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บทที่ 1 
ความเปนมาและกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2550-2554) 

1.1  ความเปนมา 
ดวยแผนพัฒนาการสหกรณฉบับแรก (พ.ศ. 2546-2549) จะส้ินสุดลงในป 2549  โดยที่ 

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  มาตรา 10(2)  กําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
(คพช.) จะตองกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณใหสอดคลองกับระยะเวลาของแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดังนั้น คพช.จึงไดแตงตั้งอนุกรรมการรางนโยบายและวางแผนพัฒนาการสหกรณ 
ขึ้นเพื่อดําเนินการใหไดมาซ่ึง (ราง)แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2550-2554)  เสนอ คพช. 
พิจารณาใหความเห็นชอบและนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณตามแผนฯ 
ตอไป 

แนวทางในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ 
มุงเนนใหกระบวนการจัดทํา (ราง)แผนพัฒนาการสหกรณอยูภายใตคณะที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ 
และมีประสบการณทั้งดานสหกรณและดานการจัดทําแผนเขามาชวยในการระดมการมีสวนรวม รวมฟง 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกภาคสวนทั้งในขบวนการสหกรณและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ 
ในทุกระดับ เพื่อใหเกิดการตอบสนอง ยอมรับและนําแผนฯไปใชอยางจริงจัง นอกจากนั้นยังไดวางกรอบ 
การดําเนินการใหมีการแตงตั้งคณะทํางานรวมการจัดทําแผนฯซึ่งเปนตัวแทนจากหนวยงานทั้งภาครัฐและ 
ขบวนการสหกรณที่เกี่ยวของ เชน กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ สันนิบาตสหกรณ 
แหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณระดับประเทศ ทั้ง 7 ประเทศ กลุมเกษตรกรระดับประเทศ และธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร รวม 30 คน รวมทํางานกับคณะที่ปรึกษาฯในทุกขั้นตอนของการ 
จัดทําแผนฯ เพื่อกําหนดกลยุทธของหนวยงานที่เกี่ยวของไปพรอมกันและใหมีการแปลงกลยุทธไปสูการ 
ปฏิบัติอยางชัดเจน อันจะกอใหเกิดประโยชนตอการบรรลุวิสัยทัศนและเปาประสงคในการพัฒนาการ 
สหกรณตามความคาดหวัง 

1.2  กรอบแนวคิดการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ 
แผนพัฒนาการสหกรณ เปนแผนทิศทางหลักในการพัฒนาการสหกรณทั้งระบบ และมี 

กรอบแนวคิดในการยกราง โดยมุงเนนใหเปนแผนที่เกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ 
สหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในขบวนการสหกรณและนอกขบวนการสหกรณ โดยคํานึงถึงปจจัย 
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสหกรณ ที่มีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเรว็ในปจจบุนัและ 
แนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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1.3  กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ 
ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการรางนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณกองแผนงาน กรม 

สงเสริมสหกรณ ไดนํามติของคณะอนุกรรมการฯ มากําหนดเปนกรอบแนวทางการจัดทํา(ราง)แผนพัฒนาการ 
สหกรณ (รูปที่ 1) ซ่ึงมุงเนนไปที่กระบวนการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ผูนําสหกรณ 
ภาคเอกชน นักวิชาการ  โดยมีการจัดประชุมสัมมนาและเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นทั้งส้ิน 25  ครั้ง ทั้งใน 
กรุงเทพฯและภูมิภาค  และมีผูเขามามีสวนรวมทั้งส้ิน 1,602 คน 

รูปที่ 1  กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ 

การประเมินผลการพัฒนาสหกรณตาม 
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการสหกรณ 

พ.ศ. 2546-2549 

การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากสหกรณ 
ขั้นปฐมสําหรับกรอบแนวทางการจัดทํา 

แผนยุทธศาสตรการสหกรณ 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกคณะทํางานรวม 
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

การจัดเวทีระดมความคิด 4 ภูมิภาค เพื่อ 
วิเคราะหโอกาส/อุปสรรค/จุดแข็งและจุดออน 
ในการพัฒนาขบวนการสหกรณ ป 2550-2554 

การจัดเวทีระดมความคิดเพื่อการกําหนด 
วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธสหกรณของแผนฯ 

การยกรางแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 โดยคณะที่ปรึกษา (วิสยัทัศน/พันธกิจ/ 
เปาประสงค/ตัวชี้วัด/ยุทธศาสตรและการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ) 

การประชุมการพิจารณาและใหขอเสนอแนะของ 
คณะอนุกรรมการวางนโยบายและแผนพัฒนา 

การสหกรณ 

การสัมมนาเพื่อวิจารณและใหขอเสนอแนะระหวาง 
ผูเกี่ยวของในสวนกลาง 

การปรับปรุง(ราง)แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 

การพิจารณาโดยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

แผนพัฒนาการสหกรณฉบับสมบูรณ 

เริ่มตน 

สิ้นสุด 

ขอจํากัด/อุปสรรค 
ในการขับเคลื่อนแผน 

ยุทธศาสตรในแผนฯ ฉบับที่ 1  โอกาส/อุปสรรค  จุดแข็ง/จุดออน 

วิสัยทัศน/พันธกิจ  เปาประสงค/ยุทธศาสตร
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1.4  ประโยชนของแผนพัฒนาการสหกรณ 
1)  แผนพัฒนาการสหกรณเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะใชเปนกรอบทิศทางการพัฒนาของ 

ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและขบวนการสหกรณและภาคีอ่ืนที่เกี่ยวของ เชน ภาคเอกชน องคกรพัฒนา 
เอกชน ชุมชน เพื่อการบรรลุเปาหมายภายในชวงเวลาที่กําหนดรวมกัน 

2)  แผนพัฒนาการสหกรณจะชวยใหนโยบายการสงเสริมการสหกรณในระดับชาติ 
เปนไปอยางมีเอกภาพ ลดการทํางานที่ซํ้าซอน และกอใหเกิดการผนึกกําลังความรวมมือเพื่อการบรรลุ 
วิสัยทัศน การพัฒนารวมกัน 

3)  การจัดทําแผนฯที่คํานึงถึงปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของภายใตกระบวนการมี 
สวนรวมระหวางทุกภาคสวนที่เกี่ยวของจะชวยใหทิศทางการพัฒนาสหกรณเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม 
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและแนวโนมการเปล่ียนแปลง 

1.5  ผูรับผิดชอบจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ 
คณะอนุกรรมการรางนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ ซ่ึงไดรับการแตงตั้งตามมติ 

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2548 และลงนามคําส่ังแตงตั้งเมื่อวันที่ 
30  มกราคม  2549  ภายใตการดําเนินการของคณะที่ปรึกษาจากสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1.6  คําที่ควรสรางความเขาใจใหตรงกัน 
1)  แผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 : แผนแมบทในการพัฒนาการสหกรณซ่ึงจะใชเปน 

กรอบทิศทางการดําเนินงานของภาครัฐและภาคขบวนการสหกรณในการพัฒนาการสหกรณระหวางป 
2550-2554 

2)  วิสัยทัศน (Vision) : ภาพในอนาคตของการสหกรณที่ควรจะเปน 
3)  พันธกิจ (Mission) : คําประกาศจุดมุงหมายและขอบเขตการปฏิบัติที่พึงกระทําเพื่อการ 

บรรลุวิสัยทัศน 
4)  เปาประสงค (Goal)  : ส่ิงที่ตองการบรรลุผลลัพธที่สามารถวัดไดภายในกรอบเวลาที่ 

กําหนด 
5)  ตัวชี้วัด  (KPI) :  ส่ิงที่กําหนดขึ้นเพื่อใชวัดความสําเร็จของการดําเนินการของ 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
6)  ยุทธศาสตร (Strategy)  :  ทิศทางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศน 

ของแผนพัฒนาการสหกรณ
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7)  คุณคาสหกรณ (Co-operative  Values)  :  คุณลักษณะแหงการชวยตนเอง ความ 
รับผิดชอบตอตนเอง ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม รวมทั้งคุณคาทางจริยธรรมแหงความซ่ือสัตย ความ 
เปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคมและความเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน 

8)  ระบบสหกรณที่มีคุณคา (Valued  Co-operative  system) :  เปนการผสมผสานการ 
เช่ือมโยงคน สหกรณ และเครือขายทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ โดยมุงเนนการยึดถือปฏิบัติตามคุณลักษณะ 
ของคุณคาสหกรณ



บทที่ 2 
บริบทการสหกรณไทย กรอบคิดและทิศทางการพัฒนา 

นับตั้งแตป 2459 ที่รัฐบาลไดนําเอา “สหกรณ” มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ โดยมุงหวังใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดตั้งและดําเนินงานสหกรณ 
เพ่ือการยกระดับฐานะความเปนอยูของสมาชิก การสงเสริมการสหกรณที่ผานมา สถานการณที่คลายคลึง 
กับหลาย ๆ ประเทศ ที่รัฐตองใหความชวยเหลือเพื่อสรางความเปนปกแผน และเขมแข็งแกขบวนการ 
สหกรณ ไมวาจะเปนการออกกฎหมายเฉพาะ (พระราชบัญญัติสหกรณ) การอุดหนุนดานการเงิน การจัดตั้ง 
และดําเนินงานของหนวยงานรัฐท่ีมีหนาที่สงเสริมกิจการสหกรณ เปนตน 

ตลอดเวลา 9 ทศวรรษที่ผานมา การสงเสริมสหกรณมีพัฒนาการมาโดยตลอด ทั้งดาน 
นโยบายรัฐที่สงผานไปยังหนวยงานหลักที่ใหการสงเสริม ไดแก กรมสงเสริมสหกรณ(กสส.), กรมตรวจบัญชี 
สหกรณ(กตส.), สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย(สสท.) ในฐานะองคกรกลางระดับสูงสุด (Apex 
organization) ของสหกรณที่จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ 

หลังจากไดประกาศใชพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ในบทบัญญัติมาตรา 10(1) และ 
10(2) ไดกําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ(คพช.) มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย 
และแผนพัฒนาการสหกรณใหสอดคลองกับระยะเวลาของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดังนั้น 
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 1 จึงไดจัดทําขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติ   ฉบับที่ 9 ซ่ึงมีกรอบเวลาการดําเนินการในชวงป พ.ศ. 2546 – 2549 และแผนพัฒนาการ 
สหกรณฉบับที่ 2 จะนําไปใชเปนนโยบายและกรอบแนวทางการพัฒนาการสหกรณ ในชวงเวลาที่สอดคลอง 
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับที่ 10 ระหวางป 2550 – 2554 

เนื้อหาสาระในบทนี้ จะเริ่มจากการประเมินผลภาพรวมของสหกรณในชวงแผนฉบับที่ 1 
ผลการขับเคล่ือนยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 1 และการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม 
ที่เกี่ยวของกับการสหกรณ ซ่ึงจะชี้ใหเห็นบริบทการสหกรณไทย กรอบคิดและทิศทางการพัฒนา 
การสหกรณ ซ่ึงจะนําไปสูการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และตัวชี้วัดในชวงเวลาของ 
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 ตอไป 

2.1  ภาพรวมสถานการณสหกรณไทย 
บริบทการดําเนินงานของสหกรณที่จดทะเบียนภายใตพระราชบัญญัติสหกรณที่มี 

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เปนองคกรกลางระดับสูงสุด (Apex  organization) นั้น ประกอบดวย 
ชุมนุมสหกรณและสหกรณขั้นปฐม 7 ประเภท ไดแก สหกรณการเกษตร สหกรณนคิม สหกรณประมง สหกรณ 
ออมทรัพย สหกรณรานคา สหกรณบริการ และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน สหกรณ 3 ประเภทแรกจัดเปนสหกรณ 
ภาคการเกษตร สวนที่เหลือ 4 ประเภทหลังจัดเปนสหกรณนอกภาคการเกษตร
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ขอมูลจากรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรในป 2549 
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ  แสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกร ในดานตางๆ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1 การดําเนินงานของสหกรณ 
1) จํานวนสหกรณในป พ.ศ.2549  จํานวนสหกรณมีทั้งส้ิน 7,459 แหง  ประกอบดวย 

สหกรณภาคการเกษตร 4,636 แหง สหกรณนอกภาคการเกษตร 2,823 แหง โดยเปนชุมนุมสหกรณ 112 แหง 
และสหกรณขั้นปฐม 7,347 แหง  พบวาจํานวนสหกรณภาคการเกษตรมีมากกวานอกภาคการเกษตร 1.74 
เทาในป 2545  ลดลงเปน 1.64 เทาในป 2549  และในชวงป 2545-2549  จํานวนสหกรณเพิ่มขึ้นในอัตรา 
เฉล่ียรอยละ 4.24 ตอป 

2) จํานวนสหกรณที่สอบบัญชีในป พ.ศ.2549  จํานวนสหกรณที่ตรวจสอบบญัชไีดมี 
5,744 แหง  คิดเปนรอยละ 77  แยกเปนชุมนุมสหกรณ 94 แหง  คิดเปนรอยละ 89.93  สหกรณขั้นปฐม 
5,650 แหง คิดเปนรอยละ 76.90 

3) จํานวนสมาชิกสหกรณในป พ.ศ. 2549  จํานวนสมาชิกของสหกรณขั้นปฐม มี 
8.93 ลานคน  คิดเปนรอยละ 13.95 ของประชากรทั้งประเทศ  เปนสมาชิกสหกรณภาคการเกษตร 5.68 ลาน 
คน  นอกภาคการเกษตร 3.25 ลานคน  จํานวนสมาชิกสหกรณภาคการเกษตรมีมากกวานอกภาคการเกษตร 
1.61 เทาในป 2545  เพ่ิมขึ้นเปน 1.75 เทาในป พ.ศ. 2549  และในชวงปพ.ศ. 2545-2549  พบวาใน 4 ปแรก 
จํานวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นในอัตราเฉล่ียรอยละ 3 ตอป  แตในปสุดทายเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.34 

4) ทุนดําเนินงานของสหกรณในปพ.ศ. 2549  ทุนดําเนินงานของสหกรณมีทั้งส้ิน 
791,516 ลานบาท  เปนของสหกรณภาคการเกษตร 92,369 ลานบาท  นอกภาคการเกษตร 677,427 ลานบาท 
โดยเปนของชุมนุมสหกรณ 21,720 ลานบาท  และสหกรณขั้นปฐม 769,796 ลานบาท  และพบวาทุน 
ดําเนินงานของสหกรณนอกภาคการเกษตรมีมากกวาภาคการเกษตร 6.57 เทาในป พ.ศ. 2545  เพิ่มขึ้นเปน 
7.33 เทาในปพ.ศ. 2549  และในชวงป พ.ศ. 2545-2549  ทุนดําเนินการของสหกรณเพิ่มขึ้นในอัตราเฉล่ีย 
รอยละ10.73 ตอป 

5) จํานวนสหกรณที่สอบบัญชีไดและดําเนินธุรกิจขาดทุนในป พ.ศ. 2549 จํานวน 
สหกรณที่ตรวจสอบบัญชีได 5,744 แหง  ดําเนินธุรกิจขาดทุน 1,291 แหง คิดเปนรอยละ 22.47  เปน 
สหกรณภาคการเกษตรรอยละ 18.22 ที่เหลืออีกรอยละ 4.25 เปนสหกรณนอกภาคการเกษตร  และพบวา 
ชุมนุมสหกรณขาดทุนถึง 50 แหง  จากจํานวน 94 แหง  คิดเปนรอยละ 53.19  และสหกรณขั้นปฐมขาดทุน 
1,241 แหง จากจํานวน 5,650 แหง  คิดเปนรอยละ 21.96 

6) มูลคาธุรกิจของสหกรณป พ.ศ. 2549  มูลคาธุรกิจของสหกรณมีจํานวน 876,723 
ลานบาท  สวนใหญรอยละ 68.63 เปนธุรกิจสินเชื่อ  รองลงไปจะเปนธุรกิจรับฝากเงิน  ธุรกิจรวบรวมผลผลิต
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ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย  และธุรกิจการใหบริการอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 22.27, 4.75,4.27 และ 0.08 
ตามลําดับ  และในชวงป พ.ศ.2545-2549  มูลคาธุรกิจของสหกรณเพ่ิมขึ้นในอัตราเฉล่ียรอยละ  12.65 ตอป 

7)  เงินออมและหนี้สินของสมาชิกสหกรณในป พ.ศ. 2549  สมาชิกสหกรณใน 
ภาพรวมมีเงินออมเฉล่ียรายละ 60,402 บาท หนี้สินเฉล่ียรายละ 70,099 บาท  โดยพบวาสหกรณเครดิตยู 
เนี่ยนเปนสหกรณประเภทเดียวที่สมาชิกมีเงินออมเฉล่ียรายละ 30,189 บาท  หนี้สินเฉล่ียรายละ 25,355 
บาท  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จในการสงเสริมการออมของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่มีความโดดเดน 

2.1.2 การดําเนินงานของกลุมเกษตรกร 
1) จํานวนกลุมเกษตรกรในป พ.ศ.2549 จํานวนกลุมเกษตรกรมีทั้งส้ิน 7,261 กลุม 

ในชวงป 2545-2549 พบวาใน 3 ปแรก  เพิ่มขึ้นในอัตราเฉล่ีย รอยละ 6.32 ตอป ป 2548 เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.73 
ป 2549 ลดลงรอยละ 1.96 

2)  จํานวนกลุมเกษตรกรที่สอบบัญชีไดและดําเนินธุรกิจขาดทุนในป พ.ศ.2549 
จํานวนกลุมเกษตรกรที่ตรวจสอบบัญชีไดมี 4,294 กลุม คิดเปนรอยละ 59.14  ดําเนินธุรกิจขาดทุน 1,382 
กลุม  คิดเปนรอยละ 32.18

3) จํานวนสมาชิกกลุมเกษตรกรในป พ.ศ.2549  จํานวนสมาชิกของกลุมเกษตรกรมี 
691,242 คน ในชวงป 2545-2549 พบวา ป 2546 มีสมาชิกเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 9.62 แตใน 2 ปสุดทาย สมาชิก 
กลับลดลงรอยละ 3.24 และ 6.31 ตามลําดับ 

4) ทุนดําเนินงานของกลุมเกษตรกรในป พ.ศ. 2549 ทุนดําเนินงานของกลุมเกษตรกร 
มี 1,653 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 3.78 ในชวงป 2545-2549 พบวาป 2546 มีทุนดําเนินงานเพิ่มขึ้น 
ถึงรอยละ19.05 

5)  มูลคาธุรกิจของกลุมเกษตรกรในป พ.ศ. 2549 มูลคาธุรกิจของกลุมเกษตรกรมี 
จํานวน 4,252 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 12.22  สวนใหญรอยละ 62.30 เปนธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
รองลงไปจะเปนธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน และธุรกิจการใหบริการอ่ืน คดิ 
เปนรอยละ 23.17 , 11.50 , 2.19 และ 0.84 ตามลําดับ ในชวงป 2545-2549 พบวาป 2546 มูลคาธุรกิจเพิ่ม 
สูงขึ้นถึงรอยละ 45.03 

2.1.3 การดําเนินธุรกิจที่เกีย่วกบัพืชและสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญ มีดงันี้ 
1) ยางพารา  มีการรวบรวมผานสหกรณและกลุมเกษตรกรจํานวน 465 แหง มูลคา 

20,944 ลานบาท โดยมีสวนแบงการตลาดเมื่อเทียบกับมูลคาผลผลิตในป 2549 เทากับรอยละ 13.00 
2) ขาวเปลือก  มีการรวบรวมผานสหกรณและกลุมเกษตรกร จํานวน 490 แหง มลูคา 

9,638 ลานบาท โดยมีสวนแบงการตลาดเมื่อเทียบกับมูลคาผลผลิตในป 2549 เทากับรอยละ 4.80 
3) ปาลมน้ํามัน มีการรวบรวมผานสหกรณและกลุมเกษตรกร จํานวน 28 แหง มูลคา 

1,079 ลานบาท โดยมีสวนแบงการตลาดเมื่อเทียบกับมูลคาผลผลิตในป 2549 เทากับรอยละ 7.80
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4) ขาวโพด  มีการรวบรวมผานสหกรณและกลุมเกษตรกรจํานวน 115 แหง มูลคา 
1,694 ลานบาท โดยมีสวนแบงการตลาดเมื่อเทียบกับมูลคาผลผลิตในป 2549 เทากับรอยละ 8.70 

5)  ออย  มีการรวบรวมผานสหกรณและกลุมเกษตรกรจํานวน 39 แหง มูลคา 122 
ลานบาท โดยมีสวนแบงการตลาดเมื่อเทียบกับมูลคาผลผลิตในป 2549 เทากับรอยละ 0.45 

6)  มันสําปะหลัง มีการรวบรวมผานสหกรณและกลุมเกษตรกรจํานวน 47 แหง 
มูลคา 183 ลานบาท โดยมีสวนแบงการตลาดเมื่อเทียบกับมูลคาผลผลิตในป 2549 เทากับรอยละ 1.00 

7) โคนมมีการรวบรวมน้ํานมดิบผานสหกรณและกลุมเกษตรกรจํานวน 88 แหง 
มูลคา 6,045 ลานบาทโดยมีสวนแบงการตลาดโดยเทียบกับมูลคาผลผลิตในป 2549 เทากับรอยละ 73 

