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แผนพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555 – 2559
*************************

คานา (Introduction)
แผนพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555-2559 เป็นแผน
ที่มีความจาเป็นต่อการพัฒนาองค์กร เพื่อกาหนดขอบเขตทิศทางในการดาเนินงานและเป้าหมายของ
องค์กร กรอบแนวคิด และทิศทางการจัดทาแผน เป็นผลจากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคของการพัฒนาองค์กร ภายใต้หลักการพัฒนาคน การบริหารจัดการ สร้างการยอมรับ
และศรัทธาของขบวนการสหกรณ์ไทย
ภายใต้กรอบแนวคิด และทิศทางของ แผนพัฒนาได้กาหนดค่านิยมร่วม วิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กรอบระยะเวลาในการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์เป็นสาคัญ
เป้าหมายแผนงาน (Goals)
แผนพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555-2559 มุ่งเน้น
ประเด็นหลัก ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ ให้มีการบริหารจัดการ
ยึดหลักการสหกรณ์ และหลักธรรมาภิบาล ด้วยการปฏิรูปโครงสร้างขบวนการสหกรณ์ ผลักดัน
กฎหมายสหกรณ์ให้เอือ้ ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของสหกรณ์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ และธุรกิจ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และช่องทางการตลาดของสหกรณ์
ประเด็นที่ 2 สร้างความศรัทธาของขบวนการสหกรณ์ ต่อสันนิบาตสหกรณ์ฯ โดย
พัฒนาบุคลากรของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึน้ เน้นการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบ ริหารจัดการ
องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ค่านิยมร่วม (Core Value)
1. สหกรณ์สมาชิกสาคัญที่สุด
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี มีคุณธรรม
3. ผูกพันและรักองค์กร
4. มุ่งผลสัมฤทธิ์
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง มุ่งสู่ระดับสากล และเป็นที่ศรัทธาของขบวนการสหกรณ์
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

(Missions)
ส่งเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณ์
ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ
พัฒนาการบริหารจัดการสันนิบาตสหกรณ์ฯ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. ให้สหกรณ์มคี วามศรัทธา สสท.
2. พัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3. ให้ขบวนการสหกรณ์มคี วามเข้มแข็ง
4. พัฒนา สสท.ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
5. ให้ สสท.มีรายได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
6. พัฒนาบุคลากร สสท.ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึน้
7. ให้สสท.มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ (Strategy)
วัตถุประสงค์ที่ 1 ให้สหกรณ์มคี วามศรัทธา สสท.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.1 พัฒนาการบริการให้เป็นมืออาชีพ
1.2 สนับสนุนงบประมาณบางส่วนแก่สหกรณ์ในการจัดฝึกอบรมตาม
ความต้องการของสหกรณ์
1.3 ผลักดันให้มกี ารแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ให้เอือ้ ประโยชน์ต่อการพัฒนา
สหกรณ์
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1.4 จัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด
1.5 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1.6 ยกระดับความสัมพันธ์กับองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ที่ 2 พัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 2.1 ร่วมมือกับองค์กรอื่นในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
หลักธรรมาภิบาล
2.2 สร้างแรงจูงใจให้สหกรณ์มกี ารบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
วัตถุประสงค์ที่ 3 ให้ขบวนการสหกรณ์มคี วามเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 3.1 ส่งเสริม พัฒนาช่องทางการตลาดของสหกรณ์
3.2 พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ให้มีความรู้ ประสบการณ์และสามารถนา
ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้
3.3 พัฒนางานทางวิชาการและการวิจัยของขบวนการสหกรณ์ให้มี
คุณภาพ
3.4 ผลักดันหลักสูตรการสหกรณ์ให้บรรจุไว้ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ
3.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ที่ 4 พัฒนา สสท.ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 4.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
4.2 ส่งเสริมและพัฒนาผูแ้ ทนให้มบี ทบาทในเวทีระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์ที่ 5 ให้ สสท. มีรายได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 5.1 ขอเพิ่มงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชนและองค์กร
ระหว่างประเทศ
5.2 จัดทาหลักสูตรส่งเสริมด้านวิชาชีพร่วมกับภาคเอกชน
5.3 สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มอี ยู่
5.4 จัดให้มีหน่วยจัดเก็บและเร่งรัดค่าบารุง
5.5 ผลักดันให้มกี ารออกกฎกระทรวงในการจัดเก็บค่าบารุง

4

วัตถุประสงค์ที่ 6 พัฒนาบุคลากร สสท.ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึน้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 6.1 พัฒนาบุคลากร สสท. ให้มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี
6.2 สร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากร สสท.
วัตถุประสงค์ที่ 7 ให้ สสท. มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 7.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางานให้เหมาะสม
7.2 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ที่ 8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสหกรณ์
ให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 8.1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อการบริหารจัดการองค์กร
8.2 พัฒนาระบบข้อมูลสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบันและน่าเชื่อถือ
8.3 พัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลสหกรณ์ที่มปี ระสิทธิภาพเหมาะสม
กับการบริหารจัดการและสอดคล้องกับสถานการณ์
8.4 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาและปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูล

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
พันธกิจ 1
ส่งเสริมและพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์

พันธกิจ 2
ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่าง
สหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศต่างประเทศ

พันธกิจ 3
พัฒนาการบริหารจัดการสันนิบาต
สหกรณ์

การเงิน
(Financial)

สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีรายได้เพียงพอ

ลูกค้า
(Customer)

สหกรณ์ศรัทธาสันนิบาตสหกรณ์
ฯ
ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง

กระบวนการภายใน
(Internal Process)

สหกรณ์มีการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การเรียนรู้และพัฒนา
(Learning & Growth)

คนสันนิบาตสหกรณ์ฯ มีสมรรถนะ

พันธกิจ 4
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สันนิบาตสหกรณ์ฯเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศ

