การขับเคลื่อน
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ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ : คพช.
ร่วมพัฒนาให้สหกรณ์ดำเนินการอย่างมืออาชีพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองแผนงาน
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คำนำ
คํานํา
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ไดรับความรวมมือทางวิชาการจากสถาบัน
พัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนที่ปรึกษาในการยกรางแผนพัฒนา
การสหกรณ ฉบับที่ 3 ตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) โดยราง
แผนดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) ในการประชุม คพช.
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 เพื่อใหกระทรวงเกษตรและสหกรณนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิ จ ารณาต อ ไป ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ครั้ ง ที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 30 กรกฎาคม 2555 เห็ น ชอบในหลั ก การ
การประกาศใหสหกรณเปนวาระแหงชาติ ในโอกาสทศวรรษครบ 100 ป ของการสหกรณไทย ในป 2559
โดยสนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณใหเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณ ภายใต
ยุทธศาสตรที่ 4 ของยุทธศาสตรวาระแหงชาติดานการสหกรณ และคณะรัฐมนตรี มีมติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยในยุทธศาสตรที่ 4
สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณใหเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณ ใหกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มเติมประเด็นการพัฒนาใหสหกรณดําเนินการไดอยางเปน
มืออาชีพ โปรงใส และตรวจสอบได
กรมสงเสริมสหกรณในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) และ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณใหเปนเครื่องมือในการสร าง
ความเข ม แข็ ง ของขบวนการสหกรณ ตระหนั ก ดี ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการทํ า ความเข า ใจกั บ ทุ ก ภาคส ว น
เพื่อให การสนับสนุน แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 ไปสู การปฏิบัติ จึงไดจัดทํา หนังสื อ การขับเคลื่อน
แผนพัฒ นาการสหกรณ ฉบั บ ที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) โดยคัด เนื้อ หาในส ว นที่ เป น สาระสํ า คัญ ของ
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) พรอมทั้งจัดเรียงลําดับเนื้อหาโดยมีวัตถุประสงค ให
ผูปฏิบัติเขาใจไดวา เมื่อตัดสินใจเลือกดําเนินการตามแผนงาน/โครงการของประเด็นยุทธศาสตรนั้นแลว จะตอง
กําหนดกิจกรรมและ/หรือขั้นตอนการดําเนินแผนงาน/โครงการที่สงผลหรือมุงใหเกิดผลสําเร็จตามตัวชี้วัด
ในเรื่องใด จึงมิไดลําดับหัวขอตามหลักของการจัดทําแผนยุทธศาสตร แตเนนการนําเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร
มาปรับสูการขับเคลื่อน ปรับปรุงขอความบางสวนใหสมบูรณ ตรวจแกไขคําผิด และเพิ่มเติมเนื้อหาในสวนของ
แนวทางในการบริหารการขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ ยุทธศาสตรที่ 4 หรือแผนพัฒนาการสหกรณ
ฉบับที่ 3 ไปสูการปฏิบัติ ซึ่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณ
ใหเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณ มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางนี้ ในการประชุม
คณะอนุ ก รรมการฯ ครั้ ง ที่ 1/2556 เมื่ อวั น ที่ 16 กั น ยายน 2556 รวมทั้ ง ได เ พิ่ม เอกสารในส ว นของ
ภาคผนวกเกี่ยวกับองคคณะตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนาการสหกรณ เพื่อใหทุกภาคสวนนําไปปรับใชใน
การบูรณาการการทํางานรวมกันไดมากยิ่งขึ้น
กลุมแผนงาน กองแผนงาน กรมสงเสริมสหกรณ
ฝายเลขานุการ คพช. และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 4
สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณใหเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณ
มิถุนายน 2557
กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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การขับเคลื
ฒนาการสหกรณ์
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
การขับเคลือ่ นแผนพัฒนาการสหกรณ
ฉบั่อบนแผนพั
ที่ 3 (พ.ศ.
2555-2559)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสหกรณ
ยุทธศาสตรการพัฒนา อาศัยจุดแข็งในการชอนโอกาส ในขณะเดียวกัน ก็จําเปนตองลดจุดออนและ
พลิกวิกฤตเปนโอกาส ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้

1.1 วิสัยทัศน (Vision)
จากการที่การสหกรณเปนอุดมการณที่สังคมยอมรับวา เปนองคกรที่สงเสริม ความสามัคคี ชวยเหลือ
เกื้อกูล กัน ระหวางสมาชิก ทั้งทางเศรษฐกิจและสั งคม ถือเปนเสาหลั กของการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แหงชาติ มีกฎหมายรองรับ มีหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนชวยเหลือ สามารถแกปญหาทุนนิยมสุดโตง
(มือใครยาวสาวได ส าวเอา เห็ น แกตั ว เอารั ดเอาเปรี ย บกัน ฯลฯ) และสั งคมนิย มสุ ดขั้ ว (พึ่ง รัฐ สวั ส ดิการ
มากเกินไป) ซึ่งสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
(มาตรา 78(1) และมาตรา 83) เอื้อตอการพัฒนาระบบการสหกรณใหสามารถพึ่งตนเองได ตลอดจนนโยบาย
ของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยสนับสนุนและสงเสริมการสหกรณผานกลไกของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจ
บั ญชีส หกรณ ในฐานะหน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ซึ่งมีเจา หนาที่กระจายทั้ง ในส ว นกลางและส ว นภูมิภ าค
จึงกําหนดเปนวิสัยทัศนของแผนนี้ ไดวา วิสัยทัศนของการสหกรณไทย คือ

“การสหกรณเปนกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก”

1.2 พันธกิจ (Mission)
จากหลั กการเดีย วกันกับ การกําหนดวิสั ยทัศน สามารถนํามาใชในการกําหนดพันธกิจที่ส นับสนุน
วิสัยทัศน ไดดังนี้ “มุงสรางระบบสหกรณที่มีคุณคา จากการดําเนินงานที่เปนเลิศ มีผลสัมฤทธิ์สูง กาวหนา
และเปนประโยชนตอสมาชิก และสังคม”
โดยกลุมผลงานหลัก (Key Result Areas) ของยุทธศาสตรในแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 จะเปน
การสืบสานพันธกิจของยุทธศาสตรในแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 ดังนี้
1. สรางคุณคาของระบบสหกรณ ใหคนศรัทธา เชื่อมั่นเรื่องคุณคาสหกรณและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. พั ฒ นาผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การสหกรณ ให มี ค วามพร อ ม และสมรรถนะสู ง ในการขั บเคลื่ อ น
การพัฒนาการสหกรณตามทิศทางของยุทธศาสตรในแผนการพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3
3. พั ฒ นาระบบสหกรณ ใ นทิ ศ ทางที่ เ อื้ อ ต อ การดํ า เนิ น งานของสหกรณ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบ าล ขยายโอกาสการดําเนินธุรกิจสหกรณจากภายในสูภายนอก
ขบวนการสหกรณ เพื่อนําประโยชนคืนกลับสูสมาชิก ชุมชน และสังคม อยางยั่งยืน
4. พัฒนาระบบสนับสนุนดานการเงินในทิศทางที่เกื้อหนุนการดําเนินงานบนหลักการพึ่งพาตนเองและ
การรวมมือกันของสหกรณ เพื่อความมั่นคงและมีเสถียรภาพ

1.3 เปาประสงค (Goals)
เปาประสงคตอบสนองพันธกิจของยุทธศาสตรในแผนการพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 ดังนี้
1. เพื่อใหคนไทยมีศรัทธาและความเชื่อมั่นในคุณคาสหกรณ อันจะกอใหเกิดจิตสํานึกความรวมมือ
เกิดความสามัคคีของคนในชาติ และเขามามีสวนรวมในสหกรณในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมรวมกัน
กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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2. เพื่อสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณสมบัติ ที่พึงประสงค ในการขับเคลื่อนสหกรณไดอยางถูกตอง
เหมาะสม และเปนไปในทิศทางที่จะปรับตัวสูการเปนองคการพึ่งพาตนเองของสหกรณ
3. เพื่อพัฒ นาใหสหกรณมีการดําเนินงานอย างมีประสิทธิภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีความมั่นคงและเขมแข็ง สามารถเปนที่พึ่งของสมาชิกไดอยางยั่งยืน และยกระดับความสามารถ
ของสหกรณ สําหรับภารกิจในการแกปญหาการประกอบอาชีพ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกสหกรณ
4. เพื่อสรางระบบการผลิตและการคาอย างเที่ยงธรรม ขยายโอกาสการทําธุรกิจสหกรณจากภายใน
สูภ ายนอกขบวนการสหกรณ พัฒ นารูปแบบการผลิ ตและการคาภายใตปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบกาวหนา (ทฤษฎีใหม 3 ขั้นตอน) เพื่อใหมีมูลคาสูงขึ้นและกอใหเกิดความยั่งยืนในการ
ทําธุรกิจสหกรณ ภายใตสภาพแวดลอมที่มีการแขงขันสูง
5. เพื่อปรับกลไกและโครงสรางของระบบการเงินสหกรณไปในทิศทางที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง
และการรวมมือกันระหวางสหกรณ ใหมีระบบการเงินที่เอื้อตอการออม การสะสมทุน รวมถึงการ
กระจายโอกาสการเขาถึงแหลงทุนของสหกรณและสมาชิกสหกรณ

1.4 ทิศทางการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร
กรอบทิศทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 อาศัยยุทธศาสตร
ที่มีความสมดุล (ตามหลัก Balanced Scorecard) เปนเครื่องมือและกลไกขับเคลื่อนใหบรรลุเปาประสงค
ที่ตอบสนองพันธกิจ และมุงสูวิสัยทัศน ในการพัฒนาระบบสหกรณเพื่อนํา ไปสูการตอบสนองสมาชิกและผูที่
เขามามีสวนรวมในระบบสหกรณ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งก็คือ การบรรลุวิสัยทัศน (รูปภาพที่ 1)
วิสัยทัศน

การสหกรณเปนกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก


พันธกิจ





















3 สหกรณมีการ
ดําเนินงานอยางมี
2 ผูน ําการ
4 สรางระบบการผลิต
1 คนศรัทธาและเชื่อมั่น
ประสิทธิภาพ ตามแนว และการคาอยางเทีย่ ง
เปลีย่ นแปลงทีม่ ี
ในคุณคาสหกรณ
คุณสมบัตทิ พี่ ึงประสงค ปรัชญาของเศรษฐกิจ ธรรม
พอเพียง


ยุทธศาสตร







มุง สรางระบบสหกรณทมี่ ีคุณคา จากการดําเนินงานทีเ่ ปนเลิศ มีผลสัมฤทธิส์ ูง กาวหนา และเปนประโยชนตอ
สมาชิก และสังคม


เปาประสงค



ประสิทธิผล







คุณภาพการบริการ





ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน







5 ปรับกลไกและ
โครงสรางของระบบ
การเงินสหกรณไปใน
ทิศทางทีเ่ กือ้ หนุนการ
พึง่ พาตนเอง





