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สรุปสาระสาคัญแผนพัฒนาการสหกรณ์ พ.ศ. 2546 – 2549
1. ความเป็ นมา
แผนพัฒนาการสหกรณ์ พ.ศ. 2546 – 2549 เป็ นกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาขบวนการสหกรณ์
ที่ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) และ
นโยบายรัฐบาลเรื่ องส่ งเสริ มการสหกรณ์ ให้เข้มแข็ง คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติ (คพช.)
ตามพระราชบัญญัติส หกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่ งมี อานาจหน้าที่ ในการกาหนดนโยบายและแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ ระยะเวลาของแผนพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ จึ ง ได้แ ต่ ง ตั้ง
อนุ กรรมการร่ างนโยบายและวางแผนพัฒนาการสหกรณ์ เพื่อจัดทาร่ างนโยบายและวางแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ เสนอ คพช. และคณะรั ฐมนตรี ให้ ความเห็ นชอบใช้เป็ นแผนแม่ บ ทในการพัฒ นาขบวนการ
สหกรณ์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ต่อไป
แนวทางในการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการสหกรณ์ในครั้งนี้ คณะอนุ กรรมการฯ ได้เน้นไป
ที่การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ทั้งภาครัฐ นักสหกรณ์ และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา
โดยได้นาเอาข้อมูลและองค์ความรู ้ที่ได้จากการวิจยั “โครงการประสานงานเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ” ตลอดจน
ข้อ มู ล ต่ า งๆ จากสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ร ะดับ ชาติ และการประชุ ม
เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร (Workshop) “การจัด ระเบี ย บสหกรณ์ ไ ทย” ที่ ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ร่ วมกับ สั น นิ บ าต
สหกรณ์ แห่ งประเทศและขบวนการสหกรณ์ ได้จดั ประชุ มขึ้นเพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการประชุ มนาเสนอ
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มาผนวกเข้าด้วยกัน จึงเป็ นแผนแม่บทการพัฒนาการสหกรณ์ที่มีมุมมองกว้างขวาง
และครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์อย่างแท้จริ ง

2. สถานการณ์ และปัญหาของขบวนการสหกรณ์
1) สถานการณ์ ปัจจุบัน สหกรณ์ คือ องค์กรนิ ติบุคคลที่สมาชิกสมัครใจจะร่ วมกันดาเนิ นการเพื่อประโยชน์
ทางเศรษฐกิ จและสังคม โดยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ภายใต้อุดมการณ์ หลักการและวิธีการ
สหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ ประกอบด้วยบุ คคลหลากหลายอาชี พทั้งจากภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ปั จจุ บัน มี
สมาชิ กประมาณ 8 ล้านครอบครั ว หรื อมี ป ระชากรที่ เกี่ ยวข้อ งอยู่ในขบวนการสหกรณ์ ป ระมาณ 30 ล้านคน หรื อ
ประมาณครึ่ งหนึ่ งของประชากรทั้งประเทศ มีปริ มาณธุ รกิ จรวมทั้งสิ้ นประมาณ 4.5 แสนล้านบาท ดังนั้น ขบวนการ
สหกรณ์ จึงเป็ นองค์กรประชาชนที่ มีกฎหมายรองรับกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ และหากขบวนการสหกรณ์สามารถ
พัฒนาจนเกิดความเข้มแข็ง ย่อมเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้
เป็ นอย่างดี
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2) ปัญหาของขบวนการสหกรณ์

สหกรณ์ เป็ นองค์กรธุรกิจ ที่แตกต่างไปจากองค์กรธุรกิ จเอกชน และรัฐ วิสาหกิจ มี กรอบ
แนวคิดในการบริหารจัดการที่ยึดมัน่ หลักการ วิธีการสหกรณ์ เพื่อความมีประสิทธิภาพ เป็ นที่พึ่งพาของ
สมาชิ ก มี เครื อ ข่ายความร่ ว มมื อ ตัง้ แต่ระดับ รากหญ้ าไปจนถึ ง ระดับ โลกในรู ป ขบวนการสหกรณ์
ปั จจุบนั กฎหมายได้ กาหนดให้ มีสหกรณ์ ชนปฐม
ั้
6 ประเภท มีระบบเครื อข่ายความร่ วมมือที่พฒ
ั นาขึ ้น
เป็ นขบวนการสหกรณ์ มีชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด ชุม นุมสหกรณ์ระดับชาติ และสันนิบาตสหกรณ์
แห่ ง ประเทศไทยเป็ น องค์ ก รกลางระดับ สูง สุด ภายใต้ ข บวนการสหกรณ์ ที่ เป็ น อยู่ในปั จ จุบัน มี ทัง้
“สหกรณ์แท้ ” และ “สหกรณ์เทียม” จากข้ อสรุปผลงานวิจยั ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาชี ้ให้ เห็นสถานการณ์ใน
การดาเนินงานของสหกรณ์ขนปฐม
ั้
ดังนี ้
2.1) การขาดการมีส่วนร่ วมของสมาชิก สมาชิ กส่ วนใหญ่ไม่มีศกั ยภาพและความพร้อมใน
การปฏิ บ ัติห น้าที่ ในฐานะเจ้าของและผูค้ วบคุ ม สหกรณ์ สมาชิ ก ขาดความภัก ดี ที่ จะสนับ สนุ น และ
อุดหนุ นธุ รกิ จสหกรณ์ มักเป็ นลักษณะของการเป็ นผูร้ ่ วมใช้ฟ รี (free rider) สมาชิ กไม่ ได้ตระหนักถึ ง
ความสาคัญในการเลือกกรรมการดาเนินงานที่เป็ นคนดี มักคานึงถึงพรรคพวกของตน หรื อผลประโยชน์
ต่างตอบแทน
2.2) คณะกรรมการดาเนินการส่ วนมากขาดศักยภาพและความพร้ อม สื บเนื่องจากหลักการ
ประชาธิ ปไตยที่เปิ ดโอกาสให้สมาชิ กผลัดเปลี่ ยนหมุนเวียนกันเข้ามาทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารสหกรณ์ น้ นั
หากกรรมการไม่มีเวลาและไม่มีศกั ยภาพและความพร้อมในฐานะผูบ้ ริ หาร ไม่ตระหนักเห็นความสาคัญ
ของการตัดสิ นใจบนข้อมูลข่าวสารแล้ว ย่อมเป็ นจุดอ่อนในการพัฒนาสหกรณ์
2.3) ฝ่ ายจัดการ ได้แก่ ผูจ้ ดั การและพนักงานสหกรณ์ จากสถานการณ์จริ งพบว่า ผูจ้ ดั การมี
หลายลักษณะ ได้แก่ กลุ่มที่มีศกั ยภาพและความพร้ อมในการบริ หารงานแต่ขาดขวัญกาลังใจเพราะถู ก
ก้า วก่ า ยจากกรรมการ ส่ ว นอี ก กลุ่ ม เข้า ลัก ษณะอยู่ม านานสร้ า งปั ญ หาการทุ จ ริ ต ในสหกรณ์ โดยที่
คณะกรรมการดาเนินการไม่สามารถกากับดูแลได้
2.4) เงินทุน ปั ญหาด้านเงินทุนในสหกรณ์ที่เป็ นอยู่ พบว่ามีสหกรณ์จานวนไม่นอ้ ยที่มีเงิน
ส่ วนเหลื อ ในขณะที่ มีสหกรณ์ อีกจานวนมากที่ขาดแคลนเงิ นทุน ประเด็นก็คือ สหกรณ์ ยงั ขาดความ
เชื่ อมโยงที่ จะใช้ประโยชน์จากเงิ นทุ นภายในขบวนการที่ จะเอื้ อประโยชน์ แก่ สมาชิ กสหกรณ์ และการ
พัฒนาขบวนการ
2.5) ระบบการบริหารจัดการ สหกรณ์ส่วนใหญ่ยงั ไม่มีการนาเอาระบบการบริ หารจัดการที่
ทันสมัยมาใช้ โดยมากมักจะบริ หารจัดการภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
หรื อโดยคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่รัฐ มักไม่มีการวางแผน จัดโครงสร้างองค์กรไม่มีระบบงานที่สอดคล้อง
กับธุ รกิ จและบริ การของสหกรณ์ ขาดระบบสารสนเทศที่ ทนั สมัยมาประกอบการตัดสิ นใจ จึงมักพบ
ปรากฏการณ์ อยู่เนื องๆ ที่สหกรณ์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นกลายเป็ นสหกรณ์ ที่มีปัญหาในการดาเนิ นงานใน
ระยะเวลาต่อมา ธุ รกิ จและบริ การที่ เป็ นอยู่ของสหกรณ์ ข้ นั ปฐมถู กจากัด โดย พ.ร.บ. สหกรณ์ ดังนั้น
จึ งพบอยู่เสมอที่ ส หกรณ์ ต้องท าธุ รกิ จผิดกฎหมายสหกรณ์ และเมื่ อไม่ มีม าตรการลงโทษจึ งกลายเป็ น
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ตัวอย่างที่สหกรณ์ อื่นนาไปใช้ ซึ่ งมีให้เห็นอยูม่ ากมายในขบวนการสหกรณ์ ปัจจุบนั ชุ มนุ มสหกรณ์ ที่มี
อยู่ย งั ไม่ มี ก ารประสานความร่ วมมื อ เพื่ อ ประโยชน์ ข องสมาชิ ก และการพัฒ นาขบวนการสหกรณ์
สันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทยยังไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจได้อย่างที่ควรจะเป็ น สาเหตุสาคัญมาจาก
ปั ญหาการบริ หารจัดการภายในทาให้ขาดความเชื่ อถือแก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาคขบวนการและภาครัฐ

3. วิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรช่วยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยึดมัน่ ในคุณค่าสหกรณ์ มีการร่ วมมือกัน
เชื่ อมโยงเครื อข่ายพัฒนาประสิ ทธิ ภาพขององค์กร และความเป็ นธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
สมาชิก ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างยัง่ ยืน

4. ภารกิจ
เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ได้กาหนดภารกิจหลักของการพัฒนาการสหกรณ์ไว้ 6 ประการ ได้แก่
การพัฒนาคนที่ เกี่ ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์ การพัฒนาคุ ณภาพของสหกรณ์ (องค์กร) การพัฒนา
โครงสร้างขบวนการสหกรณ์ และเครื อข่ายความร่ วมมือ การปรับปรุ งแก้ไขกฎหมาย การพัฒนาระบบ
สนับสนุนขบวนการสหกรณ์ และการพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเรื่ องสหกรณ์

5. วัตถุประสงค์
เพื่ อพัฒ นาศักยภาพของคนที่ เกี่ ยวข้องกับ ขบวนการสหกรณ์ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการบริ ห าร
จัดการองค์กรและโครงสร้ างขบวนการสหกรณ์ ปรั บปรุ งแก้ไขกฎหมายให้เอื้ อต่อการดาเนิ นงานของ
สหกรณ์ รวมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนและการสร้างความเข้าใจเรื่ องสหกรณ์แก่คนในสังคม

6. ยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาการสหกรณ์
เพื่ อให้ ก ารพัฒ นาขบวนการสหกรณ์ เป็ นไปตามวิสั ยทัศ น์ ภารกิ จและวัตถุ ป ระสงค์ จึ งได้
ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาออกเป็ น 6 ยุท ธศาสตร์ ห ลัก กลยุท ธ์ ร วม 29 กลยุท ธ์ และแนวทาง
ดาเนินการ 99 แนวทาง สรุ ปสาระสาคัญในแต่ละยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี้
6.1 การพัฒนาคนที่เกี่ยวข้ องกับขบวนการสหกรณ์ เป็ นการพัฒนาสมาชิ กสหกรณ์ ผูแ้ ทน
สมาชิก กรรมการดาเนินการสหกรณ์ ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ฝ่ ายจัดการสหกรณ์ นักวิชาการ/วิทยากร
ด้านสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้มีศกั ยภาพและความพร้อมปฏิบตั ิงานในบทบาท หน้าที่
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ ให้การศึกษาอบรม รณรงค์เผยแพร่ สร้าง
ความร่ วมมือให้เกิดองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
6.2 การพัฒ นาคุ ณ ภาพสหกรณ์ (องค์ กร) เป็ นการพัฒนากระบวนการบริ หารและจัดการ
องค์กรของสหกรณ์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน มีการบริ หารงานโปร่ งใส มีแผนกลยุทธ์ในการ
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ดาเนิ น งานและมี ต ัว ชี้ วัด ความส าเร็ จของสหกรณ์ รวมทั้ง มี ค วามมั่น คง ยัง่ ยืน เป็ นองค์ก รที่ พ่ ึ งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของสมาชิก
6.3 การพัฒนาโครงสร้ างขบวนการสหกรณ์ และระบบเครื อข่ าย เป็ นการพัฒนาองค์กรกลาง
ระดั บ สู งของขบวนการสหกรณ์ เช่ น สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย และชุ ม นุ ม สหกรณ์
ระดับประเทศ ให้เป็ นองค์กรนาของขบวนการสหกรณ์ โดยการพิ จารณาทบทวนเรื่ องประเภทสหกรณ์
ปรั บ ปรุ งโครงสร้ างองค์ก รสหกรณ์ ข้ นั ปฐม ปรั บ ปรุ งโครงสร้ างขบวนการสหกรณ์ ให้ เกิ ด เครื อข่ า ย
ความร่ วมมื อ ตลอดจนการพัฒ นาเครื อข่ ายความร่ วมมื อระหว่างสหกรณ์ กับ องค์ก รประชาชน และ
เอกชนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
6.4 การปรั บปรุ งแก้ ไขกฎหมายสหกรณ์ เป็ นการปรับปรุ งแก้ไขโครงสร้างพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ เพื่อให้ได้กฎหมายที่ง่ายต่อความเข้าใจและเอื้อต่อการดาเนิ นงานและพัฒนาขบวนการสหกรณ์
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
6.5 การพัฒนาระบบสนับสนุน เป็ นการพัฒนาระบบสนับสนุนที่เอื้อต่อการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ โดยการจัดตั้งสถาบันสนับสนุ นด้านวิชาการ จัดตั้งสถาบันการเงินกลางของขบวนการสหกรณ์
จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลทางการตลาด วิจยั พัฒนาระบบ Value Chain การอุดหนุนเงินทุนแก่สหกรณ์ที่มีศกั ยภาพ
ในการทาหน้าที่การตลาด และจัดตั้งศูนย์สารสนเทศการสหกรณ์ รวมทั้งระบบการดูแลตรวจสอบกิจการ
ที่เหมาะสม
6.6 การพั ฒ นาความรู้ ความเข้ าใจเรื่ อ งสหกรณ์ เป็ นการสร้ างความรู ้ ความเข้าใจเรื่ อ ง
สหกรณ์แก่นกั การเมือง เยาวชน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู อาจารย์ พระสงฆ์และบุคลากรของศาสนาต่างๆ
สื่ อมวลชน รวมทั้งประชาชนทัว่ ไปให้เห็นความสาคัญ และศรัทธาในระบบสหกรณ์
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7. ระดับและความสั มพันธ์ ของแผน
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545 – 2549)
➢ ยุทธศาสตร์ การเพิม่ สมรรถนะ
และขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
(การพัฒนาระบบสหกรณ์)

- การพัฒนาคนที่เกี่ยวข้ องกับ
ขบวนการสหกรณ์
➢ สมาชิก/ผู้แทนสมาชิก
➢ กรรมการดาเนินการ
➢ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
➢ ฝ่ ายจัดการสหกรณ์
➢ นักวิชาการ/วิทยากร
➢ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ

- นโยบายรัฐบาล
(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)
➢ ส่งเสริ มการสหกรณ์ให้ เข้ มแข็ง
และมีสว่ นร่วมในการกาหนด
และเสนอนโยบาย

- การพัฒนาคุณภาพของสหกรณ์
(องค์ กร)
➢ สหกรณ์
➢ ชุมนุมสหกรณ์

แผนพัฒนาการ
สหกรณ์

- การพัฒนาโครงสร้ างขบวนการ
สหกรณ์ และเครือข่ ายความร่ วมมือ
➢ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
➢ สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์
➢ หน่วยงานของรัฐ
➢ องค์กรประชาชน/ภาคเอกชน

- ยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาการเกษตร
➢ การพัฒนาคนและองค์กร
เกษตรกร
- ยุทธศาสตร์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
➢ แปลงทรัพย์สนิ ให้ เป็ นทุน
➢ เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
➢ เพิ่มรายได้ ใน Value Chain
➢ Empowerment
และธรรมาภิบาล

- การปรับปรุ งแก้ ไขกฎหมายสหกรณ์
➢ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
- การพัฒนาระบบสนับสนุน
➢ ด้ านวิชาการ
➢ ด้ านการตลาด
➢ ด้ านการเงิน
➢ เทคโนโลยีและสารสนเทศ
➢ การบริ หารจัดการ
➢ การดูแลตรวจสอบ
- โครงการประสานงาน
เพื่อพัฒนาสหกรณ์ ของ
สกว.(ภายใต้ ความร่ วมมือ
ของ สกว.กับมหาวิทยาลัย)
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- การพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจเรื่อง
สหกรณ์
➢ นักการเมือง
➢ ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู อาจารย์
➢ พระสงฆ์และบุคลากรศาสนาต่างๆ
➢ สือ่ มวลชน
➢ เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป
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8. การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาการสหกรณ์
หลังจากแผนพัฒ นาสหกรณ์ พ.ศ. 2546 – 2549 ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการพัฒ นา
การสหกรณ์แห่ งชาติและคณะรัฐมนตรี แล้ว กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานฝ่ ายเลขานุการ คพช.
จะดาเนิ นการจัดประชุ มชี้ แจงยุทธศาสตร์ พฒั นาการสหกรณ์ แก่ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ ผปู ้ ฏิ บตั ิงานของ
หน่วยงานในขบวนการสหกรณ์ รณรงค์ให้ปรับปรุ งกลไกการบริ หารของหน่วยงานภาครัฐและขบวนการ
สหกรณ์ให้มีการทางานร่ วมกันในเชิ งบูรณาการในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ รวมทั้งจัดทาตัวชี้ วดั และการ
ติดตามประเมินผลเพื่อทบทวนและปรับปรุ งแนวทางดาเนิ นการและแผนงาน/โครงการ โดยได้กาหนด
หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ดงั นี้
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1. การพัฒนาคนทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
สหกรณ์

กลยุทธ์
1.1 พัฒ นาสมาชิ ก /ผูแ้ ทนสมาชิ กให้ มี ศักยภาพในฐานะ
เจ้าของ ผูใ้ ช้บริ การ และบริ หารจัดการสหกรณ์อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
1.2 พัฒ นากรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ ให้มีศักยภาพใน
การบริ หารงานสหกรณ์
1.3 พั ฒ นาผู ้ ต รวจสอบกิ จ การให้ มี ศั ก ยภาพในการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
1.4 พัฒนาฝ่ ายจัดการสหกรณ์ที่มีศกั ยภาพในการทาหน้าที่
บริ หารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
1.5 พัฒ นานั ก วิ ช าการ/วิ ท ยากรให้ มี ค วามร่ ว มมื อ ที่ จ ะ
พัฒ นาความรู ้ และการให้บริ การทางวิชาการแก่ขบวนการ
สหกรณ์
1.6 พัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐให้มีบทบาทไปในทิศทางที่ส่งเสริ ม
สนับสนุนสหกรณ์

2. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของสหกรณ์ 2.1 พัฒนาประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการดาเนินงาน
ของสหกรณ์
(องค์ กร)
2.2 สร้ า งความเป็ นธรรมาภิ บ าลในสหกรณ์ ใ ห้ เกิ ด การ
ยอมรับและเชื่อมัน่ ในสหกรณ์
2.3 สร้างความมัน่ คงและยัง่ ยืนในการดาเนินงานสหกรณ์

หน่ วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กสส.,กตส.,
สสท.,ชุมนุมฯ,
สหกรณ์
กสส.,สสท.,
ชุมนุมฯ.,สหกรณ์
กตส.,สสท,.
ชุมนุมฯ.,สหกรณ์
กสส., สสท.,
ชุมนุมฯ,สหกรณ์
สสท.,ชุมนุมฯ
สถาบันการศึกษา
สหกรณ์
กสส.,กตส.
สหกรณ์

กสส.,กตส.,สสท.,
ชุมนุมฯ.,สหกรณ์
กสส.,กตส.,สสท.
ชุมนุมฯ,สหกรณ์
กสส.,กตส.,สสท.
ชุมนุมฯ,สหกรณ์
2.4 พัฒนาให้สหกรณ์เป็ นองค์กรที่พ่ งึ ด้านเศรษฐกิจ สังคม กสส.,กตส.,สสท.
ชุมนุมฯ.,สหกรณ์
วัฒนธรรมของสมาชิกได้อย่างแท้จริ ง
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
3. การพัฒนาโครงสร้ างขบวนการ
สหกรณ์ และระบบเครื อข่ าย

กลยุทธ์
3.1 พัฒนาองค์กรกลางระดับสู งของขบวนการสหกรณ์ให้
มี ศั ก ยภาพในการประกอบภารกิ จ ที่ พึ ง มี ต่ อ ขบวนการ
สหกรณ์
3.2 ทบทวนประเภทสหกรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ความต้องการของสมาชิ กอย่างแท้จริ งและแก้ไขปั ญหาการ
ดาเนินการที่ผิดกฎหมายของสหกรณ์
3.3 ทบทวนและปรั บปรุ งโครงสร้ างองค์ก รสหกรณ์ ข้ นั
ปฐมให้ มี โ ครงสร้ า งการบริ ห ารงานที่ ส อดคล้อ งกับ แนว
ทางการพั ฒ นาสู่ ความเป็ นอิ ส ระ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผล และมีความเป็ นธรรมาภิบาล
3.4 ปรับปรุ งโครงสร้างขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งและ
เอื้อต่อการให้บริ การสมาชิกตามแนวทางของการผสมผสาน
ในแนวดิ่งจากล่างขึ้นสู่บน
3.5 พัฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทั้ง ภายในขบวนการ
สหกรณ์และภายนอกขบวนการสหกรณ์เพื่อให้เกิดพลังความ
ร่ วมมือ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กสส.,สสท.
ชุมนุมฯ
กสส.,สสท.
ชุมนุมฯ
กสส.,สสท.
ชุมนุมฯ

กสส.,สสท.
ชุมนุมฯ
กสส.,กตส.,สสท.
ชุมนุมฯ., พอช.