2.2  การประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 1 
ทิศทางการพัฒนาการสหกรณภายใตกรอบวิสัยทัศนของแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 1 

มุงเนนไปที่การพัฒนาสหกรณในฐานะการเปนองคการชวยเหลือตนเองที่ยึดมั่นในคุณคาสหกรณ 
(Co-operative  Values)  และการเชื่อมโยงเครือขาย เพื่อพัฒนาความเขมแข็งขององคการและความเปน 
ธรรมาภิบาล เพื่อสนองตอบตอสมาชิก ชุมชน สังคม และประเทศ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรไว 6 ดาน 
ไดแก การพัฒนาคนที่เกี่ยวของกับสหกรณ การพัฒนาคุณภาพของสหกรณ (องคกร) การพัฒนาโครงสราง 
ขบวนการสหกรณและเครือขาย การปรับปรุงแกไขกฎหมายสหกรณ การพัฒนาระบบสนับสนุน (ดาน 
วิชาการ การเงิน การตลาด เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการ และการตรวจสอบ) การ 
พัฒนาความรูความเขาใจเรื่องสหกรณ ซ่ึงประกอบดวยกลยุทธทั้งส้ิน 29 กลยุทธ แนวทางการดําเนินการ 
ภายใตกรอบกลยุทธทั้งส้ิน 171 แนวทาง และไดกําหนดใหกรมสงเสริมสหกรณในฐานะหนวยงานที่ทํา 
หนาที่เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ดําเนินการผลักดันการแปลงยุทธศาสตร 
การพัฒนาสูการปฏิบัติของหนวยงานรัฐ และขบวนการสหกรณ ซ่ึงจะตองดําเนินการใน 3 ประการ ดังนี้ 

1) การชี้แจงทําความเขาใจกับหนวยงานรัฐ และขบวนการสหกรณ เพื่อใหเขาใจใน 
ยุทธศาสตร และกลยุทธในการพัฒนาการสหกรณ และการนําไปกําหนดเปนกรอบแผนงาน/โครงการ และ 
แผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับในชวงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ 

2) การรณรงคใหปรับปรุงกลไกการบริหารของหนวยงานภาครัฐ และขบวนการสหกรณ 
ใหมีการทํางานรวมกันในเชิงบูรณาการในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

3) การจัดทําตัวชี้วัด และการติดตามประเมินผล เพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทาง 
การดําเนินการ และแผนงาน/โครงการ ตามท่ีไดกําหนดหนวยงานรับผิดชอบหลัก ในแตละยุทธศาสตรและ 
กลยุทธไว 

ผลการประเมินการขับเคล่ือนยุทธศาสตรโดยใชแบบประเมินภายใตความรวมมือของ 
คณะทํางานรวมการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 ซ่ึงเปนตัวแทนของหนวยงานภาครัฐ และองคกร 
กลางสหกรณในระดับชาติ ประกอบกับขอมูลที่ไดจากเวทีระดมความคิดภายใตกระบวนการดําเนินการ
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ของคณะที่ปรึกษาทําใหเห็นวาในชวงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 1 ระหวางปพ.ศ. 2546 – 2549 
ไดมีการดําเนินการแผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับกลยุทธและแนวทางการดําเนินการภายใตยุทธศาสตร 
ของแผนฯ  โดยสรุปดังนี้ 

2.2.1 การดําเนินการกระบวนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัต ิ
ผลการประเมินในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ สรุปให 

เห็นดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 การดําเนินการเพ่ือผลักดนักระบวนการแปลงยทุธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาการสหกรณ 
ฉบับที่ 1 ไปสูการปฏิบัต ิ

ลําดบัที่  แนวทางการดําเนินการที่กําหนดไว  การดําเนินการ 
1  การชี้แจงทําความเขาใจกับหนวยงาน 

ของรัฐ และขบวนการสหกรณ 
� มีการจัดทําวีดีทัศนเผยแพรเรื่องแผนพัฒนาการ 
สหกรณ  ฉบับที่ 1 
� มีการจัดพิมพและเผยแพรเอกสารแผนพัฒนา 
การสหกรณ  ฉบับที่  1  แกสหกรณขั้นปฐม 
ทั่วประเทศ และแจกจายหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนผูสนใจ 
� มีการประชาสัมพันธเผยแพรเรื่องแผนพัฒนาการ 
สหกรณ  ฉบับที่  1  แกสหกรณขั้นปฐม โดย 
เจาหนาที่สงเสริมสหกรณ  สํานักงานสหกรณ 
จังหวัด 

2  การรณรงคใหปรับปรุงกลไกการ 
บริหารของหนวยงานภาครัฐและ 
ขบวนการสหกรณใหมีการทํางาน 
รวมกันในเชิงบูรณาการในการจัดทํา 
แผนปฏิบัติการ 

� การจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนแผนฯไปสู 
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมี 
รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเปนประธานและ 
มีผูแทนจากขบวนการสหกรณ เปนคณะทํางาน 
และมีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการผลักดัน 
การขับเคล่ือนยุทธศาสตรรวมกัน รวม 3 ครั้ง 

3  การจัดทําตัวชี้วั ดและการติดตาม 
ประเมินผล เพื่อทบทวนและปรับปรุง 
แนวทางการดําเนินการ และแผนงาน/ 
โครงการ ตามที่ไดกําหนดหนวยงาน 
รับผิดชอบหลักในแตละยุทธศาสตร 
และกลยุทธไว 

� ยังมิไดจัดทําตัวชี้วัด และการติดตามประเมินผล 
ของหนวยงานรับผิดชอบหลักที่กําหนดไวใน 
แผนฯ



แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)  25 

2.2.2 การนํากลยุทธและแนวทางการดําเนินการภายใตยุทธศาสตรไปดําเนินการในรูป แผนงาน/ 
โครงการ ของหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

ผลการประเมินที่ไดจากแบบประเมินภายใตความรวมมือของคณะทํางานรวมฯ ชี้ใหเห็น 
วา หนวยงานรับผิดชอบหลัก ไดแก กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ สันนิบาตสหกรณ 
แหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
แหงประเทศไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด ชุมนุมรานสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด 
รวมทั้ง สถาบันวิชาการดานสหกรณ (สว.สก.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ซ่ึงจัดตั้งและดําเนินการตาม 
กรอบยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 1) ไดมีการนํากรอบกลยุทธและแนวทางการ 
ดําเนินการ ภายใตยุทธศาสตรทั้ง 6 ประการไปดําเนินการ พบวา เปาหมายแหงความสําเร็จสวนใหญ ของ 
แผนงาน/โครงการ ที่ดําเนินการ จะถูกกําหนดไวในรูปของจํานวนคนที่เขารวมในโครงการจึงไมสามารถ 
ประเมินผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ 

สําหรับกลยุทธและแนวทางการดําเนินการในแตละกลยุทธซ่ึงมีท้ังส้ิน 99 แนวทาง ภายใต 
ยุทธศาสตรในแผนฯ ฉบับที่ 1 ที่ไดดําเนินการมีทั้งส้ิน 74  แนวทาง ที่ยังมิไดดําเนินการ มีทั้งส้ิน 25 
แนวทาง (ตารางท่ี 2) ไดแก 

1.  ปรับปรุงกฏหมายสหกรณใหมีบทบัญญัติที่ เ อ้ือตอการมีกรรมการที่มีลักษณะ 
ที่พึงประสงคในสหกรณทุกระดับ 

2.  สนับสนุนใหมีเครือขายผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
3.  กําหนดแผนงานที่จะสรางเวทีเรียนรูรวมกันในสหกรณทุกระดับ เพื่อการกําหนด 

แนวทางการสงเสริมอยางเหมาะสม 
4.  กําหนดมาตรการใหสหกรณมีการพิจารณา ปรับปรุง ขอบังคับ ระเบียบที่เอ้ือตอ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การมีสวนรวมของสมาชิก โปรงใส และตรวจสอบได 
5.  จัดทําสรุปสถานการณความเคล่ือนไหวของขบวนการสหกรณในรอบป ในลักษณะ 

ของการเช่ือมโยงสารสนเทศจากสหกรณระดับรากหญา ระดับชาติ เพื่อทราบการเคล่ือนไหว และถายเท 
ประสบการณระหวางกันในขบวนการสหกรณ 

6.  จัดทําปริทัศนผลงานวิชาการสหกรณ ทุกรอบ 5 ป เพื่อการเผยแพรและนําไปใช 
7.  จัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จของสหกรณเพื่อเปนกลไกในการสรางความเขาใจเรื่อง 

สหกรณ 
8.  จัดตั้งสถาบันการเงินกลางของสหกรณ 
9.  จัดตั้งศูนยสนับสนุนขอมูลทางการตลาด เพื่อการเผยแพรแกสหกรณ 
10.  จัดตั้งศูนยสารสนเทศสหกรณ เพื่อเปนแมขายการวางระบบ การรวบรวม วิเคราะห 

และเผยแพรสารสนเทศดานตางๆ แกสหกรณ 
11.  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศในขบวนการสหกรณ
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12.  ศึกษาและกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ เพื่อใชเปนกรอบคิดในการบริหารจัดการ 
สหกรณ เพื่อการบรรลุผลสําเร็จในฐานะเปนสหกรณ 

13.  การจัดตั้งสถาบันจัดชั้น/อันดับสหกรณ 
14.  กําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
15.  สนับสนุนใหชุมนุมสหกรณใหบริการตรวจสอบกิจการสหกรณแกสหกรณสมาชิก 
16.  สรางความรูความเขาใจดานสหกรณในที่ประชุมรัฐสภา 
17.  ผลักดันใหมีการเรียนการสอนวิชาสหกรณในสถานศึกษาทุกระดับ 
18.  พัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน และหนังสืออานประกอบ 

นอกหองเรียน 
19.  จัดใหมีกองทุนใหการศึกษาแกเยาวชนดีเดนดานสหกรณ 
20.  พัฒนาครูผูสอนวิชาการดานสหกรณ ใหมีความรูความเขาใจ และสามารถถายทอด 

วิชาการดานสหกรณไดอยางถูกตอง 
21.  เชิดชูเกียรติ ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ดีเดนดานสหกรณ 
22.  สนับสนุนใหเกิดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางส่ือมวลชนกับบุคคลในสหกรณ 
23.  เชิดชูและสนับสนุนส่ือมวลชนดีเดนดานสหกรณ 
24.  จัดใหมีเวทีเสวนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางผูบริหารหนวยงานหลักที่สงเสริม 

ดานสหกรณกับผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง 
25.  เผยแพรและประชาสัมพันธแผนพัฒนาการสหกรณ แกผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของ 

อยางท่ัวถึง
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ตารางที่ 2 แผนภาพแสดงใหเห็นแนวทางการดําเนินการในแตละกลยุทธของยุทธศาสตรการพฒันาสหกรณ 
ฉบับที่ 1 ที่มีการดําเนินการ 

มีการขับเคล่ือนแผนงานโครงการภายใตยุทธศาสตรสําหรบั การขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตร  กลยุทธที่ 1  กลยุทธที่ 2  กลยุทธที่ 3  กลยุทธที่ 4  กลยุทธที่ 5  กลยุทธที่ 6 
ยุทธศาสตรที่ 1 : 
การพัฒนาคนที่เกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรที่ 2 : 
การพัฒนาคุณภาพของ 
สหกรณ 
ยุทธศาสตรที่ 3 : 
การพัฒนาโครงสราง 
ขบวนการสหกรณและ 
ระบบเครือขาย 
ยุทธศาสตรที่ 4 : 
การปรับปรุงแกไขกฎหมาย 
ยุทธศาสตรที่ 5 : 
การพัฒนาระบบสนับสนุน 
ขบวนการสหกรณ 
ยุทธศาสตรที่ 6 : 
การพัฒนาความรู ความ 
เขาใจเรื่องสหกรณ 

หมายเหตุ :  ยุทธศาสตรทั้ง 6 ประกอบดวย กลยุทธทั้งส้ิน 29 กลยุทธ 99 แนวทางการดําเนินการ ภาพกลีบ 
ดอกไมแทน 1 แนวทางการดําเนินการ และสวนที่ระบายสีทึบแสดงถึงแนวทางการดําเนินการ 
ที่ไดขับเคล่ือนภายใตกรอบเวลาของแผนฯ สวนที่มิไดระบายสีแสดงถึงแนวทางการ 
ดําเนินงานที่มิไดขับเคล่ือนมีอยูทั้งส้ิน 25 แนวทางการดําเนินการ 

2.3 การวิเคราะหสถานะ ปจจัยสภาพแวดลอมและประเดน็การพัฒนาสหกรณ 
การวิเคราะหสถานะของการสหกรณในที่นี้ เปนไปภายใตกรอบคิด การพัฒนาสหกรณทีม่ี 

เอกลักษณในฐานะการเปนองคการพึ่งพาตนเอง (Self - Help Organization) ซ่ึงขับเคล่ือนโดยคุณคาและ 
หลักการสหกรณ ตามแถลงการณขององคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ คูมือคําแนะนําองคการ
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แรงงานระหวางประเทศ หมายเลข 193 วาดวยการสงเสริมสหกรณ (ILO  Recommendation  193)  มติ 
รัฐมนตรี ที่ดูแลงานดานสหกรณฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (ราง) แผนแมบท 
การเงินฐานราก กรอบกลยุทธอยูดีมีสุขของจังหวัด แผนยุทธศาสตรการสรางสวัสดิการสังคมไทย ระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ ขอมูลความรูที่ไดจาก การประเมินผล การ 
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร ของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 1 ขอมูลปฐมภูมิจากการสํารวจขอมูลสหกรณขั้น 
ปฐม การระดมความคิดในเวทีตางๆ ตามกระบวนการยกรางแผนฯ ขอมูลจากการสํารวจสถานการณดาน 
กลุม  /องคกรประชาชนในพื้นที่  45  จังหวัด และชุดความรูการสรางเครือขายคุณคา ที่ไดจากชุด 
โครงการวิจัยดานการสหกรณภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)(รูปที่ 2) 
ซ่ึงจะชี้ใหเห็นสถานะและทิศทางการพัฒนาสหกรณ ซ่ึงจะนําไปใชประโยชนในการกําหนด กรอบทิศทาง 
การพัฒนาวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร ในขั้นตอนตอไป 

รูปที่ 2 กรอบคิดและขอมูลที่ใชในการวิเคราะหสถานะและทิศทางการพัฒนาการสหกรณ 

2.3.1 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกในที่นี้จะพิจารณาในมิติที่สําคัญ 6 ดาน ไดแก 

เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม นโยบายรัฐ การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสภาพแวดลอม 
ดําเนินการซ่ึงประกอบดวยหนวยราชการที่เกี่ยวของ พันธมิตร/คูคา คูแขง โดยมีผลการวิเคราะหที่ชี้ใหเห็น 
สถานะของสหกรณและประเด็นการพัฒนา ดังรายละเอียดตอไปนี้ (ตารางท่ี 3)
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ตารางที่ 3 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก: บริบทและประเด็นการพัฒนา 

ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก  ประเด็นการพัฒนา 
1. ดานเศรษฐกิจ : 
� จํานวนประชากรที่มีระดับรายไดต่ํากวาเสน 
ความยากจน คิดเปนรอยละ 11.3 ของประชากร 
และสวนใหญอยูในภาคเกษตร 
� ประเทศไทยเปนผูสงออกสินคาเกษตรและ 
เกษตรแปรรูปที่สําคัญ อาทิ ยางพารา ขาว แต 
สวนใหญยังคงสงออกในรูปวัตถุดิบแปรรูป 
ขั้นตน ผลผลิตภาคการเกษตรยังตองขึ้นอยูกับ 
สภาพแวดลอมของธรรมชาติเปนหลัก 
� ประเทศไทยมีการออมที่ต่ํากวาการลงทุน ทําให 
ตองพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศ การออมโดยรวม 
ลดลงจากเดิมรอยละ 35 ของผลิตภัณฑมวลรวมใน 
ประเทศในป 2536  มาเปนรอยละ 31.2  ในป 2547 
จึงไมเพียงพอตอความตองการลงทุนในอนาคต 
� ภาครัฐมีแนวโนมที่ตองรับภาระคาใชจายดาน 
สุขภาพเพิ่มขึ้น เมื่อประเทศเขาสูสังคมสูงอายุ 
� ระบบเศรษฐกิจไทยเผชิญกับการผันผวนของ 
คาเงินและอัตราดอกเบี้ยตามกระแสเศรษฐกิจ 
และการเงินโลก 

� ระบบเศรษฐกิจภายใตกระแสโลกาภิวัตนและการ 
คาเสรีทําใหเกิดการรวมตัวของผูประกอบการ 
ยักษ ใหญที่มุ งสรางความเจริญรุ ง เรืองทาง 
เศรษฐกิจ แตไมสามารถสรางความเปนธรรมแก 
ระบบการคาและการเงิน โดยเฉพาะแกคนยากจน 
และผูดอยโอกาส 

� รณรงคใหประชาชนเขาสูระบบสหกรณเพื่อการ 
แกปญหาความยากจน 

� สงเสริมการสนับสนุนใหสหกรณสรางเครือขาย 
ธุรกิจภายใตหวงโซ อุปทานเพื่อการพัฒนา 
มูลคาเพิ่มแกสินคาเกษตรแปรรูป 

� ใชกลไกของระบบสหกรณเพื่อการรณรงคการ 
ออมของประชาชน 

� หนุน เสริมใหสหกรณจัดระบบสวัสดิการ 
สมาชิก/กลุมผูสูงอายุ 
� พัฒนาระบบการเงินสหกรณเพื่อสรางระบบ 
หมุนเวียนทางการเงินเพื่อลดผลกระทบและ 
เสริมสรางความม่ันคงและเสถียรภาพของระบบ 
การเงิน 
� พัฒนาระบบการคาและบริการสหกรณภายใต 
เครือขายพันธมิตรที่มุงสรางความเที่ยงธรรม 
แกระบบเศรษฐกิจและสังคม
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ตารางที่ 3 (ตอ) การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก: บริบทและประเด็นการพฒันา 

ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก  ประเด็นการพัฒนา 
1. ดานเศรษฐกิจ : (ตอ) 
�การเปนสมาชิกภายในกลุมขอตกลงการคา และ 
ขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศตาง ๆ ทําให 
ไทยต องปรับตั วใหทันการ เป ล่ียนแปลง 
กฎ ระเบียบทางการคา และมาตรฐานการเงิน 
ของโลก ตลอดจนมาตรฐานสินคาเพื่อใหธุรกิจ 
เอกชน และระบบเศรษฐกิจโดยรวม สามารถ 
แขงขันได 

� การพัฒนาธุรกิจของสหกรณเพื่อเพิ่มผลิตภาพ 
การผลิต การลดตนทุนการผลิต เพิ่มมูลคาสินคา 
และมาตรฐานสินคาและบริการ ใหสามารถเขา 
ไ ป มี บ ทบ าท ใ น ก า ร ทํ า ธุ ร กิ จ ใ น ร ะ ดั บ 
มาตรฐานสากลใหมากขึ้น 
� การสนับสนุนร ะบบสารสน เทศกา รค า / 
การตลาด  และวิทยาการดานตาง ๆ เพื่อพัฒนา 
ขีดความสามารถการทําธุรกิจของสหกรณจาก 
ภายในขบวนการสหกรณสูภายนอก ทั้งตลาด 
ภายใน และตางประเทศใหมากขึ้น 

2. ดานสังคมวฒันธรรม 
�  คนไทยกํ า ลังประสบปญหาวิกฤติค านิ ยม 
คุณธรรม จริยธรรมอันเนื่องมาจากการรับเอา 
วัฒนธรรมตางชาติผานส่ือและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ทําให 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการบริโภคนิยมมาก 
ขึ้น ขาดจิตสํานึกสาธารณะ ความเอ้ืออาทร การ 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ใหความสําคัญกับสวน 
ตนมากกวาสวนรวม กอใหเกิดปญหาสังคม 
ยาเสพติดและอาชญากรรมตาง ๆ 

� มุงเนนการสรางกระบวนการคุณคาสหกรณ 
(Co-operative  Values)  ควบคูกับการรณรงค 
เผยแพรแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แกคนในชาติ เพื่อการแกปญหาวิกฤติคานิยม 
คุณธรรม จริยธรรมและสรางความสามัคคีแกคน 
ในชาติ 

�  ปญหาความไมสงบในสังคมไทย จากความ 
แตกตางดานศาสนาและสังคมในบางพื้นที่ 
โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใตกอใหเกิด 
ผลกระทบในดานความแตกแยกทางความคิด 
และความสมานฉันท 

�ใชกลไกของระบบสหกรณใหเขาถึงคนใน 
ชุมชนเพื่อสรางจิตสํานึกความรวมมือและ 
ความสามัคคี
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ตารางที่ 3 (ตอ) การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก: บริบทและประเด็นการพฒันา 

ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก  ประเด็นการพัฒนา 
�  ชุมชนหลายแหงในหลายพื้นที่มีการรวมตัว 
รวมกลุมและมีการเรียนรูรวมกัน เพื่อสราง 
ความเขมแข็ง สามารถจัดการปญหาดาน 
เศรษฐกิจและสังคมไดในระดับหนึ่ง โดยใช 
กระบวนการพัฒนาโดยคนในชุมชนเปนหลัก 

�การสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขายเชิงธุรกิจ 
สังคม และวิทยาการที่สหกรณจะรวมมือกับ 
ชุ มชน เพื่ อ เสริ มสร า งความ เข มแข็ งและ 
ประโยชนของคนในชุมชนใหกวางขวางบน 
หลักและวิธีการสหกรณ 

3. นโยบายรัฐ : 
�  การดําเนินยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดีใน 
แผนพัฒนาฯ ในชวงกวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมา 
ไดเริ่มเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวน 
รวมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น อยางไรก็ 
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคม ตลอดจนระบบภาษีอากรยังมุง 
สนับสนุนสงเสริมและคุมครองภาคธุรกิจ 
เอกชนในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และการคา 
มากกวาการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน และ 
สหกรณ ซ่ึงเปนคนสวนใหญของประเทศ 
�  นโยบายรัฐหลายอยางที่ผานมากอให เกิด 
ผลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณ โดยมี 
ผลตอความเขมแข็งและหลักการของสหกรณ 
อาทิ เชน โครงการพักชําระหนี้ โครงการรับ 
จํานําขาวเปลือก/ลําไยอบแหง โครงการภายใต 
กองทุนฟนฟู และพัฒนาเกษตรกร โครงการ 
แกปญหาความยากจน เปนตน 

�จัดทําแผนพัฒนาการสหกรณและปรับปรุง 
กฎหมายสหกรณ ใหสอดคลองกับสภาพปญหา 
ในลักษณะที่จะเสริมสรางความเขมแข็งและเอ้ือ 
ตอการพัฒนาระบบสหกรณ เพื่อนําประโยชนสู 
สมาชิก ชุมชน สังคม และประเทศ 

�หลีกเล่ียงนโยบายรัฐในลักษณะที่กอใหเกิด 
ผลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณ และ 
ผลประโยชนของสมาชิกสหกรณซ่ึงจะทําให 
ความเขมแข็งของสหกรณลดลง และถูกใชเปน 
เค รื่ อ งมื อในกา รดํ า เ นิ นนโยบา ยที่ มี ผ ล 
ทางการเมือง 

� เผยแพรคําประกาศ/แถลงการณรัฐมนตรีฯ 
ที่ดูแลงานสหกรณ เพื่อสรางความเขาใจอันดี 
ใน เรื่ อ งนโยบา ยรั ฐ /ก ฎหมายสหกรณ ที่ 
พึงประสงคและเอ้ือตอการพัฒนาระบบสหกรณ 
อ ย า ง แ ท จ ริ ง  ( ล า สุ ด เ ป น แ ถ ล ง ก า ร ณ 
กัวลาลัมเปอร เม่ือ 12-15 มีค. 50)
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ตารางที่ 3 (ตอ) การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก: บริบทและประเด็นการพฒันา 

ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก  ประเด็นการพัฒนา 
4. การเมือง : 
�  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่กําลังยก 
รางแทนฉบับ พ.ศ.2540 จะเปนโครงสราง 
พื้ น ฐ า นท า ง สั ง ค ม ที่ จ ะ ก อ ใ ห เ กิ ด ก า ร 
เป ล่ียนแปลงที่ สํ าคัญของสังคมไทย โดย 
รัฐธรรมนูญจะเปนตัวเรงทางการเมือง ใหเกิด 
การเติบโตของกระบวนการประชาธิปไตยและ 
การกระจายอํานาจ เปดโอกาสการมีสวนรวม 
ของภาคประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เรื่องการสนับสนุนสงเสริมและคุมครองระบบ 
สหกรณที่ไดถูกกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 
�  ปญหาทางการเมือง เชน การแตกแยกทาง 
ความคิดของนักการเมืองทําใหในบางกรณี 
สหกรณถูกใชเปนเครื่องมือทางการเมือง 

�สนับสนุนการใชกลไกขององคกร/สถาบัน 
สหกรณ รวมกับสหกรณภาคประชาชน (ที่มิได 
จดทะเบียนเปนสหกรณ)  กระตุนใหรัฐใช 
มาตรการสนับสนุนการสหกรณ เพื่อสรางความ 
เขมแข็งใหการดําเนินธุรกิจ และการใหบริการ 
เพื่อการยกระดับฐานะความเปนอยูแกมวล 
สมาชิกอยางเหมาะสมตามที่แสดงเจตนารมณ 
ไว ในรัฐธรรมนูญและไมใชสหกรณ เปน 
เครื่องมือทางการเมือง 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
�  ก า ร พั ฒน าป ร ะ เ ท ศที่ ผ า น ม า มี ก า ร ใ ช 
ทรัพยากรธรรมชาติโดยไมมีขอจํากัดเพื่อ 
ตอบสนองการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจได 
กอให เกิดการเพิ่มปริมาณมลพิษที่ เกินขีด 
ความสามารถในการฟนตัว และรองรับระบบ 
นิเวศ จนสงผลตอความสมดุลยั่งยืนของทุน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

�สนับสนุนสหกรณที่มีความพรอมใหมีแผนงาน 
การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอมรวมกับชุมชนเพื่อรักษาความสมดุล 
ยั่งยืนของระบบนิเวศ
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6. ปจจัยสภาพแวดลอมดําเนินการ : 
6.1 หนวยราชการที่เกี่ยวของ 

หน ว ยร าชกา รหลักที่ เ กี่ ย วข องกับก า ร 
ดําเนินการสหกรณ ไดแก กรมสงเสริมสหกรณ 
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวาการบริหาร 
นโยบายในการสงเสริมสหกรณของหนวยราชการยัง 
มิไดดําเนินการอยางเปนกระบวนการที่จะนําขอมูล 
ปอนกลับจากหนวยงานในภูมิภาคไปใชในเชิ ง 
นโยบาย สวนใหญจะเปนไปในลักษณะการผลักดัน 
การพัฒนาจากบนลงล าง นอกจากนั้นยั งขาด 
กระบวนการบริหารจัดการรวมกับขบวนการสหกรณ 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางบูรณาการที่จะนําไปสูความ 
เขมแข็งของระบบสหกรณบนหลักการพึ่งพาตนเอง 

การกําหนดนโยบายการสงเสริมสหกรณจึง 
ขาดความรูและขอมูลที่จําเปนในการพัฒนาที่จะ 
ยกระดับขีดความสามารถของสหกรณใหเกิดคุณคา 
และประโยชนตอสมาชิก ชุมชน สังคม และประเทศ 
อยางเปนรูปธรรม 

นอกจากนั้นนโยบายการสงเสริมสหกรณใน 
ระดับมหภาคยังขาดเปาประสงคและตัวชี้วัดที่ 
ชัดเจน ยังมีลักษณะการพัฒนาแบบแยกสวนและไม 
มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการสงเสริมหรือนําเอา 
ขอมูลจากการตรวจประเมินไปใชประโยชนในการ 
พัฒนาความสามารถในการดําเนินงานของสหกรณ 

�หนวยราชการควรกําหนดบทบาทภารกิจใหเปน 
หนวยยุทธศาสตรที่จะชี้นําการพัฒนาระบบ 
สหกรณในระดับมหภาคโดยใชประโยชนจาก 
แผนพัฒนาการสหกรณเปนกรอบทิศทางในการ 
พัฒนาอยางบูรณาการโดยรวมมือกับขบวนการ 
สหกรณ และหนวยงานเชิ งนโยบาย  เชน 
คณะกรรมการการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
(คพช.)เพื่อให เกิดทิศทางการพัฒนาที่ เปน 
เอกภาพ 
� พัฒนาระบบการประเมินการสหกรณทัง้ในระดบั 
จุลภาค (รายสหกรณ) และในระดับมหภาค 
(ระบบสหกรณในภาพรวม) เพื่อใชเปนขอมูล 
ปอนกลับเพื่อการพัฒนาความสามารถของ 
สหกรณและชี้ใหเห็นคุณคาที่มีตอสมาชิกและ 
ผลประโยชนที่มีตอระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ในภาพรวมของประเทศและสรางตัวชี้วัดการ 
พัฒนาความเขมแข็งและความสามารถในการ 
แขงขันและความอยูดีมีสุขของสมาชิกสหกรณ 
ในระยะยาวอยางเปนรูปธรรม
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6.2  พันธมิตร/คูคา 

การดําเนินธุรกิจระหวางสหกรณ และพันธมิตร/ 
คูคา เชน ภาคเอกชน เปนไปในลักษณะที่สหกรณไม 
มีอํานาจการตอรอง ยังเปนไปในลักษณะของผูซ้ือ 
ผูขาย ไมมีความรวมมือและเกื้อกูลกันอยางชัดเจน 

� การพัฒนาการดําเนินธุรกิจรวมกันกับพันธมิตร 
และคูคาในลักษณะพันธมิตรเชิงกลยุทธ (Strategic 
partner) เพื่อการบริหารความเส่ียงรวมกัน เพื่อการ 
ลดตนทุนคาใชจาย กําไร และขีดความสามารถใน 
การแขงขัน การแลกเปล่ียนองคความรู เทคโนโลยี 
ขอมูลขาวสารรวมกันอยางเปนธรรม 

6.3  คูแขงทางธุรกจิ 
คู แข งทางธุ รกิ จของสหกรณ  ได แก  โรงสี 

ผูประกอบการธุรกิจเอกชน ธนาคาร ธุรกิจคาปลีก  มีการ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
และระบบโลจิสติกส (Logistics)  ตลอดจนกลยุทธ 
การตลาด ที่ทําใหตนทุนการดําเนินงาน และตนทุน 
สินคา บริการ ที่ต่ํากวาสหกรณ และสามารถจูงใจสมาชิก 
และลูกคา/กลุมเปาหมายของสหกรณไดมากกวา ซ่ึง 
สงผลตอปริมาณธุรกิจของสหกรณเปนอยางมากรวมทั้ง 
ความเขมแข็ง อํานาจตอรองของสหกรณ 

� สหกรณควรมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ขององคกร  (รายสหกรณ) และพัฒนาระบบ 
ธุรกิจรวมกัน เพื่อการลดตนทุน คาใชจ าย 
ดําเนินงานใหมีความสามารถในการแขงขันและ 
ใหความสําคัญกับการสรางพันธมิตรทางการคา 
การสรางองคความรูระบบขอมูลขาวสาร 
รวมกัน 
� มุงเนนการดําเนินธุรกิจที่โปรงใส เที่ยงธรรม มี 
การกระจายผลประโยชนอยางทั่วถึงมาเปนจุด 
ขายของสหกรณ รวมทั้งการสรางพันธมิตรใน 
การแลกเปล่ียนองคความรู (สรางความแตกตาง 
ของสินคา และบริการของสหกรณ) 

6.4  สมาชิก/ลูกคา/ประชาชน 
สมาชิกสหกรณ  ในฐานะลูกคา/ผูใชบริการ 

สหกรณ ยังขาดความภักดี ในการอุดหนุนบริการของ 
สหกรณ (ยกเวนเรื่องสินเชื่อ) รวมทั้งขาดความรูสึก 
ในการเปนเจาของสหกรณของตน 

�  การสรางความเขาใจในเรื่องคุณคาสหกรณ 
�  การรณรงคใหเกิดความนิยมในการใชบริการ 
ของสหกรณ เพื่อประโยชนรวมกัน และสราง 
ความเปนปกแผนของระบบสหกรณใน 
ภาพรวม เพื่อการบรรลุเปาหมายการสราง 
ระบบสหกรณที่มีคุณคา ที่จะชวยพัฒนาระบบ 
การคาอยางเที่ยงธรรม
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6.5  กลุม/องคกรภาคประชาชน 

ทิศทางการพัฒนาประเทศที่รัฐใหความสําคัญกับ 
การรวมกลุมของประชาชนในการดําเนินกิจการดาน 
เศรษฐกิจเพื่อสรางความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองไดนัน้ 
สงเสริมใหเกิดการรวมตัวกันในรูปของกลุม/องคกร 
ภาคประชาชนมากกวาแสนกลุมในปจจุบัน ซ่ึงกลุม 
ตาง ๆ เหลานี้มีการดําเนินงานตามหลักการพึ่งพาตนเอง 
เชนเดียวกับสหกรณ แตกตางกันในเรื่องนิตินัยที่มิได 
จดทะเบียนเปนสหกรณ และสมาชิกสหกรณบางสวนก็ 
เปนสมาชิกในองคกรภาคปะชาชนดวย 

�  ควรนําตัวอยางสําหรับแนวทางปฏิบัติที่ ดี 
(Best practice) มาใชในการขยายผล เพื่อสราง 
เครือขายพันธมิตร ใหเกิดความเปนปกแผน 
และประโยชนทางเศรษฐกิจ-สังคม-วิทยาการ 
รวมกับสหกรณ 

ผลจากการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการเชื่อมโยง 
เครือขายพันธมิตรระหวางสหกรณ และกลุม/องคกร 
ภาคประชาชน  ในพื้ นที่  4 5  จั งหวัด  ด ว ยก าร 
สนับสนุนของ สกว. ชี้ใหเห็นคุณคาและประโยชนที่ 
ไดรับจากการรวมมือกัน ในลักษณะดังกลาวอยาง 
เปนรูปธรรม แตตองมีกระบวนการสงเสริมอยาง 
ตอเนื่อง โดยเริ่มจากการปรับกระบวนทัศนการ 
พัฒนาแกกลุมเปาหมาย 

2.3.2 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 
การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายใน ในที่นี้จะพิจารณาในมิติที่สําคัญ 4 ดาน ไดแก 

คนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกรณ  สหกรณ(องคกร) ขบวนการสหกรณ เครือขายพันธมิตร ซ่ึงมี 
ผลการวิเคราะหท่ีชี้ใหเห็นสถานะของสหกรณและประเด็นการพัฒนา ดังรายละเอียดตอไปนี้ (ตารางท่ี 4)
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� นําคุณคาสหกรณมาเปนกรอบคิดหลักในการ 
ขับเคล่ือนการพัฒนาคน เพื่อใหเกิดจิตสํานึก 
ความรวมมืออยางเปนกระบวนการ 
� การจัดการความรูแกคนกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
กับสหกรณเพื่อการปรับกระบวนทัศนการ 
ขับเคล่ือนสหกรณอยางมีประสิทธิภาพบน 
เอกลักษณของการเปน “สหกรณ”  โดยให 
ความสําคัญกับความรวมมือขับเคล่ือนอยาง 
บูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งและอํานาจ 
ตอรอง 

1.  คนที่เกีย่วของกบัการดําเนินงานสหกรณ 
คนที่ เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกรณที่ 

สําคัญ ไดแก สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ ฝาย 
จัดการ ผูตรวจสอบกิจการสวนใหญยังขาดจิตสํานึก 
ความรวมมือ และกระบวนทัศนในการขับเคลื่อน 
บทบาทภารกิจที่ตนรับผิดชอบ ซ่ึงสงผลกระทบตอ 
ขีดความสามารถในการดําเนินงานของสหกรณ 
� คนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกรณ ยังมี 
มุมมองในการขับเคล่ือนสหกรณแบบแยก 
สวน ตางคนตางทํา และไมไดมองการรวมมือ 
เพ่ือสรางระบบสหกรณในระดับมหภาค เพื่อ 
ก า ร สร า ง อํ าน า จ ก า รต อ รอ ง   แล ะขี ด 
ความสามารถในการแขงขัน 
� มุมมองดานการบริหารจัดการสหกรณ ยังเนน 
แบบตั้งรับ ยังขาดทักษะการบริหารจัดการเชงิ 
กระบวนการที่ เริ่ มตนจากการวิ เคราะห 
นโยบาย การวางนโยบายและการขับเคล่ือน 
นโ ยบาย เพื่ อก ารบรร ลุ เป าหม าย   เพื่ อ 
ประโยชนของสมาชิก 

� การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเชิงกลยุทธที่ 
เ ชื่ อ ม โ ย งก า รบริ ห าร จั ด ก า รอย า ง เ ป น 
กระบวนการเปนเชิงรุก 
� มีกระบวนการปรับกระบวนทัศนการพัฒนา 
สหกรณแกกลุมเปาหมายในทุกระดับเพื่อ 
ขับเคล่ือนนโยบายรวมกันโดยมุงความสําเร็จ 
ของเปาหมาย 

2.  สหกรณ (องคกร) 
ผลการประเมินสถานะสหกรณ โดยขอมูลจาก 

กรมตรวจบัญชีสหกรณในป  2549 ชี้ให เห็นวา 
สหกรณที่ผานการตรวจสอบบัญชี จํานวน 5,744 
แหง มีทุนดําเนินงานทั้งส้ิน 791,516 ลานบาท เปน 
เงินทุนภายในรอยละ 80 มีสหกรณถึงรอยละ 22 ที่ 
ประสบกับการขาดทุน สหกรณที่มีปญหาหนี้ ถึง 
กําหนดชําระแลวคางชํ าระคิด เปนรอยละ  28 
นอกจากนั้นยังพบวาสหกรณไมนอยกวารอยละ 13 
มีระบบการควบคุมภายในต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

� สนับสนุนการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ 
เชิงคุณภาพอยางครบวงจร 
� การจัดการความรู โดยใชแนวทางปฏิบัติที่ดี 
จากสหกรณตัวอยางที่ประสบความสําเร็จ 
ที่มุงเนนผลลัพธ/กระบวนการมาเปนตัวแบบ
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บริบทปจจัยสภาพแวดลอมภายใน  ประเด็นการพัฒนา 
บริบทการดําเนินงานในดานธุรกิจ พบวาการ 

ดําเนินธุรกิจมีมูลคาทั้งส้ินประมาณ 876,723 ลาน 
บาท โดยธุรกิจสินเชื่อคิดเปนรอยละ 69 ของมูลคา 
การดําเนินธุรกิจทั้งหมดในป  2549 ในดานการ 
ดําเนินธุรกิจการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกที่สําคญั 
ไดแก ยางพารา ขาวเปลือก ปาลม ขาวโพด ออย มัน 
สําปะหลัง ซ่ึงมีสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ดําเนิน 
ธุรกิจดังกลาว จํานวน 465, 490, 28, 115, 39 และ 47 
แหงตามลําดับ มีสัดสวนของการดําเนินธุรกิจ ใน 
การรวบรวมผลผลิตตาง ๆ เมื่อเทียบกับผลผลิตรวม 
ในป  25 49 คิ ด เป นร อ ยละ  13.00,  4 .80,  7.80, 
8.70,0.45 และ 1 ตามลําดับ สวนน้ํานมดิบมีการ 
รวบรวมผานสหกรณ และกลุมเกษตรกรจํานวน 88 
แหง คิดเปนรอยละ 73 ของผลผลิตในปเดียวกัน 

ผลการสํารวจขอมู ลจากสหกรณขั้นปฐม 
เกี่ยวกับปญหาสําคัญภายในสหกรณที่ตองการแกไข 
เรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไปหานอยไดแก 
การขาดการมีสวนรวมของสมาชิก ขีดความสามารถ 
ของบุคลากร ความเพียงพอของทุนดําเนินงาน 
ระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาธุรกิจ และ 
ปญหาการขาดทุนในการดําเนินธุรกิจ 

จากขอมูลดังกลาวชี้ให เห็นวาสหกรณตอง 
พัฒนาในเรื่องการบริหารจัดการในเชิงคุณภาพ ที่ 
มุงเนนกระบวนการและผลลัพธ  เพื่อพัฒนาขีด 
ความสามารถขององคกร และใหมีระบบปองกัน 
ความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจ นอกจากนั้นยังพบวา 
สหกรณสวนใหญ ยังไมใหความสําคัญกับการนํา 
ประโยชนคืนกลับสูสมาชิก เพื่อการบรรลุเปาหมาย 
ในการยกระดับฐานะความเปนอยูของสมาชิก 

� พัฒนาตัวแบบการบริหารจัดการสหกรณ ใน 
สภาวะแวดลอมที่แตกตาง เพื่อการขยายผลการ 
พัฒนาใหท่ัวถึง 
� การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
บริหารจัดการสหกรณ และเผยแพรแกสหกรณ 
อยางท่ัวถึง 
� สรางตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งในภาพรวมและ 
รายสหกรณ 
� การพัฒนาการฝกอบรมแกบุคลากร กลุมตาง ๆ 
ของสหกรณอยางเปนกระบวนการตอเนื่อง 
และเนนการปฏิบัติ 
� สนับสนุนใหสหกรณขยายธุรกิจสูชุมชน/ 
สังคมของสหกรณในการจัดสรรประโยชนแก 
สมาชิก เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
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บริบทปจจัยสภาพแวดลอมภายใน  ประเด็นการพัฒนา 
(ยกเวนสหกรณเครดิตยูเนี่ยน และสหกรณออมทรัพย 
บางแหง) ตลอดเวลา 9 ทศวรรษที่ผานมายังไมมีการ 
ประเมินผลความสําเร็จในทางสังคมที่สหกรณมอบ 
คุณคาใหแกสมาชิกนอกจากตัวชี้วัดความสําเร็จที่ตัว 
องคกรของสหกรณเทานั้น 

สหกรณสวนใหญ ยังคงดําเนินงานใหบริการแก 
สมาชิกเปนหลัก จึงสงผลตอการประกอบการที่ประสบ 
ปญหาความเส่ียงในการขาดทุนเนื่องจากขนาดของธุรกิจ 
3. ขบวนการสหกรณ 

