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สรุปสาระส าคญัแผนพฒันาการสหกรณ์ พ.ศ. 2546 – 2549 

1. ความเป็นมา 

 แผนพฒันาการสหกรณ์ พ.ศ. 2546 – 2549 เป็นกรอบยุทธศาสตร์การพฒันาขบวนการสหกรณ์ 
ท่ีมีความสอดคล้องกบัแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) และ
นโยบายรัฐบาลเร่ืองส่งเสริมการสหกรณ์ให้เขม้แข็ง  คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)  
ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและแผนพฒันาการ
สหกรณ์ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้แต่งตั้ ง
อนุกรรมการร่างนโยบายและวางแผนพฒันาการสหกรณ์ เพื่อจดัท าร่างนโยบายและวางแผนพฒันาการ
สหกรณ์เสนอ คพช. และคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบใช้เป็นแผนแม่บทในการพฒันาขบวนการ
สหกรณ์ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 ต่อไป 
 แนวทางในการด าเนินการจดัท าแผนพฒันาการสหกรณ์ในคร้ังน้ี คณะอนุกรรมการฯ ไดเ้นน้ไป
ท่ีการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ นกัสหกรณ์ และนกัวชิาการจากสถาบนัการศึกษา 
โดยไดน้ าเอาขอ้มูลและองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยั “โครงการประสานงานเพื่อพฒันาสหกรณ์” ตลอดจน
ข้อมูลต่างๆ จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ และการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การจัดระเบียบสหกรณ์ไทย” ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศและขบวนการสหกรณ์ไดจ้ดัประชุมข้ึนเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประชุมน าเสนอ 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มาผนวกเขา้ดว้ยกนั จึงเป็นแผนแม่บทการพฒันาการสหกรณ์ท่ีมีมุมมองกวา้งขวาง
และครอบคลุมประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาขบวนการสหกรณ์อยา่งแทจ้ริง 

2. สถานการณ์และปัญหาของขบวนการสหกรณ์ 

 1) สถานการณ์ปัจจุบัน สหกรณ์ คือ องคก์รนิติบุคคลท่ีสมาชิกสมคัรใจจะร่วมกนัด าเนินการเพื่อประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ภายใตอุ้ดมการณ์ หลกัการและวิธีการ
สหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ประกอบด้วยบุคคลหลากหลายอาชีพทั้ งจากภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ปัจจุบันมี
สมาชิกประมาณ 8 ล้านครอบครัว หรือมีประชากรท่ีเก่ียวข้องอยู่ในขบวนการสหกรณ์ประมาณ 30 ลา้นคน หรือ
ประมาณคร่ึงหน่ึงของประชากรทั้งประเทศ มีปริมาณธุรกิจรวมทั้งส้ินประมาณ 4.5 แสนลา้นบาท ดงันั้น ขบวนการ
สหกรณ์จึงเป็นองค์กรประชาชนท่ีมีกฎหมายรองรับกลุ่มใหญ่ท่ีสุดของประเทศ  และหากขบวนการสหกรณ์สามารถ
พฒันาจนเกิดความเขม้แขง็  ยอ่มเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้
เป็นอยา่งดี 
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2) ปัญหาของขบวนการสหกรณ์ 

 สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจท่ีแตกต่างไปจากองค์กรธุรกิจเอกชน และรัฐวิสาหกิจ มีกรอบ
แนวคดิในการบริหารจดัการท่ียึดมัน่หลกัการ  วิธีการสหกรณ์  เพ่ือความมีประสิทธิภาพ เป็นท่ีพึ่งพาของ
สมาชิก  มีเครือข่ายความร่วมมือตัง้แต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงระดับโลกในรูปขบวนการสหกรณ์  
ปัจจุบนักฎหมายได้ก าหนดให้มีสหกรณ์ชัน้ปฐม 6 ประเภท มีระบบเครือข่ายความร่วมมือท่ีพฒันาขึน้
เป็นขบวนการสหกรณ์  มีชุมนุมสหกรณ์ระดบัจงัหวดั  ชุมนุมสหกรณ์ระดบัชาติ  และสนันิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรกลางระดับสูงสุด  ภายใต้ขบวนการสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันมีทัง้ 
“สหกรณ์แท้” และ “สหกรณ์เทียม” จากข้อสรุปผลงานวิจยัในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาชีใ้ห้เห็นสถานการณ์ใน
การด าเนินงานของสหกรณ์ขัน้ปฐม  ดงันี ้

2.1) การขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิก  สมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีศกัยภาพและความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเจ้าของและผูค้วบคุมสหกรณ์  สมาชิกขาดความภกัดีท่ีจะสนับสนุนและ
อุดหนุนธุรกิจสหกรณ์  มกัเป็นลกัษณะของการเป็นผูร่้วมใช้ฟรี (free rider) สมาชิกไม่ได้ตระหนักถึง
ความส าคญัในการเลือกกรรมการด าเนินงานท่ีเป็นคนดี  มกัค านึงถึงพรรคพวกของตน หรือผลประโยชน์
ต่างตอบแทน 

2.2) คณะกรรมการด าเนินการส่วนมากขาดศักยภาพและความพร้อม  สืบเน่ืองจากหลกัการ
ประชาธิปไตยท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัเขา้มาท าหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหารสหกรณ์นั้น 
หากกรรมการไม่มีเวลาและไม่มีศกัยภาพและความพร้อมในฐานะผูบ้ริหาร ไม่ตระหนกัเห็นความส าคญั
ของการตดัสินใจบนขอ้มูลข่าวสารแลว้ ยอ่มเป็นจุดอ่อนในการพฒันาสหกรณ์ 

2.3) ฝ่ายจัดการ ไดแ้ก่  ผูจ้ดัการและพนกังานสหกรณ์  จากสถานการณ์จริงพบวา่ ผูจ้ดัการมี
หลายลกัษณะ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมในการบริหารงานแต่ขาดขวญัก าลงัใจเพราะถูก 
ก้าวก่ายจากกรรมการ  ส่วนอีกกลุ่มเข้าลักษณะอยู่มานานสร้างปัญหาการทุจริตในสหกรณ์โดยท่ี
คณะกรรมการด าเนินการไม่สามารถก ากบัดูแลได ้

2.4)  เงินทุน  ปัญหาดา้นเงินทุนในสหกรณ์ท่ีเป็นอยู ่ พบวา่มีสหกรณ์จ านวนไม่นอ้ยท่ีมีเงิน
ส่วนเหลือ  ในขณะท่ีมีสหกรณ์อีกจ านวนมากท่ีขาดแคลนเงินทุน  ประเด็นก็คือ  สหกรณ์ยงัขาดความ
เช่ือมโยงท่ีจะใช้ประโยชน์จากเงินทุนภายในขบวนการท่ีจะเอ้ือประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์และการ
พฒันาขบวนการ 

2.5) ระบบการบริหารจัดการ  สหกรณ์ส่วนใหญ่ยงัไม่มีการน าเอาระบบการบริหารจดัการท่ี
ทนัสมยัมาใช ้โดยมากมกัจะบริหารจดัการภายใตก้รอบของกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ 
หรือโดยค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีรัฐ  มกัไม่มีการวางแผน  จดัโครงสร้างองคก์รไม่มีระบบงานท่ีสอดคลอ้ง
กบัธุรกิจและบริการของสหกรณ์  ขาดระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยัมาประกอบการตดัสินใจ  จึงมกัพบ
ปรากฏการณ์อยู่เนืองๆ  ท่ีสหกรณ์ท่ีไดรั้บรางวลัดีเด่นกลายเป็นสหกรณ์ท่ีมีปัญหาในการด าเนินงานใน
ระยะเวลาต่อมา  ธุรกิจและบริการท่ีเป็นอยู่ของสหกรณ์ขั้นปฐมถูกจ ากดั โดย พ.ร.บ.  สหกรณ์  ดงันั้น   
จึงพบอยู่เสมอท่ีสหกรณ์ต้องท าธุรกิจผิดกฎหมายสหกรณ์และเม่ือไม่มีมาตรการลงโทษจึงกลายเป็น
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ตวัอยา่งท่ีสหกรณ์อ่ืนน าไปใช้  ซ่ึงมีให้เห็นอยูม่ากมายในขบวนการสหกรณ์ปัจจุบนั  ชุมนุมสหกรณ์ท่ีมี
อยู่ยงัไม่มีการประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของสมาชิก  และการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยยงัไม่สามารถปฏิบติัภารกิจไดอ้ยา่งท่ีควรจะเป็น  สาเหตุส าคญัมาจาก
ปัญหาการบริหารจดัการภายในท าใหข้าดความเช่ือถือแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภาคขบวนการและภาครัฐ 

3. วสัิยทศัน์ 

 เป็นองคก์รช่วยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมท่ียึดมัน่ในคุณค่าสหกรณ์ มีการร่วมมือกนั
เช่ือมโยงเครือข่ายพฒันาประสิทธิภาพขององคก์ร และความเป็นธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเขม้แข็งของ
สมาชิก ชุมชน สังคมและประเทศชาติอยา่งย ัง่ยนื 

4. ภารกจิ 

 เพื่อการบรรลุวิสัยทศัน์ ไดก้ าหนดภารกิจหลกัของการพฒันาการสหกรณ์ไว ้6 ประการ ไดแ้ก่  
การพฒันาคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขบวนการสหกรณ์  การพฒันาคุณภาพของสหกรณ์ (องค์กร)  การพฒันา
โครงสร้างขบวนการสหกรณ์และเครือข่ายความร่วมมือ  การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย  การพฒันาระบบ
สนบัสนุนขบวนการสหกรณ์  และการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสหกรณ์ 

5. วตัถุประสงค์ 

 เพื่อพฒันาศกัยภาพของคนท่ีเก่ียวข้องกับขบวนการสหกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการองค์กรและโครงสร้างขบวนการสหกรณ์ ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายให้เอ้ือต่อการด าเนินงานของ 
สหกรณ์ รวมทั้งพฒันาระบบสนบัสนุนและการสร้างความเขา้ใจเร่ืองสหกรณ์แก่คนในสังคม 

6. ยุทธศาสตร์พฒันาการสหกรณ์ 
 เพื่อให้การพฒันาขบวนการสหกรณ์ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจและวตัถุประสงค์ จึงได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์หลัก  กลยุทธ์รวม 29 กลยุทธ์ และแนวทาง
ด าเนินการ  99  แนวทาง  สรุปสาระส าคญัในแต่ละยทุธศาสตร์ไดด้งัน้ี 

6.1 การพัฒนาคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์  เป็นการพฒันาสมาชิกสหกรณ์ ผูแ้ทน
สมาชิก กรรมการด าเนินการสหกรณ์ ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ ฝ่ายจดัการสหกรณ์ นกัวชิาการ/วทิยากร
ดา้นสหกรณ์ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ให้มีศกัยภาพและความพร้อมปฏิบติังานในบทบาท หนา้ท่ี
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาองคค์วามรู้ ให้การศึกษาอบรม รณรงคเ์ผยแพร่สร้าง
ความร่วมมือใหเ้กิดองคก์รแห่งการเรียนรู้ร่วมกนั 

6.2 การพัฒนาคุณภาพสหกรณ์ (องค์กร)  เป็นการพฒันากระบวนการบริหารและจดัการ
องคก์รของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มีการบริหารงานโปร่งใส มีแผนกลยุทธ์ในการ



 

/asun46/แผนพฒันาการสหกรณ์/กผง./22/5/17 

19 

 

ด าเนินงานและมีตัวช้ีวดัความส าเร็จของสหกรณ์ รวมทั้ ง มีความมั่นคง ย ัง่ยืนเป็นองค์กรท่ีพึ่ งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมของสมาชิก  

6.3 การพัฒนาโครงสร้างขบวนการสหกรณ์และระบบเครือข่าย  เป็นการพฒันาองคก์รกลาง
ระดับสูงของขบวนการสหกรณ์  เช่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์
ระดบัประเทศ ให้เป็นองค์กรน าของขบวนการสหกรณ์ โดยการพิจารณาทบทวนเร่ืองประเภทสหกรณ์ 
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสหกรณ์ขั้นปฐม ปรับปรุงโครงสร้างขบวนการสหกรณ์ให้เกิดเครือข่าย 
ความร่วมมือ  ตลอดจนการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ กับองค์กรประชาชน และ
เอกชนเพื่อประโยชน์ร่วมกนั 

6.4 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสหกรณ์  เป็นการปรับปรุงแกไ้ขโครงสร้างพระราชบญัญติั
สหกรณ์  เพื่อให้ไดก้ฎหมายท่ีง่ายต่อความเขา้ใจและเอ้ือต่อการด าเนินงานและพฒันาขบวนการสหกรณ์  
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง   

6.5 การพฒันาระบบสนับสนุน  เป็นการพฒันาระบบสนบัสนุนท่ีเอ้ือต่อการพฒันาขบวนการ
สหกรณ์โดยการจดัตั้งสถาบนัสนบัสนุนดา้นวิชาการ จดัตั้งสถาบนัการเงินกลางของขบวนการสหกรณ์ 
จดัตั้งศูนยข์อ้มูลทางการตลาด วจิยัพฒันาระบบ Value Chain  การอุดหนุนเงินทุนแก่สหกรณ์ท่ีมีศกัยภาพ
ในการท าหนา้ท่ีการตลาด  และจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศการสหกรณ์ รวมทั้งระบบการดูแลตรวจสอบกิจการ
ท่ีเหมาะสม 

6.6 การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเร่ืองสหกรณ์   เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเร่ือง
สหกรณ์แก่นกัการเมือง เยาวชน ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ์พระสงฆแ์ละบุคลากรของศาสนาต่างๆ 
ส่ือมวลชน รวมทั้งประชาชนทัว่ไปใหเ้ห็นความส าคญั และศรัทธาในระบบสหกรณ์ 
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7. ระดับและความสัมพนัธ์ของแผน 

 

แผนพัฒนาการ
สหกรณ์ 

- โครงการประสานงาน 
เพื่อพัฒนาสหกรณ์ ของ 

สกว.(ภายใต้ความร่วมมือ
ของ สกว.กบัมหาวิทยาลัย) 

-  การพัฒนาคนที่เกี่ยวข้องกบั 
 ขบวนการสหกรณ์  
➢ สมาชิก/ผู้แทนสมาชิก 
➢ กรรมการด าเนินการ 
➢ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
➢ ฝ่ายจดัการสหกรณ์ 
➢ นกัวิชาการ/วิทยากร 
➢ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

- การพัฒนาคุณภาพของสหกรณ์ 
(องค์กร) 
➢ สหกรณ์ 
➢ ชมุนมุสหกรณ์ 

-  การพัฒนาโครงสร้างขบวนการ 
 สหกรณ์และเครือข่ายความร่วมมือ 
➢ สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 
➢ สหกรณ์ ชมุนมุสหกรณ์ 
➢ หนว่ยงานของรัฐ 
➢ องค์กรประชาชน/ภาคเอกชน 

-  การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสหกรณ์ 
➢ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

-  การพัฒนาระบบสนับสนุน 
➢ ด้านวชิาการ 
➢ ด้านการตลาด 
➢ ด้านการเงิน 
➢ เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
➢ การบริหารจดัการ 
➢ การดแูลตรวจสอบ 

- การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเร่ือง
สหกรณ์ 
➢ นกัการเมือง 
➢ ผู้บริหารสถานศกึษา ครู อาจารย์ 
➢ พระสงฆ์และบคุลากรศาสนาตา่งๆ 
➢ สือ่มวลชน 
➢ เยาวชนและประชาชนทัว่ไป 
 

- แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม 

แห่งชาตฉิบับที่ 9  

 (พ.ศ. 2545 – 2549) 
➢ ยทุธศาสตร์การเพิม่สมรรถนะ 

และขีดความสามารถในการ 
แขง่ขนัของประเทศ 
(การพฒันาระบบสหกรณ์) 
 

- นโยบายรัฐบาล 
(พ.ต.ท. ทักษิณ  ชนิวตัร) 
➢ สง่เสริมการสหกรณ์ให้เข้มแขง็ 
 และมีสว่นร่วมในการก าหนด 

และเสนอนโยบาย 
 

- ยุทธศาสตร์พฒันาการเกษตร 
➢ การพฒันาคนและองค์กร 

เกษตรกร 
 

- ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 
➢ แปลงทรัพย์สนิให้เป็นทนุ 
➢ เพิ่มขีดความสามารถในการ

แขง่ขนั 
➢ เพิ่มรายได้ใน Value Chain 
➢ Empowerment  
 และธรรมาภิบาล 
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8. การบริหารจัดการยุทธศาสตร์พฒันาการสหกรณ์ 

 หลังจากแผนพฒันาสหกรณ์ พ .ศ. 2546 – 2549 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพฒันา 
การสหกรณ์แห่งชาติและคณะรัฐมนตรีแลว้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขานุการ คพช.  
จะด าเนินการจดัประชุมช้ีแจงยุทธศาสตร์พฒันาการสหกรณ์แก่ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานของ
หน่วยงานในขบวนการสหกรณ์ รณรงคใ์หป้รับปรุงกลไกการบริหารของหน่วยงานภาครัฐและขบวนการ 
สหกรณ์ให้มีการท างานร่วมกนัในเชิงบูรณาการในการจดัท าแผนปฏิบติัการ รวมทั้งจดัท าตวัช้ีวดัและการ
ติดตามประเมินผลเพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางด าเนินการและแผนงาน /โครงการ โดยไดก้ าหนด
หน่วยงานรับผดิชอบหลกัในแต่ละยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์การพฒันา กลยุทธ์ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

1. การพฒันาคนทีเ่กีย่วข้องกบั 
สหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การพัฒนาคุณภาพของสหกรณ์ 
(องค์กร) 

 
 

1.1 พฒันาสมาชิก/ผูแ้ทนสมาชิกให้มีศักยภาพในฐานะ
เจา้ของ ผูใ้ชบ้ริการ  และบริหารจดัการสหกรณ์อยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

1.2 พฒันากรรมการด าเนินการสหกรณ์ให้มีศักยภาพใน
การบริหารงานสหกรณ์ 

1.3 พัฒนาผู ้ตรวจสอบ กิจการให้ มีศักยภาพในการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

1.4 พฒันาฝ่ายจดัการสหกรณ์ท่ีมีศกัยภาพในการท าหนา้ท่ี
บริหารจดัการสหกรณ์อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.5 พัฒนานักวิชาการ /วิทยากรให้มีความร่วมมือท่ีจะ
พฒันาความรู้ และการให้บริการทางวิชาการแก่ขบวนการ
สหกรณ์ 

1.6 พฒันาเจา้หนา้ท่ีรัฐใหมี้บทบาทไปในทิศทางท่ีส่งเสริม
สนบัสนุนสหกรณ์ 

2.1 พฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ 

2.2 สร้างความเป็นธรรมาภิบาลในสหกรณ์ให้เกิดการ
ยอมรับและเช่ือมัน่ในสหกรณ์ 

2.3 สร้างความมัน่คงและยัง่ยนืในการด าเนินงานสหกรณ์ 
 
2.4 พฒันาใหส้หกรณ์เป็นองคก์รท่ีพ่ึงดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 

วฒันธรรมของสมาชิกไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

กสส.,กตส., 
สสท.,ชุมนุมฯ, 
สหกรณ์ 
กสส.,สสท., 
ชุมนุมฯ.,สหกรณ์ 
กตส.,สสท,. 
ชุมนุมฯ.,สหกรณ์ 
กสส., สสท.,  
ชุมนุมฯ,สหกรณ์ 
สสท.,ชุมนุมฯ 
สถาบนัการศึกษา 
สหกรณ์ 
กสส.,กตส. 
สหกรณ์ 
 
กสส.,กตส.,สสท.,
ชุมนุมฯ.,สหกรณ์ 
กสส.,กตส.,สสท.
ชุมนุมฯ,สหกรณ์ 
กสส.,กตส.,สสท. 
ชุมนุมฯ,สหกรณ์ 
กสส.,กตส.,สสท. 
ชุมนุมฯ.,สหกรณ์ 



 

/asun46/แผนพฒันาการสหกรณ์/กผง./22/5/17 

22 

 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา กลยุทธ์ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

3. การพฒันาโครงสร้างขบวนการ 
สหกรณ์และระบบเครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
    สหกรณ์ 

 

5. การพฒันาระบบสนบัสนุน
ขบวนการสหกรณ์ 

 

3.1 พฒันาองคก์รกลางระดบัสูงของขบวนการสหกรณ์ให้
มีศักยภาพในการประกอบภารกิจท่ี พึงมีต่อขบวนการ 
สหกรณ์ 

3.2 ทบทวนประเภทสหกรณ์ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ความตอ้งการของสมาชิกอย่างแทจ้ริงและแกไ้ขปัญหาการ
ด าเนินการท่ีผิดกฎหมายของสหกรณ์ 

3.3 ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสหกรณ์ขั้น
ปฐมให้มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาสู่ความเป็น อิสระ มีประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผล  และมีความเป็นธรรมาภิบาล 

3.4 ปรับปรุงโครงสร้างขบวนการสหกรณ์ให้เขม้แข็งและ
เอ้ือต่อการให้บริการสมาชิกตามแนวทางของการผสมผสาน
ในแนวด่ิงจากล่างข้ึนสู่บน 

3.5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้ งภายในขบวนการ 
สหกรณ์และภายนอกขบวนการสหกรณ์เพ่ือใหเ้กิดพลงัความ
ร่วมมือ  

4.1 ปรับปรุงโครงสร้างและระบบกฎหมายสหกรณ์ให้ง่าย
ต่อความเขา้ใจ 

4.2 ยกร่างกฎหมายฉบับใหม่ให้มีเน้ือหาของกฎหมายท่ี
เอ้ือต่อการด าเนินงานของสหกรณ์และการพฒันาขบวนการ 
สหกรณ์ 

5.1 สนับสนุนดา้นวิชาการให้เอ้ือต่อการพฒันาขบวนการ 
สหกรณ์ตามวสิยัทศัน์ในแผนพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ 

 
5.2 สนับสนุนดา้นการเงินให้มีระบบการเงินท่ีเอ้ือต่อการ

พฒันาขบวนการสหกรณ์ 
5.3 สนบัสนุนดา้นการตลาดแก่ขบวนการสหกรณ์ 
 
5.4 สนบัสนุนดา้นเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือ

ต่อการพฒันาขบวนการสหกรณ์ 
5.5 สนับสนุนด้านการบริหารจดัการท่ีเอ้ือต่อการพฒันา

องคก์ร(สหกรณ์) 
 

กสส.,สสท. 
ชุมนุมฯ 

กสส.,สสท. 
ชุมนุมฯ 

กสส.,สสท. 
ชุมนุมฯ 

 

กสส.,สสท. 
ชุมนุมฯ 

กสส.,กตส.,สสท. 
ชุมนุมฯ., พอช. 
 

