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แผนพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ฉบับท่ี 5 พ.ศ.  2555 – 2559 
 

************************* 
 

ค าน า (Introduction) 
 

  แผนพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย ฉบับที่ 5  พ.ศ. 2555-2559  เป็นแผน

ที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาองค์กร เพื่อก าหนดขอบเขตทิศทางในการด าเนินงานและเป้าหมายของ

องค์กร กรอบแนวคิด  และทิศทางการจัดท าแผน เป็นผลจากการวเิคราะห ์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส

และอุปสรรคของการพัฒนาองค์กร ภายใต้หลักการพัฒนาคน การบรหิารจัดการ  สร้างการยอมรับ

และศรัทธาของขบวนการสหกรณ์ไทย 

 

  ภายใต้กรอบแนวคิด และทิศทางของ แผนพัฒนาได้ก าหนดค่านิยมรว่ม วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงค์เป็นส าคัญ 

 

เป้าหมายแผนงาน (Goals) 
 

  แผนพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555-2559  มุ่งเน้น

ประเด็นหลัก ดังนี้ 

  ประเด็นที่ 1   การสรา้งความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์  ให้มีการบรหิารจัดการ

ยดึหลักการสหกรณ์ และหลักธรรมาภิบาล ด้วยการปฏิรูปโครงสรา้งขบวนการสหกรณ์ ผลักดัน

กฎหมายสหกรณ์ใหเ้อือ้ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ การสรา้งเครือข่ายความร่วมมอื

ทางวชิาการ และธุรกิจ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และช่องทางการตลาดของสหกรณ์ 

 

  ประเด็นที่ 2   สร้างความศรัทธาของขบวนการสหกรณ์ ตอ่สันนิบาตสหกรณ์ฯ โดย

พัฒนาบุคลากรของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ใหม้ีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึน้ เน้นการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  และระบบฐานขอ้มูลสหกรณ์ใหม้ีประสิทธิภาพ สง่ผลใหก้ารบ รหิารจัดการ

องค์กรมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ค่านิยมร่วม (Core Value) 

1. สหกรณ์สมาชิกส าคัญที่สุด  

2. ซื่อสัตย ์เสียสละ สามัคคี มคีุณธรรม 

3. ผูกพันและรักองค์กร 

4. มุ่งผลสัมฤทธิ ์

 

วสิัยทัศน์   (Vision)  

เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง มุ่งสู่ระดับสากล และเป็นที่ศรัทธาของขบวนการสหกรณ์  

 

พันธกจิ  (Missions) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณ์  

2. ส่งเสริมสัมพันธภาพระหวา่งสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ  

3. พัฒนาการบรหิารจัดการสันนิบาตสหกรณ์ฯ 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

วัตถุประสงค์  (Objectives) 

1. ให้สหกรณ์มคีวามศรัทธา สสท. 

2. พัฒนาสหกรณ์ใหม้ีการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

3. ให้ขบวนการสหกรณ์มคีวามเข้มแข็ง 

4. พัฒนา สสท.ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  

5. ให้ สสท.มีรายได้เพยีงพอต่อการบริหารจัดการ  

6. พัฒนาบุคลากร สสท.ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึน้ 

7. ให้สสท.มีการบรหิารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบฐานขอ้มูลสหกรณ์ใหม้ีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์  (Strategy) 

  วัตถุประสงค์ที่ 1 ให้สหกรณ์มคีวามศรัทธา สสท. 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  1.1  พัฒนาการบรกิารใหเ้ป็นมืออาชีพ 

  1.2 สนับสนุนงบประมาณบางส่วนแกส่หกรณ์ในการจัดฝึกอบรมตาม 

    ความต้องการของสหกรณ์ 

  1.3 ผลักดันให้มกีารแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ใหเ้อือ้ประโยชน์ต่อการพัฒนา 

    สหกรณ์ 
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  1.4  จัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 

  1.5 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

  1.6 ยกระดับความสัมพันธ์กับองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง 
 

