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การขับเคลือ่นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 

กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คํานํา 
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ไดรับความรวมมือทางวิชาการจากสถาบัน

พัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนที่ปรึกษาในการยกรางแผนพัฒนา
การสหกรณ ฉบับที่ 3 ตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) โดยราง
แผนดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) ในการประชุม คพช. 
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 เพ่ือใหกระทรวงเกษตรและสหกรณนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตอไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบในหลักการ 
การประกาศใหสหกรณเปนวาระแหงชาติ ในโอกาสทศวรรษครบ 100 ป ของการสหกรณไทย ในป 2559 
โดยสนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณใหเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณ ภายใต
ยุทธศาสตรที่ 4 ของยุทธศาสตรวาระแหงชาติดานการสหกรณ และคณะรัฐมนตรี มีมติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  
22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยในยุทธศาสตรที่ 4 
สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณใหเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณ ใหกระทรวง
เกษตรและสหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ิมเติมประเด็นการพัฒนาใหสหกรณดําเนินการไดอยางเปน 
มืออาชีพ โปรงใส และตรวจสอบได  

กรมสงเสริมสหกรณในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  (คพช.) และ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณใหเปนเครื่องมือในการสราง
ความเขมแข็งของขบวนการสหกรณ  ตระหนักดีถึงความสําคัญของการทําความเขาใจกับทุกภาคสวน 
เพ่ือใหการสนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 ไปสูการปฏิบัติ จึงไดจัดทําหนังสือ การขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) โดยคัดเนื้อหาในสวนที่เปนสาระสําคัญของ
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) พรอมทั้งจัดเรียงลําดับเนื้อหาโดยมีวัตถุประสงคให 
ผูปฏิบัติเขาใจไดวา เมื่อตัดสินใจเลือกดําเนินการตามแผนงาน/โครงการของประเด็นยุทธศาสตรนั้นแลว จะตอง
กําหนดกิจกรรมและ/หรือขั้นตอนการดําเนินแผนงาน/โครงการที่สงผลหรือมุงใหเกิดผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 
ในเรื่องใด จึงมิไดลําดับหัวขอตามหลักของการจัดทําแผนยุทธศาสตร แตเนนการนําเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร
มาปรับสูการขับเคลื่อน ปรับปรุงขอความบางสวนใหสมบูรณ ตรวจแกไขคําผิด และเพ่ิมเติมเนื้อหาในสวนของ
แนวทางในการบริหารการขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ ยุทธศาสตรที่ 4 หรือแผนพัฒนาการสหกรณ 
ฉบับที่ 3 ไปสูการปฏิบัติ ซึ่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณ 
ใหเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณ มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางนี้ ในการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 รวมทั้งไดเพ่ิมเอกสารในสวนของ
ภาคผนวกเกี่ยวกับองคคณะตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนาการสหกรณ เพ่ือใหทุกภาคสวนนําไปปรับใชใน
การบูรณาการการทํางานรวมกันไดมากยิ่งขึ้น 

 
กลุมแผนงาน กองแผนงาน กรมสงเสริมสหกรณ 

ฝายเลขานุการ คพช. และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 4  
สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณใหเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณ 

มิถุนายน 2557 
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การขับเคลือ่นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 

กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสหกรณ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อาศัยจุดแข็งในการชอนโอกาส ในขณะเดียวกัน ก็จําเปนตองลดจุดออนและ

พลิกวิกฤตเปนโอกาส ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 

1.1 วิสัยทัศน (Vision) 
จากการที่การสหกรณเปนอุดมการณที่สังคมยอมรับวา เปนองคกรที่สงเสริมความสามัคคี ชวยเหลือ

เกื้อกูลกันระหวางสมาชิกทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ถือเปนเสาหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ มีกฎหมายรองรับ มีหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนชวยเหลือ สามารถแกปญหาทุนนิยมสุดโตง  
(มือใครยาวสาวไดสาวเอา เห็นแกตัว เอารัดเอาเปรียบกัน  ฯลฯ) และสังคมนิยมสุดขั้ว (พ่ึงรัฐสวัสดิการ 
มากเกินไป) ซึ่งสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
(มาตรา 78(1) และมาตรา 83) เอ้ือตอการพัฒนาระบบการสหกรณใหสามารถพ่ึงตนเองได ตลอดจนนโยบาย
ของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยสนับสนุนและสงเสริมการสหกรณผานกลไกของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งมีเจาหนาที่กระจายทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค   
จึงกําหนดเปนวิสัยทัศนของแผนนี้ ไดวา วิสัยทัศนของการสหกรณไทย คือ 

“การสหกรณเปนกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก” 
1.2 พันธกิจ (Mission) 

จากหลักการเดียวกันกับการกําหนดวิสัยทัศน สามารถนํามาใชในการกําหนดพันธกิจที่สนับสนุน
วิสัยทัศน ไดดังนี้ “มุงสรางระบบสหกรณที่มีคุณคา จากการดําเนินงานที่เปนเลิศ มีผลสัมฤทธิ์สูง กาวหนา
และเปนประโยชนตอสมาชิก และสงัคม” 

โดยกลุมผลงานหลัก (Key Result Areas) ของยุทธศาสตรในแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 จะเปน
การสืบสานพันธกิจของยุทธศาสตรในแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 ดังนี้ 

1. สรางคุณคาของระบบสหกรณ ใหคนศรัทธา เชื่อมั่นเรื่องคุณคาสหกรณและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. พัฒนาผูมีสวนเกี่ยวของกับการสหกรณ ใหมีความพรอม และสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาการสหกรณตามทิศทางของยุทธศาสตรในแผนการพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 

3. พัฒนาระบบสหกรณในทิศทางที่ เ อ้ือตอการดําเนินงานของสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล ขยายโอกาสการดําเนินธุรกิจสหกรณจากภายในสูภายนอก
ขบวนการสหกรณ เพ่ือนําประโยชนคืนกลับสูสมาชิก ชุมชน และสังคม อยางยั่งยืน 

4. พัฒนาระบบสนับสนุนดานการเงินในทิศทางที่เก้ือหนุนการดําเนินงานบนหลักการพ่ึงพาตนเองและ
การรวมมือกันของสหกรณ เพ่ือความมั่นคงและมีเสถียรภาพ 

1.3 เปาประสงค (Goals) 
เปาประสงคตอบสนองพันธกิจของยุทธศาสตรในแผนการพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 ดังนี้ 
1. เพ่ือใหคนไทยมีศรัทธาและความเชื่อมั่นในคุณคาสหกรณ อันจะกอใหเกิดจิตสํานึกความรวมมือ 

เกิดความสามัคคีของคนในชาติ และเขามามีสวนรวมในสหกรณในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมรวมกัน 
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การขับเคลือ่นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 
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2. เพ่ือสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค ในการขับเคลื่อนสหกรณไดอยางถูกตอง
เหมาะสม และเปนไปในทิศทางท่ีจะปรับตัวสูการเปนองคการพ่ึงพาตนเองของสหกรณ 

3. เพ่ือพัฒนาใหสหกรณมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
มีความมั่นคงและเขมแข็ง สามารถเปนที่พ่ึงของสมาชิกไดอยางยั่งยืน  และยกระดับความสามารถ
ของสหกรณ สําหรับภารกิจในการแกปญหาการประกอบอาชีพ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกสหกรณ 

4. เพ่ือสรางระบบการผลิตและการคาอยางเที่ยงธรรม ขยายโอกาสการทําธุรกิจสหกรณจากภายใน 
สูภายนอกขบวนการสหกรณ พัฒนารูปแบบการผลิตและการคาภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบกาวหนา (ทฤษฎีใหม 3 ขั้นตอน) เพ่ือใหมีมูลคาสูงขึ้นและกอใหเกิดความยั่งยืนในการ
ทําธุรกิจสหกรณ ภายใตสภาพแวดลอมที่มีการแขงขันสูง 

5. เพ่ือปรับกลไกและโครงสรางของระบบการเงินสหกรณไปในทิศทางที่เกื้อหนุนการพ่ึงพาตนเอง  
และการรวมมือกันระหวางสหกรณ ใหมีระบบการเงินที่เอ้ือตอการออม การสะสมทุน รวมถึงการ
กระจายโอกาสการเขาถึงแหลงทุนของสหกรณและสมาชิกสหกรณ 

1.4 ทิศทางการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร 
กรอบทิศทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 อาศัยยุทธศาสตร 

ที่มีความสมดุล (ตามหลัก Balanced Scorecard) เปนเครื่องมือและกลไกขับเคลื่อนใหบรรลุเปาประสงค 
ที่ตอบสนองพันธกิจ และมุงสูวิสัยทัศน ในการพัฒนาระบบสหกรณเพ่ือนําไปสูการตอบสนองสมาชิกและผูที่ 
เขามามีสวนรวมในระบบสหกรณ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งก็คือ การบรรลุวิสัยทัศน (รูปภาพที่ 1)  

 

วิสัยทศัน

พันธกิจ

เปาประสงค 1  คนศรัทธาและเช่ือมั่น
ในคุณคาสหกรณ

2  ผูนําการ
เปลีย่นแปลงทีม่ี
คุณสมบัติทีพึ่งประสงค

3  สหกรณมีการ
ดําเนินงานอยางมี
ประสทิธภิาพ ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

4  สรางระบบการผลติ
และการคาอยางเทีย่ง
ธรรม

5  ปรับกลไกและ
โครงสรางของระบบ
การเงินสหกรณไปใน
ทศิทางทีเ่ก้ือหนุนการ
พ่ึงพาตนเอง

ยทุธศาสตร ประสิทธผิล คุณภาพการบริการ ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาองคการ

การสหกรณเปนกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก

มุงสรางระบบสหกรณทีม่ีคุณคา จากการดําเนินงานทีเ่ปนเลิศ มีผลสัมฤทธิส์ูง กาวหนา และเปนประโยชนตอ
สมาชิก และสังคม

                

                

                

 
รูปภาพที่ 1 วิธีการบรรลุวิสัยทัศน โดยอาศัยยุทธศาสตร 
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การขับเคลือ่นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 
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สวนรูปภาพที่ 2 แสดงถึงการใช Balanced Scorecard ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในลักษณะ 
แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) 

ยทุธศาสตร 1. สหกรณเขมแขง็
2. เครือขาย

ขบวนการสหกรณ 3. ยอมรับสหกรณ 4. สหกรณกาวหนา

ประสิทธิผล สหกรณพ่ึงตนเอง

ระบบสหกรณเชื่อมโยงกลุม
อาชีพ/วิชาชีพ/กลุม

ประชาชนเพ่ือดาํเนินกิจการ
ดานเศรษฐกิจ

สงัคมใหความสาํคัญระบบ
สหกรณ

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
และสงัคมเพ่ิมขึ้น

                   

คุณภาพการ
บริการ

สมาชิกมีสวนรวมสงู
สมาชิกและเครือขายสหกรณ

เพ่ิมขึ้น
สมาชิกสหกรณไดรับการ

ปลกูฝงอุดมการณ
สมาชิกไดรับประโยชนสงู

                   

ประสิทธิภาพ
ในการ

ปฏบิตังิาน
การบริหารทีม่ีคุณภาพ

ความรวมมือในการบริหาร
จดัการเครือขายสหกรณ

เพ่ิมขึ้น

สมัพันธภาพระหวางสมาชิก
เพ่ิมขึ้น

กระบวนการบริการสะดวก 
รวดเร็ว

การดาํเนินธรุกิจในภาวะ
ความเสีย่งและการแขงขันสงู

 
การสรางภาพลกัษณ

สหกรณทีด่ี

                   

พัฒนา
องคการ

บคุลากรสหกรณสจุริต บคุลากรมีสมรรถนะสงู
บคุลากรมีความสามารถใน

งานบริการ
เทคโนโลยเีหมาะสม

บคุลากรสหกรณมีคุณธรรม
บคุลากรมีจติสาํนึกในการ

สรางความรวมมือ  
รูปภาพที่ 2 แผนที่ยุทธศาสตรเบื้องตน 
หมายเหตุ : 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการสหกรณเขมแข็ง หมายถึง การสรางความเขมแข็งใหแกสหกรณ ทั้งดาน
การบริหารจัดการและการปลูกฝงอุดมการณและคานิยมสหกรณใหแกผูที่เกี่ยวของ เปนยุทธศาสตรเชิงรับ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรเครือขายขบวนการสหกรณ หมายถึง การสรางและขยายเครือขายงาน
การสหกรณ จากการที่มีโอกาสในการพัฒนาดานการสหกรณ แตการดําเนินการดานการสหกรณยังออนแอ  
ตองอาศัยภาคสวนตาง ๆ รวมดําเนินงานชวยเหลือกัน เปนยุทธศาสตรเชิงพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรยอมรับการสหกรณ หมายถึง การสรางการยอมรับการสหกรณ  
ซึ่งการสหกรณมีจุดแข็งของการเปนสหกรณที่ไดเปรียบการดําเนินธุรกิจ ดวยการใหความรูและความเขาใจ 
การสหกรณแกทุกภาคสวน ประชาสัมพันธและสงเสริมกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ ซึ่งเปนจุดแข็ง สามารถนําไปใช
ในการปองกันวิกฤตที่สหกรณเผชิญอยู เปนยุทธศาสตรเชิงปองกัน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการสหกรณกาวหนา หมายถึง การขยายงานการสหกรณใหครอบคลุม
สังคมไทย จากการที่สหกรณมีความไดเปรียบและมีโอกาสในการพัฒนาดานการสหกรณ เปนยุทธศาสตรเชิงรุก 
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กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5
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การขับเคลือ่นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 

กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1.5 ยุทธศาสตร (Strategy) แยกตามประเดน็ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรยอยที่สัมพันธกับประเด็นยุทธศาสตร มีดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเขมแข็งใหแกสหกรณ (ยุทธศาสตรการสหกรณเขมแข็ง) 
 ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร 11 แผนงาน 

ยุทธศาสตรที่ 1.1 การปลูกฝงอุดมการณและคานิยมสหกรณใหแกผูที่เกี่ยวของ 
1. พัฒนาระบบและกลไกการสรางคุณคาสหกรณและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาการประชาสัมพันธเผยแพรคุณคาสหกรณและปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
3. เรงรัดกิจกรรมที่ปลูกฝงอุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ 

ยุทธศาสตรที่ 1.2 การบริหารจัดการขบวนการสหกรณ 
4. ผลักดันใหสหกรณใชมาตรฐานการบริหารในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ 
5. ผลักดันใหสหกรณใชการบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ  

และสงเสริมใหสหกรณมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนากลไกการประกันและลดความเสี่ยงทางการเงิน 
7. พัฒนาตัวแบบสหกรณท่ีดี และการปรับโครงสรางการบริหารการสหกรณ 
8. พัฒนาแนวทางปฏิบัติ "สหกรณใสสะอาด" และการจูงใจใหบุคลากรถือปฏิบัติ 
9. สงเสริมการบริหารจัดการสหกรณตามเกณฑคุณภาพ และวางกรอบการมีธรรมาภิบาล 

ในตัวแบบสหกรณ 
10. จัดระบบและกลไกการพัฒนาผูนําและผูมีสวนเกี่ยวของ 
11. ใชระบบคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: การสรางและขยายเครือขายงานการสหกรณ (ยุทธศาสตรเครือขายขบวนการสหกรณ) 
 ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร 11 แผนงาน 

ยุทธศาสตรที่ 2.1 การสรางและขยายเครือขายงานการสหกรณ 
1. พัฒนาระบบเครือขายความรวมมือในการเชื่อมรอยหวงโซมูลคา (Value Chain)  

และหวงโซอุปทาน (Supply Chain) 
2. สงเสริมการพัฒนาสหกรณในทุกระดับและทุกประเภทใหเปนไปในทิศทางเดียวกับ 

แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 
3. จัดระบบการสงเสริมเครือขายธุรกิจของสหกรณ 
4. เชื่อมโยงใหเกิดการสนับสนุนดานการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
5. สงเสริมสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) และชุมนุมสหกรณใหเปน 

องคการนําการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ 
6. เรงรัดการสรางกิจกรรมรวมของเครือขายสหกรณ 
7. สงเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการเงินระหวางสหกรณท่ีจดทะเบียนกับกลุมเกษตรกรและสหกรณ

ภาคประชาชน (กลุม/องคกรประชาชน) ที่มิไดจดทะเบียนเปนสหกรณ 
 
 

 



กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย6

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

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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การขับเคลือ่นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 

กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรที่ 2.2 การสรางและพัฒนาสมรรถนะผูนําและบุคลากรเครือขายงานการสหกรณ 
8. พัฒนาผูนําสหกรณที่มีคุณคา 
9. เรงรัดการนําระบบสมรรถนะ/ความเปนมืออาชีพมาใช 
10. สรางและปลูกฝงจิตสาธารณะแกบุคลากร 
11. ปรับกระบวนทัศนเจาหนาที่ภาครัฐและผูมีสวนเกี่ยวของใหสอดคลองกับ 

การสรางผูนําสหกรณ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: การสรางการยอมรับการสหกรณ (ยุทธศาสตรยอมรับการสหกรณ) 
 ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร 9 แผนงาน 

ยุทธศาสตรที่ 3.1 การสรางการยอมรบัการสหกรณ 
1. กําหนดมาตรการการจัดตั้งสหกรณท่ีเอ้ือตอการเปนองคการพ่ึงพาตนเอง 
2. สงเสริมสหกรณใหมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 

ยุทธศาสตรที่ 3.2 การประชาสัมพันธ และการสมาชิกสัมพันธ 
3. สงเสริมใหสมาชิกมีสวนรวมในการบริหาร 
4. พัฒนาระบบกลไกการสนับสนุน/เกื้อหนุนการพึ่งตนเองและบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ 

(CRM) 
5. เพ่ิมชองทางแกสมาชิกใหมีสวนรวม 
6. สงเสริมใหสหกรณทุกแหงมีแผนการรณรงคสมาชิกใหออมเงิน 
7. พัฒนาผลิตภัณฑและตราผลิตภัณฑสหกรณใหไดมาตรฐานเปนที่นิยม 
8. ประชาสัมพันธเชิงรุก 
9. สงเสริมสมรรถนะการใหบริการของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: การขยายงานการสหกรณใหครอบคลุมสังคมไทย (ยุทธศาสตรการสหกรณกาวหนา) 
 ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร 8 แผนงาน 

ยุทธศาสตรที่ 4.1 การขยายงานการสหกรณ 
1. สงเสริมสหกรณใหเปนผูประกอบการที่ดี 
2. สงเสริมระบบสนับสนุนสหกรณของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
3. สงเสริมการเปดตลาดใหมสําหรับสินคาและบริการสหกรณ 
4. เพ่ิมคุณภาพและปริมาณสวัสดิการแกสมาชิก 

ยุทธศาสตรที่ 4.2 การสนับสนุนการขยายงานการสหกรณ 
5. แกไขกฎหมาย ขอบังคับ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณแหงชาติใหเปนไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาการสหกรณ 
6. เรงรัดการปรับปรุงงาน 
7. พัฒนาเทคโนโลยีที่ตอเนื่อง 
8. พัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณผานแมขาย 