กสส.,กตส., 
ขบวนการฯ,
รัฐบาล.,รัฐสภา 

 

กสส.,สสท., 
ชุมนุมฯ.,สกว. 
สถาบนัการศึกษา 
ธกส.,กสส.,
ชุมนุมฯ,สหกรณ์ 
กสส.,พณ., 
ชุมนุมฯ.,สหกรณ์ 
กสส.,กตส.,สสท. 
ชุมนุมฯ, 
กสส.,กตส.,สสท. 
ชุมนุมฯ.,สหกรณ์ 
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ยุทธศาสตร์พฒันา กลยุทธ์ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

 

 

6. การพฒันาความรู้ความเข้าใจเร่ือง
สหกรณ์ให้ถูกต้องและเห็น
ความส าคญัของการสหกรณ์ 

 
 

5.6 สนบัสนุนดา้นการดูแลตรวจสอบอยา่งเหมาะสม และ
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาขบวนการสหกรณ์ 

6.1 สร้างความเขา้ใจให้นักการเมืองเห็นความส าคญัและ
สนบัสนุนนโยบายดา้นสหกรณ์อยา่งเหมาะสม 

6.2 ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจด้านสหกรณ์และการ
ตระหนกัเห็นความส าคญัของสหกรณ์ใหแ้ก่เยาวชน 

6.3 พฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ์พระสงฆ์และ
บุคลากรของศาสนาต่างๆ ให้มีความรู้และเขา้ใจวชิาการดา้น
สหกรณ์ 

6.4 สร้างความเขา้ใจและความสมัพนัธ์อนัดีกบัส่ือมวลชน 
 
6.5 ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนตระหนกัเห็นความส าคญั

ของสหกรณ์ 
6.6 พฒันาความรู้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้รู้และเขา้ใจ

งานสหกรณ์อยา่งถูกตอ้ง 
 

กสส.,กตส., 
ขบวนการฯ 

กสส.,สสท.,
ชุมนุมฯ.,สหกรณ์ 
ศธ.,กสส.,สสท. 
ชุมนุมฯ.,สหกรณ์ 
สถาบนัการศึกษา 
กสส.,สสท., 
ชุมนุมฯ.,สหกรณ์ 
กสส.,สสท. 
ชุมนุมฯ.,สหกรณ์ 
กสส.,สสท. 
ชุมนุมฯ,สหกรณ์ 
กสส.,สสท. 
ชุมนุมฯ.,สหกรณ์ 

9. ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1) หน่วยงานภาครัฐและขบวนการสหกรณ์มีแผนแม่บทพฒันาการสหกรณ์ใช้เป็นกรอบ 
ทิศทางการพฒันา 

2) ลดการท างานซ ้ าซ้อนของหน่วยงานภาครัฐในเร่ืองการพฒันาสหกรณ์และส่งเสริมพฒันา 
สหกรณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

3) ขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน ากลยุทธ์และแนวทางด าเนินการไป
แปลงเป็นนโยบายและแผนปฏิบติัการในหน่วยงาน/องค์กรของตน ซ่ึงจะท าให้การพฒันาขบวนการ 
สหกรณ์เป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง 
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บทที ่1 

สถานการณ์และสภาพปัญหาของขบวนการสหกรณ์ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกบัขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
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 ม่ื อ วั น ท่ี  
27 กัน ยายน  2545 เพ่ื อ ระดมความ คิ ด เห็ นต่ อสภาพ ปัญห าและแนวท างการพัฒน าขบวนการสหกรณ์ 
ทั้งระบบ สรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประชุม ดงัน้ี   

1. ข้อมูลพืน้ฐานของสหกรณ์ 

1.1 สถานภาพของประเทศไทย  ภายหลงัวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา  เกิดภาวะการชะงกังนัของ
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 าบั น ก า ร เ งิ น ท า ง โ ค ร ง ส ร้ า ง ส่ ว น บ น  
ก ารช ะ ล อ ตั ว ข อ ง เศ รษ ฐ กิ จ ภ าค เอ ก ชน   โ ค ร งส ร้ า ง ส่ วน ล่ างข อ งป ร ะ เท ศ เกิ ด ภ าว ะ ก าร ว่ า ง ง าน  
การเคล่ือนยา้ยแรงงานและเกิดความไม่มัน่คงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  แต่การด าเนินธุรกิจของขบวนการสหกรณ์ 
ยงัคงด าเนินการไปไดเ้ป็นปกติท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ เช่น มีเม็ดเงินลน้ระบบในประเภทสหกรณ์ออม
ทรัพย ์ท่ีเป็นเช่นน้ีไดเ้พราะเอกลกัษณ์ คุณค่าและศกัยภาพของขบวนการสหกรณ์ท่ีเป็นองคก์รฐานรากทางเศรษฐกิจและ
สงัคมในระดบัรากหญา้ของประเทศ 

1.2 สหกรณ์   คือ องค์กรของบรรดาบุคคล (ไม่ใช่องค์กรของรัฐ) ท่ีรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการ
ด าเนินการเป็นเจา้ของร่วมกนั เพ่ือสนองความตอ้งการทางเศรษฐกิจและสงัคม 

1.3 อุดมการณ์ สหกรณ์   คื อ  ความ เช่ือ ร่วมกัน ท่ี ว่า ระบบสหกรณ์โดยการช่วยตน เองและการ 
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั จะน าสงัคมไปสู่การกินดีอยูดี่ มีสนัติสุข 

1.4 หลกัการสหกรณ์  คือ แนวทางท่ีทุกๆ สหกรณ์ยดึถือปฏิบติั เพ่ือใหคุ้ณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม 
มี 7 ประการ คือ 
 หลกัการท่ี 1 การเป็นสมาชิกโดยสมคัรใจและเปิดกวา้ง (Voluntary and Open Membership) “สหกรณ์
เป็นองคก์รโดยสมคัรใจ เปิดรับบุคคลทุกคนซ่ึงสามารถใชบ้ริการของสหกรณ์และเตม็ใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เขา้
เป็นสมาชิกโดยไม่มีการเลือกปฏิบติัในเร่ืองเพศ ฐานะทางสงัคม เช้ือชาติ การเมืองหรือศาสนา” 
 หลกัการท่ี 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย (Democratic Member Control) “สหกรณ์
เป็นองค์กรประชาธิปไตย ควบคุมโดยสมาชิกซ่ึงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัในการก าหนดนโยบายและการตดัสินใจของ
สหกรณ์ ชายและหญิงซ่ึงปฏิบติังานในฐานะผูแ้ทนซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งจากสมาชิก ตอ้งรับผิดชอบต่อบรรดาสมาชิก ใน
สหกรณ์ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธิออกเสียงเท่ากนั (หน่ึงคนมีหน่ึงเสียง) ส่วนสหกรณ์ระดบัอ่ืนก็ใหด้ าเนินการตามแนวทาง
ประชาธิปไตยดว้ย” 
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 หลกัการท่ี 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก (Member Economic Participation) “สมาชิกพึงมี
ส่วนใหทุ้นแก่สหกรณ์อยา่งเป็นธรรม และควบคุมการใชทุ้นของสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย ตามปกติส่วนหน่ึง
ของทุนนั้นอยา่งนอ้ยท่ีสุดตอ้งเป็นทรัพยสิ์นส่วนรวมของสหกรณ์และสมาชิกจะไดรั้บผลตอบแทน (ถา้มี) จากการลงทุน
ในสหกรณ์นั้นในอตัราอนัจ ากดัตามเง่ือนไขแห่งการเป็นสมาชิก มวลสมาชิกจะจดัสรรเงินส่วนเกินเพ่ือความมุ่งหมาย
ใ ด ๆ  ห รื อ ทั้ ง ห ม ด ดั ง ต่ อ ไ ป น้ี ก็ ไ ด้  คื อ  
เพ่ือพฒันาสหกรณ์ของพวกเขาโดยอาจก่อตั้งทุนส ารอง ซ่ึงอยา่งน้อยท่ีสุดส่วนหน่ึงจะแบ่งแยกมิได ้หรือเพ่ือจดัสรร
ใ ห้ แ ก่ ส ม า ชิ ก ต าม ส่ ว น ข อ ง ธุ ร กิ จ ท่ี ไ ด้ ท า กั บ ส ห ก ร ณ์  แ ล ะ เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น กิ จ ก ร ร ม อ่ื น ๆ  ท่ี 
มวลสมาชิกใหค้วามเห็นชอบ” 
 ห ลั ก ก า ร ท่ี  4 ก า ร ป ก ค ร อ ง ต น เอ ง แ ล ะ ค ว าม เป็ น อิ ส ร ะ  (Autonomy and Independence)  
“สหกรณ์ เป็นองค์กรช่วยตน เองและปกครองตนเองซ่ึงควบคุมโดยสมาชิก ถ้าสหกรณ์จะท าข้อตกลงกับ 
องค์กรอ่ืนๆ รวมทั้งรัฐบาล หรือจะแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอก สหกรณ์พึงท าขอ้ตกลงเช่นนั้นภายใตเ้ง่ือนไขอนั
มัน่ใจได้ว่ามวลสมาชิกยงัคงควบคุมสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย และจะตอ้งรักษาไวซ่ึ้งสภาพการปกครอง
ตนเองของสหกรณ์ไว”้ 
 หลกัการท่ี 5 การใหก้ารศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ (Education Training and Information) “สหกรณ์
พึงให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่สมาชิก ผูแ้ทนจากการเลือกตั้ง ผูจ้ดัการ และพนกังาน เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นสามารถมี
ส่วนช่วยพฒันาสหกรณ์ของพวกเขาอยา่งมีประสิทธิผล สหกรณ์พึงให้ข่าวสาร ความรู้ในเร่ืองลกัษณะและประโยชน์
ของสหกรณ์แก่ประชาชนทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่เยาวชนและผูน้ าทางความคิดเห็น” 
 หลกัการท่ี 6 การร่วมมือระหวา่งสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives) “สหกรณ์พึงรับใชส้มาชิก
อยา่งมีประสิทธิผลสูงสุด และท าใหข้บวนการสหกรณ์เขม้แขง็ โดยการท างานดว้ยกนัภายใตโ้ครงสร้างอนัประกอบดว้ย
สหกรณ์ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค ระดบัโลก และระดบัระหวา่งประเทศ” 
 หลกัการท่ี 7 ความเอ้ืออาทรต่อชุมชน (Concern for Community) “สหกรณ์พึงด าเนินการเพื่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืของชุมชนท่ีสหกรณ์ตั้งอยู ่ทั้งน้ีตามนโยบายท่ีมวลสมาชิกไดใ้หค้วามเห็นขอบ” 

1.5 วธีิการสหกรณ์ คือ วิธีการท าธุรกิจโดยการร่วมมือทั้งร่วมแรง (กาย, ความคิด, ทรัพย)์ และแรงใจ (ความ
ซ่ือสตัย,์ เสียสละ, สามคัคี, มีวนิยั) และยดึหลกัการสหกรณ์เป็นแนวปฏิบติั 
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1.6 ในปัจจุบันสหกรณ์ในประเทศไทย ม ี6 ประเภท  ดงัน้ี 

ประเภท จ านวนสหกรณ์               
(สหกรณ์) 

จ านวนสมาชิก            (คน/
ครอบครัว) 

สินทรัพย์                     
(ล้านบาท) 

สหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์ประมง 
สหกรณ์นิคม 
สหกรณ์ออมทรัพย ์
สหกรณ์ร้านคา้ 
สหกรณ์บริการ 

3,118 
67 
87 

1,272 
230 
368 

5,095,554 
14,113 
156,502 

2,244,545 
709,741 
232,289 

61,766.42 
616.51 

2,194.09 
391,674.26 
1,766.07 
1,843.54 

รวม 5,142 8,452,744 459,860.89 
ท่ีมาขอ้มูล  :  กรมตรวจบญัชีสหกรณ์      1 มกราคม 2545 

1.7 ทุนและเงนิรับฝาก  ดงัน้ี 
หน่วย  :  ลา้นบาท 

ประเภท ทุนเรือนหุ้น ทุนส ารอง ทุนสะสม เงนิรับฝาก 
สหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์ประมง 
สหกรณ์นิคม 
สหกรณ์ออมทรัพย ์
สหกรณ์ร้านคา้ 
สหกรณ์บริการ 

13,228.63 
217.53 
433.80 

175,427.13 
314.50 
422.34 

5,004.17 
68.74 
302.55 

18,096.44 
470.10 
308.45 

3,504.88 
(5.39) 
144.53 

23,864.86 
347.32 
(6.85) 

16,650.78 
42.11 
395.53 

147,090.18 
9.32 

144.15 
รวม 190,093.93 24,250.45 27,885.35 164,332.07 

ท่ีมาขอ้มูล  :  กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

1.8 ปริมาณธุรกจิของสหกรณ์ 

 -  ธุรกิจเครดิต 297,291.01  ลา้นบาท 
 -  ธุรกิจรวมซ้ือ  20,832.38   ลา้นบาท 
 -  ธุรกิจรวมขาย  15,797.50   ลา้นบาท 
 -  ธุรกิจบริการ 122,319.19  ลา้นบาท 
  รวม 456,240.08  ล้านบาท 
 
       ท่ีมาขอ้มูล   :  ฝ่ายประมวลผลขอ้มูล กองแผนงาน  
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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 จะเห็นไดว้า่ขบวนการสหกรณ์ประกอบดว้ย 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 ดงันั้นจะมีประชากรท่ีอยูใ่นขบวนการสหกรณ์ประมาณ 30 ลา้นคน หรือประมาณคร่ึงหน่ึง
ของประชากรทั้งประเทศ) และมีปริมาณธุรกิจรวมทั้งส้ินประมาณ 4.5 แสนลา้นบาท ดงันั้นขบวนการสหกรณ์จึงเป็น
องคก์รประชาชนท่ีมีกฎหมายรองรับใหญ่ท่ีสุดของประเทศ มีสมาชิกและผูเ้ก่ียวขอ้งในขบวนการท่ีมีอุดมการณ์หลกัการ
และวธีิการสหกรณ์ท่ีเหมือนกนั มีวฒันธรรมองคก์ร โครงสร้างแนวความคิดท่ีสอดประสานในแนวทางเดียวกนั พร้อม
กบัมีการด าเนินงานของขบวนการสหกรณ์ในการท าภารกิจเพ่ือสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับมวล
สมาชิก 

1.9 ผลการด าเนินงาน 

หน่วย  :  สหกรณ์  /  ลา้นบาท 

ประเภท 
ก าไร ขาดทุน ไม่ก าไร/ขาดทุน 

จ านวน
สหกรณ์ 

จ านวนเงนิ จ านวน
สหกรณ์ 

จ านวน 
เงนิ 

จ านวน
สหกรณ์ 

จ านวน
เงนิ 

สหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์ประมง 
สหกรณ์นิคม 
สหกรณ์ออมทรัพย ์
สหกรณ์ร้านคา้ 
สหกรณ์บริการ 

2,125 
41 
57 

1,220 
185 
246 

2,152.11 
13.18 
53.62 

20,858.55 
130.31 
44.34 

850 
20 
29 
28 
44 
80 

(202.81) 
(29.36) 
(13.64) 
(2.73) 
(7.53) 
(93.66) 

143 
6 
1 
18 
1 
42 

 - 
- 
- 
- 
- 
- 

รวม 3,880 23,252.11 1,051 (349.73) 211 - 

ท่ีมาขอ้มูล  :  กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 1 มกราคม 2545 
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1.10 โครงสร้างการบริหารของสหกรณ์ 
 

  ชุมนุมสหกรณ์ ……………………………………..………….. แห่งประเทศไทย 
……….………………………………………………………………………………... ระดบัชาติ 
  ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดั ……….……………………………….. 
……….…………………………………………………………………………………ระดบัภูมิภาค 
 
 
 
 

ระดบัปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หม าย เห ตุ   มี สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ งป ระ เท ศไท ย  ป ระกอบ ด้วยสม าชิ ก ท่ี เป็ น สหกรณ์  
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ทุกประเภท ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ 
  
 
 
 สหกรณ์ในระดบัปฐมมีโครงสร้างประกอบดว้ย  สมาชิก  (อาจรวมเป็นกลุ่มสมาชิก)  มาร่วมกนัระดมทุน
เพ่ือด าเนินธุรกิจโดยยึดอุดมการณ์ หลกัการ และวิธีการสหกรณ์เป็นแนวปฏิบติั มีการประชุมใหญ่ของสมาชิกสหกรณ์ 
เพ่ือรับทราบการด าเนินงานของสหกรณ์ในด้านต่างๆ และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการจากสมาชิกในท่ี
ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่  เ พ่ื 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  
และเลือกตั้ งผู ้ตรวจสอบกิจการจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพ่ือด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก 

ท่ีประชุมใหญ่สมาชิก
สมาชิก 

คณะกรรมการด าเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ 

ผูจ้ดัการ 

พนกังาน พนกังาน พนกังาน พนกังาน 
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ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด า เ นิ น ก า ร จั ด จ้ า ง ฝ่ า ย จั ด ก า ร  ซ่ึ ง ไ ด้ แ ก่  ผู ้ จั ด ก า ร แ ล ะ พ นั ก ง าน ห น้ า ท่ี ต่ า ง ๆ  
ตามความเหมาะสม เพื่อ เป็น เจ้าหน้าท่ี  ส าห รับให้สมาชิกมาติดต่อตามภารกิจ /กิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์  
แลว้เสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือด าเนินการตามความตอ้งการสมาชิก   สหกรณ์ขั้นปฐมตั้งแต่ 5 สหกรณ์
ข้ึนไปมีความประสงคร่์วมกนัด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ จะรวมกนัเป็นชุมนุม
สหกรณ์ ไดแ้ก่ชุมนุมสหกรณ์ระดบัภูมิภาคหรือระดบัประเทศ จะตั้งข้ึนตามการอ านวยประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์ใน
ภูมิภาค หรือทัว่ประเทศท่ีเป็นสหกรณ์ประเภทเดียวกนั ดงันั้น สหกรณ์มีสมาชิกเป็นเจา้ของ บริหารงานโดยตวัแทน
สมาชิก คือ คณะกรรมการด าเนินการและผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจะถูกจดัสรรเพ่ือสมาชิก 

1.11 หน่วยงานของรัฐที่สนับสนุน  ได้แก่  กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.12 กฎหมาย  ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืนๆ 

2. ประเด็นปัญหาส าคญัของขบวนการสหกรณ์ 

 2.1 ระบบองค์ความรู้ 
2.1.1 ขาดความรู้ในเร่ือง อุดมการณ์ หลกัการ และวธีิการสหกรณ์ สหกรณ์ คือ องคก์รประชาชนท่ีเป็น

