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ทีม่าของแผนพัฒนาการสหกรณ์
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 (2) ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ (คพช.) จะต้องก ำหนดนโยบำย
และแผนพัฒนำกำรสหกรณ์ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
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แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1-ฉบับที ่4

วิสัยทัศน์ : "สหกรณ์เข้มแข็ง มั่นคง และมีบทบาทพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกและชุมชนอย่างยั่งยืน“
มุ่งเน้นในเร่ือง การพัฒนาสหกรณ์ให้ยกระดับชั้นความเข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์และชุมชน

วิสัยทัศน์ "การสหกรณ์เป็นกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก"
มุ่งเน้นในเร่ือง ให้คนไทยมีความศรัทธาและความเชื่อม่ันในคุณค่าสหกรณ์ เป็นองค์การที่พึ่งพาตนเอง

วิสัยทัศน์ "มุ่งสร้างระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า เพื่อการน าพาสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข"
มุ่งเน้นในเร่ือง ส่งเสริมให้คนในชาติมีความศรัทธาและเชื่อม่ันในคุณค่าสหกรณ์และเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรช่วยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยึดมั่นในคุณค่าสหกรณ์
มีการร่วมมือกันเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร และความเป็นธรรมาภิบาล

สร้างความเข้มแข็งของสมาชิก ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน"

มุ่งเน้นในเร่ือง การพัฒนาศักยภาพของคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2546-2549)

แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)

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

แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)



คณะท ำงำนยกร่ำงแผนพัฒนำกำรสหกรณ์
ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2566-2570)

หน้ำที่ 1. ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบกำรกำรยกร่ำง
เล่มแผนพัฒนำกำรสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570) 

2. ด ำเนินกำรร่วมกับทีมที่ปรึกษำในกำรรวบรวมข้อมูลจำกคณะท ำงำน
ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำสหกรณ์ทุกประเภท เพื่อสรุปประมวลผลประกอบกำร
ยกร่ำงเล่มแผนพัฒนำกำรสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)

3. ก ำหนดแนวทำงและกลไกในกำรขับเคล่ือนแผนพัฒนำกำรสหกรณ์ 
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)

คณะท ำงำนก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำสหกรณ์ทุกประเภท 
จ ำนวน 9 คณะ แยกตำมประเภท ดังน้ี

1. คณะท ำงำนฯ สหกรณ์กำรเกษตร 6. คณะท ำงำนฯ สหกรณ์ร้ำนค้ำ
2. คณะท ำงำนฯ สหกรณ์นิคม 7. คณะท ำงำนฯ สหกรณ์บริกำร (เคหะสถำน)
3. คณะท ำงำนฯ สหกรณ์ประมง 8. คณะท ำงำนฯ สหกรณ์บริกำร (เดินรถ)
4. คณะท ำงำนฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ 9. คณะท ำงำนฯ สหกรณ์บริกำร (ประเภทอ่ืน ๆ)
5. คณะท ำงำนฯ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน

หน้ำที่ : ศึกษำวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของสหกรณ์แต่ละประเภท พร้อมเสนอทิศทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรสหกรณ์
และแผนงำน/โครงกำรที่ส ำคัญ

ทีมที่ปรึกษำจัดท ำแผน: ดร.นนทวัฒน ์สุขผล ต ำแหน่งที่ปรึกษำธนำคำรออมสิน ด้ำน HCM/ KM ตำมเกณฑ์ SE-AM และที่ปรึกษำอำวุโสด้ำนประเมินคุณภำพองค์กรภำครัฐและพัฒนำบุคลำกร 
มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำองค์กรภำครัฐ (IRDP) และคณะ 4 ท่ำน

คณะอนุกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)

องค์ประกอบ : ผู้ทรงคุณวุฒิใน คพช. หน่วยงำนภำครัฐและขบวนกำรสหกรณ์

กระบวนการ จัดท าแผน แบบมีส่วนร่วม
“เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบสหกรณ์ เพ่ือให้การขับเคลือ่นแผน
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม”
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ความสอดคล้องของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 5
กับเปา้หมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนและแผน 3 ระดับ
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ความสอดคล้องของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 5
กับเปา้หมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนและแผน 3 ระดับ

เปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

•เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความ
ยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที ่
(หลัก)

•เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคม
ที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรม และสร้างสถาบัน
ที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุกระดับ (รอง) 

•เป้าหมายที่ 2 : การยุติความ
หิวโหย บรรลุเปา้หมายความ
มั่นคงทางอาหาร และการ
ส่งเสริมโภชนาการและการท า
การเกษตรที่ย่ังยืน (หลัก)

•เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริม
อ านาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
(รอง) 

•เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจทีต่่อเนือ่ง ครอบคลุม
และยั่งยืน การจ้างงานเต็มทีม่ี
ผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสม
ส าหรับทุกคน (รอง) 
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ความสอดคล้องของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 5
กับเปา้หมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนและแผน 3 ระดับ

แผนระดับ 1: ยุทธศาสตร์ชาติ

วิสัยทัศน์:
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เปา้หมายการพัฒนา: 
“ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง:
• ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (หลัก)
• ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
• ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (รอง) 
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ความสอดคล้องของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 5
กับเปา้หมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนและแผน 3 ระดับ

แผนระดับ 2

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

1. (03) ประเด็นการเกษตร (หลัก)

2. (07) ประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล (รอง)

3. (16) ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก (รอง)

หมุดหมายที่เกี่ยวข้อง

หมุดหมายที ่1 ไทยเป็นประเทศชัน้น า
ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
(หลัก)

หมุดหมายที ่7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมทีเ่ข้มแข็งมีศักยภาพสูง 
และสามารถแข่งขันได้ (รอง) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13
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ความสอดคล้องของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 5
กับเปา้หมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนและแผน 3 ระดับ

แผนระดับ 3

ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรกัษ์
และการใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกจิ
ฐานรากให้เข็มแข็งด้วยทุนทรัพยากรอัตลักษณ์ 
ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างความสามารถในการ
ตอบสนองต่อกระแสการเปลีย่นแปลงของโลก

ประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 ยกระดับศักยภาพ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผูป้ระกอบการ
เกษตรแห่งอนาคต 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2566-2570
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สถานะของแผนพัฒนาการสหกรณ์
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บทวิเคราะห์ สถานการณ์
• บริบทสหกรณ์ในประเทศไทย 10 ปีย้อนหลัง

• สถานการณ์โลกและประเทศที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาสหกรณ์

1. สหกรณ์มีจ านวนลดลงทั้งสหกรณ์ภาคการเกษตรและ
นอกภาคการเกษตร ต้ังแต่ปี 2554

2. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรเริ่มมีแนวโน้ม
ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญตั้งแต่ 2561

3. ธุรกิจด้านการรวบรวมผลผลิต การแปรรูปสินค้า 
การบริการ มีแนวโน้มลดลง

4. สหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีก าไร มีสัดส่วนลดลงอย่ำงมี
นัยส ำคัญ ร้อยละ 8.54 (จากเดิมร้อยละ 73.20 ในปี 
2554 เหลือเพียง ร้อยละ 64.66 ในปี 2565 )

5. สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีสัดส่วนสหกรณ์ท่ีมีก ำไร
ลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 2.30 (จากเดิมร้อยละ 84.31
ในปี 2554 เหลือร้อยละ 82 ในปี 2565)

1. สภำวะเศรษฐกิจหดตัว
เศรษฐกิจขยายตัวต่ าสุดในรอบ 22 ปี/ระดับหนี้ครัวเรือนสูง

เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชีย/ความผันผวนทางเศรษฐกิจจาก
สถานการณ์สงคราม
2. กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร 

ประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง สัดส่วนประชากรวัยแรงงาน มีแนวโน้มลดลง
3. กำรฟื้นตัวจำกภำวะวิกฤติโรคระบำด

มีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแต่ใช้เวลายาวนาน 
คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวแบบกราฟรูปตัว “K”
กล่าวคือ มีทั้งส่วนที่ฟื้นตัวสู่สภาวะปกติได้เร็ว และบางส่วน
ที่ตกต่ าและฟื้นตัวได้ช้า
4. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี

การใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรม 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนองค์กร
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ประเด็นท้าทายของการพัฒนาสหกรณ์

1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจและการบริการด้วยดิจิทัล 
(Digital Transformation)

2. การเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันตลอดห่วงโซ่แห่งคุณค่าร่วมกัน
(Supply Network & Value Chain) และระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem)

3. การบริหารความย่ังยืน (Sustainability Development) การก ากับดูแลองค์กร
จริยธรรมและความโปร่งใส และการตอบแทนสังคม

4. การมุ่งเน้นความส าเร็จและการจัดการเพ่ือนวัตกรรม 
(Focus on Success and Innovation)

5. ความคล่องตัว ความต่อเนื่องทางธุรกิจและความสามารถในการฟื้ นตัว 
(Agility, Business Continuity and Resilience)

6. การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีเพ่ิมมากขึ้นอย่างมหาศาล และการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องของการใช้สารสนเทศที่ส าคัญในการปฏิบัติงานและการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
อย่างบูรณาการ

7. การให้ความส าคัญกับบุคลากร (Valuing People)
8. การยกระดับการพัฒนาองค์การและการจัดการองค์การสมรรถนะสูง 

(Organization Development and High-Performance Organization)
9. บทบาทของคณะกรรมการสหกรณ์ที่มีต่อการบริหารจัดการองค์กร 

(The Role of Co-operation Committee)



ความท้าทายส าคัญ
4 ประการ

ความจ าเป็นในการ

ปรับตัวของการสหกรณ์
5 เรื่อง

1. สภำวะเศรษฐกิจหดตัว

2. กำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงประชำกร 

3. กำรฟื้นตัวจำกภำวะวิกฤติ
โรคระบำด 

4. ควำมก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยี

1. กำรน ำองค์กรสมัยใหม่ 
(ผู้น ำแบบสมัยใหม่)

2. กำรพัฒนำคนส ำหรับโลกยุคใหม่

3. กำรพัฒนำองค์กรสู่รูปแบบ
กำรบริหำรองค์กรท่ีมีควำม
คล่องตัว 

4. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ตรง
ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ

5. กำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ควำมยั่งยืน
ของกำรสหกรณ์

แผนพัฒนาการสหกรณ์ 
ฉบับที่ 5

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
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ผลการวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าแผน

6 ยุทธศาสตร์

29 แนวทางการพัฒนา

41 ตัวชี้วัด



สาระส าคัญ
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที ่5 

(พ.ศ. 2566–2570)

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
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“สหกรณ์เข้มแข็ง” หมายถึง สหกรณ์มีการบริหารจัดการทีด่ี มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพทางการเงินและพึ่งพาตนเองได้ 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

“สหกรณ์ที่มีสมรรถนะสูง” (High Performance Organization: HPO) หมายถึง เป็นองค์กรที่สามารถอ านวยประโยชน์
ให้กับสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่นคง
ให้กับสมาชิกและชุมชน

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
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1. เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพกำรบริหำร
จัดกำรสหกรณ์ให้มีประสิทธิภำพสูง 
มีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่
กำรเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization: HPO) 
และมีความยั่งยืน

2. เพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถ
เชิงธุรกิจสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ให้สามารถบริการสมาชิก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตสมำชิก
สหกรณ์และชุมชนให้มีควำมมั่นคง
สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ตลอดจน
มีรายได้เพิ่มข้ึนค่าใช้จ่ายลดลง 

1. สหกรณ์มคีวำมเข้มแข็งเพิ่มข้ึน

2. สหกรณ์เป็นองค์กรท่ีมสีมรรถนะสูง
เพิ่มข้ึน

3. สหกรณ์น ำเทคโนโลยีนวัตกรรม
มำใช้ในกำรด ำเนินงำนและบริกำรสมำชิก

1. สหกรณ์มีควำมเข้มแข็งในระดับชั้น 1 และ 2 
ในปี 2570

2. สหกรณ์ที่มีสมรรถนะสูง
- สหกรณ์ภาคการเกษตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
- สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

