


ข้อแนะน ำจำกทีป่ระชุมสหประชำชำต ิ
เพือ่กำรวำงแผน  International Year of Co-operatives 

• ให้สิทธิพเิศษแก่สหกรณ์ หำกมกีำรตัดสินใจเกีย่วกบัโครงกำรกำรให้เงนิทุนเพือ่ลดผล
จำกภำวะเศรษฐกจิตกต ่ำ 

• ช่วยเหลอืภำคส่วนสหกรณ์ในกำรท ำให้แน่ใจว่ำควำมเข้ำใจทีม่ต่ีอรูปแบบสหกรณ์
ของธุรกจิน้ันเป็นไปอย่ำงถูกต้อง โดยกำรให้กำรศึกษำด้ำนธุรกจิสหกรณ์ในหลกัสูตร
กำรศึกษำทุกระดบัตั้งแต่ระดบัประถมศึกษำจนถงึมหำวทิยำลยั 

• สนับสนุนกำรวจิัยและกำรพฒันำในทุก ๆ ด้ำนของธุรกจิสหกรณ์ผ่ำนคณะกรรมกำร
วจิัยทีรั่ฐให้ทุน 

• บญัญตัิกฎหมำยทีอ่นุญำตให้สหกรณ์ขยำยธุรกจิของตนสู่สินค้ำด้ำนกำรประกนัภยั
ในระดบัย่อยเพือ่กำรจดักำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงต ำ่ที่สุดแก่สมำชิก 

• พจิำรณำไตร่ตรองถงึคุณค่ำของภำคส่วนสหกรณ์ หลกักำรสหกรณ์ และตัวแบบ
สหกรณ์ที่จดัระบบใหม่ในระบบเศรษฐกจิปัจจุบัน 

ทีม่า : วารสารฅนสหกรณ์ ฉบบัที ่5 หนา้ 27 



  1. สนับสนุนกำรเสนอปีสำกลแห่งกำรสหกรณ์ เพื่อริเร่ิมกำรส่งเสริมสหกรณ์ใน
แนวทำงสำกล และเพิม่กำรตระหนักรู้ด้ำนกำรช่วยเหลอืทำงเศรษฐกจิสังคมของสหกรณ์ 

 

  2. กระตุ้นกำรจดัตั้งและพฒันำสหกรณ์ทุกประเภท โดยกำรท ำให้เกดิสภำพแวดล้อม
ที่ดี กฎหมำยที่เหมำะสม ตลอดจนแนวทำงกำรก ำกับดูแลที่ยอมรับลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์
ของสหกรณ์ จุดแขง็ จุดอ่อนและหลกักำรในกำรเป็นองค์กำรอสิระ 

 

  3. ส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของสหกรณ์กำรเงินเพือ่บรรลุวตัถุประสงค์ด้ำนกำรเงิน 
โดยเสริมสร้ำงกำรเข้ำถงึบริกำรด้ำนกำรเงนิส ำหรับทุกคน 

  ข้อแนะน ำ ส ำหรับเป็นแนวปฏิบัติ เพือ่ยกระดบักำรเจริญเติบโตและควำมยัง่ยนืของสหกรณ์ในกำรเผชิญหน้ำกบัธุรกจิอืน่ 

 4. ส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของสหกรณ์กำรเกษตรผ่ำนกำรเข้ำถึงแหล่งทุน กำรน ำ
เทคนิคกำรผลิตที่ยั่งยืนมำใช้ กำรลงทุนในโครงสร้ำงพืน้ฐำนในชนบทและกำรชลประทำน 
กำรเพิ่มควำมเข้มแข็งของกลไกกำรตลำดและกำรมีส่วนร่วมของสตรีในกิจกรรมทำง
เศรษฐกจิ  
 5. ส่งเสริมกำรศึกษำและกำรฝึกอบรมในโรงเรียน สมำชิกปัจจุบัน และผู้น ำสหกรณ์ 
รวมทั้งสนับสนุนกำรวจิยัและพฒันำ และทกัษะด้ำนเทคนิค  
 

 6. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล และระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับสหกรณ์ทั่วโลก เพื่อ
สนับสนุนกำรตดัสินใจเชิงนโยบำยทีเ่หมำะสม 



คุณลกัษณะทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของสหกรณ์ 

• องค์กำรธุรกจิทีม่จุีดมุ่งหมำยในทำงเศรษฐกจิและสังคมควบคู่กนั 

• ควบคุมตำมหลกัประชำธิปไตยในฐำนะองค์กรของสมำชิก         
โดยสมำชิก เพือ่สมำชิก 

• ยดึมั่นในกำรพึง่พำและร่วมมือกนั 

• มีแนวทำงในกำรให้บริกำรแก่มวลสมำชิกอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

• มแีนวนโยบำยทีม่คุีณธรรมและเที่ยงธรรมต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 





   โดย   ศูนย์ปฏิบัตกิารขบัเคลือ่นวาระแห่งชาตด้ิานการสหกรณ์  
            ส านักส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 



ที่มา... 

ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร ฯ เ ส น อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ประกาศให้สหกรณ์เป็นวาระ
แห่งชาติและใช้ระบบสหกรณ์
พฒันาประเทศ 
 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ เ ห็นชอบใน
หลักการให้ใช้ระบบสหกรณ์พัฒนา
ประ เทศ โดย ใ ห้ด า เ นินก าร ใน
ลักษณะรณรงค์แทนการประกาศ
เป็นวาระแห่งชาต ิ 

ปี  2 552  คณะกรรมา ธิก าร
เกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ได้
มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง คณ ะท า ง า น
พิจารณาศึกษาและผลักดันให้
สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ 

ขบวนการสหกรณ์ไทย รวมทั้ ง
วุ ฒิ ส ม า ชิ ก บ า ง ท่ า น แ ล ะ
คณะกรรมาธิการการเกษตรและ
ส ห ก ร ณ์  ไ ด้ เ ส น อ เ ร่ื อ ง ต่ อ
นายกรัฐมนตรีและ รมต.กษ. เพื่อ
ผลักดันให้ประกาศสหกรณ์เป็น
วาระแห่งชาติ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มี
หนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สนับสนุนแนวทางการด าเนินการ
ตามการศึกษาของคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2555 รับทราบรายงานของ
คณะกรรมา ธิการฯ และผลการ
ด าเนินการของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  และแ จ้ ง ใ ห้ส า นั กง าน
เลขาธิการวุฒิสภาทราบแล้ว 

1 2 3 

5 4 6 



เหตผุลและความจ าเป็น 

  สหกรณ์ไทยได้รับ
การยอมรับว่าเป็น
กลไกส าคญัในการ
พฒันาประเทศโดย

ก าหนดอยู่ใน
รัฐธรรมนูญและ

นโยบายของรัฐบาล
อย่างต่อเน่ือง 

  สหกรณ์เป็นกลไก
ส าคญัในการสร้าง
ความเข้มแข็งของ
กลุ่มเศรษฐกจิและ
สังคมทั้งในชนบท
และในเมอืงของ
ประเทศไทย 

สหกรณ์เป็นการ
สร้างการมีส่วนร่วม 
ส่งเสริมให้เกดิความ
ร่วมมือกนัของ
ประชาชน 

3 
2 1 



เหตุผลและความจ าเป็น (ต่อ) 

     สหกรณ์เป็นกลไกสร้างการ
เรียนรู้วถิีแห่งประชาธิปไตย
ในระยะยาว ยอมรับความ

คดิเห็นของคนส่วนใหญ่ เป็น
การปูพืน้ฐานความรู้ด้านการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

      ระบบสหกรณ์มอีดุมการณ์ 
หลกัการและวธีิการสหกรณ์

สามารถแก้ปัญหาทางเศรษฐกจิ
และสังคมของสมาชิกโดยการช่วย
ตนเองและช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนั

สอดคล้องกบัหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง  

4 
5 



เหตุผลและความจ าเป็น (ต่อ) 

        รัฐได้ใช้สหกรณ์เป็น 
ส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือ 

ในการพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมของประเทศ  ตั้งแต่ 
ปี 2459 และระบบสหกรณ์

ด าเนินงานมาจะครบ  
100 ปี ในปี 2559 

   สหกรณ์เป็นองค์กร
ที่เป็นสากลและเป็นที่
ยอมรับในระดบั

นานาชาต ิ

6 
7 



การพฒันาและขับเคลือ่นการ
รวมกลุ่มในชนบท ให้เป็น
ฐานรากส าคญัในการพฒันา
เศรษฐกจิและสังคม  โดยมี
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน 

ผลกัดนัให้รัฐก าหนด
หลกัสูตรสหกรณ์ไว้ใน
การเรียนการสอน และ
การศึกษาอบรมผู้น าทุก

ระดับ 

การปฏิรูปโครงสร้างของ
หน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์ของ
ภาครัฐ ให้มคีวามเป็นเอกภาพ 
และมส่ีวนร่วมจากขบวนการ
สหกรณ์ รวมถึงปรับทิศ
ทางการส่งเสริมสหกรณ์ 

มุ่งเน้นการก าหนดและพฒันา
มาตรฐานสหกรณ์ 

รัฐต้องสนับสนุนด้าน
งบประมาณกบัหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องและขบวนการ
สหกรณ์อย่างจริงจังและ

ต่อเน่ือง 

สาระส าคญัของรายงานการพจิารณาศึกษา เร่ืองการส่งเสริมสนับสนุน 
ให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ ในโอกาสทศวรรษครบ 100 ปี ของสหกรณ์ไทย 

 โดยคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา 

                   จากการศึกษา พบว่า สหกรณ์ยงัมีปัญหาในเร่ืองการบริหารจัดการยงัขาดประสิทธิภาพ กลไกภาครัฐยงัไม่ได้ 
ให้การสนับสนุนทีเ่หมาะสม การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อแนวคดิของสหกรณ์ไม่ขยายไปสู่ประชาชนและผู้เกีย่วข้อง 
ทีจ่ะใช้ประโยชน์จากระบบสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ ดงัน้ันเพือ่ให้ระบบสหกรณ์เป็นระบบ 
ทีส่ามารถแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกจิ สังคม และปัญหาความยากจนของประเทศได้อย่างยัง่ยนื จึงเห็นสมควรเสนอให้ 

“สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ” โดยมีแนวทางด าเนินการหลงัการประกาศ “สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ” ดังนี ้

1 2 3 4 



  
  

คณะกรรมาธิการ 
การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา 

คณะกรรมการก าหนดประเดน็                           
การขับเคลือ่นสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ (กสส.) 