วิสาหกิจ โดยมีสมาชิกทุกคนเป็นเจา้ของร่วมกนั ควบคุมการด าเนินงานตามหลกัประชาธิปไตย เพ่ือสนองตอบความ
ตอ้งการอนัจ าเป็นของสมาชิกทั้งทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยมีพ้ืนฐาน คือ อุดมการณ์ หลกัการ 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 ธุรกิจระหวา่งสหกรณ์กบัสมาชิกและธุรกิจระหวา่งสหกรณ์กบับุคคลภายนอก ในดา้นธุรกิจระหวา่งสหกรณ์
กั บ ส ม า ชิ ก เ ป็ น ก า ร ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ ท่ี เ จ้ า ข อ ง คื อ ส ม า ชิ ก เ ป็ น ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  (CO – OWNER,  
CO – CUSTOMER) ดงันั้น สมาชิกเป็นผูร้ะดมหุม้ร่วมกนัและร่วมกนัด าเนินธุรกิจโดยการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพ่ือ
ลดตน้ทุนการผลิต เพ่ิมศกัยภาพในการซ้ือ การขาย และน าส่วนท่ีประหยดัไวม้าเฉล่ียคืน ตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิกไดท้ า
กบัสหกรณ์ ส่วนธุรกิจระหวา่งสหกรณ์กบับุคคลภายนอกเป็นการท าธุรกิจเช่นเดียวกบัการท าธุรกิจท่ีถูกตอ้งทัว่ไป  การ
ท่ีสมาชิก กรรมการ ฝ่ายจดัการ ไม่เขา้ใจในปรัชญาสหกรณ์ คุณค่าสหกรณ์ ไม่ประพฤติปฏิบติัตามอุดมการณ์ หลกัการ 
และวธีิการสหกรณ์ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของสหกรณ์แลว้นั้นจะท าให ้

1)  ขบวนการสหกรณ์ก็จะเหมือนกบัการประกอบธุรกิจทัว่ไป ท่ีคลา้ยกบัวา่เจา้ของเป็นผูล้งทุน
ประกอบการธุรกิจใหไ้ดก้ าไรสูงสุดและน าก าไรมาแบ่งปันใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

2) ขบวนการสหกรณ์ อาจจะไดผ้ลการประกอบการในรูปก าไร แต่ส่วนเกินหรือก าไรท่ีไดม้า
จากการประกอบธุรกิจระหวา่งสหกรณ์กบับุคคลภายนอก ซ่ึงไม่ใช่วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 ดงันั้น การท่ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขบวนการสหกรณ์ไม่เขา้ใจอยา่งแทจ้ริงในปรัชญาพ้ืนฐานของ
สหกรณ์ ก็จะท าให้ขบวนการสหกรณ์ไม่มีความแตกต่างจากธุรกิจทัว่ไป ไม่มีความเป็นเอกลกัษณ์ และอาจจะมีผลท าให้
เกิดวกิฤตศรัทธาต่อขบวนการในท่ีสุด 

2.1.2 ขาดความรู้ในการบริหารจัดการองค์กร สหกรณ์เป็นรูปแบบของธุรกิจชนิดหน่ึงท่ีจะตอ้งใช้
ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการองค์กร เพราะธุรกิจก็จะตอ้งมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในภาคการเกษตรและบางส่วนของนอกภาคการเกษตร กรรมการซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งจากท่ี
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 ท่ี 
อ่อนดอ้ยในทุกดา้น เช่น เงินทุน ความรู้ ฐานะทางเศรษฐกิจ และสงัคม ซ่ึงจะตอ้งเขา้ไปมีบทบาทในการบริหารจดัการ
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องคก์รของสหกรณ์ ซ่ึงจะตอ้งมีผลกระทบต่อสมาชิกเป็นจ านวนมาก แต่ในขณะท่ีกรรมการยงัขาดทกัษะการบริหารงาน
การจดัการ จึงมีผลท าให้การบริหารงานสหกรณ์ไม่เจริญเติบโตและพฒันาเท่าท่ีควร ฝ่ายจดัการของบางสหกรณ์ก็ยงั
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  
ท าใหบ้างคร้ังไม่อาจกา้วทนักบัธุรกิจรูปอ่ืนได ้

2.2 ระบบบริหารองค์กร 
2.2.1 บริหารแบบไม่มแีผนพฒันาสหกรณ์ การบริหารงานของสหกรณ์ในบางส่วนเป็นการ

บริหารงานท่ีไม่มีการวางแผนในระยะ 3-5 ปีแต่เป็นการวางแผนในระยะ 1 ปี ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีสั้นเกินไปในการจะ
บริหารงานให้ขบวนการสหกรณ์เติบโต พฒันา และเช่ือมโยงทางดา้นธุรกิจกบัขบวนการสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
เพราะการพฒันาขบวนการสหกรณ์จะตอ้งมีการวางแผนเป็นขั้นตอน และตอ้งใชร้ะยะเวลา หากสหกรณ์ยงัใชก้ารบริหาร
แบบรายปีและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็จะเป็นการยากท่ีจะพฒันาขบวนการสหกรณ์ให้เขา้สู่เป้าหมาย และบรรลุ
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

 2.2.2 ขาดจิตส านึกการเป็นเจ้าขององค์กร ท าให้บริหารงานแบบไม่มีส่วนร่วม ในปัจจุบันขบวนการ
สหกรณ์ในประเทศไทย มีมามากกวา่ 86 ปี แลว้ ซ่ึงก็มีความเจริญทางวตัถุ เช่น มีทุนเรือนหุ้น ทุนส ารอง สินทรัพย ์มาก
ข้ึนตามล าดบั แต่ถา้มองให้ลึกลงไปกวา่นั้น จะเห็นไดว้า่ยงัมีสมาชิกสหกรณ์อีกจ านวนหน่ึง ยงัไม่เขา้ใจในบทบาทของ
ตนเอง ยงัไม่เขา้ใจวา่สมาชิกคือเจา้ของสหกรณ์ ยงัไม่เขา้ใจว่ากรรมการคือตวัแทนสมาชิก ท่ีจะอ านวยการให้สหกรณ์
ตอ้งให้บริการแก่สมาชิกไดต้ามวตัถุประสงค์ ฝ่ายจดัการยงัไม่เขา้ใจว่าธุรกิจสหกรณ์แตกต่างจากการประกอบธุรกิจ
ทัว่ไป นอกจากนั้นมีสมาชิกสหกรณ์บางส่วนท่ีเห็นวา่สหกรณ์ คือ องคก์รของรัฐ  รัฐตอ้งให้ความช่วยเหลือในทุกดา้น
ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความเป็นอิสระ  และเกิดการพ่ึงตนเองไดข้องขบวนการสหกรณ์ 
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2.2.3 ขาดการควบคุมภายในทีด่ ี การด าเนินการธุรกิจสหกรณ์จะตอ้งมีการควบคุมภายในท่ีดี เพื่อ
ป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจซ่ึงการควบคุมภายในนั้นจะตอ้งเกิดข้ึนจากการวางระบบใน
การบริหารงานท่ีตอ้งมีการตรวจสอบ ควบคุมทุกขั้นตอนทั้ งฝ่ายคณะกรรมการด าเนินการและฝ่ายจดัการ โดยฝ่าย
คณะกรรมการด าเนินการจะตอ้งเป็นผูว้างนโยบายในการควบคุม และฝ่ายจดัการตอ้งรับนโยบายมาปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด
และสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ป็นเจา้ของและผูใ้ชบ้ริการตอ้งรู้ขั้นตอนและรายละเอียดในการมาใชบ้ริการของสหกรณ์ หากพบ
เห็นส่ิงใดผิดปกติตอ้งรีบแจง้คณะกรรมการด าเนินงานโดยด่วน ในสหกรณ์บางแห่งการบริหารองคก์รขาดการควบคุม
ภายในท่ีดีเพียงพอท าใหเ้กิดขอ้บกพร่องและเกิดการทุจริตในการด าเนินงานข้ึนในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การด าเนินการรับ
สมาชิกใหม่และการตรวจสอบคุณสมบติัสมาชิก การถือหุ้น การด าเนินธุรกิจ การจดัสรรก าไรสุทธิ การประชุมและการ
รับสวสัดิการบุคลากรทุกระดบัและทุกฝ่ายของสหกรณ์จะตอ้งเป็นผูใ้หข้อ้มูลและควบคุมตามระบบการควบคุมภายในท่ี
ตอ้งจริงจงัและรัดกมุใหม้ากท่ีสุด 

2.2.4 การบริหารการเงิน การบัญชี และธุรกิจไม่มีประสิทธิภาพ การบริหารธุรกิจของสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ จะตอ้งมีเคร่ืองมือบ่งช้ี คือระบบบญัชี โดยมีการบริหารการเงิน เป็นส่วนประกอบส าคญั ท่ีท าใหธุ้รกิจดา้น
ต่างๆ ของสหกรณ์ประสบผลส าเร็จได ้ในสหกรณ์บางแห่งการด าเนินธุรกิจไม่ประสบความส าเร็จมากนกั ซ่ึงอาจจะเกิด
จากขาดแคลนเงินทุน การบริหารจดัการไม่มีประสิทธิภาพ การไม่ไดรั้บความร่วมมือจากสมาชิก ความไม่ช านาญในการ
บริหารจดัการธุรกิจ ซ่ึงมีผลท าให้การด าเนินธุรกิจไม่ประสบความส าเร็จ ในขณะเดียวกนัในเร่ืองระบบบญัชีซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือบ่งช้ีเพ่ือวดัความส าเร็จของธุรกิจออกเป็นตัวเลขไม่สามารถจะด าเนินการบันทึกขอ้มูลได้เป็นปัจจุบันมี
ขอ้บกพร่องหรือไม่อาจจะลงบนัทึกรายการทางบญัชีได ้เน่ืองจากสภาพความเป็นจริงมีการทุจริต ซ่ึงทั้งหมดน้ี ทั้ งใน
ดา้นการเงิน การบญัชีและธุรกิจท่ีไม่มีประสิทธิภาพท าให้ระบบบริหารองคก์รสหกรณ์เกิดปัญหาและไม่สามารถจะท า
ใหส้หกรณ์ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคไ์ด ้

2.3 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
2.3.1 ก ารบ ริห ารง าน บุ คค ล ไ ม่ มี ป ร ะ สิ ท ธิภ าพ  ก ารบ ริห ารง าน บุ ค คล ใน สห กร ณ์ เป็ น 

ส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคัญมากในการพฒันาสหกรณ์ให้ประสบผลส าเร็จ เพราะบุคลากรของสหกรณ์ในด้านของ
คณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจดัการจะเป็นผูด้  าเนินการท าให้การด าเนินธุรกิจ การให้บริการของสหกรณ์ เกิดเป็น
รูปธรรมเพราะบุคลากรส่วนน้ีจะเป็นตัวประสานเช่ือมโยงระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ ดังนั้ นบุคคลส่วนน้ี คือ 
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ จะตอ้งรู้ในสิทธิ หน้าท่ี บทบาท อ านาจ ความรับผิดชอบของตนเองซ่ึงคณะกรรมการ
ด าเนินการจะตอ้งบริหารงานบุคคลใหไ้ดค้นท่ีถูกตอ้งกบังานเพ่ือใหไ้ดง้านท่ีมีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ฝ่ายจดัการโดยผูจ้ดัการจะตอ้งบริหารงานบุคคลใหพ้นกังานของสหกรณ์สามารถให้บริการแก่สมาชิกไดอ้ยา่งท่ีสมาชิก
พอใจท่ีสุดภายใตห้ลกัเกณฑ ์กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ดา้นการบริหารงานบุคคลของสหกรณ์ท่ีไม่ประสบ
ความส าเร็จอาจจะเกิดจากปัญหาการน าระบบเครือญาติเขา้มาใชใ้นการบริหารงานบุคคล ท าให้ไม่สามารถจะบริหารได้
ตามระบบ อาจจะติดขดัดว้ยระบบอาวโุส เก่ียวเน่ืองเป็นเครือญาติ การรู้จกัคุน้เคยกบัผูมี้อิทธิพล ความคุน้เคยกบัสมาชิก
บางราย จึงท าใหเ้กิดการท างานอยา่งไม่เป็นระบบและส่งผลกระทบถึงการพฒันาสหกรณ์ 

2.3.2 กรรมการ และฝ่ายจัดการ ขาดความเข้าใจ และไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ บทบาทของกรรมการ 
และฝ่ายจดัการของสหกรณ์เป็นส่ิงส าคญัในการพฒันาสหกรณ์ใหด้ าเนินการสู่เป้าหมายในการสนองความตอ้งการของ
สมาชิกไดต้ามวตัถุประสงค ์ดงันั้น สิทธิ หนา้ท่ี บทบาท ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ยอ่มจะท าใหก้ารด าเนินงานของ
สหกรณ์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่กา้วก่ายอ านาจหนา้ท่ีซ่ึงกนัและกนั และช่วยกนัด าเนินงานตามหนา้ท่ีของแต่ละ
ฝ่ายเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สอดประสานไปในทิศทางเดียวกนั แต่ถา้กรรมการและฝ่ายจดัการไม่เขา้ใจหรือไม่ปฏิบติั
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ต า ม บ ท บ า ท ห น้ า ท่ี ข อ ง ต น เ อ ง  
จะท าใหส้หกรณ์ไม่สามารถด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคไ์ด ้

2.4 โครงสร้างของระบบสหกรณ์ 
2.4.1 ส่วนราชการช้ีน าโครงสร้างเน้นลกัษณะของการปกครองมากกว่าเชิงธุรกจิและเกดิการทบัซ้อนทาง

ผลประโยชน์ (conflict of interest) สหกรณ์ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ สหกรณ์ระดบัปฐม สหกรณ์ระดบั
ภูมิภาค และสหกรณ์ระดับชาติ โครงสร้างสหกรณ์ทั้ ง 3 ระดับ มีความแตกต่างกันน้อยมาก ท าให้เกิดปัญหาในการ
ด าเนินงานของขบวนการสหกรณ์ คือ การไม่สอดประสานในการเช่ือมโยงธุรกจิ เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจของขบวนการ
สหกรณ์จะมีลกัษณะต่างคนต่างท า ไม่มีแผนการด าเนินธุรกิจร่วมกนัเป็นระบบเครือข่าย ท าให้ขาดความร่วมมือในการ
ท าธุรกิจระหวา่งกนั ทั้งในแนวราบและแนวด่ิง  และมีการแข่งขนักนัเองระหวา่งขบวนการสหกรณ์ดว้ยกนั เพราะการ
บริหารจดัการองค์กรสหกรณ์นั้นจะตอ้งผสมผสานการจดัการระบบเครือข่ายระหว่างสมาชิกซ่ึงเป็นเจา้ของสหกรณ์ 
ร่วมกบัทุนต่างๆ ท่ีจะตอ้งใชใ้นสหกรณ์และส่ิงต่างๆ ท่ีสหกรณ์มีหรืออาจไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ โดย
จะตอ้งมีการวางแผนอยา่งรอบคอบทั้งระยะสั้น และระยะยาวรวมไปถึงการบริหารงานบุคคล การตรวจสอบ การควบคุม
ซ่ึงทั้งหมดน้ีตอ้งเป็นการบริหารจดัการองคก์รของสหกรณ์แบบเครือข่าย ซ่ึงแตกต่างจากการบริหารจดัการองคก์รธุรกิจ
อ่ืนๆ ท่ีตอ้งการก าไรสูงสุดซ่ึงไม่ใช่วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

2.4.2 ขบวนการสหกรณ์ขาดความเป็นเอกภาพ และขาดการประสานงานที่ดีเพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์
โดยรวม  ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทยไม่อาจเช่ือมโยงสานสายใยเครือข่ายไดอ้ยา่งแทจ้ริงและรวมเป็นเอกภาพได้
ถึงแมจ้ะมีสถาบนัต่างๆ เขา้มาด าเนินการก็ไม่อาจจะสร้างระบบสหกรณ์ท่ีเป็นเครือข่ายท่ีเขม้แข็งและเป็นตวัแทนของ
สหกรณ์ไดอ้ยา่งจริงจงั อาจจะเกิดจากการไม่เขา้ใจในระบบโครงสร้างเครือข่ายสหกรณ์ซ่ึงยงัไม่ชดัเจน ไม่ทราบหนา้ท่ี 
บทบาท ท่ีชดัเจนในแต่ละส่วนของโครงสร้างระบบสหกรณ์ ขาดศรัทธา และไม่มัน่ใจ พร้อมทั้งขาดการประสานงานท่ีดี
ของโครงสร้างระบบสหกรณ์ ท าให้ไม่สามารถจะสร้างประโยชน์ให้เกิดข้ึน ในการร่วมมือกนัท าธุรกิจแบบสหกรณ์ได ้
ท าให้สหกรณ์แต่ละแห่งด าเนินการอยูใ่นชุมชนแต่ไม่สามารถจะรวมกนัเช่ือมโยงเครือข่ายในระดบัภูมิภาคหรือประเทศ
ไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื ท าใหเ้ป็นปัญหาในการพฒันาขบวนการสหกรณ์ 

2.5 ระบบกฎหมาย 
ประเทศไทยไดมี้การประกาศใชก้ฎหมายสหกรณ์มาแลว้จ านวน 4 ฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัสมาคม

เพ่ิมเติม พุทธศักราช 2459 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2471พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ .ศ . 2511 และ
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเป็นฉบบัท่ีถือใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงพบวา่มีขอ้จ ากดัอนัเป็นอุปสรรคของขบวนการ
สหกรณ์ คือ 

2.5.1 บทบัญญัตบิางประการไม่ชัดเจนและสมบูรณ์ 
- จดัตั้งและจดทะเบียนสหกรณ์ไม่ชดัเจน ท าให้เกิดความสับสนในการปฏิบติั กล่าวคือ จดัตั้ง

สหกรณ์ได้เม่ือวตัถุประสงค์และเอกสารถูกตอ้ง เพ่ือเป็นการเผยแพร่ เร่ืองการสหกรณ์หรือการจัดตั้ งสหกรณ์ควร
เขม้งวด เพื่อใหไ้ดส้หกรณ์ท่ีมีคุณภาพ (มาตรา 34 , 37) 

- อ านาจกระท าการของสหกรณ์ไม่ชดัเจน วา่สหกรณ์แต่ละประเภทควรมีอ านาจกระท าการ
อยา่งใดบา้งและยงัไม่มีขอ้ยติุวา่ สหกรณ์ทุกประเภทควรมีอ านาจกระท าการไดเ้หมือนกนัหรือไม่  ( มาตรา 46) 

- การจัดการทรัพย์สินเงินทุน ไม่คล่องตัวในการบริหารเงินทุน หากเกิดสภาวะเร่งด่วน 
(มาตรา 62(7)) 

2.5.2 บทบัญญัตบิางประการเป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน 
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- ก าหนดให้กรรมการด าเนินการอยู่ในต าแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน ท าให้บาง
สหกรณ์ไม่สามารถหาผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสหกรณ์มาเป็นกรรมการได(้มาตรา 50 วรรค 3) 

- ก าหนดให้สหกรณ์ประเภทเดียวกนัจึงรวมกนัจดัตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ได ้ท าให้เกิดปัญหา
ในการร่วมมือกนัระหวา่งขบวนการสหกรณ์ (มาตรา 101 วรรค 2) 

2.6 ระบบสนับสนุน 
รัฐบาลให้การสนับสนุนไม่ครบถ้วน และควบคุมมากเกินไป ในปัจจุบนัสหกรณ์อยูใ่นฐานะนิติบุคคลท่ี

จะด าเนินการไปภายใตพ้ระราชบัญญัติสหกรณ์ พ .ศ. 2542 และภายใต้กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงการท่ีจะท าให้
ขบวนการสหกรณ์มีความเขม้แขง็ เป็นอิสระและพึ่งตนเองได ้จ าเป็นจะตอ้งมีความพร้อมในทุกดา้น และจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
มีการสนบัสนุนในเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นและเร่งด่วน ซ่ึงในปัจจุบนัสหกรณ์จะอยูใ่นลกัษณะพ่ึงพารัฐเป็นส่วนใหญ่ ปัจจยั
ท่ีจะสนบัสนุนใหข้บวนการสหกรณ์มีความเขม้แขง็ คือ 

- ความรู้เชิงวิชาการ ท่ีจะตอ้งมีระบบและต่อเน่ือง มีการวิจยัเพื่อน ามาพฒันาและปรับปรุง
สหกรณ์ 

- ดา้นการเงิน ท่ีควรจะมีแหล่งเงินทุนสนบัสนุนให้สหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ใชใ้นการ
ด าเนินธุรกิจและเช่ือมโยงธุรกิจ เพ่ือประโยชน์ของสมาชิก และเป็นหลกัประกนัในการด าเนินงาน 

- ดา้นการตลาด จะตอ้งมีขอ้มูลทางดา้นการตลาดท่ีรวดเร็ว ฉับไว และแน่นอน รวมทั้งมีตลาด
ท่ีเช่ือมโยงกนัระหวา่งสหกรณ์กบับุคคลภายนอก 

- เทคโนโลยี  ต้องทันสมัย และพร้อมท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของ  
สหกรณ์ 

- ดา้นการบริหารจดัการ จะตอ้งมีการบริหารจดัการแบบมีประสิทธิภาพ และวดัผลไดเ้พื่อให้
สมาชิกเกิดความศรัทธาในสหกรณ์ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบได ้เพ่ือใหส้หกรณ์เป็นองคก์รของประชาชนท่ีดีท่ีสุด 