3. สหกรณ์ท่ีสามารถน าเทคโนโลยีนวัตกรรม
ให้บริกำรสมำชิก มีจ านวนอย่างน้อย
ร้อยละ 10 ต่อปี 
4. สหกรณ์ท่ีน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ 
ท าให้มรีำยได้เพิ่มข้ึน มีจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี 2570
5. ควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อกำรให้บริกำร
ของสหกรณ์ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมท่ีส่งผล
ต่อคุณภำพชีวิตของสมำชิก มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ในปี 2570

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

(เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ CQA)
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-สหกรณ์ภาคการเกษตร ร้อยละ 50 
โดยมีสหกรณ์ชั้น 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 
-สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ร้อยละ 60 
โดยมีสหกรณ์ชั้น 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45



สร้างธรรมาภิบาล
ในสหกรณ์

i

การพัฒนาศักยภาพ

การบริหารจัดการในสหกรณ์
สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ส่งเสริมการขับเคลือ่น

องค์กรและด าเนินธุรกิจ 

ด้วยเทคโนโลยีและ
ข้อมูลสารสนเทศ

ยกระดับศักยภาพและ
สมรรถนะการด าเนินธุรกิจ     

ตามลักษณะธุรกิจและ

ประเภทของสหกรณ์

สร้างการเช่ือมโยงและ 

ร่วมมือกันทางธุรกิจและ

สังคม เพ่ือการเติบโตอย่างยัง่ยืน

การปรับโครงสร้างและ  

บทบาทหน้าท่ีขบวนการสหกรณ์

และภาครัฐเพ่ือให้ทันต่อการเปลีย่นแปลง

1

2

3

4

5

6

6 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสหกรณ์

*

* มีแนวทางการพัฒนาแยก ตามประเภทของสหกรณ์

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1

การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในสหกรณ์สู่การเป็นองค์กร

สมรรถนะสงูดว้ยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของสหกรณ์ที่ได้รับการยกระดับกำร
บริหำรจัดกำรและให้บริการสมาชิกด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (smart coop) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ในปี 
2570 

ตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละของสหกรณ์ที่มีบุคลำกรเหมำะสม
กับขนำด/ประเภทธุรกิจของสหกรณ์ และมีควำมเป็น
มืออำชีพ ตำมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 50 ในปี 2570

ตัวชี้วัดท่ี 3 ร้อยละของจ ำนวนกรรมกำร ผู้ตรวจสอบ
กิจกำรและเจ้ำหน้ำท่ีของสหกรณ์ ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพ ร้อยละ 100 ในปี 2570

ตัวชี้วัดท่ี 4 ร้อยละของจ ำนวนสหกรณ์ที่น ำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมำใช้ มีเสถียรภำพทำงกำรเงินและ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 50 ในปี 2570

สหกรณ์มีควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีเสถียรภำพและธรรมำภิบำล
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
และบุคลำกรมีควำมเป็น
มืออำชีพในด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร เพื่อมุ่งไปสู่กำร
เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
อ ำนวยประโยชน์ให้กับ
สมำชิกสหกรณ์และชุมชน
ได้อย่ำงแท้จริง

แนวทำงท่ี 1 พัฒนารูปแบบการบรหิารสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานตามบริบทของสหกรณ์ ในด้านการบริหารจดัการองค์ความรู้
ในองค์กร รวมถึงการปรบัโครงสร้างให้มีความคลอ่งตัวและยืดหยุ่น

แนวทำงท่ี 3 พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ให้เปน็ไปตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ให้มีทักษะ ด้านเทคโนโลยี และมีความเป็นมืออาชีพในการด าเนิน
ธุรกิจ โดยพัฒนาหลักสูตรและวาระการเรยีนรู้ทีส่อดคล้องกับสถานการณ์ 

แนวทำงท่ี 2 ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของกรรมการสหกรณ์ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ และพัฒนาศักยภาพกรรมการสหกรณ์ในด้านการบรหิาร
จัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เป็นไปตามลกัษณะที่พึงประสงค์

แนวทำงท่ี 4 สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรยีนรู้ในสหกรณ์ โดยสร้าง
กระบวนการจัดการเรียนรู ้หรือสร้างแหล่งเรยีนรู้ และใช้องค์ความรู้
จากบุคลากรผู้สูงอายุ ถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญา เพื่อเป็นตัวอย่าง
และแนวทางปฏิบัติและสร้างแรงจงูใจ 

แนวทำงท่ี 5 สนับสนุนให้สหกรณ์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการด าเนินธุรกิจและการบริการสมาชิก

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2

ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรและด าเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีi

สารสนเทศและนวัตกรรม

ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของสหกรณ์ที่มีระบบจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับสมำชิกและกำรด ำเนินธุรกิจ 
มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 ภายในปี 2570

ตัวชี้วัดท่ี 2 มีระบบกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลเพ่ือใช้
ในกำรบริหำรจัดกำรในภำพรวมของขบวนกำรสหกรณ์

ตัวชี้วัดท่ี 3 ร้อยละของสหกรณ์ที่น ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจและบริกำร
สมำชิก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ภายในปี 2570

ตัวชี้วัดท่ี 4 ร้อยละของบุคลำกรสหกรณ์ ได้รับกำร
พัฒนำสมรรถนะกำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรใช้
ข้อมูลเพ่ือกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 70 ภายในปี 2570

มีควำมร่วมมือของ
ทุกภำคส่วนท้ังภำครัฐและ
ขบวนกำรสหกรณ์ ในกำร
เช่ือมโยงบูรณำกำรข้อมูล 
พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
ในฐำนะผู้จัดท ำข้อมูลและ
ผู้ใช้ข้อมูลและใช้ระบบข้อมูล
สำรสนเทศ ในกำรบริหำร
จัดกำร ตัดสินใจ เพื่อให้
กำรบริหำรจัดกำรองค์กร
มีประสิทธิภำพ รวมท้ัง
เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน พัฒนำ
คุณภำพสินค้ำและบริกำร
ของสหกรณ์ 