4. การปรับปรุงแก้ ไขกฎหมาย
สหกรณ์

4.1 ปรับปรุ งโครงสร้างและระบบกฎหมายสหกรณ์ให้ง่าย กสส.,กตส.,
ต่อความเข้าใจ
ขบวนการฯ,
4.2 ยกร่ างกฎหมายฉบับใหม่ให้มีเนื้ อหาของกฎหมายที่ รัฐบาล.,รัฐสภา
เอื้อต่อการดาเนิ นงานของสหกรณ์และการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์

5. การพัฒนาระบบสนับสนุน
ขบวนการสหกรณ์

5.1 สนับสนุ นด้านวิชาการให้เอื้อต่อการพัฒนาขบวนการ กสส.,สสท.,
ชุมนุมฯ.,สกว.
สหกรณ์ตามวิสยั ทัศน์ในแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
สถาบันการศึกษา
5.2 สนับสนุ นด้านการเงินให้มีระบบการเงิ นที่ เอื้อต่อการ ธกส.,กสส.,
ชุมนุมฯ,สหกรณ์
พัฒนาขบวนการสหกรณ์
กสส.,พณ.,
5.3 สนับสนุนด้านการตลาดแก่ขบวนการสหกรณ์
ชุมนุมฯ.,สหกรณ์
5.4 สนับสนุ นด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ เ อื้อ กสส.,กตส.,สสท.
ชุมนุมฯ,
ต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
5.5 สนับสนุ นด้านการบริ หารจัดการที่ เอื้ อต่อการพัฒนา กสส.,กตส.,สสท.
ชุมนุมฯ.,สหกรณ์
องค์กร(สหกรณ์)
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ยุทธศาสตร์ พฒ
ั นา

กลยุทธ์

หน่ วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5.6 สนับสนุนด้านการดูแลตรวจสอบอย่างเหมาะสม และ กสส.,กตส.,
เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
ขบวนการฯ
6. การพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจเรื่ อง
สหกรณ์ ให้ ถูกต้องและเห็น
ความสาคัญของการสหกรณ์

6.1 สร้างความเข้าใจให้นักการเมืองเห็ นความสาคัญและ
สนับสนุนนโยบายด้านสหกรณ์อย่างเหมาะสม
6.2 ปลู ก ฝั ง ความรู ้ ความเข้า ใจด้ า นสหกรณ์ แ ละการ
ตระหนักเห็นความสาคัญของสหกรณ์ให้แก่เยาวชน
6.3 พัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู อาจารย์ พระสงฆ์และ
บุคลากรของศาสนาต่างๆ ให้มีความรู ้และเข้าใจวิชาการด้าน
สหกรณ์
6.4 สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดีกบั สื่ อมวลชน

กสส.,สสท.,
ชุมนุมฯ.,สหกรณ์
ศธ.,กสส.,สสท.
ชุมนุมฯ.,สหกรณ์
สถาบันการศึกษา
กสส.,สสท.,
ชุมนุมฯ.,สหกรณ์
กสส.,สสท.
ชุมนุมฯ.,สหกรณ์
6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสาคัญ กสส.,สสท.
ของสหกรณ์
ชุมนุมฯ,สหกรณ์
6.6 พัฒนาความรู ้แก่หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ให้รู้และเข้าใจ กสส.,สสท.
งานสหกรณ์อย่างถูกต้อง
ชุมนุมฯ.,สหกรณ์

9. ผลประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) หน่ วยงานภาครั ฐและขบวนการสหกรณ์ มี แ ผนแม่ บ ทพัฒ นาการสหกรณ์ ใช้เป็ นกรอบ
ทิศทางการพัฒนา
2) ลดการทางานซ้ าซ้อนของหน่ วยงานภาครัฐในเรื่ องการพัฒนาสหกรณ์ และส่ งเสริ มพัฒนา
สหกรณ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
3) ขบวนการสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนากลยุทธ์และแนวทางดาเนิ นการไป
แปลงเป็ นนโยบายและแผนปฏิ บ ตั ิ การในหน่ วยงาน/องค์กรของตน ซึ่ งจะท าให้การพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์เป็ นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
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บทที่ 1

สถานการณ์และสภาพปั ญหาของขบวนการสหกรณ์
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ สันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย ร่ วมกับขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ไ ด้ ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร (Workshop) “ก า ร จั ด ร ะ เ บี ย บ ส ห ก ร ณ์ ไ ท ย ” เ มื่ อ วั น ที่
27 กั น ยายน 2545 เพื่ อระดม ความคิ ดเห็ น ต่ อ สภาพ ปั ญ ห าและแน วท างการพั ฒ น าขบ วน การสห กรณ์
ทั้งระบบ สรุ ปข้อมูลที่ได้จากการประชุม ดังนี้

1. ข้ อมูลพืน้ ฐานของสหกรณ์
1.1 สถานภาพของประเทศไทย ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 เป็ นต้นมา เกิดภาวะการชะงักงันของ
เศ ร ษ ฐ กิ จ ม ว ล ร ว ม ข อ ง ป ร ะ เท ศ ก า ร ล่ ม ส ล าย ข อ ง ส ถ า บั น ก า ร เงิ น ท า ง โ ค ร ง ส ร้ า ง ส่ ว น บ น
ก าร ช ะ ล อ ตั ว ข อ ง เศ ร ษ ฐ กิ จ ภ าค เอ ก ช น โ ค ร ง ส ร้ าง ส่ ว น ล่ าง ข อ ง ป ร ะ เท ศ เกิ ด ภ าว ะ ก าร ว่ า ง ง าน
การเคลื่อนย้ายแรงงานและเกิ ดความไม่มนั่ คงทั้งทางเศรษฐกิ จและสังคม แต่การดาเนิ นธุ รกิ จของขบวนการสหกรณ์
ยังคงดาเนิ นการไปได้เป็ นปกติท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ เช่น มีเม็ดเงิ นล้นระบบในประเภทสหกรณ์ออม
ทรัพย์ ที่เป็ นเช่นนี้ได้เพราะเอกลักษณ์ คุณค่าและศักยภาพของขบวนการสหกรณ์ที่เป็ นองค์กรฐานรากทางเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับรากหญ้าของประเทศ
1.2 สหกรณ์ คื อ องค์ก รของบรรดาบุ ค คล (ไม่ ใ ช่ อ งค์ ก รของรั ฐ ) ที่ ร วมกลุ่ ม กัน โดยสมัค รใจในการ
ดาเนินการเป็ นเจ้าของร่ วมกัน เพื่อสนองความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม
1.3 อุ ด มการณ์ สหกรณ์ คื อ ความเชื่ อร่ วมกั น ที่ ว่ า ระบบสหกรณ์ โดยการช่ ว ยตนเองและการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะนาสังคมไปสู่การกินดีอยูด่ ี มีสนั ติสุข
1.4 หลักการสหกรณ์ คือ แนวทางที่ทุกๆ สหกรณ์ยดึ ถือปฏิบตั ิ เพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็ นรู ปธรรม
มี 7 ประการ คือ
หลักการที่ 1 การเป็ นสมาชิ กโดยสมัครใจและเปิ ดกว้าง (Voluntary and Open Membership) “สหกรณ์
เป็ นองค์กรโดยสมัครใจ เปิ ดรับบุคคลทุกคนซึ่งสามารถใช้บริ การของสหกรณ์และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เข้า
เป็ นสมาชิกโดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิในเรื่ องเพศ ฐานะทางสังคม เชื้อชาติ การเมืองหรื อศาสนา”
หลักการที่ 2 การควบคุ มโดยสมาชิ กตามหลักประชาธิ ปไตย (Democratic Member Control) “สหกรณ์
เป็ นองค์กรประชาธิ ปไตย ควบคุมโดยสมาชิ กซึ่ งมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันในการกาหนดนโยบายและการตัดสิ นใจของ
สหกรณ์ ชายและหญิงซึ่ งปฏิ บตั ิงานในฐานะผูแ้ ทนซึ่ งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิ ก ต้องรับผิดชอบต่อบรรดาสมาชิ ก ใน
สหกรณ์ข้ นั ปฐมสมาชิกมีสิทธิ ออกเสี ยงเท่ากัน (หนึ่ งคนมีหนึ่งเสี ยง) ส่วนสหกรณ์ระดับอื่นก็ให้ดาเนินการตามแนวทาง
ประชาธิปไตยด้วย”

/asun46/แผนพัฒนาการสหกรณ์/กผง./22/5/17

25
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่ วมทางเศรษฐกิ จโดยสมาชิ ก (Member Economic Participation) “สมาชิ กพึงมี
ส่วนให้ทุนแก่สหกรณ์อย่างเป็ นธรรม และควบคุมการใช้ทุนของสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย ตามปกติส่วนหนึ่ ง
ของทุนนั้นอย่างน้อยที่สุดต้องเป็ นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์และสมาชิกจะได้รับผลตอบแทน (ถ้ามี) จากการลงทุน
ในสหกรณ์น้ นั ในอัตราอันจากัดตามเงื่อนไขแห่ งการเป็ นสมาชิ ก มวลสมาชิกจะจัดสรรเงินส่ วนเกินเพื่อความมุ่งหมาย
ใ ด ๆ
ห รื อ ทั้ ง ห ม ด ดั ง ต่ อ ไ ป นี้ ก็ ไ ด้
คื อ
เพื่อพัฒนาสหกรณ์ ของพวกเขาโดยอาจก่อตั้งทุนสารอง ซึ่ งอย่างน้อยที่ สุดส่ วนหนึ่ งจะแบ่งแยกมิ ได้ หรื อเพื่อจัดสรร
ใ ห้ แ ก่ ส ม า ชิ ก ต า ม ส่ ว น ข อ ง ธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ ท า กั บ ส ห ก ร ณ์ แ ล ะ เพื่ อ ส นั บ ส นุ น กิ จ ก ร ร ม อื่ น ๆ ที่
มวลสมาชิกให้ความเห็นชอบ”
ห ลั ก ก า ร ที่ 4 ก าร ป ก ค ร อ ง ต น เอ ง แ ล ะ ค ว า ม เป็ น อิ ส ร ะ (Autonomy and Independence)
“สหกรณ์ เป็ นองค์ ก รช่ ว ยตนเองและปกครองตนเองซึ่ งควบคุ ม โดยสมาชิ ก ถ้ า สหกรณ์ จ ะท าข้ อ ตกลงกั บ
องค์กรอื่นๆ รวมทั้งรัฐบาล หรื อจะแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอก สหกรณ์ พึงทาข้อตกลงเช่ นนั้นภายใต้เงื่ อนไขอัน
มัน่ ใจได้ว่ามวลสมาชิ กยังคงควบคุ มสหกรณ์ ตามแนวทางประชาธิ ปไตย และจะต้องรั กษาไว้ซ่ ึ งสภาพการปกครอง
ตนเองของสหกรณ์ไว้”
หลักการที่ 5 การให้การศึกษา ฝึ กอบรมและสารสนเทศ (Education Training and Information) “สหกรณ์
พึงให้การศึกษาและฝึ กอบรมแก่สมาชิก ผูแ้ ทนจากการเลือกตั้ง ผูจ้ ดั การ และพนักงาน เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถมี
ส่ วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของพวกเขาอย่างมีประสิ ทธิ ผล สหกรณ์พึงให้ข่าวสาร ความรู ้ในเรื่ องลักษณะและประโยชน์
ของสหกรณ์แก่ประชาชนทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ เยาวชนและผูน้ าทางความคิดเห็น”
หลักการที่ 6 การร่ วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives) “สหกรณ์พึงรับใช้สมาชิก
อย่างมีประสิ ทธิ ผลสูงสุด และทาให้ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง โดยการทางานด้วยกันภายใต้โครงสร้างอันประกอบด้วย
สหกรณ์ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับโลก และระดับระหว่างประเทศ”
หลักการที่ 7 ความเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community) “สหกรณ์พึงดาเนินการเพื่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนของชุมชนที่สหกรณ์ต้ งั อยู่ ทั้งนี้ตามนโยบายที่มวลสมาชิกได้ให้ความเห็นขอบ”
1.5 วิธีการสหกรณ์ คือ วิธีการทาธุรกิจโดยการร่ วมมือทั้งร่ วมแรง (กาย, ความคิด, ทรัพย์) และแรงใจ (ความ
ซื่อสัตย์, เสี ยสละ, สามัคคี, มีวนิ ยั ) และยึดหลักการสหกรณ์เป็ นแนวปฏิบตั ิ
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1.6 ในปัจจุบันสหกรณ์ ในประเทศไทย มี 6 ประเภท ดังนี้
ประเภท
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ประมง
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์บริ การ
รวม
ที่มาข้อมูล : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

จานวนสหกรณ์
(สหกรณ์ )
3,118
67
87
1,272
230
368
5,142

จานวนสมาชิก
(คน/
ครอบครัว)
5,095,554
14,113
156,502
2,244,545
709,741
232,289
8,452,744

สินทรัพย์
(ล้ านบาท)
61,766.42
616.51
2,194.09
391,674.26
1,766.07
1,843.54
459,860.89
1 มกราคม 2545

1.7 ทุนและเงินรับฝาก ดังนี้
ประเภท
ทุนเรื อนหุ้น
สหกรณ์การเกษตร
13,228.63
สหกรณ์ประมง
217.53
สหกรณ์นิคม
433.80
สหกรณ์ออมทรัพย์
175,427.13
สหกรณ์ร้านค้า
314.50
สหกรณ์บริ การ
422.34
รวม
190,093.93
ที่มาข้อมูล : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ทุนสารอง
5,004.17
68.74
302.55
18,096.44
470.10
308.45
24,250.45

ทุนสะสม
3,504.88
(5.39)
144.53
23,864.86
347.32
(6.85)
27,885.35

หน่วย : ล้านบาท
เงินรับฝาก
16,650.78
42.11
395.53
147,090.18
9.32
144.15
164,332.07

1.8 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์
-

ธุรกิจเครดิต
ธุรกิจรวมซื้อ
ธุรกิจรวมขาย
ธุรกิจบริ การ
รวม

297,291.01
20,832.38
15,797.50
122,319.19
456,240.08

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้ านบาท

ที่มาข้อมูล : ฝ่ ายประมวลผลข้อมูล กองแผนงาน
กรมส่งเสริ มสหกรณ์
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จะเห็ นได้วา่ ขบวนการสหกรณ์ประกอบด้วย ประชาชนหลากหลายอาชีพครอบคลุมทั้งภาคการเกษตรและ
น อ ก ภ า ค ก า ร เก ษ ต ร ข อ ง ทั้ ง ป ร ะ เท ศ จ า น ว น ป ร ะ ม า ณ 8 ล้ า น ค ร อ บ ค รั ว (ถ้ า จ า น ว น
1 ครอบครัว ประมาณ 4 คน ดังนั้นจะมีประชากรที่อยูใ่ นขบวนการสหกรณ์ประมาณ 30 ล้านคน หรื อประมาณครึ่ งหนึ่ ง
ของประชากรทั้งประเทศ) และมีปริ มาณธุรกิ จรวมทั้งสิ้ นประมาณ 4.5 แสนล้านบาท ดังนั้นขบวนการสหกรณ์จึงเป็ น
องค์กรประชาชนที่มีกฎหมายรองรับใหญ่ที่สุดของประเทศ มีสมาชิกและผูเ้ กี่ยวข้องในขบวนการที่มีอุดมการณ์หลักการ
และวิธีการสหกรณ์ที่เหมือนกัน มีวฒั นธรรมองค์กร โครงสร้างแนวความคิดที่สอดประสานในแนวทางเดียวกัน พร้อม
กับ มี การดาเนิ นงานของขบวนการสหกรณ์ ในการท าภารกิ จเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิ จและสังคมให้กับมวล
สมาชิก
1.9 ผลการดาเนินงาน
กาไร
ประเภท
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ประมง
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์บริ การ
รวม

จานวน
สหกรณ์
2,125
41
57
1,220
185
246
3,880

ที่มาข้อมูล : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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ขาดทุน
จานวนเงิน
2,152.11
13.18
53.62
20,858.55
130.31
44.34
23,252.11

จานวน
สหกรณ์
850
20
29
28
44
80
1,051

จานวน
เงิน
(202.81)
(29.36)
(13.64)
(2.73)
(7.53)
(93.66)
(349.73)

หน่วย : สหกรณ์ / ล้านบาท
ไม่ กาไร/ขาดทุน
จานวน
จานวน
สหกรณ์
เงิน
143
6
1
18
1
42
211
1 มกราคม 2545
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1.10 โครงสร้ างการบริหารของสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ ……………………………………..………….. แห่งประเทศไทย
……….………………………………………………………………………………... ระดับชาติ
ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัด ……….………………………………..
……….…………………………………………………………………………………ระดับภูมิภาค

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

ระดับปฐม

ที่ประชุมใหญ่สมาชิก
สมาชิก

คณะกรรมการดาเนินการ

ผูต้ รวจสอบกิจการ

ผูจ้ ดั การ

พนักงาน

พนักงาน

พนักงาน

พนักงาน

ห ม ายเห ตุ มี สั น นิ บ าต ส ห กรณ์ แห่ งป ระเท ศ ไท ย ป ระกอ บ ด้ ว ยส ม าชิ กที่ เป็ น ส ห กรณ์
มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มกิจการของสหกรณ์ทุกประเภท ให้มีความเจริ ญก้าวหน้า

สหกรณ์ในระดับปฐมมีโครงสร้างประกอบด้วย สมาชิก (อาจรวมเป็ นกลุม่ สมาชิก) มาร่ วมกันระดมทุน
เพื่อดาเนิ นธุรกิจโดยยึดอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์เป็ นแนวปฏิบตั ิ มีการประชุมใหญ่ของสมาชิกสหกรณ์
เพื่อรั บทราบการดาเนิ นงานของสหกรณ์ ในด้านต่างๆ และมี การเลื อกตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการจากสมาชิ กในที่
ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ เ พื่ อ เ ป็ น ตั ว แ ท น ข อ ง ส ม า ชิ ก ใ น ก า ร ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ
และเลื อ กตั้ง ผู ้ต รวจสอบกิ จ การจากสมาชิ ก หรื อ บุ ค คลภายนอก เพื่ อ ด าเนิ น การตรวจสอบกิ จ การของสหกรณ์
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ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด า เนิ น ก า ร จั ด จ้ า ง ฝ่ า ย จั ด ก า ร ซึ่ ง ไ ด้ แ ก่ ผู ้ จั ด ก า ร แ ล ะ พ นั ก ง า น ห น้ า ที่ ต่ า ง ๆ
ตามความเหมาะสม เพื่ อ เป็ นเจ้า หน้ า ที่ ส าหรั บ ให้ ส มาชิ ก มาติ ด ต่ อ ตามภารกิ จ /กิ จ กรรมต่ า งๆ ของสหกรณ์
แล้วเสนอเรื่ องต่อคณะกรรมการดาเนิ นการเพื่อดาเนิ นการตามความต้องการสมาชิก สหกรณ์ข้ นั ปฐมตั้งแต่ 5 สหกรณ์
ขึ้นไปมีความประสงค์ร่วมกันดาเนิ นกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ จะรวมกันเป็ นชุมนุม
สหกรณ์ ได้แก่ชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาคหรื อระดับประเทศ จะตั้งขึ้นตามการอานวยประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์ใน
ภูมิภาค หรื อทัว่ ประเทศที่ เป็ นสหกรณ์ ประเภทเดี ยวกัน ดังนั้น สหกรณ์มีสมาชิ กเป็ นเจ้าของ บริ หารงานโดยตัวแทน
สมาชิก คือ คณะกรรมการดาเนินการและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะถูกจัดสรรเพื่อสมาชิก
1.11 หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ส นั บ สนุ น ได้แ ก่ กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ กรมตรวจบัญ ชี ส หกรณ์ ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.12 กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นๆ