2.7 ระบบสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์ 
ขาดการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงคุณประโยชน์ของสหกรณ์ 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 เ ป็ น ร ะ บ บ เศ ร ษ ฐ กิ จ ส า คั ญ ข อ ง ป ร ะ เท ศ  
ซ่ึงไดบ้ญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัปัจจุบนั) มาตรา 85 ท่ีบญัญติัวา่ รัฐตอ้งส่งเสริม สนบัสนุน 
แ ล ะ คุ้ ม ค ร อ ง ร ะ บ บ ส ห ก ร ณ์  ดั ง นั้ น  ก า ร ท่ี จ ะ เผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ก า ร ด า เ นิ น ง า น 
สหกรณ์ให้ประชาชนทัว่ไปไดท้ราบ และเห็นความส าคญัของขบวนการสหกรณ์จึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นและส าคญัอยา่งยิ่ง 
ซ่ึงจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพนัธ์ของขบวนการ ท่ีจะตอ้งท าใหป้ระชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้ใจ
ระบบสหกรณ์อยา่งถูกตอ้ง เพราะถา้ประชาชนทัว่ไปไม่เขา้ใจระบบสหกรณ์ใหถู้กตอ้ง จะท าใหร้ะบบสหกรณ์ไม่เป็นท่ี
แ พ ร่ ห ล า ย  แ ล ะ ไ ม่ เ ป็ น ท่ี ศ รั ท ธ า กั บ ค น ท่ี ไ ม่ ท ร า บ เ ร่ื อ ง ก า ร 
สหกรณ์อยา่งถ่องแท ้และในท่ีสุดจะส่งผลกระทบทั้งขบวนการสหกรณ์ท่ีอาจจะท าใหไ้ม่เจริญและพฒันาเท่าท่ีควร 

2.8  การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและวิธีการสหกรณ์  สหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัและวิธีการสหกรณ์ ไม่ค านึงถึงการรวมกลุ่มกนัด าเนินธุรกิจ ในรูปสหกรณ์ตามหลกัการและวิธีการสหกรณ์
อยา่งแทจ้ริง 

3. สถานการณ์ปัจจุบันและการปรับตัวของขบวนการสหกรณ์ 
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ยุคโลกาภิวฒัน์เป็นการบริหารยุคใหม่ เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร เป็นยุคการค้าระหว่างประเทศ 
การตลาด การแข่งขนัและผูกขาด การเช่ือมโยงสินคา้และระบบสารสนเทศ  ดงันั้น ขบวนการสหกรณ์
ตอ้งมีการปรับตวัเพื่อแก้ปัญหาในระบบท่ีก าลังประสบอยู่และสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เท่าทนักับยุค
โลกาภิวฒัน์  
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บทที ่2 

ความเป็นมาและกระบวนการจัดท าแผน 

1. ความเป็นมา 

 ตามค าสั่งคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ ท่ี 1/2544  สั่ง ณ วนัท่ี 8 ตุลาคม 2544  
ไดย้กเลิกค าสั่งคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ ท่ี 1/2543 สั่ง ณ วนัท่ี 4 สิงหาคม 2543 แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการร่างนโยบายและวางแผนพฒันาการสหกรณ์ ปรับปรุงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ร่างนโยบายและแผนพฒันาการสหกรณ์ โดยมีองคป์ระกอบของคณะอนุกรรมการดงัรายละเอียดค าสั่งใน
ภาคผนวก และให้คณะอนุกรรมการร่างนโยบายและแผนพฒันาการสหกรณ์ มีหน้าท่ีต่างๆ ท่ีส าคญั
ประการหน่ึง คือ การจัดท าร่างนโยบายและวางแผนพัฒนาการสหกรณ์เพื่อเสนอคณะกรรมการ
พฒันาการสหกรณ์แห่งชาติโดยใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายชวาลวุฑฒ  ไชยนุวติั) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ 
ร่างนโยบายฯ ในขณะนั้นจึงมอบนโยบายให้เชิญ รศ.จุฑาทิพย ์ภทัราวาท อาจารยป์ระจ าภาควชิาสหกรณ์  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิใน คพช . รวมทั้งเป็นอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการร่างนโยบายและวางแผนพฒันาการสหกรณ์ และได้ท าการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันา 
สหกรณ์มาพอสมควรให้เป็นแกนน าในการประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าร่างแผนพฒันาการสหกรณ์ 
ระหวา่งวนัท่ี 7-8 กนัยายน 2545 
 แนวทางในการด าเนินการจดัท าร่างแผนพฒันาการสหกรณ์ในคร้ังน้ี คณะอนุกรรมการฯไดเ้นน้
ไปท่ีการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย ทั้ งภาครัฐ นักสหกรณ์ และนักวิชาการดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก นอกจากนั้นยงัไดน้ าเอาขอ้มูลและองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีสันนิบาตสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์
ระดบัชาติ และการประชุมเชิงปฏิบติัการ(Workshop) “การจดัระเบียบสหกรณ์ไทย” มาผนวกเขา้กบัขอ้มูล
และองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจยั “โครงการประสานงานเพื่อพฒันาสหกรณ์” ซ่ึงด าเนินการในลกัษณะ
ของโครงการวิจยัแบบมีส่วนร่วมภายใตก้ารสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ทั้งน้ี
เพื่อให้กระบวนการยกร่างมีมุมมองท่ีกวา้งขวางและครอบคลุมประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
พฒันาการสหกรณ์อยา่งแทจ้ริง 
 จากผลการประชุมเชิงปฏิบติัการ เม่ือวนัท่ี 7-8 กนัยายน 2545 ไดย้กร่างแผนพฒันาการสหกรณ์ 
โดยมีองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั 4 ประการ คือ วสิัยทศัน์สหกรณ์ ภารกิจ วตัถุประสงค ์และกลยทุธ์ ต่อมา 
ได้มีการเสนอให้คณะอนุกรรมการร่างนโยบายและวางแผนพฒันาการสหกรณ์พิจารณาทบทวนแก้ไข 
รวม 2 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2545 และวนัท่ี 13 มีนาคม 2546 ตามล าดับ หลังจากนั้นจะได้เสนอ
รายงานการจดัท าแผนพฒันาการสหกรณ์ฉบบัน้ีต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติเพื่ออนุมติั
เป็นขั้นตอนสุดทา้ยต่อไป 
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2. กรอบแนวคดิการร่างแผนพฒันาการสหกรณ์ 

- แผนแม่บทของการพฒันาการสหกรณ์ในลกัษณะบูรณาการ 
- ขอบเขตครอบคลุมทั้งขบวนการสหกรณ์และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ค านึงถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของขบวนการสหกรณ์ 
- เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการร่างแผนฯ เพื่อให้เกิดการยอมรับ

และน าไปใชป้ระโยชน์ในทางปฏิบติั 

3. กระบวนการจัดท าแผนพฒันาการสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทวเิคราะห์สถานการณ์ 
โครงการประสานงาน ฯ ชุดโครงการวจิยัดา้นสหกรณ์ 

ขอ้สรุปการประชุม  
คณะอนุกรรมการยกร่าง ฯ 

การประชุมระดมความคิด กรอบวสิัยทศัน์และกลยุทธ์  
อนุกรรมการดา้นสหกรณ์และ 

ชุมชนเขม้แขง็ 

คณะอนุกรรมการยกร่าง ฯ 

ร่างแผนพฒันาการสหกรณ์ 

คพช. 

การปรับปรุงแกไ้ข 
ร่างแผนพฒันาการสหกรณ์ 

แผนพฒันาการสหกรณ์ 
ฉบบัสมบูรณ์ 

คพช. 
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4. ประโยชน์ของแผนพฒันาการสหกรณ์ 

1. แผนพฒันาการสหกรณ์ในระดบัชาติเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะใชเ้ป็นกรอบทิศทางการพฒันาของทุกฝ่ายท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ 

2. แผนพฒันาการสหกรณ์จะช่วยลดการท างานซ ้ าซ้อนของหน่วยงานภาครัฐในเร่ืองการพฒันา
สหกรณ์และช่วยใหก้ารพฒันาสหกรณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

3. แผนพฒันาการสหกรณ์จะช่วยให้ขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน า 
กลยุทธ์ไปแปลงเป็นนโยบายและแผนปฏิบติัการในหน่วยงาน/องค์กรของตน เพื่อประโยชน์ในการ
พฒันาขบวนการสหกรณ์อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

5. ผู้รับผดิชอบร่างแผนพฒันาการสหกรณ์ 

คณะอนุกรรมการยกร่างนโยบายและวางแผนพฒันาการสหกรณ์ ตามค าสั่งคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์
แ ห่ ง ช า ติ  ท่ี  1/2544 ล ง วั น ท่ี  8 ตุ ล า ค ม  พ .ศ . 2544 เ ร่ื อ ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง 
คณะอนุกรรมการร่างนโยบายและวางแผนพฒันาการสหกรณ์ 

6. ค าทีค่วรสร้างความเข้าใจให้ตรงกนั 

1. แผนพัฒนาการสหกรณ์  :  แผนแม่บทในการพฒันาขบวนการสหกรณ์  จะเป็นกรอบทิศ
ทางการด าเนินงานของภาครัฐและภาคขบวนการสหกรณ์ในการพฒันาขบวนการสหกรณ์ ในระหว่าง 
ปี 2546-2549 

2. วสัิยทศัน์ (Vision)  :  ภาพในอนาคตของขบวนการสหกรณ์ท่ีควรจะเป็น 
3. ภารกิจ (Mission)  :  ค าประกาศจุดมุ่งหมายและขอบเขตการปฏิบติัการท่ีพึงกระท าเพื่อการ

บรรลุวสิัยทศัน์ 
4. วตัถุประสงค์ (Objective)  :  ค าประกาศถึงส่ิงท่ีตอ้งการบรรลุผลลพัธ์ท่ีสามารถวดัไดภ้ายใน

กรอบเวลาท่ีก าหนด 
5. ยุทธศาสตร์ (Strategic)  :  ทิศทางการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามภารกิจของ

แผนพฒันาการสหกรณ์ 
6. กลยุทธ์ (Strategy)  :  วธีิการท่ีใชเ้พื่อการบรรลุวตัถุประสงค ์ ภารกิจ 
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7. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทีน่ ามาวเิคราะห์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย นโยบายรัฐ 

      NGOs / POs                                                                                       หน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สถาบันการศึกษา 

ขบวนการสหกรณ์ 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ชสท. &
อื่นๆ 

ชุมนุม 
สหกรณ์
พฒันา
แห่ง

ประเทศ
ไทย จ ากัด 

ชุมนุม 
สหกรณ์ผู ้
เพาะเล้ียง
สัตวน์ ้ า
แห่ง

ประเทศ
ไทย จ ากดั 

ชสอ
. 

ชสค ชุมนุม  
สหกรณ์
ออม
ทรัพย์
ต  ารวจ
แห่งชาติ 
จ  ากดั 

ชุมนุมร้าน 
สหกรณ์
แห่ง

ประเทศ
ไทย จ ากดั 

ชุมนุม 
สหกรณ์
บริการ
เดินรถ
แห่ง

ประเทศ
ไทย จ ากดั 

ชุมนุม 
ร้าน 

สหกรณ์
อาชีว-
ศึกษา 
จ ากดั 

ชสก. 

สหกรณ์ 
การเกษตร 

สหกรณ์
นิคม 

สหกรณ์
ประมง 

สหกรณ์ 
ออมทรัพย ์

สหกรณ์ 
ร้านคา้ 

สหกรณ์
บริการ 

เศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม 

เทคโนโลย ี

ชมุนมุ 
ร้าน 

สหกรณ์ 
ในมหา 
วิทยาลั
ย แห่ง
ประเทศ
ไทย 
จ ากดั 
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8. กระบวนการในการด าเนินงานวเิคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม  

โครงการประสานงานเพ่ือพฒันาสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ความรู้ทีไ่ด้จากงานวจิยั 

การวเิคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

- เศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม 

- เทคโนโลยี 
- กฎหมาย 

- นโยบายของรัฐ 

- หน่วยงานของรัฐ 

- องค์กรประชาชน / ระบบเครือข่าย 

- สถาบันการศึกษา 

การวเิคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
 - สถานการณ์การด าเนินงานปัจจุบัน 

- โครงสร้างของขบวนการสหกรณ์ 

- คน 

- เงินทุน 

- ระบบการบริหารจัดการ 

- ธุรกจิ / บริการ ฯลฯ 

วสัิยทศัน์ขบวนการสหกรณ์ 

ภารกจิ 

กลยุทธ์การปฏิรูปขบวนการสหกรณ์ 

กรอบแนวคิดการพฒันาชุดโครงการวจัิยเพ่ือสนับสนุน
การปฏิรูปขบวนการสหกรณ์ 

โอกาส/อุปสรรค จุดแข็ง/จุดอ่อน 

แผนพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ 
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9. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของขบวนการสหกรณ์ 

9.1 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 

ประเดน็วเิคราะห์ โอกาส อุปสรรค 
เศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม 

- กระแสโลกาภิวฒัน์ 
- การเปล่ียนแปลงทศันะแม่บท 
- วถีิชีวติและโลกทศัน์ตามแนวทางสมยัใหม่ 
- วกิฤติส่ิงแวดลอ้มและอุบติัภยัธรรมชาติ 

มีอิทธิพลต่อความคิดและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมทั้ งการประกอบ
อาชีพ  การบริโภค  การออม  การลงทุน  การศึกษา  การดูแลสุขภาพ  การติดตามส่ือสาร  
การเมือง  การปกครอง 

ปรากฏการณ์ดงักล่าวผลกัดนัให้เกิดการสร้างกลุ่ม/องคก์รทางเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ  และเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจของปัจเจกบุคคลท่ีด้อยโอกาส  หรือเพื่อเป็นแนวทางท่ีจะให้ได้รับ
ความช่วยเหลือของรัฐเพื่อใหส้ามารถสร้างตนเองในท่ีสุด 

  

กฎหมาย 
กฎห ม ายสห กรณ์ เป็ น ลักษณ ะกฎห ม าย เพื่ อ ก ารพัฒ น าท่ี รั ฐ ใช้ เป็ น  

เค ร่ื อ ง มื อ ส าคัญ ใน ก ารพัฒ น าข บ วน ก ารส ห ก ร ณ์ ทั้ ง ด้ าน โ ค ร งส ร้ าง แ ล ะ 
กระบวนการด าเนินงาน ซ่ึงจะตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุงใหม่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

ปัจจุบันกฎหมายสหกรณ์ยงัมีข้อจ ากัดบางประการท่ียงัไม่เอ้ือต่อการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์อยา่งท่ีควรจะเป็น ไดแ้ก่ กฎหมายยงัขาดนโยบายและเป้าหมายท่ีชดัเจน
เก่ียวกบัการพฒันาสหกรณ์ การจดัหมวดหมู่แห่งบทบญัญติัของกฎหมายไม่เป็นระบบ ยาก
ต่อการท าความเขา้ใจ ขาดบทบญัญติับางเร่ืองท่ีเป็นหลกัการพ้ืนฐานของสหกรณ์ท าให้ตอ้ง
เ ส น อ น า ย ท ะ เ บี ย น เ ป็ น ผู ้ ตี ค ว า ม   
และมีบทบญัญติับางประการท่ีเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์ 

  

นโยบายรัฐ 
- ผู ้ท่ี เก่ียวข้องกับนโยบายรัฐ อาจจ าแนกเป็นฝ่ายการเมือง และฝ่าย 

ขา้ราชการ 
- ฝ่ายการเมืองมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและยติุนโยบาย 
- ท่ีผ่านมาประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลบ่อยคร้ัง ท าให้นโยบาย

ดา้นสหกรณ์ขาดความต่อเน่ือง และท าให้ไม่มีความชดัเจนในเร่ืองการสนบัสนุน
การรวมกลุ่มของประชาชน 
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ประเดน็วเิคราะห์ โอกาส อุปสรรค 
- แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1-6 ระบุชดัเจนวา่ใหใ้ช ้

สหกรณ์เป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะใน
ชนบท แต่แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 7-8 ไม่ได้กล่าวไวช้ัดเจน แต่กลบัเน้นบทบาท
ของ “สถาบนัเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร” 

- ฝ่ายราชการ มีบทบาทส าคัญในการป้อนข้อมูลต่างๆ ให้ฝ่ายการเมือง 
ท่ีผ่านมานโยบายด้าน สหกรณ์และการปฏิบัติของฝ่ายข้าราชการเป็นไปใน 
ทิศทางการรวมอ านาจท่ีส่วนกลาง การขยายอ านาจ สร้างกฎระเบียบท่ีเป็นการ
ควบคุมและด าเนินการโดยภาคราชการในลักษณะของการให้บริการของรัฐ  
ท่ีขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและยงัขาดระบบสารสนเทศ เพื่อใช้
ประกอบการตดัสินใจเร่ืองนโยบาย 

- ในส่วนของขา้ราชการซ่ึงอาจจ าแนกเป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบติั  ต่างก็
มีแรงจูงใจเป้าหมายและค่านิยมท่ีแตกต่างกันไป ท าให้การน านโยบาย 
สู่การปฏิบติัมีความแตกต่างกนั บางทียอมรับ  หลีกเล่ียง เพิกเฉย หรืออาจตีความ
เสียใหม ่

- ท่ีผา่นมามีหน่วยงานราชการไม่นอ้ยกวา่ 63 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
สหกรณ์ ไม่มีการประสานความร่วมมือกนัอย่างท่ีเป็นอยู่ จึงเห็นปรากฏการณ์
การท างาน ท่ี ซ ้ าซ้ อนและ เป็ น อุปสรรคส าคัญ ต่อการป ฏิบั ติ งานของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

- การก าหนดนโยบายของรัฐในภาพรวม ยงัขาดระบบสารสนเทศท่ี 
จ าเป็น ท าให้นโยบายของรัฐก่อให้เกิดผลกระทบกบัขบวนการสหกรณ์ ตวัอยา่ง 
เช่น นโยบายลดภาระหน้ีสินครู การจดัท าแผนแม่บทธนาคารประชาชนในระดบั
รากหญา้ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ประเดน็วเิคราะห์ โอกาส อุปสรรค 
เทคโนโลย ี

ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าทนัสมยั เอ้ืออ านวยต่อการพฒันามา
ประยุกต์ใช้ในระบบบริหารจดัการสหกรณ์ และระบบสารสนเทศการติดต่อ 
ส่ือสาร เพื่อพฒันาขบวนการสหกรณ์ อาทิเช่น ระบบคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 
บตัรเอทีเอม็  สมาร์ทคาร์ท อีคอมเมอร์ส 

  

หน่วยของรัฐ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส .) : เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าท่ีส่งเสริม 
งานสหกรณ์ในการพิจารณาอ านาจหน้าท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ซ่ึงอาจแบ่ง 
ภารกิจได ้2 ลกัษณะ คือ การส่งเสริมเผยแพร่การสหกรณ์และการปฏิบัติการอ่ืนๆ  
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  แต่ในทางปฏิบติั  กสส. ได้ใช้ทรัพยากรเกือบทั้งหมด 
ไปท่ีการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์โดยในสหกรณ์บางประเภทมีเจา้หนา้ท่ี กสส. 
เขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์แทนฝ่ายจดัการ 
สหกรณ์ 

เห็นได้ว่า กสส . ให้ความส าคัญกับภารกิจหลักเร่ืองการส่งเสริม 
เผยแพร่สหกรณ์นอ้ยไป ขณะเดียวกนัมาตรการและหลกัการท่ีใชใ้นการจดัตั้ง 
สหกรณ์กลบัถูกละเลยท าใหมี้การจดัตั้งสหกรณ์ท่ีไม่ควรจะเป็น อนัเป็นท่ีมาของ
ปัญหาในการด าเนินงานสหกรณ์ซ่ึงส่งผลกระทบต่อภาพรวม 

กรมตรวจบัญชี (กตส.) : ปัจจุบันกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ได้รับบทบาท 
ภารกิจต่องานตรวจบญัชีมาก ท าให้งานก ากับแนะน าการบริหารการเงินและ 
การบญัชีแก่สหกรณ์ดอ้ยไป 

กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) : มีภารกิจหลกัในการส่งเสริมสนบัสนุนให้
เกษตรกรรวมกลุ่ม ซ่ึงมีเจตนาให้จัดตั้ งเป็นกลุ่มเตรียมการเพื่อพัฒนาเป็น 
สหกรณ์ในท่ีสุด แต่ในทางปฏิบัติมิได้เป็นไปอย่างท่ีควรจะเป็นปัจจุบันกลุ่ม
เกษตรกรจ านวนมากท่ีไม่สามารถตรวจสอบบัญชีได้ และเป็นภาระแก่ 
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์เป็นอยา่งมาก 

  

กลุ่ม/องค์กรประชาชน/ระบบเครือข่าย 
กลุ่ม/องค์กรประชาชนท่ีมีพฤตินัยเป็นสหกรณ์นั้นมีทั้ งมีนิตินัยเป็น 