ขบวนการสหกรณ ซ่ึงประกอบดวย สหกรณขั้น 
ปฐม 7 ประเภท ไดแก สหกรณการเกษตร สหกรณ 
นิคม สหกรณประมง สหกรณออมทรัพย สหกรณ 
รานคา สหกรณบริการ และสหกรณเครดิตยูเนี่ยนมี 
ก ารพัฒนาความร ว มมื อในแนวดิ่ ง  ( Vertical 
Integration) ในการจัดตั้งองคกรกลางในระดับจังหวัด 
และระดับชาติ ไดแก ชุมนุมสหกรณจังหวัด และ 
ชุมนุมสหกรณระดับชาติ โดยมีสันนิบาตสหกรณ 
แหงประเทศไทยเปนองคกรกลางระดับสูงสุด (Apex 
organization)นั้น พบวาการรวมมือกันในระหวาง 
สมาชิกในขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน มีความ 
เขมขนกวาสหกรณประเภทอ่ืนอันเนื่องมาจาก 
สหกรณประเภทเครดิตยูเนี่ยนนั้นมีกระบวนการ 
กล่ันกรองสมาชิกโดยเนนเรื่องการสรางจิตตารมณ 
มาเปนแกนยึดเหนี่ยว จึตสํานึกความรวมมือและ 
พึ่งพากัน สวนขบวนการสหกรณการเกษตรนั้นมี 
ความรวมมือในรูปขบวนการเบาบาง สาเหตุสําคัญ 
ประการหนึ่งคือ  เรื่องของความซํ้าซอนในการ 
ดําเนินธุรกิจระหวางชุมนุมสหกรณระดับจังหวัด 
และชุมนุมระดับชาติ 

� กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขบวนการสหกรณ 
ที่เปนการพัฒนาระบบสหกรณแบบองครวม 
โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่มีผลตอ 
เศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาคอยาง 
ชัดเจน 
� มุ ง พัฒ น า ให สหก รณ ใ นทุ ก ร ะดั บขอ ง 
ขบวนการมีการบริหารจัดการอยางบูรณาการ 
เพื่อเปาหมายในภาพรวม ตามแผนพัฒนาการ 
สหกรณ 
� สงเสริมการพัฒนาขบวนการสหกรณแตละ 
ประเภทภายใตแมขายสันนิบาตสหกรณแหง 
ประเทศไทยอย าง เปนกระบวนการเพื่ อ 
การบรรลุเปาหมายของแผนพัฒนาการสหกรณ 
� การขยายขอบเขตธุรกิจจากภายในสูภายนอก 
สําหรับสหกรณที่มีความพรอมโดยการรวมมือ 
ระหวางสหกรณและองคกรพันธมิตรอื่น
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บริบทปจจัยสภาพแวดลอมภายใน  ประเด็นการพัฒนา 
� กําหนดยุทธศาสตรที่ เปนการพัฒนาระบบ 
สหกรณแบบองครวมภายใตตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ที่มีผลตอเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาค 

สหกรณรานคา ไมสามารถรวมมือกันเปน 
ขบวนการในการดําเนินธุรกิจได เนื่องจากขีด 
ความสามารถของชุมนุมระดับชาติ ไมสามารถ 
แขงขันไดกับกลุมธุรกิจคาปลีกของเอกชนรายใหญ 
ได ในขณะที่สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
ยังคงเผชิญปญหาดานการบริหารจัดการภายใน และ 
การพัฒนาบทบาทภารกิจ  ในการทําหนาที่การเปน 
องคกรกลางระดับสูงสุดของขบวนการสหกรณ 

การดําเนินงานของสหกรณภายใตขบวนการ 
สหกรณไทยท่ีผานมา เปนไปในลักษณะตางคนตาง 
พัฒนา ไมใชกรอบทิศทางการพัฒนาที่มีเปาหมาย 
รวมกันและยั งไมมีผลการประเมินบริบทการ 
ดําเนินงานที่สะทอนใหเห็นผลสัมฤทธ์ิที่มีการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม 

� การพัฒนาการดํ า เนินงานเชิงบูรณาการ 
ระหวางขบวนการสหกรณแตละประเภทเพื่อ 
ประโยชนในภาพรวมของขบวนการ 

4. เครือขายพันธมิตร 
ภายใตภาวะเศรษฐกิจที่มีการแขงขันอยาง 

รุนแรงในยุคโลกาภิวัตน สหกรณก็ตองปรับตัว เพื่อ 
ความอยูรอดและการแขงขัน เชนเดียวกับธุรกิจรูป 
อ่ืน การรวมมือกันในรูปของเครือขายธุรกิจซ่ึงเปน 
ลักษณะการรวมมือกันในแนวราบ  (Horizontal 
Integration)ซ่ึงเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก มีทั้งที่เกิด 
จากการสนับสนุนจากหนวยงานราชการ และที่ 
เ กิ ด ขึ้ น เ อ ง โด ยค ว ามต อ งก า รของสหกรณ 
นอกจากนั้นยังมีเครือขายที่ เกิดจากการวิจัยเชิง 
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory  Action 
Research) 

� การถอดบทเรียน สําหรับตัวอยางเครือขายที่ 
ประสบความสําเร็จเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ 
และใชในการขยายผลในสหกรณและกลุม 
ตาง ๆ 
� สํารวจสภาพและบทบาทของสหกรณใน 
หวงโซ อุปทานของสินคา/บริการสําคัญ ๆ 
ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการเชื่อมโยง 
เครือขาย
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บริบทปจจัยสภาพแวดลอมภายใน  ประเด็นการพัฒนา 
� มุงเนนการพัฒนาหวงโซอุปทานสหกรณ โดย 
เช่ือมตอกับธุรกิจตลาดภายนอก 
� พัฒนาไปสูระบบสหกรณคุณคา ที่จะนําพา 
ประโยชนกลับสูสมาชิก และสังคมในภาพรวม 
อยางเปนรูปธรรม 

ภายใตชุดโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาสหกรณ 
และการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิ จั ย (สกว . )  ที่มุ งสนับสนุนการ เชื่ อมโยง 
เครือขายคุณคา(ดูนิยามศัพท)  เพื่อการสรางความ 
เขมแข็งและยั่งยืนแกสหกรณโดยการสรางพันธมิตร 
ดานธุรกิจเอกชนหรือกลุม/องคกรที่มีเปาหมาย 
รวมกัน และประโยชนรวมกัน 

อยางไรก็ตาม การเช่ือมโยงเครือขายดังกลาว ทั้ง 
ที่เกิดขึ้นโดยความตองการของสหกรณ การสงเสริม 
หรือจากงานวิจัย ยังจํากัดขอบเขตอยูที่การดําเนิน 
กิจกรรม /ธุรกิจ ในพื้นที่การดําเนินงานของสหกรณ 
และยังมิไดเชื่อมโยงธุรกรรมภายใตการเชื่อมโยง 
หวงโซอุปทานจากผูผลิตไปสูผูบริโภค เพื่อนํา 
ประโยชนคืนกลับสูสมาชิก 

2.3.3 การสังเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของการพฒันาสหกรณ 
ผลการสังเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก และภายในที่เกี่ยวของกับการสหกรณ 

ชี้ใหเห็นส่ิงที่เปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนาสหกรณของไทยโดยสรุป ดังนี้ 
1) จุดแขง็ : 
�  เปนองคการที่มีเอกลักษณในฐานะการเปนองคการพึ่งพาตนเอง ท่ียึดมั่นในคุณคา/ 
หลักการสหกรณ ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันเปนสากล มีสถานภาพเปนนิติบุคคล ภายใต 
กฎหมายสหกรณ 
�  มีการรวมมือกันทั้งในแนวดิ่งและแนวราบในรูปขององคกรกลาง และเครือขาย 
พันธมิตร ในทุกระดับทั้งในและตางประเทศ 
�  มีหนวยงานภาครัฐรับผิดชอบสนับสนุนอยางชัดเจน เชน กรมสงเสริมสหกรณ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ รวมทั้งคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ ซ่ึงมี 
บทบาทในการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติของสหกรณ 
�  สหกรณเปนองคการที่มีเอกลักษณในฐานะการเปนองคการพึ่งพาตนเอง (Self-help 
Organization : SHOs) โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่ยึดมั่นอยูในคุณคาสหกรณ
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(Co-operative Values) และหลักการสหกรณ (Co-operative Principles) ในการนํา 
พลังแหงการรวมมือกัน (การสหกรณ) มาสูชุมชน 
�  สหกรณ ไดรับการยอมรับเปนสากลวา เปนตัวแบบของความสามัคคีและวิสาหกิจ 
(Enterprise) ที่รัฐควรใหการสนับสนุนในฐานะการเปนเสาหลักตนหนึ่งของการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ (คําแนะนํา องคการแรงงานระหวางประเทศ 
ที่ 193 : ILO Recommendation No.193) 
�  สหกรณเปนองคการธุรกิจที่มีสถานภาพเปน “นิติบุคคล” ภายใตกฎหมายสหกรณ 
�  มีเครือขายความรวมมือในรูปขบวนการสหกรณ (Co-operative Movement) เพื่อ 
ความเปนปกแผนทั้งในและตางประเทศ โดยมีสมาชิกสหกรณทั่วโลกกวา 800 
ลานคน ที่จะรวมมือกันทั้งทางธุรกิจและวิชาการอยางกวางขวางภายใตคุณคา 
สหกรณ และหลักการสหกรณสากล 
�  การสหกรณไทยท่ีจัดตั้งและดําเนินงานมา 9 ทศวรรษ มีการสะสมทุน ท้ังที่เปนทุน 
มนุษยที่เห็นชอบในคุณคาและหลักการสหกรณ กวา 8.93 ลานคน ทุนที่ เปน 
ทรัพยากรภายใตการดําเนินงานของสหกรณจํานวน 5,744 แหง ประกอบดวยทุน 
ดําเนินงานทั้งส้ิน 791,516 ลานบาท อีกทั้งทุนทางปญญาที่พัฒนาจากทักษะและ 
ประสบการณงานสหกรณ หากสามารถบริหารจัดการในเชิงบูรณาการ เพื่อใหเกิด 
พลังความรวมมือในภาพรวมแลวยอมกอใหเกิดประโยชนทั้งตอสมาชิกปจเจก 
บุคคล และระบบเศรษฐกิจ-สังคม โดยรวม 
�  กรอบคิด “คุณคาสหกรณ” เหมาะที่จะนําไปใชกระตุนจิตสํานึก ความรวมมือแก 
ประชาชนในสังคม เพื่อสรางความสามัคคีของคนในชาติ และการสรางสังคม 
เอ้ืออาทร ตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
�  เครือขายความรวมมือที่มีอยูในลักษณะของเครือขายความรวมมือในแนวดิ่ง 
(Vertical  Integration) และเครือขายในแนวราบ (Horizontal Integration)  หาก 
ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพ ขยายกรอบการดําเนินงาน เพื่อเชื่อมโยงการดําเนิน 
ธุรกิจ และบริการสูภายนอกขบวนการใหมากขึ้น ยอมเกิดผลดีตอการสหกรณและ 
ระบบเศรษฐกิจ-สังคม โดยรวม 

2) จุดออน : 
�  คนที่เกี่ยวของกับสหกรณยังขาดจิตสํานึกความรวมมือ ขาดทักษะ ประสบการณใน 
การบริหารจัดการสหกรณอยางเปนกระบวนการและยังยึดติดกับการดําเนินงาน 
สหกรณแบบแยกสวน ไมมีการบูรณาการเพื่อใหเกิดประโยชนในภาพรวมของ 
ขบวนการ
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�  ขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจของสหกรณยังตองไดรับการยกระดับเพื่อการ 
แขงขัน และการสรางคุณคาทางเศรษฐกิจแกสมาชิกและสังคมโดยรวม 
�  วิสัยทัศน กรอบภารกิจและการดําเนินงานของสหกรณสวนใหญยังใหความสําคัญ 
และจํากัดอยูในเปาหมายทางเศรษฐกิจ ยังไมครอบคลุมเปาหมายในการยกระดับ 
ฐานะความเปนอยู (การพัฒนาคุณภาพชีวิต / การแกปญหาความยากจนแกสมาชิก) 
�  การบริหารจัดการสหกรณสวนใหญยังคงเผชิญกับความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจเนื่องจาก 
บุคลากรยังขาดองคความรูในการดําเนินธุรกิจและตองเผชิญกับการแขงขันรุนแรงขึ้น 
�  การดําเนินธุรกิจของสหกรณยังตีกรอบอยูในแวดวงสหกรณซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญ 
ประการหนึ่งตอปญหาการขาดทุน 
�  แมจะเริ่มมีการจัดทําแผนกลยุทธภายใตยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 1 
แตสวนใหญ ยังมิไดขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
� ปญหาและขอจํากัดสําคัญของสหกรณที่ตองไดรับการแกไข ไดแก การขาดการมี 
สวนรวมของสมาชิก ขีดความสามารถของบุคลากร ความเพียงพอของทุนดําเนินงาน 
ระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาธุรกิจและปญหาการขาดทุนในการดําเนินธุรกิจ 

3) โอกาส : 
� ทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงและการสรางความสามัคคีของคนในชาติ เปนกรอบคิดและ 
แนวทางในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาการสหกรณ ถือเปนโอกาสดีที่  คน 
สหกรณจะไดโอกาสมีสวนรวมในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรโดยใชคุณคาสหกรณ 
และแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน 
�  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เพื่อนําไปสูการ 
พึ่งตนเอง และการอยูดีมีสุข เปนการสรางโอกาสของสมาชิกสหกรณในชุมชนและ 
ชวยสรางเครือขายธุรกิจระหวางชุมชนและสหกรณ 
�  มีภาคีความรวมมือภายใตเครือขายขบวนการสหกรณทั้งระดับภูมิภาค (เอเชีย 
แปซิฟก และระดับโลก ) ไดแก ที่ประชุมรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานสหกรณของ 
ประเทศในเอเชียแปซิฟก องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ องคการ 
แรงงานระหวางประเทศ ฯลฯ ใหการสนับสนุน เพื่อสรางความเขมแข็ง เปน 
ปกแผนของขบวนการสหกรณ 
� นโยบายรัฐใหการสงเสริมการสหกรณ ผานกลไกของกรมสงเสริมสหกรณ และ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบหลัก ซ่ึงมีเจาหนาที่ภาครัฐ 
กระจายการดําเนินภารกิจการสงเสริมทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
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�  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดเจตนารมณอยางชัดเจนที่จะสงเสริม 
สนับสนุนและคุมครองระบบสหกรณ 
� สภาวะเศรษฐกิจ-สังคม ที่ประเทศไทยกําลังเผชิญไมวาจะเปนเรื่องปญหาความยากจน 
วิกฤติศรัทธา พฤติกรรมบริโภคนิยม วิกฤติพลังงานและส่ิงแวดลอม ยอมเปนส่ิงทาทาย 
อยางสําคัญตอคนในขบวนการสหกรณที่จะรวมพลังกันสรางคุณคาโดยใชกลไกของการ 
สหกรณใหเกิดพลังความรวมมือกัน เพื่อลดทอนปญหาวิกฤติทั้งดานเศรษฐกิจ-สังคม 
�  กระบวนการดําเนินงานของสหกรณภายใต เอกลักษณของการเปนสหกรณ จะชวย 
สรางโอกาสในการพัฒนาระบบการคาบริการและการเงิน อยางเปนธรรม โดยเฉพาะ 
ในกลุมของคนยากจนและผูดอยโอกาส 

4) อุปสรรค : 
�  คนในชาติบางสวนยังไมเขาใจถึงหลักการสหกรณและไมตระหนักเห็นความสําคัญ 
ของการสหกรณและยังไมไดเขามามีสวนรวมอยางท่ีควรจะเปน 
� นโยบายรัฐในการชวยเหลือเกษตรกรที่ผานมาสงผลกระทบตอการดําเนินงาน 
สหกรณ อาทิ นโยบายพักชําระหนี้ นโยบายรับจํานําฯ นโยบายแกปญหาความ 
ยากจน กองทุนฟนฟูฯ โดยทําใหสมาชิกสหกรณไมยืนอยูบนหลักการพึ่งพาตนเอง 
เกิดปญหาหนี้สินและขอเรียกรองตาง ๆ เปนตน 
�  ธุรกิจเอกชนมีการรวมมือกันเพื่อชวงชิงตลาดที่เปนกลุมเปาหมายเดียวกับสหกรณ 
(สมาชิกสหกรณ) 
�  กลุม/องคกรประชาชนที่มีหลักการดําเนินงานบนหลักการพึ่งพาตนเองเหมือน 
สหกรณมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยตางก็มีกรอบภารกิจเชนเดียวกับสหกรณ แตยังคงเปน 
ตางฝายตางทํา ไมมีแผนการดําเนินงาน เพื่อประโยชนรวมกันในภาพรวม 
� นโยบายการสงเสริมสหกรณ ยังขาดเปาประสงคและตัวชี้วัดที่ชัดเจน ยังมีลักษณะ 
การพัฒนาระบบแยกสวน และไมมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
�  มุมมองการพัฒนาการสหกรณของเจาหนาที่ภาครัฐ สวนใหญยังไมเอ้ือตอธรรมชาติ 
ของสหกรณในการเปนองคการพึ่งพาตนเอง ดังนั้นจึงคงพบปรากฏการณที่สหกรณบาง 
แหงมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเอง แตยังคงพึ่งพิงรัฐตามที่เคยปฏิบัติมากอน เชนกรณีการ 
กูเงิน กพส. ในอัตราดอกเบ้ียต่ํา การใชบริการตรวจบัญชีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
ฯลฯ 
� ทิศทางการสงเสริมสหกรณยังขาดความรูที่จําเปนในการพัฒนา เพื่อยกระดับ 
ขีดความสามารถของสหกรณ
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ตารางที่ 5 TOWS Matrix สําหรับการกําหนดยุทธศาสตร 

S : จุดแข็ง 

� สหกรณมีเอกลักษณเฉพาะ 
� ยึดม่ันในคุณคาและหลักการ 
สหกรณที่ยอมรับเปนสากล 
� มีการรวมมือทั้งแนวดิ่งและ 
แนวราบทั้งในและตางประเทศ 
� มีการสะสมทุนทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม 

W : จุดออน 
�  ผูมีสวนเกี่ยวของยังขาดจิตสํานึกความ 

รวมมือ 
�  ขาดกระบวนทัศนการพัฒนาสหกรณ 
�  ขีดความสามารถของสหกรณยังมีนอย 
�  กรอบภารกิจของสหกรณยังไมสามารถสนอง 

ความตองการของสมาชิก 
�  มีความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจสหกรณ 
�  ขอจํากัดในสหกรณและขบวนการ 

ไมไดดําเนินการตามกรอบยุทธศาสตรการ 
พัฒนาการสหกรณ 

O :โอกาส 
�  ทิศทางการพัฒนาประเทศที่ให 

ความสําคัญกับการพัฒนาตาม 
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การสราง 
ความสามัคคีของคนในชาติ 

�  องคกรพันธมิตรดานสหกรณทั้งใน 
ภูมิภาคและระดับโลก 

�  นโยบายรัฐที่ใหความสําคัญดาน 
สหกรณ 

ยุทธศาสตรที่ 4 

5 พัฒนาเครือขายความรวมมือใน 
การเช่ือมรอยหวงโซอุปทาน 
เพื่อประโยชนสูสมาชิกและ 
สังคมอยางเที่ยงธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 3 

5 พัฒนาผูนําและผูมีสวนเกี่ยวของกับ 
สหกรณใหมีศักยภาพและความพรอม 
ที่จะเปนผูนําการปลี่ยนแปลงในการ 
ขับเคลื่อนไปในทิศทางของการพึ่งพา 
ตนเอง 

T:อุปสรรค 

�  คนในชาติไมเขาใจ ไมเห็น 
ความสําคัญของการสหกรณ 

�  นโยบายรัฐที่สงผลกระทบตอ 
ขบวนการสหกรณ 

�  ทิศทางการสงเสริมสหกรณที่ไมเปน 
เอกภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 1 

5 สงเสริมใหคนในชาติยึดม่ันใน 
คุณคาและปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ 2/5 

5 พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ 
5 พัฒนาระบบการเงินที่เกื้อหนุน 

การวิเคราะหปจจัย 
สภาพแวดลอมภายใน 

การวิเคราะหปจจัย 
สภาพแวดลอมภายนอก
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บทที่ 3 
กรอบทิศทางการพัฒนาการสหกรณในชวงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 
3.1 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการสหกรณ 

3.1.1 แนวคิดหลัก 
ภายใตบริบทการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 ที่ 

ไดปรับเปล่ียนกระบวนทัศนการพัฒนาของประเทศ ไปในทิศทางการพึ่งพาตนเอง  ตามแนวทางปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  ควบคูไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” นั้น 
นับวาเปนไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาสหกรณ ดังนั้นจึงถือไดวาเปนชวงเวลาที่เหมาะสมที่ขบวนการ 
สหกรณจะแสดงใหเห็นขีดความสามารถและพลังของระบบสหกรณ ในการเช่ือมโยงการพัฒนาอยางบูรณา 
การทั้งในมิติตัวคน สหกรณ ขบวนการและเครือขายใหเปนระบบสหกรณที่มีคุณคา โดยมุงเนนไปที่ การปรับ 
กระบวนทัศนการพัฒนาใหสหกรณเปนไปในลักษณะของการพัฒนาเชิงบูรณาการ ที่จะกอใหเกิดผลสําเร็จทั้ง 
ดานเศรษฐกิจ สังคม อยางเปนรูปธรรมควบคูไปกับการรณรงค สรางความสนใจแกคนในชาติ ที่จะมีสวนรวม 
ในสหกรณใหมากขึ้น 