พัฒนาองคการ

รูปภาพที่ 1 วิธีการบรรลุวิสัยทัศน โดยอาศัยยุทธศาสตร

งเสริ
มกับบสถาบั
สถาบันพันพัฒฒนานโยบายและการจั
นานโยบายและการจั
การ คณะรั
ฐศาสตร
จุฬาลงกรณ
หาวิยทยาลัย
กรมส่
งเสริมมสหกรณ
สหกรณ์ ร่รววมกั
ดการดคณะรั
ฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทมยาลั
2 กรมส
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สวนรูปภาพที่ 2 แสดงถึงการใช Balanced Scorecard ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในลักษณะ
แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)
ยุทธศาสตร
ประสิทธิผล

คุณภาพการ
บริการ
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบตั งิ าน

1. สหกรณเขมแข็ง

3. ยอมรับสหกรณ

ระบบสหกรณเชื่อมโยงกลุม
อาชีพ/วิชาชีพ/กลุม
สังคมใหความสําคัญระบบ
สหกรณพงึ่ ตนเอง
ประชาชนเพือ่ ดําเนินกิจการ
สหกรณ
ดานเศรษฐกิจ


 

 


สมาชิกมีสว นรวมสูง






สมาชิกและเครือขายสหกรณ สมาชิกสหกรณไดรับการ
เพิม่ ขึ้น
ปลูกฝงอุดมการณ












4. สหกรณกาวหนา
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
และสังคมเพิม่ ขึ้น






สมาชิกไดรับประโยชนสงู






การบริหารทีม่ ีคณ
ุ ภาพ

ความรวมมือในการบริหาร
สัมพันธภาพระหวางสมาชิก กระบวนการบริการสะดวก
จัดการเครือขายสหกรณ
เพิม่ ขึ้น
รวดเร็ว
เพิม่ ขึ้น

การดําเนินธุรกิจในภาวะ
ความเสีย่ งและการแขงขันสูง

การสรางภาพลักษณ
สหกรณทดี่ ี



พัฒนา
องคการ

2. เครือขาย
ขบวนการสหกรณ











บุคลากรสหกรณสจุ ริต

บุคลากรมีสมรรถนะสูง

บุคลากรสหกรณมีคณ
ุ ธรรม

บุคลากรมีจติ สํานึกในการ
สรางความรวมมือ







บุคลากรมีความสามารถใน
งานบริการ







เทคโนโลยีเหมาะสม

รูปภาพที่ 2 แผนที่ยุทธศาสตรเบื้องตน
หมายเหตุ :
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการสหกรณเขมแข็ง หมายถึง การสรางความเขมแข็งใหแกสหกรณ ทั้งดาน
การบริหารจัดการและการปลูกฝงอุดมการณและคานิยมสหกรณใหแกผูที่เกี่ยวของ เปนยุทธศาสตรเชิงรับ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรเครือขายขบวนการสหกรณ หมายถึง การสรางและขยายเครือขายงาน
การสหกรณ จากการที่มีโอกาสในการพัฒนาดานการสหกรณ แตการดําเนินการดานการสหกรณยังออนแอ
ตองอาศัยภาคสวนตาง ๆ รวมดําเนินงานชวยเหลือกัน เปนยุทธศาสตรเชิงพัฒนา
ประเด็ น ยุ ทธศาสตร ที่ 3 ยุท ธศาสตร ย อมรั บการสหกรณ หมายถึง การสร า งการยอมรั บการสหกรณ
ซึ่งการสหกรณมีจุดแข็งของการเปนสหกรณที่ไดเปรียบการดําเนินธุรกิจ ดวยการใหความรูและความเขาใจ
การสหกรณแกทุกภาคสวน ประชาสัมพันธและสงเสริมกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ ซึ่งเปนจุดแข็ง สามารถนําไปใช
ในการปองกันวิกฤตที่สหกรณเผชิญอยู เปนยุทธศาสตรเชิงปองกัน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการสหกรณกาวหนา หมายถึง การขยายงานการสหกรณใหครอบคลุม
สังคมไทย จากการที่สหกรณมีความไดเปรียบและมีโอกาสในการพัฒนาดานการสหกรณ เปนยุทธศาสตรเชิงรุก
กรมสงเสริมสหกรณ
มกัมบสหกรณ์
สถาบันพัร่วฒมกันานโยบายและการจั
ดการ คณะรัดฐการ
ศาสตร
าลงกรณจุฬมหาวิ
ทยาลัมยหาวิทยาลัย 3
กรมส่รงวเสริ
บ สถาบันพัฒนานโยบายและการจั
คณะรัจุฐฬศาสตร์
าลงกรณ์
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1.5 ยุทธศาสตร (Strategy) แยกตามประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรยอยที่สัมพันธกับประเด็นยุทธศาสตร มีดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเขมแข็งใหแกสหกรณ (ยุทธศาสตรการสหกรณเขมแข็ง)
ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร 11 แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ 1.1 การปลูกฝงอุดมการณและคานิยมสหกรณใหแกผูที่เกี่ยวของ
1. พัฒนาระบบและกลไกการสรางคุณคาสหกรณและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการประชาสัมพันธเผยแพรคุณคาสหกรณและปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
3. เรงรัดกิจกรรมที่ปลูกฝงอุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ
ยุทธศาสตรที่ 1.2 การบริหารจัดการขบวนการสหกรณ
4. ผลักดันใหสหกรณใชมาตรฐานการบริหารในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ
5. ผลักดันใหสหกรณใชการบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ
และสงเสริมใหสหกรณมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนากลไกการประกันและลดความเสี่ยงทางการเงิน
7. พัฒนาตัวแบบสหกรณที่ดี และการปรับโครงสรางการบริหารการสหกรณ
8. พัฒนาแนวทางปฏิบัติ "สหกรณใสสะอาด" และการจูงใจใหบุคลากรถือปฏิบัติ
9. สงเสริมการบริหารจัดการสหกรณตามเกณฑคุณภาพ และวางกรอบการมีธรรมาภิบาล
ในตัวแบบสหกรณ
10. จัดระบบและกลไกการพัฒนาผูนําและผูมีสวนเกี่ยวของ
11. ใชระบบคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: การสรางและขยายเครือขายงานการสหกรณ (ยุทธศาสตรเครือขายขบวนการสหกรณ)
ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร 11 แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ 2.1 การสรางและขยายเครือขายงานการสหกรณ
1. พัฒนาระบบเครือขายความรวมมือในการเชื่อมรอยหวงโซมูลคา (Value Chain)
และหวงโซอุปทาน (Supply Chain)
2. สงเสริมการพัฒนาสหกรณในทุกระดับและทุกประเภทใหเปนไปในทิศทางเดียวกับ
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3
3. จัดระบบการสงเสริมเครือขายธุรกิจของสหกรณ
4. เชื่อมโยงใหเกิดการสนับสนุนดานการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร
5. สงเสริมสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) และชุมนุมสหกรณใหเปน
องคการนําการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ
6. เรงรัดการสรางกิจกรรมรวมของเครือขายสหกรณ
7. สงเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการเงินระหวางสหกรณที่จดทะเบียนกับกลุมเกษตรกรและสหกรณ
ภาคประชาชน (กลุม/องคกรประชาชน) ที่มิไดจดทะเบียนเปนสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
สถาบันพัร่ฒวมกั
นานโยบายและการจั
ดการ คณะรัดฐการ
ศาสตร
จุฬฐาลงกรณ
ทยาลัมยหาวิทยาลัย 5
กรมส่รวงมกั
เสริบมสหกรณ์
บ สถาบันพัฒนานโยบายและการจั
คณะรั
ศาสตร์ จุมฬหาวิ
าลงกรณ์
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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ยุทธศาสตรที่ 2.2 การสรางและพัฒนาสมรรถนะผูนําและบุคลากรเครือขายงานการสหกรณ
8. พัฒนาผูนําสหกรณที่มีคุณคา
9. เรงรัดการนําระบบสมรรถนะ/ความเปนมืออาชีพมาใช
10. สรางและปลูกฝงจิตสาธารณะแกบุคลากร
11. ปรับกระบวนทัศนเจาหนาที่ภาครัฐและผูมีสวนเกี่ยวของใหสอดคลองกับ
การสรางผูนําสหกรณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: การสรางการยอมรับการสหกรณ (ยุทธศาสตรยอมรับการสหกรณ)
ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร 9 แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ 3.1 การสรางการยอมรับการสหกรณ
1. กําหนดมาตรการการจัดตั้งสหกรณที่เอื้อตอการเปนองคการพึ่งพาตนเอง
2. สงเสริมสหกรณใหมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
ยุทธศาสตรที่ 3.2 การประชาสัมพันธ และการสมาชิกสัมพันธ
3. สงเสริมใหสมาชิกมีสวนรวมในการบริหาร
4. พัฒนาระบบกลไกการสนับสนุน/เกื้อหนุนการพึ่งตนเองและบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ
(CRM)
5. เพิ่มชองทางแกสมาชิกใหมีสวนรวม
6. สงเสริมใหสหกรณทุกแหงมีแผนการรณรงคสมาชิกใหออมเงิน
7. พัฒนาผลิตภัณฑและตราผลิตภัณฑสหกรณใหไดมาตรฐานเปนที่นิยม
8. ประชาสัมพันธเชิงรุก
9. สงเสริมสมรรถนะการใหบริการของบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: การขยายงานการสหกรณใหครอบคลุมสังคมไทย (ยุทธศาสตรการสหกรณกาวหนา)
ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร 8 แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ 4.1 การขยายงานการสหกรณ
1. สงเสริมสหกรณใหเปนผูประกอบการที่ดี
2. สงเสริมระบบสนับสนุนสหกรณของหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. สงเสริมการเปดตลาดใหมสําหรับสินคาและบริการสหกรณ
4. เพิ่มคุณภาพและปริมาณสวัสดิการแกสมาชิก
ยุทธศาสตรที่ 4.2 การสนับสนุนการขยายงานการสหกรณ
5. แกไขกฎหมาย ขอบังคับ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติใหเปนไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาการสหกรณ
6. เรงรัดการปรับปรุงงาน
7. พัฒนาเทคโนโลยีที่ตอเนื่อง
8. พัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณผานแมขาย

สหกรณร่วรมกั
วมกั
สถาบั
ฒนานโยบายและการจั
ดการฐคณะรั
จุฬาลงกรณ
มหาวิ
กรมส่งงเสริ
เสริมมสหกรณ์
บ บสถาบั
นพันฒพันานโยบายและการจั
ดการ คณะรั
ศาสตร์ฐศาสตร
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลั
ย ทยาลัย
6 กรมส
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
การขับเคลือ่ นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)

2. แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ ประมาณการงบประมาณและหนวยงานรับผิดชอบ
เพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 ไปสูการปฏิบัติ ปรากฏตามตารางตอไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเขมแข็งใหแกสหกรณ (ยุทธศาสตรการสหกรณเขมแข็ง)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
รวม 2 ยุทธศาสตร 11 แผนงาน
25 โครงการ

ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท)
2555

2556

2557

2558

2559

433.5

466.0

518.0

550.0

616.0

ยุทธศาสตรที่ 1.1 การปลูกฝงอุดมการณและคานิยมสหกรณใหแกผูที่เกี่ยวของ
ที่

โครงการ

ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท)
2555

2556

2557

2558

2559

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก/
สนับสนุน

แผนงานที่ 1.1 พัฒนาระบบและกลไกการสรางคุณคาสหกรณและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1

วิจัยเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการสรางคุณคาสหกรณและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.0

-

4.0

-

4.0

กสส./สสท./
สถาบันการศึกษา

2

ผสมผสานกิจการสหกรณตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

38.0

41.0

46.0

50.0

55.0

กสส./สสท./
ชุมนุมสหกรณ
กสส./สสท./
อ.ส.ม.ท.