สหกรณ์และมิได้เป็นสหกรณ์ ซ่ึงต่างฝ่ายก็มีจุดเด่น จุดด้อยต่างกัน ส าหรับ 
องค์กรประชาชนท่ีจดทะเบียนตามพระราชบญัญัติสหกรณ์ซ่ึงมีอยู่ประมาณ 
6,000 สหกรณ์นั้นมีจุดเด่นตรงท่ีมีสถานภาพเป็น  “นิติบุคคล”  มีระบบเครือข่าย
ท่ีเรียกว่าขบวนการสหกรณ์  ท่ีมี สสท.  เป็นองค์กรกลางระดับสูงสุด  แต่ยงั
พบวา่มีสหกรณ์จ านวนไม่นอ้ยท่ียงัตอ้งพึ่งรัฐ  ในขณะท่ีกลุ่ม/องคก์รประชาชนท่ี 
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ประเดน็วเิคราะห์ โอกาส อุปสรรค 
มิไดจ้ดทะเบียนเป็นสหกรณ์มีจุดเด่นตรงท่ีมีผูน้ าเขม้แข็ง มีอุดมการณ์ สมาชิก
เขา้มามีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั กิจกรรมส่วนใหญ่ของกลุ่ม/องคก์รเหล่าน้ีเนน้ไปท่ี 
กิจกรรมการออมและให้กู ้  ปัจจุบันมีมากกว่า 66,000 กลุ่ม และมีการพฒันา
เครือข่ายความร่วมมือมากข้ึนเร่ือยๆ  ประเด็นท่ีเป็นขอ้สังเกตคือเม่ือใดขาดผูน้ า 
กลุ่ม/องคก์รมกัประสบปัญหา  และเกิดความเสียหายแก่สมาชิกอยูเ่นืองๆ 

ปัจจุบันกลุ่ม/องค์กรประชาชนเหล่าน้ีอยู่ภายใต้การสนับสนุนของ 
หลายฝ่าย ทั้งท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ NGOs และนกัวิชาการ ปัญหาก็คือต่างฝ่าย
ต่างมองจุดเด่นของตนเอง โดยมิได้ค  านึงถึงการเสริมสร้างความร่วมมือท่ีจะ 
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และพฒันาไปดว้ยกนั 

ในอนาคตอนัใกล้คาดว่าจะมีกลุ่ม/องค์กรประชาชนเกิดข้ึนอีกหลายๆ 
แบบภายใต้นโยบายรัฐ  และการสนับสนุนของผูน้ าต่างๆ ซ่ึงหากปล่อยให ้
สถานการณ์เป็นเช่นน้ียอ่มไม่เกิดผลดีต่อภาพรวมในการพฒันาอยา่งแน่นอน 
สถาบันการศึกษา 

สถาบัน/องค์กร ท่ีเก่ียวข้องกับการให้การศึกษาอบรมด้านสหกรณ์ 
อาจจ าแนกได้ 4 กลุ่ม คือ สถาบันการศึกษาในระบบ ได้แก่ มหาวิทยาลัย  
วิทยาลยั โรงเรียน สันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุมนุมสหกรณ์ระดบัชาติ และหน่วยงาน
ของรัฐ  ซ่ึงเม่ือพิจารณาจะเห็นวา่ยงัมีขอ้จ ากดัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

- คนในสถาบัน/องค์กรส่วนใหญ่ยงัถูกครอบโดยกรอบความคิดเก่าท่ี 
คิดแบบแยกส่วน มีความเป็นปัจเจกนิยมสูง ไม่ค่อยรับรู้และพฒันานวตักรรม
จากการวิจยั มีความเคล่ือนไหวท่ีจะรับส่ิงใหม่จากความเปล่ียนแปลงในสังคม
นอ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น มีจิตลกัษณ์เพื่อตนเอง และมีใจยอมรับความคิดเห็นคนอ่ืน
ไม่มากพอ 

- การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนในสถาบันการศึกษาย ังน้อย 
ขาดการรวมพลังสร้างสรรค์ นักวิชาการสหกรณ์ท่ีจะผนึกก าลังในการสร้าง
สถาบนัการศึกษาทางสหกรณ์ท่ีจะพฒันาองค์ความรู้และแนวคิดด้านสหกรณ์
เพื่อประโยชน์ในการพฒันาขบวนการสหกรณ์ 

- การบริหารจดัการดา้นการเรียนการสอนดา้นสหกรณ์ยงัลา้หลงัมีต ารา 
สหกรณ์นอ้ยมาก  ผลงานวจิยัท่ีมีอยูก่็ยงัน าไปใชป้ระโยชน์ในทางปฏิบติัไดน้อ้ย 
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9.2 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน 
ประเดน็วเิคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 

สหกรณ์/และขบวนการสหกรณ์ 

สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจท่ีแตกต่างไปจากองค์กรธุรกิจเอกชน และ 
รัฐวิสาหกิจ มีกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการท่ียึดมั่นหลักการ-วิธีการ 
สหกรณ์  เพื่อความมีประสิทธิภาพ เป็นท่ีพึ่ งพาของสมาชิก มีเครือข่ายความ 
ร่วมมือตั้งแต่ระดบัรากหญา้ไปจนถึงระดบัโลก ในรูปขบวนการสหกรณ์ 

ปัจจุบนักฎหมายได้ก าหนดให้มีสหกรณ์ชั้นปฐม 6 ประเภท มีระบบ
เครือข่ายความร่วมมือท่ีพฒันาข้ึนเป็นขบวนการสหกรณ์ มีชุมนุมสหกรณ์ระดบั
จงัหวดั ชุมนุมสหกรณ์ระดบัชาติและ สสท. เป็นองคก์รกลางระดบัสูงสุดภายใต้
ขบวนการสหกรณ์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัมีทั้ง  “สหกรณ์แท”้  และ  “สหกรณ์เทียม”  
จากข้อสรุปผลงานวิจัยในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมาช้ีให้เห็นสถานการณ์ในการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ขั้นปฐม  ดงัน้ี 

  

- การขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิก สมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีศกัยภาพและ 
ความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะเจา้ของและผูค้วบคุมสหกรณ์ สมาชิก
ขาดความภกัดีท่ีจะสนบัสนุนและอุดหนุนธุรกิจสหกรณ์ มกัเป็นลกัษณะของการ
เป็นผูร่้วมใช้ฟรี (free rider) สมาชิกไม่ได้ตระหนักถึงความส าคญัในการเลือก
กรรมการท่ีเป็นคนดี มักค านึงถึงพรรคพวกของตน หรือผลประโยชน์ต่าง 
ตอบแทน 

- คณะกรรมการด าเนินการส่วนมากขาดศักยภาพและความพร้อม สืบเน่ือง
จากหลกัการประชาธิปไตยท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัเขา้
มาท าหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหารสหกรณ์นั้น หากกรรมการไม่มีเวลาและไม่มีศกัยภาพ
และความพร้อมในฐานะผูบ้ริหาร ไม่ตระหนกัเห็นความส าคญัของการตดัสินใจ 
บนขอ้มูลข่าวสารแลว้ ยอ่มเป็นจุดอ่อนในการพฒันาสหกรณ์ 

- ฝ่ายจัดการ ไดแ้ก่  ผูจ้ดัการและพนักงานสหกรณ์  จากสถานการณ์จริง
พบว่า ผูจ้ดัการมีหลายลกัษณะ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมในการ
บริหารงานแต่ขาดขวญัก าลงัใจเพราะถูกกา้วก่ายจากกรรมการ ส่วนอีกกลุ่มเขา้
ลักษณะอยู่มานานสร้างปัญหาการทุจริตในสหกรณ์โดยท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการไม่สามารถก ากบัดูแลได ้

- เงินทุน  แหล่งเงินทุนท่ีส าคัญของสหกรณ์อาจจ าแนกเป็น 3 ส่วน  
ส่วนแรก  เป็นทุนของสหกรณ์ ไดแ้ก่ เงินส ารอง ทุนสะสมตามขอ้บงัคบัก าไร
สุทธิท่ียงัไม่ได้จดัสรร  ส่วนที่สอง  ได้แก่ เงินลงทุนจากสมาชิก  ได้แก่  หุ้น  
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ประเดน็วเิคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 

เงินฝาก และส่วนที่สาม  คือ เงินกูจ้ากภายนอก ท่ีส าคญัไดแ้ก่  เงินกูจ้าก ธกส. 
เงินกูจ้ากชุมนุมสหกรณ์  ธนาคารพาณิชย ์ เงินอุดหนุนจากรัฐ ฯลฯ 

- ปัญหาดา้นเงินทุนในสหกรณ์ท่ีเป็นอยูก่็คือพบวา่ มีสหกรณ์จ านวน
ไม่นอ้ยท่ีมีเงินส่วนเหลือ  ในขณะท่ีมีสหกรณ์อีกจ านวนมากท่ีขาดแคลนเงินทุน  
ประเด็นก็คือ  สหกรณ์ยงัขาดความเช่ือมโยงท่ีจะใชป้ระโยชน์จากเงินทุนภายใน
ขบวนการท่ีจะเอ้ือประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์และการพฒันาขบวนการ 

- ระบบการบริหารจัดการ สหกรณ์ส่วนใหญ่ยงัไม่มีการน าเอาระบบการ
บริหารจดัการท่ีทนัสมัยมาใช้ โดยมากมกัจะบริหารจดัการภายใต้กรอบของ
กฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ หรือโดยค าแนะน าจากเจา้หน้าท่ี 
รัฐ มกัไม่มีการวางแผน จดัโครงสร้างองค์กร ไม่มีระบบงานท่ีสอดคล้องกับ
ธุรกิจและบริการของสหกรณ์ ขาดระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยัมาประกอบการ 
ตัดสินใจ จึงมักพบปรากฏการณ์อยู่เนืองๆ ท่ีสหกรณ์ท่ีได้รับรางวลัดีเด่น 
กลายเป็นสหกรณ์ท่ีมีปัญหาในการด าเนินงานในระยะเวลาต่อมา 

- ธุรกิจและบริการท่ีเป็นอยู่ของสหกรณ์ขั้นปฐมถูกจ ากัด โดย พ .ร.บ .  
สหกรณ์  ดงันั้น  จึงพบอยูเ่สมอท่ีสหกรณ์ตอ้งท าธุรกิจผิดกฎหมายสหกรณ์และ
เม่ือไม่มีมาตรการลงโทษจึงกลายเป็นตวัอยา่งท่ีสหกรณ์อ่ืนน าไปใช ้ซ่ึงมีให้เห็น
อยูม่ากมายในขบวนการสหกรณ์ปัจจุบนั 

- ชุมนุมสหกรณ์ท่ีมีอยูย่งัไม่มีการประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของ
สมาชิกและการพฒันาขบวนการสหกรณ์ สสท. ยงัไม่สามารถปฏิบติัภารกิจได้
อยา่งท่ีควรจะเป็น สาเหตุส าคญัมาจากปัญหาการบริหารจดัการภายในท าให้ขาด
ความเช่ือถือแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภาคขบวนการและภาครัฐ  

นอกจากนั้นยงัพบประเด็นท่ีเป็นข้อสังเกตว่าคนสหกรณ์ไม่ค่อยคิดท่ี 
จะเช่ือมโยงธุรกิจกับเอกชน เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ มกัมีแนวความคิดท่ี 
จะด าเนินธุรกิจบนความเป็นสหกรณ์ในทุกเร่ืองไม่วา่จะเป็น โรงสี ตลาดกลาง 
โรงงานแปรรูปนม  ธนาคารสหกรณ์ ป๊ัมน ้ ามนัสหกรณ์ จึงมีสหกรณ์จ านวนไม่
นอ้ยท่ีตอ้งประสบการขาดทุน เพราะมิได้ค  านึงถึงเร่ืองความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบติั แต่ในกรณีท่ีมีการเช่ือมโยงธุรกิจกับเอกชน ก็มกัเป็นไปในทิศทางท่ี 
สหกรณ์อยูใ่นสถานภาพเป็น  “เบ้ียล่าง” 
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ประเดน็วเิคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 

โครงสร้าง  จ  าแนกไดเ้ป็น 2 ประเด็น 
- โครงสร้างองค์กรในสหกรณ์ขั้นปฐม โครงสร้างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ภายใต้สถานการณ์ ท่ีสมาชิกสหกรณ์ไม่ได้มี จิตส านึกท่ีจะสนับสนุนเงิน
ทุนอุดหนุนบริการ ไม่มีศกัยภาพและความพร้อมและเห็นความส าคญัในภารกิจ
การควบคุมสหกรณ์ในฐานะเจา้ของ ไม่ไดต้ระหนกัถึงการใหค้วามส าคญักบัการ
เลือกคนดีไปเป็นกรรมการ  ยอ่มส่งผลทางลบต่อความส าเร็จของสหกรณ์ 

-  ในปัจจุบนัเรากล่าวถึงสหกรณ์ภิบาลกนัมาก นั้นหมายถึง สหกรณ์ท่ีมีสมาชิกเขา้มามี
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 ท่ี มี 
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้จึงน่าจะมีการพิจารณาทบทวนองคป์ระกอบของ
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 อ้ื อ ต่ อ ก า ร เ ป็ น 
สหกรณ์ภิบาล มีหลายฝ่ายท่ีกล่าวถึงการมีคณะกรรมการท่ีปรึกษา ท่ีมีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษา
และก ากบัการบริหารทิศทางการด าเนินงานของสหกรณ์ (ขั้นปฐม) 

- โครงสร้างขบวนการสหกรณ์ โครงสร้างท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัเกิดข้ึนตามหลกัวธีิการ
สหกรณ์ในเร่ืองของการพฒันาโครงสร้างจากล่างข้ึนสู่บนโดยการท่ีสหกรณ์ขั้นปฐมรวมกนั
จั ด ตั้ ง อ ง ค์ ก ร ก ล า ง ใ น ร ะ ดั บ สู ง ข้ึ น ไ ป  ใ น รู ป ชุ ม นุ ม 
สหกรณ์จงัหวดั ชุมนุมสหกรณ์ระดบัชาติ โดยการเป็นสมาชิกขององคก์รกลางให้ข้ึนอยูก่บั
ความสมคัรใจ ปรากฏการณ์ท่ีเป็นอยูพ่บวา่สหกรณ์สมาชิกมิไดต้ระหนกัถึงความเป็นเจา้ของ  
ดงันั้นจึงมกัเห็นอยูเ่สมอท่ีมีการจดัตั้งชุมนุมระดบัจงัหวดัข้ึนมาท าธุรกิจแข่งขนักบัองคก์ร
ก ล า ง ร ะ ดั บ ช า ติ ใ น เ ร่ื อ ง ก า ร ส่ ง อ อ ก  
ท่ีส าคญัชุมนุมระดบัจงัหวดัท่ีเป็นสมาชิกของชุมนุมระดบัชาติมองวา่ชุมนุมระดบัชาติเป็น
คู่แข่งในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงยอ่มไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อการร่วมมือกนัตามวิถีทางสหกรณ์ใน
รูปขบวนการ 

- ส า เห ตุ ส าคั ญ ท่ี ท า ให้ เ กิ ด ปั ญ ห า  ม าจ าก น โ ยบ าย รั ฐ ป ร ะ ก ารห น่ึ ง  
อีกประการหน่ึงมาจากการขาดองคค์วามรู้และวิสยัทศัน์เร่ือง การผสมผสานในแนวด่ิงและ
บทบาทขององคก์รกลางในบรรดาคนสหกรณ์ 
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บทที ่3 

วสัิยทัศน์ ภารกจิ วตัถุประสงค์ และเป้าหมาย 

1. วสัิยทศัน์ 

“เป็นองค์กรช่วยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยึดมั่นในคุณค่าสหกรณ์  มีการร่วมมือ
กันเช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร  และความเป็นธรรมาภิบาล  สร้างความ
เข้มแข็งของสมาชิก  ชุมชน  สังคม และประเทศชาติ อย่างยัง่ยืน” 

2. ภารกจิ 

1) การพฒันาคนทีเ่กี่ยวข้องกบัสหกรณ์ 
2) การพฒันาคุณภาพของสหกรณ์ (องค์กร) 
3) การพฒันาโครงสร้างขบวนการสหกรณ์และเครือข่ายความร่วมมือ 
4) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสหกรณ์ 
5) การพฒันาระบบสนับสนุนขบวนการสหกรณ์ 
6) การพฒันาความรู้ความเข้าใจเร่ืองสหกรณ์ 

3. วตัถุประสงค์ 
1) เพื่อพฒันาคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขบวนการสหกรณ์ให้มีศกัยภาพและความพร้อมในบทบาท

หนา้ท่ีท่ีถูกตอ้งและมีจิตส านึกรับผดิชอบเพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาขบวนการสหกรณ์ 
2) เพื่อพฒันาองค์กรของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ด าเนินงาน มีความเป็นธรรมาภิบาล มีความมัน่คงและย ัง่ยืน เป็นท่ีพึ่งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม
ของสมาชิกไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

3) เพื่อพฒันาขบวนการสหกรณ์และระบบเครือข่ายใหมี้ความเขม้แขง็ เกิดพลงัความร่วมมือทั้ง
ภายในขบวนการสหกรณ์และภายนอกขบวนการสหกรณ์ มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และมีความเป็นธรรมาภิบาล เอ้ือต่อการใหบ้ริการสมาชิก 

4) เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและระบบกฎหมายสหกรณ์ให้มีเน้ือหาท่ีง่ายต่อความเขา้ใจและเอ้ือ
ต่อการด าเนินงานของสหกรณ์และการพฒันาขบวนการสหกรณ์ 

5) เพื่อพฒันาระบบสนับสนุนด้านวิชาการ การเงิน การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
บริหารจดัการใหเ้หมาะสมต่อการพฒันาขบวนการสหกรณ์ 

6) เพื่อให้นักการเมือง ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ์ส่ือมวลชน เยาวชนและประชาชน  
ทัว่ไปไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองสหกรณ์อยา่งถูกตอ้ง และเห็นความส าคญัของสหกรณ์ 



 

/asun46/แผนพฒันาการสหกรณ์/กผง./22/5/17 

48 

 

4. เป้าหมาย 

1)  คนท่ีเก่ียวข้องกับขบวนการสหกรณ์ทุกภาคส่วนมีศกัยภาพและความพร้อมในบทบาท
หนา้ท่ีตามอุดมการณ์ หลกัการ และวธีิการสหกรณ์ 

2)  สหกรณ์ตอ้งเป็นองค์กรท่ีมีการบริหารงานโปร่งใส มีความเป็นธรรมาภิบาล และเป็นท่ีพึ่ง
ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของสมาชิกอยา่งแทจ้ริง 

3)  องค์กรกลางระดบัสูงของขบวนสหกรณ์ มีศกัยภาพเพียงพอในการด าเนินบทบาทน าของ
ขบวนการ และสามารถสร้างระบบเครือข่ายของขบวนการสหกรณ์ใหมี้ความเขม้แขง็ สามารถแข่งขนัได ้

4)  พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ไดรั้บการปรับปรุงหรือแกไ้ขให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน
ของขบวนการสหกรณ์ 

5)  ขบวนการสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นระบบไม่ซ ้ าซ้อน ตรงตามความตอ้งการ
และครอบคลุมในทุกดา้น 

6)  นักการเมือง ผู ้บ ริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ส่ือมวลชน เยาวชนและประชาชน  
ทัว่ไปไดมี้ความรู้และความเขา้ใจเร่ืองสหกรณ์อยา่งถูกตอ้งและเห็นความส าคญั 
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บทที ่4 

ยุทธศาสตร์การพฒันาการสหกรณ์ 
 เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ ภารกิจ วตัถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพฒันาการสหกรณ์ จึงได้

ก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาการสหกรณ์ออกเป็น 6 ดา้น และในแต่ละยุทธศาสตร์การพฒันาไดก้ าหนด 
กลยทุธ์และแนวทางการด าเนินการไว ้ดงัน้ี   

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพฒันาคนทีเ่กีย่วข้องกบัสหกรณ์ 

กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิกสหกรณ์  ผู้แทนสมาชิก  กรรมการด าเนินการสหกรณ์  ผู้ตรวจสอบ
กจิการสหกรณ์  ฝ่ายจัดการสหกรณ์ นักวิชาการ/วทิยากรด้านสหกรณ์  และ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาสมาชิก/ผู้แทนสมาชิกให้มีศักยภาพ  และมีความพร้อมที่จะเข้ามาม ี
ส่วนร่วมในฐานะเจ้าของ  ผู้ใช้บริการ  และบริหารจัดการสหกรณ์อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