2. ประเด็นปัญหาสาคัญของขบวนการสหกรณ์
2.1 ระบบองค์ ความรู้
2.1.1 ขาดความรู้ ในเรื่ อง อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ สหกรณ์ คือ องค์กรประชาชนที่เป็ น
วิสาหกิ จ โดยมีสมาชิ กทุกคนเป็ นเจ้าของร่ วมกัน ควบคุมการดาเนิ นงานตามหลักประชาธิ ปไตย เพื่อสนองตอบความ
ต้องการอันจาเป็ นของสมาชิกทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีพ้ืนฐาน คือ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ใน
ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ข อ ง ส ห ก ร ณ์ แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น
2 ส่วน คือ ธุรกิจระหว่างสหกรณ์กบั สมาชิกและธุรกิจระหว่างสหกรณ์กบั บุคคลภายนอก ในด้านธุรกิจระหว่างสหกรณ์
กั บ ส ม า ชิ ก เป็ น ก า ร ด า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เจ้ า ข อ ง คื อ ส ม า ชิ ก เป็ น ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก า ร (CO – OWNER,
CO – CUSTOMER) ดังนั้น สมาชิกเป็ นผูร้ ะดมหุม้ ร่ วมกันและร่ วมกันดาเนิ นธุรกิจโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพในการซื้ อ การขาย และนาส่ วนที่ประหยัดไว้มาเฉลี่ยคืน ตามส่ วนธุรกิจที่ สมาชิ กได้ทา
กับสหกรณ์ ส่วนธุรกิจระหว่างสหกรณ์กบั บุคคลภายนอกเป็ นการทาธุรกิจเช่นเดียวกับการทาธุรกิจที่ถูกต้องทัว่ ไป การ
ที่สมาชิก กรรมการ ฝ่ ายจัดการ ไม่เข้าใจในปรัชญาสหกรณ์ คุณค่าสหกรณ์ ไม่ประพฤติปฏิบตั ิตามอุดมการณ์ หลักการ
และวิธีการสหกรณ์ ซึ่งเป็ นพื้นฐานของสหกรณ์แล้วนั้นจะทาให้
1) ขบวนการสหกรณ์ก็จะเหมือนกับการประกอบธุรกิจทัว่ ไป ที่คล้ายกับว่าเจ้าของเป็ นผูล้ งทุน
ประกอบการธุรกิจให้ได้กาไรสูงสุดและนากาไรมาแบ่งปั นให้แก่ผถู ้ ือหุน้
2) ขบวนการสหกรณ์ อาจจะได้ผลการประกอบการในรู ปกาไร แต่ส่วนเกินหรื อกาไรที่ได้มา
จากการประกอบธุรกิจระหว่างสหกรณ์กบั บุคคลภายนอก ซึ่งไม่ใช่วตั ถุประสงค์ของสหกรณ์
ดังนั้น การที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์ไม่เข้าใจอย่างแท้จริ งในปรัชญาพื้นฐานของ
สหกรณ์ ก็จะทาให้ขบวนการสหกรณ์ไม่มีความแตกต่างจากธุรกิจทัว่ ไป ไม่มีความเป็ นเอกลักษณ์ และอาจจะมีผลทาให้
เกิดวิกฤตศรัทธาต่อขบวนการในที่สุด
2.1.2 ขาดความรู้ ในการบริ ห ารจัดการองค์ กร สหกรณ์ เป็ นรู ปแบบของธุ รกิ จชนิ ดหนึ่ งที่ จะต้องใช้
ความรู ้ และทักษะในการบริ ห ารจัดการองค์กร เพราะธุ รกิ จก็จะต้องมี การใช้ท รั พยากรให้เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ด เพื่ อ
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล ในภาคการเกษตรและบางส่ วนของนอกภาคการเกษตร กรรมการซึ่ งได้รับเลือกตั้งจากที่
ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ ข อ ง ส ม า ชิ ก ก็ คื อ เ ก ษ ต ร ก ร ห รื อ ป ร ะ ช า ช น ที่
อ่อนด้อยในทุกด้าน เช่น เงินทุน ความรู ้ ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่ งจะต้องเข้าไปมีบทบาทในการบริ หารจัดการ
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องค์กรของสหกรณ์ ซึ่งจะต้องมีผลกระทบต่อสมาชิกเป็ นจานวนมาก แต่ในขณะที่กรรมการยังขาดทักษะการบริ หารงาน
การจัดการ จึ งมีผลทาให้การบริ หารงานสหกรณ์ ไม่เจริ ญเติบโตและพัฒนาเท่าที่ ควร ฝ่ ายจัดการของบางสหกรณ์ ก็ยงั
ไ ม่ ใ ช่ มื อ อ า ชี พ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร จั ด ก า ร อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง
ทาให้บางครั้งไม่อาจก้าวทันกับธุรกิจรู ปอื่นได้

2.2 ระบบบริหารองค์ กร
2.2.1 บริหารแบบไม่ มแี ผนพัฒนาสหกรณ์
การบริ หารงานของสหกรณ์ ใ นบางส่ วนเป็ นการ
บริ หารงานที่ ไม่มีการวางแผนในระยะ 3-5 ปี แต่เป็ นการวางแผนในระยะ 1 ปี ซึ่ งเป็ นระยะเวลาที่ ส้ ันเกิ นไปในการจะ
บริ หารงานให้ขบวนการสหกรณ์เติบโต พัฒนา และเชื่ อมโยงทางด้านธุรกิจกับขบวนการสหกรณ์หรื อหน่ วยงานอื่นๆ
เพราะการพัฒนาขบวนการสหกรณ์จะต้องมีการวางแผนเป็ นขั้นตอน และต้องใช้ระยะเวลา หากสหกรณ์ยงั ใช้การบริ หาร
แบบรายปี และแก้ไขปั ญ หาเฉพาะหน้าก็จะเป็ นการยากที่ จะพัฒ นาขบวนการสหกรณ์ ให้เข้าสู่ เป้ าหมาย และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2.2.2 ขาดจิตสานึกการเป็ นเจ้ าขององค์ กร ทาให้ บริ หารงานแบบไม่ มีส่วนร่ วม ในปั จจุ บันขบวนการ
สหกรณ์ในประเทศไทย มีมามากกว่า 86 ปี แล้ว ซึ่งก็มีความเจริ ญทางวัตถุ เช่น มีทุนเรื อนหุ ้น ทุนสารอง สิ นทรัพย์ มาก
ขึ้นตามลาดับ แต่ถา้ มองให้ลึกลงไปกว่านั้น จะเห็นได้วา่ ยังมีสมาชิกสหกรณ์อีกจานวนหนึ่ ง ยังไม่เข้าใจในบทบาทของ
ตนเอง ยังไม่เข้าใจว่าสมาชิ กคือเจ้าของสหกรณ์ ยังไม่เข้าใจว่ากรรมการคือตัวแทนสมาชิก ที่ จะอานวยการให้สหกรณ์
ต้องให้บริ การแก่สมาชิ กได้ตามวัตถุประสงค์ ฝ่ ายจัดการยังไม่เข้าใจว่าธุ รกิ จสหกรณ์ แตกต่างจากการประกอบธุ รกิ จ
ทัว่ ไป นอกจากนั้นมีสมาชิกสหกรณ์บางส่ วนที่เห็ นว่าสหกรณ์ คือ องค์กรของรัฐ รัฐต้องให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน
ซึ่งเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ไม่ก่อให้เกิดความเป็ นอิสระ และเกิดการพึ่งตนเองได้ของขบวนการสหกรณ์
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2.2.3 ขาดการควบคุมภายในทีด่ ี
การดาเนินการธุรกิจสหกรณ์จะต้องมีการควบคุมภายในที่ดี เพื่อ
ป้ องกันความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนิ นธุรกิ จซึ่ งการควบคุมภายในนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากการวางระบบใน
การบริ ห ารงานที่ ตอ้ งมี การตรวจสอบ ควบคุ ม ทุ กขั้นตอนทั้งฝ่ ายคณะกรรมการดาเนิ นการและฝ่ ายจัดการ โดยฝ่ าย
คณะกรรมการดาเนินการจะต้องเป็ นผูว้ างนโยบายในการควบคุม และฝ่ ายจัดการต้องรับนโยบายมาปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
และสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ป็ นเจ้าของและผูใ้ ช้บริ การต้องรู ้ข้ นั ตอนและรายละเอียดในการมาใช้บริ การของสหกรณ์ หากพบ
เห็นสิ่ งใดผิดปกติตอ้ งรี บแจ้งคณะกรรมการดาเนิ นงานโดยด่วน ในสหกรณ์บางแห่ งการบริ หารองค์กรขาดการควบคุม
ภายในที่ดีเพียงพอทาให้เกิดข้อบกพร่ องและเกิดการทุจริ ตในการดาเนินงานขึ้นในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การดาเนินการรับ
สมาชิกใหม่และการตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิก การถือหุ ้น การดาเนิ นธุรกิจ การจัดสรรกาไรสุ ทธิ การประชุมและการ
รับสวัสดิการบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่ ายของสหกรณ์จะต้องเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลและควบคุมตามระบบการควบคุมภายในที่
ต้องจริ งจังและรัดกุมให้มากที่สุด
2.2.4 การบริ ห ารการเงิน การบั ญ ชี และธุ รกิจไม่ มีประสิ ท ธิ ภาพ การบริ ห ารธุ รกิ จของสหกรณ์ ให้ มี
ประสิ ทธิภาพ จะต้องมีเครื่ องมือบ่งชี้ คือระบบบัญชี โดยมีการบริ หารการเงิน เป็ นส่วนประกอบสาคัญ ที่ทาให้ธุรกิจด้าน
ต่างๆ ของสหกรณ์ประสบผลสาเร็ จได้ ในสหกรณ์บางแห่ งการดาเนินธุรกิจไม่ประสบความสาเร็ จมากนัก ซึ่งอาจจะเกิด
จากขาดแคลนเงินทุน การบริ หารจัดการไม่มีประสิ ทธิภาพ การไม่ได้รับความร่ วมมือจากสมาชิก ความไม่ชานาญในการ
บริ หารจัดการธุ รกิ จ ซึ่ งมีผลทาให้การดาเนิ นธุ รกิ จไม่ประสบความสาเร็ จ ในขณะเดี ยวกันในเรื่ องระบบบัญชี ซ่ ึ งเป็ น
เครื่ องมื อบ่ งชี้ เพื่ อวัดความส าเร็ จของธุ รกิ จออกเป็ นตัวเลขไม่ ส ามารถจะด าเนิ น การบัน ทึ ก ข้อ มูล ได้เป็ นปั จจุ บัน มี
ข้อบกพร่ องหรื อไม่อาจจะลงบันทึ กรายการทางบัญชีได้ เนื่ องจากสภาพความเป็ นจริ งมีการทุจริ ต ซึ่ งทั้งหมดนี้ ทั้งใน
ด้านการเงิน การบัญชีและธุรกิจที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพทาให้ระบบบริ หารองค์กรสหกรณ์เกิดปั ญหาและไม่สามารถจะทา
ให้สหกรณ์ดาเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ได้
2.3 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
2.3.1 ก ารบ ริ ห ารงาน บุ ค ค ล ไม่ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ การบ ริ ห ารงาน บุ ค ค ล ใ น ส ห ก ร ณ์ เป็ น
ส่ ว นหนึ่ งที่ มี ค วามส าคัญ มากในการพัฒ นาสหกรณ์ ให้ ป ระสบผลส าเร็ จ เพราะบุ ค ลากรของสหกรณ์ ในด้านของ
คณะกรรมการดาเนิ น การ ฝ่ ายจัดการจะเป็ นผูด้ าเนิ นการทาให้การดาเนิ นธุ รกิ จ การให้บริ การของสหกรณ์ เกิ ดเป็ น
รู ป ธรรมเพราะบุ ค ลากรส่ ว นนี้ จะเป็ นตัว ประสานเชื่ อ มโยงระหว่า งสมาชิ ก กับ สหกรณ์ ดัง นั้ นบุ ค คลส่ ว นนี้ คื อ
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ จะต้องรู ้ในสิ ทธิ หน้าที่ บทบาท อานาจ ความรับผิดชอบของตนเองซึ่ งคณะกรรมการ
ดาเนินการจะต้องบริ หารงานบุคคลให้ได้คนที่ถูกต้องกับงานเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพเกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ฝ่ ายจัดการโดยผูจ้ ดั การจะต้องบริ หารงานบุคคลให้พนักงานของสหกรณ์สามารถให้บริ การแก่สมาชิกได้อย่างที่สมาชิก
พอใจที่สุดภายใต้หลักเกณฑ์ กฎระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ ด้านการบริ หารงานบุคคลของสหกรณ์ที่ไม่ประสบ
ความสาเร็ จอาจจะเกิดจากปั ญหาการนาระบบเครื อญาติเข้ามาใช้ในการบริ หารงานบุคคล ทาให้ไม่สามารถจะบริ หารได้
ตามระบบ อาจจะติดขัดด้วยระบบอาวุโส เกี่ยวเนื่องเป็ นเครื อญาติ การรู ้จกั คุน้ เคยกับผูม้ ีอิทธิพล ความคุน้ เคยกับสมาชิก
บางราย จึงทาให้เกิดการทางานอย่างไม่เป็ นระบบและส่งผลกระทบถึงการพัฒนาสหกรณ์
2.3.2 กรรมการ และฝ่ ายจัดการ ขาดความเข้ าใจ และไม่ ปฏิบัติตามบทบาทหน้ าที่ บทบาทของกรรมการ
และฝ่ ายจัดการของสหกรณ์เป็ นสิ่ งสาคัญในการพัฒนาสหกรณ์ให้ดาเนินการสู่ เป้ าหมายในการสนองความต้องการของ
สมาชิกได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น สิ ทธิ หน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ าย ย่อมจะทาให้การดาเนินงานของ
สหกรณ์เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่กา้ วก่ายอานาจหน้าที่ซ่ ึ งกันและกัน และช่วยกันดาเนิ นงานตามหน้าที่ของแต่ละ
ฝ่ ายเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย สอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน แต่ถา้ กรรมการและฝ่ ายจัดการไม่เข้าใจหรื อไม่ปฏิบตั ิ
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ต า ม บ ท บ า ท ห น้ า ที่
จะทาให้สหกรณ์ไม่สามารถดาเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ได้
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2.4 โครงสร้ างของระบบสหกรณ์
2.4.1 ส่ วนราชการชี้นาโครงสร้ างเน้ นลักษณะของการปกครองมากกว่ าเชิงธุรกิจและเกิดการทับซ้ อนทาง
ผลประโยชน์ (conflict of interest) สหกรณ์ในประเทศไทยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ สหกรณ์ระดับปฐม สหกรณ์ระดับ
ภูมิภาค และสหกรณ์ ระดับชาติ โครงสร้างสหกรณ์ ท้ งั 3 ระดับ มี ความแตกต่างกันน้อยมาก ทาให้เกิ ดปั ญ หาในการ
ดาเนินงานของขบวนการสหกรณ์ คือ การไม่ สอดประสานในการเชื่ อมโยงธุรกิจ เนื่องจากการดาเนินธุรกิจของขบวนการ
สหกรณ์จะมีลกั ษณะต่างคนต่างทา ไม่มีแผนการดาเนิ นธุรกิจร่ วมกันเป็ นระบบเครื อข่าย ทาให้ขาดความร่ วมมือในการ
ทาธุรกิจระหว่างกัน ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง และมีการแข่งขันกันเองระหว่างขบวนการสหกรณ์ดว้ ยกัน เพราะการ
บริ หารจัดการองค์กรสหกรณ์ น้ นั จะต้องผสมผสานการจัดการระบบเครื อข่ายระหว่างสมาชิ กซึ่ งเป็ นเจ้าของสหกรณ์
ร่ วมกับทุนต่างๆ ที่จะต้องใช้ในสหกรณ์และสิ่ งต่างๆ ที่สหกรณ์มีหรื ออาจได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ โดย
จะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบทั้งระยะสั้น และระยะยาวรวมไปถึงการบริ หารงานบุคคล การตรวจสอบ การควบคุม
ซึ่งทั้งหมดนี้ ตอ้ งเป็ นการบริ หารจัดการองค์กรของสหกรณ์แบบเครื อข่าย ซึ่ งแตกต่างจากการบริ หารจัดการองค์กรธุรกิจ
อื่นๆ ที่ตอ้ งการกาไรสูงสุดซึ่งไม่ใช่วตั ถุประสงค์ของสหกรณ์
2.4.2 ขบวนการสหกรณ์ ขาดความเป็ นเอกภาพ และขาดการประสานงานที่ดีเพื่อประโยชน์ ของสหกรณ์
โดยรวม ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทยไม่อาจเชื่อมโยงสานสายใยเครื อข่ายได้อย่างแท้จริ งและรวมเป็ นเอกภาพได้
ถึงแม้จะมีสถาบันต่างๆ เข้ามาดาเนิ นการก็ไม่อาจจะสร้างระบบสหกรณ์ที่เป็ นเครื อข่ายที่เข้มแข็งและเป็ นตัวแทนของ
สหกรณ์ได้อย่างจริ งจัง อาจจะเกิดจากการไม่เข้าใจในระบบโครงสร้างเครื อข่ายสหกรณ์ซ่ ึ งยังไม่ชดั เจน ไม่ทราบหน้าที่
บทบาท ที่ชดั เจนในแต่ละส่วนของโครงสร้างระบบสหกรณ์ ขาดศรัทธา และไม่มนั่ ใจ พร้อมทั้งขาดการประสานงานที่ดี
ของโครงสร้างระบบสหกรณ์ ทาให้ไม่สามารถจะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้น ในการร่ วมมือกันทาธุรกิจแบบสหกรณ์ได้
ทาให้สหกรณ์แต่ละแห่งดาเนิ นการอยูใ่ นชุมชนแต่ไม่สามารถจะรวมกันเชื่อมโยงเครื อข่ายในระดับภูมิภาคหรื อประเทศ
ได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ทาให้เป็ นปั ญหาในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
2.5 ระบบกฎหมาย
ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้กฎหมายสหกรณ์มาแล้วจานวน 4 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติสมาคม
เพิ่ ม เติ ม พุ ท ธศัก ราช 2459 พระราชบั ญ ญัติ ส หกรณ์ พุ ท ธศัก ราช 2471พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ. 2511 และ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็ นฉบับที่ถือใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ซึ่งพบว่ามีขอ้ จากัดอันเป็ นอุปสรรคของขบวนการ
สหกรณ์ คือ
2.5.1 บทบัญญัตบิ างประการไม่ ชัดเจนและสมบูรณ์
- จัดตั้งและจดทะเบียนสหกรณ์ไม่ชดั เจน ทาให้เกิดความสับสนในการปฏิบตั ิ กล่าวคือ จัดตั้ง
สหกรณ์ ได้เมื่ อวัตถุป ระสงค์และเอกสารถูกต้อง เพื่ อเป็ นการเผยแพร่ เรื่ องการสหกรณ์ ห รื อการจัดตั้งสหกรณ์ ค วร
เข้มงวด เพื่อให้ได้สหกรณ์ที่มีคุณภาพ (มาตรา 34 , 37)
- อานาจกระทาการของสหกรณ์ไม่ชดั เจน ว่าสหกรณ์แต่ละประเภทควรมีอานาจกระทาการ
อย่างใดบ้างและยังไม่มีขอ้ ยุติวา่ สหกรณ์ทุกประเภทควรมีอานาจกระทาการได้เหมือนกันหรื อไม่ ( มาตรา 46)
- การจัด การทรั พ ย์สิ น เงิ น ทุ น ไม่ ค ล่ อ งตัว ในการบริ ห ารเงิ น ทุ น หากเกิ ด สภาวะเร่ งด่ ว น
(มาตรา 62(7))
2.5.2 บทบัญญัตบิ างประการเป็ นอุปสรรคในการดาเนินงาน
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- ก าหนดให้ก รรมการด าเนิ น การอยู่ในต าแหน่ งได้ไม่ เกิ น สองวาระติ ด ต่ อ กัน ท าให้ บ าง
สหกรณ์ไม่สามารถหาผูท้ ี่มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องสหกรณ์มาเป็ นกรรมการได้(มาตรา 50 วรรค 3)
- กาหนดให้สหกรณ์ประเภทเดียวกันจึงรวมกันจัดตั้งเป็ นชุมนุมสหกรณ์ได้ ทาให้เกิดปั ญหา
ในการร่ วมมือกันระหว่างขบวนการสหกรณ์ (มาตรา 101 วรรค 2)
2.6 ระบบสนับสนุน
รัฐบาลให้ การสนับสนุนไม่ ครบถ้ วน และควบคุมมากเกินไป ในปั จจุบนั สหกรณ์อยูใ่ นฐานะนิ ติบุคคลที่
จะด าเนิ น การไปภายใต้พ ระราชบัญ ญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และภายใต้กฎหมายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งการที่ จะท าให้
ขบวนการสหกรณ์มีความเข้มแข็ง เป็ นอิสระและพึ่งตนเองได้ จาเป็ นจะต้องมีความพร้อมในทุกด้าน และจาเป็ นที่จะต้อง
มีการสนับสนุนในเรื่ องที่มีความจาเป็ นและเร่ งด่วน ซึ่งในปั จจุบนั สหกรณ์จะอยูใ่ นลักษณะพึ่งพารัฐเป็ นส่วนใหญ่ ปั จจัย
ที่จะสนับสนุนให้ขบวนการสหกรณ์มีความเข้มแข็ง คือ
- ความรู ้เชิ งวิชาการ ที่ จะต้องมี ระบบและต่อเนื่ อง มีการวิจยั เพื่อนามาพัฒ นาและปรั บปรุ ง
สหกรณ์
- ด้านการเงิน ที่ควรจะมีแหล่งเงินทุนสนับสนุ นให้สหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจและเชื่อมโยงธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก และเป็ นหลักประกันในการดาเนินงาน
- ด้านการตลาด จะต้องมีขอ้ มูลทางด้านการตลาดที่รวดเร็ ว ฉับไว และแน่นอน รวมทั้งมีตลาด
ที่เชื่อมโยงกันระหว่างสหกรณ์กบั บุคคลภายนอก
- เทคโนโลยี ต้ อ งทั น สมั ย และพร้ อ มที่ จ ะน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการด าเนิ นงานของ
สหกรณ์
- ด้านการบริ หารจัดการ จะต้องมีการบริ หารจัดการแบบมีประสิ ทธิ ภาพ และวัดผลได้เพื่อให้
สมาชิกเกิดความศรัทธาในสหกรณ์ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์กรของประชาชนที่ดีที่สุด
2.7 ระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ขาดการประชาสั มพันธ์ งานสหกรณ์ ให้ ประชาชนทั่วไปได้ รับทราบถึงคุณ ประโยชน์ ของสหกรณ์ ใน
ปั จ จุ บั น ป ร ะ เท ศ ไ ท ย ถื อ ว่ า ร ะ บ บ ส ห ก ร ณ์ เป็ น ร ะ บ บ เศ ร ษ ฐ กิ จ ส า คั ญ ข อ ง ป ร ะ เท ศ
ซึ่งได้บญ
ั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับปั จจุบนั ) มาตรา 85 ที่บญ
ั ญัติวา่ รัฐต้องส่งเสริ ม สนับสนุน
แ ล ะ คุ ้ ม ค ร อ ง ร ะ บ บ ส ห ก ร ณ์ ดั ง นั้ น ก า ร ที่ จ ะ เผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ก า ร ด า เนิ น ง า น
สหกรณ์ให้ประชาชนทัว่ ไปได้ทราบ และเห็นความสาคัญของขบวนการสหกรณ์จึงเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นและสาคัญอย่างยิ่ง
ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ของขบวนการ ที่จะต้องทาให้ประชาชนทัว่ ไปได้เข้าใจ
ระบบสหกรณ์อย่างถูกต้อง เพราะถ้าประชาชนทัว่ ไปไม่เข้าใจระบบสหกรณ์ให้ถูกต้อง จะทาให้ระบบสหกรณ์ไม่เป็ นที่
แ พ ร่ ห ล า ย แ ล ะ ไ ม่ เ ป็ น ที่ ศ รั ท ธ า กั บ ค น ที่ ไ ม่ ท ร า บ เ รื่ อ ง ก า ร
สหกรณ์อย่างถ่องแท้ และในที่สุดจะส่งผลกระทบทั้งขบวนการสหกรณ์ที่อาจจะทาให้ไม่เจริ ญและพัฒนาเท่าที่ควร
2.8 การปฏิ บั ติต ามระเบียบข้ อบั งคับ และวิธีการสหกรณ์ สหกรณ์ /ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ไม่ ป ฏิ บัติ ตามระเบี ยบ
ข้อบังคับและวิธีการสหกรณ์ ไม่คานึ งถึงการรวมกลุ่มกันดาเนิ นธุ รกิ จ ในรู ปสหกรณ์ตามหลักการและวิธีการสหกรณ์
อย่างแท้จริ ง

3. สถานการณ์ ปัจจุบันและการปรับตัวของขบวนการสหกรณ์
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ยุค โลกาภิ วฒั น์ เป็ นการบริ ห ารยุค ใหม่ เป็ นยุค ข้อมู ล ข่ าวสาร เป็ นยุค การค้าระหว่างประเทศ
การตลาด การแข่งขันและผูกขาด การเชื่ อมโยงสิ นค้าและระบบสารสนเทศ ดังนั้น ขบวนการสหกรณ์
ต้องมี การปรั บ ตัวเพื่ อแก้ปั ญหาในระบบที่ ก าลังประสบอยู่และสร้ างองค์ค วามรู ้ ใหม่ ให้เท่ าทันกับยุค
โลกาภิวฒั น์
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บทที่ 2

ความเป็ นมาและกระบวนการจัดทาแผน
1.