แผนงานที่ 1.2 พัฒนาการประชาสัมพันธเผยแพรคุณคาสหกรณและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1

เผยแพรคุณคาสหกรณแกสหกรณภาคประชาชน

75.0

82.0

91.0

100.0

110.0

2

รายการสหกรณสูประชาชนผานเครือขายประชาสัมพันธ

4.0

5.0

5.0

5.0

6.0

สสท./ชุมนุม
สหกรณ/กรม
ประชาสัมพันธ/
อ.ส.ม.ท.

แผนงานที่ 1.3 เรงรัดกิจกรรมที่ปลูกฝงอุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ
1

ปลูกฝงอุดมการณสหกรณใหกับสหกรณเดิม

23.0

25.0

28.0

30.0

33.0

กสส./สสท.

2

ฝ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาหลั ก การและวิ ธี ก ารสหกรณ ใ ห กั บ
สหกรณตั้งใหม

4.0

5.0

5.0

5.0

6.0

กสส./สสท./
สถาบันการศึกษา

3

วิจัยเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของอุดมการณแตละประเภท

3.5

-

4.0

-

4.0

กสส./สสท./
สถาบันการศึกษา

4

พัฒนาจัดตั้งสถาบันนักบริหารสหกรณมืออาชีพ

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

กสส./สสท./
สถาบันการศึกษา

156.5

163.0

188.0

195.0

223.0

ยุทธศาสตรที่ 1.1 รวม 3 แผนงาน 8 โครงการ

หมายเหตุ : ในโอกาสที่การสหกรณของไทยครบรอบหนึ่งรอ ยปในป พ.ศ. 2559 ใหอ าศัยแผนงานที่เตรียมงานลวงหนา
ในป 2557-2558 และจัดงานครบรอบหนึ่งรอยปในป พ.ศ. 2559
*ชื่อยอหนวยงานที่ใชในแผนปฏิบัติการ
กสส. = กรมสงเสริมสหกรณ, สสท. = สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย, อ.ส.ม.ท. = องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย, กค.=กระทรวงการคลัง,
คพช. = คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ, กตส. = กรมตรวจบัญชีสหกรณ, ธ.ก.ส. = ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร,
วท. = กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กรมสงเสริมสหกรณ
สถาบันพัร่ฒวนานโยบายและการจั
ดการ คณะรัดฐการ
ศาสตร
จุฬฐาลงกรณ
ทยาลัมยหาวิทยาลัย 7
กรมส่รวงมกั
เสริบมสหกรณ์
มกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจั
คณะรั
ศาสตร์ จุมฬหาวิ
าลงกรณ์
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ยุทธศาสตรที่ 1.2 การบริหารจัดการขบวนการสหกรณ
ที่

โครงการ

ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท)
2555

2556

2557

2558

2559

หนวยงานรับผิดชอบหลัก/
สนับสนุน

แผนงานที่ 1.4 ผลักดันใหสหกรณใชมาตรฐานการบริหารในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ
1
2

ประกวดมาตรฐานการบริหารการสหกรณดีเดน
พัฒนาการบริหารสหกรณตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

4.0
8.0

5.0
9.0

5.0
10.0

5.0
10.0

6.0
11.0

แผนงานที่ 1.5 ผลักดันใหสหกรณใชการบริหารความเสีย่ งในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ
และสงเสริมใหสหกรณมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ
1
2

จัดการความรูเรื่องการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงในสหกรณ
สงเสริมใหสหกรณมีระบบควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง

23.0

25.0

28.0

30.0

33.0

15.0

17.0

19.0

20.0

22.0

คพช./กสส./กตส.
กสส./สสท./สถาบันการศึกษา

กตส./กสส./ธ.ก.ส./สหกรณ/
ขบวนการสหกรณ
กตส./กสส./ธ.ก.ส./สหกรณ/
ขบวนการสหกรณ

แผนงานที่ 1.6 พัฒนากลไกการประกันและลดความเสี่ยงทางการเงิน
1

กองทุนประกันเงินฝากในระดับ (National Pool)

12.0

13.0

14.0

15.0

17.0

2
3

พัฒนาระบบเตือนภัยดานการเงินสหกรณ
พัฒนากลไกที่ปรึกษาดานการเงินแกสหกรณ

23.0
12.0

25.0
13.0

28.0
14.0

30.0
15.0

33.0
17.0

คพช./สสท./ธ.ก.ส./
ชุมนุมสหกรณ
กตส./สหกรณ/ธ.ก.ส./กค.
กตส./กสส./ธ.ก.ส./กค.

แผนงานที่ 1.7 พัฒนาตัวแบบสหกรณที่ดี และการปรับโครงสรางการบริหารการสหกรณ
1

พัฒนาตัวแบบสหกรณที่ดีประเภทตาง ๆ

4.0

4.0

5.0

5.0

5.0

กสส./สสท./ชุมนุมสหกรณ/
สถาบันการศึกษา

2

การปรับโครงสรางการบริหารการสหกรณ

4.0

4.0

-

-

-

กสส./สสท./ชุมนุมสหกรณ/
สถาบันการศึกษา

แผนงานที่ 1.8 พัฒนาแนวทางปฏิบัติ “สหกรณใสสะอาด” และการจูงใจใหบุคลากรถือปฏิบัติ
1

ประกวด “สหกรณใสสะอาด” ดีเดนประจําป

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

คพช./กสส.

2

พัฒนานักบริหารสหกรณใสสะอาดดีเดน

12.0

13.0

14.0

15.0

17.0

คพช./สสท.

แผนงานที่ 1.9 สงเสริมการบริหารจัดการสหกรณตามเกณฑคุณภาพ และวางกรอบการมีธรรมาภิบาลในตัวแบบสหกรณ
1
2

ส ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การสหกรณ ต ามเกณฑ
คุณภาพและวางกรอบการมีธรรมาภิบาล
ประกาศเกียรติคณ
ุ สหกรณคณ
ุ ภาพประจําป
(Co-op Quality Award)

27.0

29.0

32.0

35.0

39.0

กสส./สสท.

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

คพช./กสส.

แผนงานที่ 1.10 จัดระบบและกลไกการพัฒนาผูนําและผูมีสวนเกี่ยวของ
1
2

พั ฒ นาระบบกลไกการพั ฒ นาผู นํ า และผู มี ส ว น
เกี่ยวของกับการสหกรณ
เสริมสมรรถนะผูนําและผูมีสวนเกี่ยวของกับ การ
สหกรณ

23.0

25.0

28.0

30.0

33.0

กสส./สสท./ สถาบันการศึกษา

38.0

41.0

46.0

50.0

55.0

กสส./สสท./ สถาบันการศึกษา

แผนงานที่ 1.11 ใชระบบคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
1
2

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในสหกรณตามแนว
ทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เสริมสรางจริยธรรมและคุณธรรมในสหกรณ

56.0

62.0

68.0

75.0

82.0

กสส./สสท./ สถาบันการศึกษา

12.0

13.0

14.0

15.0

17.0

กสส./สสท./ สถาบันการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 1.2 รวม 8 แผนงาน
17 โครงการ

277.0

303.0

330.0

355.0

393.0

งเสริ
มกับบสถาบั
สถาบันพันฒ
พัฒนานโยบายและการจั
นานโยบายและการจั
การ คณะรั
ฐศาสตร
จุฬาลงกรณ
หาวิยทยาลัย
กรมส่
งเสริมมสหกรณ
สหกรณ์ ร่รววมกั
ดการดคณะรั
ฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทมยาลั
8 กรมส

8

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
การขับเคลือ่ นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางและขยายเครือขายงานการสหกรณ
(ยุทธศาสตรเครือขายขบวนการสหกรณ)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
รวม 2 ยุทธศาสตร 11 แผนงาน
16 โครงการ

ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท)
2555

2556

2557

2558

2559

521.0

574.0

634.0

692.0

761.0

ยุทธศาสตรที่ 2.1 การสรางและขยายเครือขายงานการสหกรณ
ที่

โครงการ

ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท)
2555

2556

2557

2558

2559

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก/
สนับสนุน

แผนงานที่ 2.1 พัฒนาระบบเครือขายความรวมมือในการเชื่อมรอยหวงโซมลู คา (Value Chain) และหวงโซอุปทาน (Supply Chain)
1

พัฒนาระบบเครือขายในการเชื่อมรอยหวงโซมูลคา (Value
Chain)

60.0

66.0

73.0

80.0

88.0

กสส./
สถาบันการศึกษา

2

สงเสริมและพัฒนาระบบหวงโซอุปทาน (Supply Chain)

38.0

41.0

46.0

50.0

55.0

กสส./สสท./
ชุมนุมสหกรณ

แผนงานที่ 2.2 สงเสริมการพัฒนาสหกรณในทุกระดับและทุกประเภทใหเปนไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3
1

สัมมนาระดับชาติการพัฒนาการสหกรณ
ในชวงป พ.ศ. 2555-2559

6.0

7.0

7.0

8.0

9.0

คพช./กสส.

2

ประเมิ น ผลการพั ฒ นาการสหกรณ ต ามแผนพั ฒ นาการ
สหกรณ ฉบับที่ 3

3.0

3.0

4.0

4.0

4.0

กสส./
สถาบันการศึกษา

56.0

62.0

68.0

75.0

82.0

กสส./สสท.

19.0

20.0

22.0

ธ.ก.ส./
ชุมนุมสหกรณ

แผนงานที่ 2.3 จัดระบบการสงเสริมเครือขายธุรกิจของสหกรณ
1

พัฒนาระบบการสงเสริมเครือขายธุรกิจสหกรณ

แผนงานที่ 2.4 เชื่อมโยงใหเกิดการสนับสนุนดานการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร
1

เชื่อมโยงระบบการเงินภายใตกลไกของ ธ.ก.ส. รวมกับ
ชุมนุมสหกรณ

15.0

17.0

แผนงานที่ 2.5 สงเสริมสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) และชุมนุมสหกรณใหเปน
องคการนําการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ
1

สัมมนา สสท. และชุมนุมสหกรณในการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3

15.0

17.0

19.0

20.0

22.0

คพช./กสส.