แนวทางด าเนินการ 
1.1.1 ส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ 

   1) สนบัสนุนให้มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้สมาชิก
สหกรณ์ตระหนกัเห็นความส าคญัของการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสหกรณ์ 
   2) ใช้ส่ือประเภทต่างๆ ในการรณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ต่ืนตวั และตระหนักเห็น
ความส าคญัของสหกรณ์และเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
   3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสหกรณ์ต้นแบบท่ีแสดงให้เห็นลักษณะท่ีสมาชิก
สหกรณ์เขา้มามีส่วนร่วมอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อเป็นตวัอยา่งและน าไปขยายผลในการพฒันาต่อไป 
  1.1.2 สร้างเครือข่าย “นักสหกรณ์แห่งชาติและปราชญ์ชาวบ้าน” ให้มีบทบาทในการ
กระตุน้ให้สมาชิกสหกรณ์ใส่ใจท่ีจะสร้างคุณค่าสหกรณ์ให้ปรากฏในตวัเอง ตลอดจนมีวิสัยทศัน์ร่วมใน
การพฒันาสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ 
  1.1.3 สนบัสนุนใหมี้การศึกษาวจิยัเพื่อพฒันากระบวนการใหก้ารศึกษาอบรม 
  1) สนบัสนุนให้มีการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันานวตักรรมในการใชส่ื้อและการใหก้ารศึกษาอบรมใน
การปลูกฝังคุณค่าสหกรณ์ และการพฒันาสมาชิกสหกรณ์ 

 2) การศึกษาวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบและกระบวนการในการให้การศึกษาอบรม
สมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้มีศกัยภาพและความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับสหกรณ์อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
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  3) สนบัสนุนโครงการวิจยัในลกัษณะของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ใน
การพฒันาศกัยภาพและความพร้อมของสมาชิก 

1.1.4 ผลกัดนัให้ขอ้บงัคบัสหกรณ์มีแนวทางปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมในเร่ืองกระบวนการ
ใหก้ารศึกษาแก่สมาชิกตั้งแต่เร่ิมจดัตั้งสหกรณ์  อยา่งต่อเน่ือง 

1.1.5 จัดให้ มี เงิน อุดหนุนจากภาครัฐ ในการสนับสนุนภารกิจการพัฒนาสมาชิก 
สหกรณ์ ในรูปของภาคีความร่วมมือ ระหวา่งภาครัฐและขบวนการสหกรณ์  โดยมี  สสท. เป็นแกนน า  

1.1.6 สนับสนุนให้ สสท . ประสานความร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ต่างๆ เพื่อจัดให้มี
แผนการให้การศึกษาอบรมสมาชิกไปในทิศทางท่ีจะเอ้ือต่อประโยชน์ท่ีพึงมีต่อสมาชิก และการบรรลุ
เป้าหมายในการพฒันาสมาชิกสหกรณ์ 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนากรรมการด าเนินการสหกรณ์ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการ
บริหารงานสหกรณ์อย่างมปีระสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ และ
มจีิตส านึกทีจ่ะประพฤติตนเป็นกรรมการทีพ่งึประสงค์ 

แนวทางด าเนินการ 
1.2.1 รณรงคใ์หส้มาชิกสหกรณ์เห็นความส าคญัของคุณสมบติัของกรรมการท่ีพึงประสงค์ 

   1) ก าหนดตวัชีว้ดัคณุลกัษณะของกรรมการท่ีพงึประสงค์ 
   2) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คุณลักษณะของกรรมการท่ีพึงประสงค์ผ่านส่ือและ
กระบวนการให้การศกึษาอบรมแก่สมาชิกอยา่งทัว่ถึง 
   3) สร้างส่ือประชาสมัพนัธ์ เพ่ือรณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ตระหนกัถึงหน้าท่ีสมาชิกท่ี
พงึมีตอ่การเลือกกรรมการท่ีพงึประสงค์ 
    4) ประกาศเกียรติคุณ “กรรมการด าเนินการสหกรณ์ดีเด่น” เพื่อเป็นเยีย่งอยา่งท่ีดี 

1.2.2 ปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์และขอ้บงัคบัสหกรณ์ให้มีกรรมการท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคใ์นสหกรณ์ทุกระดบั  
   1) ปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ให้มีบทบญัญติัท่ีเอ้ือต่อการมีกรรมการท่ีมีคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคใ์นสหกรณ์ทุกระดบั 
   2) ผลกัดนัใหข้อ้บงัคบัสหกรณ์มีแนวทางการปฏิบติัท่ีสมาชิกสหกรณ์จะมีโอกาสใน
การเลือกกรรมการท่ีพึงประสงคใ์นสหกรณ์ของตน 
   3) ผลกัดนัให้ขอ้บงัคบัสหกรณ์ก าหนดเง่ือนไขคุณสมบติัของกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ และตอ้งไม่เคยมีพฤติกรรมทุจริตโดยเจตนา 
   4) ผลกัดนัให้ขอ้บงัคบัสหกรณ์ในระดบัขั้นปฐมและชุมนุมสหกรณ์ มีการก าหนด
เง่ือนไขการเขา้สู่กระบวนการศึกษาอบรมกรรมการด าเนินการอยา่งเหมาะสม 

1.2.3 จดัให้มีสถาบนัฝึกอบรมผูน้ าสหกรณ์ เพื่อพฒันาและจดัอบรมหลกัสูตรกรรมการ
ด าเนินการ ในลกัษณะหลกัสูตรเป็นระบบ ท่ีมีกระบวนการให้การศึกษาอบรม และกระบวนการเรียนรู้ ท่ี
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ครอบคลุมทั้งการพฒันา วิสัยทศัน์ ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ เพื่อพฒันาให้กรรมการด าเนินการมี
ศกัยภาพและความพร้อม   

1.2.4 สนบัสนุนให้มีเครือข่ายความร่วมมือของกรรมการด าเนินการ เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์  ตลอดจนความร่วมมือกนัในการพฒันาธุรกิจและบริการของสหกรณ์ 

1.2.5 สนบัสนุนการศึกษาวจิยัเพื่อพฒันากรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
   1) สนับสนุนการด าเนินการโครงการวิจัย  ท่ี จะน าไป สู่กระบวนการสร้าง  
ผูน้ า/กรรมการท่ีพึงประสงคใ์นขบวนการสหกรณ์  
   2) ใช้ตัวแบบของโครงการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นกลไกในการ
ปรับเปล่ียนแนวคิดในการบริหารจดัการของกรรมการด าเนินการ 

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการให้มีศักยภาพ  และความพร้อมในการท าหน้าที่
สอดส่องดูแลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการด าเนินการและฝ่ายจัดการ  และ
รายงานผลให้สมาชิกทราบ 

แนวทางด าเนินการ 
1.3.1 สร้างความเขา้ใจแก่สมาชิกสหกรณ์ถึงบทบาทภารกิจและคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์

ของผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์   
1.3.2 ให้มีระบบสรรหาและตรวจสอบคุณภาพ  พร้อมทั้ งพัฒนาผู ้ตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ใหเ้ป็นมืออาชีพ  
1.3.3 การก าหนดขั้นตอนและกระบวนการให้การศึกษาอบรมแก่ผูต้รวจสอบกิจการใหม่

ก่อนเร่ิมปฏิบติังานในสหกรณ์ 

1.3.4 สนับสนุนให้มีเครือข่ายผูต้รวจสอบกิจการ เพื่อเป็นองค์กรกลางในการประสาน
ความร่วมมือระหวา่งผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ ในการพฒันาศกัยภาพและความพร้อมของผูต้รวจสอบ
กิจการสหกรณ์ 

กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้มีศักยภาพ  และความพร้อมในการท าหน้าที่
บริหารจัดการสหกรณ์อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 แนวทางด าเนินการ 
1.4.1 ก าหนดคุณลักษณะของผู ้จ ัดการ และพนักงานท่ีพึงประสงค์และเผยแพร่ใน

ขบวนการสหกรณ์เพื่อเป็นแนวทางในการจดัจา้งผูจ้ดัการ/พนกังานของสหกรณ์ต่างๆ 
1.4.2 สนับสนุนให้มีชมรมผูจ้ดัการสหกรณ์ท่ีมีบทบาทภารกิจเป็นไปในทิศทางท่ีเอ้ือต่อ

การพฒันาความร่วมมือระหวา่งผูจ้ดัการสหกรณ์ ท่ีก่อใหเ้กิดผลดีต่อการพฒันาขบวนการสหกรณ์ของตน 
1.4.3 สนับสนุนให้มีโครงการพี่สอนน้องโดยมีผูจ้ดัการสหกรณ์ในสหกรณ์ท่ีประสบ

ความส าเร็จใหค้  าปรึกษาแนะน าผูจ้ดัการสหกรณ์ขนาดเล็กหรือสหกรณ์ตั้งใหม่ 
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1.4.4 ผลักดันให้ข้อบังคับสหกรณ์มีแนวทางปฏิบัติในลักษณะท่ีเอ้ือให้ฝ่ายจัดการมี
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี เอ้ือต่อการปฏิบติังานท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานและมี
โอกาสกา้วหนา้ในงานอาชีพอยา่งเหมาะสม 

1.4.5 สนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ในประเทศกับ
ต่างประเทศในการจดัโครงการพฒันาผูจ้ดัการร่วมกนั  

1.4.6 สนับสนุนให้มีหลักสูตรการให้การศึกษาอบรมแก่ฝ่ายจัดการในลักษณะของ
หลกัสูตรเป็นระบบท่ีมีองคค์วามรู้ในเชิงบูรณาการท่ีจะพฒันาความพร้อมใหเ้ป็นผูจ้ดัการมืออาชีพ 

1.4.7 ใช้กระบวนการประชาสังคม เพื่อปรับเปล่ียนแนวคิดด้านการบริหารจัดการ  
สหกรณ์ 

กลยุทธ์ 1.5 นักวิชาการ/วิทยากรมีความร่วมมือที่จะพัฒนาความรู้   และการให้บริการทาง
วิชาการแก่ขบวนการสหกรณ์ในทิศทางที่เอื้อต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 แนวทางด าเนินการ 
1.5.1 จดัให้มี ชมรม/สมาคมนักสหกรณ์ เพื่อเป็นสถาบนัท่ีท าหน้าท่ีในการพฒันาความ

ร่วมมือ ระหว่างนกัวิชาการท่ีสนใจงานสหกรณ์ ตลอดจนการพฒันาองค์ความรู้ และสารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาขบวนการสหกรณ์   

1.5.2 สนบัสนุนให้มีคลงัสมองดา้นสหกรณ์ทั้งในระดบัชาติ ภูมิภาคและทอ้งถ่ิน เพื่อให้มี
เครือข่ายของผูท้รงคุณวฒิุดา้นสหกรณ์ในการให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่สหกรณ์อยา่งทัว่ถึง 

1.5.3 จดัใหมี้เวทีเสวนาวชิาการดา้นการสหกรณ์ 
 1) จดัให้มีเวทีเสวนาระหวา่งนกัวชิาการสหกรณ์อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อการแลกเปล่ียน

เรียนรู้และพฒันาไปสู่กรอบแนวคิดในการพฒันาสหกรณ์ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  
 2) จดัให้มีเวทีเสวนาระหว่างวิทยากรด้านสหกรณ์อย่างสม ่าเสมอเพื่อแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นและหาแนวทางความร่วมมือในการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการฝึกอบรมแก่ขบวนการ
สหกรณ์ 

1.5.4 ส่งเสริมการวจิยัเพื่อพฒันาองคค์วามรู้ 
 1) ประสานงานกบัแหล่งทุนสนบัสนุนการวิจยั เพื่อเชิญชวนนกัวิจยัหันมาให้ความ

สนใจ และเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นสหกรณ์ใหม้ากข้ึน  
 2) สนับสนุนให้นักวิชาการด าเนินการโครงการวิจัยด้านสหกรณ์ เพื่อพัฒนา

กระบวนทศัน์ตวันกัวจิยั  
 3) จดัให้มีโครงการประสานงานเพื่อพฒันากรอบโจทยว์ิจยัในลกัษณะบูรณาการท่ี

เอ้ือต่อการสนบัสนุนให้นกัวิจยัมีโอกาสรับทราบขอ้มูลจากขบวนการสหกรณ์ตั้งแต่ระดบัรากหญา้จนถึง
ระดบัชาติ 
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กลยุทธ์ 1.6 พัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐให้มีบทบาทไปในทิศทางที่ส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์ 
ในลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาสหกรณ์ ตามหลักการสหกรณ์ เพ่ือประโยชน์
ของสมาชิก ชุมชน สังคม และประเทศ 

 แนวทางด าเนินการ 
1.6.1 การพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
 1) ก าหนดให้มีกระบวนการพัฒนาวิสัยทัศน์เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์โดยการ

เรียนรู้เชิงเปรียบเทียบจากขบวนการสหกรณ์สากล   
 2) สนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีรัฐพฒันาศกัยภาพและความพร้อมในการท าหน้าท่ีให้

ค  าปรึกษาแนะน า  สนบัสนุน  ส่งเสริมสหกรณ์  
3) จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐให้มีความรอบรู้ท่ีเก่ียวกับปัจจัย

สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์  และสามารถใหข้อ้มูลและค าแนะน าแก่สหกรณ์ได ้ 
 4) พฒันาให้มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อการ

ส่งเสริมงานสหกรณ์ 
1.6.2 ก าหนดแผนงานท่ีจะสร้างเวทีเรียนรู้ร่วมกบัสหกรณ์ในทุกระดบัเพื่อการก าหนดแนว

ทางการส่งเสริมไดอ้ยา่งเหมาะสม   
1.6.3 สนบัสนุนและพฒันาใหมี้ความเช่ียวชาญดา้นการวจิยัเพื่อการวางแผนในการส่งเสริม 

และการพฒันาระบบสนบัสนุน 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพฒันาคุณภาพของสหกรณ์ (องค์กร) 

กลุ่มเป้าหมาย  :   สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ 

กลยุทธ์ 2.1 พฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 แนวทางด าเนินการ 

2.1.1 ก าหนดมาตรการการจดัตั้งสหกรณ์ 
  1) ทบทวนมาตรการและกระบวนการจัดตั้ งสหกรณ์ เพื่อให้มีสหกรณ์ท่ี เป็น 

สหกรณ์แทอ้ยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืและสามารถเป็นท่ีพึ่งของสมาชิกไดอ้ยา่งแทจ้ริง   
  2) ก าหนดมาตรการให้มีการเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรด้านหลักการวิธีการ

สหกรณ์และการวางระบบบญัชีสหกรณ์ก่อนการจดัตั้งสหกรณ์  
  3) จดัตั้งคณะท่ีท างานเพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบติัและด าเนินการกบัสหกรณ์ท่ีมี

ปัญหาการด าเนินงานและลม้เหลวใหห้มดไปจากขบวนการสหกรณ์ 
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2.1.2 ใหส้หกรณ์มีแผนพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ 
  1) รณรงค์ให้สหกรณ์ทุกแห่งมีแผนงานการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือกบัองคก์ร

เพื่อประโยชน์ของสมาชิก มีประสิทธิภาพและความย ัง่ยนืของสหกรณ์ ชุมชน สังคมและประเทศ 
  2) สนับสนุนส่งเสริมให้สหกรณ์มีแผนการให้การศึกษาอบรม สมาชิก กรรมการ

ด าเนินการ และฝ่ายจดัการอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง  
  3) สนับสนุนให้สหกรณ์มีกระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิก กลุ่ม

สมาชิกและสหกรณ์เพื่อความเขา้ใจอนัดี  และการสร้างพลงัความมีส่วนร่วมจากสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์ 
2.1.3 สนบัสนุนใหส้หกรณ์จดัท าแผนกลยทุธ์ 
  1) สนบัสนุนให้สหกรณ์ทุกแห่งในทุกระดบัจดัท าแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ โดยใช้

กระบวนการมีส่วนร่วมท่ีค านึงถึงปัจจยัสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการ
ด าเนินงานของสหกรณ์  

  2) ใช้แผนกลยุทธ์สหกรณ์เป็นกลไกในการสร้างจินตทศัน์ร่วมของทุกฝ่ายท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสหกรณ์ ได้แก่ สมาชิก/ผูแ้ทนสมาชิก กรรมการด าเนินการ ฝ่ายจดัการ  
ผูต้รวจสอบกิจการ และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  

2.1.4 สนับสนุนส่งเสริมให้สหกรณ์ มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมทั้ งด้านทรัพยากรบุคคล 
เงินทุน วสัดุอุปกรณ์ เทคโนโลย ีระบบสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ 

2.1.5 ก าหนดมาตรการให้สหกรณ์มีการพิจารณาปรับปรุง ขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีเอ้ือต่อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การมีส่วนร่วมของสมาชิก โปร่งใส และตรวจสอบได ้ 

2.1.6 สนบัสนุนส่งเสริมให้สหกรณ์ก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จของสหกรณ์แต่ละแห่งเพื่อ
ใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

กลยุทธ์ 2.2 สร้างความเป็นธรรมาภิบาลในสหกรณ์ให้เกิดการยอมรับ  และเช่ือมั่นใน
สหกรณ์ 

 แนวทางด าเนินการ 
2.2.1 รณรงค์ให้สหกรณ์ทุกแห่งและทุกระดับมีแผนการด าเนินงานท่ีน าไปสู่การเป็น

สหกรณ์ภิบาล 
 1) จดัท าต ารา/เอกสารแนะน าขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติัท่ีจะน าไปสู่การเป็น

ธรรมาภิบาลในสหกรณ์เพื่อเผยแพร่ในขบวนการสหกรณ์ 
 2) ให้การศึกษาอบรม เพื่อสร้างความเขา้ใจเร่ืองธรรมาภิบาล (สหกรณ์ภิบาล) แก่

กรรมการ และฝ่ายจดัการสหกรณ์อยา่งทัว่ถึง  
 3) ใชก้ลไกผูต้รวจการสหกรณ์ติดตามประเมินผลความเป็นธรรมาภิบาลในสหกรณ์  
 4) จดัท าเนียบรายช่ือสหกรณ์ท่ีเป็นธรรมาภิบาลและเผยแพร่สาธารณชนทุกปี 
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กลยุทธ์ 2.3 สร้างความมัน่คงและยัง่ยืนในการด าเนินงานสหกรณ์ 
 แนวทางด าเนินการ 

2.3.1 การสร้างพนัธมิตรและการเช่ือมโยงเครือข่าย 
  1) รณรงค์ให้สหกรณ์มีแผนการด าเนินงานในการสร้างพนัธมิตรกบัองค์กรอ่ืน เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพและการแข่งขนัได ้
  2) ส่งเสริม สนบัสนุนการสร้างพนัธมิตร และการเช่ือมโยงเครือข่ายระหวา่งสหกรณ์

และองคก์รอ่ืนในลกัษณะท่ีเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 
2.3.2 การใชห้ลกัความคุม้ค่าในการลงทุน 
  1) สนบัสนุนให้ฝ่ายบริหารจดัการสหกรณ์ตระหนกัเห็นความส าคญัของการใชห้ลกั

ความคุม้ค่าในการลงทุนเป็นเกณฑก์ารตดัสินใจในการลงทุนหรือกิจการดา้นธุรกิจ   
  2) สนบัสนุนให้สหกรณ์เลิกประกอบธุรกิจหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการขาดทุนและไม่

เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก   
2.3.3 ตอ้งไม่ให้การสนบัสนุนเงินอุดหนุนตามโครงการความช่วยเหลือของรัฐแก่สหกรณ์

ท่ียงัไม่มีศกัยภาพและความพร้อมเพียงพอหรือไม่ไดอ้ยูใ่นกรอบภารกิจของสหกรณ์ 

กลยุทธ์ 2.4 พฒันาให้สหกรณ์เป็นองค์กรทีพ่ึง่ด้านเศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรมของสมาชิก
ได้อย่างแท้จริง 

 แนวทางด าเนินการ 
2.4.1 เผยแพร่แนวคิดเร่ืองการจดัสวสัดิการท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อชีวติความเป็นอยูข่องสมาชิก 

(ในลกัษณะท่ีถูกกฎหมาย) แก่สหกรณ์อยา่งทัว่ถึง  
2.4.2 สนบัสนุนให้สหกรณ์มีเครือข่ายความร่วมมือ ในการจดัตั้งกองทุนสวสัดิการต่างๆ ท่ี

เอ้ือประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์ในขบวนการสหกรณ์อยา่งกวา้งขวาง 
2.4.3 สนับสนุนส่งเสริมให้สหกรณ์จดัสรรก าไรสุทธิในการจดัสวสัดิการ และกิจกรรม

ดา้นสังคมและวฒันธรรมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและวถีิการด าเนินชีวติของสมาชิกสหกรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพฒันาโครงสร้างขบวนการสหกรณ์และระบบเครือข่าย 

กลุ่มเป้าหมาย  :  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สหกรณ์ขั้นปฐม ชุมนุมสหกรณ์ 
หน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์กรประชาชน 

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาองค์กรกลางระดับสูงของขบวนการสหกรณ์ให้มีศักยภาพและความ 
พร้อมในการประกอบการภารกจิทีพ่งึมต่ีอขบวนการสหกรณ์ 
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 แนวทางด าเนินการ 
  3.1.1 การพฒันาการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) 
 1) การจดัตั้งคณะท างานเพื่อทบทวนสถานภาพของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย(สสท.) เพื่อใหเ้อ้ือต่อการด าเนินงาน 
 2) สนับสนุนให้ สสท . มีแผนพฒันาท่ีมีกรอบเวลาและทิศทางการด าเนินงานท่ี
สอดคล้องกับแผนพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ  และมีภารกิจชัดเจนเร่ืองการพฒันาโครงสร้างและ
ระบบงานท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงานท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันาขบวนการสหกรณ์  
  3) ผลกัดนัให้ขอ้บงัคบัของ สสท. มีแนวทางในการปฏิบติัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงกรรมการ
ด าเนินการท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
  4) รณรงคใ์ห้สหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ตระหนกัถึงบทบาทภารกิจของ สสท.
ในฐานะขององคก์รกลางของขบวนการสหกรณ์  และใหค้วามร่วมมืออยา่งเหนียวแน่น 