1. การพฒันาและขบัเคลือ่นการรวมกลุ่มในชนบท ให้เป็น
ฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  โดยมี
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน 

1. สนับสนุน พัฒนาและขับเคลื่อนการรวมกลุ่มของประชาชน
ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วย
วธีิการสหกรณ์ 

2. ผลักดันให้รัฐก าหนดหลักสูตรสหกรณ์ไว้ในการเรียน
การสอน และการศึกษาอบรมผู้น าทุกระดบั 

2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการรับรู้ และ     
ความเข้าใจเกีย่วกบัการสหกรณ์ของคนในชาตใินทุกระดบั 

3. การปฏิรูปโครงสร้างของหน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์
ของภาครัฐ ให้มีความเป็นเอกภาพ และมีส่วนร่วมจาก
ขบวนการสหกรณ์ รวมถึงปรับทิศทางการส่งเสริม
สหกรณ์ มุ่งเน้นการก าหนดและพฒันามาตรฐานสหกรณ์ 

3. การปฎิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับงานส่งเสริม
สหกรณ์ ให้มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมจากขบวนการสหกรณ์ 
รวมทั้งปรับทิศทางการส่งเสริมสหกรณ์ มุ่งเน้นการก าหนดและ
พฒันามาตรฐานสหกรณ์ 

4. รัฐต้องสนับสนุนด้านงบประมาณกับหน่วยงานที่
เกีย่วข้องและขบวนการสหกรณ์อย่างจริงจังและต่อเน่ือง 

4. รัฐต้องสนับสนุนด้านงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และขบวนการสหกรณ์อย่างจริงจังและต่อเน่ือง 

5. พัฒนาและปรับปรุงกฏหมายสหกรณ์ ให้เอือ้ต่อการส่งเสริม
และพัฒนาสหกรณ์ ภายใต้หลักการ อุดมการณ์และวิธีการ
สหกรณ์ 



คณะอนุกรรมการขบัเคลือ่นสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาต ิและคณะท างานจัดท าภาพรวมฯ  

คณะอนุกรรมการ
ปฏิบัติการ

ขับเคลือ่นสหกรณ์
เป็นวาระแห่งชาติ

  

คณะอนุกรรมการ
ด้านการเช่ือมโยง
เครือข่ายระบบการ
ผลติ การตลาด และ
การเงินของสหกรณ์ 

คณะอนุกรรมการ
ด้านการจัดการ

เรียนรู้การสหกรณ์ 
ทั้งในระบบและ
นอกระบบ
การศึกษา 

คณะอนุกรรมการ
ด้านพฒันาและ
ปรับปรุงกฎหมาย

สหกรณ์ 

คณะอนุกรรมการด้าน
ปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงานภาครัฐที่มี
หน้าที่เกีย่วกบัการ
ส่งเสริมสหกรณ์ 

คณะอนุกรรมการ
ด้านการจัดการงาน

ชุมชนและ
ครอบครัวด้วย
วธีิการสหกรณ์ 

คณะท างานจัดท า
ภาพรวมรูปแบบ

และวธีิการ
ขับเคลือ่นสหกรณ์
เป็นวาระแห่งชาติ  

1 2 3 4 

6 5 7 



ประเด็น 
การขับเคลือ่นสหกรณ์ 
เป็นวาระแห่งชาติ 

การจดัการงานชุมชน 
และครอบครัว 

ด้วยวธีิการสหกรณ์ 

1 

การจดัการเรียนรู้ 
การสหกรณ์ ทั้งในระบบ
และนอกระบบการศึกษา 

3 

การพฒันาและ
ปรับปรุงกฎหมาย

สหกรณ์ 

5 

การปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงานภาครัฐ 
ที่มหีน้าที่เกีย่วกบั 
การส่งเสริมสหกรณ์ 

4 

การเช่ือมโยงเครือข่าย 
ระบบการผลติ การตลาด  
และการเงนิของสหกรณ์ 

2 



จัดเวทีรับฟังความคดิเห็นทั่วประเทศ 11 คร้ัง 

ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1,093 คน 

สถานที่
จัดเวที 

กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้แทนส่วนราชการ   
- ขบวนการสหกรณ์   
- สถาบันการศึกษา   
- ผู้น าชุมชน   
- ปราชญ์สหกรณ์ 
- อปท.  

จ.เพชรบุรี 
จ.ชลบุรี 
จ.สุราษฏร์ธานี 

จ.ปทุมธานี 

จ.เชียงใหม่    

จ.สงขลา 
จ.ขอนแก่น  

จ.นครราชสีมา 
จ.พษิณุโลก 

กรุงเทพฯ (๑) 
กรุงเทพฯ (๒) 



ยุทธศาสตร์ในวาระแห่งชาตด้ิานการสหกรณ์ 

สร้างและ
พฒันาการ
เรียนรู้และ
ทักษะการ
สหกรณ์สู่วถิี
ชีวติประชาชน
ในชาติ 

1 
สนับสนุนและ
พฒันาการ
รวมกลุ่มของ
ประชาชนด้วย
วธีิการสหกรณ์
ให้เป็นฐานราก
ส าคัญในการ
พฒันาเศรษฐกจิ
และสังคม 

2 
เพิม่ศักยภาพ
การเช่ือมโยง
เครือข่ายระบบ
การผลติ 
การตลาดและ
การเงิน                   
ของสหกรณ์  

3 
สนับสนุน
แผนพฒันาการ
สหกรณ์ให้เป็น
เคร่ืองมือในการ
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ขบวนการ
สหกรณ์ 

4 
ปฏิรูปโครงสร้าง
หน่วยงานภาครัฐ  
ขบวนการ
สหกรณ์ และ
ปรับปรุงกฎหมาย
สหกรณ์ให้เอือ้ต่อ
การพฒันา 

5 



สารบญั 

ค าน า  

เหตผุลและความจ าเป็น   
   

 1  

ยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธใ์นวาระแห่งชาตดิา้นการ
สหกรณ ์ 

๕  

ยุทธศาสตร์
ที ่ ๑  

สร้างและพฒันาการเรยีนรู.้........  ๖  

ยุทธศาสตร์
ที ่ ๒  

สนบัสนุนและพฒันาการรวมกลุม่
............  

๘  

ยุทธศาสตร์
ที ่ ๓  

เพิม่ศักยภาพการเชือ่มโยงเครอืขา่ย
................  

10  

ยุทธศาสตร์
ที ่ ๔  

สนบัสนุนแผนพฒันาการสหกรณ์
................  

๑1  

ยุทธศาสตร์
ที ่ ๕  

ปฏริปูโครงสร้างหน่วยงานภาครฐั  
.............  

๑2  

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ในวาระแห่งชาตดิา้นการ
สหกรณ ์ 

๑5  

ขัน้ตอนการขบัเคลือ่นวาระแห่งชาตดิา้นการสหกรณ ์ ๒1  

ปฏทินิการขบัเคลือ่นวาระแห่งชาตดิา้นการสหกรณ ์ ๒1  

(รา่ง) ค าประกาศวาระแห่งชาตดิา้นการสหกรณ ์ ๒2  



การพจิารณาประกาศวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 
ของคณะรัฐมนตรี 

  
มติคณะรัฐมนตรี คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555  

ณ จังหวัดสุรินทร์ มีมติเห็นชอบในหลักการการประกาศให้สหกรณ์เป็น
วาระแห่งชาติ และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปบูรณา
การร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์
และรายละเอียดต่างๆ ที่จะด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการสหกรณ์ 
รวมทั้งบูรณาการหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้ชัดเจน  



ประธานทีป่ระชุม 
นายณฐัวฒิุ  ใสยเก้ือ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
        ผู้เข้าประชุม ประกอบดว้ย  
กระทรวงการคลงั กระทรวงคมนาคม  กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ    

ทีป่ระชุมมมีต ิ  เห็นชอบร่วมกนัในการบูรณาการเพื่อขบัเคล่ือนวาระ
แห่งชาติดา้นการสหกรณ์ใหเ้ป็นรูปธรรม  โดยน าความคิดเห็นของแต่ละ
กระทรวงมาพิจารณาด าเนินการต่อไป  และเห็นชอบใหแ้ต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนวาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์ในแต่ละประเดน็
ยทุธศาสตร์  ตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

ประชุมบูรณาการหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
วนัท่ี 7 สิงหาคม 2555 

 



หน้า 
บทน า ๑ 

วตัถปุระสงค์ ๓ 

เป้าหมายและตวัชีว้ดั ๓ 

ยทุธศาสตร์ในการด าเนินงาน ๔ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ แผนงาน ตวัชีว้ดัแผนงาน และหน่วยงานหลกั
ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินงานวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 

๕ 

แนวทางการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ในวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 

   ยทุธศาสตร์ท่ี  1 สร้างและพฒันาการเรียนรู้................. ๑๔ 

   ยทุธศาสตร์ท่ี  2 สนบัสนนุและพฒันาการรวมกลุม่.................. ๒ 

   ยทุธศาสตร์ท่ี  3 เพิ่มศกัยภาพการเชื่อมโยงเครือขา่ย.......... ๒๖ 

   ยทุธศาสตร์ท่ี  4 สนบัสนนุแผนพฒันาการสหกรณ์.................... ๓๐ 

   ยทุธศาสตร์ท่ี  5 ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ........................... ๓๑ 

กลไกและโครงสร้างการบริหารจดัการเพื่อน ายทุธศาสตร์สูก่ารปฏิบตัิ ๓๗ 

สารบญั 



มติคณะรัฐมนตรี ค ร้ังที่  2 เมื่ อวันที่  22 ตุลาคม 2555  
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์และ
แนวทางในการด าเนินงานตามข้อเสนอวาระแห่งชาติด้านการ
สหกรณ์ และให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์และ
แนวทางในการด าเนินงานตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ      

การพจิารณาประกาศวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 
ของคณะรัฐมนตรี 

  







           เพื่อให้ประชาชนในชาติรับรู้และเข้าใจการ
สหกรณ์  พร้อมทั้ งน าไปใช้ในวิถี ชีวิตและการ
ด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเน่ือง เพือ่การพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
ต่อไป  

วตัถุประสงค์หลกั 



5  ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

13  กลยุทธ์ 

23 แผนงาน 



ยุทธศาสตร์  

กลยุทธ์  

แผนงาน และ เป้าหมาย 



ยุทธศาสตร ์ท่ี 1 

ext 

สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการ

สหกรณ์ 

สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ 

เพื่อท าให้เกิดองค์ความรู้ และทักษะเรื่องการ

สหกรณ์ 

แก่ประชาชนทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษา นอกระบบ

การศึกษาจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ศรัทธา

เชื่อมั่นในระบบสหกรณ์และได้น าไปใช้ในการ

ด ารงชีวิตเป็นการแก้ไขปัญหาแก่ชาติได้ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้ในทุกระดับ 



นอกระบบการศึกษา 
แนวทางการขบัเคลือ่นการจดัการเรียนรู้การสหกรณ์ 

กระทรวงทีจ่ัดการศึกษาประกาศ
นโยบาย 

คณะรัฐมนตรีประกาศ ๗ มิถุนายน  
เป็นวนัสหกรณ์นักเรียน 

ในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา 

สร้างหลกัสูตร 

ออกแบบวถิีสหกรณ์ 

จดัการเรียนรู้การสหกรณ์
ในสถานศึกษา 

ครูสหกรณ์ 

จดัการเรียนรู้ 

กจิกรรม 

ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 

สถานศึกษา
ต้นแบบ 

ทุกกระทรวงประกาศ
นโยบาย 

พฒันาหลกัสูตร 

ท า  MOU กบัส านักงาน 
จัดการเรียนรู้ 

ออกแบบวถิีสหกรณ์ 

ตั้งวทิยาลยัการสหกรณ์ 

ปราชญ์
สหกรณ์ 

นักสหกรณ์ 

ร่วมมอืในการให้
การศึกษาอบรม 

ขบวนการ
สหกรณ์ 

กศน. 

เผยแพร่ผ่านส่ือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

สถาบัน 
อุดมศึกษา 



กระทรวงที่จัดการศึกษาประกาศนโยบาย 

คณะรัฐมนตรีประกาศ ๗ มิถุนายน เป็นวนัสหกรณ์นักเรียน 

สร้างหลกัสูตร 

ออกแบบวถิี
สหกรณ์ 

จดัการเรียนรู้การ
สหกรณ์ใน
สถานศึกษา 

ครูสหกรณ์ 

จดัการเรียนรู้ 

กจิกรรม 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สถานศึกษาต้นแบบ 

ในระบบการศึกษา   



ทุกกระทรวงประกาศ
นโยบาย 

พฒันาหลกัสูตร 

ท า  MOU กบัส านักงาน
จดัการเรียนรู้ 

ออกแบบวถิสีหกรณ์ 

ตั้งวทิยาลยัการ
สหกรณ์ 

 
ปราชญ์สหกรณ์ 

นักสหกรณ์ 

เผยแพร่ผ่านส่ือ 

 
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 

 

นอกระบบการศึกษา 

ร่วมมอืในการให้
การศึกษาอบรม 

ขบวนการ
สหกรณ์ 

กศน. 

สถาบัน 
อุดมศึกษา 



ผลักดันการจัดการเรียนรู้ 

และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิต 

ประชาชนในระบบการศึกษา 
 

สร้างและพัฒนาการเรียนรู้ 

และทักษะการสหกรณ์ 

สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ 

1 

สร้างและผลักดันการจัดการเรียนรู้

และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิต 

ประชาชนนอกระบบการศึกษา 

กล

ยุทธ์ 1.1 

1.2 



ผลกัดนัการจดัการเรียนรูแ้ละทกัษะการสหกรณ ์

สู่วิถีชีวิตประชาชนในระบบการศึกษา 
กลยุทธ ์

1.1 

ก าหนดการเรียนรู ้

การสหกรณเ์ขา้สู่

ระบบการศึกษา 

สรา้งองคค์วามรูเ้รื่องการสหกรณ ์ 

เสริมสรา้งทกัษะการสหกรณ ์ โดยก าหนด

หลกัสูตรการสหกรณไ์วใ้นระบบการศึกษา 

ทุกประเภท ทุกรูปแบบการศึกษา ทุกระดบัชั้น 

เพื่อใหเ้กิดการพฒันาการเรียนรูก้ารสหกรณ์

ตัง้แตว่ยัเด็กอยา่งตอ่เน่ือง และสามารถ 

ใชก้ารสหกรณใ์นวิถีชีวิตได ้

แผนงาน ที่ 1.1.1  เป้าหมาย 



แนวทางการด าเนินงาน 
1.  ศธ. ประกาศนโยบายใหจ้ดัการเรียนรู้การสหกรณ์อยูใ่นระบบ 
     การศึกษา ทั้งในและนอกสถานศึกษาภาครัฐ และสถานศึกษาภาคเอกชน 
2. ศธ. ก าหนดหลกัสูตรการสหกรณ์เป็นหลกัสูตรแกนกลาง  
     ในการศึกษาทุกระดบัชั้น ทุกระดบัพ้ืนท่ี ทุกรูปแบบการศึกษา 
3. ศธ. เสนอก าหนดให ้วนัท่ี ๗ มิถุนายน ของทุกปีเป็น  
     วนักิจกรรมสหกรณ์นกัเรียน 
4. ศธ. พิจารณาก าหนดใหมี้ครูผูส้อนและรับผดิชอบเร่ืองการ 
     สหกรณ์ประจ าสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนรู้การสหกรณ์   
     (ครูประจ าการ/ครูเครือข่าย/ครูนิเทศ ฯ ) 
5. ศธ. ร่วมกบั กษ. พฒันาส่ือการจดัการเรียนรู้การสหกรณ์ ใหเ้หมาะสม 
     กบัสถานศึกษาทุกประเภท   ทุกระดบั และทุกพ้ืนท่ี 



ผลกัดนัการจดัการเรียนรูแ้ละทกัษะการสหกรณ ์

สู่วิถีชีวิตประชาชนในระบบการศึกษา 
กลยุทธ ์

1.1 

จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ

สรา้งทกัษะเรื่องการ

สหกรณ ์
   พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้

พัฒนาทักษะการเรียนรู ้โดยการปฏิบัติ

จริงใหแ้ก่ นักเรียน นักศึกษา ฯ  ซ่ึงจะ

ท าให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ความ

ช านาญ ควบคู่กัน ไดอ้ย่างถูกตอ้งตาม

อุดมการณ ์หลกัการและวิธีการสหกรณ ์

แผนงาน ที่ 1.1.2  

เป้าหมาย 



แนวทางการด าเนินงาน 
 
1. ศธ. ร่วมกบั กษ. สร้างและพฒันาใหเ้กิดสถานศึกษาตน้แบบ 
    ในทุกประเภทสถานศึกษา ทุกระดบั และทุกพ้ืนท่ี   
    และขยายผลอยา่งต่อเน่ือง 
2. ศธ. ร่วมกบั กษ. สร้างและพฒันากิจกรรมสหกรณ์ส าหรับนกัเรียน 
    ข้ึนในสถานศึกษา ใหเ้หมาะสมกบัหลกัสูตรสถานศึกษาทุกประเภท  
    ทุกระดบั และทุกพ้ืนท่ี พร้อมทั้งเผยแพร่และขยายผลไปสู่ 
    สถานศึกษาอ่ืน ๆ 