2

สัมมนาผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณประจําป

19.0

21.0

23.0

25.0

28.0

คพช./กสส.

45.0

50.0

55.0

60.0

66.0

กสส./สสท.

แผนงานที่ 2.6 เรงรัดการสรางกิจกรรมรวมของเครือขายสหกรณ
1

พัฒนาและสงเสริมกิจกรรมรวมของเครือขายสหกรณ

แผนงานที่ 2.7 สงเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการเงินระหวางสหกรณที่จดทะเบียนกับกลุมเกษตรกรและสหกรณภาคประชาชน
(กลุม/องคกรประชาชน) ที่มิไดจดทะเบียนเปนสหกรณ
1

เชือ่ มโยงธุรกิจการเงินระหวางสหกรณกับเกษตรกร

12.0

13.0

14.0

15.0

17.0

ยุทธศาสตรที่ 2.1 รวม 7 แผนงาน 10 โครงการ

269.0

297.0

328.0

357.0

393.0

กสส./ธ.ก.ส.

กรมสงเสริมสหกรณ
มกัมบสหกรณ์
สถาบันพัร่วฒมกันานโยบายและการจั
ดการ คณะรัดฐการ
ศาสตร
าลงกรณจุฬมหาวิ
ทยาลัมยหาวิทยาลัย 9
กรมส่รงวเสริ
บ สถาบันพัฒนานโยบายและการจั
คณะรัจุฐฬศาสตร์
าลงกรณ์

9

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
การขับเคลือ่ นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)

ยุทธศาสตรที่ 2.2 การสรางและพัฒนาสมรรถนะผูนําและบุคลากรเครือขายงานการสหกรณ
ที่

โครงการ

ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก/
สนับสนุน

2555

2556

2557

2558

2559

15.0

17.0

19.0

20.0

22.0

สสท./กสส./
สถาบันการศึกษา

แผนงานที่ 2.8 พัฒนาผูนําสหกรณที่มีคุณคา
1

สรางตัวแบบกระบวนการสรางผูนําสหกรณที่มีคุณคา

แผนงานที่ 2.9 เรงรัดการนําระบบสมรรถนะ/ความเปนมืออาชีพมาใช
1

เพิ่มสมรรถนะบุคลากรของสหกรณ

75.0

82.0

91.0

100.0

110.0

กสส./
สถาบันการศึกษา

2

พัฒนานักบริหารการสหกรณมืออาชีพ

56.0

62.0

68.0

75.0

82.0

กสส./
สถาบันการศึกษา

38.0

41.0

46.0

50.0

55.0

กสส./
สถาบันการศึกษา

แผนงานที่ 2.10 สรางและปลูกฝงจิตสาธารณะแกบุคลากร
1

เสริมสรางและปลู กฝงจิตสาธารณะแกบุคลากรของสหกรณ
ทั่วประเทศ

แผนงานที่ 2.11 ปรับกระบวนทัศนเจาหนาที่ภาครัฐและผูมีสวนเกี่ยวของใหสอดคลองกับการสรางผูนําสหกรณ
1

สัมมนาเจาหนาที่ภาครัฐและผูนําสหกรณ

56.0

62.0

68.0

75.0

82.0

กสส./สสท.

2

จัด เวทีระดมความคิ ดเห็น เพื่ อพั ฒนาความรวมมือระหว า ง
สหกรณทุกประเภทกับภาครัฐ

12.0

13.0

14.0

15.0

17.0

กสส./
สถาบันการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 2.2 รวม 4 แผนงาน 6 โครงการ

252.0

277.0

306.0

335.0

368.0

สหกรณร่วรมกั
วมกั
สถาบั
ฒนานโยบายและการจั
ดการฐคณะรั
จุฬาลงกรณ
มหาวิ
กรมส่งงเสริ
เสริมมสหกรณ์
บ บสถาบั
นพันฒพันานโยบายและการจั
ดการ คณะรั
ศาสตร์ฐศาสตร
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลั
ย ทยาลัย
10 กรมส

10

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
การขับเคลือ่ นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสรางการยอมรับการสหกรณ (ยุทธศาสตรยอมรับการสหกรณ)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
รวม 2 ยุทธศาสตร 9 แผนงาน
18 โครงการ

ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท)
2555

2556

2557

2558

2559

319.0

352.0

385.0

416.0

460.0

ยุทธศาสตรที่ 3.1 การสรางการยอมรับการสหกรณ
ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท)
ที่
โครงการ
2555

2556

2557

2558

2559

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก/
สนับสนุน

แผนงานที่ 3.1 กําหนดมาตรการการจัดตั้งสหกรณที่เอื้อตอการเปนองคการพึ่งพาตนเอง
1

เสริมสรางและปรับปรุงมาตรการการจัดตั้งสหกรณใหมใหเปน
องคการพึ่งพาตนเอง

7.0

7.0

8.0

9.0

10.0

กสส./สสท./ธ.ก.ส.

2

สนับสนุนสหกรณพึ่งพาตนเองรูปแบบตาง ๆ

8.0

9.0

10.0

10.0

11.0

กสส./สสท./ธ.ก.ส.

3

รณรงค ใ ห ส หกรณ มี ก ลไกการสะสมทุ น จากแหล ง เงิ น ทุ น
ภายในสหกรณเพิ่มขึ้น

12.0

13.0

14.0

15.0

17.0

กสส./สสท./ธ.ก.ส.

แผนงานที่ 3.2 สงเสริมใหสหกรณมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
1

สั ม มนาหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ พั ฒ นาระบบและกลไก
สงเสริมสหกรณใหมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)

8.0

9.0

10.0

10.0

11.0

กสส./สสท./ธ.ก.ส.

2

สงเสริมสหกรณใหมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)

15.0

17.0

19.0

20.0

22.0

กสส./สสท./ธ.ก.ส.

ยุทธศาสตรที่ 3.1 รวม 2 แผนงาน 5 โครงการ

50.0

55.0

61.0

64.0

71.0

กรมสงเสริมสหกรณ
มกับมสหกรณ์
สถาบันพัร่ฒ
นานโยบายและการจั
ดการ คณะรัดฐการ
ศาสตร
าลงกรณจุมฬหาวิ
ทยาลัมยหาวิทยาลัย 11 11
กรมส่รงวเสริ
วมกั
บ สถาบันพัฒนานโยบายและการจั
คณะรัจุฬฐศาสตร์
าลงกรณ์

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
การขับเคลือ่ นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)

ยุทธศาสตรที่ 3.2 การประชาสัมพันธ และการสมาชิกสัมพันธ
โครงการ

ที่

ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท)
2555

2556

2557

2558

2559

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก/
สนับสนุน

แผนงานที่ 3.3 สงเสริมใหสมาชิกมีสวนรวมในการบริหาร
1

จัดเวทีสัมมนาระดับชาติ “สมาชิกสัมพันธ”

20.0

22.0

24.0

26.0

29.0

คพช./กสส.

2

สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารงานสหกรณ

23.0

25.0

28.0

30.0

33.0

กสส./สสท.

แผนงานที่ 3.4 พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุน/เกื้อหนุนการพึ่งตนเองและบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ (CRM)
1

สัมมนาหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาระบบและกลไก
การพึ่งพาตนเองของสหกรณ

15.0

17.0

19.0

20.0

22.0

กสส./สสท./ธ.ก.ส.

2

สงเสริมเครือขายการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ (CRM)

40.0

44.0

48.0

53.0

58.0

กสส./สสท./ธ.ก.ส.

แผนงานที่ 3.5 เพิ่มชองทางแกสมาชิกใหมีสวนรวม
1

จัดทํา Website สื่อขาวสารระหวางสมาชิก

4.0

5.0

5.0

5.0

6.0

กสส.

2

จัดทําวารสาร “สมาชิกสหกรณสัมพันธ”

12.0

13.0

14.0

15.0

17.0

สสท./กสส.

แผนงานที่ 3.6 สงเสริมใหสหกรณทุกแหงมีแผนการรณรงคสมาชิกใหออมเงิน
1

จัดทําบัญชีครัวเรือน

15.0

17.0

19.0

20.0

22.0

กสส./กตส.

2

รณรงคสมาชิกออมเงินตอเนื่อง

12.0

13.0

14.0

15.0

17.0

กสส./สสท./
สหกรณ/ธ.ก.ส.

แผนงานที่ 3.7 พัฒนาผลิตภัณฑและตราผลิตภัณฑสหกรณใหไดมาตรฐานเปนที่นิยม
1

จัดทําฐานขอมูลสินคามาตรฐานสหกรณ

20.0

22.0

24.0

26.0

29.0

กสส./สหกรณ

2

สงเสริมการบมเพาะธุรกิจเพื่อสรางมาตรฐานผลิตภัณฑ
และตราผลิตภัณฑสหกรณ

40.0

44.0

48.0

53.0

58.0

ธ.ก.ส./กสส.

แผนงานที่ 3.8 ประชาสัมพันธเชิงรุก
1

สรางภาพลักษณของสหกรณประเภทตาง ๆ

6.0

7.0

7.0

8.0

9.0

สหกรณ/กสส.

2

ประชาสัมพันธผลงานสหกรณผานสื่อมวลชน

12.0

13.0

14.0

15.0

17.0

สหกรณ/กสส.

50.0

55.0

60.0

66.0

72.0

สหกรณ

269.0

297.0

324.0

352.0

389.0

แผนงานที่ 3.9 สงเสริมสมรรถนะการใหบริการของบุคลากร
1

เพิ่มสมรรถนะการใหบริการของบุคลากร

ยุทธศาสตรที่ 3.2 รวม 7 แผนงาน 13 โครงการ

สหกรณร่วรมกัวมกั
สถาบั
ฒนานโยบายและการจั
ดการฐคณะรั
จุฬาลงกรณ
มหาวิ
กรมส่งงเสริ
เสริมมสหกรณ์
บ บสถาบั
นพันฒพันานโยบายและการจั
ดการ คณะรั
ศาสตร์ฐศาสตร
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลั
ย ทยาลัย
12 กรมส

12

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
การขับเคลือ่ นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การขยายงานการสหกรณใหครอบคลุมสังคมไทย
(ยุทธศาสตรการสหกรณกาวหนา)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
รวม 2 ยุทธศาสตร 8 แผนงาน
15 โครงการ

ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท)
2555

2556

2557

2558

2559

274.0

303.0

332.0

362.0

398.0

ยุทธศาสตรที่ 4.1 การขยายงานการสหกรณ
โครงการ

ที่

ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก/
สนับสนุน

2555

2556

2557

2558

2559

25.0

28.0

30.0

33.0

36.0

กสส.

แผนงานที่ 4.1 สงเสริมสหกรณใหเปนผูประกอบการที่ดี
1

พัฒนาสหกรณเชิงธุรกิจ

แผนงานที่ 4.2 สงเสริมระบบสนับสนุนสหกรณของหนวยงานที่เกี่ยวของ
1

พัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศการบริหารจัดการสหกรณ

15.0

17.0

19.0

20.0

22.0

กสส./วท.