3.1.2 การสนบัสนุน และส่งเสริม สสท. 
 1) สนับสนุนส่งเสริมให้ สสท. มีบทบาทในการประสานความร่วมมือกบัชุมนุม 
สหกรณ์ระดบัชาติ และสหกรณ์ต่างๆ เพื่อพฒันาขบวนการสหกรณ์ 
 2) ปรับเปล่ียนการให้ความช่วยเหลือดา้นวชิาการ และการฝึกอบรมแก่สหกรณ์จากท่ี
รัฐใหโ้ดยตรงกบัสหกรณ์ผา่นมาทาง สสท. ใหม้ากข้ึน 

กลยุทธ์ 3.2 ทบทวนประเภทสหกรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการของ   
สมาชิกอย่างแท้จริง  และแก้ปัญหาการด าเนินการที่ผิดกฎหมายของ  
สหกรณ์ทีเ่ป็นอยู่ 

 แนวทางด าเนินการ 
3.2.1 จดัให้มีคณะท างานเพื่อก าหนดมาตรการและแผนการด าเนินการในการปรับปรุง

ประเภทสหกรณ์  และการติดตามประเมินผล 
3.2.2 ปรับปรุงกฎหมาย/ขอ้บงัคบัสหกรณ์ให้เอ้ือต่อการจดัตั้ง การด าเนินงานสหกรณ์ตาม

ประเภทท่ีก าหนด  
3.2.3 สนับสนุนการศึกษาวิจยั เพื่อหาข้อสรุปเร่ืองประเภทสหกรณ์ กรอบภารกิจของ

สหกรณ์ประเภทต่างๆ  ตลอดจนโครงสร้างขบวนการสหกรณ์  
3.2.4 จดัใหมี้การท าประชาพิจารณ์  เร่ืองประเภทสหกรณ์อยา่งทัว่ถึง 

  



 

/asun46/แผนพฒันาการสหกรณ์/กผง./22/5/17 

57 

 

กลยุทธ์ 3.3 ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสหกรณ์ขั้นปฐมให้มีโครงสร้าง 
การบริหารงานที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา   สู่ความเป็นอิสระ 
มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล   และมคีวามเป็นธรรมาภิบาล 

 แนวทางด าเนินการ 
3.3.1 ด าเนินการโครงการวจิยัเพื่อคน้หารูปแบบโครงสร้างสหกรณ์ขั้นปฐมท่ีเหมาะสม   
3.3.2 จดัให้มีกระบวนการประชาพิจารณ์ เพื่อการเผยแพร่แนวคิด  สร้างความเขา้ใจ  และ

ใหไ้ดข้อ้มูลความรู้มาใชใ้นกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างสหกรณ์   
3.3.3 จดัใหมี้คณะท างานพฒันาโครงสร้างสหกรณ์เพื่อประสานความร่วมมือกบัขบวนการ

สหกรณ์ในการจดัท าแผนปฏิบติัการ และกระบวนการติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายใน
เวลาท่ีก าหนด 

กลยุทธ์ 3.4 ปรับปรุงโครงสร้างขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็ง   และเอื้อต่อการให้บริการ
สมาชิกตามแนวทางของการผสมผสานในแนวดิ่งจากล่างขึน้สู่บน 

 แนวทางด าเนินการ 
3.4.1 สนบัสนุนใหข้บวนการสหกรณ์จดัท าแผนทิศทางและแผนปฏิบติัการ 

 1) สนบัสนุนให้มีการจดัท าแผนทิศทางของขบวนการสหกรณ์ประเภทต่างๆ โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของสหกรณ์สมาชิกในขบวนการ โดยมีชุมนุมสหกรณ์ระดบัชาติในประเภทนั้นๆ  
เป็นแกนน าและใหมี้กรอบเวลาของแผนและทิศทางไปในทางเดียวกบัแผนพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ 
 2) ผลกัดนัให้ชุมนุมระดบัชาติของขบวนการสหกรณ์แต่ละประเภทมีแผนพฒันาท่ี
ชัดเจน สอดคล้องกับแผนทิศทางของขบวนการสหกรณ์มีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการให้การเก้ือหนุน
สหกรณ์สมาชิก ทั้งดา้นธุรกิจและวชิาการ และมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
 3) ผลกัดนัให้มีแผนความร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ทั้งใน
ดา้นธุรกิจ วชิาการ โดยมี สสท.เป็นแกนน า 

3.4.2 ก าหนดคุณสมบติัของกรรมการด าเนินการชุมนุมระดบัชาติ และ สสท. 
 1) ผลกัดนัให้ขอ้บงัคบัของชุมนุมระดบัชาติเอ้ือต่อการไดม้าซ่ึงกรรมการด าเนินการ
ท่ีพึงประสงค ์ เป็นตวัแทนของสหกรณ์สมาชิกอยา่งแทจ้ริง  
 2) ก าหนดเง่ือนไขให้ผูท่ี้สมคัรเป็นกรรมการของ สสท./ชุมนุมสหกรณ์ตอ้งผา่นการ
กลัน่กรองคุณสมบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดจากท่ีประชุม คพช. ก่อน 

3.4.3 ผลกัดนัให้มีการพิจารณาทบทวนโครงสร้างของขบวนการแต่ละประเภท โดยใช้
ขอ้มูลจากองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจยั ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและให้มี สสท. และชุมนุมสหกรณ์
ระดบัชาติเป็นแกนน า  
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3.4.4 สนับสนุนให้มีกระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้โครงสร้าง
ขบวนการสหกรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ทั้งในมุมมองของขบวนการสหกรณ์แต่ละประเภทและภาพรวม 

กลยุทธ์ 3.5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในขบวนการสหกรณ์  และภายนอก
ขบวนการสหกรณ์เพ่ือให้เกดิพลงัความร่วมมือ  อนัจะน าไปสู่การด าเนินงานที่
มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ความสามารถในการแข่งขัน  และความ
ยัง่ยืนของสหกรณ์ในขบวนการสหกรณ์ 

 แนวทางด าเนินการ 
 3.5.1 รณรงคใ์ห้สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ ภาครัฐ องค์กรพฒันาเอกชน นกัวิชาการ และผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือและให้การสนบัสนุนไปในทิศทางท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในภาพรวมของขบวนการสหกรณ์ 

3.5.2 ประชาสัมพนัธ์ กรอบวิสัยทศัน์และภารกิจของแผนพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติแก่ผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อการสร้างความเขา้ใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาเครือข่ายพฒันาท่ีชัดเจน 
สอดคล้องกบัแผนทิศทางของขบวนการสหกรณ์ มีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการให้การเก้ือหนุนสหกรณ์
สมาชิก ทั้งดา้นธุรกิจและวชิาการ  และมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
 3.5.3 ด าเนินการโครงการวจิยัเครือข่ายความร่วมมือ 
  1) ด าเนินโครงการวิจยัในลกัษณะโครงการน าร่อง เพื่อสร้างเวทีการเรียนรู้ร่วมกนั
ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน  ไม่จดทะเบียน และองคก์รอ่ืน โดยมุ่งเนน้ไป
ท่ีประโยชน์ของสมาชิก  ความมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนืขององคก์ร/สหกรณ์  ชุมชน  สังคม  และประเทศ  
  2) น าองค์ความรู้ สารสนเทศจากโครงการวิจยัน าร่องไปสู่กระบวนการก าหนด
นโยบายสนบัสนุนของขบวนการสหกรณ์และภาครัฐ  เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์สหกรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสหกรณ์ 

กลุ่มเป้าหมาย  :   พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

กลยุทธ์ 4.1 ปรับปรุงโครงสร้างและระบบกฎหมายสหกรณ์ให้ง่ายต่อความเข้าใจ 
 แนวทางด าเนินการ 

4.1.1 พฒันาระบบกฎหมายสหกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัขบวนการสหกรณ์ไทย  และมีความ
เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
 1) ศึกษาเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้ดอ้ยของกฎหมายสหกรณ์ในประเทศต่างๆ 
 2) จดัให้มีคณะท างานจดัหมวดหมู่และบทบญัญติัของกฎหมายให้ง่ายแก่การศึกษา
และน าไปใช ้ 
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กลยุทธ์ 4.2 ยกร่างกฎหมายฉบับใหม่ให้มีเน้ือหาของกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงานของ
สหกรณ์และการพฒันาขบวนการสหกรณ์ 

 แนวทางด าเนินการ 
4.2.1 แต่งตั้งขบวนการยกร่างกฎหมายท่ีประกอบดว้ยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และผูท้รงคุณวุฒิ

ท่ีมีความเขา้ใจเร่ืองวตัถุประสงคแ์ละนโยบายของกฎหมายสหกรณ์  
1) ศึกษาวิจยัเพื่อค้นหารูปแบบและเน้ือหากฎหมายท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงานของ

สหกรณ์และการพฒันาขบวนการสหกรณ์  
2) จดัให้มีกระบวนการประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายในทุกส่วนทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ

ปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การพฒันาระบบสนับสนุนขบวนการสหกรณ์ 

กลุ่มเป้าหมาย  : สนับสนุนด้านวิชาการ  ด้านการเงิน  ด้านการตลาด  ด้านเทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศ  ด้านการบริหารจัดการ  และด้านการดูแลตรวจสอบ 

กลยุทธ์ 5.1 สนับสนุนด้านวิชาการให้เอือ้ต่อการพฒันาขบวนการสหกรณ์ตามวิสัยทัศน์ใน
แผนพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ 

 แนวทางด าเนินการ 
5.1.1 จดัตั้งศูนยบ์ริการวชิาการดา้นการสหกรณ์ 

  1) จัดให้มีศูนย์/สถาบันท่ีปรึกษาด้านบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหาของ 
สหกรณ์  
  2) จดัตั้งศูนยพ์ฒันาเอกสารขอ้มูลทางวชิาการดา้นสหกรณ์และการเผยแพร่   
  3) สนบัสนุนให้มี “คลงัสมองดา้นสหกรณ์” เพื่อท าหนา้ท่ีกลัน่กรองความคิดและให้
ค  าปรึกษาแนะน าแก่ขบวนการสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทางท่ีถูกหลกัวิธีการสหกรณ์และให้มีการปฏิบติั
ในทิศทางเดียวกนั 

5.1.2 การด าเนินการโครงการวจิยัดา้นการสหกรณ์ 
  1) จดัท าแผนทิศทางการวิจยัดา้นสหกรณ์ในภาพรวม เพื่อประสานงานจดัหาแหล่ง
ทุนสนบัสนุนการวจิยัอยา่งเหมาะสม  
  2) ด าเนินการโครงการประสานงานเพื่อพฒันากรอบโจทย์วิจยัท่ีจะหยิบยื่นองค์
ความรู้และสารสนเทศส าหรับการพฒันาขบวนการสหกรณ์  
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5.1.3 การเผยแพร่ขอ้มูลวชิาการดา้นการสหกรณ์ 
  1) จดัท า “สรุปสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของขบวนการสหกรณ์ในรอบปี” ใน
ลกัษณะของการเช่ือมโยงสารสนเทศจากสหกรณ์ระดบัรากหญา้ ระดบัชาติ เพื่อทราบความเคล่ือนไหว
และถ่ายเทประสบการณ์งานสหกรณ์ระหวา่งกนัในขบวนการสหกรณ์ 
  2) จดัท า Web-site และส่ือสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่งานวิชาการด้าน
สหกรณ์  
  3) สนับสนุนให้มี ส่ือประชาสัมพันธ์งานวิชาการแก่ขบวนการสหกรณ์ และ
สาธารณชนอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง  และครอบคลุมทุกฝ่ายอยา่งทัว่ถึง 
  4) จดัตั้งชมรมนกัวชิาการ/นกัวจิยั/วทิยากรดา้นสหกรณ์  
  5) จัดท าปริทัศน์ผลงานวิชาการสหกรณ์ทุกรอบ 5 ปี เพื่อการเผยแพร่และการ
น าไปใช ้

5.1.4 การอุดหนุนและสนบัสนุนการสัมมนาทางวชิาการ 
 1) สนบัสนุนเงินอุดหนุนการจดัสัมมนาทางวชิาการสหกรณ์ใหม้ากข้ึน  
 2) สนับสนุนให้มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สสท. แหล่งทุน
สนบัสนุนและสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ 

5.1.5 จดัท าตวัช้ีวดัความส าเร็จของสหกรณ์เพื่อเป็นกลไกในการสร้างความเข้าใจเร่ือง
สหกรณ์ 

กลยุทธ์ 5.2 สนับสนุนด้านการเงินให้มีระบบการเงินที่ เอื้อต่อการพัฒนาขบวนการ 
สหกรณ์ 

 แนวทางด าเนินการ 
5.2.1 สร้างกลไกและการเช่ือมโยงดา้นการเงิน 

 1) สร้างกลไกและวิธีการเช่ือมโยงด้านการเงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์
ภายในขบวนการสหกรณ์   
 2) ใชก้ลไกกองทุนต่างๆ ท่ีมีอยู ่เช่น กองทุน กพส. ให้มีขอบเขตกวา้งขวางและเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาขบวนการสหกรณ์ใหม้ากข้ึน 

5.2.2 การจดัตั้งสถาบนัการเงินกลางของสหกรณ์ 
 1) สนบัสนุนให้มีองคก์รท่ีท าหน้าท่ี “สถาบนัการเงินกลางของขบวนการสหกรณ์” 
ในทิศทางท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์อยา่งแทจ้ริง   
 2) สนบัสนุนใหมี้กองทุนประกนัเงินฝากในขบวนการสหกรณ์   
 3) สนบัสนุนใหมี้กองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินในขบวนการสหกรณ์  
 5.2.3 เปิดช่องทางการอุดหนุนด้านการเงินแก่ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติท่ีมีแผนงาน /
โครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกใหม้ากข้ึน 
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กลยุทธ์ 5.3 สนับสนุนด้านการตลาดแก่ขบวนการสหกรณ์ 
 แนวทางด าเนินการ 

5.3.1 การสนบัสนุนขอ้มูลดา้นการตลาด 
 1) จดัตั้ งศูนยส์นับสนุนข้อมูลทางการตลาด เพื่อท าหน้าท่ีรายงาน วิเคราะห์และ
จดัท าระบบสารสนเทศทางการตลาดเผยแพร่แก่สหกรณ์อยา่งทัว่ถึง   
 2) ใหก้ารศึกษากรอบความรู้ดา้นการตลาดแก่บุคลากรของสหกรณ์อยา่งทัว่ถึง 
 3) จัดท าระบบสารสนเทศผลิตผลการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์รายปีและท่ี
คาดคะเนจ าแนกตามประเภทและมาตรฐานของผลิตผล 
 4) สนับสนุนและวางแผนพฒันาระบบ E-commerce ในขบวนการสหกรณ์อย่าง
เหมาะสม โดยค านึงถึงศกัยภาพและความพร้อมของสหกรณ์เป็นส าคญั 
 5) ศึกษาและเผยแพร่ข้อก าหนด/เง่ือนไขขององค์การการค้าโลก แก่สหกรณ์ท่ีมี
โอกาสท าธุรกิจกบัตลาดต่างประเทศ 

5.3.2 ประสานและท าความเขา้ใจกบัหน่วยงานภาครัฐ 
 1) จดัให้มีกระบวนการท าความเข้าใจกับรัฐ เพื่อให้รัฐเข้าใจและสนับสนุนให ้
สหกรณ์ไดมี้โอกาสท าหนา้ท่ีการตลาด ดา้นปัจจยัการผลิต และผลผลิตดา้นการเกษตรตามนโยบายรัฐให้
มากข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยู ่
 2) ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อวางแผนส าหรับการ
จ าหน่ายสินคา้ของสหกรณ์ล่วงหนา้ 

5.3.3 การวจิยัและพฒันา Value Chain  ส าหรับสินคา้และผลิตภณัฑข์องสมาชิกสหกรณ์  
 1) สนบัสนุนการวจิยัเพื่อพฒันาระบบ Value Chain ส าหรับสินคา้และผลิตภณัฑข์อง
สมาชิกสหกรณ์   
 2) เผยแพร่แนวคิดเร่ืองเครือข่ายธุรกิจในลักษณะ Value Chain  แก่สหกรณ์อย่าง
ทัว่ถึง  
 3) สนับสนุนการพฒันาการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ ระหว่างสหกรณ์และองค์กร
ต่างๆ เพื่อใหเ้กิด Value Chain 

5.3.4 สนบัสนุนการวิจยัเพื่อวางแผนดา้นการผลิตสินคา้ของสมาชิกสหกรณ์ และเผยแพร่
แก่สหกรณ์   

5.3.5 การอุดหนุนและการพฒันาการตลาดแก่สหกรณ์ 
 1) ใหเ้งินอุดหนุนการพฒันาตลาดแก่สหกรณ์ท่ีมีศกัยภาพใหเ้พียงพอ 
 2) เสริมสร้างตลาดกลางหรือศูนยจ์  าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่ให้มีความเขม้แข็งและ 
เอ้ือประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์อยา่งแทจ้ริง  
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 3) สนบัสนุนให้สินคา้ของสมาชิก/กลุ่มสตรีสหกรณ์ไดม้าตรฐานสินคา้สหกรณ์และ
มาตรฐาน อย. 

กลยุทธ์ 5.4 สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ 

 แนวทางด าเนินการ 
5.4.1 สนบัสนุนให้มีการพฒันาน าเทคโนโลยีในการปรับใช้เพื่อพฒันาบริการแก่สมาชิก

สหกรณ์ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานสหกรณ์ เช่น บัตรเอทีเอ็ม  
บตัรอจัฉริยะ ระบบธนาคารส่วนตวั เป็นตน้ 

5.4.2 การพฒันาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย 
 1) พฒันาโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเหมาะสมกบังานสหกรณ์ดา้นต่างๆ  
 2) จัดตั้ งศูนย์สารสนเทศสหกรณ์เพื่อเป็นแม่ข่ายการวางระบบ  การรวบรวม
วเิคราะห์และเผยแพร่สารสนเทศดา้นต่างๆ ในเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ 

 3) สนับสนุนการวิจยัและพฒันาระบบเครือข่ายสารสนเทศในขบวนการสหกรณ์
ไดแ้ก่สารสนเทศทางวชิาการ กฎหมาย การเงิน บญัชี การเกษตร การตลาด  และอ่ืนๆ  

กลยุทธ์ 5.5 สนับสนุนด้านการบริหารจัดการทีเ่อือ้ต่อการพฒันาองค์กร(สหกรณ์) 
 แนวทางด าเนินการ 

5.5.1 การสนบัสนุนการถ่ายทอดประสบการณ์ดา้นการบริหาร 
 1) สนบัสนุนโครงการสหกรณ์พี่สอนน้อง เพื่อให้สหกรณ์ท่ีประสบความส าเร็จได้
ถ่ายทอดประสบการณ์  ช่วยเหลือและร่วมมือกนัพฒันาสหกรณ์อ่ืน  
 2) สนบัสนุนให้กลไกของชมรมผูจ้ดัการสหกรณ์  เป็นเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์
ในการบริหารจดัการสหกรณ์ท่ีทนัสมยั  
 3) สนับสนุนให้ฝ่ายบริหารจดัการสหกรณ์ไดมี้โอกาสศึกษาดูงานและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กบัสหกรณ์ในต่างประเทศเพื่อน ามาปรับใช ้ 

5.5.2 การศึกษาและก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นการบริหารของสหกรณ์ 
 1) ศึกษาและก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการบริหาร
จดัการสหกรณ์ เพื่อการบรรลุความส าเร็จในฐานะเป็นสหกรณ์  
 2) จดัท าระบบประเมินคุณภาพ/จดัชั้นสหกรณ์เพื่อใช้เป็นกลไกในการสนับสนุน
อยา่งเหมาะสม   
 3) การจดัตั้งสถาบนัจดัชั้น/อนัดบัสหกรณ์ 
 4) จดัท าฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสหกรณ์  และเผยแพร่ผ่านทาง
เวปไซต ์
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5.5.3 จดัเตรียมระบบสนับสนุนในด้านการให้ค  าปรึกษาในการจดัท าแผนกลยุทธ์ของ
สหกรณ์ในลกัษณะของการจดัท าแผนโดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม 

5.5.4 ก าหนดมาตรการให้สหกรณ์ตั้งใหม่มีการเตรียมความพร้อมเร่ืองของระบบบญัชีก่อน
การด าเนินการ 

5.5.5 พัฒนาเจ้าหน้าท่ีรัฐให้มีความรอบรู้ในการให้ค  าแนะน าเร่ืองการบริหารจัดการ 
สหกรณ์ 