3.1.2 ทิศทางการพัฒนา 
กรอบทิศทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 เริ่มตน 

จากการบริหารการเปล่ียนแปลงในกลุมคนและผูมีสวนเกี่ยวของ การพัฒนาระบบสหกรณเพื่อนําไปสูการ 
ตอบสนองสมาชิกและผูท่ีเขามามีสวนรวมในระบบสหกรณ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการบรรลุ 
วิสัยทัศน (รูปท่ี 3) 

รูปที่ 3 แผนที่ยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554)
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3.2 วิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาการสหกรณ 
3.2.1 วิสัยทัศนการสหกรณไทย 

“มุงสรางระบบสหกรณทีม่ีคุณคา เพื่อการนําพาสู สังคมอยูเยน็เปนสุข” 
3.2.2 พันธกิจ 

เพื่อใหการพัฒนาการสหกรณในระยะของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2  บรรลุ 
วิสัยทัศน “มุงสูการสรางระบบสหกรณที่มีคุณคาเพื่อการนําพาสูสังคมอยูเย็นเปนสุข” จึงไดกําหนดพันธกิจ 
ได ดังนี้ 

1) สรางศรัทธา ความเชื่อมัน่เร่ืองคุณคาสหกรณและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ใหแกคนในชาติ 

2) พัฒนาผูมีสวนเกีย่วของกบัการสหกรณ ใหมีความพรอมในการขบัเคลือ่นการพัฒนา 
การสหกรณตามทิศทางของยทุธศาสตรในแผนพฒันาการสหกรณ ฉบบัที่ 2 

3) พัฒนาระบบสหกรณในทิศทางทีเ่อือ้ตอการดําเนินงานของสหกรณอยางมี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธผิล เปนธรรมาภิบาล ขยายโอกาสการดําเนนิธุรกิจสหกรณจากภายในสูภายนอก 
ขบวนการสหกรณ เพือ่นําประโยชนคืนกลบัสูสมาชกิ ชุมชน และสังคม อยางยั่งยืน 

4) พัฒนาระบบสนบัสนนุดานการเงินในทิศทางทีเ่กื้อหนุนการดําเนินงานบนหลกัการ 
พึ่งพาตนเองและการรวมมือกันของสหกรณ เพื่อความมั่นคงและมีเสถียรภาพ 

3.3  เปาประสงคและตัวชี้วัด 
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทและทิศทางการพัฒนาการสหกรณ และการบรรลุวิสัยทัศน 

ภายในกรอบเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ  ฉบับที่ 2 จึงไดกําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัดไวดังนี้ 

•  เปาประสงค 
1)  เพื่อใหคนไทยมีศรัทธาและความเชื่อมั่นในคุณคาสหกรณและปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง อันจะกอใหเกิดจิตสํานึกความรวมมือ เกิดความสามัคคีของคนในชาติ และเขามามีสวน 
รวมในสหกรณในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมรวมกัน 

2)  เพื่อสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค ในการขับเคลื่อน 
สหกรณไดอยางถูกตองเหมาะสม และเปนไปในทิศทางที่จะปรับตัวสูการเปนองคการพึ่งพาตนเองของ 
สหกรณ 

3)  เพื่อพัฒนาใหสหกรณมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีความ 
มั่นคงและเขมแข็ง สามารถเปนที่พึ่งของสมาชิกไดอยางยั่งยืน  และยกระดับความสามารถของสหกรณ 
สําหรับภารกิจในการแกปญหาการประกอบอาชีพ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ
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4)  เพื่อสรางระบบการผลิตและการคาอยางเที่ยงธรรม ขยายโอกาสการทําธุรกิจ 
สหกรณจากภายในสูภายนอกขบวนการสหกรณ  พัฒนารูปแบบการผลิตและการคาภายใตปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา (ทฤษฎีใหม 3 ขั้นตอน) เพื่อใหมีมูลคาสูงขึ้น และกอใหเกิดความยั่งยืนใน 
การทําธุรกิจสหกรณ ภายใตสภาพแวดลอมที่มีการแขงขันสูง 

5)  เพื่อปรับกลไกและโครงสรางของระบบการเงินสหกรณไปในทิศทางที่เกื้อหนุน 
การพึ่งพาตนเองและการรวมมือกันระหวางสหกรณ  ใหมีระบบการเงินที่เอื้อตอการออม การสะสมทุน 
รวมถึงการกระจายโอกาสการเขาถึงแหลงทุนของสหกรณและสมาชิกสหกรณ 

•  ตัวชี้วัด 
1)  สมาชิกสหกรณและประชาชนทั่วไปไดรับรู ศรัทธา และเชื่อมั่นที่จะนําเอาคุณคา 

สหกรณและแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต และเขามามีสวนรวมใน 
ฐานะสมาชิกสหกรณเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 50  เมื่อสิ้นป 2554 

2)  ผูนําและผูมีสวนเกี่ยวของผานกระบวนการ “การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง” ให 
มีจิตสํานึกความรวมมือและกระบวนทัศนในการพัฒนาสหกรณในทิศทางการเปนองคการพึ่งพาตนเอง 
ไมนอยกวารอยละ 10 เมื่อสิ้นป 2554 

3)  สหกรณทุกสหกรณมีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กําหนดภายในป 
2554  ลดจํานวนสหกรณที่ขาดทุนใหหมดไปในป 2554  สหกรณที่มีการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ 
เพิ่มขึ้นในสัดสวน  รอยละ 20 ตอป สหกรณมีการจัดใหมีสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกสมาชิก 
ครบทุกสหกรณในป 2554 

4)  สหกรณมีการรวมกลุมและเชื่อมโยงเครือขายเพื่อรวมมือกันในการดําเนินธุรกิจ 
สําหรับผลิตภัณฑหลักของสหกรณ โดยปริมาณธุรกิจของสหกรณภายใตเครือขายพันธมิตรเพิ่มสูงขึ้น 
ในอัตรารอยละ 20 ตอป มีการลดตนทุนคาใชจายในการดําเนินธุรกิจของสหกรณและมูลคาการดาํเนนิธรุกจิ 
สําหรับผลิตภัณฑของสหกรณเมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตของทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป 

5)  สหกรณมีการเพิ่มทุนดําเนินงานจากแหลงเงินทุนภายในในอัตรารอยละ 10 ตอป 
มีกองทุนประกันเงินฝากของสหกรณในระดับชาติ มีตราสารการเงินเพื่อการระดมเงินทุนภายในระบบ 
สหกรณ มีระบบเตือนภัยดานการเงิน มีการหมุนเวียนของระบบการเงินสหกรณในทิศทางที่กอใหเกิด 
สภาพคลอง ความมั่นคง และความมีเสถียรภาพ



แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)  48 

3.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสหกรณภายใตแผนพฒันาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550- 

2554) ที่กําหนดไวทั้งส้ิน 5 ประการคือ 
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมใหคนในชาติศรัทธาและเช่ือมั่นในคุณคาสหกรณ และปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาผูนําและผูมีสวนเกี่ยวของกับสหกรณใหมีศักยภาพและความพรอม 

ที่จะเปนผูนําการเปล่ียนแปลงในการขับเคล่ือนสหกรณไปในทิศทางของการเปนองคการพึ่งพาตนเอง 
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณใหเปนองคการที่มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบเครือขายความรวมมือในการเชื่อมรอยหวงโซอุปทานเพื่อ 

ประโยชนสูสมาชิกและสังคมอยางเที่ยงธรรม 
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบการเงินสหกรณที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและการรวมมือ 

กันระหวางสหกรณ 
ในที่นี้ไดกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินการของแผนงานและโครงการภายใต 

ยุทธศาสตรตาง ๆ ซ่ึงจะชี้ใหเห็นหนวยงานรับผิดชอบหลัก เปาหมาย แหลงงบประมาณ และกรอบเวลาใน 
การดําเนินยุทธศาสตรตาง ๆ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  สงเสริมใหคนในชาตศิรัทธาและเชือ่มั่นในคุณคาสหกรณและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
แผนงานที่ 1.1  : พัฒนาระบบและกลไกการสรางคณุคาสหกรณและปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

ระยะเวลา ลําดับ
ที่ 

โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 
50  51  52  53  54 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1.1.1  วางกรอบแนว 
ทางการพัฒนา 
ภายใตองคกร 
พันธมิตร 

1) การวางแผนเพื่อ 
ใชเปนกรอบแนว 
ทางการพัฒนา 
ระบบ/กลไก 
ภายใตองคกร 
พันธมิตร 

2) การวางแผนการ 
ขับเคลื่อนภายใต 
องคกรพันธมิตร 

- มีกรอบการ 
ดําเนิน การ 
ภายใตองคกร 
พันธมิตรที่ 
เห็นชอบ 
รวมกัน 
- มีแผนการ 
ขับเคลื่อน 
ภายใตองคกร 
พันธมิตร 

คพช./กสส./ 
สสท.
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ระยะเวลา ลําดับ
ที่ 

โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 
50  51  52  53  54 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1.1.2  สืบคนและพัฒนา 
ชุดความรูคุณคา 
สหกรณ 

- จัดทําแผนงาน 
และดําเนินการ 
ตามแผนงานการ 
พัฒนาชุดความรู 
คุณคาสหกรณ 

- ประเภทสื่อ 
เผยแพร 

-  กสส./สสท./ 
สว.สก./ 

สถาบันการศึกษา 
ตาง ๆ 

1.1.3  วิจัยเพื่อสรางชุด 
ความรูกระบวนการ 
การสรางคุณคา 
สหกรณและปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

- จัดทําแผนวจิัยและ 
ดําเนินการตาม 
แผนวิจัยการสราง 
ชุดความรู การ 
สรางคุณคา 
สหกรณและ 
ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
ภายใตท่ีปรึกษาที่ 
เช่ียวชาญเฉพาะ 

- ประเภท 
ผลงานวิจัยที่ 
ตีพิมพเผยแพร 
และนําไปใช 
- จํานวนองคกร 
พันธมิตร 
สหกรณที่มี 
สวนรวมใน 
การดําเนินการ 
วิจัย 

-  -  -  กสส./สสท./ 
สว.สก./ 

สถาบันการศึกษา 
ตาง ๆ 

1.1.4  พัฒนาทีมงานการ 
สรางคุณคาสหกรณ 
เพื่อขยายผลการ 
ดําเนินการ 

- จัดทีมงานและ 
ดําเนินการตาม 
แผนงานการ 
พัฒนาทีมงานการ 
สรางคุณคา 
สหกรณ 

- มีทีมงานที่มี 
ความพรอมใน 
การขยายผล 
การดําเนินการ 

กสส./สสท./ 
สว.สก./ 

สถาบันการศึกษา 
ตาง ๆ 

แผนงานที่ 1.2 :  พัฒนาการประชาสัมพันธเผยแพรคุณคาสหกรณและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระยะเวลา 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย  50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

1.2.1  ผลิตสื่อสรางสรรค 
เพื่อเผยแพรความรู 
“ชุดคุณคาสหกรณ” 

- จัดทําแผนและ 
ดําเนินการตาม 
แผนงานการผลิต 
สื่อสราง สรรค 
เพื่อการ 
ประชาสัมพันธ 
ภายใตการมีสวน 
รวมขององคกร 
พันธมิตร 

- ประเภทสื่อที่ 
เผยแพรรูป แบบ 
ของสื่อที่มีความ 
หลากหลาย 
- จํานวน 
ประชาชนที่ 
ไดรับสื่อ 
ประชาสัมพันธ 

-  กสส./สสท./ 
ชุมนุมสหกรณ/ 
กรมประชา 
สัมพันธ/ 
อ.ส.ม.ท.
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ระยะเวลา 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย  50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

1.2.2  สรางองคกร 
พันธมิตรเพื่อการ 
เผยแพรและ 
ประชาสัมพันธ 

- จัดทําแผน 
ประชาสัมพันธ 
และดําเนินการ 
ตามแผนงานการ 
เผยแพร 
ประชาสัมพันธ 
ภายใตความ 
รวมมือของ 
เครือขายสหกรณ 

1)จํานวนองคกร 
พันธมิตร 

2)รูปแบบการ 
เผยแพร 
ประชา 
สัมพันธที่มี 
ความหลาก 
หลาย 

กรมประชา 
สัมพันธ/ 

/กสส./ธ.ก.ส./ 
สสท./ชุมนุม 
สหกรณ 

1.2.3  จัดงานเผยแพร 
ผลงานและ 
ผลิตภัณฑสหกรณ 

1) จัดทําแผนงาน 
การเผยแพร 
สินคาและ 
ผลงานสหกรณ 
ภายใตองคกร 
พันธมิตร 
สหกรณ 

2) มีการดําเนินการ 
และติดตาม 
ประเมินผล 

- มีแผนการ 
ดําเนินงาน 
ภายใตการมี 
สวนรวมและ 
องคกรพันธมิตร 

1)จํานวนครั้งการ 
จัดงาน 

2)จํานวนสินคา 
และผลงานที่ 
ได รับการ 
เผยแพร 

3)ขอมูลปอน 
กลับการปรับ 
ปรุงแผนฯ 

กสส./สสท./ 
ชุมนุม/กระทรวง 

พาณิชย
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ระยะเวลา 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย  50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

1.2.4  จัดรายการสหกรณสู 
ประชาชนผาน 
เครือขายประชา 
สัมพันธ 

1) จัดทําแผนงาน 
การจัดรายการ 
ภายใตความ 
รวมมือของ 
องคกรพันธมิตร 

2)  ดําเนินการและ 
การติดตาม 
ประเมินผล 

- มีผังรายการ 
วิทยุและทีวี 

1) จํานวนครั้ง 
การจัด 
รายการ 

2) จํานวนกลุม 
เปาหมายที่ 
ไดชมรายการ 

3) จํานวนกลุม 
เปาหมายที่ 
ติดตามอยาง 
ตอเนื่อง 

สสท./ชุมนุม 
สหกรณ/กรม 
ประชาสัมพันธ/ 

อ.ส.ม.ท. 

1.2.5  เผยแพร “คุณคา 
สหกรณ” แก 
สหกรณภาค 
ประชาชน 

1)  กําหนด 
กลุมเปาหมาย 

2)  การวางแผน 
ดําเนินการ 

3)  ติดตาม 
ประเมินผล 

จํานวนผูเขารวม 
โครงการ 

กสส./สสท./กรม 
ประชาสัมพันธ/ 

อ.ส.ม.ท.
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แผนงานที่ 1.3 :  สรางคุณคาสหกรณและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนกระบวนการ 

ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
1.3.1  รณรงคใหทุกภาค 

สวนเศรษฐกิจจัดต้ัง 
สหกรณ 

1)  จัดเวทีเสวนา 
แกเจาของ 
ธุรกิจ 
ภาคเอกชน 

2) การดําเนินการ 
ตามแผนงานการ 
รณรงคใหจัดตั้ง 
สหกรณภายใต 
องคกรพันธมิตร 

- จํานวน 
เจาของธุรกิจ 
ที่เขารวมเวที 
เสวนา 

- จํานวน 
สหกรณที่ 
จัดต้ังใน 
องคกร 
ภาคเอกชน 
และอื่น ๆ 

- 

- 

สสท./กสส./ 
ชุมนุมสหกรณ/ 
ภาคเอกชน/สภา 
อุตสาหกรรม/ 
สภาหอการคา 
ไทย/กรม 

สวัสดิการและ 
คุมครองแรงงาน 

1.3.2  รณรงคให 
ประชาชนเปน 
สมาชิกสหกรณ 

- จัดทําแผนการ 
รณรงคการเขา 
รวมเปนสมาชิก 
สหกรณและมี 
การดําเนินการ 
ตามแผนงานการ 
รณรงคการเปน 
สมาชิกสหกรณ 
ภายใตองคกร 
พันธมิตร 

-จํานวนสมาชิก 
สหกรณที่ 
เพิ่มขึ้น 

สสท./กสส./ 
ชุมนุมสหกรณ/ 
องคกรประชาชน 

1.3.3  รณรงคการทําบัญชี 
ครัวเรือน 

- การดําเนนิการ 
ตามแผนงานการ 
รณรงคการทํา 
บัญชีครัวเรือนที่ 
จัดทําขึ้นภายใต 
องคกรพันธมิตร 

- จํานวน 
ประชาชนที่ทํา 
บัญชีครัวเรือน 
เพิ่มขึ้น 

ธ.ก.ส./สสท./ 
กสส./กตส./ 
ชุมนุมสหกรณ
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ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
1.3.4  สงเสริมใหมีการ 

สอดแทรกคุณคา 
สหกรณและปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ 
พอเพียงในหลักสูตร 
การศึกษาทุกระดับ 

1) แตงตั้ง 
คณะทํางาน 
ภายใตเครือขาย 
สถาบันการ 
ศึกษาทุกระดับ 

2) การดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 
หลักสูตร 
การศึกษา 
ภายใตองคกร 
พันธมิตร 

- มีคณะทํางาน 
อยางเปน 
ทางการ 

- จํานวนหลัก 
สูตรที่มีการ 
สอดแทรก 
คุณคาสหกรณ 
และปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

สสท./กสส./ 
กระทรวงศึกษา 

ธิการ 

1.3.5  รณรงคใหมีการจัด 
คายเยาวชนสหกรณ 

- จัดทําโครงการ 
รณรงคจัดคาย 
เยาวชนสหกรณ 

1)จํานวน 
สหกรณและ 
หนวยงานที่ 
จัดคายเยาวชน 

2)จํานวน 
เยาวชนที่เขา 
รวมกิจกรรม 

-  กสส./สสท./ 
ชุมนุมสหกรณ/ 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

1.3.6  สงเสริมการจัด 
กิจกรรมสหกรณแก 
เยาวชนผานเครือขาย 
สถานศึกษา 

1)  จัดทําแผนงาน 
จัดประชุมเสวนา 
แกหัวหนา 
สถานศึกษาเพื่อ 
สรางความเขาใจ 

2)  จัดทําแผนงาน 
การจัดกิจกรรม 
สหกรณแก 
เยาวชนผาน 
เครือขาย 
สถานศึกษา 

- จํานวน 
หัวหนาสถาน 
ศึกษาที่เขา 
รวมเสวนา 

- จํานวนสถาน 
ศึกษาที่จัด 
กิจกรรม 
สหกรณ 

สสท/กสส./ 
ชุมนุมสหกรณ/ 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

1.3.7  รณรงคใหสหกรณมี 
แผนงานจัดกิจกรรม 
รวมกับชุมชน 

- การดําเนินการ 
โครงการรณรงคให 
สหกรณจัดกิจกรรม 
รวมกับชุมชน 

- จํานวน 
สหกรณที่มี 
กิจกรรมรวม 
กับชุมชน 

สสท/กสส./ 
ชุมนุมสหกรณ/ 

อปท.
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ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
1.3.8  รณรงคใหสมาชิก 

สหกรณตระหนักถึง 
คุณคาสหกรณและ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

- การดําเนนิการ 
โครงการรณรงค 
ใหสมาชิกสหกรณ 
ตระหนักถึงคุณคา 
สหกรณและ 
ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

- จํานวน 
สมาชิกที่เขา 
รวมโครงการ 

สสท./กสส./ 
ชุมนุมสหกรณ 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  พัฒนาผูนําและผูมีสวนเกี่ยวของกับสหกรณใหมีศักยภาพและความพรอมที่จะเปนผูนํา 
การเปลี่ยนแปลงในการขบัเคลื่อนสหกรณไปในทิศทางของการเปนองคการพึ่งพาตนเอง 

แผนงานที่ 2.1 :  จัดการองคความรูเพื่อการนําไปใชในการพัฒนาผูนําสหกรณที่มีคุณคา 

ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2.1.1  สรางตัวแบบผูนํา 

สหกรณที่มีคุณคา 
1) จัดทําโครงการ 
คนหาผูนํา 
สหกรณที่มี 
คุณคา(ที่เปนตัว 
แบบที่ดี) 

2) จัดทําโครงการ 
ถอดบทเรียนตัว 
แบบผูนําสหกรณ 
ที่มีคุณคา 

-ทําเนยีบนาม/ 
ประวัติผูนาํ 
สหกรณ 

- ชุดความรูตัว 
แบบผูนํา 
สหกรณที่มี 
คุณคา 

สสท./กสส./ 
สถาบันการศึกษา 

ตาง ๆ 

1) จัดทําโครงการ 
จัดการความรู 
ปจจัยสงเสริม 
การสรางผูนํา 
สหกรณที่มี 
คุณคา 

-ชุดความรู 
ปจจัยสงเสริม 
การสรางผูนํา 
สหกรณ 

สสท./กสส. 2.1.2  สรางตัวแบบ 
กระบวนการสราง 
ผูนําสหกรณที่มี 
คุณคา 

2) จัดทําโครงการ 
จัดทําคูมือการ 
สรางผูนําสหกรณ 
ที่มีคุณคา 

-คูมือการสราง 
ผูนําพรอม 
นําไปใช
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แผนงานที่ 2.2 :ปรับกระบวนทัศนเจาหนาที่ภาครัฐและผูมีสวนเกี่ยวของใหสอดคลองกับการสรางผูนํา 
สหกรณภายใตแผนพัฒนาการสหกรณและแผนแมบทพัฒนาการมีสวนรวมของ 
สตรีสหกรณ 

ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
1) กําหนดกลุม 
เปาหมาย 
เจาหนาที่ภาครัฐ 
/ ผูมีสวน 
เกี่ยวของ 

-จํานวน 
เจาหนาที่ 
ภาครัฐและ 
ผูมีสวน 
เกี่ยวของ 

กสส./กตส. 