ผลกัดนัการจดัการเรียนรูแ้ละทกัษะการสหกรณ ์

สู่วิถีชีวิตประชาชนในระบบการศึกษา 
กลยุทธ ์

1.1 

สนบัสนุนการจดัการ

เรียนรูก้ารสหกรณ ์

เพื่อความยัง่ยนืใน

สถานศึกษา 
เพื่อใหเ้กิดความตอ่เน่ือง และขยายผล 

อยา่งยัง่ยนืในการจดัการเรียนรู ้ 

การเรยีนรูก้ารสหกรณใ์นสถานศึกษา  

ทุกประเภท  ทุกระดบั ทุกพ้ืนท่ี  

โดยขบวนการสหกรณมี์ส่วนรว่ม 

แผนงาน ที่ 1.1.3  

เป้าหมาย 



แนวทางการด าเนินงาน 
1. ศธ. ร่วมกบั กษ. สร้างศูนยก์ารเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา ในลกัษณะ  
    3 ประสาน คือ บ-ว-ร  (บา้น/วดั-ศาสนสถาน/โรงเรียน-สถานศึกษา )  
2. ศธ. ร่วมกบั กษ. ขบวนการสหกรณ์ และขยายความร่วมมือกบั 
    สถาบนัการศึกษา ร่วมสร้างวทิยากรสหกรณ์เครือข่าย 
3. ศธ. สนบัสนุนการจดัตั้งกองทุนสนบัสนุนการศึกษาดา้นการสหกรณ์ 
    ในสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
4. ศธ. จดังานประกวดสถานศึกษาตน้แบบ/บุคลากรทางการศึกษาตน้แบบ  
    จดัวนักิจกรรมสหกรณ์นกัเรียน หรือวนัจดักิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา  
    ทุกวนัท่ี 7 มิถุนายน 
5. ศธ. ก าหนดใหส้ถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเป็นคลงัองคค์วามรู้  
    ท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งรวบรวมและ ถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการสหกรณ์  



สรา้งและผลกัดนัการจดัการเรียนรูแ้ละทกัษะการสหกรณ ์

สู่วิถีชีวิตประชาชนนอกระบบการศึกษา 

ยกระดบัการเรียนรู ้

การสหกรณใ์น

ขบวนการสหกรณ ์

เพื่อยกระดบัความรูเ้รื่องการสหกรณ ์

ความสามารถในการบริหารงาน การด าเนินงาน 

การตรวจสอบสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร   

เพื่อใหส้หกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรมีความ

โปรง่ใส มีคุณภาพ มัน่คง เขม้แข็ง เป็นที่พึงของ

สมาชิกตามวตัถุประสงค ์ในการจดัตัง้สหกรณ ์/

กลุ่มเกษตรกร และน าไปใชใ้นวิถีชีวิต 

แผนงาน ที่ 1.2.1  
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ 

1.2 



แนวทางการด าเนินงาน 
 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบหลกัจดัอบรมใหแ้ก่สมาชิก,ประธานกลุ่ม
เลขานุการกลุ่ม,กรรมการ,ผูต้รวจสอบกิจการและเจา้หนา้ท่ี สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร เพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะใหแ้ก่บุคลากร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขบวนการสหกรณ์และขบวนการกลุ่มเกษตรกร
โดยตรง ในดา้นการสหกรณ์ การบริหารงาน การด าเนินงาน การ
ตรวจสอบกิจการ และความรู้ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น เพ่ือคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและการมีส่วนร่วมอยา่งมีคุณค่า 



สรา้งและผลกัดนัการจดัการเรียนรูแ้ละทกัษะการสหกรณ ์

สู่วิถีชีวิตประชาชนนอกระบบการศึกษา 

เสริมสรา้งความรูค้วาม

เขา้ใจการสหกรณ ์

สู่หน่วยงานภาครฐั 

และเอกชน 

เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่หน่วยงานภาครฐัทุกระดบั

ภาคเอกชน องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้ความรู ้

ความเขา้ใจในเรื่องการสหกรณเ์พื่อใชใ้นการส่งเสริม 

สนบัสนุน แนะน าและบูรณาการเพื่อใหก้ารสหกรณ์

เผยแพรไ่ดอ้ยา่งทัว่ถึง ถูกตอ้ง สหกรณ/์ 

กลุ่มเกษตรกร/และองคก์รชุมชนและประชาชน   

ไดน้ าอุดมการณ ์หลกัการ วิธีการสหกรณ ์ไปใช ้

ในวิถีชีวิตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมและมีคุณค่า 

แผนงาน ที่ 1.2.2  

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ 

1.2 



แนวทางการด าเนินงาน 
 

1. กษ. พฒันาความรู้เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ใหมี้ความเช่ียวชาญ มีความรู้ 
    ความสามารถและมีเทคนิคในการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
2. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีการจดัตั้งสหกรณ์อยูใ่นหน่วยงาน 
    ใชส้หกรณ์เป็นแกนกลางในการเผยแพร่การสหกรณ์ สู่บุคลากรภายใน 
    องคก์ร อยา่งต่อเน่ืองก่อน และใชเ้ครือข่ายวทิยากรในการเผยแพร่ถ่ายทอด 
    ความรู้การสหกรณ์เขา้สู่องคก์รโดยตรงอีกทางหน่ึง  
3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสอดแทรกการสหกรณ์ในหลกัสูตรการพฒันา 
    บุคลากรของหน่วยงาน   
4. กษ. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินทุกระดบั  
    สร้างศรัทธาและความเช่ือมัน่การสหกรณ์แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ 
    องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งในระดบัจงัหวดั อ าเภอ ต าบล 



สรา้งและผลกัดนัการจดัการเรียนรูแ้ละทกัษะการสหกรณ ์

สู่วิถีชีวิตประชาชนนอกระบบการศึกษา 

ถ่ายทอดความรู ้

การสหกรณ ์สูผู่น้  า

ชุมชนองคก์ร

ประชาชน 

     เพื่อให้ผู ้น าชุมชน ผู ้น ากลุ่มองค์กร

ภาคประชาชนในระดับต่างๆ ทั้งท่ีเป็น

กลุ่มตามกฎหมายและกลุ่มธรรมชาติ หรือ

กลุ่มเฉพาะกิจที่มีอยู่ ไดมี้ความรู ้ความ

เข้า ใจในเรื่ อ งการสหกรณ์ เพื่ อ เ ป็น

เครือข่ายในการเผยแพร่ สนับสนุน และ

น าไปใชใ้นวิถีชีวิต 

แผนงาน ที่ 1.2.3  

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ 

1.2 



แนวทางการด าเนินงาน  
 
1. กษ. ร่วมกบั มท.  สธ. ถ่ายทอดความรู้การสหกรณ์ใหก้บัผูน้ ากลุ่ม ผูน้ า 
    องคก์รภาคประชาชนในระดบัต่าง ๆ  และสร้างวทิยากรเครือข่าย 
    ดา้นการสหกรณ์  เพ่ือขยายความรู้ดา้นการสหกรณ์สู่ประชาชนทัว่ไป 
2. กษ. สนบัสนุนใหก้ลุ่มองคก์รภาคประชาชนสมคัรใจในการจดัท าศนูยเ์รียนรู้ 
    การสหกรณ์แก่ประชาชน โดยความร่วมมือของหน่วยงาน สหกรณ์/ 
    กลุ่มเกษตรกร สถาบนัการศึกษา 
3. กษ. จดัใหมี้การเรียนรู้ผา่นระบบเวบ็ไซดแ์ละอิเลค็ทรอนิค ในลกัษณะ 
    บทเรียน 



สรา้งและผลกัดนัการจดัการเรียนรูแ้ละทกัษะการสหกรณ ์

สู่วิถีชีวิตประชาชนนอกระบบการศึกษา 

เผยแพรค่วามรู ้

การสหกรณสู์่

ประชาชน 
เพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปได ้รบัรู ้

รบัทราบและมีความรูเ้พ่ิมข้ึน 

ในเรื่องการสหกรณ ์

แผนงาน ที่ 1.2.4  

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ 

1.2 



แนวทางการด าเนินงาน  
 
1. กษ. และส านกันายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสมัพนัธ์  เผยแพร่ข่าวสาร  
    ความรู้ ผา่นส่ือในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงทางระบบเวบ็ไซดแ์ละระบบ 
    โซเชียลมีเดีย 
2. กษ. ใหว้ทิยากรเครือข่ายดา้นการสหกรณ์ ท าหนา้ท่ีเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ 
    กิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี  



สรา้งและผลกัดนัการจดัการเรียนรูแ้ละทกัษะการสหกรณ ์

สู่วิถีชีวิตประชาชนนอกระบบการศึกษา 

สรา้งและสนบัสนุน 

การจดัการเรียนรู ้

การสหกรณเ์พือ่ความ

ยัง่ยนืนอกระบบ

การศึกษา 

เพื่อใหก้ารเผยแพรเ่รื่องการ

สหกรณ ์มีมาตรฐาน มีคุณภาพ 

ด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนืเป็นระบบ 

 