 
 



กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7
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การขับเคลือ่นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 

กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2. แผนปฏิบัติการ 
แผนปฏิบัติการในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ ประมาณการงบประมาณและหนวยงานรับผิดชอบ 

เพ่ือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 ไปสูการปฏิบัติ ปรากฏตามตารางตอไปนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเขมแข็งใหแกสหกรณ (ยุทธศาสตรการสหกรณเขมแข็ง) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
รวม 2 ยุทธศาสตร 11 แผนงาน  

25 โครงการ 

ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท) 
2555 2556 2557 2558 2559 
433.5 466.0 518.0 550.0 616.0 

ยุทธศาสตรที่ 1.1 การปลูกฝงอุดมการณและคานิยมสหกรณใหแกผูที่เกี่ยวของ 

ที่ โครงการ 
ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก/
สนับสนุน 2555 2556 2557 2558 2559 

แผนงานที่ 1.1 พัฒนาระบบและกลไกการสรางคุณคาสหกรณและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1 วิจัยเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการสรางคุณคาสหกรณและ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.0 - 4.0 - 4.0 กสส./สสท./

สถาบันการศกึษา 

2 ผสมผสานกิจการสหกรณตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 38.0 41.0 46.0 50.0 55.0 กสส./สสท./ 
ชุมนุมสหกรณ 

แผนงานที่ 1.2 พัฒนาการประชาสมัพันธเผยแพรคุณคาสหกรณและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1 เผยแพรคุณคาสหกรณแกสหกรณภาคประชาชน 75.0 82.0 91.0 100.0 110.0 กสส./สสท./ 

อ.ส.ม.ท. 

2 รายการสหกรณสูประชาชนผานเครือขายประชาสัมพันธ 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 สสท./ชุมนุม
สหกรณ/กรม
ประชาสัมพันธ/ 
อ.ส.ม.ท. 

แผนงานที่ 1.3 เรงรัดกิจกรรมที่ปลูกฝงอุดมการณ หลักการ และวธิีการสหกรณ 
1 ปลูกฝงอุดมการณสหกรณใหกับสหกรณเดิม 23.0 25.0 28.0 30.0 33.0 กสส./สสท. 

2 ฝกอบรมเพื่อพัฒนาหลักการและวิธีการสหกรณใหกับ 
สหกรณตั้งใหม 

4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 กสส./สสท./
สถาบันการศกึษา 

3 วิจัยเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของอุดมการณแตละประเภท 3.5 - 4.0 - 4.0 กสส./สสท./
สถาบันการศกึษา 

4 พัฒนาจัดตั้งสถาบันนักบริหารสหกรณมืออาชีพ 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 กสส./สสท./
สถาบันการศกึษา 

 ยุทธศาสตรที่ 1.1 รวม 3 แผนงาน 8 โครงการ 156.5 163.0 188.0 195.0 223.0  

หมายเหตุ : ในโอกาสที่การสหกรณของไทยครบรอบหนึ่งรอยปในป พ .ศ. 2559 ใหอาศัยแผนงานที่เตรียมงานลวงหนา 
ในป 2557-2558 และจัดงานครบรอบหนึ่งรอยปในป พ.ศ. 2559 

*ชื่อยอหนวยงานที่ใชในแผนปฏิบัติการ 
  กสส. = กรมสงเสริมสหกรณ, สสท. = สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย, อ.ส.ม.ท. = องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย, กค.=กระทรวงการคลัง, 
  คพช. = คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ, กตส. = กรมตรวจบญัชีสหกรณ, ธ.ก.ส. = ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร,  
  วท. = กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 



กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย8

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

กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรที่ 1.2 การบริหารจัดการขบวนการสหกรณ 

ที่ โครงการ ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงานรับผิดชอบหลัก/
สนับสนุน 

2555 2556 2557 2558 2559 

แผนงานที่ 1.4 ผลักดันใหสหกรณใชมาตรฐานการบริหารในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ 
1 ประกวดมาตรฐานการบริหารการสหกรณดีเดน 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 คพช./กสส./กตส. 
2 พัฒนาการบริหารสหกรณตามแนวทางการบรหิาร

กิจการบานเมืองที่ดี 
8.0 9.0 10.0 10.0 11.0 กสส./สสท./สถาบนัการศกึษา 

แผนงานที่ 1.5 ผลักดันใหสหกรณใชการบริหารความเสีย่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ  
และสงเสรมิใหสหกรณมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
1 จัดการความรูเร่ืองการควบคุมภายในและ 

การบรหิารความเสี่ยงในสหกรณ 
23.0 25.0 28.0 30.0 33.0 กตส./กสส./ธ.ก.ส./สหกรณ/

ขบวนการสหกรณ 
2 สงเสริมใหสหกรณมีระบบควบคุมภายใน 

การบรหิารความเสี่ยง 
15.0 17.0 19.0 20.0 22.0 กตส./กสส./ธ.ก.ส./สหกรณ/

ขบวนการสหกรณ 

แผนงานที่ 1.6 พัฒนากลไกการประกันและลดความเสี่ยงทางการเงิน 
1 กองทุนประกันเงินฝากในระดับ (National Pool) 12.0 13.0 14.0 15.0 17.0 คพช./สสท./ธ.ก.ส./ 

ชุมนุมสหกรณ 
2 พัฒนาระบบเตือนภัยดานการเงินสหกรณ 23.0 25.0 28.0 30.0 33.0 กตส./สหกรณ/ธ.ก.ส./กค. 
3 พัฒนากลไกที่ปรึกษาดานการเงินแกสหกรณ 12.0 13.0 14.0 15.0 17.0 กตส./กสส./ธ.ก.ส./กค. 

แผนงานที่ 1.7 พัฒนาตัวแบบสหกรณที่ดี และการปรับโครงสรางการบริหารการสหกรณ 
1 พัฒนาตัวแบบสหกรณที่ดีประเภทตาง ๆ 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 กสส./สสท./ชุมนุมสหกรณ/

สถาบันการศกึษา 
2 การปรับโครงสรางการบริหารการสหกรณ 4.0 4.0 - - - กสส./สสท./ชุมนุมสหกรณ/

สถาบันการศกึษา 

แผนงานที่ 1.8 พัฒนาแนวทางปฏิบัติ “สหกรณใสสะอาด”  และการจูงใจใหบุคลากรถือปฏิบัติ 
1 ประกวด “สหกรณใสสะอาด” ดีเดนประจําป 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 คพช./กสส. 

2 พัฒนานักบริหารสหกรณใสสะอาดดีเดน 12.0 13.0 14.0 15.0 17.0 คพช./สสท. 

แผนงานที่ 1.9 สงเสรมิการบริหารจัดการสหกรณตามเกณฑคุณภาพ และวางกรอบการมีธรรมาภิบาลในตัวแบบสหกรณ 
1 สงเสริมการบริหารจัดการสหกรณตามเกณฑ

คุณภาพและวางกรอบการมีธรรมาภิบาล 
27.0 29.0 32.0 35.0 39.0 กสส./สสท. 

2 ประกาศเกยีรตคิณุสหกรณคณุภาพประจําป  
(Co-op Quality Award) 

2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 คพช./กสส. 

แผนงานที่ 1.10 จัดระบบและกลไกการพัฒนาผูนําและผูมีสวนเกี่ยวของ 
1 พัฒนาระบบกลไกการพัฒนาผูนําและผูมีสวน

เกี่ยวของกับการสหกรณ 
23.0 25.0 28.0 30.0 33.0 กสส./สสท./ สถาบันการศกึษา 

2 เสริมสมรรถนะผูนําและผูมีสวนเกี่ยวของกับการ
สหกรณ 

38.0 41.0 46.0 50.0 55.0 กสส./สสท./ สถาบันการศกึษา 

แผนงานที่ 1.11 ใชระบบคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในสหกรณตามแนว

ทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
56.0 62.0 68.0 75.0 82.0 กสส./สสท./ สถาบันการศกึษา 

2 เสริมสรางจริยธรรมและคุณธรรมในสหกรณ 12.0 13.0 14.0 15.0 17.0 กสส./สสท./ สถาบันการศกึษา 

 ยุทธศาสตรที่ 1.2 รวม 8 แผนงาน  
                          17 โครงการ 

277.0 303.0 330.0 355.0 393.0  



กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9

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

กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางและขยายเครือขายงานการสหกรณ  
(ยุทธศาสตรเครือขายขบวนการสหกรณ) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
รวม 2 ยุทธศาสตร 11 แผนงาน  

16 โครงการ 

ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท) 
2555 2556 2557 2558 2559 
521.0 574.0 634.0 692.0 761.0 

ยุทธศาสตรที่ 2.1 การสรางและขยายเครือขายงานการสหกรณ 

ที่ โครงการ 
ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก/
สนับสนุน 2555 2556 2557 2558 2559 

แผนงานที่ 2.1 พัฒนาระบบเครือขายความรวมมือในการเชื่อมรอยหวงโซมลูคา (Value Chain) และหวงโซอุปทาน (Supply Chain) 
1 พัฒนาระบบเครือขายในการเชื่อมรอยหวงโซมูลคา (Value 

Chain) 
60.0 66.0 73.0 80.0 88.0 กสส./ 

สถาบันการศกึษา 

2 สงเสริมและพัฒนาระบบหวงโซอุปทาน (Supply Chain) 38.0 41.0 46.0 50.0 55.0 กสส./สสท./ 
ชุมนุมสหกรณ 

แผนงานที่ 2.2 สงเสรมิการพัฒนาสหกรณในทุกระดับและทุกประเภทใหเปนไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 
1 สัมมนาระดบัชาตกิารพฒันาการสหกรณ 

ในชวงป พ.ศ. 2555-2559 
6.0 7.0 7.0 8.0 9.0 คพช./กสส. 