แนวทำงท่ี 1 วางระบบการจัดเก็บข้อมลูพืน้ฐานของสหกรณ์และจัดหา/
สนับสนุนระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
กับบริบทของแต่ละประเภทสหกรณ์

แนวทำงท่ี 2 พัฒนาและปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและทัศนคติเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่บุคลากรสหกรณ์เพื่อใหม้ีความพร้อม
และรองรับต่อการปรบัเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัล

แนวทำงท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (MIS) สนับสนุนการด าเนินงาน
ของสหกรณ์และเครือข่ายการสหกรณ์ 

แนวทำงท่ี 4 พัฒนาหลักสูตรการวิเคราะหข้์อมูล และการใช้ข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจ ส าหรับบุคลากรสหกรณ์

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3

ยกระดับศักยภาพและสมรรถนะการด าเนินธรุกิจตามลักษณะธรุกิจ

และประเภทของสหกรณ์

ตัวช้ีวัดภำพรวม

ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของสหกรณ์ที่ด ำเนินธุรกิจมีผล
ประกอบกำรไม่ขำดทุน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ภำยในปี 
2570

ตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละของสหกรณ์ที่มีแผนธุรกิจเพ่ือเพ่ิม
มูลค่ำผลิตภัณฑ์และบริกำรของสหกรณ์ให้สอดคล้อง
ตำมแนวทำง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ภายในปี 2570

ตัวชี้วัดท่ี 3 ร้อยละของสหกรณ์ที่มีแผนบริหำร
ควำมต่อเน่ืองจำกธุรกิจ (BCM)

ตัวชี้วัดท่ี 4 ร้อยละของสมำชิกท่ีมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินธุรกิจกับสหกรณ์

ตัวชี้วัดท่ี 5 ควำมส ำเร็จของกำรทบทวนและปรับปรุง
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ทุกธุรกิจ

ตัวชี้วัดท่ี 6 ได้รูปแบบระบบเครือข่ำยทำงกำรเงิน
ในระบบสหกรณ์ที่เหมาะสม

สร้ำงและพัฒนำสหกรณ์
ให้เป็นผู้ประกอบกำรท่ีมี
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
และใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตลอดกระบวนกำร
กำรผลิตและบริกำร 
กำรจัดกำร และกำรตลำด 
สำมำรถบริหำรจัดกำรธุรกิจ
และบริกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและโปร่งใส 
โดยกำรสร้ำงและพัฒนำ
ทักษะ องค์ควำมรู้
รอบด้ำนท่ีจ ำเป็นต่อกำร
ประกอบธุรกิจในยุคใหม่ท่ีมี
กำรแข่งขันสูง เพื่ออ ำนวย
ประโยชน์และแก้ปัญหำ
ให้สมำชิก

แนวทำงท่ี 1 ยกระดับขบวนการสหกรณ์ให้เป็นองค์กรทีม่ีสมรรถนะสงู
ในการด าเนินงาน

2.1) ธุรกิจด้ำนกำรเกษตร การเกษตรสร้างมูลค่า โดยการสนับสนุนทรัพยากร
และองค์ความรู้เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า และความ
หลากหลายของสินค้าเกษตร รวมถึงการปรับตัวเพื่อเป็นผู้ให้บริการด้านการเกษตร
สมัยใหม่ (Service Provider) เพื่อให้สหกรณ์มีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกร
ในการท าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งกระบวนการ 
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทางโดยใช้การตลาดน าการผลิต

2.2) ธุรกิจด้ำนกำรเงิน พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน โดย 
1) เพิ่มประสิทธิภาพ และขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการเงิน และสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ และเครดิต
ยูเน่ียน เพื่อให้สมาชิกรวมถึงสหกรณ์ในระบบสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
ได้อย่างทั่วถึง และ 2) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและบริบทการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนให้สหกรณ์แต่ละประเภท
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน 3) การวางรูปแบบและสนับสนุนให้มี
ระบบเครือข่ายทางการเงินระหว่างสหกรณ์ต่างประเภท ภายใต้กรอบแนวคิด Fin 
Tech (เทคโนโลยีการเงิน) รวมถึง Decentralize คือ การกระจายศูนย์กลาง โดยใช้
ระบบ Blockchain Cryptocurrency เป็นต้น

แนวทำงท่ี 2 สร้างมูลค่า (Value Creation) และเพิ่มมูลค่า (Value 
Added) แก่ผลิตภัณฑ์และบริการของสหกรณ์ เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการหารายได้ของสมาชิก และสหกรณ์ รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการด้วยการปรับปรงุกระบวนการส าคัญ นวัตกรรม และการน า
ดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
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แนวทำงที่ 2 (ต่อ)
2.3) ธุรกิจด้ำนกำรบริกำร พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการบริการ 
โดยพัฒนาแพลตฟอร์มและช่องทางการบรกิาร ส าหรบัการด าเนินธุรกจิ
ที่เหมาะสมกับการบรกิารสมาชิกภายใต้บรบิทที่เปลี่ยนแปลง 

แนวทำงที่ 3 สหกรณ์พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และทักษะ
ความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพของสมาชิก ท้ังภาคการเกษตร 
และนอกภาคการเกษตร ในการพัฒนากระบวนการผลิต 
การให้บริการ การท าธุรกิจ ให้เหมาะสมกับบริบท และ
สภาพแวดล้อมความท้าทายท่ีเปลี่ยนแปลงไปของโลก รวมถึง
การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยและอาชีพ

แนวทำงที่ 4 สนับสนุนการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
กับสังคมสูงวัยในชุมชน ท่ีสอดคล้องกับธุรกิจและ บริบทของ
สหกรณ์ ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ทางเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3

ยกระดับศักยภาพและสมรรถนะการด าเนินธรุกิจตามลักษณะธรุกิจ

และประเภทของสหกรณ์ (ต่อ)