แผนงาน ที่ 1.2.5  

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ 

1.2 



แนวทางการด าเนินงาน 
 
1. กษ.  ศธ. และสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จดัตั้งวิทยาลยัการสหกรณ์  
    ท่ีมีสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นผูด้  าเนินงาน เพ่ือใชเ้ป็นแหล่ง 
    องคค์วามรู้ ผลิตบุคลากรดา้นสหกรณ์ 
2. กษ.  ศธ. มท. จดัใหมี้ศูนยก์ารเรียนรู้การสหกรณ์ระดบัชุมชน ระดบัจงัหวดั 
    และระดบัภาค  
3. กษ. เชิดชูองคก์ารตน้แบบท่ีใชก้ารสหกรณ์เป็นศูนยเ์รียนรู้ จดักิจกรรม  
    มีระบบประเมินหรือประกวด 
4. กษ. สร้างผูน้ าทางความคิดดา้นการสหกรณ์ 



สนบัสนุนและพฒันาการรวมกลุ่มของประชาชนดว้ยวิธีการสหกรณ ์

ใหเ้ป็นฐานรากส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

 

      การสนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชน  จะท าใหเ้กิดการ

พฒันาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ขม้แข็ง โดยเริ่มจากการท าใหค้รวัเรือนซ่ึงเป็นหน่วย

เศรษฐกิจที่เล็กที่สุด  สามารถพึ่งพาตนเองไดบ้นความพอเพียงโดยใชวิ้ธีการ

สหกรณใ์นวิถีชีวิต และสนับสนุนครวัเรือนใหเ้กิดการรวมกลุ่มใหส้อดคลอ้งกับ

ศักยภาพภูมิปัญญา  วัฒนธรรมทอ้งถ่ินและความตอ้งการแกปั้ญหาของคนใน

ชุมชนในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อก่อใหเ้กิดการเพิ่ม

มูลค่าของทรพัยากร การสรา้งงาน สรา้งรายได ้และสวสัดิการของคนในชุมชน  

ยุทธศาสตร ์ที่ 2 Text Text 
Text 
ext 



 

 

 

  “สนับสนุนพฒันาและขบัเคลื่อนการ
รวมกลุม่ของประชาชนให้เป็นรากฐาน
ส าคญั ในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมดว้ยวธิกีารสหกรณ”์ การจดัการงานชุมชนและครอบครวัดว้ย

วธิกีารสหกรณ ์



ระบบสหกรณ์เพือ่การ
ออม การลงทุนและ

สวสัดกิาร 

ระบบ 

SMEs ชุมชน  

(สหกรณ์ต าบล) 

สหกรณ์ 

ในโรงเรียน 

แนวคดิระบบสหกรณ์ในชุมชน 



ความเข้มแขง็
ของชุมชนและ
ครอบครัว 

ครัวเรือนพึง่พาตนเองได้บนความพอเพยีง 

สร้างระบบให้หมู่บ้านพึง่พาซ่ึงกนัและกนั 

ใช้ทรัพยากรในพืน้ที ่(หมู่บ้าน) สร้างงานสร้างรายได้ 

รวมทุน/ร่วมกนัท าธุรกจิ SME ชุมชน/สหกรณ์ต าบล 

กลุ่มการออม/สวสัดกิาร 

กลุ่มการผลติ/แปรรูป/อาชีพ 

การจดัการงานชุมชนและครอบครัวด้วยวธีิการสหกรณ์ 

รายได้, การกระจายรายได้, 
พฒันาเศรษฐกจิฐานราก 

ใช้วธีิการสหกรณ์ 
ในวถิชีีวติ 



ปัจจัยความส าเร็จในการขับเคลือ่น 

อปท.ร่วมมือ ผู้น าชุมชน
รวมกนั 

 

 

ความเข้มแข็ง
ของชุมชนและ
ครัวเรือน 

 

รัฐสนับสนุน 

ประชาชนเห็น
ความส าคญั 

กรรมการหมูบ่้าน 
(กม.) 
ผู้น ากลุม่,อสม.,
อช. 
ฯลฯ 



คณะกรรมการ              
ระดบัจงัหวดั 

คณะกรรมการ              
ระดบัอ าเภอ 

รปูแบบการขบัเคลือ่นวธิกีารสหกรณล์งสู่ระดบั
ต าบล 

รปูแบบ     
เชงิ 

นโยบา
ย 

กระบวน
การ

ขบัเคลือ่
น 

คณะกรรมการ              
ระดบัชาต ิ

 
  

 

อปท. 
ประสานงาน/
เชือ่มโยง/
ช่วยเหลอื/
สนบัสนุน          

กลุ่
ม 

ความเข้มแข็ง 

 

 

และยัง่ยนืของ
กลุม่ 

หน่วยงา
นภาครฐั
และ

เอกชน 
ที่

เกีย่วข้อง 



สรา้งความเขม้แข็งใหก้ลุ่มเศรษฐกิจ 

และสงัคมในชุมชนโดยใชวิ้ธีการสหกรณ ์

เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

 

สนบัสนุนและพฒันา 

การรวมกลุ่มของประชาชน 

ดว้ยวิธีการสหกรณ ์

ใหเ้ป็นฐานรากส าคญั 

ในการพฒันา 

เศรษฐกิจและสงัคม 

2 

ส่งเสริมและสนบัสนุนให ้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ใชร้ะบบสหกรณเ์ป็นกลไก 

ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

กลยุทธ ์

2.1 

2.2 



สรา้งความเขม้แข็งใหก้ลุ่มเศรษฐกิจและสงัคมในชุมชน 

โดยใชวิ้ธีการสหกรณ ์เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

กลยุทธ ์

2.1 

ถ่ายทอดความรูด้า้น

การสหกรณแ์ก่

เจา้หนา้ที่ภาครฐัระดบั

ต าบลและผูน้  าชุมชน 
    เพื่อให้ผู ้น าชุมชน ผู ้น ากลุ่ม และ

กรรมการหมู่บา้น มีความรูค้วามเขา้ใจ

ในเรื่องการสหกรณ ์ และน าไปเผยแพร่

สู่ประชาชน ใหเ้กิดการน าระบบสหกรณ์

ไปใชใ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ในทอ้งถ่ิน 

 

แผนงาน ที่ 2.1.1  

เป้าหมาย 



แนวทางการด าเนินงาน 
 

มท. และ กษ. ร่วมด าเนินการ 
1. จดัท าแผนและงบประมาณเพ่ือถ่ายทอดความรู้ดา้นการสหกรณ์ใหแ้ก่ 
     กรรมการหมู่บา้น ผูน้ าชุมชน  ผูน้ ากลุ่ม นกัการเมืองทอ้งถ่ิน และ 
     เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2. จดัใหมี้การถ่ายทอดความรู้ดา้นการสหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย 
      ตามแผนการถ่ายทอดฯ 
3. สร้างวทิยากรเครือข่ายดา้นการสหกรณ์ 
4. จดัท าคู่มือในการถ่ายทอดความรู้ดา้นการสหกรณ์ 



สรา้งความเขม้แข็งใหก้ลุ่มเศรษฐกิจและสงัคมในชุมชน 

โดยใชวิ้ธีการสหกรณ ์เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

กลยุทธ ์

2.1 

การขบัเคล่ือน

วิธีการสหกรณ ์   

สู่ชุมชน กลุ่มเศรษฐกิจและสงัคมในชุมชน 

มีการบริหารจดัการภายในกลุ่ม 

ดว้ยวิธีการสหกรณ ์

แผนงาน ที่ 2.1.2  

เป้าหมาย 



แนวทางการด าเนินงาน 
 
1. มท. ก าหนดใหจ้งัหวดัแต่งตั้งคณะกรรมการขบัเคล่ือนวิธีการสหกรณ์สู่ชุมชน 

     - ระดบัจงัหวดั  โดยมีหนา้ท่ี 1) ก าหนดนโยบายหรือยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือนวิธีการ
สหกรณ์ 
       ลงสู่ต าบลใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดั 2) บูรณาการงานและงบประมาณของ 
       หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และก าหนดตวัช้ีวดัเดียวกนัหรือท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั ฯลฯ 
     - ระดบัอ าเภอ  ท าหนา้ท่ีขบัเคล่ือนแผนปฏิบติังานระดบัอ าเภอ  และวเิคราะห์และสังเคราะห์ 
        ขอ้มูลการด าเนินงานของกลุ่มในแต่ละปี เพื่อหาแนวทางการพฒันากลุ่มท่ีควรจะไดรั้บ 
        ช่วยเหลือเพื่อใหมี้ความเขม้แขง็ต่อไป  
2.  หน่วยงานใน มท .  กษ. และหน่วยงานอ่ืน ส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจและสงัคมในชุมชน 
      ท่ีจดัตั้งข้ึนตามภารกิจของหน่วยงาน  และจดัระเบียบการบริหารจดัการภายในกลุ่ม 
      ดว้ยวิธีการสหกรณ์ 
3.  กษ. ส่งเสริมใหส้หกรณ์ในทอ้งถ่ินสนบัสนุนใหก้ลุ่มสมาชิกด าเนินกิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจ 
      และสงัคมในชุมชน เช่น การผลิต การแปรรูป การจ าหน่าย การบริการ การขนส่ง การออม  
      และการจดัสวสัดิการ 



สง่เสริมและสนับสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ใชร้ะบบสหกรณเ์ป็นกลไกในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

แผนงานส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหอ้งคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ใชร้ะบบสหกรณใ์นการ