ความเป็ นมา

ตามค าสั่ งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติ ที่ 1/2544 สั่ ง ณ วันที่ 8 ตุ ลาคม 2544
ได้ยกเลิ กคาสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติ ที่ 1/2543 สั่ง ณ วันที่ 4 สิ งหาคม 2543 แต่งตั้ง
คณะอนุ กรรมการร่ างนโยบายและวางแผนพัฒนาการสหกรณ์ ปรั บปรุ งและแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการ
ร่ างนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ์ โดยมีองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการดังรายละเอียดคาสั่งใน
ภาคผนวก และให้คณะอนุ ก รรมการร่ างนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ์ มี หน้าที่ ต่างๆ ที่ ส าคัญ
ประการหนึ่ ง คื อ การจัด ท าร่ า งนโยบายและวางแผนพัฒ นาการสหกรณ์ เพื่ อ เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติโดยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อธิ บดี กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ (นายชวาลวุฑ ฒ ไชยนุ วตั ิ ) ในฐานะประธานคณะอนุ กรรมการ
ร่ างนโยบายฯ ในขณะนั้นจึงมอบนโยบายให้เชิ ญ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท อาจารย์ประจาภาควิชาสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิใน คพช. รวมทั้งเป็ นอนุ กรรมการใน
คณะอนุ กรรมการร่ างนโยบายและวางแผนพัฒ นาการสหกรณ์ และได้ท าการวิจยั เกี่ ยวกับ การพัฒนา
สหกรณ์ ม าพอสมควรให้ เป็ นแกนน าในการประชุ ม เชิ งปฏิ บ ัติ ก ารจัดท าร่ างแผนพัฒ นาการสหกรณ์
ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2545
แนวทางในการดาเนินการจัดทาร่ างแผนพัฒนาการสหกรณ์ในครั้งนี้ คณะอนุ กรรมการฯได้เน้น
ไปที่ ก ารมี ส่ วนร่ วมของผูเ้ กี่ ย วข้องทุ ก ฝ่ าย ทั้งภาครั ฐ นัก สหกรณ์ และนัก วิช าการดังรายละเอี ย ดใน
ภาคผนวก นอกจากนั้นยังได้นาเอาข้อมูลและองค์ความรู ้ ต่างๆ ที่ สันนิ บาตสหกรณ์ และชุ มนุ มสหกรณ์
ระดับชาติ และการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ(Workshop) “การจัดระเบียบสหกรณ์ไทย” มาผนวกเข้ากับข้อมูล
และองค์ความรู ้ที่ได้จากการวิจยั “โครงการประสานงานเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ” ซึ่ งดาเนิ นการในลักษณะ
ของโครงการวิจยั แบบมี ส่วนร่ วมภายใต้การสนับ สนุ นของส านักงานกองทุ นสนับ สนุ นการวิจยั ทั้งนี้
เพื่ อ ให้ ก ระบวนการยกร่ า งมี มุ ม มองที่ ก ว้า งขวางและครอบคลุ ม ประเด็ น ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
พัฒนาการสหกรณ์อย่างแท้จริ ง
จากผลการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการ เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2545 ได้ยกร่ างแผนพัฒนาการสหกรณ์
โดยมีองค์ประกอบหลักที่สาคัญ 4 ประการ คือ วิสัยทัศน์สหกรณ์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ต่อมา
ได้มีการเสนอให้คณะอนุ กรรมการร่ างนโยบายและวางแผนพัฒนาการสหกรณ์ พิจารณาทบทวนแก้ไข
รวม 2 ครั้ ง เมื่ อวันที่ 18 ธัน วาคม 2545 และวัน ที่ 13 มีน าคม 2546 ตามลาดับ หลังจากนั้น จะได้เสนอ
รายงานการจัดทาแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับนี้ ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติเพื่ออนุ มตั ิ
เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายต่อไป
/asun46/แผนพัฒนาการสหกรณ์/กผง./22/5/17

36
2.

กรอบแนวคิดการร่ างแผนพัฒนาการสหกรณ์
-

3.

แผนแม่บทของการพัฒนาการสหกรณ์ในลักษณะบูรณาการ
ขอบเขตครอบคลุมทั้งขบวนการสหกรณ์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
คานึงถึงปั จจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของขบวนการสหกรณ์
เปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการร่ างแผนฯ เพื่อให้เกิ ดการยอมรับ
และนาไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ

กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาการสหกรณ์
บทวิเคราะห์สถานการณ์
โครงการประสานงาน ฯ ชุดโครงการวิจยั ด้านสหกรณ์

กรอบวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
อนุกรรมการด้านสหกรณ์และ
ชุมชนเข้มแข็ง

การประชุ มระดมความคิด

ร่ างแผนพัฒนาการสหกรณ์

คณะอนุกรรมการยกร่ าง ฯ
คพช.
การปรับปรุ งแก้ไข
ร่ างแผนพัฒนาการสหกรณ์
แผนพัฒนาการสหกรณ์
ฉบับสมบูรณ์
คพช.
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4.

ประโยชน์ ของแผนพัฒนาการสหกรณ์

1. แผนพัฒนาการสหกรณ์ในระดับชาติเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่จะใช้เป็ นกรอบทิศทางการพัฒนาของทุกฝ่ ายที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและขบวนการสหกรณ์

2. แผนพัฒนาการสหกรณ์ จะช่วยลดการทางานซ้ าซ้อนของหน่วยงานภาครัฐในเรื่ องการพัฒนา
สหกรณ์และช่วยให้การพัฒนาสหกรณ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
3. แผนพัฒนาการสหกรณ์ จะช่ วยให้ขบวนการสหกรณ์ และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องสามารถนา
กลยุท ธ์ไปแปลงเป็ นนโยบายและแผนปฏิ บ ตั ิ ก ารในหน่ วยงาน/องค์ก รของตน เพื่ อประโยชน์ในการ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์อย่างถูกต้องเหมาะสม

5. ผู้รับผิดชอบร่ างแผนพัฒนาการสหกรณ์
คณะอนุกรรมการยกร่ างนโยบายและวางแผนพัฒนาการสหกรณ์ ตามคาสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แ ห่ ง ช า ติ ที่ 1/2544 ล ง วั น ที่ 8 ตุ ล า ค ม พ .ศ . 2544 เ รื่ อ ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการร่ างนโยบายและวางแผนพัฒนาการสหกรณ์

6. คาทีค่ วรสร้ างความเข้ าใจให้ ตรงกัน
1. แผนพัฒ นาการสหกรณ์ : แผนแม่ บ ทในการพัฒ นาขบวนการสหกรณ์ จะเป็ นกรอบทิ ศ
ทางการดาเนิ นงานของภาครัฐและภาคขบวนการสหกรณ์ ในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในระหว่าง
ปี 2546-2549
2. วิสัยทัศน์ (Vision) : ภาพในอนาคตของขบวนการสหกรณ์ที่ควรจะเป็ น
3. ภารกิจ (Mission) : คาประกาศจุดมุ่งหมายและขอบเขตการปฏิ บตั ิการที่พึงกระทาเพื่อการ
บรรลุวสิ ัยทัศน์
4. วัตถุประสงค์ (Objective) : คาประกาศถึงสิ่ งที่ตอ้ งการบรรลุผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ภายใน
กรอบเวลาที่กาหนด
5. ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic) : ทิ ศ ทางการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามภารกิ จ ของ
แผนพัฒนาการสหกรณ์
6. กลยุทธ์ (Strategy) : วิธีการที่ใช้เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ ภารกิจ
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7.

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทีน่ ามาวิเคราะห์

กฎหมาย

เทคโนโลยี

นโยบายรัฐ

NGOs / POs

หน่ วยงานภาครัฐ
ขบวนการสหกรณ์
สั นนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย

ชสท. &
อื่นๆ

ชสก.

สหกรณ์
การเกษตร

ชุมนุม
สหกรณ์
พัฒนา
แห่ ง
ประเทศ
ไทย จากัด

สหกรณ์
นิคม

ชุมนุม
สหกรณ์ผู ้
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า
แห่ ง
ประเทศ
ไทย จากัด

สหกรณ์
ประมง

ชสอ
.

ชสค

ชุมนุม
สหกรณ์
ออม
ทรัพย์
ตารวจ
แห่ งชาติ
จากัด

ชุมนุม
ร้าน
สหกรณ์
อาชีวศึกษา
จากัด

ชุมนุม
ร้ าน
สหกรณ์
ในมหา
วิทยาลั
ย แห่ง
ประเทศ
ไทย
จากัด

ชุมนุมร้าน
สหกรณ์
แห่ ง
ประเทศ
ไทย จากัด

สหกรณ์
ร้านค้า

สหกรณ์
ออมทรัพย์

สหกรณ์
บริ การ

สถาบันการศึกษา
เศรษฐกิจ
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ชุมนุม
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บริ การ
เดินรถ
แห่ ง
ประเทศ
ไทย จากัด

วัฒนธรรม
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8.

กระบวนการในการดาเนินงานวิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม
โครงการประสานงานเพื่อพัฒนาสหกรณ์
องค์ ความรู้ ทไี่ ด้ จากงานวิจยั

การวิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก

การวิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
- สถานการณ์ การดาเนินงานปัจจุบัน

- เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
- เทคโนโลยี
- กฎหมาย
- นโยบายของรัฐ
- หน่ วยงานของรัฐ
- องค์กรประชาชน / ระบบเครือข่าย
- สถาบันการศึกษา

- โครงสร้ างของขบวนการสหกรณ์
- คน
- เงินทุน
- ระบบการบริหารจัดการ
- ธุรกิจ / บริการ ฯลฯ

โอกาส/อุปสรรค

จุดแข็ง/จุดอ่ อน
วิสัยทัศน์ ขบวนการสหกรณ์

ภารกิจ

กลยุทธ์ การปฏิรูปขบวนการสหกรณ์

กรอบแนวคิดการพัฒนาชุ ดโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุน
การปฏิรูปขบวนการสหกรณ์
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9.

ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมของขบวนการสหกรณ์
9.1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยแวดล้อมภายนอก
ประเด็นวิเคราะห์
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

-

กระแสโลกาภิวฒั น์
การเปลี่ยนแปลงทัศนะแม่บท
วิถีชีวติ และโลกทัศน์ตามแนวทางสมัยใหม่
วิกฤติสิ่งแวดล้อมและอุบตั ิภยั ธรรมชาติ

มีอิทธิ พลต่อความคิดและวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของคนในสังคมทั้งการประกอบ
อาชี พ การบริ โภค การออม การลงทุน การศึ กษา การดูแลสุ ขภาพ การติดตามสื่ อสาร
การเมือง การปกครอง

ปรากฏการณ์ดงั กล่าวผลักดันให้เกิดการสร้างกลุ่ม/องค์กรทางเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ และเปิ ดโอกาสในการมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ น ใจของปั จเจกบุ ค คลที่ ด้อยโอกาส หรื อเพื่ อเป็ นแนวทางที่ จะให้ไ ด้รับ
ความช่วยเหลือของรัฐเพื่อให้สามารถสร้างตนเองในที่สุด
กฎหมาย
กฎ ห ม ายส ห ก รณ์ เป็ น ลั ก ษ ณ ะ ก ฎ ห ม ายเพื่ อ การพั ฒ น าที่ รั ฐ ใช้ เ ป็ น
เค รื่ อ ง มื อ ส าคั ญ ใ น ก าร พั ฒ น าข บ ว น ก าร ส ห ก ร ณ์ ทั้ ง ด้ าน โ ค ร ง ส ร้ าง แ ล ะ
กระบวนการดาเนินงาน ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุ งใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
ปั จ จุ บัน กฎหมายสหกรณ์ ยงั มี ข ้อ จ ากัด บางประการที่ ย งั ไม่ เอื้ อ ต่ อ การพัฒ นา
ขบวนการสหกรณ์อย่างที่ ควรจะเป็ น ได้แก่ กฎหมายยังขาดนโยบายและเป้ าหมายที่ชดั เจน
เกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณ์ การจัดหมวดหมู่แห่ งบทบัญญัติของกฎหมายไม่เป็ นระบบ ยาก
ต่อการทาความเข้าใจ ขาดบทบัญญัติบางเรื่ องที่เป็ นหลักการพื้นฐานของสหกรณ์ทาให้ตอ้ ง
เ ส น อ น า ย ท ะ เ บี ย น เ ป็ น ผู ้ ตี ค ว า ม
และมีบทบัญญัติบางประการที่เป็ นอุปสรรคในการดาเนินงานของสหกรณ์

นโยบายรัฐ
- ผู ้ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ นโยบายรั ฐ อาจจ าแนกเป็ นฝ่ ายการเมื อ ง และฝ่ าย
ข้าราชการ
- ฝ่ ายการเมืองมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและยุตินโยบาย
- ที่ผ่านมาประเทศไทยมี การเปลี่ ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง ทาให้นโยบาย
ด้านสหกรณ์ขาดความต่อเนื่อง และทาให้ไม่มีความชัดเจนในเรื่ องการสนับสนุ น
การรวมกลุ่มของประชาชน
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- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-6 ระบุชดั เจนว่าให้ใช้
สหกรณ์ เป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะใน
ชนบท แต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7-8 ไม่ได้กล่ าวไว้ชัดเจน แต่กลับ เน้นบทบาท
ของ “สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร”
- ฝ่ ายราชการ มี บ ทบาทส าคัญ ในการป้ อนข้อมู ล ต่ างๆ ให้ ฝ่ ายการเมื อ ง
ที่ ผ่า นมานโยบายด้าน สหกรณ์ แ ละการปฏิ บ ัติ ข องฝ่ ายข้าราชการเป็ นไปใน
ทิศทางการรวมอานาจที่ส่วนกลาง การขยายอานาจ สร้ างกฎระเบียบที่เป็ นการ
ควบคุ ม และดาเนิ นการโดยภาคราชการในลัก ษณะของการให้บริ ก ารของรั ฐ
ที่ ข าดการมี ส่ วนร่ วมจากภาคประชาชนและยังขาดระบบสารสนเทศ เพื่ อใช้
ประกอบการตัดสิ นใจเรื่ องนโยบาย
- ในส่ วนของข้าราชการซึ่ งอาจจาแนกเป็ นฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายปฏิบตั ิ ต่างก็
มี แ รงจู ง ใจเป้ าหมายและค่ า นิ ย มที่ แ ตกต่ า งกั น ไป ท าให้ ก ารน านโยบาย
สู่ การปฏิบตั ิมีความแตกต่างกัน บางทียอมรับ หลีกเลี่ยง เพิกเฉย หรื ออาจตีความ
เสี ยใหม่
- ที่ผา่ นมามีหน่วยงานราชการไม่นอ้ ยกว่า 63 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
สหกรณ์ ไม่มีการประสานความร่ วมมื อกันอย่างที่ เป็ นอยู่ จึงเห็ นปรากฏการณ์
การท างาน ที่ ซ้ าซ้ อ นและเป็ น อุ ป ส รรคส าคั ญ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- การก าหนดนโยบายของรั ฐ ในภาพรวม ยัง ขาดระบบสารสนเทศที่
จาเป็ น ทาให้นโยบายของรัฐก่อให้เกิดผลกระทบกับขบวนการสหกรณ์ ตัวอย่าง
เช่น นโยบายลดภาระหนี้สินครู การจัดทาแผนแม่บทธนาคารประชาชนในระดับ
รากหญ้าของธนาคารแห่งประเทศไทย
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เทคโนโลยี

ปั จจุ บ นั เทคโนโลยีมี ความก้าวหน้าทัน สมัย เอื้ ออานวยต่ อการพัฒ นามา
ประยุก ต์ใช้ในระบบบริ ห ารจัดการสหกรณ์ และระบบสารสนเทศการติ ดต่ อ
สื่ อสาร เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ อาทิเช่ น ระบบคอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ต
บัตรเอทีเอ็ม สมาร์ทคาร์ท อีคอมเมอร์ส
หน่ วยของรัฐ

กรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ (กสส.) : เป็ นหน่ ว ยงานหลัก ที่ มี ห น้ า ที่ ส่ ง เสริ ม
งานสหกรณ์ ในการพิจารณาอานาจหน้าที่ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ซ่ ึ งอาจแบ่ง
ภารกิจได้ 2 ลักษณะ คือ การส่ งเสริมเผยแพร่ การสหกรณ์และการปฏิบัติการอื่นๆ
ตามที่ กฎหมายกาหนด แต่ในทางปฏิ บตั ิ กสส. ได้ใช้ทรั พยากรเกื อบทั้งหมด
ไปที่การดาเนิ นธุ รกิจของสหกรณ์ โดยในสหกรณ์ บางประเภทมีเจ้าหน้าที่ กสส.
เข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการดาเนินธุ รกิจของสหกรณ์แทนฝ่ ายจัดการ
สหกรณ์
เห็ น ได้ ว่ า กสส. ให้ ค วามส าคัญ กั บ ภารกิ จ หลั ก เรื่ อ งการส่ ง เสริ ม
เผยแพร่ สหกรณ์นอ้ ยไป ขณะเดียวกันมาตรการและหลักการที่ใช้ในการจัดตั้ง
สหกรณ์กลับถูกละเลยทาให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ที่ไม่ควรจะเป็ น อันเป็ นที่มาของ
ปั ญหาในการดาเนินงานสหกรณ์ซ่ ึ งส่ งผลกระทบต่อภาพรวม
กรมตรวจบั ญ ชี (กตส.) : ปั จจุบ ันกรมตรวจบัญ ชี ส หกรณ์ ไ ด้รับบทบาท
ภารกิ จต่องานตรวจบัญ ชี ม าก ท าให้งานกากับ แนะนาการบริ หารการเงิ น และ
การบัญชีแก่สหกรณ์ดอ้ ยไป
กรมส่ งเสริมการเกษตร (กสก.) : มีภารกิจหลักในการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้
เกษตรกรรวมกลุ่ ม ซึ่ งมี เจตนาให้ จ ัด ตั้ง เป็ นกลุ่ ม เตรี ย มการเพื่ อ พัฒ นาเป็ น
สหกรณ์ ในที่ สุ ด แต่ ในทางปฏิ บ ัติมิ ไ ด้เป็ นไปอย่างที่ ควรจะเป็ นปั จจุ บ ันกลุ่ ม
เกษตรกรจ านวนมากที่ ไ ม่ ส ามารถตรวจสอบบั ญ ชี ไ ด้ และเป็ นภาระแก่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็ นอย่างมาก
กลุ่ม/องค์ กรประชาชน/ระบบเครื อข่ าย
กลุ่ ม /องค์ก รประชาชนที่ มี พ ฤติ นัย เป็ นสหกรณ์ น้ ัน มี ท้ งั มี นิ ตินัย เป็ น
สหกรณ์ แ ละมิ ไ ด้เป็ นสหกรณ์ ซึ่ งต่ างฝ่ ายก็ มี จุด เด่ น จุ ด ด้อ ยต่ างกัน ส าหรั บ
องค์ก รประชาชนที่ จดทะเบี ย นตามพระราชบัญ ญัติส หกรณ์ ซ่ ึ งมี อยู่ป ระมาณ
6,000 สหกรณ์ น้ นั มีจุดเด่นตรงที่มีสถานภาพเป็ น “นิติบุคคล” มีระบบเครื อข่าย
ที่ เรี ย กว่าขบวนการสหกรณ์ ที่ มี สสท. เป็ นองค์ก รกลางระดับ สู ง สุ ด แต่ ย งั
พบว่ามีสหกรณ์จานวนไม่นอ้ ยที่ยงั ต้องพึ่งรัฐ ในขณะที่กลุ่ม/องค์กรประชาชนที่
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มิได้จดทะเบี ยนเป็ นสหกรณ์ มีจุดเด่นตรงที่ มีผูน้ าเข้มแข็ง มีอุดมการณ์ สมาชิ ก
เข้ามามีส่วนร่ วมอย่างจริ งจัง กิจกรรมส่ วนใหญ่ของกลุ่ม/องค์กรเหล่านี้ เน้นไปที่
กิ จกรรมการออมและให้ กู้ ปั จจุ บ ัน มี ม ากกว่า 66,000 กลุ่ ม และมี ก ารพัฒ นา
เครื อข่ายความร่ วมมือมากขึ้นเรื่ อยๆ ประเด็นที่เป็ นข้อสังเกตคือเมื่อใดขาดผูน้ า
กลุ่ม/องค์กรมักประสบปั ญหา และเกิดความเสี ยหายแก่สมาชิกอยูเ่ นืองๆ
ปั จ จุ บ ัน กลุ่ ม /องค์ก รประชาชนเหล่ านี้ อยู่ภ ายใต้ก ารสนับ สนุ น ของ
หลายฝ่ าย ทั้งที่เป็ นหน่ วยงานของรัฐ NGOs และนักวิชาการ ปั ญหาก็คือต่างฝ่ าย
ต่างมองจุ ดเด่ นของตนเอง โดยมิ ได้ค านึ ง ถึ งการเสริ ม สร้ างความร่ วมมื อที่ จะ
เรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน และพัฒนาไปด้วยกัน
ในอนาคตอันใกล้คาดว่าจะมี กลุ่ม/องค์กรประชาชนเกิ ดขึ้นอีกหลายๆ
แบบภายใต้น โยบายรั ฐ และการสนับ สนุ น ของผู น้ าต่ างๆ ซึ่ งหากปล่ อ ยให้
สถานการณ์เป็ นเช่นนี้ยอ่ มไม่เกิดผลดีต่อภาพรวมในการพัฒนาอย่างแน่นอน
สถาบันการศึกษา
สถาบัน /องค์ก ร ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การให้ ก ารศึ ก ษาอบรมด้านสหกรณ์
อาจจ าแนกได้ 4 กลุ่ ม คื อ สถาบัน การศึ ก ษาในระบบ ได้แ ก่ มหาวิ ท ยาลัย
วิทยาลัย โรงเรี ยน สันนิ บาตสหกรณ์ ฯ ชุ มนุ มสหกรณ์ระดับชาติ และหน่ วยงาน
ของรัฐ ซึ่ งเมื่อพิจารณาจะเห็นว่ายังมีขอ้ จากัดที่สาคัญ ได้แก่
- คนในสถาบัน /องค์ก รส่ ว นใหญ่ ย งั ถู ก ครอบโดยกรอบความคิ ด เก่ า ที่
คิดแบบแยกส่ วน มี ความเป็ นปั จเจกนิ ยมสู ง ไม่ค่อยรั บรู ้ และพัฒนานวัตกรรม
จากการวิจยั มีความเคลื่ อนไหวที่ จะรับสิ่ งใหม่จากความเปลี่ ยนแปลงในสังคม
น้อยกว่าที่ควรจะเป็ น มีจิตลักษณ์เพื่อตนเอง และมีใจยอมรับความคิดเห็นคนอื่น
ไม่มากพอ
- การปฏิ สั ม พัน ธ์ ท างสั ง คมระหว่ า งคนในสถาบั น การศึ ก ษายัง น้ อ ย
ขาดการรวมพลังสร้ างสรรค์ นัก วิช าการสหกรณ์ ที่ จะผนึ ก ก าลังในการสร้ า ง
สถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ ที่จะพัฒนาองค์ความรู ้และแนวคิดด้านสหกรณ์
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
- การบริ หารจัดการด้านการเรี ยนการสอนด้านสหกรณ์ยงั ล้าหลังมีตารา
สหกรณ์นอ้ ยมาก ผลงานวิจยั ที่มีอยูก่ ็ยงั นาไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบตั ิได้นอ้ ย
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9.2 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยแวดล้อมภายใน
ประเด็นวิเคราะห์
สหกรณ์ /และขบวนการสหกรณ์

สหกรณ์ เป็ นองค์ก รธุ รกิ จที่ แตกต่ างไปจากองค์ก รธุ รกิ จเอกชน และ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ก รอบแนวคิ ด ในการบริ ห ารจัด การที่ ยึ ด มั่น หลัก การ-วิธี ก าร
สหกรณ์ เพื่ อความมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เป็ นที่ พ่ ึ งพาของสมาชิ ก มี เครื อข่ ายความ
ร่ วมมือตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงระดับโลก ในรู ปขบวนการสหกรณ์
ปั จจุ บ นั กฎหมายได้ก าหนดให้มี สหกรณ์ ช้ ันปฐม 6 ประเภท มี ระบบ
เครื อข่ายความร่ วมมือที่พฒั นาขึ้นเป็ นขบวนการสหกรณ์ มีชุมนุ มสหกรณ์ ระดับ
จังหวัด ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติและ สสท. เป็ นองค์กรกลางระดับสู งสุ ดภายใต้
ขบวนการสหกรณ์ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั มีท้ งั “สหกรณ์แท้” และ “สหกรณ์เทียม”
จากข้อ สรุ ป ผลงานวิ จ ัย ในช่ ว ง 10 ปี ที่ ผ่ า นมาชี้ ให้ เห็ น สถานการณ์ ใ นการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ข้ นั ปฐม ดังนี้
- การขาดการมีส่วนร่ วมของสมาชิ ก สมาชิ กส่ วนใหญ่ไม่มีศกั ยภาพและ
ความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะเจ้าของและผูค้ วบคุมสหกรณ์ สมาชิ ก
ขาดความภักดีที่จะสนับสนุนและอุดหนุ นธุ รกิจสหกรณ์ มักเป็ นลักษณะของการ
เป็ นผูร้ ่ วมใช้ฟรี (free rider) สมาชิ กไม่ได้ตระหนักถึ งความส าคัญในการเลื อก
กรรมการที่ เป็ นคนดี มัก ค านึ ง ถึ ง พรรคพวกของตน หรื อ ผลประโยชน์ ต่ า ง
ตอบแทน
- คณะกรรมการดาเนินการส่ วนมากขาดศักยภาพและความพร้ อม สื บเนื่อง
จากหลักการประชาธิ ปไตยที่เปิ ดโอกาสให้สมาชิกผลัด เปลี่ ยนหมุนเวียนกันเข้า
มาทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารสหกรณ์ น้ นั หากกรรมการไม่มีเวลาและไม่มีศกั ยภาพ
และความพร้อมในฐานะผูบ้ ริ หาร ไม่ตระหนักเห็นความสาคัญของการตัดสิ นใจ
บนข้อมูลข่าวสารแล้ว ย่อมเป็ นจุดอ่อนในการพัฒนาสหกรณ์
- ฝ่ ายจัดการ ได้แก่ ผูจ้ ดั การและพนักงานสหกรณ์ จากสถานการณ์ จริ ง
พบว่า ผูจ้ ดั การมี หลายลักษณะ ได้แก่ กลุ่ มที่ มีศกั ยภาพและความพร้ อมในการ
บริ หารงานแต่ขาดขวัญกาลังใจเพราะถูกก้าวก่ายจากกรรมการ ส่ วนอีกกลุ่มเข้า
ลัก ษณะอยู่ ม านานสร้ า งปั ญ หาการทุ จ ริ ต ในสหกรณ์ โ ดยที่ ค ณะกรรมการ
ดาเนินการไม่สามารถกากับดูแลได้
- เงิ น ทุ น แหล่ ง เงิ น ทุ น ที่ ส าคัญ ของสหกรณ์ อ าจจ าแนกเป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนแรก เป็ นทุ นของสหกรณ์ ได้แก่ เงิ นสารอง ทุ นสะสมตามข้อบังคับกาไร
สุ ท ธิ ที่ ย งั ไม่ ไ ด้จดั สรร ส่ วนที่ส อง ได้แก่ เงิ นลงทุ น จากสมาชิ ก ได้แก่ หุ ้ น
/asun46/แผนพัฒนาการสหกรณ์/กผง./22/5/17

จุดแข็ง

จุดอ่ อน

45
ประเด็นวิเคราะห์

เงินฝาก และส่ วนที่สาม คือ เงิ นกูจ้ ากภายนอก ที่ สาคัญได้แก่ เงิ นกูจ้ าก ธกส.
เงินกูจ้ ากชุมนุมสหกรณ์ ธนาคารพาณิ ชย์ เงินอุดหนุนจากรัฐ ฯลฯ
- ปั ญหาด้านเงินทุนในสหกรณ์ ที่เป็ นอยูก่ ็คือพบว่า มีสหกรณ์ จานวน
ไม่นอ้ ยที่มีเงินส่ วนเหลือ ในขณะที่มีสหกรณ์อีกจานวนมากที่ขาดแคลนเงินทุน
ประเด็นก็คือ สหกรณ์ยงั ขาดความเชื่ อมโยงที่จะใช้ประโยชน์จากเงินทุนภายใน
ขบวนการที่จะเอื้อประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์และการพัฒนาขบวนการ
- ระบบการบริ หารจัดการ สหกรณ์ ส่วนใหญ่ ยงั ไม่มีการนาเอาระบบการ
บริ ห ารจัดการที่ ท นั สมัยมาใช้ โดยมากมัก จะบริ ห ารจัดการภายใต้ก รอบของ
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ หรื อโดยคาแนะนาจากเจ้าหน้ าที่
รั ฐ มัก ไม่ มี การวางแผน จัดโครงสร้ างองค์ก ร ไม่ มี ระบบงานที่ ส อดคล้องกับ
ธุ รกิ จและบริ การของสหกรณ์ ขาดระบบสารสนเทศที่ ทนั สมัยมาประกอบการ
ตัด สิ น ใจ จึ ง มัก พบปรากฏการณ์ อ ยู่ เนื อ งๆ ที่ ส หกรณ์ ที่ ไ ด้ รั บ รางวัล ดี เด่ น
กลายเป็ นสหกรณ์ที่มีปัญหาในการดาเนินงานในระยะเวลาต่อมา
- ธุ รกิ จและบริ ก ารที่ เป็ นอยู่ข องสหกรณ์ ข้ นั ปฐมถู ก จ ากัด โดย พ.ร.บ.
สหกรณ์ ดังนั้น จึงพบอยูเ่ สมอที่สหกรณ์ตอ้ งทาธุ รกิจผิดกฎหมายสหกรณ์ และ
เมื่อไม่มีมาตรการลงโทษจึงกลายเป็ นตัวอย่างที่สหกรณ์อื่นนาไปใช้ ซึ่ งมีให้เห็น
อยูม่ ากมายในขบวนการสหกรณ์ปัจจุบนั
- ชุมนุมสหกรณ์ที่มีอยูย่ งั ไม่มีการประสานความร่ วมมือเพื่อประโยชน์ของ
สมาชิกและการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ สสท. ยังไม่สามารถปฏิ บตั ิภารกิ จได้
อย่างที่ควรจะเป็ น สาเหตุสาคัญมาจากปั ญหาการบริ หารจัดการภายในทาให้ขาด
ความเชื่อถือแก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาคขบวนการและภาครัฐ
นอกจากนั้นยังพบประเด็ น ที่ เป็ นข้อสั ง เกตว่าคนสหกรณ์ ไ ม่ ค่ อยคิ ด ที่
จะเชื่ อมโยงธุ รกิ จกับ เอกชน เพื่ อประโยชน์ ในเชิ งธุ รกิ จ มัก มี แนวความคิ ดที่
จะดาเนิ นธุ รกิ จบนความเป็ นสหกรณ์ ในทุกเรื่ องไม่วา่ จะเป็ น โรงสี ตลาดกลาง
โรงงานแปรรู ปนม ธนาคารสหกรณ์ ปั๊ มน้ ามันสหกรณ์ จึงมีสหกรณ์จานวนไม่
น้อยที่ตอ้ งประสบการขาดทุน เพราะมิได้คานึ งถึงเรื่ องความเป็ นไปได้ในทาง
ปฏิ บ ตั ิ แต่ ในกรณี ที่ มี ก ารเชื่ อมโยงธุ รกิ จกับ เอกชน ก็ ม กั เป็ นไปในทิ ศ ทางที่
สหกรณ์อยูใ่ นสถานภาพเป็ น “เบี้ยล่าง”
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ประเด็นวิเคราะห์

โครงสร้ าง จาแนกได้เป็ น 2 ประเด็น
- โครงสร้ างองค์ก รในสหกรณ์ ข้ นั ปฐม โครงสร้ างที่ เป็ นอยู่ใ นปั จจุ บ ัน
ภายใต้ ส ถานการณ์ ที่ ส มาชิ ก สหกรณ์ ไ ม่ ไ ด้ มี จิ ต ส านึ ก ที่ จ ะสนั บ สนุ น เงิ น
ทุนอุดหนุ นบริ การ ไม่มีศกั ยภาพและความพร้อมและเห็นความสาคัญในภารกิ จ
การควบคุมสหกรณ์ในฐานะเจ้าของ ไม่ได้ตระหนักถึงการให้ความสาคัญกับการ
เลือกคนดีไปเป็ นกรรมการ ย่อมส่ งผลทางลบต่อความสาเร็ จของสหกรณ์
- ในปั จจุบนั เรากล่าวถึงสหกรณ์ภิบาลกันมาก นั้นหมายถึง สหกรณ์ที่มีสมาชิกเข้ามามี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ มี
ประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้ จึงน่าจะมีการพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของ
โ ค ร ง ส ร้ า ง อ ง ค์ ก ร ว่ า ลั ก ษ ณ ะ อ ย่ า ง ไ ร จึ ง จ ะ เ อื้ อ ต่ อ ก า ร เ ป็ น
สหกรณ์ ภิบาล มีหลายฝ่ ายที่ กล่าวถึงการมีคณะกรรมการที่ ปรึ กษา ที่ มีหน้าที่ ให้คาปรึ กษา
และกากับการบริ หารทิศทางการดาเนินงานของสหกรณ์ (ขั้นปฐม)
- โครงสร้างขบวนการสหกรณ์ โครงสร้างที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั เกิดขึ้นตามหลักวิธีการ
สหกรณ์ในเรื่ องของการพัฒนาโครงสร้างจากล่างขึ้นสู่ บนโดยการที่สหกรณ์ข้ นั ปฐมรวมกัน
จั ด ตั้ ง อ ง ค์ ก ร ก ล า ง ใ น ร ะ ดั บ สู ง ขึ้ น ไ ป ใ น รู ป ชุ ม นุ ม
สหกรณ์จงั หวัด ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ โดยการเป็ นสมาชิกขององค์กรกลางให้ข้ ึนอยูก่ บั
ความสมัครใจ ปรากฏการณ์ที่เป็ นอยูพ่ บว่าสหกรณ์สมาชิกมิได้ตระหนักถึงความเป็ นเจ้าของ
ดังนั้นจึงมักเห็ นอยูเ่ สมอที่ มีการจัดตั้งชุมนุ มระดับจังหวัดขึ้นมาทาธุรกิจแข่งขันกับองค์กร
ก ล า ง ร ะ ดั บ ช า ติ ใ น เ รื่ อ ง ก า ร ส่ ง อ อ ก
ที่สาคัญชุมนุมระดับจังหวัดที่เป็ นสมาชิ กของชุมนุมระดับชาติมองว่าชุมนุมระดับชาติเป็ น
คู่แข่งในการดาเนิ นธุรกิจ ซึ่ งย่อมไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อการร่ วมมือกันตามวิถีทางสหกรณ์ใน
รู ปขบวนการ
- ส าเห ตุ ส าคั ญ ที่ ท าใ ห้ เกิ ด ปั ญ ห า ม าจ าก น โ ย บ าย รั ฐ ป ร ะ ก าร ห นึ่ ง
อีกประการหนึ่ งมาจากการขาดองค์ความรู ้และวิสยั ทัศน์เรื่ อง การผสมผสานในแนวดิ่งและ
บทบาทขององค์กรกลางในบรรดาคนสหกรณ์
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บทที่ 3

วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
1. วิสัยทัศน์
“เป็ นองค์ กรช่ วยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจและสั งคมที่ยึดมั่นในคุณค่ าสหกรณ์ มีการร่ วมมื อ
กัน เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ ายเพื่ อ พัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ กร และความเป็ นธรรมาภิ บ าล สร้ างความ
เข้ มแข็งของสมาชิ ก ชุ มชน สั งคม และประเทศชาติ อย่ างยัง่ ยืน”

2. ภารกิจ
1) การพัฒนาคนทีเ่ กี่ยวข้ องกับสหกรณ์
2) การพัฒนาคุณภาพของสหกรณ์ (องค์ กร)
3) การพัฒนาโครงสร้ างขบวนการสหกรณ์ และเครื อข่ ายความร่ วมมือ
4) การปรับปรุ งแก้ ไขกฎหมายสหกรณ์
5) การพัฒนาระบบสนับสนุนขบวนการสหกรณ์
6) การพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องสหกรณ์

3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒ นาคนที่ เกี่ ยวข้องกับ ขบวนการสหกรณ์ ให้มีศกั ยภาพและความพร้ อมในบทบาท

หน้าที่ที่ถูกต้องและมีจิตสานึกรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
2) เพื่ อ พัฒ นาองค์ก รของสหกรณ์ ให้ เป็ นองค์ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ดาเนินงาน มีความเป็ นธรรมาภิบาล มีความมัน่ คงและยัง่ ยืน เป็ นที่พ่ ึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของสมาชิกได้อย่างแท้จริ ง
3) เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์และระบบเครื อข่ายให้มีความเข้มแข็ง เกิดพลังความร่ วมมือทั้ง
ภายในขบวนการสหกรณ์ แ ละภายนอกขบวนการสหกรณ์ มี ค วามเป็ นอิ ส ระ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผล และมีความเป็ นธรรมาภิบาล เอื้อต่อการให้บริ การสมาชิก
4) เพื่อปรับปรุ งโครงสร้างและระบบกฎหมายสหกรณ์ให้มีเนื้ อหาที่ง่ายต่อความเข้าใจและเอื้อ
ต่อการดาเนินงานของสหกรณ์และการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
5) เพื่ อพัฒ นาระบบสนับ สนุ น ด้านวิช าการ การเงิ น การตลาด เทคโนโลยีส ารสนเทศ การ
บริ หารจัดการให้เหมาะสมต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
6) เพื่ อให้นักการเมื อง ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา ครู อาจารย์ สื่ อมวลชน เยาวชนและประชาชน
ทัว่ ไปได้มีความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องสหกรณ์อย่างถูกต้อง และเห็นความสาคัญของสหกรณ์
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4. เป้าหมาย
1) คนที่ เกี่ ยวข้องกับ ขบวนการสหกรณ์ ทุ กภาคส่ วนมี ศ กั ยภาพและความพร้ อมในบทบาท
หน้าที่ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
2) สหกรณ์ ตอ้ งเป็ นองค์กรที่มีการบริ หารงานโปร่ งใส มีความเป็ นธรรมาภิบาล และเป็ นที่พ่ ึง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของสมาชิกอย่างแท้จริ ง
3) องค์กรกลางระดับสู งของขบวนสหกรณ์ มีศกั ยภาพเพียงพอในการดาเนิ นบทบาทนาของ
ขบวนการ และสามารถสร้างระบบเครื อข่ายของขบวนการสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้
4) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้รับการปรับปรุ งหรื อแก้ไขให้เอื้อต่อการดาเนิ นงาน
ของขบวนการสหกรณ์
5) ขบวนการสหกรณ์ ได้รับการสนับสนุ นอย่างเป็ นระบบไม่ซ้ าซ้อน ตรงตามความต้องการ
และครอบคลุมในทุกด้าน
6) นั ก การเมื อ ง ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษา ครู อาจารย์ สื่ อมวลชน เยาวชนและประชาชน
ทัว่ ไปได้มีความรู ้และความเข้าใจเรื่ องสหกรณ์อย่างถูกต้องและเห็นความสาคัญ
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บทที่ 4

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการสหกรณ์
เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ ภารกิ จ วัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายของแผนพัฒนาการสหกรณ์ จึงได้
กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการสหกรณ์ออกเป็ น 6 ด้าน และในแต่ละยุทธศาสตร์ การพัฒนาได้กาหนด
กลยุทธ์และแนวทางการดาเนินการไว้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคนทีเ่ กีย่ วข้ องกับสหกรณ์
กลุ่มเป้ าหมาย : สมาชิกสหกรณ์ ผู้แทนสมาชิก กรรมการดาเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ ฝ่ ายจัดการสหกรณ์ นักวิชาการ/วิทยากรด้ านสหกรณ์ และ
เจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐทีม่ สี ่ วนเกีย่ วข้ อง
กลยุทธ์ 1.1 พัฒ นาสมาชิ ก /ผู้ แทนสมาชิ กให้ มีศักยภาพ และมีความพร้ อมที่จะเข้ ามามี
ส่ วนร่ วมในฐานะเจ้ าของ ผู้ใช้ บริการ และบริหารจัดการสหกรณ์ อย่ างถูกต้ อง
เหมาะสม
แนวทางดาเนินการ
1.1.1 ส่ งเสริ มสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของสมาชิกสหกรณ์
1) สนับสนุนให้มีการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง เพื่อให้สมาชิ ก
สหกรณ์ตระหนักเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่ วมของสมาชิกต่อสหกรณ์
2) ใช้สื่อประเภทต่างๆ ในการรณรงค์ให้สมาชิ กสหกรณ์ ตื่นตัว และตระหนักเห็ น
ความสาคัญของสหกรณ์และเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างถูกต้องเหมาะสม
3) ส่ งเสริ ม และสนับ สนุ น ให้มี ส หกรณ์ ต้นแบบที่ แสดงให้เห็ นลัก ษณะที่ ส มาชิ ก
สหกรณ์เข้ามามีส่วนร่ วมอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อเป็ นตัวอย่างและนาไปขยายผลในการพัฒนาต่อไป
1.1.2 สร้ างเครื อ ข่ าย “นัก สหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ แ ละปราชญ์ ช าวบ้าน” ให้ มี บ ทบาทในการ
กระตุน้ ให้สมาชิ กสหกรณ์ ใส่ ใจที่จะสร้างคุณค่าสหกรณ์ให้ปรากฏในตัวเอง ตลอดจนมีวิสัยทัศน์ร่วมใน
การพัฒนาสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์
1.1.3 สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการให้การศึกษาอบรม
1) สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการใช้สื่อและการให้การศึกษาอบรมใน
การปลูกฝังคุณค่าสหกรณ์ และการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์
2) การศึ ก ษาวิจ ยั เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบและกระบวนการในการให้ ก ารศึ ก ษาอบรม