กลยุทธ์ 5.6 สนับสนุนด้านการดูแลตรวจสอบอย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาขบวนการสหกรณ์ 

 แนวทางด าเนินการ 
5.6.1 ก าหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณ 

 1) ก าหนดมาตรฐานทางวชิาชีพใหผู้ต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 2) ก าหนดจรรยาบรรณทางวชิาชีพของผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์  

3) จดัตั้งสภา/สมาคมผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์  
 5.6.2 สนบัสนุนระบบเตือนภยั 
 1) พฒันาระบบสัญญาณเตือนภยัส าหรับสหกรณ์  
 2) จดัใหมี้อตัราส่วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์ประเภทต่างๆ  
 5.6.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมนุมสหกรณ์ให้บริการตรวจสอบกิจการสหกรณ์แก่สหกรณ์
สมาชิก 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันาความรู้  ความเข้าใจเร่ืองสหกรณ์ 

กลุ่มเป้าหมาย  : นักการเมือง  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  อาจารย์  พระสงฆ์และบุคลากรของ
ศาสนาต่างๆ เยาวชน ส่ือมวลชน ประชาชนทัว่ไปและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

กลยุทธ์ 6.1 สร้างความเข้าใจให้นักการเมืองเห็นความส าคัญและสนับสนุนนโยบายด้าน
สหกรณ์อย่างเหมาะสม 

 แนวทางด าเนินการ 
6.1.1 สร้างผูน้ าในองคก์รชุมชนใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสหกรณ์  
6.1.2 ผลกัดันให้ผูน้  าในองค์กรชุมชนมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้าน

สหกรณ์แก่นกัการเมืองทอ้งถ่ิน  
6.1.3 หาโอกาสใหไ้ดส้ร้างความรู้  ความเขา้ใจดา้นสหกรณ์ในท่ีประชุมรัฐสภา 
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กลยุทธ์ 6.2 ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจด้านสหกรณ์และการตระหนักเห็นความส าคัญของ
สหกรณ์ให้แก่เยาวชน 

 แนวทางด าเนินการ 
6.2.1 ผลกัดนัการเรียนการสอนวชิาการสหกรณ์ในสถานศึกษา 

 1) ผลกัดันให้มีหลกัสูตรการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์ในสถานศึกษาในทุก
ระดบั  
 2) สนบัสนุนใหผู้น้  าสหกรณ์ในทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวชิา
สหกรณ์ในสถานศึกษา  
 3) พฒันาต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอนและหนงัสืออ่านประกอบนอก
หอ้งเรียนดา้นสหกรณ์ 

6.2.2 สนบัสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา 
 1) ผลักดันให้มีกิจกรรมด้านสหกรณ์ในสถานศึกษา เพื่อเปิดโอกาสนักเรียนได้
เรียนรู้เร่ืองสหกรณ์จากประสบการณ์ตรง   
 2) สนบัสนุนสหกรณ์ใหส่้งเสริมกิจกรรมเยาวชนสหกรณ์ 
 3) สนับสนุนให้มีการเชิดชูเกียรติ เยาวชนดีเด่นด้านสหกรณ์ในโอกาสวนัเด็ก
แห่งชาติทุกปี  
 4) จดัใหมี้กองทุนใหก้ารศึกษาแก่เยาวชนดีเด่นดา้นสหกรณ์ 

กลยุทธ์ 6.3 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ พระสงฆ์และบุคลากรของศาสนา
ต่างๆ ให้มีความรู้และความเข้าใจวิชาการด้านสหกรณ์ เพ่ือให้การสนับสนุน
กจิกรรมและถ่ายทอดวชิาการด้านสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 

 แนวทางด าเนินการ 
6.3.1 พฒันาครูผูส้อนวิชาการสหกรณ์ให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถถ่ายทอด

วชิาการดา้นสหกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
6.3.2 ผลกัดนัให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ์ พระสงฆ์และบุคลากรของศาสนาต่างๆ 

เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์  
6.3.3 เชิดชูเกียรติ  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู  อาจารยดี์เด่นดา้นสหกรณ์  

กลยุทธ์ 6.4 สร้างความเข้าใจและความสัมพนัธ์อนัดีกบัส่ือมวลชน 
 แนวทางด าเนินการ 

6.4.1 สนบัสนุนให้เกิดเวทีพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งส่ือมวลชนกบับุคคลใน
สหกรณ์  

6.4.2  เชิดชูและสนบัสนุนส่ือมวลชนดีเด่นดา้นสหกรณ์ 
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กลยุทธ์ 6.5 ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนตระหนักเห็นความส าคญัของสหกรณ์ 
 แนวทางด าเนินการ 

6.5.1 เผยแพร่ความรู้  ความเขา้ใจดา้นสหกรณ์ผา่นส่ือมวลชนอยา่งต่อเน่ือง 
6.5.2 ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสหกรณ์ผ่านส่ือรูปต่างๆ  ท่ีอยู่ในความสนใจของ

ประชาชนอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง   
6.5.3 จดัใหมี้กิจกรรมเผยแพร่งานสหกรณ์อยา่งต่อเน่ือง  
6.5.4 รณรงคใ์หส้หกรณ์มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอยา่งต่อเน่ือง 

กลยุทธ์ 6.6 พัฒนาความรู้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้รู้และ
เข้าใจงานสหกรณ์อย่างถูกต้องเพ่ือสามารถเข้ามามส่ีวนร่วมและสนับสนุนงาน
สหกรณ์อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 แนวทางด าเนินการ 
6.6.1 จดัให้มีเวทีเสวนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ระหวา่งผูบ้ริหารหน่วยงานหลกัท่ีส่งเสริม

ดา้นสหกรณ์  และผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 
6.6.2  เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์แผนพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติแก่ผูบ้ริหารหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งทัว่ถึง 
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บทที ่5 

การบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพฒันาการสหกรณ์ 
 การทีจ่ะท าให้ยุทธศาสตร์การพฒันาการสหกรณ์สัมฤทธ์ิผลตามวสัิยทศัน์ ภารกจิ วตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ นั้น กระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์โดยหน่วยงานของรัฐ
ร่วมกบัขบวนการสหกรณ์ จะต้องด าเนินการตามกลยุทธ์ แนวทางด าเนินการตามความเหมาะสมและศักยภาพของแต่ละ
องค์กร โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาการสหกรณ์ทั้งขบวนการ ดังนั้น จึงได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์การพฒันาการสหกรณ์ไว้ดงันี ้

1. แนวทางด าเนินงาน 
หลังจากแผนพัฒนาการสหกรณ์ พ .ศ. 2546-2549  ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) และคณะรัฐมนตรีแลว้  กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานท่ีท า
หนา้ท่ีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ จะไดด้ าเนินการเพื่อผลกัดนักระบวนการ
แปลงยทุธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐและขบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

1.1 การช้ีแจงท าความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐและขบวนการสหกรณ์ โดยการจดัประชุม
ช้ีแจงยุทธศาสตร์พฒันาการสหกรณ์แก่หน่วยงานของรัฐและผูบ้ริหารของขบวนการสหกรณ์ รวมทั้ง
เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้เขา้ใจในยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพฒันาการสหกรณ์ เพื่อจะไดน้ าไป
ก าหนดเป็นกรอบแผนงาน/โครงการ และวางแผนด้านงบประมาณก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ ให้
สอดคลอ้งกบัระยะเวลาของแผนพฒันาการสหกรณ์ 

1.2 ปรับปรุงกลไกการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ รณรงคส์ร้าง
ความเขา้ใจใหมี้การบริหารจดัการกระบวนการจดัท าแผนปฏิบติัการในระดบัต่าง ๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงกนั
ภายใต้ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์แนวทางด าเนินการของแผนพัฒนาการสหกรณ์  และมีการจัดล าดับ
ความส าคญั 

1.3 การบูรณาการของหน่วยงานของรัฐและขบวนการสหกรณ์  ในการแปลงยุทธศาสตร์การ
พฒันาการสหกรณ์ไปสู่แผนงาน/โครงการให้ส าเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ  หน่วยงานของรัฐและ
ขบวนการสหกรณ์จ าเป็นตอ้งจดัท าแผนงาน/โครงการเชิงบูรณาการเขา้ดว้ยกนั 
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2. การน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏบัิติ 

เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดน้ าแนวทางด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ไป
แปลงเป็นแผนงาน/โครงการไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม จึงไดจ้ดัล าดบัความส าคญัของแนวทางด าเนินการและ
ก าหนดหน่วยงานหลกัท่ีรับผดิชอบด าเนินการในแต่ละกลยทุธ์ไว ้ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์การพฒันา กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับ 
ผดิชอบหลกั 

1. การพฒันาคนทีเ่กีย่วข้องกบั 
สหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การพัฒนาคุณภาพของสหกรณ์ 
(องค์กร) 

1.1 พฒันาสมาชิก/ผูแ้ทนสมาชิกให้มีศักยภาพในฐานะ
เจา้ของ ผูใ้ชบ้ริการ  และบริหารจดัการสหกรณ์อยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

1.2 พฒันากรรมการด าเนินการสหกรณ์ให้มีศักยภาพใน
การบริหารงานสหกรณ์ 

1.3 พัฒนาผู ้ตรวจสอบ กิจการให้ มีศักยภาพในการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

1.4 พฒันาฝ่ายจดัการสหกรณ์ท่ีมีศกัยภาพในการท าหนา้ท่ี
บริหารจดัการสหกรณ์อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.5 พัฒนานักวิชาการ /วิทยากรให้มีความร่วมมือท่ีจะ
พฒันาความรู้ และการให้บริการทางวิชาการแก่ขบวนการ
สหกรณ์ 

1.6 พฒันาเจา้หนา้ท่ีรัฐใหมี้บทบาทไปในทิศทางท่ีส่งเสริม
สนบัสนุนสหกรณ์ 

2.1 พฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ 

2.2 สร้างความเป็นธรรมาภิบาลในสหกรณ์ให้เกิดการ
ยอมรับและเช่ือมัน่ในสหกรณ์ 

2.3 สร้างความมัน่คงและยัง่ยนืในการด าเนินงานสหกรณ์ 
 
2.4 พฒันาใหส้หกรณ์เป็นองคก์รท่ีพ่ึงดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 

วฒันธรรมของสมาชิกไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
 
 
 

กสส.,กตส., 
สสท.,ชุมนุมฯ, 
สหกรณ์ 
กสส.,สสท.,
ชุมนุมฯ,สหกรณ์ 
กตส.,สสท., 
ชุมนุมฯ,สหกรณ์ 
กสส., สสท.,  
ชุมนุมฯ,สหกรณ์ 
สสท.,ชุมนุมฯ
,สหกรณ์ 
สถาบนัการศึกษา 
กสส.,กตส. 
สหกรณ์ 
 
กสส.,กตส.,สสท.
ชุมนุมฯ,สหกรณ์ 
กสส.,กตส.,สสท. 
ชุมนุมฯ,สหกรณ์ 
กสส.,กตส.,สสท.
ชุมนุมฯ,สหกรณ์ 
กสส.,กตส.,สสท.
ชุมนุมฯ,สหกรณ์. 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับ 
ผดิชอบหลกั 

3. การพฒันาโครงสร้างขบวนการ 
สหกรณ์และระบบเครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
    สหกรณ์ 

 

5. การพฒันาระบบสนบัสนุน
ขบวนการสหกรณ์ 

 

3.1 พฒันาองคก์รกลางระดบัสูงของขบวนการสหกรณ์ให้
มีศักยภาพในการประกอบภารกิจท่ี พึงมีต่อขบวนการ 
สหกรณ์ 

3.2 ทบทวนประเภทสหกรณ์ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ความต้องการของสมาชิกอย่างแท้จริงและแก้ปัญหาการ
ด าเนินการท่ีผิดกฎหมายของสหกรณ์ 

3.3 ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสหกรณ์ขั้น
ปฐมให้มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาสู่ความเป็น อิสระ มีประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผล  และมีความเป็นธรรมาภิบาล 

3.4 ปรับปรุงโครงสร้างขบวนการสหกรณ์ให้เขม้แข็งและ
เอ้ือต่อการให้บริการสมาชิกตามแนวทางของการผสมผสาน
ในแนวด่ิงจากล่างข้ึนสู่บน 

3.5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้ งภายในขบวนการ 
สหกรณ์และภายนอกขบวนการสหกรณ์เพ่ือใหเ้กิดพลงัความ
ร่วมมือ  

4.1 ปรับปรุงโครงสร้างและระบบกฎหมายสหกรณ์ให้ง่าย
ต่อความเขา้ใจ 

4.2 ยกร่างกฎหมายฉบับใหม่ให้มีเน้ือหาของกฎหมายท่ี
เอ้ือต่อการด าเนินงานของสหกรณ์และการพฒันาขบวนการ 
สหกรณ์ 

5.1 สนับสนุนดา้นวิชาการให้เอ้ือต่อการพฒันาขบวนการ 
สหกรณ์ตามวสิยัทศัน์ในแผนพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ 

 
5.2 สนับสนุนดา้นการเงินให้มีระบบการเงินท่ีเอ้ือต่อการ

พฒันาขบวนการสหกรณ์ 
5.3 สนบัสนุนดา้นการตลาดแก่ขบวนการสหกรณ์ 
 
5.4 สนบัสนุนดา้นเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือ

ต่อการพฒันาขบวนการสหกรณ์ 
5.5 สนับสนุนด้านการบริหารจดัการท่ีเอ้ือต่อการพฒันา

องคก์ร(สหกรณ์) 
 

กสส.,สสท. 
ชุมนุมฯ 

กสส.,สสท. 
ชุมนุมฯ 

กสส.,สสท. 
ชุมนุมฯ 

 

กสส.,สสท. 
ชุมนุมฯ 

กสส.,กตส.,สสท. 
ชุมนุมฯ 
 

กสส.,กตส.,
ขบวนการฯ,
รัฐบาล.,รัฐสภา 

กสส.,สสท., 
ชุมนุมฯ , สกว., 
สถาบนัการศึกษา 
ธกส.,กสส.,
ชุมนุมฯ,สหกรณ์ 
กสส.,พณ., 
ชุมนุมฯ,สหกรณ์ 
กสส.,กตส.,สสท. 
ชุมนุมฯ 
กสส.,กตส.,สสท. 
ชุมนุมฯ,สหกรณ์ 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับ 
ผดิชอบหลกั 

 

 

6. การพฒันาความรู้ความเข้าใจเร่ือง
สหกรณ์ให้ถูกต้องและเห็น
ความส าคญัของการสหกรณ์ 

 
 

5.6 สนบัสนุนดา้นการดูแลตรวจสอบอยา่งเหมาะสม และ
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาขบวนการสหกรณ์ 

6.1 สร้างความเขา้ใจให้นักการเมืองเห็นความส าคญัและ
สนบัสนุนนโยบายดา้นสหกรณ์อยา่งเหมาะสม 

6.2 ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจด้านสหกรณ์และการ
ตระหนกัเห็นความส าคญัของสหกรณ์ใหแ้ก่เยาวชน 

6.3 พฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ์พระสงฆ์และ
บุคลากรของศาสนาต่างๆ ให้มีความรู้และเขา้ใจวชิาการดา้น
สหกรณ์ 

6.4 สร้างความเขา้ใจและความสมัพนัธ์อนัดีกบัส่ือมวลชน 
 
6.5 ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนตระหนกัเห็นความส าคญั

ของสหกรณ์ 
6.6 พฒันาความรู้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้รู้และเขา้ใจ

งานสหกรณ์อยา่งถูกตอ้ง 
 

กสส.,กตส., 
ขบวนการฯ 

กสส.,สสท.,
ชุมนุมฯ,สหกรณ์ 
ศธ.,กสส.,สสท. 
ชุมนุมฯ,สหกรณ์ 
สถาบนัการศึกษา 
กสส.,สสท.,
ชุมนุมฯ,สหกรณ์ 
กสส.,สสท.,
ชุมนุมฯ,สหกรณ์ 
กสส.,สสท.,
ชุมนุมฯ,สหกรณ์ 
กสส.,สสท.,
ชุมนุมฯ,สหกรณ์ 
 

หมายเหตุ  กสส.   คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

  กตส.  คือ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
  สสท.  คือ สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 
  ชมุนมุฯ  คือ ชมุนมุสหกรณ์ระดบัประเทศ 
  สธ.  คือ กระทรวงสาธารณสขุ 
  พณ.  คือ  กระทรวงพาณิชย์ 
  ศธ.  คือ กระทรวงศกึษาธิการ 
  สกว.  คือ ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั 
  สถาบนัการศกึษา คือ สถาบนัการศกึษาที่มกีารเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์ 
  พอช.  คือ สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน 
  ขบวนการฯ คือ ขบวนการสหกรณ์ ซึง่ประกอบด้วย สหกรณ์ขัน้ปฐม ชมุสหกรณ์ 

ทกุระดบั และ สสท. 
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3.  การติดตามและประเมนิผล 
3.1 การท าตัวช้ีวัดในการติดตามประเมินผล   เพื่อให้การวดัผลการด าเนินการและผลส าเร็จ

ตามยุทธศาสตร์การพฒันาการสหกรณ์ คณะอนุกรรมการร่างนโยบายและแผนพฒันาการสหกรณ์จะตอ้ง
แต่งตั้งคณะท างาน  เพื่อจดัท าตวัช้ีวดัในการติดตามประเมินผล 

3.2 การติดตามและประเมินผล  ส าหรับในขั้นตอนของการด าเนินงานคณะอนุกรรมการ 
ร่างนโยบายและวางแผนพฒันาการสหกรณ์ แต่งตั้งคณะท างานเพื่อวางระบบการติดตามและประเมินผล
การด าเนินการจากหน่วยงานต่างๆ  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการติดตามและประเมินผลมาใช้ทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางด าเนินการและแผนงาน/โครงการต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ค าส่ังคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ 
ท่ี   1 /2544 

เร่ือง  ปรับปรุงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างนโยบายและวางแผนพฒันาการสหกรณ์ 

______________________________ 
 

 ตามค าสั่งคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ ท่ี 1/2543  สั่ง ณ วนัท่ี 4 สิงหาคม 
พ.ศ. 2543 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างนโยบายและวางแผนพฒันาการสหกรณ์ และคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนการขยายธุรกิจของสหกรณ์ รวม 2 คณะ นั้น 
 เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ในการปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย อาศยัอ านาจตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ คร้ังท่ี 2/2544 เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2544 จึงยกเลิก
ค าสั่งคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ ท่ี 1/2543 สั่ง ณ วนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เฉพาะท่ี
แต่งตั้ งชุดคณะอนุกรรมการร่างนโยบายและวางแผนพัฒนาการสหกรณ์ กับปรับปรุงและแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการร่างนโยบายและวางแผนพัฒนาการสหกรณ์ใหม่  โดยมีองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการ ดงัน้ี 
 1.  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานอนุกรรมการ 
 2.  อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการ 
 3.  ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ เป็นอนุกรรมการ 
  และสังคมแห่งชาติ 
 4.  ผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอนุกรรมการ 
 (ในคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ) 
 5.  ผูแ้ทนส านกังบประมาณ เป็นอนุกรรมการ 
  (ในคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ) 
 6. ผูแ้ทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) เป็นอนุกรรมการ 
  (ในคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ) 

 7.  ผูท้รงคุณวฒิุ (รายช่ือล าดบัท่ี 1 ในค าสั่งแต่งตั้ง เป็นอนุกรรมการ 
 ผูท้รงคุณวฒิุ) 
 8. ประธานคณะกรรมการด าเนินการชุมนุมสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการ 
 ระดบัประเทศ ประเภทละ 1 คน 
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 9. ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร เป็นอนุกรรมการ 
  แห่งประเทศไทย 
 10. ประธานกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการ 
  แห่งประเทศไทย 
 11. ผูอ้  านวยการกองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
 12. หวัหนา้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพฒันาการ เป็นอนุกรรมการและ 
  สหกรณ์แห่งชาติ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผูช่้วยเลขานุการ 

 ใหค้ณะอนุกรรมการร่างนโยบายและวางแผนพฒันาการสหกรณ์ มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
1) จดัท าร่างนโยบายและวางแผนพฒันาการสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการพฒันาการ

สหกรณ์แห่งชาติ 
2) พิจารณาศึกษา วเิคราะห์และกลัน่กรองงานดา้นนโยบายและแผนพฒันาสหกรณ์ท่ีจะ

เสนอคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
3) น าเสนอมาตรการหรือแนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนขอ้ขดัขอ้งท่ี

ท าให้นโยบายและแผนพฒันาการสหกรณ์ไม่บรรลุเป้าหมาย ต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์
แห่งชาติ 

4) แต่งตั้งคณะท างานไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 

 ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

                    สั่ง ณ วนัท่ี     8    มกราคม  พ.ศ.  2544 
 
 
 ลงนาม        ชูชีพ  หาญสวสัด์ิ 

                         (นายชูชีพ  หาญสวสัด์ิ) 
                    รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                     ประธานกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ 
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