2 ประเมินผลการพัฒนาการสหกรณตามแผนพัฒนาการ
สหกรณ ฉบับที่ 3 

3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 กสส./ 
สถาบันการศกึษา 

แผนงานที่ 2.3 จัดระบบการสงเสริมเครือขายธุรกิจของสหกรณ 
1 พัฒนาระบบการสงเสริมเครือขายธุรกิจสหกรณ 56.0 62.0 68.0 75.0 82.0 กสส./สสท. 

แผนงานที่ 2.4 เชื่อมโยงใหเกิดการสนับสนุนดานการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
1 เช่ือมโยงระบบการเงินภายใตกลไกของ ธ.ก.ส. รวมกบั  

ชุมนุมสหกรณ 
15.0 17.0 19.0 20.0 22.0 ธ.ก.ส./ 

ชุมนุมสหกรณ 

แผนงานที่ 2.5 สงเสรมิสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) และชุมนมุสหกรณใหเปน 
องคการนําการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ 

1 สัมมนา สสท. และชุมนุมสหกรณในการขับเคลื่อน 
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบบัที่ 3 

15.0 17.0 19.0 20.0 22.0 คพช./กสส. 

2 สัมมนาผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณประจําป 19.0 21.0 23.0 25.0 28.0 คพช./กสส. 

แผนงานที่ 2.6 เรงรัดการสรางกิจกรรมรวมของเครือขายสหกรณ 
1 พัฒนาและสงเสริมกิจกรรมรวมของเครือขายสหกรณ 45.0 50.0 55.0 60.0 66.0 กสส./สสท. 

แผนงานที่ 2.7 สงเสรมิการเชื่อมโยงธรุกิจการเงินระหวางสหกรณที่จดทะเบียนกับกลุมเกษตรกรและสหกรณภาคประชาชน  
  (กลุม/องคกรประชาชน) ที่มิไดจดทะเบียนเปนสหกรณ 

1 เช่ือมโยงธุรกิจการเงินระหวางสหกรณกับเกษตรกร 12.0 13.0 14.0 15.0 17.0 กสส./ธ.ก.ส. 

 ยุทธศาสตรที่ 2.1 รวม 7 แผนงาน 10 โครงการ 269.0 297.0 328.0 357.0 393.0  



กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย10

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

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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การขับเคลือ่นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 

กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรที่ 2.2 การสรางและพัฒนาสมรรถนะผูนําและบุคลากรเครือขายงานการสหกรณ 

ที่ โครงการ 
ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก/
สนับสนุน 2555 2556 2557 2558 2559 

แผนงานที่ 2.8 พัฒนาผูนําสหกรณที่มีคุณคา 
1 สรางตัวแบบกระบวนการสรางผูนําสหกรณที่มีคุณคา 15.0 17.0 19.0 20.0 22.0 สสท./กสส./

สถาบันการศกึษา 

แผนงานที่ 2.9 เรงรัดการนําระบบสมรรถนะ/ความเปนมืออาชีพมาใช 
1 เพิ่มสมรรถนะบุคลากรของสหกรณ 75.0 82.0 91.0 100.0 110.0 กสส./

สถาบันการศกึษา 

2 พัฒนานักบริหารการสหกรณมืออาชีพ 56.0 62.0 68.0 75.0 82.0 กสส./
สถาบันการศกึษา 

แผนงานที่ 2.10 สรางและปลูกฝงจิตสาธารณะแกบุคลากร 
1 เสริมสรางและปลูกฝงจิตสาธารณะแกบุคลากรของสหกรณ

ทั่วประเทศ 
38.0 41.0 46.0 50.0 55.0 กสส./

สถาบันการศกึษา 

แผนงานที่ 2.11 ปรับกระบวนทัศนเจาหนาที่ภาครัฐและผูมีสวนเกี่ยวของใหสอดคลองกับการสรางผูนําสหกรณ 
1 สัมมนาเจาหนาที่ภาครัฐและผูนําสหกรณ 56.0 62.0 68.0 75.0 82.0 กสส./สสท. 

2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความรวมมือระหวาง
สหกรณทุกประเภทกับภาครัฐ 

12.0 13.0 14.0 15.0 17.0 กสส./
สถาบันการศกึษา 

 ยุทธศาสตรที่ 2.2 รวม 4 แผนงาน 6 โครงการ 252.0 277.0 306.0 335.0 368.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11

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

กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสรางการยอมรับการสหกรณ (ยุทธศาสตรยอมรับการสหกรณ) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
รวม 2 ยุทธศาสตร 9 แผนงาน  

18 โครงการ 

ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท) 
2555 2556 2557 2558 2559 
319.0 352.0 385.0 416.0 460.0 

ยุทธศาสตรที่ 3.1 การสรางการยอมรับการสหกรณ 

ที่ โครงการ 
ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก/
สนับสนุน 2555 2556 2557 2558 2559 

แผนงานที่ 3.1 กําหนดมาตรการการจัดต้ังสหกรณที่เอ้ือตอการเปนองคการพึ่งพาตนเอง 
1 เสริมสรางและปรับปรุงมาตรการการจัดตั้งสหกรณใหมใหเปน

องคการพึ่งพาตนเอง 
7.0 7.0 8.0 9.0 10.0 กสส./สสท./ธ.ก.ส. 

2 สนับสนุนสหกรณพึ่งพาตนเองรูปแบบตาง ๆ 8.0 9.0 10.0 10.0 11.0 กสส./สสท./ธ.ก.ส. 

3 รณรงคใหสหกรณมีกลไกการสะสมทุนจากแหลงเงินทุน
ภายในสหกรณเพิ่มขึ้น 

12.0 13.0 14.0 15.0 17.0 กสส./สสท./ธ.ก.ส. 

แผนงานที่ 3.2 สงเสรมิใหสหกรณมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 
1 สัมมนาหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาระบบและกลไก

สงเสริมสหกรณใหมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 
8.0 9.0 10.0 10.0 11.0 กสส./สสท./ธ.ก.ส. 

2 สงเสริมสหกรณใหมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 15.0 17.0 19.0 20.0 22.0 กสส./สสท./ธ.ก.ส. 

 ยทุธศาสตรที่ 3.1 รวม 2 แผนงาน 5 โครงการ 50.0 55.0 61.0 64.0 71.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย12

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

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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การขับเคลือ่นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 

กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรที่ 3.2 การประชาสัมพันธ และการสมาชิกสัมพันธ 

ที่ โครงการ 
ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก/
สนับสนุน 2555 2556 2557 2558 2559 

แผนงานที่ 3.3 สงเสรมิใหสมาชิกมสีวนรวมในการบริหาร 
1 จัดเวทีสัมมนาระดับชาติ “สมาชิกสัมพันธ” 20.0 22.0 24.0 26.0 29.0 คพช./กสส. 

2 สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารงานสหกรณ 23.0 25.0 28.0 30.0 33.0 กสส./สสท. 

แผนงานที่ 3.4 พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุน/เกื้อหนุนการพึ่งตนเองและบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ (CRM) 
1 สัมมนาหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาระบบและกลไก 

การพึ่งพาตนเองของสหกรณ 
15.0 17.0 19.0 20.0 22.0 กสส./สสท./ธ.ก.ส. 

2 สงเสริมเครือขายการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ (CRM) 40.0 44.0 48.0 53.0 58.0 กสส./สสท./ธ.ก.ส. 

แผนงานที่ 3.5 เพิ่มชองทางแกสมาชกิใหมีสวนรวม 
1 จัดทํา Website สื่อขาวสารระหวางสมาชิก 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 กสส. 

2 จัดทําวารสาร “สมาชิกสหกรณสัมพันธ” 12.0 13.0 14.0 15.0 17.0 สสท./กสส. 

แผนงานที่ 3.6 สงเสรมิใหสหกรณทุกแหงมแีผนการรณรงคสมาชิกใหออมเงนิ 
1 จัดทําบัญชีครัวเรือน 15.0 17.0 19.0 20.0 22.0 กสส./กตส. 

2 รณรงคสมาชิกออมเงินตอเนื่อง 12.0 13.0 14.0 15.0 17.0 กสส./สสท./
สหกรณ/ธ.ก.ส. 

แผนงานที่ 3.7 พัฒนาผลิตภัณฑและตราผลิตภัณฑสหกรณใหไดมาตรฐานเปนที่นิยม 
1 จัดทําฐานขอมูลสินคามาตรฐานสหกรณ 20.0 22.0 24.0 26.0 29.0 กสส./สหกรณ 

2 สงเสริมการบมเพาะธุรกจิเพื่อสรางมาตรฐานผลติภณัฑ 
และตราผลติภณัฑสหกรณ 

40.0 44.0 48.0 53.0 58.0 ธ.ก.ส./กสส. 

แผนงานที่ 3.8 ประชาสมัพันธเชิงรุก 
1 สรางภาพลักษณของสหกรณประเภทตาง ๆ 6.0 7.0 7.0 8.0 9.0 สหกรณ/กสส. 

2 ประชาสัมพันธผลงานสหกรณผานสื่อมวลชน 12.0 13.0 14.0 15.0 17.0 สหกรณ/กสส. 