สมาชิ ก สหกรณ์ เพื่ อให้มี ศ กั ยภาพและความพร้ อมในการเข้ามามี ส่ วนร่ วมกับ สหกรณ์ อย่างถู ก ต้อ ง
เหมาะสม
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3) สนับสนุ นโครงการวิจยั ในลักษณะของการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ใน
การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของสมาชิก
1.1.4 ผลักดันให้ขอ้ บังคับสหกรณ์มีแนวทางปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมในเรื่ องกระบวนการ
ให้การศึกษาแก่สมาชิกตั้งแต่เริ่ มจัดตั้งสหกรณ์ อย่างต่อเนื่อง
1.1.5 จัด ให้ มี เงิ น อุ ด หนุ น จากภาครั ฐ ในการสนั บ สนุ น ภารกิ จ การพั ฒ นาสมาชิ ก
สหกรณ์ ในรู ปของภาคีความร่ วมมือ ระหว่างภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ โดยมี สสท. เป็ นแกนนา
1.1.6 สนับ สนุ น ให้ สสท. ประสานความร่ ว มมื อ กับ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ต่ างๆ เพื่ อจัด ให้ มี
แผนการให้การศึกษาอบรมสมาชิ กไปในทิ ศทางที่ จะเอื้อต่อประโยชน์ที่พึงมี ต่อสมาชิ ก และการบรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์

กลยุทธ์ 1.2 พั ฒ นากรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ ให้ มี ศั กยภาพและความพร้ อมในการ
บริหารงานสหกรณ์ อย่ างมีประสิ ทธิภาพเป็ นประโยชน์ ต่อสมาชิกสหกรณ์ และ
มีจิตสานึกทีจ่ ะประพฤติตนเป็ นกรรมการทีพ่ งึ ประสงค์
แนวทางดาเนินการ
1.2.1 รณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์เห็นความสาคัญของคุณสมบัติของกรรมการที่พึงประสงค์
1) กาหนดตัวชี ้วัดคุณลักษณะของกรรมการที่พงึ ประสงค์
2) เผยแพร่ ประชาสัม พัน ธ์ คุณ ลัก ษณะของกรรมการที่ พึง ประสงค์ผ่านสื่ อ และ
กระบวนการให้ การศึกษาอบรมแก่สมาชิกอย่างทัว่ ถึง
3) สร้ างสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้ สมาชิกสหกรณ์ตระหนักถึงหน้ าที่สมาชิกที่
พึงมีตอ่ การเลือกกรรมการที่พงึ ประสงค์
4) ประกาศเกียรติคุณ “กรรมการดาเนินการสหกรณ์ดีเด่น” เพื่อเป็ นเยีย่ งอย่างที่ดี
1.2.2 ปรับปรุ งกฎหมายสหกรณ์ และข้อบังคับสหกรณ์ ให้มีกรรมการที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในสหกรณ์ทุกระดับ
1) ปรับปรุ งกฎหมายสหกรณ์ให้มีบทบัญญัติที่เอื้อต่อการมีกรรมการที่มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในสหกรณ์ทุกระดับ
2) ผลักดันให้ขอ้ บังคับสหกรณ์มีแนวทางการปฏิบตั ิที่สมาชิกสหกรณ์ จะมีโอกาสใน
การเลือกกรรมการที่พึงประสงค์ในสหกรณ์ของตน
3) ผลักดันให้ขอ้ บังคับสหกรณ์ กาหนดเงื่ อนไขคุ ณสมบัติของกรรมการดาเนิ นการ
สหกรณ์ และต้องไม่เคยมีพฤติกรรมทุจริ ตโดยเจตนา
4) ผลักดันให้ขอ้ บังคับสหกรณ์ ในระดับขั้นปฐมและชุ มนุ มสหกรณ์ มี การกาหนด
เงื่อนไขการเข้าสู่ กระบวนการศึกษาอบรมกรรมการดาเนินการอย่างเหมาะสม
1.2.3 จัดให้มีสถาบันฝึ กอบรมผูน้ าสหกรณ์ เพื่อพัฒนาและจัดอบรมหลักสู ตรกรรมการ
ดาเนินการ ในลักษณะหลักสู ตรเป็ นระบบ ที่มีกระบวนการให้การศึกษาอบรม และกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่
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ครอบคลุมทั้งการพัฒนา วิสัยทัศน์ ความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ เพื่อพัฒนาให้กรรมการดาเนิ นการมี
ศักยภาพและความพร้อม
1.2.4 สนับสนุ นให้มีเครื อข่ายความร่ วมมือของกรรมการดาเนิ นการ เพื่อเป็ นเวทีถ่ายทอด
ความรู ้และประสบการณ์ ตลอดจนความร่ วมมือกันในการพัฒนาธุ รกิจและบริ การของสหกรณ์
1.2.5 สนับสนุนการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนากรรมการดาเนิ นการสหกรณ์
1) สนั บ สนุ นการด าเนิ นการโครงการวิ จ ัย ที่ จ ะน าไปสู่ กระบวนการสร้ า ง
ผูน้ า/กรรมการที่พึงประสงค์ในขบวนการสหกรณ์
2) ใช้ต ัวแบบของโครงการวิจยั เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารแบบมี ส่ วนร่ วม เป็ นกลไกในการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการบริ หารจัดการของกรรมการดาเนินการ

กลยุทธ์ 1.3 พัฒ นาผู้ ต รวจสอบกิจการให้ มี ศั ก ยภาพ และความพร้ อ มในการท าหน้ าที่
สอดส่ องดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดาเนินการและฝ่ ายจัดการ และ
รายงานผลให้ สมาชิกทราบ
แนวทางดาเนินการ
1.3.1 สร้ างความเข้าใจแก่ สมาชิ กสหกรณ์ ถึงบทบาทภารกิ จและคุ ณสมบัติที่พึงประสงค์
ของผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
1.3.2 ให้ มี ร ะบบสรรหาและตรวจสอบคุ ณ ภาพ พร้ อ มทั้ง พัฒ นาผู ้ต รวจสอบกิ จ การ
สหกรณ์ให้เป็ นมืออาชีพ
1.3.3 การกาหนดขั้นตอนและกระบวนการให้การศึกษาอบรมแก่ผูต้ รวจสอบกิ จการใหม่
ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงานในสหกรณ์
1.3.4 สนับ สนุ นให้มี เครื อข่ ายผูต้ รวจสอบกิ จการ เพื่ อเป็ นองค์ก รกลางในการประสาน
ความร่ วมมือระหว่างผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ในการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของผูต้ รวจสอบ
กิจการสหกรณ์

กลยุทธ์ 1.4 พัฒ นาฝ่ ายจัด การสหกรณ์ ให้ มีศั กยภาพ และความพร้ อมในการท าหน้ าที่
บริหารจัดการสหกรณ์ อย่ างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
แนวทางดาเนินการ
1.4.1 ก าหนดคุ ณ ลัก ษณะของผู ้จ ัด การ และพนั ก งานที่ พึ ง ประสงค์ แ ละเผยแพร่ ใ น
ขบวนการสหกรณ์เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดจ้างผูจ้ ดั การ/พนักงานของสหกรณ์ต่างๆ
1.4.2 สนับสนุ นให้มีชมรมผูจ้ ดั การสหกรณ์ ที่มีบทบาทภารกิ จเป็ นไปในทิศทางที่ เอื้อต่อ
การพัฒนาความร่ วมมือระหว่างผูจ้ ดั การสหกรณ์ ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ของตน
1.4.3 สนับ สนุ น ให้มี โครงการพี่ ส อนน้องโดยมี ผูจ้ ดั การสหกรณ์ ในสหกรณ์ ที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จให้คาปรึ กษาแนะนาผูจ้ ดั การสหกรณ์ขนาดเล็กหรื อสหกรณ์ต้ งั ใหม่
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1.4.4 ผลัก ดัน ให้ ข ้อ บัง คับ สหกรณ์ มี แ นวทางปฏิ บ ัติ ใ นลัก ษณะที่ เอื้ อ ให้ ฝ่ ายจัด การมี
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี เอื้อต่อการปฏิ บตั ิงานที่ จะก่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการทางานและมี
โอกาสก้าวหน้าในงานอาชีพอย่างเหมาะสม
1.4.5 สนั บ สนุ น การพัฒ นาความร่ ว มมื อ ระหว่ า งขบวนการสหกรณ์ ใ นประเทศกั บ
ต่างประเทศในการจัดโครงการพัฒนาผูจ้ ดั การร่ วมกัน
1.4.6 สนั บ สนุ น ให้ มี ห ลัก สู ต รการให้ ก ารศึ ก ษาอบรมแก่ ฝ่ ายจัด การในลัก ษณะของ
หลักสู ตรเป็ นระบบที่มีองค์ความรู ้ในเชิงบูรณาการที่จะพัฒนาความพร้อมให้เป็ นผูจ้ ดั การมืออาชีพ
1.4.7 ใช้ ก ระบวนการประชาสั ง คม เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด ด้า นการบริ ห ารจัด การ
สหกรณ์

กลยุทธ์ 1.5 นักวิชาการ/วิทยากรมีความร่ วมมือที่จะพัฒนาความรู้ และการให้ บริ การทาง
วิชาการแก่ ขบวนการสหกรณ์ ในทิศทางที่เอื้อต่ อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
อย่ างถูกต้ องเหมาะสม
แนวทางดาเนินการ
1.5.1 จัดให้มี ชมรม/สมาคมนักสหกรณ์ เพื่ อเป็ นสถาบันที่ทาหน้าที่ในการพัฒนาความ
ร่ วมมือ ระหว่างนักวิชาการที่สนใจงานสหกรณ์ ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู ้ และสารสนเทศที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
1.5.2 สนับสนุ นให้มีคลังสมองด้านสหกรณ์ ท้ งั ในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อให้มี
เครื อข่ายของผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นสหกรณ์ในการให้คาปรึ กษาแนะนาแก่สหกรณ์อย่างทัว่ ถึง
1.5.3 จัดให้มีเวทีเสวนาวิชาการด้านการสหกรณ์
1) จัดให้มีเวทีเสวนาระหว่างนักวิชาการสหกรณ์อย่างสม่าเสมอ เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้และพัฒนาไปสู่ กรอบแนวคิดในการพัฒนาสหกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสม
2) จัดให้มี เวที เสวนาระหว่างวิท ยากรด้านสหกรณ์ อย่างสม่ าเสมอเพื่ อแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็นและหาแนวทางความร่ วมมือในการพัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการฝึ กอบรมแก่ขบวนการ
สหกรณ์
1.5.4 ส่ งเสริ มการวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้
1) ประสานงานกับแหล่งทุนสนับสนุ นการวิจยั เพื่อเชิ ญชวนนักวิจยั หันมาให้ความ
สนใจ และเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นสหกรณ์ให้มากขึ้น
2) สนั บ สนุ น ให้ นั ก วิ ช าการด าเนิ น การโครงการวิ จ ัย ด้า นสหกรณ์ เพื่ อ พัฒ นา
กระบวนทัศน์ตวั นักวิจยั
3) จัดให้มีโครงการประสานงานเพื่อพัฒนากรอบโจทย์วิจยั ในลักษณะบูรณาการที่
เอื้อต่อการสนับสนุ นให้นกั วิจยั มีโอกาสรับทราบข้อมูลจากขบวนการสหกรณ์ต้ งั แต่ระดับรากหญ้าจนถึง
ระดับชาติ
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กลยุทธ์ 1.6 พัฒ นาเจ้ าหน้ าที่ รัฐ ให้ มี บ ทบาทไปในทิ ศ ทางที่ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น สหกรณ์
ในลักษณะที่เอื้อต่ อการพัฒนาสหกรณ์ ตามหลักการสหกรณ์ เพื่ อประโยชน์
ของสมาชิก ชุมชน สั งคม และประเทศ
แนวทางดาเนินการ
1.6.1 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1) ก าหนดให้ มี ก ระบวนการพัฒ นาวิสั ย ทัศ น์ เจ้า หน้าที่ ส่ งเสริ ม สหกรณ์ โดยการ
เรี ยนรู ้เชิงเปรี ยบเทียบจากขบวนการสหกรณ์สากล
2) สนับ สนุ นให้เจ้าหน้าที่ รัฐพัฒ นาศัก ยภาพและความพร้ อมในการท าหน้าที่ ใ ห้
คาปรึ กษาแนะนา สนับสนุน ส่ งเสริ มสหกรณ์
3) จัด ให้ มี ก ระบวนการเรี ย นรู ้ แ ก่ เจ้า หน้ า ที่ รั ฐ ให้ มี ค วามรอบรู ้ ที่ เกี่ ย วกับ ปั จ จัย
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และสามารถให้ขอ้ มูลและคาแนะนาแก่สหกรณ์ได้
4) พัฒนาให้มีค วามสามารถในการประสานงานกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อการ
ส่ งเสริ มงานสหกรณ์
1.6.2 กาหนดแผนงานที่จะสร้างเวทีเรี ยนรู ้ร่วมกับสหกรณ์ในทุกระดับเพื่อการกาหนดแนว
ทางการส่ งเสริ มได้อย่างเหมาะสม
1.6.3 สนับสนุนและพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจยั เพื่อการวางแผนในการส่ งเสริ ม
และการพัฒนาระบบสนับสนุน

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของสหกรณ์ (องค์ กร)
กลุ่มเป้ าหมาย : สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการดาเนินงานของสหกรณ์
แนวทางดาเนินการ
2.1.1 กาหนดมาตรการการจัดตั้งสหกรณ์
1) ทบทวนมาตรการและกระบวนการจัด ตั้ง สหกรณ์ เพื่ อ ให้ มี ส หกรณ์ ที่ เป็ น
สหกรณ์แท้อยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืนและสามารถเป็ นที่พ่ งึ ของสมาชิกได้อย่างแท้จริ ง
2) ก าหนดมาตรการให้ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มแก่ บุ ค ลากรด้า นหลัก การวิธี ก าร
สหกรณ์และการวางระบบบัญชีสหกรณ์ก่อนการจัดตั้งสหกรณ์
3) จัดตั้งคณะที่ ทางานเพื่อศึ กษาขั้นตอนการปฏิ บตั ิ และดาเนิ นการกับ สหกรณ์ ที่ มี
ปัญหาการดาเนินงานและล้มเหลวให้หมดไปจากขบวนการสหกรณ์
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2.1.2 ให้สหกรณ์มีแผนพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือ
1) รณรงค์ให้สหกรณ์ ทุกแห่ งมีแผนงานการพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือกับองค์กร
เพื่อประโยชน์ของสมาชิก มีประสิ ทธิ ภาพและความยัง่ ยืนของสหกรณ์ ชุมชน สังคมและประเทศ
2) สนับ สนุ นส่ งเสริ มให้สหกรณ์ มีแผนการให้การศึกษาอบรม สมาชิ ก กรรมการ
ดาเนินการ และฝ่ ายจัดการอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
3) สนับ สนุ น ให้ส หกรณ์ มี ก ระบวนการสร้ างความสั ม พันธ์ ระหว่างสมาชิ ก กลุ่ ม
สมาชิกและสหกรณ์เพื่อความเข้าใจอันดี และการสร้างพลังความมีส่วนร่ วมจากสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์
2.1.3 สนับสนุนให้สหกรณ์จดั ทาแผนกลยุทธ์
1) สนับสนุ นให้สหกรณ์ ทุกแห่ งในทุกระดับจัดทาแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ โดยใช้
กระบวนการมี ส่ วนร่ วมที่ ค านึ งถึ งปั จจัยสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ เพื่ อใช้เป็ นกรอบทิ ศ ทางในการ
ดาเนินงานของสหกรณ์
2) ใช้แผนกลยุทธ์สหกรณ์ เป็ นกลไกในการสร้ างจินตทัศน์ร่วมของทุกฝ่ ายที่มีส่วน
เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการสหกรณ์ ได้แก่ สมาชิ ก/ผูแ้ ทนสมาชิ ก กรรมการดาเนิ นการ ฝ่ ายจัดการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ และผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ
2.1.4 สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ส หกรณ์ มี ท รั พ ยากรที่ เหมาะสมทั้ง ด้า นทรั พ ยากรบุ ค คล
เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจ
2.1.5 กาหนดมาตรการให้สหกรณ์ มีการพิจารณาปรับปรุ ง ข้อบังคับและระเบียบที่ เอื้อต่อ
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล การมีส่วนร่ วมของสมาชิก โปร่ งใส และตรวจสอบได้
2.1.6 สนับสนุ นส่ งเสริ มให้สหกรณ์ กาหนดตัวชี้ วดั ความสาเร็ จของสหกรณ์แต่ละแห่ งเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการดาเนินงานของสหกรณ์

กลยุทธ์ 2.2 สร้ า งความเป็ นธรรมาภิ บ าลในสหกรณ์ ให้ เกิด การยอมรั บ และเชื่ อมั่ น ใน
สหกรณ์
แนวทางดาเนินการ
2.2.1 รณรงค์ให้ ส หกรณ์ ทุ ก แห่ งและทุ ก ระดับ มี แ ผนการด าเนิ น งานที่ น าไปสู่ ก ารเป็ น
สหกรณ์ภิบาล
1) จัดทาตารา/เอกสารแนะนาขั้นตอนและกระบวนการปฏิ บตั ิที่จะนาไปสู่ การเป็ น
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์เพื่อเผยแพร่ ในขบวนการสหกรณ์
2) ให้การศึกษาอบรม เพื่ อสร้างความเข้าใจเรื่ องธรรมาภิบาล (สหกรณ์ ภิบาล) แก่
กรรมการ และฝ่ ายจัดการสหกรณ์อย่างทัว่ ถึง
3) ใช้กลไกผูต้ รวจการสหกรณ์ติดตามประเมินผลความเป็ นธรรมาภิบาลในสหกรณ์
4) จัดทาเนียบรายชื่อสหกรณ์ที่เป็ นธรรมาภิบาลและเผยแพร่ สาธารณชนทุกปี
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กลยุทธ์ 2.3 สร้ างความมัน่ คงและยัง่ ยืนในการดาเนินงานสหกรณ์
แนวทางดาเนินการ
2.3.1 การสร้างพันธมิตรและการเชื่อมโยงเครื อข่าย
1) รณรงค์ให้สหกรณ์มีแผนการดาเนิ นงานในการสร้างพันธมิตรกับองค์กรอื่น เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพและการแข่งขันได้
2) ส่ งเสริ ม สนับสนุนการสร้างพันธมิตร และการเชื่ อมโยงเครื อข่ายระหว่างสหกรณ์
และองค์กรอื่นในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ซ่ ึ งกันและกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
2.3.2 การใช้หลักความคุม้ ค่าในการลงทุน
1) สนับสนุนให้ฝ่ายบริ หารจัดการสหกรณ์ตระหนักเห็นความสาคัญของการใช้หลัก
ความคุม้ ค่าในการลงทุนเป็ นเกณฑ์การตัดสิ นใจในการลงทุนหรื อกิจการด้านธุ รกิจ
2) สนับสนุ นให้สหกรณ์เลิกประกอบธุ รกิจหรื อกิจกรรมที่ดาเนิ นการขาดทุนและไม่
เป็ นประโยชน์ต่อสมาชิก
2.3.3 ต้องไม่ให้การสนับสนุ นเงินอุดหนุ นตามโครงการความช่วยเหลือของรัฐแก่สหกรณ์
ที่ยงั ไม่มีศกั ยภาพและความพร้อมเพียงพอหรื อไม่ได้อยูใ่ นกรอบภารกิจของสหกรณ์

กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาให้ สหกรณ์ เป็ นองค์ กรทีพ่ งึ่ ด้ านเศรษฐกิจ สั งคม วัฒนธรรมของสมาชิก
ได้ อย่ างแท้ จริง
แนวทางดาเนินการ
2.4.1 เผยแพร่ แนวคิดเรื่ องการจัดสวัสดิการที่เอื้อประโยชน์ต่อชีวติ ความเป็ นอยูข่ องสมาชิ ก
(ในลักษณะที่ถูกกฎหมาย) แก่สหกรณ์อย่างทัว่ ถึง
2.4.2 สนับสนุ นให้สหกรณ์มีเครื อข่ายความร่ วมมือ ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการต่างๆ ที่
เอื้อประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์ในขบวนการสหกรณ์อย่างกว้างขวาง
2.4.3 สนับสนุ นส่ งเสริ มให้ส หกรณ์ จดั สรรกาไรสุ ทธิ ในการจัดสวัสดิ การ และกิ จกรรม
ด้านสังคมและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีการดาเนิ นชีวติ ของสมาชิกสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้ างขบวนการสหกรณ์ และระบบเครื อข่ าย
กลุ่มเป้ าหมาย : สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ งประเทศไทย สหกรณ์ ข้ั น ปฐม ชุ ม นุ ม สหกรณ์
หน่ วยงานของรัฐ เอกชน องค์ กรประชาชน
กลยุทธ์ 3.1 พัฒ นาองค์ กรกลางระดับสู งของขบวนการสหกรณ์ ให้ มีศักยภาพและความ
พร้ อมในการประกอบการภารกิจทีพ่ งึ มีต่อขบวนการสหกรณ์
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แนวทางดาเนินการ
3.1.1 การพัฒนาการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.)
1) การจัดตั้งคณะทางานเพื่อทบทวนสถานภาพของสันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศ
ไทย(สสท.) เพื่อให้เอื้อต่อการดาเนินงาน
2) สนับ สนุ น ให้ สสท. มี แผนพัฒ นาที่ มี ก รอบเวลาและทิ ศทางการด าเนิ น งานที่
สอดคล้อ งกับ แผนพัฒ นาการสหกรณ์ แห่ งชาติ และมี ภ ารกิ จชัด เจนเรื่ อ งการพัฒ นาโครงสร้ า งและ
ระบบงานที่เอื้อต่อการดาเนินงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
3) ผลักดันให้ขอ้ บังคับของ สสท. มีแนวทางในการปฏิบตั ิเพื่อให้ได้มาซึ่ งกรรมการ
ดาเนินการที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4) รณรงค์ให้สหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ ตระหนักถึงบทบาทภารกิจของ สสท.
ในฐานะขององค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์ และให้ความร่ วมมืออย่างเหนียวแน่น
3.1.2 การสนับสนุน และส่ งเสริ ม สสท.
1) สนับ สนุ นส่ งเสริ ม ให้ สสท. มี บ ทบาทในการประสานความร่ วมมื อกับ ชุ มนุ ม
สหกรณ์ระดับชาติ และสหกรณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์
2) ปรับเปลี่ยนการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ และการฝึ กอบรมแก่สหกรณ์จากที่
รัฐให้โดยตรงกับสหกรณ์ผา่ นมาทาง สสท. ให้มากขึ้น

