสหกรณ์

1. จดัตั �งคณะกรรมการและคณะทาํงานพฒันามาตรฐานวชิาชพีดา้นการสหกรณ์ออมทรพัย ์ ความเหน็ชอบรว่มกนัตาม การเงนิและการลงทุน

2. ร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒ ิเพื�อพฒันามาตรฐานอาชพีและคุณวุฒวิชิาชพีที�มุ่งเน้นดา้นการสหกรณ์ การเงนิ ขอ้ตกลง

และการลงทุน

3. ส่งเสรมิและพฒันาบุคลากร  และสหกรณ์สมาชกิใหม้คีุณวุฒวิชิาชพีดา้นการสหกรณ์ การเงนิ

และการลงทุน

แผนงานที� 4.2.3 พฒันาหลกัการอุดมการณ์สหกรณ์ใหก้บัสหกรณ์สมาชกิ มหีลกัเกณฑก์ารประเมนิ กจิกรรมสง่เสรมิอุดมการณ์ กจิกรรมสง่เสรมิอุดมการณ์

วตัถปุระสงค ์ เพื�อสง่เสรมิและแลกเปลี�ยนอุดมการณ์สหกรณ์ใหก้บัสหกรณ์สมาชกิ อุดมการณ์สหกรณ์

กิจกรรมหลกั

1. แต่งตั �งคณะกรรมการสง่เสรมิอุดมการณ์สหกรณ์รว่มกบั สอ.สมาชกิ

2. ออกแบบโครงการและหลกัเกณฑก์ารประเมนิอุดมการณ์สหกรณ์

3. สมคัรและคดัเลอืกสหกรณ์สมาชกิเขา้รว่มโครงการ

4. จดักจิกรรมสง่เสรมิอุดมการณ์ เช่น การประกวดสหกรณ์สมาชกิที�มคีวามโดดเดน่ดา้นอุดมการณ์

สหกรณ์ 

5. จดัเวทเีสวนาแลกเปลี�ยนเรยีนรูส้หกรณ์สมาชกิที�ไดร้บัรางวลัอุดมการณ์สหกรณ์ดเีด่น

บุคลากรและ

เสรมิสรา้งความรู้

ฝ่ายพฒันา

ทางวชิาการ

ฝ่ายสง่เสรมิ

กจิการสหกรณ์
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