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

ตัวช้ีวัดเฉพำะสหกรณ์รำยประเภท

1. ตัวชี้วัดสหกรณ์กำรเกษตร
- สหกรณ์กำรเกษตรเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนกำร

จัดกำรเกษตรสมัยใหม่ (Service Provider) 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ในปี 2570

2. ตัวชี้วัดสหกรณ์นิคม
- สหกรณ์นิคมเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนกำร

จัดกำรเกษตรสมัยใหม่ (Service Provider) 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ในปี 2570

3. ตัวชี้วัดสหกรณ์ประมง
3.1 สหกรณ์ประมงท่ีมีกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงธุรกิจ

ในการพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ประมง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

3.2 สหกรณ์ประมงที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูป ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3

ยกระดับศักยภาพและสมรรถนะการด าเนินธรุกิจตามลักษณะธรุกิจ

และประเภทของสหกรณ์ (ต่อ)

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

4. ตัวชี้วัดสหกรณ์ออมทรัพย์
4.1 สมำชิกสหกรณ์ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำร

วำงแผนทำงกำรเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ที่น ำเทคโนโลยีทำงกำรเงินมำใช้

ในกำรบริหำรจัดกำรและบริกำรสมำชิก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4.3 สมำชิกสหกรณ์ มีอัตรำส่วนเงินออมต่อหนี้สิน 

เพิ่มมำกขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี

5.ตัวชี้วัดสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน
5.1 ร้อยละของสมำชิกสหกรณ์ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้

ด้ำนกำรวำงแผนทำงกำรเงิน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
5.2 ร้อยละของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่น ำเทคโนโลยี

ทำงกำรเงินมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและบริกำรสมำชิก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

6. ตัวชี้วัดสหกรณ์ร้ำนค้ำ
6.1 สหกรณ์ร้ำนค้ำที่ด ำเนินกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์

กับสมำชิกและร้ำนค้ำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 100
6.2 สหกรณ์ร้ำนค้ำทีมี่กำรน ำ Application มำใชใ้นกำร

ส่งเสริมกำรตลำดหรือกำรสื่อสำรกับสมำชิก ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 60

6.3 สหกรณ์ที่มกีำรใช้ระบบโปรแกรม กำรบริหำรร้ำนค้ำ 
Point of Purchase (POS) ในการบริหารจัดการร้านค้า
สหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
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แนวทำงที่ 5 พัฒนาความรู้เร่ืองการด าเนินธุรกิจ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแก่บุคลากรสหกรณ์และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ

แนวทำงที่ 6 ฝึกทักษะการวางแผนธุรกิจที่ค านึงถึงการบริหาร
ความเสี่ยงของบุคลากรสหกรณ์



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3

ยกระดับศักยภาพและสมรรถนะการด าเนินธรุกิจตามลักษณะธรุกิจ

และประเภทของสหกรณ์ (ต่อ)

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

7. ตัวชี้วัดสหกรณ์บริกำร
7.1ร้อยละของสมำชิกสหกรณ์เคหะสถำน

มีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้กับสหกรณ์ ร้อยละ 80
7.2 ร้อยละของสหกรณ์เคหะสถำนฯ ที่สำมำรถจัดท ำ

งบกำรเงินได้ทุกปี ร้อยละ 100
7.3 ร้อยละของสหกรณ์ที่มีกิจกรรมให้บริกำรสมำชิก

เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิก อย่างน้อย 1 
กิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 50 (*สหกรณ์ที่มีความประสงค์
เป็นสหกรณ์ภายหลังบรรลุวัตถุประสงค)์

7.4 ร้อยละของสหกรณ์บริกำรเดินรถที่ส่งเสริมให้
สมำชิกใช้เทคโนโลยีให้บริการลูกค้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4

สร้างการเชือ่มโยงและร่วมมือกนัทางธุรกิจและสังคม

เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนข้อตกลงควำมร่วมมือ
กำรด ำเนินธุรกจิ ทั้งสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและ
สหกรณ์นอกภำคกำรเกษตร หรือหน่วยงำนภำคี
เครือข่ำยกำรพฒันำเพิ่มข้ึนอย่างน้อย
ร้อยละ 10 ต่อปี

ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนชนิด/มูลค่ำสินค้ำและ
บริกำร/ผลติภัณฑ์ที่เกดิจำกควำมตกลง
ควำมร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและ
สหกรณ์นอกภำคกำรเกษตร กับหน่วยงำน
เครือข่ำยกำรพฒันำเพิ่มข้ึนอย่างน้อย
ร้อยละ 10 ต่อปี

ตัวชี้วัดที่ 3 จ ำนวนควำมร่วมมือกับสถำบัน
กำรศึกษำหรือองคก์รอื่นที่มีองคค์วำมรู้หรือ
มีนวัตกรรมที่จะมำช่วยสหกรณเ์พิม่ข้ึนอย่างน้อย
ร้อยละ 20 ต่อปี 

มุ่งเน้นกำรเพิ่มควำมเข้มแข็ง
และกำรบูรณำกำรร่วมกันของ
ขบวนกำรสหกรณ์ ทั้งภำค
กำรเกษตร และนอกภำค
กำรเกษตร ระหว่ำงสหกรณ์
เดียวกันและต่ำงประเภท หรือ
สหกรณ์ในระดับจังหวัด หรือ
ระหว่ำงสหกรณ์และชุมนุม
สหกรณ์ โดยผ่ำนกำรสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่
อุปทำน และเปิดโอกำสให้
ทุกภำคส่วน ประกอบด้วย 
ภำครัฐ ภำคเอกชนและ
สถำบันกำรศึกษำ เข้ำมำมี
ส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนกำรผลิต
จนถึงกำรจ ำหน่ำย (ครอบคลุม
ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ) 
ของขบวนกำรสหกรณ์ โดยใช้
ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำย
และควำมพร้อมของขบวนกำร
สหกรณ์