แผนงานที่ 3.9 สงเสรมิสมรรถนะการใหบริการของบุคลากร 
1 เพิ่มสมรรถนะการใหบริการของบุคลากร 50.0 55.0 60.0 66.0 72.0 สหกรณ 

 ยุทธศาสตรที่ 3.2 รวม 7 แผนงาน 13 โครงการ 269.0 297.0 324.0 352.0 389.0  

 
 
 
 
 
 
 



กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13

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

กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การขยายงานการสหกรณใหครอบคลุมสังคมไทย  
(ยุทธศาสตรการสหกรณกาวหนา) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
รวม 2 ยุทธศาสตร 8 แผนงาน  

15 โครงการ 

ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท) 
2555 2556 2557 2558 2559 
274.0 303.0 332.0 362.0 398.0 

ยุทธศาสตรที่ 4.1 การขยายงานการสหกรณ 

ที่ โครงการ 
ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก/
สนับสนุน 2555 2556 2557 2558 2559 

แผนงานที่ 4.1 สงเสรมิสหกรณใหเปนผูประกอบการที่ดี 
1 พัฒนาสหกรณเชิงธุรกิจ 25.0 28.0 30.0 33.0 36.0 กสส. 

แผนงานที่ 4.2 สงเสรมิระบบสนับสนุนสหกรณของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
1 พัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศการบริหารจัดการสหกรณ 15.0 17.0 19.0 20.0 22.0 กสส./วท. 

2 พัฒนาระบบเตือนภยัสหกรณที่เหมาะสม 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 กตส./กสส./สสท. 

แผนงานที่ 4.3 สงเสรมิการเปดตลาดใหมสําหรับสินคาและบริการสหกรณ 
1 สรางเครือขายเช่ือมโยงระหวางสหกรณในกลุมประเทศที่มี

ศกัยภาพ 
3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 กสส./สสท. 

2 เปดตลาดใหมในประเทศและตางประเทศ 35.0 39.0 42.0 47.0 51.0 กสส./สสท./
กระทรวงการ
ตางประเทศ 

แผนงานที่ 4.4 เพิ่มคุณภาพและปริมาณสวัสดิการแกสมาชิก 
1 พัฒนาสวสัดกิารสาํหรบัสมาชกิสหกรณ 5.0 6.0 6.0 7.0 8.0 กสส./สสท./สหกรณ 

2 ปรบัปรุงคณุภาพสวสัดกิารสมาชิกสหกรณ 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 กสส./สสท./สหกรณ 

 ยุทธศาสตรที่ 4.1 รวม 4 แผนงาน 7 โครงการ 103.0 115.0 125.0 137.0 149.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย14

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

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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การขับเคลือ่นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 

กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรที่ 4.2 การสนับสนุนการขยายงานการสหกรณ 

ที่ โครงการ 
ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก/
สนับสนุน 2555 2556 2557 2558 2559 

แผนงานที่ 4.5 แกไขกฎหมาย ขอบังคับ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณและประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาการสหกรณ 

1 จัดการความรูดานกฎระเบียบการสหกรณ 35.0 38.0 42.0 46.0 51.0 กสส./สสท. 

2 ปรับปรุงพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการ
สหกรณ ฉบับที่ 3 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 กสส./สสท. 

3 รณรงคการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ 12.0 13.0 14.0 15.0 17.0 กสส. 

แผนงานที่ 4.6 เรงรัดการปรับปรุงงาน 
1 ปรับปรุงกระบวนการการใหบริการของสหกรณ 30.0 33.0 36.0 40.0 44.0 สหกรณ/กสส. 

2 พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 12.0 13.0 14.0 15.0 17.0 สหกรณ/กสส. 

แผนงานที่ 4.7 พัฒนาเทคโนโลยีที่ตอเนื่อง 
1 ปรับเปลี่ยนการใชเทคโนโลยีสมัยใหมของสหกรณ 15.0 17.0 19.0 20.0 22.0 สหกรณ 

2 การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของสหกรณ 35.0 39.0 43.0 47.0 52.0 สหกรณ 

แผนงานที่ 4.8 พัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณผานแมขาย 
1 พัฒนาระบบและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับชาติ 

(National Pool) 
30.0 33.0 37.0 40.0 44.0 สสท./วท. 

 ยุทธศาสตรที่ 4.2 รวม 4 แผนงาน 8 โครงการ 171.0 188.0 207.0 225.0 249.0  

 
 
 

รวม 4 ประเด็นยุทธศาสตร 
(8 ยุทธศาสตร 39 แผนงาน 74 โครงการ) 

ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท) 

2555 2556 2557 2558 2559 

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

 

 
 
 
 



กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15

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



กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย16

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

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17

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



กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย18

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

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19

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

กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4. การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ 
4.1 หลักการและวัตถุประสงคการบริหารจัดการแผนฯ สูการปฏิบัติ 

การบริหารจัดการแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 ไปสูการปฏิบัติเปนเรื่องที่สําคัญมากโดยเฉพาะ
ในชวงที่สังคมไทยเกิดปญหาตาง ๆ ที่มีผลกระทบในวงกวาง จําเปนที่ทุกภาคสวนตองรวมเปลี่ยนแปลง และ
สรางการสหกรณตามวิสัยทัศนของแผน ดวยการบริหารจัดการแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 ไปสูการปฏิบัติ
ที่เปนระบบและเปนขั้นตอนตามหลักของ P-D-C-A กลาวคือ  

- P: Plan ตองจัดทําแนวทางยุทธศาสตรใหชัดเจนทั้งวัตถุประสงค เปาหมายและแนวทาง ตองจัดทําระบบ
การบริหารจัดการ อาทิ กระบวนการ วิธีการและเครื่องมือตาง ๆ ในการนําทางและกํากับการบริหารจัดการแผน
ไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ  

- D: Do ทุกภาคสวนมีการปฏิบัติงานภายใตระบบที่ออกแบบไวอยางจริงจังและเต็มประสิทธิภาพ  
- C: Check ดําเนินการตรวจสอบติดตามความกาวหนา และประเมินผลที่สะทอนผลกระทบและความ

พึงพอใจของประชาชนที่มตีอผลการพัฒนาที่เกิดข้ึน 
- A: Act การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการดําเนินงานใหการขับเคลื่อนแผนบรรลุตามวัตถุประสงค

ที่กําหนด 
ดังนั้น ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 สูการปฏิบัติ จึงขึ้นอยูกับ 

ความชัดเจนของแผนและระบบการบริหารจัดการแผนสูการปฏิบัติ การรับรู เขาใจ และตระหนักถึงภารกิจ  
และความรับผิดชอบรวมกันของทุกภาคสวนในสังคมตอการพัฒนาประเทศภายใตทิศทางที่ไดรวมกันกําหนดขึ้น 
โดยมีหลักการและวัตถุประสงค ดังนี้ 

(1) หลักการ 
 แนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 อาศัยแนวพระราชดํารัส “เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา” เพ่ือสรางการยอมรับ และมีสวนรวมพัฒนาการสหกรณอยางกวางขวาง มุงใหเกิดการบูรณาการ
เชื่อมโยงแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 กับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการ
แผนดินของหนวยงานราชการ ยุทธศาสตรกระทรวง จังหวัดและกลุมจังหวัด และทองถิ่น  พรอมทั้งผลักดันให
สหกรณดําเนินการภายใตวิถีพอเพียง เพ่ือรวมพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม เปนการอยูร วมกันอยางมี
ความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และเกิดภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การบริหารจัดการ
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 จะตองดําเนินการบนหลักการสําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

1. ใหภาคีการพัฒนาสหกรณเขาใจ ยอมรับและใชแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 เปนกรอบทิศทางหลัก
ในการพัฒนาการสหกรณ ในขณะที่ภาคีการพัฒนาเขาใจบทบาทของตนเอง  ในการรวมพัฒนา
อยางชัดเจน 

2. กระจายการพัฒนาลงสูพ้ืนที่ตามแนวทาง “ภูมิสังคม” โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ ภารกิจ และ
การมีสวนรวม (Area Function Participation: A-F-P) ใหจังหวัดเปนพ้ืนที่ดําเนินการขับเคลื่อน
การพัฒนา และเปนจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสูระดับประเทศ และระดับประเทศสูชุมชน 

3. ใชปจจัยดานองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
การสหกรณในทุกสวนของระบบเศรษฐกิจและสังคม และในทุกพ้ืนที่ ทองถิ่น และชุมชน 

4. ใชกลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอยาง
บูรณาการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 
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การขับเคลือ่นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 

กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(2) วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 สูการปฏิบัติ สามารถสนอง

ความตองการของคนไทยทั้งประเทศ 
2. เพ่ือเสริมสรางบทบาททุกภาคีใหมีสวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3  

สูการปฏิบัติ เกิดความรวมมือ และดําเนินการแบบบูรณาการ 
3. เพ่ือเสริมสรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 สูการปฏิบัติ

ในทุกระดับอยางมีสัมฤทธิผล 
4. เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลเชื่อมโยงอยางเปนระบบตั้งแตภาพรวมของประเทศลงสูระดับ

ภูมิภาค พื้นที่ และชุมชน 

4.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ สูการปฏิบัติ 
(1) สงเสริมใหทุกภาคสวนใชหลักเขาใจ-เขาถึง-พัฒนา 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 จะตองสรางความเขาใจกับทุกภาคีถึงวัตถุประสงค 

เปาหมายของแผนและบทบาทของแตละภาคีที่มีสวนรวมนําแผนไปปฏิบัติ ซึ่งตองเขาใจสถานการณและการ
เปลี่ยนแปลง เขาใจประชาชนแตละพ้ืนที่ และเขาถึงความตองการของประชาชน นําไปสูการสงเสริมให
ประชาชนพัฒนาตนเองและมีสวนรวมพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง โดยเฉพาะภาคีในระดับพ้ืนที่ ผานกระบวนการ
และเครื่องมือตาง ๆ ดังนี้ 

1. จัดทํากรอบแนวทางการผลักดันการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 เผยแพรใหภาคี
การพัฒนารับรู เกิดความรวมมือในการนําแผนไปปฏิบัติอยางจริงจัง จัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ 
ฉบับที่ 3 ในรูปแบบที่เขาใจงาย และคูมือการประสานแผนแตละระดับที่ทุกภาคสวนสามารถนําไป
ปรับใช ใหเกิดบูรณาการการทํางานรวมกัน รวมทั้งจัดทําเอกสารรวบรวมวิธีการขับเคลื่อนแผน  
และกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ หรือกรณีตัวอยางที่ประสบความสําเร็จโดยการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐและภาคีตาง ๆ เพ่ือเผยแพรใหภาคีการพัฒนานําไปปรับใชตามความเหมาะสม 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการเผยแพรและสื่อสารการพัฒนา ใหเปนเครื่องมือในการสงเสริมการพัฒนา 
แบบบูรณาการโดยใชหลักการตลาดในการสรางความตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาการสหกรณ 
ฉบับที่ 3 เปนเครื่องมือหลักของการพัฒนาในทุกระดับ นําไปปรับใชใหบังเกิดผลอยางจริงจัง  
โดยสื่อสารประชาสัมพันธอยางเหมาะสม สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพผาน
บุคคลสื่อมวลชนทั้งระดับชาติและทองถิ่น กิจกรรม และสื่อสมัยใหม รวมทั้งการสราง เครือขาย 
ใหขอมูลขาวสารกระจายไปยังพ้ืนที่ตาง ๆ อยางกวางขวางและตอเนื่อง พรอมทั้งพัฒนาบุคลากร  
ใหสามารถทําหนาที่สื่อสารและถายทอดสาระหลักของแผนพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ผลักดันใหภาคการเมืองยอมรับและมีนโยบายใหนําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 ไปใชในการ
พัฒนาประเทศ โดยนํามาประกอบการจัดทํานโยบายทางการของพรรคการเมือง และในการจัดทํา
นโยบายของรัฐบาล 

4. จัดเวทีและกระบวนการที่เนนการปฏิบัติการรวมกัน  โดยใชความรู ความเขาใจทั้งดานสาระ 
การพัฒนา ความแตกตางของสภาพแวดลอมของแตละพ้ืนที่ ความเขาใจซึ่งกันและกันในกลุม
ผูเกี่ยวของ และการทํางานแบบเครือขาย เปนวิธีการผลักดันการพัฒนาในแตละระดับและพ้ืนที่ 
เปดโอกาสใหประชาชนแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ นําเสนอขอมูลขาวสาร สภาพปญหา
และความตองการของชุมชน ขอจํากัด ศักยภาพของพ้ืนที่และผูเกี่ยวของ เกิดการประสาน
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การขับเคลือ่นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 

กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประโยชนการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 นํามาซึ่งความตอเนื่องของการพัฒนา
และกอใหเกิดความสําเร็จสูงสุด 

(2) การจัดทําแผนระดับปฏิบัติการ 
กรมสงเสริมสหกรณรวมกับภาคีตาง ๆ ที่เกี่ยวของจัดทําแผนระดับรองภายใตยุทธศาสตรแผนพัฒนา

การสหกรณ ฉบับที่ 3 ไดแก แผนงานและโครงการตาง ๆ และงบประมาณ เปนรายป ตั้งแตป พ.ศ. 2555-
2559 (รวม 5 ป) ครอบคลุมสาระและบทบาทภาคีการพัฒนาที่กวางขวาง และมีแผนปฏิบัติการที่มีความ
ชัดเจนทั้งแผนงาน โครงการ งบประมาณดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก ผูมีสวนรวม กระบวนการทํางาน และ
ระยะเวลา เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติไดอยางจริงจัง และตองคัดเลือกผูที่มีความรู
ความสามารถมาบริหารโครงการเพ่ือใหสามารถทํางานไดตอเนื่องและราบรื่น รวมทั้งนําวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยีมาใชประโยชนในแผนงานและโครงการเหลานี้เพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนของการพัฒนาประเทศ 

การสงเสริมและสนับสนุนใหสหกรณและองคการตาง ๆ ที่เกี่ยวของจัดทําแผนขององคการโดยนํา
เนื้อหาสาระในแผนนี้ไปใชอยางจริงจัง  

(3) สรางความเชื่อมโยง 
 สรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดิน และแผนระดับอ่ืน ๆ โดยมีคนและชุมชนเปนศูนยกลางการพัฒนา บนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของภาคี
การพัฒนาทุกฝาย ในการเชื่อมโยงเปาหมายหลักของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 ไปสูเปาหมายและ 
วิธีปฏิบัติของแผนแตละระดับ รวมถึงกําหนดความรับผิดชอบตอการบรรลุเปาหมายหลักของแตละภาคี  และ
กรมสงเสริมสหกรณประสานในการมีสวนรวมในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด เพ่ืออาศัยเปนเครื่องมือ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 ลงสูพ้ืนที่ โดยคํานึงถึงศักยภาพของพ้ืนที่และ 
ความตองการของประชาชน 

(4) กลไกการขับเคลื่อนแผนฯ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนแผนฯ ทั้งกลไกระดับชาติ และกลไกอ่ืน ๆ ใหรวมผลักดัน
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 สูการปฏิบัติ เกิดความตอเนื่องและประสานการพัฒนาภายใตแผนพัฒนา 
การสหกรณ ฉบับที่ 3 มากขึ้น 

1. กรมสงเสริมสหกรณ ทําหนาที่สรางความเขาใจ ประสานความรวมมือระหวางภาคีการพัฒนาตาง ๆ 
และคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนฯ ระดับตาง ๆ ทั้งในสวนกลางและพ้ืนที่ ใหสามารถผลักดัน
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 สูการปฏิบัติอยางจริงจัง 

2. เชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติที่มีอยูใหนํายุทธศาสตรของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 มาเปน
กรอบการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม โดยเชื่อมโยงทั้งสาระ เปาหมาย ตัวชี้วัด และให
คณะกรรมการระดับชาติรับผิดชอบเปาหมายและตัวชี้วัดรวมกัน อาทิ คณะกรรมการนโยบาย
เศรษฐกิจสรางสรรค คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
คณะกรรมการโลจิสติกส คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม และคณะกรรมการพัฒนา 
การทองเที่ยว ฯลฯ 

3. ปรับปรุงกลไกที่มีอยูในภาครัฐและเอกชนใหเขมแข็งและมีพลัง ในการผลักดันแนวทางการพัฒนาใน
ยุทธศาสตรแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 ไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรมในทุกระดับ โดยนํา
หลักการตลาดและเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน 
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การขับเคลือ่นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 

กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4. กําหนดใหกลไกระดับจังหวัดเปนจุดเชื่อมโยงการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณระดับประเทศ
และพื้นที่ จากการที่จังหวัดมีหนาที่ตามกฎหมายในการทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  
ซึ่งตองเชื่อมโยงกระบวนการและสาระของแผนทั้งในลักษณะจากบนลงลาง ไดแก  แผนพัฒนาการ
สหกรณ ฉบับที่ 3 แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง และจากลางขึ้น
บน ไดแก แผนทองถิ่น แผนชุมชน แผนภาคเอกชน โดยแปลงวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด 
ตลอดจนประเด็นการพัฒนาสําคัญสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ไวในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 
และมีกระบวนการทํางานรวมกันกับผูเกี่ยวของทุกภาคสวนในพื้นท่ี 

5. ประสานและผลักดันใหกลไกนอกภาครัฐมีสวนรวมขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 มากขึ้น 
โดยสรางความรวมมือจากภาคีพัฒนาตาง ๆ ใหแปลงแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 สูการปฏิบัติ
ภายใตกลไกที่มีอยู อาทิ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย สมาคมวิชาชีพ รวมถึงองคกรอิสระตาง ๆ 

6. ใชระบบงานวิจัยเปนเครื่องมือพัฒนาสหกรณในระดับทองถิ่นชุมชน โดยสงเสริมใหเกิดความรวมมือ
ระหวางหนวยงานสงเสริมการวิจัย อาทิ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) รวมกับ
จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีสถาบันการศึกษาเปนแกนหลักในการเชื่อมโยง
เครือขายการวิจัย ที่จะนํากระบวนการวิจัยและพัฒนามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับภูมิสังคมของ
แตละพ้ืนที่ เกิดเปนความรูที่นํามาตอยอดหรือผสมผสานกับความรูสมัยใหมนํามาพัฒนาชุมชน  
ใหเข็มแข็ง เปนกลไกหลักในการพัฒนาพื้นที่ในแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3  

(5) บทบาทของภาคสวน 
เสริมสรางบทบาทของทุกภาคสวนใหสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มุงเสริมสรางความเขมแข็งใหภาคีตาง ๆ สามารถผลักดันและดําเนินการตามแนวทางการพัฒนา
ของแผนพฒันาการสหกรณ ฉบับที่ 3 ไดอยางเหมาะสม โดย  

1. พัฒนาศักยภาพประชาชนใหมีบทบาทสําคัญในกระบวนการพัฒนาสหกรณ สามารถรักษาและใชสิทธิ
หนาที่ความเปนสมาชิกสหกรณอยางถูกตองและเหมาะสม ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ที่จะตอง
ปฏิบัติดวยความรับผิดชอบอยางเต็มที่ตามบทบาทของตนใหสอดคลองกับหลักการสหกรณ  
มีจิตสาธารณะและความกระตือรือรนที่จะเขามามีสวนรวมในการแกปญหาของสหกรณ มีคุณธรรม
และจริยธรรมเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยผลักดันใหเกิดกระบวนการเรียนรู ทั้งในและนอก
ระบบการศึกษาที่สรางประชาชนไทยใหมีความรูความเขาใจการสหกรณ  เปนกําลังสําคัญที่จะ
พัฒนาการสหกรณใหเจริญกาวหนา 