2) เตรียมทีมงาน 
ผูชํานาญการ 
จัดเวทีแลก 
เปลี่ยนเรียนรู 
และคูมือ 

- มีทีมงานและ 
คูมือการ 
ดําเนินงาน 

2.2.1  สัมมนาเจาหนาที่ 
ภาครัฐและผูเกี่ยว 
ของใหมีความเขาใจ 
ตรงกันภายใตแผน 
พัฒนาการสหกรณ 
และแผนแมบทการ 
พัฒนาการมีสวน 
รวมของสตรี 
สหกรณ 

3) การดําเนินการ 
ตามแผนงานการ 
ปรับกระบวน 
ทัศนที่จัดทํา 
สําหรับกลุม 
เปาหมาย 

- มีจํานวนกลุม 
เปาหมายที่ผาน 
กระบวนการ 

2.2.2  กําหนดภารกิจ 
ทิศทางการ 
ดําเนินงานพัฒนา 
สหกรณสูการ 
พึ่งตนเอง 

- กําหนดภาระงาน 
ของเจาหนาที่ทั้ง 
ในสวนกลางและ 
ภูมิภาคใหไปใน 
ทิศทางเดียวกันกับ 
แผนพัฒนาการ 
สหกรณ 

- มีกรอบทิศทาง 
การดําเนินงาน 
ของสหกรณสู 
การพึ่งพา 
ตนเอง 

กสส./กตส./ 
ชุมนุมสหกรณ/ 

สหกรณ
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แผนงานที่ 2.3 :  จัดระบบและกลไกการพัฒนาผูนําและผูมีสวนเกี่ยวของ 
ระยะเวลา ลําดับ

ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 
50  51  52  53  54 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2.3.1  วางกรอบการพัฒนา 
ผูนําสหกรณอยาง 
เปนกระบวนการ 
ภายใตองคกร 
พันธมิตร 

1)  กําหนดกลุม 
เปาหมายผูนํา/ 
ฝายจัดการ/ 
สมาชิก/ผูมีสวน 
เกี่ยวของ 

2) จัดทําแผนงาน 
การสรางผูนํา 
ภายใตภาคี 
เครือขาย 

- จาํนวนกลุม 
เปาหมาย 

- มีแผนงาน 
การสรางผูนํา 
ภายใตองคกร 
พันธมิตร 

สสท./กสส./ 
ชุมนุมสหกรณ 

2.3.2  พัฒนาหลักสูตรเปน 
ระบบสําหรับผูนํา 
สหกรณภายใตตัว 
แบบผูนําสหกรณที่ 
มีคุณคา 

1) แตงตั้งคณะ 
ทํางานหลักสูตร 
เปนระบบ 
สําหรับผูนํา 
สหกรณ 

2) จัดทําโครงการ 
ยกรางหลักสูตร 
เปนระบบ 
ภายใตตัวแบบ 
ผูนําสหกรณที่มี 
คุณคาสําหรับ 
สหกรณทุก 
ประเภท 

3) จัดทําโครงการ 
จัดทําคูมือการ 
พัฒนาผูนํา 

- มีคณะ ทํางาน 
ที่มีความ 
เชี่ยวชาญ 

- มีหลักสูตร 
เปนระบบ 
สําหรับผูนํา 
สหกรณทุก 
ประเภท 

- จํานวนคูมือ 

สสท./กสส./ 
สว.สก./ 
กระทรวง 
ศึกษาธิการ
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ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2.3.3  พัฒนาทีมงานและ 

วิทยากรผูเชี่ยวชาญ 
การสรางผูนํา 
สหกรณที่มีคุณคา 

- มีโครงการ 
Training for 
Trainers สําหรับ 
เนื้อหาวิชา 
ตาง ๆ สําหรับ 
หลักสูตรผูนํา 
สหกรณ 

- จํานวน 
ทีมงานและ 
วิทยากรที่ 
พรอมใหการ 
สงเสริม 

กสส./สสท./ 
สถาบันการศึกษา 
ตาง ๆ / ชุมนุม 

สหกรณ 

2.3.4  ประกาศเกียรติคุณ 
ผูนําสหกรณที่มี 
คุณคาแหงป 

1) การแตงตั้ง 
คณะทํางาน 

2) กําหนดเกณฑ/ 
คุณสมบัติผูนํา 
สหกรณที่มี 
คุณคา 

3) สรรหา/คัดเลือก 
ผูนํา/ประกาศ 
เกียรติคุณ 

- มีคณะทํางาน 

- มีเกณฑ/ 
คุณสมบัติของ 
ผูนําฯ 

- มีการประกาศ 
เกียรติคุณผูนํา 
สหกรณที่มี 
คุณคา 

กสส./สสท. 

2.3.5  สงเสริมใหมีการ 
จัดทําบันทึกประวัติ 
ความรูของผูนํา 
สหกรณ 

-รณรงคให 
สหกรณแกไข 
เพิ่มเติมขอบังคับ 
โดยการกําหนด 
คุณสมบัติของ 
กรรมการที่ไดมี 
การพัฒนาอยาง 
ตอเนื่องและมีการ 
จดบันทึกใน 
ระเบียนความรู 

-จํานวน 
สหกรณที่มี 
การแกไข 
เพิ่มเติม 
ขอบังคับ 
-จํานวน 
สหกรณที่มี 
การจดบันทึก 
ประวัติความรู 
แกผูนําสหกรณ 

กสส./สสท./ 
ชุมนุมสหกรณ
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ยุทธศาสตรที่ 3 :  พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณใหเปนองคการที่มปีระสิทธิภาพ ประสิทธผิล 
มีธรรมาภิบาล 

แผนงานที่ 3.1 :  สงเสริมสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย(สสท.) และชุมนุมสหกรณใหเปนองคการนํา 
การขับเคล่ือนการพัฒนาระบบสหกรณภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 

ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
3.1.1  จัดเวทีแลกเปลี่ยน 

เรียนรูในหมูผูนํา 
สสท./ชุมนุมสหกรณ 
เรื่องทิศทางการ 
พัฒนาระบบ 
สหกรณภายใต 
แผนพัฒนาการ 
สหกรณ 

1) กําหนด 
กลุมเปาหมาย 

2) จัดทําแผนงาน 
การจัดเวที 
แลกเปลี่ยน 
เรียนรู 

3) ดําเนินการและ 
ติดตาม 
ประเมินผล 

- จาํนวนผูนํา 
เปาหมายทีเ่ขา 
รวมเวทีฯ 
- มีแผนงาน 

- จาํนวนครั้งใน 
การจัดเวที 

สสท./กสส. 

3.1.2  สงเสริมการจัดทํา 
แผนพัฒนาสสท./ 
ชุมนุมสหกรณให 
สอดคลองและ 
เปนไปในทิศทาง 
เดียวกับแผนพัฒนา 
การสหกรณ 

- ใชกลไก 
คณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนแผนฯ 
ในการกําหนด 
เปาหมายและ 
ติดตาม 
ประเมินผล 

- สสท./ชุมนุม 
สหกรณมี 
แผนฯที่ 
เปนไปใน 
ทิศทาง 
เดียวกันกับ 
แผนพัฒนา 
การสหกรณ 
- จํานวนผูนาํที่ 
มีความเขาใจ 
เรื่องทิศทาง 
การพัฒนา 
ระบบ 
สหกรณ 

คพช.
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แผนงานที่ 3.2 :  กําหนดมาตรการการจัดตั้งสหกรณที่เอ้ือตอการเปนองคการพึ่งพาตนเอง 

ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
3.2.1  จัดเวทีแลกเปลี่ยน 

เรียนรูในระหวางผูมี 
สวนเกี่ยวของเรื่อง 
มาตรการการจัดต้ัง 
สหกรณใหมที่เอื้อ 
ตอการเปนองคการ 
พึ่งพาตนเอง 

1) กําหนด 
กลุมเปาหมาย 

2) จัดทําแผนงาน 
สําหรับเวที 
แลกเปลี่ยน 
เรียนรู 

3) ดําเนินการจัด 
เวที 

4) สรุปผลสําหรับ 
มาตรการการ 
จัดตั้งสหกรณ 

- จาํนวน 
ผูเกี่ยวของที่ 
เขารวมเวที 

กสส./สสท. 

3.2.2  ปรับปรุงมาตรการ 
และกลไกการจัดต้ัง 
สหกรณใหเอื้อตอ 
การเปนองคการ 
พึ่งพาตนเอง 

1) การประมวล 
ขอสรุปที่ไดจาก 
3.2.1 

2) การปรับปรุง 
ระเบียบวาดวย 
การจัดตั้ง 
สหกรณ 

- สหกรณตั้ง 
ใหมเกิดจาก 
ความตองการ 
ของสมาชิก 
อยางแทจริง 

กสส./สสท. 

แผนงานที่ 3.3 :สงเสริมการพัฒนาสหกรณในทุกระดับและทุกประเภทใหเปนไปในทิศทางเดียวกับ 
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 

ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
3.3.1  สงเสริมการจัดเวที 

แลกเปลี่ยนเรียนรู 
ระหวางผูนํา 
สหกรณเกี่ยวกับ 
ทิศทางการพัฒนา 
ระบบสหกรณ 
ภายใตแผนพัฒนา 
การสหกรณ 

- มีโครงการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
ระหวางผูนํา 
สหกรณเกี่ยวกับ 
ทิศทางการพัฒนา 
ระบบสหกรณ 

-จํานวน 
ผูเขารวม 
โครงการ 

คพช.
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ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
3.3.2  สงเสริมการจัดทํา 

แผนกลยุทธ 
สหกรณและการ 
ขับเคลื่อนแผนสูการ 
ปฏิบัติในทิศทาง 
เดียวกันกับ 
แผนพัฒนาการ 
สหกรณ 

1) การจัดทําแผน 
งานการสงเสริม 
การจัดทําแผน 
กลยุทธฯ 

2) ปรับปรุงคูมือ 
การจัดทําแผน 
กลยุทธสูการ 
ปฏิบัติ 

3) จัดเตรียมทีม 
ที่ปรึกษาที่ 
เชี่ยวชาญ 

4)ดําเนินการ 
โครงการTraining 
for Trainersแก 
เจาหนาที่สงเสริม 
ในสํานักงาน 
สหกรณจังหวัด 

5) ดําเนินการและ 
ติดตาม 
ประเมินผล 

- มีแผนงาน/ 
งบประมาณ 

- มีคูมือการ 
จัดทําแผนกล 
ยุทธสูการ 
ปฏิบัติ 
- มีทีมที่ปรึกษา 

- จํานวน 
Trainers ที่ 
พรอม 
ดําเนินการ 

- ผลการประเมิน 

กสส./สสท./ 
ชุมนุมสหกรณ/ 
สถาบันการศึกษา 

ตาง ๆ 

3.3.3  สงเสริมการเพิ่ม 
ผลิตภาพในการ 
ประกอบอาชีพแก 
สมาชิกสหกรณ 

1)การสํารวจ 
สหกรณที่สนใจ 
เขารวมโครงการ 

2)การวางกรอบ 
การสงเสริม 
สําหรับสหกรณ 
ที่เขารวมโครงการ 

3)การดําเนินงาน 
ภายใตแผนการ 
สงเสริม 

4)การติดตาม 
ประเมินผล 

- จํานวน 
สหกรณที่ 
ดําเนินการ 
โครงการ 

กสส./สสท./ 
สถาบันการศึกษา 

ตาง ๆ
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แผนงานที่ 3.4 :  สงเสริมการบริหารจัดการสหกรณตามเกณฑคุณภาพ และวางกรอบการมีธรรมาภิบาลในตัว 
แบบสหกรณ 

ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย  50  5 

1 
52  53  54 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

3.4.1  จัดอบรมเพื่อปรับ 
กระบวนทัศนผูนํา/ 
ฝายจัดการสหกรณ 
เรื่องการบริหาร 
จัดการสหกรณตาม 
เกณฑคุณภาพและ 
วางกรอบการมี 
ธรรมาภิบาล 

- การจัดทําแผนงาน 
การอบรมผูนํา 
สหกรณเพื่อปรับ 
กระบวนทัศนเรือ่ง 
การบริหารจัดการ 
สหกรณตามเกณฑ 
คุณภาพและกรอบ 
การมีธรรมาภิบาล 
ภายใตทีมที่ 
ปรึกษาที่เช่ียวชาญ 

- จาํนวนผูนําที่ 
ผานการอบรม 

กสส./สสท./ 
สถาบันการศึกษา 

ตาง ๆ 

3.4.2  สงเสริมการบริหาร 
จัดการสหกรณตาม 
เกณฑคุณภาพและ 
วางกรอบการมี 
ธรรมาภิบาล 

1) คัดเลือก 
สหกรณเขา 
โครงการนํารอง 

2)จัดทําคูมือใน 
ลักษณะเสนทาง 
การพัฒนาการ 
สหกรณตาม 
เกณฑคุณภาพ 
(Co-op. Maturity 
Model)ภายใต  ที่ 
ปรึกษา 
ผูเช่ียวชาญ 

3) ดําเนินการและ 
ติดตาม 
ประเมินผล 

-จํานวนสหกรณ 
ที่สงผูแทนเขา 
รวมโครงการ 
- มีคูมือ 

- ขอมูล 
ปอนกลับเพื่อ 
การพัฒนา 

กสส./สสท./ 
สถาบันการศึกษา 

ตาง ๆ
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ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
3.4.3  ประกาศเกียรติคุณ 

สหกรณคุณภาพ 
แหงป (Co-op. 
Quality Award) 

1) แตงตั้ง 
คณะกรรมการ 

2) กําหนดเกณฑ 
คุณภาพ 

3) สรรหา คัดเลือก 
ตัดสิน 

4) ประกาศ 
เกียรติคุณ 

-มีคณะ 
กรรมการ 
-มีตัวช้ีวัดเกณฑ 
คุณภาพ 
-มีการดําเนนิการ 
ตามแผน 
-การประกาศ 
เกียรติคุณ 

กสส./กตส./ 
สสท. 

แผนงานที่ 3.5 :  พัฒนาตัวแบบสหกรณที่ดี 

ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
3.5.1  คัดเลือกจากชุมนุม 

สหกรณ สหกรณ 
ประเภทตาง ๆ และ 
กลุมเกษตรกรให 
ครอบคลุมทุกขนาด 
เพื่อขยายผลการ 
พัฒนา 

1) จัดทําโครงการ 
จัดการความรูตัว 
แบบชุมนุม 
สหกรณ 

2) จัดหาทีมที่ 
ปรึกษา/ทีมงาน 

3) วางกรอบการ 
ดําเนินงาน/ 
ตัวช้ีวัด/ 
งบประมาณ 

1) มีตัวแบบ 
สําหรับโครง 
การนาํรอง 

2) จํานวน 
สหกรณเขา 
รวมโครงการ 

-  มีทีมที่ปรึกษา 
ผูเช่ียวชาญ 

-  มีกรอบการ 
ดําเนินงาน/ 
ตัวช้ีวัด/ 
งบประมาณ 

กสส./สสท./ 
ชุมนุมสหกรณ/ 
สถาบันการศึกษา 

ตาง ๆ
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แผนงานที่ 3.6 :  สงเสริมใหสหกรณมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
3.6.1  จัดช้ันคุณภาพ 

สหกรณ 
1) พัฒนาโปรแกรม 

จัดช้ันคุณภาพ 
การควบคุม 
ภายในสหกรณ 

2) ประมวลผล 
ขอมูลตาม 
โปรแกรมฯ 

- มีโปรแกรมที่ 
เหมาะสม 

- คารอยละของ 
สหกรณที่มี 
ระบบการ 
ควบคุมภายใน 
ที่ดีเพิ่มขึ้น 

กตส. 

3.6.2  พัฒนาคุณภาพ 
ผูตรวจสอบกิจการ 

1) รณรงคใหมีการ 
แกไขเพิ่มเติม 
ขอบังคับโดย 
กําหนดใหมีการ 
สรรหาผูตรวจ 
สอบกิจการ 

2) การดําเนินการ 
โครงการอบรมผู 
ตรวจสอบกิจการ 
ใหเปนผูชํานาญ 
การ 

3) การดําเนินการ 
โครงการ 
สงเสริมการ 
จัดการความรู 
ระหวางกรรมการ 
และผูตรวจสอบ 
กิจการเพื่อการ 
ตรวจสอบ 
กิจการสหกรณ 

- จาํนวน 
สหกรณที่ 
ปรับปรุง 
ขอบังคับการ 
คัดสรรผูตรวจ 
สอบกิจการ 

- จาํนวนผู 
ตรวจสอบ 
กิจการที่เปนผู 
ชํานาญการ 

- จาํนวน 
กรรมการและ 
ผูตรวจสอบ 
กิจการสหกรณ 
ที่ผานโครงการ 

กสส./กตส./ 
สสท./ชุมนุม 

สหกรณ/สว.สก.
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ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
3.6.3  สงเสริมการจัดทํา 

บัญชีใหทั่วถึงและ 
ไดมาตรฐาน 

1)จัดทําโครงการ 
การจัดการ 
ความรูระบบ 
บัญชีมาตรฐาน 
สําหรับสหกรณ 
แกฝายจัดการ 
สหกรณ/ผูนํา 

2)จัดทําโครงการ 
ฝกอบรมการ 
จัดทําบัญชีใหได 
มาตรฐาน 

-จํานวน 
ผูเขารวม 
โครงการ 

-จํานวน 
สหกรณที่มี 
ระบบบัญชี 
มาตรฐาน 

กตส./กสส./ 
สหกรณ/ 
ขบวนการ 

3.6.4  การจัดการความรู 
เรื่องการควบคุม 
ภายในและการ 
บริหารความเสี่ยง 
ในสหกรณ 

1)จัดทําโครงการ 
จัดการความรู 
เรื่องการควบคุม 
ภายในสหกรณ 
แกกรรมการและ 
ฝายจัดการ 

-จํานวน 
กรรมการ/ฝาย 
จัดการเขารวม 
โครงการ 

กตส./กสส./ 
สหกรณ/ 
ขบวนการ 

2)จัดทําและ 
เผยแพรคูมือการ 
ควบคุมภายใน 
สหกรณ 

-จํานวน 
กรรมการ/ฝาย 
จัดการสหกรณ 
ที่ไดรับการ 
เผยแพรคูมือ 

กตส./กสส./ 
สหกรณ/ 
ขบวนการ 

3.6.5  สงเสริมใหสหกรณ 
มีระบบการควบคุม 
ภายใน การบริหาร 
ความเสี่ยง และการ 
ตรวจสอบกิจการที่ดี 

1)กําหนดแผนงาน 
การสงเสริม 
ภายใตภาคี 
เครือขายสหกรณ 

2)ดําเนินการ 
และติดตาม 
ประเมินผล 

- มีแผนงาน/ 
งบประมาณ 

-รายงานผลการ 
ดําเนินการ 

กตส./กสส./ 
สหกรณ/ 
ขบวนการ
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แผนงานที่ 3.7 :  แกไขกฎหมาย ขอบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณและประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ 
สหกรณแหงชาติใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาการสหกรณ 

ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
3.7.1  การจัดการความรู 

เกี่ยวกับกฎหมาย 
สหกรณ ขอบังคับ 
คําสั่งนายทะเบียน 
สหกรณ ประกาศ 
คพช. 

- การจัดการความรู 
เกี่ยวกับกฎหมาย 
สหกรณขอบังคับ 
คําสั่งนาย 
ทะเบียนสหกรณ 
ประกาศ 
คณะกรรมการ 
พัฒนาการ 
สหกรณแหงชาติ 
ในหมูผูเช่ียวชาญ 

- ขอสรุป 
สําหรับกรอบ 
แนวทางการ 
แกไขกฎหมาย/ 
ขอบังคับ/ 
ระเบียบและ 
คําสั่งนาย 
ทะเบียน 
สหกรณและ 
ประกาศ คพช. 

กสส./สสท./ 
ชุมนุมสหกรณ/ 
สถาบันการศึกษา 

ตาง ๆ 

3.7.2  แกไขกฎหมาย 
สหกรณที่เอื้อตอ 
การพัฒนาระบบ 
สหกรณตาม 
ยุทธศาสตรของ 
แผนพัฒนาการ 
สหกรณ 

1) แตงตั้ง 
คณะทํางาน 

2) วางกรอบการ 
ทํางานจากชุด 
ความรู 3.6.1 

3) ยกรางกฎหมาย 
สหกรณ 

- มีคณะ ทํางาน 
แกไขกฎหมาย 
- มีกรอบการ 
ทํางาน/ 
งบประมาณ 
- มีรางกฎหมาย 
สหกรณที่ 
เหมาะสม 

กสส./สสท./ 
ชุมนุมสหกรณ/ 
สถาบันการศึกษา 

ตาง ๆ 

3.7.3  รณรงคใหมีการ 
แกไขเพิ่มเติม 
ขอบังคับสหกรณ 
อยางเหมาะสม 

1) การจัดการ 
ความรูแก 
เจาหนาที่ 
ภาครัฐ/ 
กรรมการ 

2) รณรงคการแกไข 
ขอบังคับผาน 
กลไกเจาหนาที่ 
สงเสริมสหกรณ 
ในที่ประชุม 
ใหญสหกรณ 

- จํานวน 
เจาหนาที่ภาครัฐ 
ที่ผานการ 
จัดการความรู 

- จํานวนสหกรณ 
ที่ไดมีการแกไข 
ขอ บังคับอยาง 
เหมาะสม 

กสส.
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แผนงานที่ 3.8 :  ระบบสนับสนุนของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย  50  51  52  53  54 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

3.8.1  พัฒนาระบบเตือน 
ภัยสหกรณที่ 
เหมาะสม 

1) แตงตั้ง 
คณะทํางาน 

2) วางกรอบการ 
ดําเนินงาน/ 
งบประมาณ 

3)จัดทําคูมือระบบ 
เตือนภัยและ 
กระบวนการพัฒนา 
ระบบเตือนภัย 
สหกรณ 

4) การเสวนาเพื่อ 
เผยแพรและผลัก 
ดันการนําไปใช 
ในสหกรณแกฝาย 
จัดการสหกรณ 

- มีคณะทํางาน 

- มีกรอบการ 
ดําเนินงาน/ 
งบประมาณ 
- มีคูมือเพื่อการ 
เผยแพร 

- จํานวนผูเขา 
เสวนา 

กตส./กสส./ 
สสท./ชุมนุม 
สหกรณ/ 
ขบวนการ 

3.8.2  จัดใหมีคูมือปฏิบัติ 
งานสูความสําเร็จ 
สําหรับสหกรณ 

1) แตงตั้ง 
คณะทํางาน 

2) วางกรอบการ 
ดําเนินงาน/ 
งบประมาณ 

3) การดําเนินการ 

- มีคณะทํางาน 

- มีแผน/งบ 
ประมาณ 

- มีคูมือ 
ปฏิบัติงาน 

กสส./สสท./ 
ชุมนุมสหกรณ/ 
สถาบันการศึกษา 

ตาง ๆ 

3.8.3  วิจัยเพื่อพัฒนาขีด 
ความสามารถของ 
สหกรณ 

- การดําเนินการชุด 
โครงการวิจัยเพื่อ 
พัฒนาขีดความ 
สามารถของ 
สหกรณ /จําแนก 
ตามประเภท 
สหกรณและ 
ขนาดธุรกิจของ 
สหกรณ 

- มีชุดความรู 
จากการวจิัย 
เพื่อการขยาย 
ผล 

กสส./สสท./ 
ชุมนุมสหกรณ/ 
สถาบันการศึกษา 

ตาง ๆ
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ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
3.8.4  พัฒนาระบบ 

เครือขาย 
สารสนเทศการ 
บริหารจัดการ 
สหกรณ 

1) การจัดการ 
ความรูเรื่อง 
เครือขาย 
สารสนเทศดาน 
การบริหาร 
จัดการสหกรณ 

2) จัดทําโครงการ 
พัฒนาระบบ 
เครือขาย 
สารสนเทศเพื่อ 
การบริหาร 
จัดการสหกรณ 

1)ชุดความรู 
2)จํานวนผูนาํ 
และฝาย 
จัดการที่ 
เขาใจระบบ 
เครือขาย 
สารสนเทศ 
สหกรณ 

- มีระบบ 
เครือขาย 
สารสนเทศ 
เพื่อการบริหาร 
จัดการ 
สหกรณ 

เครือขายกสส./ 
กระทรวงICT 

เครือขายกสส./ 
กระทรวงICT 

ยุทธศาสตรที่ 4 :  พัฒนาระบบเครือขายความรวมมือในการเชื่อมรอยหวงโซอปุทาน เพื่อประโยชนสู 
สมาชิกและสงัคมอยางเทีย่งธรรม 

แผนงานที่ 4.1 :  สงเสริมการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาแกสหกรณ 

ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
4.1.1  การจัดการความรู 

การเช่ือมโยง 
เครือขายคุณคา 

- การดําเนินการ 
โครงการการ 
จัดการความรูการ 
เช่ือมโยงเครือขาย 
คุณคา 

- จํานวนผูนาํ 
สหกรณที่เขา 
รวมโครงการ 

กสส./สสท./ 
ชุมนุมสหกรณ/ 
ธ.ก.ส./อปท./ 
ภาคเอกชน/ 
องคกรชุมชน/ 
สว.สก./สถาบัน 
การศึกษาตาง ๆ



แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)  68 

ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
4.1.2  สงเสริมการ 

เชื่อมโยงเครือขาย 
คุณคาแกสหกรณ 

1) จัดใหมีเวที 
เสวนา/ช้ีชวน 
สหกรณที่สนใจ 
เขารวมโครงการ 

2)วางกรอบแนว 
ทางการเช่ือมโยง 
เครือขายคุณคา 
แกสหกรณ 

3) สนับสนุนการ 
ดําเนินการ 
เครือขายคุณคา 
สหกรณ 

- จํานวน 
สหกรณที่เขา 
รวมโครงการ 

- สหกรณมี 
ทิศทางการ 
เชื่อมโยง 
เครือขาย 

1) มูลคาธุรกิจ 
ของเครือขาย 
ที่เกิดจาก 
การจําหนาย 
ผลผลิต/ลด 
ตนทุนการ 
ดําเนินงาน 
ของภาค 
เครือขาย 

2) จํานวนครั้ง 
การจัดเวที 
แลกเปลี่ยน 
เรียนรู 

กสส./สสท./ 
ชุมนุมสหกรณ/ 
ธ.ก.ส./อปท./ 
ภาคเอกชน/ 
องคกรชุมชน/ 
สว.สก./สถาบัน 
การศึกษาตาง ๆ
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แผนงานที่ 4.2 : สงเสริมการรวมกลุม (Cluster) และการเช่ือมโยงเครือขายธุรกจิสหกรณภายใต 
หวงโซอุปทาน (Supply chain) 

ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
4.2.1  สงเสริมผลิตภัณฑ 

หลัก ไดแก ขาว 
ยางพารา/ขาวโพด/ 
ออย/มันสําปะหลัง/ 
ปาลมน้ํามัน/โคนม/ 
ผลิตภัณฑชุมชน/ 
ผลิตภัณฑเกษตร 
อินทรีย และอื่นๆ 

1)การดําเนินการ 
การจัดการความรู 
เกี่ยวกับธุรกิจ 

2)การวางกรอบ 
การดําเนินงาน 
การพัฒนา 
เครือขายขาว 
ภายใตทีม 
ผูเชี่ยวชาญ 

3)การดําเนินการ 

- ชุดความรูหวง 
โซอุปทาน 

-จํานวนองคกร 
เขารวม 
โครงการ 

1)มีแผนงาน/ 
ผูรับผิดชอบ/ 
งบประมาณ 

2)จํานวนองคกร 
พันธมิตรที่ 
เขารวม 
เครือขาย 

3)มูลคาธุรกิจ 
ขององคกร 
พันธมิตรที่ 
เพิ่มขึ้น 

4)จํานวนครั้ง 
การจัดเวที 
แลกเปลี่ยน 
เรียนรู 

กสส./สสท./ 
ชุมนุมสหกรณ/ 
กลุมเกษตรกร/ 
สมาคมเกษตรกร 
สาขาตาง ๆ / 
ภาคเอกชน/ 

สถาบันการศึกษา 
ตาง ๆ /กระทรวง 

เกษตรฯ/ 
กระทรวงพาณิชย
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แผนงานที่ 4.3 :  พัฒนาผลิตภัณฑและตราผลิตภัณฑสหกรณใหไดมาตรฐานเปนที่นิยม 

ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
4.3.1  จัดทําฐานขอมูล 

สินคามาตรฐาน 
สหกรณเพื่อการ 
เผยแพร 

1) ดําเนินการ 
โครงการรวบรวม 
รายช่ือสินคา 
สหกรณที่ได 
มาตรฐานจําแนก 
ตามประเภท 
มาตรฐานสินคา 

2) จัดทําระบบ 
ฐานขอมูลสินคา 
มาตรฐานเพื่อการ 
เผยแพร 

3) จัดทําเอกสาร/สื่อ 
ประชาสัมพันธ 

-ทําเนียบสนิคา 

- มีระบบ 
ฐานขอมูล 
ภายใตองค 
พันธมิตร 
-มีเอกสาร 
เผยแพร 

กสส./สหกรณ/ 
ขบวนการ/ 

สมาคมผูบริโภค / 
กระทรวงพาณิชย 

/กระทรวง 
อุตสาหกรรม



แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)  71 

ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
4.3.2  สงเสริมการบมเพาะ 

ธุรกิจเพื่อสราง 
มาตรฐานผลิตภัณฑ 
และตราผลิตภัณฑ 
สหกรณ 

1)แตงต้ังคณะ 
ทํางานภายใตท่ี 
ปรึกษาผูเช่ียวชาญ 
เพื่อการสราง 
มาตรฐานสินคา 
และตราสินคา 
สหกรณ 

2)ดําเนินการ 
โครงการบมเพาะ 
ธุรกิจตามประเภท 
สินคาสาํคัญเพื่อ 
สรางตราสนิคา 

3)สงเสริมการจด 
สิทธิบัตรตรา 
สินคาสหกรณ 

4)สงเสริมการ 
ประชาสัมพันธ 
ตราสินคาสหกรณ 

5)จัดทําเอกสาร 
เผยแพรกระบวน 
การพัฒนาตรา 
สินคาสหกรณ 

-มีคณะทํางาน 

-จํานวนสนิคา 
สหกรณภายใต 
โครงการ 

-จํานวนสินคา 
สหกรณที่ได 
จดสิทธิบัตร 

-จํานวนสินคา 
สหกรณที่ 
ไดรับการ 
เผยแพร 

-มีเอกสารแผย 
แพร 

ธกส. 
กสส./สหกรณ/ 
ขบวนการ/ 

กระทรวงพาณิชย/ 
กระทรวง 

อุตสาหกรรม/ 
ธ.ก.ส. 

สมาคมนัก 
เศรษฐศาสตร 

สหกรณ /สถาบัน 
วิชาการ อื่นๆ
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แผนงานที่ 4.4 :  สงเสริมการเปดตลาดใหมสําหรับสินคาและบริการสหกรณ 

ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
4.4.1  สรางเครือขาย 

เชื่อมโยงระหวาง 
สหกรณตอสหกรณ 
ในกลุมประเทศที่มี 
ศักยภาพ 

1) แตงตั้ง 
คณะทํางาน 

- มีคณะทํางาน  กสส./สสท./ชุมนุม 
สหกรณ 

2) การจัดการ 
ความรู 

- ชุดความรู 

3) วางกรอบแนว 
ทางการดําเนิน 
งาน/บประมาณ 

- มีแผนงาน/ 
งบประมาณ 

4) การดําเนินงาน- 
การติดตาม 
ประเมินผล 

- ผลงานตาม 
ตัวชี้วัด 

1)จํานวน 
สหกรณที่ 
เขารวม 
โครงการ 

5) การขยายผล 

2)อัตราการ 
ขยายตัวของ 
ธุรกิจ 

4.4.2  เปดตลาดใหม 
ภายในประเทศ 

เหมือนขอ 4.4.1  -ปริมาณธุรกิจ 
สหกรณที่ 
เพิ่มขึ้นใน 
ตลาดใหมใน 
ประเทศ 

กสส./สสท./ 
ชุมนุมสหกรณ/ 

กระทรวง 
ตางประเทศ / 

กระทรวงพาณิชย/ 
ภาคเอกชน 

4.4.3  เปดตลาดใหมใน 
ตางประเทศ 

เหมือนขอ 4.4.1  -ปริมาณธุรกจิ 
สหกรณที่ 
เพิ่มขึ้นใน 
ตลาดใหมใน 
ตางประเทศ 

กสส./สสท./ 
ชุมนุมสหกรณ/ 

กระทรวง 
ตางประเทศ / 

กระทรวงพาณิชย/ 
ภาคเอกชน
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แผนงานที่ 4.5 :  จัดระบบการสงเสริมเครือขายธุรกิจของสหกรณ 
ระยะเวลา ลําดับ

ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 
50  51  52  53  54 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

4.5.1  พัฒนาระบบ 
ฐานขอมูลธุรกิจ 
สหกรณจําแนกตาม 
ประเภทสินคา 

- การดําเนินการ 
โครงการพัฒนา 
ระบบฐานขอมูล 
ธุรกิจสหกรณ 
จําแนกตาม 
ประเภทสินคา 

- มีระบบ 
ฐานขอมูล 
ธุรกิจที่เอื้อ 
ประโยชนตอ 
การพัฒนา 
เครือขาย 

กสส./สหกรณ/ 
ขบวนการ/ 

กระทรวงICT 

4.5.2  บมเพาะธุรกิจ 
สหกรณสําหรับ 
สินคาสําคัญของ 
สหกรณในลักษณะ 
โครงการความ 
รวมมือของสถาบัน 
ที่เช่ียวชาญเฉพาะ 

-การดําเนินการ 
โครงการบมเพาะ 
ธุรกิจสหกรณ 
สําหรับสินคา 
สําคัญของสหกรณ 
ในลักษณะโครงการ 
ความรวมมือของ 
สถาบันที่เช่ียวชาญ 
เฉพาะ 

1)จํานวน 
สหกรณที่เขา 
รวมโครงการ 
บมเพาะ 

2)จํานวนสนิคา 
ที่ผาน 
กระบวนการ 
บมเพาะธุรกิจ 

กสส./สหกรณ/ 
ขบวนการ/ 
สถาบัน 

การศึกษาตาง ๆ / 
กระทรวงพาณิชย 

4.5.3  สงเสริมการพัฒนา 
เคลื่อนยายและ 
กระจายสินคา 
(Logistics) ของ 
สหกรณ 

1) การจัดการ 
ความรูเกี่ยวกับ 
ระบบ Logistics 
สําหรับสินคา 
สหกรณ 

2) รวบรวม/จัดทํา 
ทําเนียบ/แผนที่ 
ระบบโลจิสติกส 
ของสหกรณที่มี 
อยูเดิม 

3) วางกรอบการ 
ดําเนินการ 
พัฒนาระบบ 
โลจิสติกสใน 
ระดับชาติ 
(National Pool) 

-มีระบบโลจสิ 
ติกสของ 
สหกรณ 

-แผนที่ระบบโล 
จิส ติกสที่มีอยู 
เดิม 

-ระบบ โลจิส 
ติกสใน 
ระดับชาติ 
(National Pool) 

ชุมนุมสหกรณ/ 
สหกรณ/ 

ภาคเอกชน/ 
กระทรวง 
พาณิชย/ 
กระทรวง 
คมนาคม
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ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
4.5.4  ประกาศเกียรติคุณ 

กลุม/เครือขายธุรกิจ 
สหกรณแหงป 

1)แตงตั้ง 
คณะทํางาน 

2)สรรหา คัดเลือก 
ตัดสิน 

3)ประกาศเกียรติคุณ 

- มีการ 
ประกาศ 
เกียรติคุณ 
เครือขาย 
ธุรกิจ 
สหกรณ 
แหงป 

กสส./สหกรณ/ 
ขบวนการ 

ยุทธศาสตรที่ 5 :  พัฒนาระบบการเงินสหกรณที่เกือ้หนนุการพึ่งพาตนเอง และการรวมมือกันระหวาง 
สหกรณ 

แผนงานที่ 5.1 :  รณรงคใหสหกรณมีกลไกการสะสมทุนจากแหลงเงินทุนภายในสหกรณเพ่ิมขึ้น 

ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
5.1.1  รณรงคใหมีการ 

จัดสรรกําไรสุทธิ 
เพื่อเปนทุนสํารอง 
และทุนสะสมตาง ๆ 
เพิ่มขึ้น 

1) จัดทําฐานขอมูล 
สหกรณที่เขา 
ขายเพิ่มเพดาน 
การจัดสรรกําไร 
สุทธิ 

2) ช้ีแจงทําความ 
เขาใจเจาหนาที่ 
ภาครัฐ/สมาชิก/ 
กรรมการ/ที่ 
ประชุมใหญ 
สมาชิก 

-จํานวน 
กลุมเปาหมาย 
ที่ไดรับการ 
ช้ีแจงทําความ 
เขาใจ 
-ฐานขอมูล 
สหกรณ 
สําหรับการ 
รณรงค 

กตส./กสส./สสท.
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ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
5.1.2  รณรงคเพื่อสราง 

ความเขาใจเรื่องการ 
เพิ่มหุนของสมาชิก 
สหกรณอยาง 
ตอเนื่อง 

1) การจัดการ 
ความรูเรื่องการ 
เพิ่มหุน: 
ผลกระทบตอ 
ความม่ันคง 
ทางการเงินของ 
สหกรณแก 
กรรมการและ 
ฝายจัดการ 
สหกรณ 

2) รณรงคสราง 
ความเขาใจแก 
สมาชิกใน 
สหกรณขั้นปฐม 

- จํานวนกลุม 
เปาหมายที่ 
เขารวม 
โครงการ 

-จํานวนสมาชิก 
มีความรูความ 
เขาใจและเห็น 
ประโยชนของ 
การเพิ่มหุน 

กสส./สสท./ 
สหกรณ/ 

ชุมนุมสหกรณ 

3) สงเสริม/แกไข 
เพิ่มเติมขอบังคับ 
ที่เกื้อหนุนการ 
เพิ่มหุนของ 
สมาชิก 

-จํานวน 
สหกรณที่มี 
การแกไข 
ขอบังคับ 

5.1.3  ประกาศเกียรติคุณ 
สหกรณที่เปน 
แบบอยางท่ีดีในการ 
สะสมทุน 

1) การดําเนินการ 
ตามแผนงาน 
สํารวจ คัดสรร 
ตัดสิน 

2) ประกาศเกียรติ 
คุณ 

- มีการ 
ดําเนินการตาม 
แผน 

-การประกาศ 
เกียรติคุณ 

กสส./สสท./ 
ชุมนุมสหกรณ
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แผนงานที่ 5.2 :  สงเสริมใหสหกรณทุกแหงมีแผนการรณรงคสมาชิกใหออมเงิน 

ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
5.2.1  รณรงคใหสมาชิก 

สหกรณจัดทําบัญชี 
ครัวเรือน-บัญชีรับ 
จาย 

1) ช้ีแจงทําความ 
เขาใจเรื่องการ 
จัดทําบัญชี 
ครัวเรือนบัญชีรับ 
จายแกสมาชิกใน 
ที่ประชุมใหญ 
และอื่น ๆ  ตาม 
ความเหมาะสม 

2)สงเสริมการแกไข 
เพิ่มเติมระเบียบ 
ขอบังคับให 
สมาชิกสหกรณ 
จัดทําบัญชีรับจาย 
ประกอบการขอกู 
เงินจากสหกรณ 

-จํานวนสมาชิก 
สหกรณที่ 
จัดทําบัญชี 
ครัวเรือน/ 
บัญชีรับจาย 
รายวัน 

-จํานวน 
สหกรณที่ 
แกไขเพิ่มเติม 
ระเบียบ/ 
ขอบังคับ 

กสส./กตส./ธกส./ 
ชุมนุมสหกรณ 

5.2.2  สงเสริมการใชบัญชี 
รับจายของสมาชิก 
สหกรณประกอบ 
การขอกูเงินจาก 
สหกรณ 

- การใชบัญชี 
รายรับรายจาย 
ของสมาชิก 
ประกอบการขอกู 
เงินจากสหกรณ 

-จํานวน 
สหกรณที่ 
ปฏิบัติตาม 
โครงการ 

กสส./กตส./ธกส./ 
ชุมนุมสหกรณ 

5.2.3  รณรงคใหสมาชิกมี 
การออมอยาง 
ตอเนื่อง 

1) สงเสริมให 
สหกรณจัดทํา 
แผนรณรงคการ 
ออมไวในแผน 
งานประจําป 

2) การจัดเวที 
แลกเปลี่ยน 
เรียนรูแกสมาชิก 
เรื่องการออม 
อยางตอเนื่อง 

1)จํานวน 
สหกรณที่มี 
แผนการ 
รณรงค 

2)จํานวน 
สมาชิกที่มี 
การออมอยาง 
ตอเนื่อง 
เพิ่มขึ้น 

กสส./สสท./ 
สหกรณ/ธกส.
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แผนงานที่ 5.3 :  พัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณผานแมขาย 

ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
1) แตงตั้งคณะ 
ทํางานภายใต 
แกนนําที่มีความ 
พรอม 

2) ศึกษาความ 
เหมาะสมสําหรับ 
โครงขาย 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศใน 
ระดับชาติ 
(National Pool) 

สสท./ชุมนุม 
สหกรณ/ 

กระทรวงICT/ 
สถาบัน การศึกษา 

ตาง ๆ 

3) จัดทําแผนการ 
ดําเนินงาน/ 
งบประมาณ 

4) การพัฒนาระบบ/ 
การทดสอบการ 
ใชงานระบบ 

5.3.1  พัฒนาระบบ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศใน 
ระดับชาติ (National 
Pool) 

5) การดําเนินการ- 
การติดตาม 
ประเมินผล 

- มีระบบ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศใน 
ระดับชาติ 
(National Pool) 

1) แตงตั้ง 
คณะทํางาน 
ภายใตภาคี 
เครือขาย 

-จํานวน 
สหกรณที่อยู 
ในเครือขาย 
สารสนเทศใน 
ระดับชาติ 
(Nation Pool) 

กสส./สสท./ 
กตส./ชุมนุม 
สหกรณ/ 

สถาบันการศึกษา 
ตาง ๆ 

5.3.2  พัฒนาระบบ 
เครือขายสารสนเทศ 
ในระดับชาติ 
(National Pool) 

2) ศึกษาเพื่อ 
กําหนดรูปแบบ 
และลักษณะ 
ของเครือขาย 
สารสนเทศที่ 
เหมาะสม
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ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
3) การพัฒนา 
ระบบเครือขาย- 
การทดสอบ 
ระบบ 

4) การเผยแพรและ 
รณรงคการ 
นําไปใชใน 
สหกรณ 

กสส./สสท./ 
กตส./ชุมนุม 

สหกรณ/สถาบัน 
การศึกษาตาง ๆ 

5.3.2  พัฒนาระบบ 
เครือขายสารสนเทศ 
ในระดับชาติ 
(National Pool) 
(ตอ) 

5) การติดตาม 
ประเมินผล 

แผนงานที่ 5.4 :  พัฒนาตราสารการเงินเพื่อการระดมทุนและกอใหเกิดการหมุนเวียนภายในระบบสหกรณ 

ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
1) แตงตั้ง 
คณะทํางาน 
ภายใตภาคี 
เครือขาย 

คพช./สสท./ 
ธ.ก.ส./กระทรวง 
การคลัง / ธปท. 