แนวทำงที่ 1 สร้างกลไกการเป็นห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเภท
สหกรณ์ โดยออกแบบโครงสร้างขบวนการสหกรณ์ให้มีความ
เช่ือมโยงสัมพันธ์กัน ของสหกรณ์ทุกประเภทและทุกระดับ 
ท้ังทางด้านธุรกิจและการร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์ทั้งในด้าน 
เศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

แนวทำงที่ 4 การควบรวมสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เกิด
การบริหารจัดการท่ีดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสมาชิก

แนวทำงที่ 2 สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ โดยการรวมตัวกัน
ของธุรกิจ บุคลากร องค์กร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม 
เกื้อหนุนกันให้ทุก ๆ ฝ่ายสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้ ลดความเสี่ยง
ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ยกระดับความสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือ 
และการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับทุกภาคส่วน

แนวทำงที่ 3 พัฒนาให้ชุมนุมสหกรณ์ในแต่ละระดับ วางแผน
การเช่ือมโยงธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน
ทางธุรกิจและสังคม
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สร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5

ขบวนกำรสหกรณ์
มีกระบวนกำรและกลไกท่ีมี
ประสิทธิภำพในกำรสร้ำง
ธรรมำภิบำลในระบบสหกรณ์ 
โดยปรับกระบวนกำรเข้ำสู่
กำรน ำระบบดิจิทัลและ
กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีสนับสนุน
กำรป้องกันและแก้ไข
ข้อบกพร่องและกำรทุจริต
ในสหกรณ์ รวมถึงกำรพัฒนำ 
เครือข่ำยควำมร่วมมือ
ระหว่ำงสหกรณ์และสมำชิก
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

แนวทำงท่ี 1 ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรสหกรณ์ โดยก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งตั้งคณะกรรมการด้านจรรยาบรรณที่มีความ
เป็นอิสระจากฝ่ายกรรมการและฝ่ายจดัการ และมีการประเมนิผลในเรื่อง
ดังกล่าว

แนวทำงท่ี 2 ก าหนดคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ที่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบรหิาร รวมถึง
ก าหนดวิธีการสรรหาก่อนการเลือกต้ังคณะกรรมการให้มีความเป็นธรรม
ให้มีส่วนร่วมจากสมาชิกสหกรณ์

แนวทำงท่ี 4 สร้างกลไกในการเฝา้ระวัง ก ากับ ติดตาม การบริหารจดัการ
ของสหกรณ์ และระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันข้อบกพรอ่งและทุจรติ
ในสหกรณ์ รวมถึงพร้อมต่อการเผชิญปัญหาและการเปลีย่นแปลงทุกรปูแบบ

แนวทำงท่ี 5 สร้างนวัตกรรมการปอ้งกันและปราบปราม ทุจรติในสหกรณ์
เชิงรุก โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการตรวจสอบการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย
แนวทำงท่ี 6 ทบทวน ปรับปรุง ข้อกฎหมาย ให้เอื้อต่อการแก้ปัญหา 
กรณีเกิดข้อบกพร่องหรือทจุรติให้ทันทว่งที 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของสหกรณ์ท่ีมีกำรก ำหนด
เรื่องจรรยำบรรณของบุคลำกรสหกรณ์ ร้อยละ 100
ในปี 2570

ตัวชี้วัดท่ี 2 มีนวัตกรรมกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน
ของสหกรณ์ (ด้านการป้องกันสมาชิก/ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของกรรมการ/ตรวจสอบการด าเนินงาน
ฝ่ายจัดการ)

ตัวชี้วัดท่ี 3 สหกรณ์มีผลกำรประเมินระดับคุณภำพ
กำรควบคุมภำยในอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป ร้อยละ70
ภายในปี 2570

ตัวชี้วัดท่ี 4 ร้อยละควำมส ำเร็จของ กฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องและการทจุรติ
ในสหกรณ์ที่น ามาทบทวน ได้รับการปรับปรงุร้อยละ100 
ภายในปี 2570

ตัวชี้วัดท่ี 5 จ านวนสหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่อง ข้อสังเกต 
และกำรทุจริตลดลงเมื่อเทยีบกับปีฐาน ร้อยละ 10
ภายในปี 2570

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
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แนวทำงท่ี 3 สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่เน้นเรื่องการบรหิาร
จัดการที่ดีและธรรมาภิบาลในสหกรณ์



ตัวชี้วัดที่ 1 มีผลกำรศึกษำวิจัยโครงสรำ้งของ
ขบวนกำรสหกรณ์และหน่วยงำนภำครฐั

ตัวชี้วัดที่ 2 มีกำรทบทวนบทบำทหนำ้ที่ และ
โครงสร้ำง ของชุมนุมสหกรณ์ฯ สันนิบำต
สหกรณ์ฯ ให้สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนา
สหกรณ์

ตัวชี้วัดที่ 3 ทบทวนบทบำทหน้ำทีโ่ครงสร้ำง
ของหน่วยงำนภำครัฐ และแนวทางการส่งเสริม
สหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์และ
สันนิบำตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย มีบทบำท
และโครงสร้ำงท่ีสอดคล้อง
กับบริบทกำรพัฒนำสหกรณ์
รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐ
ท่ีท ำหน้ำที่ในกำรส่งเสริม
และก ำกับสหกรณ์ มีกำร
ปรับบทบำทและโครงสร้ำง 
ให้เหมำะสมกับกำรส่งเสริม
สหกรณ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ

แนวทำงท่ี 1 ศึกษาวิจัย และพัฒนาเพื่อให้เกิดกระบวนการเรยีนรู้รว่มกัน 
รวมถึงการวิเคราะห์ฉากทัศน์ในอนาคตของสหกรณ์แต่ละประเภท ในด้าน
การบริหารจดัการ การด าเนินธุรกิจ การลงทุน เพื่อน าไปสู่ข้อเสนอ
การปรับปรงุ ทบทวน โครงสร้างการสหกรณ์ในประเทศไทยทีเ่หมาะสม

แนวทำงท่ี 2 สร้างความเข้มแข็งของชุมนุมสหกรณ์ทุกระดับ และสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยการปรับปรุง ทบทวน โครงสร้าง บทบาท
หน้าที่ ชุมนุมระดับจังหวัด/ระดับประเทศ สันนิบาตสหกรณ์ฯ เพื่อสนับสนุน 
ส่งเสริมสหกรณ์