2

พัฒนาระบบเตือนภัยสหกรณที่เหมาะสม

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

กตส./กสส./สสท.

แผนงานที่ 4.3 สงเสริมการเปดตลาดใหมสําหรับสินคาและบริการสหกรณ
1

สรางเครือขายเชื่อมโยงระหวางสหกรณในกลุมประเทศที่มี
ศักยภาพ

3.0

3.0

4.0

4.0

4.0

กสส./สสท.

2

เปดตลาดใหมในประเทศและตางประเทศ

35.0

39.0

42.0

47.0

51.0

กสส./สสท./
กระทรวงการ
ตางประเทศ

แผนงานที่ 4.4 เพิ่มคุณภาพและปริมาณสวัสดิการแกสมาชิก
1

พัฒนาสวัสดิการสําหรับสมาชิกสหกรณ

5.0

6.0

6.0

7.0

8.0

กสส./สสท./สหกรณ

2

ปรับปรุงคุณภาพสวัสดิการสมาชิกสหกรณ

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

กสส./สสท./สหกรณ

103.0

115.0

125.0

137.0

149.0

ยุทธศาสตรที่ 4.1 รวม 4 แผนงาน 7 โครงการ

กรมสงเสริมสหกรณ
มกับมสหกรณ์
สถาบันพัร่ฒ
นานโยบายและการจั
ดการ คณะรัดฐการ
ศาสตร
าลงกรณจุมฬหาวิ
ทยาลัมยหาวิทยาลัย 13 13
กรมส่รงวเสริ
วมกั
บ สถาบันพัฒนานโยบายและการจั
คณะรัจุฬฐศาสตร์
าลงกรณ์

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
การขับเคลือ่ นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)

ยุทธศาสตรที่ 4.2 การสนับสนุนการขยายงานการสหกรณ
ที่

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก/
สนับสนุน

ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท)

โครงการ

2555

2556

2557

2558

2559

แผนงานที่ 4.5 แกไขกฎหมาย ขอบังคับ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณและประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาการสหกรณ
1

จัดการความรูดานกฎระเบียบการสหกรณ

35.0

38.0

42.0

46.0

51.0

กสส./สสท.

2

ปรับ ปรุ งพั ฒ นากฎหมายให ส อดคล องกั บ แผนพั ฒ นาการ
สหกรณ ฉบับที่ 3

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

กสส./สสท.

3

รณรงคการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ

12.0

13.0

14.0

15.0

17.0

กสส.

แผนงานที่ 4.6 เรงรัดการปรับปรุงงาน
1

ปรับปรุงกระบวนการการใหบริการของสหกรณ

30.0

33.0

36.0

40.0

44.0

สหกรณ/กสส.

2

พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

12.0

13.0

14.0

15.0

17.0

สหกรณ/กสส.

แผนงานที่ 4.7 พัฒนาเทคโนโลยีที่ตอเนื่อง
1

ปรับเปลี่ยนการใชเทคโนโลยีสมัยใหมของสหกรณ

15.0

17.0

19.0

20.0

22.0

สหกรณ

2

การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของสหกรณ

35.0

39.0

43.0

47.0

52.0

สหกรณ

พัฒนาระบบและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับชาติ
(National Pool)

30.0

33.0

37.0

40.0

44.0

สสท./วท.

ยุทธศาสตรที่ 4.2 รวม 4 แผนงาน 8 โครงการ

171.0

188.0

207.0

225.0

249.0

แผนงานที่ 4.8 พัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณผานแมขาย
1

รวม 4 ประเด็นยุทธศาสตร
(8 ยุทธศาสตร 39 แผนงาน 74 โครงการ)

ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท)
2555

2556

2557

2558

2559

1,547.5 1,695.0 1,869.0 2,020.0 2,235.0

สหกรณร่วรมกั
วมกั
สถาบั
ฒนานโยบายและการจั
ดการฐคณะรั
จุฬาลงกรณ
มหาวิ
กรมส่งงเสริ
เสริมมสหกรณ์
บ บสถาบั
นพันฒพันานโยบายและการจั
ดการ คณะรั
ศาสตร์ฐศาสตร
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลั
ย ทยาลัย
14 กรมส

14

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)

16 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)

18 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การขับเคลื
ฒนาการสหกรณ์
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
การขับเคลือ่ นแผนพัฒนาการสหกรณ
ฉบั่อบนแผนพั
ที่ 3 (พ.ศ.
2555-2559)

4. การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ
4.1 หลักการและวัตถุประสงคการบริหารจัดการแผนฯ สูการปฏิบัติ
การบริหารจัดการแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 ไปสูการปฏิบัติเปนเรื่องที่สําคัญมากโดยเฉพาะ
ในชวงที่สังคมไทยเกิดปญหาตาง ๆ ที่มีผลกระทบในวงกวาง จําเปนที่ทุกภาคสวนตองรวมเปลี่ยนแปลง และ
สรางการสหกรณตามวิสัยทัศนของแผน ดวยการบริหารจัดการแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 ไปสูการปฏิบัติ
ที่เปนระบบและเปนขั้นตอนตามหลักของ P-D-C-A กลาวคือ
- P: Plan ตองจัดทําแนวทางยุทธศาสตรใหชัดเจนทั้งวัตถุประสงค เปาหมายและแนวทาง ตองจัดทําระบบ
การบริหารจัดการ อาทิ กระบวนการ วิธีการและเครื่องมือตาง ๆ ในการนําทางและกํากับการบริหารจัดการแผน
ไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
- D: Do ทุกภาคสวนมีการปฏิบัติงานภายใตระบบที่ออกแบบไวอยางจริงจังและเต็มประสิทธิภาพ
- C: Check ดําเนินการตรวจสอบติดตามความกาวหนา และประเมินผลที่สะทอนผลกระทบและความ
พึงพอใจของประชาชนที่มตี อผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น
- A: Act การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการดําเนินงานใหการขับเคลื่อนแผนบรรลุตามวัตถุประสงค
ที่กําหนด
ดังนั้น ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 สูการปฏิบัติ จึงขึ้นอยูกับ
ความชัดเจนของแผนและระบบการบริหารจัดการแผนสูการปฏิบัติ การรับรู เขาใจ และตระหนักถึงภารกิจ
และความรับผิดชอบรวมกันของทุกภาคสวนในสังคมตอการพัฒนาประเทศภายใตทิศทางที่ไดรวมกันกําหนดขึ้น
โดยมีหลักการและวัตถุประสงค ดังนี้

(1) หลักการ

แนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 อาศัยแนวพระราชดํารัส “เขาใจ เขาถึง
พัฒนา” เพื่อสรางการยอมรับ และมีสวนรวมพัฒนาการสหกรณอยางกวางขวาง มุงใหเกิดการบูรณาการ
เชื่อมโยงแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 กับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการ
แผนดินของหนวยงานราชการ ยุทธศาสตรกระทรวง จังหวัดและกลุมจังหวัด และทองถิ่น พรอมทั้งผลักดันให
สหกรณดําเนิ น การภายใตวิถีพอเพีย ง เพื่อรว มพัฒ นาตนเอง ชุมชน และสั งคม เปนการอยูร วมกันอยางมี
ความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และเกิดภูมิ คุมกันตอการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การบริหารจัดการ
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 จะตองดําเนินการบนหลักการสําคัญ 4 ประการ ดังนี้
1. ใหภาคีการพัฒนาสหกรณเขาใจ ยอมรับและใชแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 เปนกรอบทิศทางหลัก
ในการพัฒนาการสหกรณ ในขณะที่ภาคีการพัฒนาเขาใจบทบาทของตนเอง ในการรวมพัฒนา
อยางชัดเจน
2. กระจายการพัฒนาลงสูพื้นที่ตามแนวทาง “ภูมิสังคม” โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และ
การมีสวนรวม (Area Function Participation: A-F-P) ใหจังหวัดเปนพื้นที่ดําเนินการขับเคลื่อน
การพัฒนา และเปนจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสูระดับประเทศ และระดับประเทศสูชุมชน
3. ใชปจจัยดานองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการขับเคลื่อนการพัฒนา
การสหกรณในทุกสวนของระบบเศรษฐกิจและสังคม และในทุกพื้นที่ ทองถิ่น และชุมชน
4. ใชกลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอยาง
บูรณาการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
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(2) วัตถุประสงค

1. เพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 สูการปฏิบัติ สามารถสนอง
ความตองการของคนไทยทั้งประเทศ
2. เพื่อเสริมสรางบทบาททุกภาคีใหมีสวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3
สูการปฏิบัติ เกิดความรวมมือ และดําเนินการแบบบูรณาการ
3. เพื่อเสริมสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 สูการปฏิบัติ
ในทุกระดับอยางมีสัมฤทธิผล
4. เพื่อใหการติดตามและประเมินผลเชื่อมโยงอยางเปนระบบตั้งแตภาพรวมของประเทศลงสูระดับ
ภูมิภาค พื้นที่ และชุมชน