พฒันาเศรษฐกิจ 

และสงัคม 

      องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น

หน่วยงานในการสนับสนุนส่งเสริม 

พัฒน า ก ลุ่ ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม           

ในชุมชนที่รวมตวักนัดว้ยวิธีการสหกรณ ์

แผนงาน ที่ 2.2.1  

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์

2.2 



แนวทางการด าเนินงาน 
 
1. มท. ก าหนดนโยบายใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใชร้ะบบ 
     สหกรณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในชุมชน  พร้อมทั้ง 
     เพ่ิมบทบาทใหท้ าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานสนบัสนุน ส่งเสริม  
     พฒันากลุ่มเศรษฐกิจและสงัคม ในชุมชนท่ีรวมตวักนั 
     ดว้ยวธีิการสหกรณ์ 
2. มท. และ กษ. ร่วมกนัสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
     ส่งเสริมใหมี้การรวมกลุ่มของครัวเรือน เป็นองคก์รธุรกิจชุมชน 
     ดว้ยวธีิการสหกรณ์ เพ่ือท าใหเ้กิดการสร้างงาน สร้างและกระจาย 
    รายไดข้องคนในชุมชน 



เพิ่มศกัยภาพการเช่ือมโยงเครือข่าย 

ระบบการผลิต  การตลาด  และการเงินของสหกรณ ์

 
            การเช่ือมโยงเครือข่ายในดา้นการผลิต การตลาด และดา้นการเงิน

ของสหกรณอ์ย่างเป็นระบบย่อมสามารถเพิ่มปริมาณธุรกิจของขบวนการ

สหกรณไ์ดม้ากข้ึน และจะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่มวลสมาชิกใหส้ามารถเขา้ถึง

แหล่งทุน ลดค่าใชจ้่าย และเพิ่มรายได ้เป็นพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 

สรา้งความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  ดงันั้น ระบบสหกรณจ์งึเป็นวิธีหน่ึงในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

ตัง้แตร่ะดบัชุมชนจนถึงระดบัประเทศและระดบัอาเซียน  

ยุทธศาสตร ์ที่ 3 Text Text 
Text 
ext 



เครือข่ายปัจจัยการผลติ 
(เมลด็พนัธ์ุ ปุ๋ย อุปกรณ์) 

ชุมนุมสหกรณ์ 
CITC,สหกรณ์ระดับ

จังหวัด/ภาค 

กลุ่ม
ผู้ผลิต
คุณภาพ 

สหกรณ์ 
ตลาดทอ้งถ่ิน 

หน่วย
เศรษฐกจิ
ชุมชน CBE 

ตลาด
ท้องถิ่น 

เครือข่าย
ผู้บริโภค 

ด าเนินการ 

• ตรวจสอบคุณภาพ 
• แปรรูปสินคา้ 
• เกบ็รักษา 
• บรรจุภณัฑ ์

แผนภาพแสดงการเชือ่มโยงเครอืขา่ยการผลติ และการตลาดของระบบสหกรณ์
ใน ๒ ระดบั 

กลุ่ม
ผู้ผลิต
คุณภาพ 

ส่วนราชการ
,สถาบันการศึกษา 

ให้การสนับสนุนผลติ 
 

แหล่งเงินทุน 
• สหกรณ์ 
• SME Bank 
• ธกส. 
• กองทุนต่างๆ 

สินค้า 

Demand 
Chain 

สินค้า 
เครือข่ายสหกรณ์ 

โรงงานอุตสาหกรรม 

ตลาดในจังหวัด 

CITC
ศูนย์กลาง
สินค้า
สหกรณ์ 

ด าเนินการ 
•หาตลาด 
•ออกแบบสนิค้า 
•สร้างBrand 
•Logistics 
•การประกนัภยั 
•การเงิน 
•ฯลฯ 

หน่วยงานสนับสนุน 

• ส่วนรำชกำร 
• สถำบนักำรศึกษำ 
• สถำบนักำรเงนิ 

ระดบัจงัหวดั/พืน้ที ่ ระดบัประเทศ/ภาค/จงัหวดั 

ส่งออก 



สมาชิก 

ใหเ้งินกู ้
ฝากเงิน 

เบิกถอนเงินฝาก 
สหกรณ์ท้องถิ่นท าหน้าที่             
ธนาคารสหกรณ์ สาขาย่อย 

เงินฝาก 
ระบบ  

สารสนเทศ 

สมาชิก 
สหกรณ์ ระดับอ าเภอ, จังหวัด            
ท าหน้าที่ ธนาคารสหกรณ์ 
สาขา 

รูปแบบการเช่ือมโยง 
เครือข่ายการเงินของสหกรณ์ สมาชิก 

ใหกู้ ้

ใหกู้ ้   ระบบ  

สารสนเทศ 

เงินฝาก 

ศูนย์กลางการเงนิของ
สหกรณ์ 

ลงทุนในตลาดเงนิ ตลาด
ทุน      ตราสารหนี ้
พนัธบัตร ฯลฯ 

กระทรวงการคลงั 

ธปท. 

ฝากเงิน 

สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 



สรา้งเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ 

คุณภาพเพื่อยกระดบัสินคา้สหกรณ ์

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

 

เพิ่มศกัยภาพ 

การเช่ือมโยงเครือข่าย 

ระบบการผลิต  

การตลาดและการเงิน 

ของสหกรณ ์

 

สรา้งเครือข่ายการตลาดสินคา้สหกรณ ์

กลยุทธ ์

3.1 

3.2 

เช่ือมโยงเครือข่ายทางการเงินสหกรณ ์

3.3 

3 



สรา้งเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้คุณภาพ 

เพื่อยกระดบัสินคา้สหกรณใ์หไ้ดม้าตรฐาน 

แผนงานจดัตัง้ 

กลุ่มผูผ้ลิตคณุภาพ 
สง่เสริมการรวมกลุม่ของประชาชน   

สนับสนุนใหก้ลุ่มที่มีศักยภาพและความ

พรอ้มพฒันาเป็นกลุ่มผูผ้ลิตคุณภาพ ผลิต

วัตถุดิบ สินค้า อาหาร และหัตถกรรม 

ฯลฯ และสรา้งเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิต

คุณภาพ 

แผนงาน ที่ 3.1.1  

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ 

3.1 



• ส่งเสริมการผลติสินค้า ให้ได้มาตรฐาน และการขอรับรอง
มาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐานการผลติ มาตรฐานโรงงาน 
มาตรฐานการบริหารจัดการ มาตรฐานผลติภัณฑ์  
มาตรฐานส่ิงแวดล้อม 

กจิกรรม 
1 

• จดัท าฐานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มผู้ผลติคุณภาพ กลุ่มผู้ผลติ
ทุกระดบัทั้งในระดบัจังหวดั/พืน้ที ่

กจิกรรม 
2 

• ส่งเสริมการสร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายการผลติและ
การตลาดสินค้าสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งในระดับ
จังหวดั/พืน้ที ่

กจิกรรม 
3 

66 



สรา้งเครือข่ายการตลาดสินคา้สหกรณ ์

แผนงานจดัตัง้ศนูยก์ลาง

การคา้สินคา้สหกรณ ์
 

Cooperative International 
Trading Center : CITC 

มีองคก์รกลางที่ท  าหนา้ที่

เช่ือมโยงเครือข่ายการตลาด

สินคา้สหกรณใ์นระดบัจงัหวดั 

และระดบัประเทศ 

 

 

แผนงาน ท่ี 3.2.1  

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ 

3.2 



• จัดท าโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการเช่ือมโยงเครือข่าย
สินค้าสหกรณ์ เพือ่พฒันาสหกรณ์ต่างๆ ให้ท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กระจายสินค้าระดบัจงัหวดัในระยะแรก 

กจิกรรม 1 

  

• จัดตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย สันนิบาตสหกรณ์ 
ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ระดบัประเทศทุกประเภท และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ก าหนดรูปแบบการบริหารจดัการ
ศูนย์กลางการค้าสินค้าสหกรณ์ในรูปแบบบริษทัร่วมทุน 

กจิกรรม 2 



สรา้งเครือข่ายการตลาดสินคา้สหกรณ ์

การสรา้ง 

ตราสินคา้สหกรณ ์

Co-op Brand 

        สนับสนุนสินค้าสหกรณ์ที่ผลิตได้

ตามมาตรฐาน ให้มีตราสินค้าสหกรณ ์       

(Co-op Brand) เพื่อสรา้งคุณค่าในชนิด

สิ นค้าและสร้า งคว าม เ ช่ื อมั น่ ให้แ ก่

ผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจน

ใ ห้ส ห ก รณ์น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร โ ฆษณา 

ประชาสมัพนัธส์ินคา้ 

 

แผนงาน ที่ 3.2.2  

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ 

3.2 



• สนับสนุนการสร้าง Brand กลางและ
ประชาสัมพนัธ์สินค้าสหกรณ์ 

กจิกรรม 



เช่ือมโยงเครือข่ายทางการเงินสหกรณ ์

จดัตัง้ศูนยก์ลาง

การเงินของสหกรณ ์

Central  Financial 
Facility : CFF 

       จดัตั้งศูนยก์ลางการเงินของสหกรณ ์

(Central Financial Facility : CFF)       
เพื่อท าหนา้ที่บริหารจัดการการเงินของ

สหกรณท์ุกประเภท สรา้งระบบคุม้ครอง

เงินฝาก และมีระบบการบริหารความ

เสี่ยงที่มีคุณภาพ เพื่อสรา้งความเช่ือมัน่

ใหแ้ก่สมาชิกและประชาชนทัว่ไป 

แผนงาน ที่ 3.3.1  

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ 

3.3 



• จดัตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกอบด้วย ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์
ระดบัประเทศทุกประเภท เพือ่ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
ศูนย์กลางการเงนิของสหกรณ์   –คดัเลอืกชุมนุมสหกรณ์
ระดบัประเทศเป็นผู้แทนเพือ่ท าหน้าทีเ่ป็นศูนย์กลางการเงนิของ
สหกรณ์ในระยะแรก 