แนวทำงท่ี 3 เสริมสร้างศักยภาพในการสง่เสรมิและก ากบัดูแลสหกรณ์ 
โดยการปรับปรงุโครงสร้างและบทบาท หน้าที่ ของหน่วยงานภาครัฐ ให้มี
โครงสร้างที่เหมาะสม และท าหน้าที่ในการส่งเสรมิสหกรณ์และการก ากบั
ดูแลสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

แนวทำงท่ี 4 ปรับปรุงแนวทางการสง่เสริม พัฒนาและก ากบัสหกรณ์ 
โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ (Outcome) และก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของสหกรณ์
แต่ละประเภท และส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานน้ัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6

การปรับโครงสร้างและบทบาทหนา้ทีข่บวนการสหกรณ์

และภาครัฐเพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
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แผนงาน/โครงการ Flagship Project 
เพ่ือขับเคลื่อนท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ : 41 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในสหกรณ์สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

1. โครงกำร "พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่ใช้ในกำรบรหิำรจัดกำรสหกรณ"์
2. โครงกำร "พัฒนำคณุภำพกำรบรหิำรจัดกำรสหกรณ ์(CQA) เพื่อมุ่งสู่กำรเปน็องคก์รที่มีสมรรถนะสงู"
3. โครงกำรพฒันำสมรรถนะบคุลำกรสหกรณส์ู่ควำมเป็นมืออำชีพ
4. โครงกำรสร้ำงระบบกำรพฒันำบุคลำกรสหกรณ ์(สมำชิก กรรมกำร ฝ่ำยจัดกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำร)
5. โครงกำรยกระดบักำรบริหำรจัดกำรสหกรณด์้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
6. กำรพัฒนำประสทิธิภำพกำรบรหิำรจัดกำรสหกรณ์
7. กำรศึกษำแนวปฏบิัตอิงคก์รทีเ่ปน็เลิศในกำรบรหิำรจัดกำร
8. จัดท ำแผนยกระดบัองคก์รไปสู่องคก์รที่มีสมรรถนะสูง
9. กำรถ่ำยทอดแผนกำรยกระดบัองค์กรในดำ้นต่ำง ๆ  ไปสู่กำรปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรและด าเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล
สารสนเทศ

1. โครงกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อนสหกรณด์ว้ยข้อมูลสำรสนเทศ
2. โครงกำรพฒันำระบบฐำนข้อมูลผลผลิตทำงกำรเกษตรของสหกรณภ์ำคกำรเกษตร
3. โครงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรพฒันำจัดท ำระบบ ERP : Enterprise Resource Planning (ระบบบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรภำยในองคก์ร)
4. กำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำบรูณำกำรกบักำรด ำเนนิงำนขององคก์รอย่ำงเป็นระบบ



คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
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แผนงาน/โครงการ Flagship Project 
เพ่ือขับเคลื่อนท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ : 41 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที ่3 ยกระดับศักยภาพและสมรรถนะการด าเนินธุรกิจ ตามลักษณะธุรกิจและประเภทของ
สหกรณ์

สหกรณ์การเกษตร/นิคม/ประมง
1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตรตำมกรอบแนวคิด BCG
2. โครงกำรส่งเสริมกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรระดับชุมชน 1 จังหวัด 1 ชุมชน
3. โครงกำรสร้ำงอำชีพสมำชิกสถำบันเกษตรกร
4. โครงกำรส่งเสริมเข้ำสู่ถึงแหล่งเงินทุน
5. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตแปลงอัจฉริยะ
6. โครงกำรส่งเสริมโลจิสติกส์สินค้ำเกษตร
7. โครงกำรส่งเสริมยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตและกำรรวบรวม GAP, GMP
8. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรตลำดออนไลน์และฐำนข้อมูลผลผลิตทำงกำรเกษตรกำรตลำดต่ำงประเทศ
สหกรณ์ออมทรัพย์
โครงพัฒนำควำมรู้กำรวำงแผนทำงกำรเงินของสมำชิก
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน
โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน
สหกรณ์ร้านค้า
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำบุคลำกรในกำรด ำเนินธุรกิจสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ร้ำนค้ำ
สหกรณ์บริการ
1. โครงกำรยกระดับกำรใช้เทคโนโลยีในกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์บริกำร
2. โครงกำรกำรพัฒนำปรับปรุง ด้ำนกฎหมำยให้สอดคล้องกับลักษณะกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์บริกำร 
3. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพสมำชิกสหกรณ์บริกำร



คณะกรรมการพัฒนา
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แผนงาน/โครงการ Flagship Project 
เพ่ือขับเคลื่อนท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ : 41 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยกระดับศักยภาพและสมรรถนะการด าเนินธุรกิจ ตามลักษณะธุรกิจและประเภทของ
สหกรณ์ (ต่อ)

ทุกประเภท

1. เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดสรรแหล่งทนุและทรัพยำกรเพือ่ใช้ในกำรขับเคลื่อนขบวนกำรสหกรณ์
2. พัฒนำสมรรถนะและองคค์วำมรู้ของบคุลำกรและสมำชิกสหกรณใ์ห้พร้อมตอ่กำรด ำเนนิธุรกจิสมัยใหม่
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรของสมำชิกเพือ่สรำ้งมูลคำ่เพิม่
4. โครงกำรพฒันำระบบเครือข่ำยทำงกำรเงินสหกรณ์
5. โครงกำรเพิม่ศกัยภำพกำรด ำเนนิธุรกจิของสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ที ่4 สร้างการเชือ่มโยงและร่วมมือกันทางธุรกิจและสังคม เพ่ือการเติบโตอย่างยัง่ยืน