4.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ สูการปฏิบัติ
(1) สงเสริมใหทุกภาคสวนใชหลักเขาใจ-เขาถึง-พัฒนา
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 จะตองสรางความเขาใจกับ ทุกภาคีถึงวัตถุประสงค
เปาหมายของแผนและบทบาทของแตละภาคีที่มีสวนร วมนําแผนไปปฏิบัติ ซึ่งตองเขาใจสถานการณและการ
เปลี่ ย นแปลง เขาใจประชาชนแตล ะพื้น ที่ และเขาถึงความตองการของประชาชน นําไปสู การส งเสริมให
ประชาชนพัฒนาตนเองและมีสวนรวมพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง โดยเฉพาะภาคีในระดับพื้นที่ ผานกระบวนการ
และเครื่องมือตาง ๆ ดังนี้
1. จัดทํากรอบแนวทางการผลักดันการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 เผยแพรใหภาคี
การพัฒนารับรู เกิดความรวมมือในการนําแผนไปปฏิบัติอยางจริงจัง จั ดทําแผนพัฒนาการสหกรณ
ฉบับที่ 3 ในรูปแบบที่เขาใจงาย และคูมือการประสานแผนแตละระดับที่ทุกภาคสวนสามารถนําไป
ปรับใช ใหเกิดบูรณาการการทํางานรวมกัน รวมทั้งจัดทําเอกสารรวบรวมวิธีการขับเคลื่อนแผน
และกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ หรือกรณีตัวอยางที่ประสบความสําเร็จโดยการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐและภาคีตาง ๆ เพื่อเผยแพรใหภาคีการพัฒนานําไปปรับใชตามความเหมาะสม
2. จัดทําแผนปฏิบัติการเผยแพรและสื่อสารการพัฒนา ใหเปนเครื่องมือในการสงเสริมการพัฒนา
แบบบูรณาการโดยใชหลักการตลาดในการสรางความตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาการสหกรณ
ฉบั บ ที่ 3 เป นเครื่องมือหลักของการพัฒนาในทุกระดับ นําไปปรับใชใหบังเกิดผลอยางจริงจัง
โดยสื่อสารประชาสัมพันธอยางเหมาะสม สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพผาน
บุคคลสื่อมวลชนทั้งระดับชาติและทองถิ่น กิจกรรม และสื่อสมัยใหม รวมทั้งการสรางเครือขาย
ใหขอมูลขาวสารกระจายไปยังพื้นที่ตาง ๆ อยางกวางขวางและตอเนื่อง พรอมทั้งพัฒนาบุคลากร
ใหสามารถทําหนาที่สื่อสารและถายทอดสาระหลักของแผนพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ผลักดันใหภาคการเมืองยอมรับและมีนโยบายใหนําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 ไปใชในการ
พัฒนาประเทศ โดยนํามาประกอบการจัดทํานโยบายทางการของพรรคการเมือง และในการจัดทํา
นโยบายของรัฐบาล
4. จั ดเวที และกระบวนการที่เ น น การปฏิ บัติการรว มกัน โดยใชความรู ความเขา ใจทั้ งดานสาระ
การพัฒนา ความแตกตางของสภาพแวดลอมของแตละพื้นที่ ความเขาใจซึ่งกันและกันในกลุ ม
ผูเกี่ยวของ และการทํางานแบบเครือขาย เปนวิธีการผลักดันการพัฒนาในแตละระดับและพื้นที่
เปดโอกาสใหประชาชนแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ นําเสนอขอมูลขาวสาร สภาพปญหา
และความต อ งการของชุ ม ชน ข อ จํ า กั ด ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ แ ละผู เ กี่ ย วข อ ง เกิ ด การประสาน
กรมส่งงเสริ
เสริมมสหกรณ์
นพันฒพันานโยบายและการจั
ดการ ดคณะรั
ศาสตร์ฐศาสตร
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลั
ย ทยาลัย
สหกรณร่วรมกั
วมกับ บสถาบั
สถาบั
ฒนานโยบายและการจั
การ ฐคณะรั
จุฬาลงกรณ
มหาวิ
20 กรมส
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ประโยชนการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 นํามาซึ่งความตอเนื่องของการพัฒนา
และกอใหเกิดความสําเร็จสูงสุด

(2) การจัดทําแผนระดับปฏิบัติการ
กรมสงเสริมสหกรณรวมกับภาคีตาง ๆ ที่เกี่ยวของจัดทําแผนระดับรองภายใตยุทธศาสตรแผนพัฒนา
การสหกรณ ฉบับที่ 3 ไดแก แผนงานและโครงการตาง ๆ และงบประมาณ เปนรายป ตั้งแตป พ.ศ. 25552559 (รวม 5 ป) ครอบคลุมสาระและบทบาทภาคีการพัฒนาที่กวางขวาง และมีแผนปฏิบัติการที่มีความ
ชัดเจนทั้งแผนงาน โครงการ งบประมาณดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก ผูมีสวนรวม กระบวนการทํางาน และ
ระยะเวลา เป น เครื่ อ งมือ ในการขับ เคลื่ อ นแผนสู การปฏิบัติ ได อย างจริง จัง และต องคัด เลื อกผู ที่มี ความรู
ความสามารถมาบริ ห ารโครงการเพื่ อ ให ส ามารถทํ า งานได ต อ เนื่ อ งและราบรื่ น รวมทั้ ง นํ า วิ ท ยาศาสตร
และเทคโนโลยีมาใชประโยชนในแผนงานและโครงการเหลานี้เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของการพัฒนาประเทศ
การสงเสริมและสนับสนุนใหสหกรณและองคการตาง ๆ ที่เกี่ยวของจัดทําแผนขององคการโดยนํา
เนื้อหาสาระในแผนนี้ไปใชอยางจริงจัง

(3) สรางความเชื่อมโยง
สรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดิน และแผนระดับอื่น ๆ โดยมีคนและชุมชนเปนศูนยกลางการพัฒนา บนพื้นฐานการมีสวนรวมของภาคี
การพัฒนาทุกฝาย ในการเชื่อมโยงเปาหมายหลักของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 ไปสูเปาหมายและ
วิธีปฏิบัติของแผนแตละระดับ รวมถึงกําหนดความรับผิดชอบตอการบรรลุเปาหมายหลักของแตละภาคี และ
กรมสงเสริมสหกรณประสานในการมีส ว นรว มในแผนพัฒ นาจังหวัด /กลุ มจังหวัด เพื่ออาศัยเปนเครื่องมือ
สนั บ สนุ น การขับ เคลื่ อนแผนพัฒ นาการสหกรณ ฉบับที่ 3 ลงสู พื้นที่ โดยคํานึงถึ งศักยภาพของพื้นที่และ
ความตองการของประชาชน

(4) กลไกการขับเคลื่อนแผนฯ
เพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพกลไกการขับ เคลื่ อนแผนฯ ทั้ งกลไกระดั บชาติ และกลไกอื่ น ๆ ให รว มผลั กดั น
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 สูการปฏิบัติ เกิดความตอเนื่องและประสานการพัฒนาภายใตแผนพัฒนา
การสหกรณ ฉบับที่ 3 มากขึ้น
1. กรมสงเสริมสหกรณ ทําหนาที่สรางความเขาใจ ประสานความรวมมือระหวางภาคีการพัฒนาตาง ๆ
และคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนฯ ระดับตาง ๆ ทั้งในสวนกลางและพื้นที่ ใหสามารถผลักดัน
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 สูการปฏิบัติอยางจริงจัง
2. เชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติที่มีอยูใหนํายุทธศาสตรของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 มาเปน
กรอบการดํ า เนิ น งานอย า งเป น รู ป ธรรม โดยเชื่ อ มโยงทั้ ง สาระ เป า หมาย ตั ว ชี้ วั ด และให
คณะกรรมการระดับชาติรับผิ ดชอบเปาหมายและตัวชี้วัดรวมกัน อาทิ คณะกรรมการนโยบาย
เศรษฐกิจสรางสรรค คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
คณะกรรมการโลจิ ส ติ ก ส คณะกรรมการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม และคณะกรรมการพั ฒ นา
การทองเที่ยว ฯลฯ
3. ปรับปรุงกลไกที่มีอยูในภาครัฐและเอกชนใหเขมแข็งและมีพลัง ในการผลักดันแนวทางการพัฒนาใน
ยุทธศาสตรแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 ไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรมในทุกระดับ โดยนํา
หลักการตลาดและเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน
กรมสงเสริมสหกรณ
มกัมบสหกรณ์
สถาบันพัร่วฒมกันานโยบายและการจั
ดการ คณะรัดฐการ
ศาสตร
าลงกรณจุฬมหาวิ
ทยาลัมยหาวิทยาลัย 21 21
กรมส่รงวเสริ
บ สถาบันพัฒนานโยบายและการจั
คณะรัจุฐฬศาสตร์
าลงกรณ์
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4. กําหนดใหกลไกระดับจังหวัดเปนจุดเชื่อมโยงการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณระดับประเทศ
และพื้นที่ จากการที่จังหวัดมีหนาที่ตามกฎหมายในการทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ซึ่งตองเชื่อมโยงกระบวนการและสาระของแผนทั้งในลักษณะจากบนลงลาง ไดแก แผนพัฒนาการ
สหกรณ ฉบับที่ 3 แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง และจากลางขึ้น
บน ไดแก แผนทองถิ่น แผนชุมชน แผนภาคเอกชน โดยแปลงวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด
ตลอดจนประเด็นการพัฒนาสําคัญสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่ไวในแผนพัฒนาจังหวัด /กลุมจังหวัด
และมีกระบวนการทํางานรวมกันกับผูเกี่ยวของทุกภาคสวนในพื้นที่
5. ประสานและผลักดันใหกลไกนอกภาครัฐมีสวนรวมขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 มากขึ้น
โดยสรางความรวมมือจากภาคีพัฒนาตาง ๆ ใหแปลงแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 สูการปฏิบัติ
ภายใตกลไกที่มีอยู อาทิ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย สมาคมวิชาชีพ รวมถึงองคกรอิสระตาง ๆ
6. ใชระบบงานวิจัยเปนเครื่องมือพัฒนาสหกรณในระดับทองถิ่นชุมชน โดยสงเสริมใหเกิดความรวมมือ
ระหวางหนวยงานสงเสริมการวิจัย อาทิ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
สํ า นั กงานคณะกรรมการนโยบายวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัต กรรมแห ง ชาติ (สวทน.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) รวมกับ
จังหวัด และองคกรปกครองสว นทองถิ่น โดยมีสถาบันการศึกษาเปนแกนหลักในการเชื่อมโยง
เครือขายการวิจัย ที่จะนํากระบวนการวิจัยและพัฒนามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับภูมิสังคมของ
แตละพื้นที่ เกิดเปนความรูที่นํามาตอยอดหรือผสมผสานกับความรูสมัยใหมนํามาพัฒนาชุมชน
ใหเข็มแข็ง เปนกลไกหลักในการพัฒนาพื้นที่ในแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3