กลยุทธ์ 3.2 ทบทวนประเภทสหกรณ์ ให้ ส อดคล้ อ งกับ สถานการณ์ ค วามต้ อ งการของ
สมาชิ ก อย่ า งแท้ จริ ง และแก้ ปั ญ หาการด าเนิ น การที่ ผิ ด กฎหมายของ
สหกรณ์ ทเี่ ป็ นอยู่
แนวทางดาเนินการ
3.2.1 จัดให้มี คณะท างานเพื่ อกาหนดมาตรการและแผนการดาเนิ นการในการปรับปรุ ง
ประเภทสหกรณ์ และการติดตามประเมินผล
3.2.2 ปรับปรุ งกฎหมาย/ข้อบังคับสหกรณ์ให้เอื้อต่อการจัดตั้ง การดาเนิ นงานสหกรณ์ ตาม
ประเภทที่กาหนด
3.2.3 สนับ สนุ น การศึ ก ษาวิจยั เพื่ อหาข้อ สรุ ป เรื่ อ งประเภทสหกรณ์ กรอบภารกิ จของ
สหกรณ์ประเภทต่างๆ ตลอดจนโครงสร้างขบวนการสหกรณ์
3.2.4 จัดให้มีการทาประชาพิจารณ์ เรื่ องประเภทสหกรณ์อย่างทัว่ ถึง
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กลยุทธ์ 3.3 ทบทวนและปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างองค์ ก รสหกรณ์ ขั้ น ปฐมให้ มี โครงสร้ า ง
การบริ ห ารงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นา สู่ ความเป็ นอิ ส ระ
มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล และมีความเป็ นธรรมาภิบาล
แนวทางดาเนินการ
3.3.1 ดาเนินการโครงการวิจยั เพื่อค้นหารู ปแบบโครงสร้างสหกรณ์ข้ นั ปฐมที่เหมาะสม
3.3.2 จัดให้มีกระบวนการประชาพิจารณ์ เพื่อการเผยแพร่ แนวคิด สร้างความเข้าใจ และ
ให้ได้ขอ้ มูลความรู ้มาใช้ในกระบวนการปรับปรุ งโครงสร้างสหกรณ์
3.3.3 จัดให้มีคณะทางานพัฒนาโครงสร้างสหกรณ์เพื่อประสานความร่ วมมือกับขบวนการ
สหกรณ์ในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ และกระบวนการติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายภายใน
เวลาที่กาหนด

กลยุทธ์ 3.4 ปรั บปรุ งโครงสร้ างขบวนการสหกรณ์ ให้ เข้ มแข็ง และเอื้อต่ อการให้ บริ การ
สมาชิกตามแนวทางของการผสมผสานในแนวดิ่งจากล่างขึน้ สู่ บน
แนวทางดาเนินการ
3.4.1 สนับสนุนให้ขบวนการสหกรณ์จดั ทาแผนทิศทางและแผนปฏิบตั ิการ
1) สนับสนุ นให้มีการจัดทาแผนทิศทางของขบวนการสหกรณ์ประเภทต่างๆ โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่ วมของสหกรณ์สมาชิกในขบวนการ โดยมีชุมนุ มสหกรณ์ระดับชาติในประเภทนั้นๆ
เป็ นแกนนาและให้มีกรอบเวลาของแผนและทิศทางไปในทางเดียวกับแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
2) ผลักดันให้ชุมนุ มระดับชาติของขบวนการสหกรณ์ แต่ละประเภทมีแผนพัฒนาที่
ชัดเจน สอดคล้องกับ แผนทิ ศ ทางของขบวนการสหกรณ์ มี จุดมุ่ งหมายชัดเจนในการให้ การเกื้ อหนุ น
สหกรณ์สมาชิก ทั้งด้านธุ รกิจและวิชาการ และมีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
3) ผลักดันให้มีแผนความร่ วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ ประเภทต่าง ๆ ทั้งใน
ด้านธุ รกิจ วิชาการ โดยมี สสท.เป็ นแกนนา
3.4.2 กาหนดคุณสมบัติของกรรมการดาเนินการชุมนุมระดับชาติ และ สสท.
1) ผลักดันให้ขอ้ บังคับของชุ มนุ มระดับชาติเอื้อต่อการได้มาซึ่ งกรรมการดาเนินการ
ที่พึงประสงค์ เป็ นตัวแทนของสหกรณ์สมาชิกอย่างแท้จริ ง
2) กาหนดเงื่อนไขให้ผทู ้ ี่สมัครเป็ นกรรมการของ สสท./ชุ มนุ มสหกรณ์ตอ้ งผ่านการ
กลัน่ กรองคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดจากที่ประชุม คพช. ก่อน
3.4.3 ผลักดันให้มีการพิ จารณาทบทวนโครงสร้างของขบวนการแต่ ละประเภท โดยใช้
ข้อมูลจากองค์ความรู ้ที่ได้จากการวิจยั ผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมและให้มี สสท. และชุ มนุ มสหกรณ์
ระดับชาติเป็ นแกนนา
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3.4.4 สนับ สนุ น ให้มี ก ระบวนการติ ด ตามประเมิ น ผลการดาเนิ น งานภายใต้โครงสร้ าง
ขบวนการสหกรณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งในมุมมองของขบวนการสหกรณ์แต่ละประเภทและภาพรวม

กลยุทธ์ 3.5 พัฒ นาเครื อข่ ายความร่ ว มมื อ ทั้ งภายในขบวนการสหกรณ์ และภายนอก
ขบวนการสหกรณ์ เพื่อให้ เกิดพลังความร่ วมมือ อันจะนาไปสู่ การดาเนินงานที่
มีประสิ ท ธิภาพ และประสิ ท ธิผล ความสามารถในการแข่ งขัน และความ
ยัง่ ยืนของสหกรณ์ ในขบวนการสหกรณ์
แนวทางดาเนินการ
3.5.1 รณรงค์ให้สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และผูม้ ี
ส่ วนเกี่ ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือและให้การสนับสนุ นไปในทิศทางที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของขบวนการสหกรณ์
3.5.2 ประชาสัมพันธ์ กรอบวิสัยทัศน์และภารกิจของแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติแก่ผู ้
มี ส่ วนเกี่ ยวข้อง เพื่ อการสร้ างความเข้าใจและเข้ามามี ส่วนร่ วมในการพัฒนาเครื อข่ายพัฒนาที่ ชัดเจน
สอดคล้องกับแผนทิ ศทางของขบวนการสหกรณ์ มี จุดมุ่งหมายชัดเจนในการให้การเกื้ อหนุ นสหกรณ์
สมาชิก ทั้งด้านธุ รกิจและวิชาการ และมีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
3.5.3 ดาเนินการโครงการวิจยั เครื อข่ายความร่ วมมือ
1) ดาเนิ นโครงการวิจยั ในลักษณะโครงการนาร่ อง เพื่อสร้างเวที การเรี ยนรู ้ ร่วมกัน
ในการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือทั้งสหกรณ์ที่จดทะเบียน ไม่จดทะเบียน และองค์กรอื่น โดยมุ่งเน้นไป
ที่ประโยชน์ของสมาชิก ความมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืนขององค์กร/สหกรณ์ ชุมชน สังคม และประเทศ
2) น าองค์ค วามรู ้ สารสนเทศจากโครงการวิจยั น าร่ อ งไปสู่ ก ระบวนการก าหนด
นโยบายสนับสนุนของขบวนการสหกรณ์และภาครัฐ เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์สหกรณ์

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสหกรณ์
กลุ่มเป้ าหมาย : พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
กลยุทธ์ 4.1 ปรับปรุงโครงสร้ างและระบบกฎหมายสหกรณ์ ให้ ง่ายต่ อความเข้ าใจ
แนวทางดาเนินการ
4.1.1 พัฒนาระบบกฎหมายสหกรณ์ ที่เหมาะสมกับ ขบวนการสหกรณ์ ไทย และมี ความ
เป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
1) ศึกษาเปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ ด้อยของกฎหมายสหกรณ์ในประเทศต่างๆ
2) จัดให้มีคณะทางานจัดหมวดหมู่และบทบัญญัติของกฎหมายให้ง่ายแก่การศึกษา
และนาไปใช้
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กลยุทธ์ 4.2 ยกร่ างกฎหมายฉบับใหม่ ให้ มีเนื้อหาของกฎหมายที่เอื้อต่ อการดาเนินงานของ
สหกรณ์ และการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
แนวทางดาเนินการ
4.2.1 แต่งตั้งขบวนการยกร่ างกฎหมายที่ประกอบด้วยทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่มีความเข้าใจเรื่ องวัตถุประสงค์และนโยบายของกฎหมายสหกรณ์
1) ศึ ก ษาวิจยั เพื่ อค้น หารู ป แบบและเนื้ อ หากฎหมายที่ เอื้ อ ต่ อ การด าเนิ น งานของ
สหกรณ์และการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
2) จัดให้มีกระบวนการประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายในทุกส่ วนทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ปรับปรุ งแก้ไขให้มีความเหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับ

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาระบบสนับสนุนขบวนการสหกรณ์
กลุ่มเป้ าหมาย : สนั บสนุ นด้ านวิชาการ ด้ านการเงิน ด้ านการตลาด ด้ านเทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศ ด้ านการบริหารจัดการ และด้ านการดูแลตรวจสอบ
กลยุทธ์ 5.1 สนับสนุนด้ านวิชาการให้ เอือ้ ต่ อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ตามวิสัยทัศน์ ใน
แผนพัฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติ
แนวทางดาเนินการ
5.1.1 จัดตั้งศูนย์บริ การวิชาการด้านการสหกรณ์
1) จัด ให้ มี ศู น ย์/สถาบัน ที่ ป รึ ก ษาด้านบริ ห ารจัด การ และการแก้ไ ขปั ญ หาของ
สหกรณ์
2) จัดตั้งศูนย์พฒั นาเอกสารข้อมูลทางวิชาการด้านสหกรณ์และการเผยแพร่
3) สนับสนุนให้มี “คลังสมองด้านสหกรณ์ ” เพื่อทาหน้าที่กลัน่ กรองความคิดและให้
คาปรึ กษาแนะนาแก่ขบวนการสหกรณ์ให้เป็ นไปในทิศทางที่ถูกหลักวิธีการสหกรณ์ และให้มีการปฏิบตั ิ
ในทิศทางเดียวกัน
5.1.2 การดาเนินการโครงการวิจยั ด้านการสหกรณ์
1) จัดทาแผนทิศทางการวิจยั ด้านสหกรณ์ ในภาพรวม เพื่อประสานงานจัดหาแหล่ง
ทุนสนับสนุนการวิจยั อย่างเหมาะสม
2) ดาเนิ นการโครงการประสานงานเพื่ อพัฒ นากรอบโจทย์วิจยั ที่ จะหยิบยื่นองค์
ความรู ้และสารสนเทศสาหรับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
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5.1.3 การเผยแพร่ ขอ้ มูลวิชาการด้านการสหกรณ์
1) จัดทา “สรุ ปสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวของขบวนการสหกรณ์ ในรอบปี ” ใน
ลักษณะของการเชื่ อมโยงสารสนเทศจากสหกรณ์ระดับรากหญ้า ระดับชาติ เพื่อทราบความเคลื่อนไหว
และถ่ายเทประสบการณ์งานสหกรณ์ระหว่างกันในขบวนการสหกรณ์
2) จัดท า Web-site และสื่ อสารสนเทศรู ป แบบต่างๆ เพื่ อเผยแพร่ งานวิชาการด้าน
สหกรณ์
3) สนั บ สนุ น ให้ มี สื่ อประชาสั ม พัน ธ์ ง านวิ ช าการแก่ ข บวนการสหกรณ์ และ
สาธารณชนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกฝ่ ายอย่างทัว่ ถึง
4) จัดตั้งชมรมนักวิชาการ/นักวิจยั /วิทยากรด้านสหกรณ์
5) จัด ท าปริ ท ัศ น์ ผ ลงานวิช าการสหกรณ์ ทุ ก รอบ 5 ปี เพื่ อ การเผยแพร่ แ ละการ
นาไปใช้
5.1.4 การอุดหนุนและสนับสนุนการสัมมนาทางวิชาการ
1) สนับสนุนเงินอุดหนุนการจัดสัมมนาทางวิชาการสหกรณ์ให้มากขึ้น
2) สนั บ สนุ น ให้ มี โครงการความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่า ง สสท. แหล่ ง ทุ น
สนับสนุนและสหกรณ์ท้ งั ในและต่างประเทศ
5.1.5 จัดท าตัวชี้ วดั ความส าเร็ จของสหกรณ์ เพื่ อเป็ นกลไกในการสร้ างความเข้าใจเรื่ อง
สหกรณ์

กลยุทธ์ 5.2 สนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น ให้ มี ร ะบบการเงิ น ที่ เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาขบวนการ
สหกรณ์
แนวทางดาเนินการ
5.2.1 สร้างกลไกและการเชื่ อมโยงด้านการเงิน
1) สร้ างกลไกและวิธีก ารเชื่ อมโยงด้านการเงิ น เพื่ อให้เกิ ดประโยชน์ แก่ ส หกรณ์
ภายในขบวนการสหกรณ์
2) ใช้กลไกกองทุนต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น กองทุน กพส. ให้มีขอบเขตกว้างขวางและเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้มากขึ้น
5.2.2 การจัดตั้งสถาบันการเงินกลางของสหกรณ์
1) สนับสนุ นให้มีองค์กรที่ทาหน้าที่ “สถาบันการเงินกลางของขบวนการสหกรณ์ ”
ในทิศทางที่เอื้อประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์อย่างแท้จริ ง
2) สนับสนุนให้มีกองทุนประกันเงินฝากในขบวนการสหกรณ์
3) สนับสนุนให้มีกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินในขบวนการสหกรณ์
5.2.3 เปิ ดช่ อ งทางการอุ ด หนุ น ด้า นการเงิ น แก่ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ร ะดับ ชาติ ที่ มี แ ผนงาน/
โครงการที่เป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกให้มากขึ้น
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กลยุทธ์ 5.3 สนับสนุนด้ านการตลาดแก่ขบวนการสหกรณ์
แนวทางดาเนินการ
5.3.1 การสนับสนุนข้อมูลด้านการตลาด
1) จัดตั้งศู น ย์ส นับ สนุ น ข้อมู ล ทางการตลาด เพื่ อท าหน้าที่ รายงาน วิเคราะห์ และ
จัดทาระบบสารสนเทศทางการตลาดเผยแพร่ แก่สหกรณ์อย่างทัว่ ถึง
2) ให้การศึกษากรอบความรู ้ดา้ นการตลาดแก่บุคลากรของสหกรณ์อย่างทัว่ ถึง
3) จัด ท าระบบสารสนเทศผลิ ต ผลการเกษตรของสมาชิ ก สหกรณ์ ร ายปี และที่
คาดคะเนจาแนกตามประเภทและมาตรฐานของผลิตผล
4) สนับ สนุ น และวางแผนพัฒ นาระบบ E-commerce ในขบวนการสหกรณ์ อย่าง
เหมาะสม โดยคานึงถึงศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์เป็ นสาคัญ
5) ศึ ก ษาและเผยแพร่ ข ้อก าหนด/เงื่ อนไขขององค์ก ารการค้าโลก แก่ ส หกรณ์ ที่ มี
โอกาสทาธุ รกิจกับตลาดต่างประเทศ
5.3.2 ประสานและทาความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐ
1) จัด ให้ มี ก ระบวนการท าความเข้า ใจกับ รั ฐ เพื่ อ ให้ รัฐ เข้าใจและสนับ สนุ น ให้
สหกรณ์ได้มีโอกาสทาหน้าที่การตลาด ด้านปั จจัยการผลิต และผลผลิตด้านการเกษตรตามนโยบายรัฐให้
มากขึ้นกว่าที่เป็ นอยู่
2) ประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อวางแผนสาหรับการ
จาหน่ายสิ นค้าของสหกรณ์ล่วงหน้า
5.3.3 การวิจยั และพัฒนา Value Chain สาหรับสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์
1) สนับสนุนการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบ Value Chain สาหรับสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ของ
สมาชิกสหกรณ์
2) เผยแพร่ แนวคิ ดเรื่ องเครื อข่ ายธุ รกิ จในลัก ษณะ Value Chain แก่ ส หกรณ์ อย่าง
ทัว่ ถึง
3) สนับสนุ นการพัฒนาการสร้ างพันธมิตรทางธุ รกิ จ ระหว่างสหกรณ์ และองค์กร
ต่างๆ เพื่อให้เกิด Value Chain
5.3.4 สนับสนุ นการวิจยั เพื่อวางแผนด้านการผลิตสิ นค้าของสมาชิ กสหกรณ์ และเผยแพร่
แก่สหกรณ์
5.3.5 การอุดหนุนและการพัฒนาการตลาดแก่สหกรณ์
1) ให้เงินอุดหนุนการพัฒนาตลาดแก่สหกรณ์ที่มีศกั ยภาพให้เพียงพอ
2) เสริ มสร้ างตลาดกลางหรื อศูนย์จาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้มีความเข้มแข็งและ
เอื้อประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์อย่างแท้จริ ง
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3) สนับสนุนให้สินค้าของสมาชิก/กลุ่มสตรี สหกรณ์ได้มาตรฐานสิ นค้าสหกรณ์และ
มาตรฐาน อย.