กจิกรรม  
1 

• ศึกษาความเป็นไปได้ของการจดัตั้งธนาคารกลางสหกรณ์  
 ในประเทศไทย โดยน าผลการศึกษาเร่ือง ความเป็นไปได้    
ของการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ในประเทศไทย 

• (ศึกษาโดยบรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาประกอบการศึกษา) 

กจิกรรม  
2 
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ประเภทธุรกจิ 
สหกรณ์ 
นอกภาค
การเกษตร 

% สหกรณ์ 
ภาคการเกษตร 

% กลุ่มเกษตรกร % รวมทั้งส้ิน % 

รับเงนิฝาก 400,108 23.38 60,574 3.54 234 0.01 460,916 26.93 

ให้เงนิกู้ 1,004,338 58.69 61,488 3.59 1,313 0.08 1,067,139 62.36 

จัดหาสินค้า 8,744 0.51 52,107 3.04 1,384 0.08 62,235 3.64 

รวบรวม/แปรรูป 2,257 0.13 108,949 6.37 7,744 0.45 118,950 6.95 

บริการ 676 0.04 1,361 0.08 27 0.00 2,064 0.12 

รวม 1,416,123   284,479   10,702   1,711,304 100 

ร้อยละ 82.75   16.62   0.63   100   

หนว่ย : ล้านบาท 



สนับสนุนแผน พฒันาการสหกรณใ์หเ้ป็นเครื่องมือ 

ในการสรา้งความเขม้แข็งของขบวนการสหกรณ ์ 
 

        จากแผนพฒันาการสหกรณฉ์บบัที่ 1 (พ.ศ. 2545 - 2549) และ  
2 (พ.ศ.2550 - 2554) ที่ผ่านมาภาครฐัยงัใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณ 

ไม่เพียงพอและต่อเน่ืองในการขับเคลื่อนสหกรณต์ามที่ก  าหนดไวใ้น

แผนพฒันาการสหกรณ ์ดงันั้น เพ่ือใหแ้ผนพฒันาการสหกรณส์ามารถ

ใชเ้ป็นเครื่องมือในการสรา้งความเขม้แข็งของขบวนการสหกรณไ์ด้

อย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐควรใหก้ารสนับสนุนแผนพัฒนาการ

สหกรณสู์่การปฏิบตัอิยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง 

ยุทธศาสตร ์ที่ 4 Text Text 
Text 
ext 



ผลกัดนัแผนพฒันาการสหกรณ ์

สู่การปฏิบตั ิ

 

สนับสนุนแผนพฒันา 

การสหกรณใ์หเ้ป็น 

เครื่องมือในการสรา้ง 

ความเขม้แข็งของ 

ขบวนการสหกรณ ์

 

4 

กลยุทธ ์

4.1 



ผลกัดนัแผนพฒันาการสหกรณสู์ก่ารปฏิบตัิ 

ผลกัดนัใหมี้การน า

แผนพฒันาการ

สหกรณไ์ปสู่การ

ปฏิบตัิอยา่งจริงจงั

และตอ่เน่ือง 

    ทุกภาคส่วนที่เก่ียวขอ้งสามารถ

ประสานความรว่มมือและบูรณาการ 

เพื่อการน าแผนพัฒนาการสหกรณ ์

ฉบบัที่ 3 (พ.ศ.2555-2559) ไปสู่

การปฏิบตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 

แผนงาน ที่ 4.1.1  

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ 

4.1 



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

วสัิยทศัน ์

• การสหกรณเ์ป็นกลไก

หลกัในการพฒันา

เศรษฐกจิและสังคมของ

สมาชกิ 
พนัธกจิ • มุง่สรา้งระบบสหกรณท์ีม่คุีณคา่ จากการด าเนนิงานที ่

เป็นเลศิ มผีลสัมฤทธิส์งู ก้าวหน้า และเป็นประโยชนต์อ่สมาชกิและ

สังคม 



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

เป้าประสงค์ 

คนศรัทธาและเช่ือมัน่ในคุณค่าสหกรณ์ 

ผู้น าการเปลีย่นแปลงทีม่คุีณสมบัตทิีพ่งึประสงค์ 

สหกรณ์มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตาม
แนวของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

สร้างระบบการผลติและการค้าอย่างเทีย่งธรรม 

ปรับกลไกและโครงสร้างของระบบการเงนิสหกรณ์
ไปในทศิทางทีเ่กือ้หนุนการพึง่พาตนเอง 



1. สร้างความเข้มแขง็ 
ให้แก่สหกรณ์ 

2. สร้างและ 
ขยายเครือข่าย 
งานการสหกรณ์ 

3. สร้างการยอมรับ 
การสหกรณ์ 

4. ขยายงาน 
การสหกรณ์ 
ให้ครอบคลุม 
สังคมไทย 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

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



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

วสัิยทั

ศน ์

พนัธ

กจิ 

เป้าประ

สงค ์

ประเด็น

ยุทธศา

สตร ์

การสหกรณ์เป็นกลไกหลกัในการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
ของสมาชิก 

มุ่งสร้างระบบสหกรณ์ทีม่คุีณค่า จากการด าเนินงานทีเ่ป็นเลศิ  

มผีลสัมฤทธ์ิสูง ก้าวหน้า และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคม 

คนศรัทธาและ
เช่ือมัน่ในคุณค่า

สหกรณ์ 

1. สร้างความ
เข้มแข็งให้
สหกรณ์ 

ผู้น าการเปลีย่นแปลง 

ทีม่ีคุณสมบตั ิ
ทีพ่งึประสงค์ 

2. สร้างและขยาย
เครือข่ายงานการ

สหกรณ์ 

สหกรณ์มกีาร
ด าเนินงาน
อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. สร้างการ
ยอมรับการ
สหกรณ์ 

สร้างระบบการ
ผลติและการค้า
อย่างเทีย่ง
ธรรม 

4. ขยายงาน
การสหกรณ์ให้
ครอบคลุม
สังคมไทย 

ปรับกลไกและ
โครงสร้างของ
ระบบการเงิน
สหกรณ์ 



การขบัเคลือ่นแผนพฒันาการสหกรณ์สู่การปฏบัิต ิ

เผยแพร่ใหทุ้กภาค
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหน้ าไปแปลง
แผนไปสู่การ
ปฏิบติัในระดบั
แผนปฏิบติัการ
ของหน่วยงาน 

  

แผนกลยทุธ์กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
พ.ศ. 2555 - 2559 

  

ขบัเคล่ือนผา่น
คณะอนุกรรมการ
ขบัเคล่ือน
แผนพฒันาการ
สหกรณ์ ฉบบัท่ี 3 
(พ.ศ.2555-2559) 

1 2 3 



ปฏรูิปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์  
และปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ให้เอือ้ต่อการพฒันา  

 
         การปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐที่ท  าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มุ่งที่จะ

ปรับปรุงหน่วยงาน ที่เก่ียวขอ้งใหมี้ความเป็นเอกภาพในการส่งเสริมและ

พัฒนาสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ

หน่วยงาน มีผลท าใหต้อ้งมีการปรบัปรุงกฎหมายสหกรณใ์หส้อดคลอ้งกับ

โครงสรา้งของหน่วยงานที่จะปฏิรูปดว้ย ในขณะเดียวกันกรมส่งเสริม

สหกรณจ์ะท าการศึกษากฎหมายสหกรณท์ี่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อพิจารณาว่า

กฎหมายมาตราใด ส่วนใดเป็นปัญหาหรืออุปสรรคการพฒันาสหกรณ ์โดยมี

เป้าหมายท่ีจะพฒันาและปรบัปรุงกฎหมายใหเ้อ้ือตอ่การส่งเสริมและพฒันา

สหกรณใ์หเ้ขม้แข็งและอยูภ่ายใตห้ลกัการ อุดมการณแ์ละวิธีการสหกรณ ์ 

ยุทธศาสตร ์ท่ี 5 

ext 



การปฏิรูปโครงสรา้งหน่วยงานภาครฐั 

       ที่เก่ียวกบังานส่งเสริมสหกรณ ์
 

 

 

ปฏิรูปโครงสรา้ง 

หน่วยงานภาครฐั   

ขบวนการสหกรณ ์ 

และปรบัปรุง 

กฎหมายสหกรณ ์

ใหเ้อ้ือตอ่การพฒันา 

 

5 

ปฏิรูปโครงสรา้งสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย 

กลยุทธ ์

ปรบัปรุงโครงสรา้งชุมนุมสหกรณ ์และสหกรณ ์

ปรบัปรุงกฎหมายสหกรณใ์หเ้อ้ือตอ่การสง่เสรมิและ 

พฒันาสหกรณภ์ายใตห้ลกัการ อุดมการณแ์ละวิธีการสหกรณ ์

ใหเ้หมาะสมกบัสหกรณแ์ตล่ะประเภท 

พฒันาและปรบัปรุงอ านาจหนา้ทีข่องหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