2) จัดเวทีเสวนา 
ช้ีแจงทําความ 
เขาใจในกลุม 
สหกรณที่สนใจ 

3) ศึกษาแนวทาง 
การจัดใหมีและ 
รวมลงทุน 

1) มีกองทุนรวม 
ลงทุนเพื่อการ 
ระดมทุนและ 
สงเสริมการ 
หมุนเวียน 
ภายในระบบ 
การเงิน 
สหกรณ 

2)จํานวน 
สหกรณเขา 
รวมกองทุน 

4)รณรงคจัดตั้ง 
กองทุนรวมลงทุน 

5.4.1  จัดใหมีกองทุนรวม 
ลงทุน 

5)ดําเนินการติดตาม 
ประเมินผล
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ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
1)จํานวน 
สหกรณที่มี 
การตัดสินใจ 
ลงทุนดาน 
ตราสารหนี้ 
มากขึ้น 

ชุมนุมสหกรณ/ 
กระทรวง 

การคลัง/ธปท. 

5.4.2  พัฒนาการใช 
ตราสารหนี้ 

1) จัดเวทีเสวนาใน 
กลุมผูแทน 
สหกรณที่ 
เกี่ยวของ 

2) จัดใหมีสื่อ 
เอกสารแนะนํา 
และเผยแพรอยาง 
ทั่วถึง 

4) จัดใหมีหนวยที่ 
ปรึกษาดาน 
ตราสารหนี้แก 
สหกรณ 

2) จํานวน 
สหกรณที่ 
ตัดสินใจ 
ลงทุนผิด 
พลาดลดลง 

แผนงานที่ 5.5 :  พัฒนากลไกการประกันและลดความเส่ียงทางการเงิน 

ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
1) จัดเวทีเสวนาแก 
ผูแทนสหกรณ 

- มีกองทุน 
ประกันเงินฝาก 
ในระดับชาติ 
(Nation Pool) 

คพช./ 
สสท./ชุมนุม 
สหกรณ/ 
กระทรวง 

การคลัง/ธปท. 
2) แตงตั้งคณะ 
ทํางานศึกษา 
ลูทางการจัดต้ัง 
กองทุน 

-จํานวน 
สหกรณ 

5.5.1  จัดใหมีกองทุน 
ประกันเงนิฝากใน 
ระดับชาติ (National 
Pool) 

3) ดําเนินการ 
ติดตาม 
ประเมินผล 

- เขารวม 
โครงการ 

5.5.2  รณรงคการสะสมทุน 
เพื่อความม่ันคงและ 
ความมีเสถียรภาพใน 
สหกรณอยางทั่วถึง 

1) ช้ีแจงทําความ 
เขาใจในที่ 
ประชุมใหญ 
สหกรณ 

-จํานวน 
สหกรณที่มี 
กองทุนเพื่อ 
ความม่ันคงและ 
มีเสถียรภาพ 

กสส./สสท./ 
ชุมนุมสหกรณ
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ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
5.5.2  รณรงคการสะสมทุน 

เพื่อความม่ันคงและ 
ความมีเสถียรภาพใน 
สหกรณอยางทั่วถึง 
(ตอ) 

2) สงเสริมการ 
แกไขเพิ่มเติม 
ขอบังคับใหมี 
การจัดสรร 
กําไรสุทธิ 
สําหรับกองทุน 
เสถียรภาพใน 
สหกรณ 

-จํานวน 
สหกรณที่มีการ 
แกไขเพิ่มเติม 
ขอบังคับ 

1) แตงตั้ง 
คณะทํางาน 
โครงการ 

- มีตลาดสภาพ 
คลองของ 
สหกรณ 
(Private Repo) 

สสท./ชุมนุม 
สหกรณ/ 
กระทรวง 
การคลัง 

2) ศึกษาแนวทาง 
การจัดใหมี 
Private Repo 

3) จัดเวทีเสวนา 
สรางความ 
เขาใจในหมู 
ผูแทนสหกรณ 
และช้ีชวนเขา 
รวมโครงการ 

5.5.3  มีตลาดสภาพคลอง 
ของสหกรณ 
(Private Repo) 

4) ดําเนินการ 
ติดตามประเมินผล 

1) การดําเนินการ 
โครงการศึกษา 
เพื่อพัฒนา 
ระบบเตือนภัย 
ดานการเงิน 

- มีระบบเตือน 
ภัยดานการเงิน 
สหกรณ 

กตส./สหกรณ/ 
ขบวนการ/ 
กระทรวง 
การคลัง 

5.5.4  พัฒนาระบบเตือนภัย 
ดานการเงินสหกรณ 

2) จัดเวทีช้ีแจงทํา 
ความเขาใจใน 
ระหวางสหกรณ 
เปาหมาย 

3) ดําเนินการติด 
ตามประเมินผล 

-จํานวนผูรวม 
สัมมนา
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ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
5.5.5  พัฒนากลไกที่ 

ปรึกษาดานการเงิน 
แกสหกรณ 

1) จัดใหมีและ 
พัฒนาทีมที่ 
ปรึกษาดาน 
การเงิน 

2) ดําเนินการตาม 
แผนงานที่ 
ปรึกษา 

- มีหนวยที่ 
ปรึกษาดาน 
การเงินแก 
สหกรณ 

กตส./กสส./ 
ธ.ก.ส./ชสอ./ 
ชสค./กระทรวง 

การคลัง 

แผนงานที่ 5.6  :  สงเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการเงินระหวางสหกรณที่จดทะเบียน กลุมเกษตรกรและ 
สหกรณภาคประชาชน (กลุม/องคกรประชาชนที่มิไดจดทะเบียนเปนสหกรณ) 

ระยะเวลา ลําดับ
ที่  โครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
1) ช้ีแจงทําความ 
เขาใจสหกรณ 

5.6.1  แกไขกฎหมาย 
ขอบังคับระเบียบและ 
ประชาสัมพันธสราง 
แรงจูงใจให 
กลุมเปาหมายเขา 
เช่ือมโยงธุรกิจการเงิน 

2) สงเสริมใหมี 
การแกไขเพิ่ม 
เติมขอบังคับ 
ระเบียบสหกรณ 
ที่เอื้อตอการ 
เชื่อมโยงทาง 
การเงินระหวาง 
สหกรณ กลุม 
เกษตรกรและ 
สหกรณภาค 
ประชาชน 

3) รณรงคประชา 
สัมพันธสู 
กลุมเปาหมาย 

1)จํานวน 
สหกรณที่มี 
การแกไข 
เพิ่มเติม 
ขอบังคับ 

2)จํานวนกลุม 
เกษตรกรและ 
สหกรณภาค 
ประชาชนที่มี 
การเช่ือมโยง 
กับสหกรณ 

กสส./องคกร 
ชุมชน/ 

กลุมเกษตรกร 

องคกรชุมชน 
กลุมเกษตรกร 
กสส./สสท./ 
ชุมนุมสหกรณ
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แผนงานที่ 5.7 :  เช่ือมโยงใหเกิดการสนับสนุนดานการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
ระยะเวลา ลําดับ

ที่ 
โปรแกรม/ 

กลุมโครงการ  กระบวนงาน  เปาหมาย 
50  51  52  53  54 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

5.7.1  กําหนดสัดสวนการ 
จัดสรรเงินกู กพส. 
ภายใตยุทธศาสตร 
แผนพัฒนาการ 
สหกรณ 

- กําหนดนโยบาย 
การจัดสรร 
เงินกูกพส.ให 
สอดคลองกับ 
แผนงานใน 
ยุทธศาสตรของ 
แผนฯ 

- มีกรอบนโยบาย 
การจัดสรร 
เงินกูกพส.ที่ 
สอดคลองกับ 
แผนพัฒนาการ 
สหกรณ 

กพส. 

1) จัดทําฐานขอมูล 
ความตองการ 
เงินกูของสหกรณ 

ธ.ก.ส. 5.7.2  ปรับกลไกการ 
บริหารสนิเช่ือของ 
ธ.ก.ส.ใหสอดคลอง 
กับทิศทางการ 
พัฒนาสหกรณ 

2) จัดทําแผน 
แมบทการให 
สินเชื่อสหกรณ 
ระหวางป 2550- 
2554 

-ธ.ก.ส.มีแผนการให 
เงินกูที่สอดคลอง 
กับแผนพัฒนา การ 
สหกรณ 

5.7.3  เช่ือมโยงระบบ 
การเงินภายใตกลไก 
ของธ.ก.ส.รวมกับ 
ชุมนุมสหกรณ 

1) การวางกรอบ 
ทิศทางเชิง 
นโยบายรวมกัน 
ระหวางธ.ก.ส. 
และชุมนุม 
สหกรณ 

2) การดําเนินการ 
ติดตาม 
ประเมินผล 

- มีระบบการเงิน 
เช่ือมโยงระหวาง 
ธ.ก.ส./ชุมนุม 
สหกรณภายใต 
กรอบทิศทาง 

ธ.ก.ส./ชุมนุม 
สหกรณ



บทที่ 4 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 

เม่ือแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ควรจัด 
ใหมีผูรับผิดชอบการขับเคล่ือนการพัฒนาสหกรณในระดับชาติ ซ่ึงแตงตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาการ 
สหกรณแหงชาติ เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมการทํางานแบบบูรณาการในภาพรวมของขบวนการสหกรณ 
ใหเปนไปตามกรอบทิศทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการสหกรณ โดยมีแนวทางที่ 
สําคัญดังนี้ (รูปท่ี 4) 

4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรภายใตแผนฯ ฉบับที่ 2  โดยมีกรอบ 
ภารกิจในการเสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใหเกิดการบูรณาการในการ 
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือการบรรลุเปาหมายรวมกัน โดยการจัดทาํแผนปฏิบตักิารในระดบัตาง ๆ 
ทั้งในภาครัฐ องคกรกลาง สหกรณ และองคกรพันธมิตรที่เกี่ยวของที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรแผนพัฒนา 
การสหกรณ ฉบับที่ 2 โดยภาครัฐจัดทําแผนปฏิบัติราชการ องคกรกลางจัดทําแผนองคกร สหกรณจัดทํา 
แผนสหกรณ องคกรพันธมิตรที่เกี่ยวของจัดทําแผนธุรกิจและแผนงาน ซ่ึงในขั้นตอนนี้จะมีการกําหนด 
กรอบทิศทาง เพ่ือการขับเคล่ือนธุรกิจของแตละองคกรภายใตขอตกลงตามกรอบแนวทางที่กําหนดไวใน 
ยุทธศาสตร 

4.2 การกําหนดแนวทางดําเนินการที่สําคัญตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาการ 
สหกรณ ฉบับที่ 2 อาทิการพัฒนาระบบกลไกการสรางคุณคาสหกรณ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ 
การประชาสัมพันธ และเผยแพรคุณคาสหกรณ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแกไขกฎหมาย 
สหกรณ การพัฒนาระบบฐานขอมูลธุรกิจสหกรณ การพัฒนาตราสารการเงินเพื่อการระดมทุน ซ่ึงจะ 
กอใหเกิดการหมุนเวียนภายในระบบสหกรณ การจัดใหมีกองทุนประกันเงินฝากของสหกรณในระดับชาติ 
การจัดใหมีตลาดสภาพคลองของสหกรณ  การพัฒนาระบบเตือนภัยดานการเงินสหกรณ เปนตน 

4.3 การพัฒนาระบบติดตามประเมินผล และสรางตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาอยาง 
เปนกระบวนการในระดับภาพรวม ระดับยุทธศาสตร ทั้งในภาครัฐ องคกรกลาง สหกรณ และองคกร 
พันธมิตร โดยมุงเนนการติดตามประเมินผลที่มุงผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานควบคูไปกับการเผยแพรสู 
สาธารณชนอยางตอเนื่อง 

4.4 การทบทวนแผนฯ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมภายใตชวงเวลา 
ของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 ควรมีการกําหนดแผนงานและปฏิทินการทํางานในการทบทวน 
แผนฯ เพื่อนําขอมูลยอนกลับนําไปปรับปรุงยุทธศาสตร และกลยุทธตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองเหมาะสม



แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)  84 

รูปที่ 4  กลไกการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 สูการปฏิบัติ 

4.5 งบประมาณ เพื่อใหการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2  สูการปฏิบัติ 
เปนไปอยางเปนรูปธรรม จึงตองจัดเตรียมงบประมาณสําหรับสนับสนุนแผนงานสงเสริมการพัฒนาการ 
สหกรณใหเปนไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 โดยการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือ 
สรางความเขาใจแกทุกสวนฝายที่เกี่ยวของ การดําเนินงานจะครอบคลุมกลุมคนที่มีสวนเกี่ยวของกับการ 
สหกรณในระดับผูนําและเจาหนาที่ภาครัฐ รวมทั้งส้ินประมาณ 300,000  คน ซ่ึงประกอบดวยกรรมการ 
ดําเนินการสหกรณ ผูจัดการสหกรณทุกระดับ กรรมการกลุมเกษตรกร ผูนําอบต. เจาหนาที่กรมสงเสริม 
สหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ทั้งนี้จะดําเนินการใหแลวเสร็จ 
ภายใน 2 ป (ป 2551-2552)  โดยประมาณการงบประมาณที่ตองใช ปละ 600  ลานบาท รวมทั้งส้ิน 1,200 
ลานบาท ดังรายละเอียดในตารางท่ี 6
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ตารางที่ 6 รายละเอียดงบประมาณการดําเนินการสําหรับแผนงานการสงเสริมการพัฒนาสหกรณใหเปนไป 
ในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 

ประมาณการงบประมาณ 
(ลานบาท) 

โครงการ  เปาหมาย 

50  51  52  53  54 

แหลง 
งบประมาณ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

สงเสริมการจัดเวที 
แลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู 
ระหวางผูนําสหกรณ 
แ ล ะ ผู เ กี่ ย ว ข อ ง 
เกี่ยวกับทิศทางการ 
พัฒนาการสหกรณ 
ภายใตแผนพัฒนา 
การสหกรณ ฉบับที่ 2 

กรรมการ-ผู จัดการ 
สหกรณทุกประเภท 
และทุกระดับ  ผูนํ า 
องคการบริหารสวน 
ตํ า บ ล ( อ บ ต . ) 
เจาหนาที่กรมสงเสรมิ 
สหกรณ  และกรม 
ตรวจบัญชีสหกรณ 
ทั้ งส วน  กลางและ 
สวนภูมิ ภาค จํานวน 
300,000 คน 

-  600  600  -  -  งบประมาณ 
แผนดิน 

คณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนฯ/ 
กสส./สสท./ 
ขบวนการ 
สหกรณ
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ภาคผนวก
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ตัวชี้วัดคาเปาหมายและขอมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับตัวชี้วัด 

คาเปาหมายสําหรับตัวชี้วัด 
ในชวงเวลาของแผน ลําดับ

ที่ 
ตัวชี้วัด 

2550  2551  2552  2553  2554 

ขอมูลพื้นฐาน 
การคํานวณ 

1  สมาชกิสหกรณเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 
รอยละ 50 เมื่อสิ้นป 2554 
� จํานวนสมาชิก (ลานคน)  9.5  10.5  11.5  12.5  13.5 

ในป 2549 สมาชิก 
สหกรณมีจํานวน 8.93 
ลานคน 

2  ผูนําและผูมีสวนเก่ียวของผาน 
กระบวนการ “การสรางผูนําการ 
เปล่ียนแปลงไมนอยกวารอยละ 10 
เมื่อสิ้นป 2554 
� จํานวนผูนําสหกรณและผูที่มีสวน 
เกี่ยวของที่ผานกระบวนการฯ (คน) 

-  7,500  7,500  7,500  7,500 

ในป 2549 จํานวนผูนํา 
สหกรณและผูมีสวน 
เกี่ยวของประกอบดวย 
ผูนําสหกรณ 112,500 คน 
ผูนํากลุมเกษตรกร 
36,000 คน อบต. 
132,340 คน เจาหนาที่ 
กรมสงเสริมสหกรณ 
6,181 เจาหนาที่กรม 
ตรวจบัญชีสหกรณ 2,661 
รวมทั้งสิ้น 289,682 คน 

3  สหกรณทุกสหกรณมีระบบการ 
ควบคุมภายในตามมาตรฐานที่ 
กําหนด ภายในป 2554 
� จํานวนสหกรณที่มีระบบการ 
ควบคุมภายในตํ่ากวาเกณฑ 
มาตรฐาน(รอยละ) 

13  9  6  3  0 

ในป 2549 มีสหกรณ 
จํานวนรอยละ 13 ที่มี 
ระบบการควบคุมภายใน 
ตํ่ากวามาตรฐาน 

4  ลดจํานวนสหกรณที่ขาดทุนใหหมด 
ไปในป 2554 
� จํานวนสหกรณที่ขาดทุน (รอยละ)  18  13.5  9  4.5  0 

ในป 2549 มีสหกรณ 
จํานวนรอยละ 22.47 ที่ 
ดําเนินธุรกิจขาดทุน 

5  สหกรณที่ดําเนินงานตามเกณฑ 
คุณภาพเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ตอป 
� จํานวนสหกรณที่ดําเนินงานตาม 
เกณฑคุณภาพเพิ่มขึ้น (รอยละตอป) 

20  20  20  20  20  na
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ตัวชี้วัดคาเปาหมายและขอมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับตัวชี้วัด (ตอ) 

คาเปาหมายสําหรับตัวชี้วัด 
ในชวงเวลาของแผน ลําดับ

ที่ 
ตัวชี้วัด 

2550  2551  2552  2553  2554 

ขอมูลพื้นฐาน 
การคํานวณ 

6  สหกรณมีการจัดสวัสดิการและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตแกสมาชิกครบ 
ทุกสหกรณในป 2554 
� จํานวนสหกรณที่ไมมีการจัด 
สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แกสมาชิก (รอยละ) 

16  12  8  4  0 

ในป 2549 มีสหกรณจํานวน 
รอยละ 20 ที่ยังไมมีการจัด 
สวัสดิการใหกับสมาชิก 
(ขอมูลปฐมภูมิจากการสํารวจ 
โดยสว.สก.) 

7  ปริมาณธุรกิจของสหกรณภายใต 
เครือขายพันธมิตร เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 
20 ตอป 
� ปริมาณธุรกิจของสหกรณภายใต 
เครือขายพันธมิตรเพิ่มสูงขึ้น (รอย 
ละตอป) 

20  20  20  20  20  na 

8  มูลคาการดําเนินธุรกิจสําหรับ 
ผลิตภัณฑของสหกรณเมื่อเทียบกับ 
ปริมาณผลผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น 
รอยละ 10 ตอป 
� มูลคาการดําเนินธุรกิจสําหรับ 
ผลิตภัณฑของสหกรณเมื่อเทียบกับ 
ของประเทศเพิ่มขึ้น (รอยละตอป) 

10  10  10  10  10 

ในป 2549 ผลผลิตของ 
สมาชิกสหกรณ ไดแก 

ยางพารา ขาวเปลือก ปาลม 
น้ํามัน ขาวโพด ออย 

มันสําปะหลัง และน้ํานมดิบ 
เมื่อเทียบกับผลผลิตรวมของ 
ประเทศคิดเปนรอยละ 13.00, 
4.80, 7.80,8.70,0.45,1.00 และ 

73.00 ตามลําดับ 
9  สหกรณมีการเพิ่มทุนดําเนินงานจาก 

แหลงเงินทุนภายใน รอยละ 10 ตอป 
� ทุนดําเนินงานภายในของสหกรณ 
เพิ่มขึ้น (รอยละตอป) 

10  10  10  10  10 

ในระหวางป 2545-2549 ทุน 
ดําเนินงานภายในของ 

สหกรณเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 
8.80 ตอป 

na หมายถึง ไมมีขอมูลเชิงประจักษ
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