(5) บทบาทของภาคสวน
เสริมสรางบทบาทของทุกภาคสวนใหสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มุงเสริมสรางความเขมแข็งใหภาคีตาง ๆ สามารถผลักดันและดําเนินการตามแนวทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 ไดอยางเหมาะสม โดย
1. พัฒนาศักยภาพประชาชนใหมีบทบาทสําคัญในกระบวนการพัฒนาสหกรณ สามารถรักษาและใชสิทธิ
หนาที่ความเปนสมาชิกสหกรณอยางถูกตองและเหมาะสม ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ที่จะตอง
ปฏิ บั ติ ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบอย า งเต็ ม ที่ต ามบทบาทของตนให ส อดคล อ งกั บ หลั ก การสหกรณ
มีจิตสาธารณะและความกระตือรือรนที่จะเขามามีสวนรวมในการแกปญหาของสหกรณ มีคุณธรรม
และจริยธรรมเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยผลักดันใหเกิดกระบวนการเรียนรู ทั้งในและนอก
ระบบการศึกษาที่สรางประชาชนไทยให มีความรูความเขาใจการสหกรณ เปนกําลังสํ าคัญที่จะ
พัฒนาการสหกรณใหเจริญกาวหนา
2. เสริมสรางความเขมแข็งของสหกรณในชุมชนใหพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง มีสวนรวมพัฒนา
ชุมชนกับภาคีการพัฒนาตาง ๆ โดย
(1) พัฒนาความรูและการจัดการความเสี่ยงใหสหกรณในชุมชน ผานผูรู/ปราชญชาวบาน เสริมดวย
ความรูจากภายนอกผานเครือขายการวิจัยในพื้นที่ นําความรูและกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร
ที่ใชห ลั กเหตุและผลมาพัฒ นาสหกรณ และส งเสริมให เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรูทางดา น
สหกรณใหกวางขวางในทุกระดับจากชุมชน ตําบล สูอําเภอและจังหวัด เกิดความรูที่สามารถ
นํามาใชในการพัฒนาและบริหารจัดการความเสี่ยงตาง ๆ เชน การจัดทําแผนและขับเคลื่อน
กรมส่
งเสริมมสหกรณ
สหกรณ์ ร่รววมกั
ดการดคณะรั
ฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทมยาลั
งเสริ
มกับบสถาบั
สถาบันพันพัฒฒนานโยบายและการจั
นานโยบายและการจั
การ คณะรั
ฐศาสตร
จุฬาลงกรณ
หาวิยทยาลัย
22กรมส
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การพัฒนาสหกรณของชุมชน การมีสวนรวมในการบริหารสหกรณ การแกปญหา และปองกัน
ความเสี่ยงดวยการใหความรูแกชุมชนอยางตอเนื่อง เปนตน
(2) ส งเสริ ม การรวมตั ว ร ว มคิดร ว มทํา ของสมาชิ กสหกรณชุ ม ชนอย างกวา งขวาง สามารถทํ า
แผนการพั ฒ นาสหกรณ ที่ ส อดคล อ งกั บ วั ฒ นธรรมอั น หลากหลายของชุ ม ชนท อ งถิ่ น
และขับเคลื่อนการพัฒนาดวยตนเอง
(3) สงเสริมใหเกิดการทํางานรวมกันระหวางภาคประชาชน องคกรปกครองส วนทองถิ่น และ
สถาบันการศึกษาในทองถิ่น โดยเสริมสรางบทบาทภาคประชาชนในการสะทอนความตองการ
ชุ ม ชน สร า งความพร อ มในการร ว มคิ ด ร ว มดํ า เนิ น การ ร ว มรั บ ผิ ด ชอบ ร ว มติ ด ตาม
ความกาวหนาและตรวจสอบการพัฒนาสหกรณ รวมทั้งนําสิ่งที่ชุมชนริเริ่มสรางสรรคเขาสู
ระบบการพัฒนาสหกรณของทองถิ่น
3. เสริมสรางความเขมแข็งใหสหกรณทุกรูปแบบ สามารถดําเนินงานตามภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ
โดยพัฒนาศักยภาพของสหกรณใหแข็งแกรง มีการบริหารจัดการที่คลองตัว ยืดหยุน ลดขั้นตอน
และกําหนดกฎระเบียบที่เอื้อใหการดําเนินงานเปนไปไดรวดเร็วและราบรื่น สามารถพึ่งตนเอง
ไดเต็มที่
4. เพิ่มขีดความสามารถใหสหกรณสามารถปฏิบัติหนาที่ตอบสนองความตองการของสมาชิก ไดแก
(1) ดานการบริหารจัดการ โดยสงเสริมการทํางานรวมกันระหวางสหกรณกับภาคประชาสังคม
อยางใกลชิด และผลักดันใหประชาชนมีสวนรวมทางตรงในการบริหารงานสหกรณมากขึ้น
โดยเฉพาะการส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชน การออกมาตรการกํ า หนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ
เกี่ย วกับ การมีส ว นร ว มของประชาชนในดานตาง ๆ และรับรองสิ ทธิของประชาชนในการ
บริหารงานสหกรณ การสรางเครือขายความรวมมือในการปฏิบัติงานระหวางสหกรณเพื่อใหมี
ขนาดของการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งใหทองถิ่นที่มีศักยภาพ ความพรอ ม
และความตองการไดมีโอกาสพัฒนาเปนตนแบบ เพื่อให สามารถพัฒนาสหกรณตอบสนอง
ความเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(2) ดานการเงิน ของสหกรณ โดยเรงผลั กดันให มีการพัฒ นาผูนําสหกรณให มีสมรรถนะในเชิง
ประกอบการ
(3) ดานการแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นและการสรางธรรมาภิบาล โดยเรงพัฒนาระบบและกลไก
การตรวจสอบและกํากับดูแลสหกรณใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อยางจริงจัง พรอมทั้งกําหนดมาตรฐาน
ดานการตรวจสอบที่ชัดเจนทั้งในดานเทคนิคปฏิบัติ การ การเงิ น การบั ญชี และมาตรฐาน
ดานการใหบริการสาธารณะ
5. ผลักดันใหสถาบันการศึกษาในพื้นที่เขารวมพัฒนาชุมชนใหมากขึ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในระดับ
จังหวัด เนนบทบาทการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยนําองคความรูจากการวิจัย
ตาง ๆ มาประยุกตใช และเปนแกนประสานภาคสวนอื่น ๆ สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาชุมชนอยาง
ครบวงจร
6. สงเสริมใหสื่อพัฒนาบทบาทการเปนสื่อกลางเผยแพรขอมูลขาวสารเชิงสรางสรรค เปนสื่อสาธารณะ
ที่มุงประโยชนของสวนรวมเปนหลัก มีความเปนกลาง นําเสนอขอมูลขาวสารที่เปนขอเท็จจริง และ
สะทอนความตองการของประชาชน
7. สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรพัฒนาเอกชนในการทํางานรวมกับหนวยงานสวนภูมิภาค/ทองถิ่น
และภาคประชาสังคมอยางเขมแขง เปนพลังรวมที่มีความยืดหยุนและดําเนินงานไดรวดเร็ว
กรมสงเสริมสหกรณกรมส่
รวมกังบเสริสถาบั
นพัฒร่นานโยบายและการจั
ดการ คณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณ
ทยาลัย มหาวิทยาลั23
มสหกรณ์
วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจั
ดการ คณะรั
ฐศาสตร์มหาวิ
จุฬาลงกรณ์
ย
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5. แนวทางในการบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 4 ของวาระแหงชาติ
ดานการสหกรณ/แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)
แผนพัฒ นาการสหกรณ ฉบั บ ที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ผ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 เพื่อให
กระทรวงเกษตรและสหกรณนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
30 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบในหลักการการประกาศใหสหกรณเปนวาระแหงชาติ ในโอกาสทศวรรษครบ
100 ป ของการสหกรณไทย ในป 2559 โดยสนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)
ใหเปน เครื่องมือในการสรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณ ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 ของยุทธศาสตร
วาระแหงชาติดานการสหกรณ และคณะรัฐมนตรีมีมติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบใน
หลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินงานตามขอเสนอวาระแหงชาติดานการสหกรณ และให
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งดํ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร แ ละแนวทางในการดํ า เนิ น งานตามที่ ก ระทรวงเกษตร
และสหกรณเสนอ โดยในยุทธศาสตรที่ 4: สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณใหเปนเครื่องมือในการสรางความ
เขมแข็งของขบวนการสหกรณ ของยุทธศาสตรวาระแหงชาติดานการสหกรณ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มเติมประเด็นการพัฒนาใหสหกรณดําเนินการไดอยางเปนมืออาชีพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได โดยดํา เนิ น การภายใตกรอบของประเด็นยุทธศาสตรตามแผนพัฒ นาการสหกรณ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2555-2559) ดังรูปภาพที่ 4

รูปภาพที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ขับเคลื่อนภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3
สหกรณร่วรมกั
วมกับ บสถาบั
สถาบั
ฒนานโยบายและการจั
การฐคณะรั
จุฬาลงกรณ
มหาวิ
กรมส่งงเสริ
เสริมมสหกรณ์
นพันฒพันานโยบายและการจั
ดการ ดคณะรั
ศาสตร์ฐศาสตร
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลั
ย ทยาลัย
24 กรมส
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ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรวาระแหงชาติดานการสหกรณสูการปฏิบัติ นายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการกํา กับ และขับ เคลื่ อนวาระแห งชาติ ด านการสหกรณ โดยมอบหมายให ร องนายกรัฐ มนตรี
(นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) เปนประธานกรรมการ และประธานกรรรมการไดมี คําสั่งคณะกรรมการกํากับและ
ขับเคลื่อนวาระแหงชาติ ดานการสหกรณ ที่ 1/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ
ดานการสหกรณ สั่ง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 แตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ ดาน
การสหกรณ จํ านวน 6 คณะ เพื่อให การขับเคลื่ อนในแตล ะยุทธศาสตรไปสู การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
โดยคณะที่ 5 เป น คณะอนุ กรรมการขับ เคลื่ อ นยุทธศาสตรที่ 4 สนั บ สนุน แผนพั ฒ นาการสหกรณใ ห เป น
เครื่องมือในการสรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย
(1) อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
ประธานอนุกรรมการ
(2) ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
อนุกรรมการ
(3) ผูแทนกระทรวงพาณิชย
อนุกรรมการ
(4) ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
อนุกรรมการ
(5) ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
อนุกรรมการ
(6) ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการ
(7) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
อนุกรรมการ
(8) ผูแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ
อนุกรรมการ
(9) ผูแทนสํานักงบประมาณ
อนุกรรมการ
(10) ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
อนุกรรมการ
(11) ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
อนุกรรมการ
(12) ผูแทนธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
อนุกรรมการ
(13) ผูแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุกรรมการ
(14) ผูแทนมหาวิทยาลัยแมโจ
อนุกรรมการ
(15) ผูแทนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อนุกรรมการ
(16) ผูแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
อนุกรรมการ
(17) ผูแทนชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด
อนุกรรมการ
(18) ผูแทนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
อนุกรรมการ
(19) ผูแทนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด
อนุกรรมการ
(20) ผูแทนชุมนุมรานสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด
อนุกรรมการ
(21) ผูแทนชุมนุมสหกรณบริการเดินรถแหงประเทศไทย จํากัด
อนุกรรมการ
(22) ผูแทนชุมนุมสหกรณผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแหงประเทศไทย จํากัด
อนุกรรมการ
(23) ผูแทนคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรแหงประเทศไทย
อนุกรรมการ
(24) ผูอํานวยการกองแผนงาน กรมสงเสริมสหกรณ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
(25) ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
(26) ผูอํานวยการกลุมแผนงาน กองแผนงาน
อนุกรรมการและ
กรมสงเสริมสหกรณ
ผูชวยเลขานุการ
กรมส่รงวเสริ
บ สถาบันพัฒนานโยบายและการจั
คณะรัจุฐฬศาสตร์
กรมสงเสริมสหกรณ
มกัมบสหกรณ์
สถาบันร่พัวฒมกันานโยบายและการจั
ดการ คณะรัดการ
ฐศาสตร
าลงกรณจุฬมาลงกรณ์
หาวิทยาลัมหาวิ
ย ทยาลัย 25 25
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โดยใหคณะอนุกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. ประสานความร ว มมือ เพื่ อพิจารณาจัดทํ าแผนปฏิบั ติการเพื่อ การขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร
ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
2. อํานวยการและดําเนินการ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด
3. แตงตั้งคณะทํางานตามความเหมาะสม
4. ดําเนินการอื่นใดตามความเหมาะสม เพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม
นอกจากนี้ เพื่อใหการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรวาระแหงชาติดานการสหกรณ สามารถ
ขับ เคลื่ อ นไดอ ย า งเป น รู ป ธรรม และบู ร ณาการการปฏิ บั ติง านของหน ว ยงานที่เ กี่ ย วข อ งในระดั บจั ง หวั ด
ประธานกรรรมการ จึงมีคําสั่งคณะกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ ที่ 2/2556
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณระดับจังหวัด สั่ง ณ วันที่
12 กรกฎาคม 2556 ประกอบดวย
(1) ผูวาราชการจังหวัด
(2) ปลัดจังหวัด
(3) พัฒนาการจังหวัด
(4) ทองถิ่นจังหวัด
(5) เกษตรและสหกรณจังหวัด
(6) เกษตรจังหวัด
(7) ปศุสัตวจังหวัด
(8) ประมงจังหวัด
(9) ผูอํานวยการโครงการชลประทาน
(10) ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
(11) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
(12) พาณิชยจังหวัด
(13) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
(14) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ทุกเขตพื้นที่ในจังหวัด
(15) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
(16) ขนสงจังหวัด
(17) อุตสาหกรรมจังหวัด
(18) แรงงานจังหวัด
(19) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
(20) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
(21) ประชาสัมพันธจังหวัด
(22) คลังจังหวัด
(23) สถิติจังหวัด