กลยุทธ์ 5.4 สนับสนุนด้ านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่เอื้อต่ อการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์
แนวทางดาเนินการ
5.4.1 สนับสนุ นให้มีการพัฒนานาเทคโนโลยีในการปรับใช้เพื่อพัฒนาบริ การแก่สมาชิ ก
สหกรณ์ เพื่ อลดต้น ทุ น ค่ าใช้จ่ายและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการดาเนิ น งานสหกรณ์ เช่ น บัตรเอที เอ็ ม
บัตรอัจฉริ ยะ ระบบธนาคารส่ วนตัว เป็ นต้น
5.4.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครื อข่าย
1) พัฒนาโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่เหมาะสมกับงานสหกรณ์ดา้ นต่างๆ
2) จัด ตั้ง ศู น ย์ส ารสนเทศสหกรณ์ เพื่ อ เป็ นแม่ ข่ า ยการวางระบบ การรวบรวม
วิเคราะห์และเผยแพร่ สารสนเทศด้านต่างๆ ในเครื อข่ายขบวนการสหกรณ์
3) สนับ สนุ นการวิจยั และพัฒนาระบบเครื อข่ายสารสนเทศในขบวนการสหกรณ์
ได้แก่สารสนเทศทางวิชาการ กฎหมาย การเงิน บัญชี การเกษตร การตลาด และอื่นๆ

กลยุทธ์ 5.5 สนับสนุนด้ านการบริหารจัดการทีเ่ อือ้ ต่ อการพัฒนาองค์ กร(สหกรณ์ )
แนวทางดาเนินการ
5.5.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดประสบการณ์ดา้ นการบริ หาร
1) สนับสนุ นโครงการสหกรณ์ พี่สอนน้อง เพื่อให้สหกรณ์ ที่ประสบความสาเร็ จได้
ถ่ายทอดประสบการณ์ ช่วยเหลือและร่ วมมือกันพัฒนาสหกรณ์อื่น
2) สนับสนุนให้กลไกของชมรมผูจ้ ดั การสหกรณ์ เป็ นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการบริ หารจัดการสหกรณ์ที่ทนั สมัย
3) สนับสนุ นให้ฝ่ายบริ หารจัดการสหกรณ์ ได้มีโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์กบั สหกรณ์ในต่างประเทศเพื่อนามาปรับใช้
5.5.2 การศึกษาและกาหนดตัวชี้วดั ความสาเร็ จด้านการบริ หารของสหกรณ์
1) ศึ ก ษาและก าหนดตัวชี้ วดั ความส าเร็ จ เพื่ อใช้เป็ นกรอบแนวคิ ดในการบริ ห าร
จัดการสหกรณ์ เพื่อการบรรลุความสาเร็ จในฐานะเป็ นสหกรณ์
2) จัดทาระบบประเมินคุ ณภาพ/จัดชั้นสหกรณ์ เพื่อใช้เป็ นกลไกในการสนับ สนุ น
อย่างเหมาะสม
3) การจัดตั้งสถาบันจัดชั้น/อันดับสหกรณ์
4) จัดทาฐานข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการสหกรณ์ และเผยแพร่ ผ่านทาง
เวปไซต์
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5.5.3 จัดเตรี ย มระบบสนับ สนุ นในด้านการให้ค าปรึ ก ษาในการจัดท าแผนกลยุทธ์ ของ
สหกรณ์ในลักษณะของการจัดทาแผนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วม
5.5.4 กาหนดมาตรการให้สหกรณ์ต้ งั ใหม่มีการเตรี ยมความพร้อมเรื่ องของระบบบัญชีก่อน
การดาเนินการ
5.5.5 พัฒ นาเจ้า หน้า ที่ รัฐ ให้ มี ค วามรอบรู ้ ใ นการให้ ค าแนะน าเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การ
สหกรณ์

กลยุทธ์ 5.6 สนั บสนุ นด้ านการดู แลตรวจสอบอย่ างเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ ต่อการ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์
แนวทางดาเนินการ
5.6.1 กาหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณ
1) กาหนดมาตรฐานทางวิชาชีพให้ผตู ้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
2) กาหนดจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
3) จัดตั้งสภา/สมาคมผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
5.6.2 สนับสนุนระบบเตือนภัย
1) พัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยสาหรับสหกรณ์
2) จัดให้มีอตั ราส่ วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์ประเภทต่างๆ
5.6.3 ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ชุมนุ มสหกรณ์ ให้บริ การตรวจสอบกิ จการสหกรณ์ แก่สหกรณ์
สมาชิก

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องสหกรณ์
กลุ่มเป้ าหมาย : นักการเมือง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ พระสงฆ์ และบุคลากรของ
ศาสนาต่ างๆ เยาวชน สื่ อมวลชน ประชาชนทัว่ ไปและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
กลยุทธ์ 6.1 สร้ างความเข้ าใจให้ นักการเมื องเห็นความสาคัญ และสนั บสนุ นนโยบายด้ าน
สหกรณ์ อย่ างเหมาะสม
แนวทางดาเนินการ
6.1.1 สร้างผูน้ าในองค์กรชุมชนให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์
6.1.2 ผลักดันให้ผูน้ าในองค์กรชุ ม ชนมี บทบาทในการถ่ ายทอดความรู ้ ความเข้าใจด้าน
สหกรณ์แก่นกั การเมืองท้องถิ่น
6.1.3 หาโอกาสให้ได้สร้างความรู ้ ความเข้าใจด้านสหกรณ์ในที่ประชุมรัฐสภา
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กลยุทธ์ 6.2 ปลูกฝังความรู้ ความเข้ าใจด้ านสหกรณ์ และการตระหนักเห็นความสาคัญของ
สหกรณ์ ให้ แก่เยาวชน
แนวทางดาเนินการ
6.2.1 ผลักดันการเรี ยนการสอนวิชาการสหกรณ์ในสถานศึกษา
1) ผลักดันให้มี หลักสู ตรการเรี ยนการสอนวิชาการสหกรณ์ ในสถานศึกษาในทุ ก
ระดับ
2) สนับสนุ นให้ผนู ้ าสหกรณ์ในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอนวิชา
สหกรณ์ในสถานศึกษา
3) พัฒนาตาราและเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนและหนังสื ออ่านประกอบนอก
ห้องเรี ยนด้านสหกรณ์
6.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา
1) ผลัก ดัน ให้ มี กิ จกรรมด้านสหกรณ์ ใ นสถานศึ ก ษา เพื่ อเปิ ดโอกาสนัก เรี ย นได้
เรี ยนรู ้เรื่ องสหกรณ์จากประสบการณ์ตรง
2) สนับสนุนสหกรณ์ให้ส่งเสริ มกิจกรรมเยาวชนสหกรณ์
3) สนับ สนุ น ให้ มี ก ารเชิ ด ชู เกี ย รติ เยาวชนดี เด่ น ด้า นสหกรณ์ ใ นโอกาสวัน เด็ ก
แห่งชาติทุกปี
4) จัดให้มีกองทุนให้การศึกษาแก่เยาวชนดีเด่นด้านสหกรณ์

กลยุทธ์ 6.3 พัฒ นาผู้ บริ ห ารสถานศึ กษา ครู อาจารย์ พระสงฆ์ และบุ คลากรของศาสนา
ต่ างๆ ให้ มีความรู้ และความเข้ าใจวิชาการด้ านสหกรณ์ เพื่ อให้ การสนั บสนุ น
กิจกรรมและถ่ ายทอดวิชาการด้ านสหกรณ์ ได้ อย่ างถูกต้ อง
แนวทางดาเนินการ
6.3.1 พัฒ นาครู ผูส้ อนวิช าการสหกรณ์ ให้มี ความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ ายทอด
วิชาการด้านสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
6.3.2 ผลักดันให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา ครู อาจารย์ พระสงฆ์และบุคลากรของศาสนาต่างๆ
เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมสหกรณ์
6.3.3 เชิดชูเกียรติ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู อาจารย์ดีเด่นด้านสหกรณ์

กลยุทธ์ 6.4 สร้ างความเข้ าใจและความสั มพันธ์ อนั ดีกบั สื่ อมวลชน
แนวทางดาเนินการ
6.4.1 สนับสนุ นให้เกิดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสื่ อมวลชนกับบุคคลใน
สหกรณ์
6.4.2 เชิดชูและสนับสนุนสื่ อมวลชนดีเด่นด้านสหกรณ์
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กลยุทธ์ 6.5 ประชาสั มพันธ์ ให้ ประชาชนตระหนักเห็นความสาคัญของสหกรณ์
แนวทางดาเนินการ
6.5.1 เผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจด้านสหกรณ์ผา่ นสื่ อมวลชนอย่างต่อเนื่อง
6.5.2 ประชาสั ม พัน ธ์ ค วามรู ้ ด้ า นสหกรณ์ ผ่ า นสื่ อรู ป ต่ า งๆ ที่ อ ยู่ใ นความสนใจของ
ประชาชนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
6.5.3 จัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ งานสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง
6.5.4 รณรงค์ให้สหกรณ์มีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่ อง

กลยุทธ์ 6.6 พัฒ นาความรู้ แก่ ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ าหน้ าที่ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง ให้ รู้ และ
เข้ าใจงานสหกรณ์ อย่ างถูกต้ องเพื่อสามารถเข้ ามามีส่วนร่ วมและสนับสนุนงาน
สหกรณ์ อย่ างถูกต้ องเหมาะสม
แนวทางดาเนินการ
6.6.1 จัดให้มีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผูบ้ ริ หารหน่วยงานหลักที่ส่งเสริ ม
ด้านสหกรณ์ และผูบ้ ริ หารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ อง
6.6.2 เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติแก่ผบู ้ ริ หารหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างทัว่ ถึง
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บทที่ 5

การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ การพัฒนาการสหกรณ์
การทีจ่ ะทาให้ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการสหกรณ์ สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ นั้น กระบวนการบริ หารจัดการยุทธศาสตร์ การพัฒนาการสหกรณ์ โดยหน่ วยงานของรั ฐ
ร่ วมกับขบวนการสหกรณ์ จะต้ องดาเนินการตามกลยุทธ์ แนวทางดาเนินการตามความเหมาะสมและศักยภาพของแต่ ละ
องค์ กร โดยมีเป้ าหมายร่ วมกันคือการพัฒนาการสหกรณ์ ท้ังขบวนการ ดังนั้น จึงได้ กาหนดแนวทางการบริ หารจัดการ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการสหกรณ์ ไว้ ดงั นี้

1. แนวทางดาเนินงาน
หลัง จากแผนพัฒ นาการสหกรณ์ พ.ศ. 2546-2549 ผ่า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) และคณะรัฐมนตรี แล้ว กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่ทา
หน้าที่ฝ่ายเลขานุ การคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จะได้ดาเนิ นการเพื่อผลักดันกระบวนการ
แปลงยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่ การปฏิบตั ิของหน่วยงานของรัฐและขบวนการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 การชี้แจงทาความเข้ าใจกับหน่ วยงานของรั ฐและขบวนการสหกรณ์ โดยการจัดประชุ ม
ชี้ แจงยุทธศาสตร์ พฒั นาการสหกรณ์ แก่ หน่ วยงานของรัฐและผูบ้ ริ หารของขบวนการสหกรณ์ รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องเพื่อให้เข้าใจในยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการพัฒนาการสหกรณ์ เพื่อจะได้นาไป
ก าหนดเป็ นกรอบแผนงาน/โครงการ และวางแผนด้านงบประมาณก าหนดเป็ นแผนปฏิ บ ัติ ก าร ให้
สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์
1.2 ปรั บปรุ งกลไกการบริ หารงานของหน่ วยงานภาครั ฐและขบวนการสหกรณ์ รณรงค์สร้าง
ความเข้าใจให้มีการบริ หารจัดการกระบวนการจัดทาแผนปฏิบตั ิการในระดับต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน
ภายใต้ยุท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ แ นวทางด าเนิ น การของแผนพัฒ นาการสหกรณ์ และมี ก ารจัด ล าดับ
ความสาคัญ
1.3 การบูรณาการของหน่ วยงานของรั ฐและขบวนการสหกรณ์ ในการแปลงยุทธศาสตร์ การ
พัฒ นาการสหกรณ์ ไ ปสู่ แผนงาน/โครงการให้ส าเร็ จผลอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หน่ วยงานของรั ฐและ
ขบวนการสหกรณ์จาเป็ นต้องจัดทาแผนงาน/โครงการเชิงบูรณาการเข้าด้วยกัน
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2. การนาแผนกลยุทธ์ ไปสู่ การปฏิบัติ
เพื่อให้การดาเนิ นงานของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นาแนวทางดาเนิ นการตามแผนกลยุทธ์ไป
แปลงเป็ นแผนงาน/โครงการได้อย่างเป็ นรู ปธรรม จึงได้จดั ลาดับความสาคัญของแนวทางดาเนินการและ
กาหนดหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดาเนินการในแต่ละกลยุทธ์ไว้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1. การพัฒนาคนทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
สหกรณ์

กลยุทธ์

หน่ วยงานรับ
ผิดชอบหลัก

1.1 พัฒ นาสมาชิ ก /ผูแ้ ทนสมาชิ กให้ มี ศักยภาพในฐานะ
เจ้าของ ผูใ้ ช้บริ การ และบริ หารจัดการสหกรณ์อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
1.2 พัฒ นากรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ให้มีศักยภาพใน
การบริ หารงานสหกรณ์
1.3 พั ฒ นาผู ้ ต รวจสอบกิ จ การให้ มี ศั ก ยภาพในการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
1.4 พัฒนาฝ่ ายจัดการสหกรณ์ที่มีศกั ยภาพในการทาหน้าที่
บริ หารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
1.5 พัฒ นานั ก วิ ช าการ/วิ ท ยากรให้ มี ค วามร่ ว มมื อ ที่ จ ะ
พัฒ นาความรู ้ และการให้บริ การทางวิชาการแก่ขบวนการ
สหกรณ์
1.6 พัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐให้มีบทบาทไปในทิศทางที่ส่งเสริ ม
สนับสนุนสหกรณ์

กสส.,กตส.,
สสท.,ชุมนุมฯ,
สหกรณ์
กสส.,สสท.,
ชุมนุมฯ,สหกรณ์
กตส.,สสท.,
ชุมนุมฯ,สหกรณ์
กสส., สสท.,
ชุมนุมฯ,สหกรณ์
สสท.,ชุมนุมฯ
,สหกรณ์
สถาบันการศึกษา
กสส.,กตส.
สหกรณ์

2. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของสหกรณ์ 2.1 พัฒนาประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการดาเนินงาน
ของสหกรณ์
(องค์ กร)
2.2 สร้ างความเป็ นธรรมาภิ บ าลในสหกรณ์ ใ ห้ เกิ ด การ
ยอมรับและเชื่อมัน่ ในสหกรณ์
2.3 สร้างความมัน่ คงและยัง่ ยืนในการดาเนินงานสหกรณ์

กสส.,กตส.,สสท.
ชุมนุมฯ,สหกรณ์
กสส.,กตส.,สสท.
ชุมนุมฯ,สหกรณ์
กสส.,กตส.,สสท.
ชุมนุมฯ,สหกรณ์
2.4 พัฒนาให้สหกรณ์เป็ นองค์กรที่พ่ งึ ด้านเศรษฐกิจ สังคม กสส.,กตส.,สสท.
วัฒนธรรมของสมาชิกได้อย่างแท้จริ ง
ชุมนุมฯ,สหกรณ์.
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
3. การพัฒนาโครงสร้ างขบวนการ
สหกรณ์ และระบบเครื อข่ าย

กลยุทธ์
3.1 พัฒนาองค์กรกลางระดับสู งของขบวนการสหกรณ์ให้
มี ศั ก ยภาพในการประกอบภารกิ จ ที่ พึ ง มี ต่ อ ขบวนการ
สหกรณ์
3.2 ทบทวนประเภทสหกรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ความต้อ งการของสมาชิ ก อย่างแท้จ ริ ง และแก้ปั ญ หาการ
ดาเนินการที่ผิดกฎหมายของสหกรณ์
3.3 ทบทวนและปรั บปรุ งโครงสร้ างองค์ก รสหกรณ์ ข้ นั
ปฐมให้ มี โ ครงสร้ า งการบริ ห ารงานที่ ส อดคล้อ งกับ แนว
ทางการพั ฒ นาสู่ ความเป็ นอิ ส ระ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผล และมีความเป็ นธรรมาภิบาล
3.4 ปรับปรุ งโครงสร้างขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งและ
เอื้อต่อการให้บริ การสมาชิกตามแนวทางของการผสมผสาน
ในแนวดิ่งจากล่างขึ้นสู่บน
3.5 พัฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทั้ง ภายในขบวนการ
สหกรณ์และภายนอกขบวนการสหกรณ์เพื่อให้เกิดพลังความ
ร่ วมมือ

หน่ วยงานรับ
ผิดชอบหลัก
กสส.,สสท.
ชุมนุมฯ
กสส.,สสท.
ชุมนุมฯ
กสส.,สสท.
ชุมนุมฯ

กสส.,สสท.
ชุมนุมฯ
กสส.,กตส.,สสท.
ชุมนุมฯ

4. การปรับปรุงแก้ ไขกฎหมาย
สหกรณ์

4.1 ปรับปรุ งโครงสร้างและระบบกฎหมายสหกรณ์ให้ง่าย กสส.,กตส.,
ต่อความเข้าใจ
ขบวนการฯ,
4.2 ยกร่ างกฎหมายฉบับใหม่ให้มีเนื้ อหาของกฎหมายที่ รัฐบาล.,รัฐสภา
เอื้อต่อการดาเนิ นงานของสหกรณ์และการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์

5. การพัฒนาระบบสนับสนุน
ขบวนการสหกรณ์

5.1 สนับสนุนด้านวิชาการให้เอื้อต่อการพัฒนาขบวนการ กสส.,สสท.,
สหกรณ์ตามวิสยั ทัศน์ในแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ชุมนุมฯ , สกว.,
สถาบันการศึกษา
5.2 สนับสนุ นด้านการเงินให้มีระบบการเงิ นที่ เอื้อต่อการ ธกส.,กสส.,
พัฒนาขบวนการสหกรณ์
ชุมนุมฯ,สหกรณ์
5.3 สนับสนุนด้านการตลาดแก่ขบวนการสหกรณ์
กสส.,พณ.,
ชุมนุมฯ,สหกรณ์
5.4 สนับสนุ นด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ เอื้อ กสส.,กตส.,สสท.
ต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
ชุมนุมฯ
5.5 สนับสนุ นด้านการบริ หารจัดการที่ เอื้ อต่อการพัฒนา กสส.,กตส.,สสท.
องค์กร(สหกรณ์)
ชุมนุมฯ,สหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

กลยุทธ์

หน่ วยงานรับ
ผิดชอบหลัก

5.6 สนับสนุนด้านการดูแลตรวจสอบอย่างเหมาะสม และ กสส.,กตส.,
เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
ขบวนการฯ
6. การพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจเรื่ อง
สหกรณ์ ให้ ถูกต้องและเห็น
ความสาคัญของการสหกรณ์

หมายเหตุ
กตส.
คือ
สสท.
คือ
ชุมนุมฯ
คือ
สธ.
คือ
พณ.
คือ
ศธ.
คือ
สกว.
คือ
สถาบันการศึกษา คือ
พอช.
คือ
ขบวนการฯ
คือ
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6.1 สร้างความเข้าใจให้ นักการเมืองเห็ นความสาคัญและ
สนับสนุนนโยบายด้านสหกรณ์อย่างเหมาะสม
6.2 ปลู ก ฝั ง ความรู ้ ความเข้า ใจด้ า นสหกรณ์ แ ละการ
ตระหนักเห็นความสาคัญของสหกรณ์ให้แก่เยาวชน
6.3 พัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู อาจารย์ พระสงฆ์และ
บุคลากรของศาสนาต่างๆ ให้มีความรู ้และเข้าใจวิชาการด้าน
สหกรณ์
6.4 สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดีกบั สื่ อมวลชน

กสส.,สสท.,
ชุมนุมฯ,สหกรณ์
ศธ.,กสส.,สสท.
ชุมนุมฯ,สหกรณ์
สถาบันการศึกษา
กสส.,สสท.,
ชุมนุมฯ,สหกรณ์
กสส.,สสท.,
ชุมนุมฯ,สหกรณ์
6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสาคัญ กสส.,สสท.,
ของสหกรณ์
ชุมนุมฯ,สหกรณ์
6.6 พัฒนาความรู ้แก่หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ให้รู้และเข้าใจ กสส.,สสท.,
งานสหกรณ์อย่างถูกต้อง
ชุมนุมฯ,สหกรณ์

กสส.
คือ
กรมส่ งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
สถาบันการศึกษาที่มกี ารเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ขบวนการสหกรณ์ ซึง่ ประกอบด้ วย สหกรณ์ขนปฐม
ั้
ชุมสหกรณ์
ทุกระดับ และ สสท.
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3. การติดตามและประเมินผล
3.1 การทาตัวชี้ วัดในการติดตามประเมินผล เพื่อให้การวัดผลการดาเนิ นการและผลสาเร็ จ
ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาการสหกรณ์ คณะอนุกรรมการร่ างนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ์จะต้อง
แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อจัดทาตัวชี้วดั ในการติดตามประเมินผล
3.2 การติด ตามและประเมิ น ผล ส าหรั บ ในขั้นตอนของการดาเนิ นงานคณะอนุ ก รรมการ
ร่ างนโยบายและวางแผนพัฒนาการสหกรณ์ แต่งตั้งคณะทางานเพื่อวางระบบการติดตามและประเมินผล
การดาเนิ นการจากหน่ วยงานต่างๆ เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาใช้ทบทวนและ
ปรับปรุ งแนวทางดาเนินการและแผนงาน/โครงการต่อไป
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ภาคผนวก
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คาสั่ งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติ
ที่ 1 /2544

เรื่ อง ปรับปรุ งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่ างนโยบายและวางแผนพัฒนาการสหกรณ์
______________________________
ตามคาสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติ ที่ 1/2543 สั่ง ณ วันที่ 4 สิ งหาคม
พ.ศ. 2543 แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการร่ างนโยบายและวางแผนพัฒนาการสหกรณ์ และคณะอนุ กรรมการ
ส่ งเสริ มและสนับสนุนการขยายธุ รกิจของสหกรณ์ รวม 2 คณะ นั้น
เพื่ อความเหมาะสมและประโยชน์ในการปฏิ บ ัติก ารตามที่ คณะกรรมการพัฒ นาการ
สหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย อาศัยอานาจตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และมติที่
ประชุ มคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติ ครั้ งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2544 จึงยกเลิ ก
คาสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติ ที่ 1/2543 สั่ง ณ วันที่ 4 สิ งหาคม พ.ศ. 2543 เฉพาะที่
แต่ ง ตั้ง ชุ ด คณะอนุ ก รรมการร่ า งนโยบายและวางแผนพัฒ นาการสหกรณ์ กับ ปรั บ ปรุ ง และแต่ ง ตั้ง
คณะอนุ ก รรมการร่ างนโยบายและวางแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ ใหม่ โดยมี อ งค์ ป ระกอบของ
คณะอนุกรรมการ ดังนี้
1. อธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
เป็ นประธานอนุกรรมการ
2. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็ นอนุกรรมการ
3. ผูแ้ ทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ เป็ นอนุกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
4. ผูแ้ ทนกระทรวงศึกษาธิการ
เป็ นอนุกรรมการ
(ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ)
5. ผูแ้ ทนสานักงบประมาณ
เป็ นอนุกรรมการ
(ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ)
6. ผูแ้ ทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) เป็ นอนุกรรมการ
(ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ)
7. ผูท้ รงคุณวุฒิ (รายชื่อลาดับที่ 1 ในคาสั่งแต่งตั้ง
เป็ นอนุกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ)
8. ประธานคณะกรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์ เป็ นอนุกรรมการ
ระดับประเทศ ประเภทละ 1 คน
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-29. ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร
แห่งประเทศไทย
10. ประธานกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย
11. ผูอ้ านวยการกองแผนงาน กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
12. หัวหน้าฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์

เป็ นอนุกรรมการ
เป็ นอนุกรรมการ
เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ
เป็ นอนุกรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ให้คณะอนุกรรมการร่ างนโยบายและวางแผนพัฒนาการสหกรณ์ มีหน้าที่ดงั นี้
1) จัดทาร่ างนโยบายและวางแผนพัฒนาการสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ
2) พิจารณาศึกษา วิเคราะห์และกลัน่ กรองงานด้านนโยบายและแผนพัฒนาสหกรณ์ที่จะ
เสนอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3) นาเสนอมาตรการหรื อแนวทางการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อขัดข้องที่
ท าให้ น โยบายและแผนพัฒ นาการสหกรณ์ ไ ม่ บ รรลุ เป้ าหมาย ต่ อคณะกรรมการพัฒ นาการสหกรณ์
แห่งชาติ
4) แต่งตั้งคณะทางานได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2544

ชูชีพ หาญสวัสดิ์
(นายชูชีพ หาญสวัสดิ์)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ลงนาม
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