กบักฎหมายสหกรณ ์ใหเ้อ้ือตอ่การพฒันาและสง่เสรมิสหกรณ ์

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 



การปฏิรูปโครงสรา้งหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวกบั 

งานส่งเสริมสหกรณ ์

ก าหนดยุทธศาสตร์

สหกรณไ์วใ้น

ยุทธศาสตรก์ระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์

เพื่อใหน้โยบายดา้นการส่งเสริมสหกรณ์

ครอบคลุมสหกรณ์ทุกประเภท และ

ปรากฏอยู่ในยุทธศาสตรข์องกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์  ร วมทั้ ง ได้รับ

งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์

แผนงาน ที่ 5.1.1  

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ 

5.1 



การปฏิรูปโครงสรา้งหน่วยงานภาครฐั 

ที่เก่ียวกบังานสง่เสริมสหกรณ ์

สรา้งความรว่มมือ 

กบัหน่วยงานภาครฐั 

ที่มีภารกิจตรงกบั

วตัถุประสงคห์ลกั 

ของสหกรณแ์ตล่ะ

ประเภท 

     สหกรณ์จะไดร้ับการสนับสนุน      

ดา้นความรู ้เทคนิควิชาการ ที่ตรง

กบัธุรกิจของสหกรณ ์

แผนงาน ที่ 5.1.2  

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ 

5.1 



การปฏิรูปโครงสรา้งหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวกบั 

งานส่งเสริมสหกรณ ์

ผลักดันใหห้น่วยงานที่

ท  า ห น้ า ที่ ส่ ง เ ส ริ ม

ส ห ก ร ณ์ ใ ห้ เ ป็ น

ห น่ ว ย ง า น ร ะ ดั บ

กระทรวง 

   ยกระดบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

ในการท าหนา้ที่สง่เสริมสหกรณ ์

ร ว ม เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ร ะ ดั บ

กระทรวง 

แผนงาน ที่ 5.1.3  

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ 

5.1 



 

ปฏิรูปโครงสรา้งสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย 

 

กลยุทธ ์

5.2 

ปรบัเปลี่ยนโครงสรา้ง

สนันิบาตสหกรณ ์

แห่งประเทศไทย  

ใหเ้ป็นสภาสหกรณ์

แห่งชาต ิ

ขบวนการสหกรณมี์องคก์รน า 

ที่มีความเขม้แข็ง  

มีความเป็นเอกภาพ 

แผนงาน ที่ 5.2.1  

เป้าหมาย 



ปรบัปรุงโครงสรา้งชุมนุมสหกรณ ์และสหกรณ ์

    ศึกษารูปแบบ และ

ปรับปรุงโครงสร้าง

ชุมนุมสหกรณ์ และ

สหกรณใ์หเ้หมาะสม 

       ขบวนการสหกรณ์มีรูปแบบ 

โครงสร้าง การบริหารจัดการที่

เหมาะสม และพฒันาไปสู่สถาบันที่

มีความเขม้แข็ง 

 

แผนงาน ที่ 5.3.1  

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ 

5.3 



ปรบัปรุงกฎหมายสหกรณใ์หเ้อ้ือตอ่การสง่เสริมและ 

พฒันาสหกรณ ์ภายใตห้ลกัการ อุดมการณแ์ละวิธีการสหกรณ ์

ใหเ้หมาะสมกบัสหกรณแ์ตล่ะประเภท 

กลยุทธ ์

5.4 

ก าหนดการ

ปรบัปรุงกฎหมาย

สหกรณ ์

       การปรบัปรุงกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบั  

หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์และวิธีการ

สหกรณ์ และเป็นหมวดหมู่ตามหลักการ

สหกรณ์ส า กล  ท า ใ ห้ส หก รณ์ส าม า ร ถ

ด าเนินงานภายใตก้รอบของกฎหมายท่ีเอ้ือต่อ

การพัฒนาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

เพื่อประโยชนแ์ละความสงบสุขทางสงัคมของ

บรรดาสมาชิก 

แผนงาน ที่ 5.4.1  
เป้าหมาย 



 

พฒันาและปรบัปรุงอ านาจหนา้ที่ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบักฎหมายสหกรณ ์ใหเ้อ้ือตอ่การพฒันาและสง่เสรมิสหกรณ ์

 

กลยุทธ ์

5.5 

พฒันาและปรบัปรุง

อ านาจหนา้ที่ของ

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

กบักฎหมายสหกรณใ์ห้

เอ้ือตอ่การพฒันาและ

ส่งเสริมสหกรณ ์

การพฒันาและปรบัปรุงอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายสหกรณ ์เพื่อใหอ้ านาจ หน้าท่ี  

และความรบัผิดชอบของแต่ละส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งไม่ซ ้าซอ้น 

และเป็นการสรา้งเสริมซ่ึงกนัและกนั ท าใหก้ารก าหนด

แผนงาน งบประมาณ แนวทางการสนับสนุนพฒันา

สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรไดอ้ยา่งชดัเจน และสหกรณ์

สามารถด าเนินงานภายใตก้รอบของกฎหมาย 

ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาตามสถานการณท่ี์เปล่ียนแปลง 

แผนงาน ที่ 5.5.1  
เป้าหมาย 



 

โดย 

นางบริสุทธ์ิ  เปรมประพนัธ์    
 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ 
ปฏบิตัหิน้าทีผู้่อ านวยการศูนย์ปฏบิัตกิารขับเคลือ่น 

วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 

การขับเคลือ่นวาระแห่งชาติ 
ด้านการสหกรณ์สู่การปฏิบัต ิ



ยุทธศาสตร์ที ่1 
สร้างและพฒันาการเรียนรู้
และทกัษะการสหกรณ์สู่วถิี
ชีวติประชาชน ในชาติ 

 กลยุทธ์ที ่1.1 
 ผลกัดนัการจดัการเรียนรู้
และทกัษะการสหกรณ์สู่วถีิ
ชีวิตประชาชนในระบบ
การศึกษา 

 กลยุทธ์ที ่ 1.2 
สร้างและผลกัดนัการจดัการ
เรียนรู้และทกัษะการสหกรณ์
สู่วถีิชีวติประชาชนนอก
ระบบการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่2.1 
สร้างความเขม้แขง็ใหก้ลุ่ม
เศรษฐกิจและสงัคมในชุมชน  
โดยใชว้ธีิการสหกรณ์เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 

 กลยุทธ์ที ่2.2 
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ใชร้ะบบสหกรณ์เป็นกลไก
ในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมของชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
สนับสนุนและพฒันาการ
รวมกลุ่มของประชาชนด้วย

วธีิการสหกรณ์ฯ 

 กลยุทธ์ที ่3.1 
สร้างเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้
คุณภาพเพื่อยกระดบัสินคา้
สหกรณ์ใหไ้ดม้าตรฐาน 

กลยุทธ์ที ่3.2 
สร้างเครือข่ายการตลาดสินคา้
สหกรณ์ 

กลยุทธ์ที ่3.3 
เช่ือมโยงเครือข่ายทางการเงิน
สหกรณ์ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
เพิม่ศักยภาพการเช่ือมโยง

เครือข่ายฯ 
  

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
สนับสนุนแผน พฒันาการสหกรณ์ให้เป็นเคร่ืองมอื 
ในการสร้างความเข้มแขง็ของขบวนการสหกรณ์ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ  ขบวนการสหกรณ์  
และปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ให้เอือ้ต่อการพฒันา 

 



การขบัเคล่ือน 
วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 

มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวนัที่ 22 ตุลาคม 2555  

 

เห็นชอบแนวทางการบริหารเพือ่น ายุทธศาสตร์ 
วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ทั้ง 5 ประเดน็  

สู่การปฏบิัต ิ ดงันี ้



แต่งตั้งอนุกรรมการขบัเคลือ่นวาระแห่งชาต ิ
ด้านการสหกรณ์จ านวน 6 คณะ 

 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัและขับเคลือ่น 
วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 

โดยมีนายกรัฐมนตรี 
หรือรองนายกรัฐมนตรี       
ที่ได้รับมอบหมาย  
เป็นประธาน 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก ากบัและขบัเคล่ือนฯ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
เสนอโครงการและงบประมาณ พร้อมผูรั้บผดิชอบ ทุกประเดน็ยทุธศาสตร์ ให้

ส านกังบประมาณพิจารณาจดัสรรเงินงบประมาณแต่ละโครงการ 



หน่วยงานท่ีรับผดิชอบด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  
และรายงานผลใหค้ณะอนุกรรมการฯ ทราบ 

ในแต่ละประเดน็ยทุธศาสตร์ 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก ากบัและขบัเคล่ือนฯ 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) รายงานผลการด าเนินงาน 
วาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์ในแต่ละปีต่อคณะรัฐมนตรี 









สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อน 

วาระแห่งชาติด้านการ

สหกรณ์    



รวมพลังขับเคลื่อนสังคมไทย 

 เพื่อการกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และความเท่าเทียม 



อภิปรำย 

• สหกรณ์: นิยำมและควำมหมำย 

• บริบทของรัฐที่พงึมีต่อสหกรณ์ 

• People centered enterprise/Government 
helped enterprise 