2. เสริมสรางความเขมแข็งของสหกรณในชุมชนใหพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง มีสวนรวมพัฒนา
ชุมชนกับภาคีการพัฒนาตาง ๆ โดย 
(1) พัฒนาความรูและการจัดการความเสี่ยงใหสหกรณในชุมชน ผานผูรู/ปราชญชาวบาน เสริมดวย

ความรูจากภายนอกผานเครือขายการวิจัยในพ้ืนที่ นําความรูและกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร
ที่ใชหลักเหตุและผลมาพัฒนาสหกรณ และสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดาน
สหกรณใหกวางขวางในทุกระดับจากชุมชน ตําบล สูอําเภอและจังหวัด เกิดความรูที่สามารถ
นํามาใชในการพัฒนาและบริหารจัดการความเสี่ยงตาง ๆ เชน การจัดทําแผนและขับเคลื่อน
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การขับเคลือ่นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 

กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาสหกรณของชุมชน การมีสวนรวมในการบริหารสหกรณ การแกปญหา และปองกัน
ความเสี่ยงดวยการใหความรูแกชุมชนอยางตอเนื่อง เปนตน 

(2) สงเสริมการรวมตัวรวมคิดรวมทําของสมาชิกสหกรณชุมชนอยางกวางขวาง สามารถทํา
แผนการพัฒนาสหกรณที่สอดคลองกับวัฒนธรรมอันหลากหลายของชุมชนทองถิ่น  
และขับเคลื่อนการพัฒนาดวยตนเอง 

(3) สงเสริมใหเกิดการทํางานรวมกันระหวางภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
สถาบันการศึกษาในทองถิ่น โดยเสริมสรางบทบาทภาคประชาชนในการสะทอนความตองการ
ชุมชน สรางความพรอมในการรวมคิด รวมดําเนินการ รวมรับผิดชอบ รวมติดตาม
ความกาวหนาและตรวจสอบการพัฒนาสหกรณ รวมทั้งนําสิ่งที่ชุมชนริเริ่มสรางสรรคเขาสู
ระบบการพัฒนาสหกรณของทองถิ่น 

3. เสริมสรางความเขมแข็งใหสหกรณทุกรูปแบบ สามารถดําเนินงานตามภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยพัฒนาศักยภาพของสหกรณใหแข็งแกรง มีการบริหารจัดการที่คลองตัว ยืดหยุน ลดขั้นตอน
และกําหนดกฎระเบียบที่เอ้ือใหการดําเนินงานเปนไปไดรวดเร็วและราบรื่น สามารถพ่ึงตนเอง  
ไดเต็มที่  

4. เพ่ิมขีดความสามารถใหสหกรณสามารถปฏิบัติหนาที่ตอบสนองความตองการของสมาชิก ไดแก  
(1) ดานการบริหารจัดการ โดยสงเสริมการทํางานรวมกันระหวางสหกรณกับภาคประชาสังคม

อยางใกลชิด และผลักดันใหประชาชนมีสวนรวมทางตรงในการบริหารงานสหกรณมากขึ้น 
โดยเฉพาะการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน การออกมาตรการกําหนดวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในดานตาง ๆ และรับรองสิทธิของประชาชนในการ
บริหารงานสหกรณ การสรางเครือขายความรวมมือในการปฏิบัติงานระหวางสหกรณเพ่ือใหมี
ขนาดของการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งใหทองถิ่นที่มีศักยภาพ ความพรอม
และความตองการไดมีโอกาสพัฒนาเปนตนแบบ เพ่ือใหสามารถพัฒนาสหกรณตอบสนอง 
ความเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

(2) ดานการเงินของสหกรณ โดยเรงผลักดันใหมีการพัฒนาผูนําสหกรณใหมีสมรรถนะในเชิง
ประกอบการ 

(3) ดานการแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นและการสรางธรรมาภิบาล โดยเรงพัฒนาระบบและกลไก
การตรวจสอบและกํากับดูแลสหกรณใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อยางจริงจัง พรอมทั้งกําหนดมาตรฐาน 
ดานการตรวจสอบที่ชัดเจนทั้งในดานเทคนิคปฏิบัติการ การเงินการบัญชี และมาตรฐาน 
ดานการใหบริการสาธารณะ 

5. ผลักดันใหสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เขารวมพัฒนาชุมชนใหมากขึ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในระดับ
จังหวัด เนนบทบาทการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่น โดยนําองคความรูจากการวิจัย
ตาง ๆ มาประยุกตใช และเปนแกนประสานภาคสวนอ่ืน ๆ สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาชุมชนอยาง
ครบวงจร 

6. สงเสริมใหสื่อพัฒนาบทบาทการเปนสื่อกลางเผยแพรขอมูลขาวสารเชิงสรางสรรค เปนสื่อสาธารณะ
ที่มุงประโยชนของสวนรวมเปนหลัก มีความเปนกลาง นําเสนอขอมูลขาวสารที่เปนขอเท็จจริง และ
สะทอนความตองการของประชาชน 

7. สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรพัฒนาเอกชนในการทํางานรวมกับหนวยงานสวนภูมิภาค/ทองถิ่น
และภาคประชาสังคมอยางเขมแขง เปนพลังรวมที่มีความยืดหยุนและดําเนินงานไดรวดเร็ว 



กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย24

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

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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การขับเคลือ่นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 

กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5. แนวทางในการบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตรท่ี 4 ของวาระแหงชาติ
ดานการสหกรณ/แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555-2559)  

แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 เพ่ือให
กระทรวงเกษตรและสหกรณนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  
30 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบในหลักการการประกาศใหสหกรณเปนวาระแหงชาติ ในโอกาสทศวรรษครบ 
100 ป ของการสหกรณไทย ในป 2559 โดยสนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 
ใหเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณ ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 ของยุทธศาสตร 
วาระแหงชาติดานการสหกรณ และคณะรัฐมนตรีมีมติ ครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบใน
หลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินงานตามขอเสนอวาระแหงชาติดานการสหกรณ  และให
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแนวทางในการดําเนินงานตามที่กระทรวงเกษตร  
และสหกรณเสนอ โดยในยุทธศาสตรที่ 4: สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณใหเปนเครื่องมือในการสรางความ
เขมแข็งของขบวนการสหกรณ ของยุทธศาสตรวาระแหงชาติดานการสหกรณ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ิมเติมประเด็นการพัฒนาใหสหกรณดําเนินการไดอยางเปนมืออาชีพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได โดยดําเนินการภายใตกรอบของประเด็นยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3  
(พ.ศ. 2555-2559) ดังรูปภาพที่ 4 

 

 
 

รูปภาพที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ขับเคลื่อนภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3  



กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25

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

กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรวาระแหงชาติดานการสหกรณสูการปฏิบัติ นายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ โดยมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี  
(นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) เปนประธานกรรมการ และประธานกรรรมการไดมีคําสั่งคณะกรรมการกํากับและ
ขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ ที่ 1/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ 
ดานการสหกรณ สั่ง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 แตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวาระแหงชาติดาน 
การสหกรณ จํานวน 6 คณะ เพ่ือใหการขับเคลื่อนในแตละยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  
โดยคณะที่ 5 เปนคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณใหเปน
เครื่องมือในการสรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 
  (1)   อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ   ประธานอนุกรรมการ 
  (2)   ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ  อนุกรรมการ 
  (3)   ผูแทนกระทรวงพาณิชย อนุกรรมการ 
  (4)   ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม อนุกรรมการ 
  (5)   ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย อนุกรรมการ 
  (6)   ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ  อนุกรรมการ 
  (7)   ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อนุกรรมการ 
  (8)   ผูแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ อนุกรรมการ 
  (9)   ผูแทนสํานักงบประมาณ  อนุกรรมการ 
  (10) ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  อนุกรรมการ 
  (11) ผูแทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  อนุกรรมการ 
  (12) ผูแทนธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  อนุกรรมการ 
  (13) ผูแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  อนุกรรมการ 
  (14) ผูแทนมหาวิทยาลัยแมโจ  อนุกรรมการ 
  (15) ผูแทนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อนุกรรมการ 
  (16) ผูแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  อนุกรรมการ 
  (17) ผูแทนชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด  อนุกรรมการ 
  (18) ผูแทนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  อนุกรรมการ 
  (19) ผูแทนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด  อนุกรรมการ 
  (20) ผูแทนชุมนุมรานสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด  อนุกรรมการ 
  (21) ผูแทนชุมนุมสหกรณบริการเดินรถแหงประเทศไทย จํากัด  อนุกรรมการ 
  (22) ผูแทนชุมนุมสหกรณผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแหงประเทศไทย จํากัด  อนุกรรมการ 
  (23) ผูแทนคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรแหงประเทศไทย  อนุกรรมการ 
  (24) ผูอํานวยการกองแผนงาน กรมสงเสริมสหกรณ  อนุกรรมการและ 
           เลขานุการ 
  (25) ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย อนุกรรมการและ 
            ผูชวยเลขานุการ 
  (26) ผูอํานวยการกลุมแผนงาน กองแผนงาน  อนุกรรมการและ 
      กรมสงเสริมสหกรณ ผูชวยเลขานุการ 
 



กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย26

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

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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การขับเคลือ่นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 

กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  โดยใหคณะอนุกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
  1. ประสานความรวมมือ เพ่ือพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
  2. อํานวยการและดําเนินการ เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด 
  3. แตงตั้งคณะทํางานตามความเหมาะสม 
  4. ดําเนินการอ่ืนใดตามความเหมาะสม เพ่ือใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม 

นอกจากนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรวาระแหงชาติดานการสหกรณ สามารถ
ขับเคลื่อนไดอยางเปนรูปธรรม และบูรณาการการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับจังหวัด  
ประธานกรรรมการ จึงมีคําสั่งคณะกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ ที่ 2/2556 
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณระดับจังหวัด สั่ง ณ วันที่   
12 กรกฎาคม 2556 ประกอบดวย 
  (1)   ผูวาราชการจังหวัด  ประธานอนุกรรมการ 
  (2)   ปลัดจังหวัด    อนุกรรมการ 
  (3)   พัฒนาการจังหวัด   อนุกรรมการ 
  (4)   ทองถิ่นจังหวัด   อนุกรรมการ 
  (5)   เกษตรและสหกรณจังหวัด   อนุกรรมการ 
  (6)   เกษตรจังหวัด   อนุกรรมการ 
  (7)   ปศุสัตวจังหวัด   อนุกรรมการ 
  (8)   ประมงจังหวัด   อนุกรรมการ 
  (9)   ผูอํานวยการโครงการชลประทาน    อนุกรรมการ 
  (10) ปฏิรูปที่ดินจังหวัด    อนุกรรมการ 
  (11) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ    อนุกรรมการ 
  (12) พาณิชยจังหวัด   อนุกรรมการ 
  (13) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด   อนุกรรมการ 
  (14) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    อนุกรรมการ 
          ทุกเขตพ้ืนที่ในจังหวัด 
  (15) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ    อนุกรรมการ 
          และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
  (16) ขนสงจังหวัด    อนุกรรมการ 
  (17) อุตสาหกรรมจังหวัด    อนุกรรมการ 
  (18) แรงงานจังหวัด    อนุกรรมการ 
  (19) พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด    อนุกรรมการ 
  (20) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด    อนุกรรมการ 
  (21) ประชาสัมพันธจังหวัด    อนุกรรมการ 
  (22) คลังจังหวัด     อนุกรรมการ 
  (23) สถิติจังหวัด     อนุกรรมการ 
 



กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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การขับเคลือ่นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 
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  (24) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ    อนุกรรมการ 
         และสิ่งแวดลอมจังหวัด 
  (25) ผูอํานวยการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัด   อนุกรรมการ 
  (26) ประธานหอการคาจังหวัด    อนุกรรมการ 
  (27) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด    อนุกรรมการ 
  (28) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด    อนุกรรมการ 
  (29) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด    อนุกรรมการ 
  (30) ผูแทนสหกรณทุกประเภทในจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง    อนุกรรมการ 
  (31) ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด   อนุกรรมการ 
  (32) สหกรณจังหวัด       อนุกรรมการและ 
           เลขานุการ 
  (33) นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ/ชํานาญการ      อนุกรรมการและ 
         สํานักงานสหกรณจังหวัด      ผูชวยเลขานุการ 
  (34) นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ/ชํานาญการ       อนุกรรมการและ 
         สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ      ผูชวยเลขานุการ 
 โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
  (1) อํานวยการ กํากับ และติดตามการขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณแตละประเด็น
ยุทธศาสตร ไปสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
  (2) กําหนดแนวทาง และสนับสนุนการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการในจังหวัดเพ่ือการขับเคลื่อน
วาระแหงชาติในแตละประเด็นยุทธศาสตร 
  (3) พิจารณาจัดทําแผนงาน/โครงการของจังหวัด เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ 
ดานการสหกรณ 
  (4) แต งตั้งคณะทํางานตามความเหมาะสม 
  (5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ
มอบหมาย 

ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ภายใต
ยุทธศาสตรที่ 4 ของวาระแหงชาติดานการสหกรณมีแนวทางการบริหารการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในการบูรณาการ
รวมกันระหวางหนวยงาน ในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 4: สนับสนุนแผนพัฒนา 
การสหกรณใหเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณไปสูการปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2556 
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 จึงมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 4 หรือ
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) และมอบใหฝายเลขานุการแจงคณะอนุกรรมการ
กํากับและขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณระดับจังหวัดทราบเพ่ือดําเนินการตามกรอบแนวทาง
ดังกลาวตอไป 
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การขับเคลือ่นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 

กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5.1 กรอบแนวทางในการขับเคลื่อน 
กรอบแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 4 ของวาระแหงชาติดานการสหกรณ หรือแผนพัฒนา

การสหกรณ ฉบับที่ 3 ไปสูการปฏิบัติ แบงเปน 2 ระดับ 

(1) ระดับนโยบายและแผนงาน 
ดําเนินการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (สวนกลาง) เพ่ือดําเนินการควบคูกับแผนงาน/

โครงการประจําปตามภารกิจของแตละหนวยงาน และพิจารณากําหนดงาน/โครงการที่จะดําเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558–2559 โดยเลือกโครงการที่สอดคลองกับ 39 แผนงาน 74 โครงการ ภายใต  
4 ยุทธศาสตรหลัก ของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (ดังรูปภาพที่ 5) เพ่ือหนวยงานภาครัฐจะไดจัดทํา
โครงการเสนอสํานักงบประมาณตามภารกิจตอไป (พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ จากแผนปฏิบัติการ 
หนา 7-14 ประกอบกับตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ หนา 15-18) จากนั้นเมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณ  
ใหหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป และแจงหนวยงานระดับพ้ืนที่คัดเลือกสหกรณเปาหมายเพ่ือดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจําป 

 (2) ระดับขับเคลื่อนและปฏิบัติ  
ดําเนินการใน 2 แนวทาง ดังรูปภาพที่ 6 
แนวทางที่ 1. ขับเคลื่อนโดยคณะอนุกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ 

ระดับจังหวัด  
- พิจารณาแผนปฏิบัติงานประจําป ตามภารกิจของหนวยงานวา แผนปฏิบัติงานของงาน/
โครงการดังกลาว มีความสอดคลองและสนับสนุนแผนงาน/โครงการใด ในแผนพัฒนาการสหกรณ 
ฉบับที่ 3 (พิจารณาจากแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ หนา 7-14 ประกอบกับตัวชี้วัด
ของแผนงาน/โครงการ หนา 15-18) จากนั้น ใหรวมกันกําหนด/คัดเลือกสหกรณในพื้นที่เปน
เปาหมายในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของแผนปฏิบัติงานประจําปดังกลาว 
- พิจารณาเลือกโครงการจาก 4 ยุทธศาสตรหลัก 39 แผนงาน ของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 
ใหสอดคลองกับภารกิจงานที่หนวยงานในพ้ืนที่จะรวมขับเคลื่อนหรือดําเนินการได (พิจารณา
คัดเลือกจากแผนปฏิบัติการ หนา 7-14 ประกอบกับตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ หนา 15-
18) แลวจัดทําโครงการเพ่ือเสนอคําของบประมาณประจําปผานงบยุทธศาสตรจังหวัด  
โดยกําหนด/คัดเลือกสหกรณในพ้ืนที่เปนเปาหมายในการดําเนินโครงการ  
แนวทางที่ 2 สํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที ่ 

รวม 78 หนวยงาน รวมกับสหกรณ กลุมเปาหมาย และขบวนการสหกรณ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ผลักดัน สงเสริม 
และสนับสนุนใหนําแผนงาน/โครงการภายใต 4 ยุทธศาสตรหลักของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 
(พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ จากแผนปฏิบัติการ หนา 7-14 ประกอบกับตัวชี้วัดของแผนงาน/
โครงการ หนา 15-18) เพ่ือใหสหกรณในพ้ืนที่พิจารณาบรรจุเปนแผนงานประจําปและ/หรือกําหนดเปน
กิจกรรม/โครงการในแผนกลยุทธของสหกรณและกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ โดยกําหนดเปาหมาย  และ
ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการเปนรายปไวอยางชัดเจนใหสอดคลองกับตัวชี้วัดในแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร เพ่ือรวมดําเนินกิจกรรมไดตอเนื่องตั้งแตรอบปบัญชี 2557 ทั้งนี้ การพิจารณาวา สหกรณ
ในพ้ืนที่ควรดําเนินการในแผนงาน/โครงการใด ใหนํากระบวนการวิเคราะห SWOT มาใชในการวิเคราะห
สหกรณเพ่ือคัดเลือกแผนงาน/โครงการไปใหเหมาะสมกับความพรอมและความจําเปนของสหกรณ โดยมุงเนน
การเสริมสรางใหสหกรณเปนมืออาชีพ โปรงใส และตรวจสอบไดเปนสําคัญ 
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การขับเคลือ่นแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 
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ภาคผนวก ก 
องคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) 

แหง พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  
และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 

มาตรา 9 ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ประกอบดวย  
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประธานกรรมการ 
- ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  รองประธานกรรมการ 
- ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรรมการ 
- ปลัดกระทรวงพาณิชย กรรมการ 
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 
- ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 
- เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ 
- อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ กรรมการ 
- ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการ 
- ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรรมการ 
- ผูจัดการใหญธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร กรรมการ 
- ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย กรรมการ 
- ผูแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยซึ่งเปนกรรมการดําเนินการ กรรมการ 
- ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน กรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับประเทศ กรรมการ 
- ผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินหาคน กรรมการ 
- อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ กรรมการและเลขานุการ 
- ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ผูชวยเลขานุการ 
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