วัตถุประสงค์ที่ 2   พัฒนาสหกรณ์ใหม้ีการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์ที่ 2    2.1 รว่มมอืกับองค์กรอื่นในการพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ความเขา้ใจ 

                            หลักธรรมาภิบาล 

     2.2 สร้างแรงจูงใจให้สหกรณ์มกีารบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

    เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
 

วัตถุประสงค์ที่  3 ใหข้บวนการสหกรณ์มคีวามเข้มแข็ง  

ยุทธศาสตร์ที่ 3   3.1  ส่งเสริม พัฒนาช่องทางการตลาดของสหกรณ์ 

      3.2  พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ใหม้ีความรู ้ประสบการณ์และสามารถน า 

            ความรูไ้ปประยุกต์ใช้ 

   3.3  พัฒนางานทางวิชาการและการวจิัยของขบวนการสหกรณ์ใหม้ ี

     คุณภาพ 

   3.4  ผลักดันหลักสูตรการสหกรณ์ใหบ้รรจุไว้ในสถาบันการศกึษาทุกระดับ 

   3.5  ส่งเสริมการจัดกจิกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ที่ 4  พัฒนา สสท.ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   4.1 พัฒนาเครือขา่ยความร่วมมอื 

   4.2 ส่งเสริมและพัฒนาผูแ้ทนให้มบีทบาทในเวทีระหวา่งประเทศ 
 

วัตถุประสงค์ที่ 5  ให้ สสท. มรีายได้เพียงพอต่อการบรหิารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   5.1 ขอเพิ่มงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชนและองค์กร 

   ระหว่างประเทศ  

  5.2 จัดท าหลักสูตรส่งเสริมด้านวิชาชีพรว่มกับภาคเอกชน 

   5.3 สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มอียู ่

   5.4 จัดใหม้ีหน่วยจัดเก็บและเร่งรัดค่าบ ารุง 

   5.5 ผลักดันให้มกีารออกกฎกระทรวงในการจัดเก็บค่าบ ารุง  
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วัตถุประสงค์ที่ 6   พัฒนาบุคลากร สสท.ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึน้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 6.1 พัฒนาบุคลากร สสท. ให้มีความรู้ ความสามารถด้านการบรหิาร 

  จัดการและเทคโนโลยี 

 6.2 สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร สสท. 

 

วัตถุประสงค์ที่ 7 ให้ สสท. มีการบรหิารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  7.1  พัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างานใหเ้หมาะสม 

  7.2  พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

วัตถุประสงค์ที่ 8  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบฐานขอ้มูลสหกรณ์ 

 ให้มีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 8.1 พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหมเ่พื่อการบรหิารจัดการองค์กร  

  8.2 พัฒนาระบบข้อมูลสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบันและน่าเชื่อถือ 

 8.3 พัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลสหกรณ์ที่มปีระสิทธิภาพเหมาะสม 

         กับการบรหิารจัดการและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

 8.4 สร้างความรว่มมอืกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดท าและปรับปรุง 

        ระบบฐานขอ้มูล 

 

 

 



แผนที่ยุทธศาสตร์   (Strategy Map) 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

การเงิน 
(Financial) 

 

 
 
 
 

  

ลูกค้า 
(Customer) 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

กระบวนการภายใน 
(Internal Process) 

 

 
 
 
 
 
 

 

การเรียนรู้และพัฒนา 
(Learning & Growth) 

 

 
 
 
 
 

 

พันธกิจ 1  
ส่งเสริมและพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์  
 

พันธกิจ 2  
ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่าง 

สหกรณ์ท้ังในและต่างประเทศต่างประเทศ 

พันธกิจ 3  
พัฒนาการบริหารจัดการสันนิบาต

สหกรณ์ 

พันธกิจ 4  
พัฒนาระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีรายได้เพียงพอ 

สหกรณ์ศรัทธาสันนิบาตสหกรณ์

ฯ 

ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง สันนิบาตสหกรณ์ฯเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

สหกรณ์มีการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คนสันนิบาตสหกรณ์ฯ มีสมรรถนะ พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

สารสนเทศ 
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