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

สถาบั
พัฒนานโยบายและการจั
นานโยบายและการจั
การ ฐคณะรั
จุฬาลงกรณ
หาวิย ทยาลัย
กรมส่งเสริ
งเสริมมสหกรณ
สหกรณ์ ร่รววมกัมกับบสถาบั
นพันฒ
ดการ ดคณะรั
ศาสตร์ฐศาสตร
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทมยาลั
26 กรมส
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(24) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
(25) ผูอํานวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัด
(26) ประธานหอการคาจังหวัด
(27) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
(28) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(29) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
(30) ผูแทนสหกรณทุกประเภทในจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง
(31) ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด
(32) สหกรณจังหวัด

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

(33) นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ/ชํานาญการ
สํานักงานสหกรณจังหวัด
(34) นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ/ชํานาญการ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) อํานวยการ กํากับ และติดตามการขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณแตละประเด็น
ยุทธศาสตร ไปสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่
(2) กําหนดแนวทาง และสนับสนุนการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการในจังหวัดเพื่อการขับเคลื่อน
วาระแหงชาติในแตละประเด็นยุทธศาสตร
(3) พิจ ารณาจั ดทําแผนงาน/โครงการของจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ
ดานการสหกรณ
(4) แตงตั้งคณะทํางานตามความเหมาะสม
(5) ปฏิบัติ การอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ
มอบหมาย
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาการสหกรณ ฉบั บ ที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ภายใต
ยุทธศาสตรที่ 4 ของวาระแหงชาติดานการสหกรณมีแนวทางการบริหารการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในการบูรณาการ
รวมกันระหวางหนวยงาน ในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 4: สนับสนุนแผนพัฒนา
การสหกรณใหเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณไปสูการปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2556
เมื่ อ วั น ที่ 16 กั น ยายน 2556 จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบกรอบแนวทางในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ที่ 4 หรื อ
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) และมอบใหฝายเลขานุการแจง คณะอนุกรรมการ
กํากับ และขับ เคลื่ อนวาระแห งชาติดานการสหกรณระดับจังหวัด ทราบเพื่อดําเนินการตามกรอบแนวทาง
ดังกลาวตอไป

กรมส่รงวเสริ
บ สถาบันพัฒนานโยบายและการจั
คณะรัจุฬฐศาสตร์
าลงกรณ์
กรมสงเสริมสหกรณ
มกัมบสหกรณ์
สถาบันพัร่วฒมกั
นานโยบายและการจั
ดการ คณะรัดฐการ
ศาสตร
าลงกรณจุฬมหาวิ
ทยาลัมยหาวิทยาลัย 27 27
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5.1 กรอบแนวทางในการขับเคลื่อน

กรอบแนวทางในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตรที่ 4 ของวาระแหงชาติดานการสหกรณ หรือ แผนพัฒนา
การสหกรณ ฉบับที่ 3 ไปสูการปฏิบัติ แบงเปน 2 ระดับ

(1) ระดับนโยบายและแผนงาน

ดําเนินการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (สวนกลาง) เพื่อดําเนินการควบคูกับแผนงาน/
โครงการประจํ า ป ต ามภารกิ จ ของแต ล ะหน ว ยงาน และพิ จ ารณากํ า หนดงาน/โครงการที่ จ ะดํ า เนิ น การ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558–2559 โดยเลือกโครงการที่สอดคลองกับ 39 แผนงาน 74 โครงการ ภายใต
4 ยุทธศาสตรหลัก ของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (ดังรูปภาพที่ 5) เพื่อหนวยงานภาครัฐจะไดจัดทํา
โครงการเสนอสํานักงบประมาณตามภารกิจตอไป (พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ จากแผนปฏิบัติการ
หนา 7-14 ประกอบกับตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ หนา 15-18) จากนั้นเมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณ
ใหหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป และแจงหนวยงานระดับพื้นที่คัดเลือกสหกรณเปาหมายเพื่อดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจําป

(2) ระดับขับเคลื่อนและปฏิบัติ
ระดับจังหวัด

ดําเนินการใน 2 แนวทาง ดังรูปภาพที่ 6
แนวทางที่ 1. ขับเคลื่อนโดยคณะอนุกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ

- พิ จ ารณาแผนปฏิ บั ติง านประจํ าป ตามภารกิ จของหน ว ยงานวา แผนปฏิ บั ติ ง านของงาน/
โครงการดังกลาว มีความสอดคลองและสนับสนุนแผนงาน/โครงการใด ในแผนพัฒนาการสหกรณ
ฉบับที่ 3 (พิจารณาจากแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ หนา 7-14 ประกอบกับตัวชี้วัด
ของแผนงาน/โครงการ หนา 15-18) จากนั้น ใหรวมกันกําหนด/คัดเลือกสหกรณในพื้นที่เปน
เปาหมายในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของแผนปฏิบัติงานประจําปดังกลาว
- พิจารณาเลือกโครงการจาก 4 ยุทธศาสตรหลัก 39 แผนงาน ของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3
ใหสอดคลองกับ ภารกิจงานที่หนวยงานในพื้นที่จะรวมขับเคลื่อนหรือดําเนินการได (พิจารณา
คัดเลือกจากแผนปฏิบัติการ หนา 7-14 ประกอบกับตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ หนา 1518) แล ว จั ด ทํ า โครงการเพื่ อ เสนอคํ า ของบประมาณประจํ า ป ผ า นงบยุ ท ธศาสตร จั ง หวั ด
โดยกําหนด/คัดเลือกสหกรณในพื้นที่เปนเปาหมายในการดําเนินโครงการ

แนวทางที่ 2 สํ านั กงานสหกรณ จั งหวั ดและสํ านั ก งานส งเสริ มสหกรณ กรุ งเทพมหานคร พื้ นที่
รวม 78 หนวยงาน รวมกับสหกรณ กลุมเปาหมาย และขบวนการสหกรณ ในพื้นที่รับผิดชอบ ผลักดัน สงเสริม
และสนั บ สนุ น ให นํ าแผนงาน/โครงการภายใต 4 ยุทธศาสตรห ลั กของแผนพัฒ นาการสหกรณ ฉบับ ที่ 3
(พิจารณาคัดเลื อกแผนงาน/โครงการ จากแผนปฏิบัติการ หนา 7-14 ประกอบกั บตัว ชี้ วัดของแผนงาน/
โครงการ หนา 15-18) เพื่อใหสหกรณในพื้นที่พิจารณาบรรจุเปนแผนงานประจําป และ/หรือกําหนดเปน
กิจกรรม/โครงการในแผนกลยุ ทธ ของสหกรณแ ละกลุ มเปาหมายที่เกี่ ยวข อง โดยกําหนดเปาหมาย และ
ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการเปนรายปไวอยางชัด เจนใหสอดคลองกับตัวชี้วัดในแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร เพื่อรวมดําเนินกิจกรรมไดตอเนื่องตั้งแตรอบปบัญชี 2557 ทั้งนี้ การพิจารณาวา สหกรณ
ในพื้นที่ควรดําเนินการในแผนงาน/โครงการใด ใหนํากระบวนการวิเคราะห SWOT มาใชในการวิเคราะห
สหกรณเพื่อคัดเลือกแผนงาน/โครงการไปใหเหมาะสมกับความพรอมและความจําเปนของสหกรณ โดยมุงเนน
การเสริมสรางใหสหกรณเปนมืออาชีพ โปรงใส และตรวจสอบไดเปนสําคัญ
กรมส่งงเสริ
เสริมมสหกรณ์
บ บสถาบั
นพันฒพันานโยบายและการจั
ดการ คณะรั
ศาสตร์ฐศาสตร
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลั
ย ทยาลัย
28 กรมส
สหกรณร่วรมกั
วมกั
สถาบั
ฒนานโยบายและการจั
ดการฐคณะรั
จุฬาลงกรณ
มหาวิ
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ภาคผนวก ก
องคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.)
แหง พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553
มาตรา 9 ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ประกอบดวย
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ประธานกรรมการ
- ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รองประธานกรรมการ
- ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรรมการ
- ปลัดกระทรวงพาณิชย
กรรมการ
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
- ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ
- เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กรรมการ
- อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรรมการ
- ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
- ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ
- ผูจัดการใหญธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
กรรมการ
- ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
กรรมการ
- ผูแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยซึ่งเปนกรรมการดําเนินการ
กรรมการ
- ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน
กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับประเทศ
กรรมการ
- ผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินหาคน
กรรมการ
- อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
กรรมการและเลขานุการ
- ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ผูชวยเลขานุการ
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การขับเคลือ่ นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)

คณะผูจัดทํา: การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)
ที่ปรึกษา

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายภานุวัฒน ณ นครพนม

ประธานอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 4
สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณใหเปนเครื่องมือ
ในการสรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณไปสูการปฏิบัติ
ผูอํานวยการกองแผนงาน อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 4
สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณใหเปนเครื่องมือ
ในการสรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณไปสูการปฏิบัติ

บรรณาธิการ
(ฝายวิชาการและตรวจพิสูจนอักษร)
 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน
 นางสาวณัฐวรรณ พุทธเจริญ

ผูอํานวยการกลุมแผนงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

(ฝายพิมพเนื้อหาและพิสูจนอักษรขั้นตน)
 นางสาวสุลาวัลย แกวสงา
 นางสาวกุณฑี สวางวงศธรรม

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

(ฝายสรางสรรคและสนับสนุนดานเทคนิค)

 นายธนากร ทวนจีนและทีมงาน หางหุนสวนจํากัด โอโอไอ แอซโซซิเอชั่น
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