1. โครงกำรเสรมิสร้ำงเครือข่ำยกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำเกษตร 
2. โครงกำรเพิม่ศกัยภำพสินค้ำอตัลกัษณแ์ละภูมิปญัญำทอ้งถิ่น และพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนของสมำชิกสหกรณ์
3. โครงกำรพฒันำศกัยภำพสหกรณด์้ำนกำรทอ่งเทีย่วเชิงอัตลักษณ ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นและชุมชน 
4. โครงกำรส่งเสริมพฒันำศักยภำพโครงสรำ้งพืน้ฐำนของสหกรณบ์ริกำรเพือ่เชื่อมต่อระบบ โลจิสติกส์สินคำ้เกษตร
5. เชื่อมโยงเครือข่ำยสินค้ำและบรกิำรกบัสหกรณใ์นประเทศและต่ำงประเทศ
6. โครงกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือเชื่อมโยงกับภำคีเครือข่ำยเพือ่พฒันำสหกรณ์
7. พัฒนำกลไกกำรเชื่อมโยงกำรเปน็หุ้นส่วนทำงเศรษฐกจิในกำรพฒันำระบบสหกรณต์ลอดห่วงโซ่อุปทำน
8. ส่งเสริมบทบำทภำคเอกชนในกำรเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
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แผนงาน/โครงการ Flagship Project 
เพ่ือขับเคลื่อนท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ : 41 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที ่5 สร้างธรรมาภิบาลในขบวนการสหกรณ์

1. รณรงค์และสง่เสรมิให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีทุกสว่นตระหนักในแนวทำงและอดุมกำรณ์สหกรณ์
2. โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้สหกรณ์ก ำหนดจรรยำบรรณในข้อบังคบัสหกรณ์และถือใช้
3. โครงกำรเสรมิสร้ำงศกัยภำพธรรมำภิบำลสหกรณ์
4. โครงกำรพฒันำเครือ่งมือประเมินควำมเสี่ยงเตือนภยัและป้องกนักำรทุจริตของสหกรณ์
5. โครงกำรพฒันำศกัยภำพ ผู้ตรวจสอบกิจกำรเพือ่เปน็กลไกปอ้งกนัและเฝำ้ระวังกำรทุจริต
6. โครงกำรทบทวนกฎหมำยให้เอื้อตอ่กำรแกป้ญัหำ กรณีเกิดข้อบกพรอ่งหรอืทุจรติ 
7. โครงกำรศกึษำ วิจัย องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสหกรณท์ี่เหมำะสม
8. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสหกรณส์ ำหรบักำรก ำกบั บริหำรจัดกำรองคก์รและควำมเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที ่6 การปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าทีข่บวนการสหกรณ์และภาครัฐเพ่ือให้ทันต่อการ
เปลีย่นแปลง

1. โครงกำรศึกษำ วิจัย เพื่อปรับโครงสรำ้งบทบำท หน้ำที่ ขบวนกำรสหกรณ์รวมทั้งหน่วยงำนภำครฐัที่เกีย่วข้องเพือ่ให้ทันตอ่กำรเปลีย่นแปลง
2. โครงกำรปรบัโครงสรำ้งขบวนกำรสหกรณ์ให้สอดคลอ้งกบักำรศกึษำ
3. โครงกำรปรบัปรงุทบทวนโครงสร้ำงและบทบำทหนำ้ที่ของภำครฐัและแนวทำงกำรส่งเสริมสหกรณ์
4. ปรับปรุงกฎหมำยและระเบยีบเกีย่วกับกำรพฒันำสหกรณใ์ห้สอดคล้องกับกำรเปลีย่นแปลงและเอื้อกบักำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสหกรณ์
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“คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ (คพช.) 

เห็นชอบแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ คร้ังท่ี 3/2565

เม่ือวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565
ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “



คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

กระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ์ฉบับที่ 5 ไปสู่การปฏิบตัิ
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สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท

1. จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี/แผนรายปีฯ ทีส่อดคล้องกับ
ทิศทางของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที ่5 และ
ขับเคลือ่นไปสู่การปฏิบัติ

2. จัดท าแผนงาน/โครงการ ทีส่อดคล้องกับทัง้ 6 ยุทธศาสตร์
ของแผนฯ ฉบับที ่5

3. บูรณาการกับขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
เพ่ือขับเคลือ่นทัง้ 6 ยุทธศาสตร์

4. รายงานผลการด าเนินงานต่อ คพช. ผ่านคณะอนุกรรมการ
ขับเคลือ่นฯ

1. จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี/แผนรายปีฯ ทีส่อดคล้องกับ
ทิศทางของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที ่5 และ
ขับเคลือ่นไปสู่การปฏิบัติ

2. ก าหนดแนวทางการพัฒนาสหกรณ์แต่ละประเภท
ให้สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาการสหกรณ์

3. จัดท าแผนงาน/โครงการ ทีส่อดคล้องกับทัง้ 6
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ ฉบับที ่5

4. บูรณาการกับขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
เพ่ือขับเคลือ่นทัง้ 6 ยุทธศาสตร์

5. รายงานผลการด าเนินงานต่อ คพช. ผ่านคณะอนุกรรมการ
ขับเคลือ่นฯ

สหกรณ์ทุกแห่ง

1. จัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ระยะ 5 ปี/แผนรายปีฯ ทีส่อดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที ่5 และขับเคลือ่น
ไปสู่การปฏิบัติ

2. จัดท าแผนงาน/โครงการ ทีส่อดคล้องกับทัง้ 6 ยุทธศาสตร์ของแผนฯ ฉบับที ่5
3. บูรณาการกับขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพ่ือขับเคลือ่นทัง้ 6 ยุทธศาสตร์
4. รายงานผลการด าเนินงานต่อ คพช. ผ่านคณะอนุกรรมการขับเคลือ่นฯ

ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน

1. จัดท าแผนของหน่วยงาน ทีส่อดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที ่5 และขับเคลือ่นไปสู่การปฏิบัติ
2. บูรณาการกับขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพ่ือขับเคลือ่นทัง้ 6 ยุทธศาสตร์
3. รายงานผลการด าเนินงานต่อ คพช. ผ่านคณะอนุกรรมการขับเคลือ่นฯ


