


ครั้ งที่  2 เมื่อวันที่  22 ตุลาคม 
2555 มีมติเห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์
และแนวทางในการด า เนินงานตาม
ข้อเสนอวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2555 มีมตเิห็นชอบ 
ในหลักการการประกาศให้
สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ

เพื่อให้ประชาชนในชาติรับรู้และเข้าใจการสหกรณ์  พร้อมทั้งน าไปใช้
ในวิถีชีวิตและการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์หลัก

มติคณะรัฐมนตรี 



ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐขบวนการสหกรณ์และปรับปรุง  
กฎหมายสหกรณ์ให้เอื้อต่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์วาระแห่งชาตด้ิานการสหกรณ์

สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์
ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาด
และการเงินของสหกรณ์

สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณ์ให้เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์

สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์          
สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
จ านวน

เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ

1. ประชาชนในชาติรับรู้เข้าใจการสหกรณ์ 

และศรัทธาต่อระบบสหกรณ์เพ่ิมมากขึ้น  

1.1 ร้อยละของจ ำนวนประชำชนในชำติที่มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรสหกรณ์เพิ่มขึ้น

32   ล้ำนคน 37   ล้ำนคน 116.68

2. ประชาชนในชาติน าความรู้เกี่ยวกับการ

สหกรณ์ไปใช้ปฏิบัติในวิถีชีวิต  และใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมในชุมชน

2.1 จ ำนวนประชำชนในชำติที่น ำควำมรูเ้กี่ยวกับ

กำรสหกรณ์ไปใช้ปฏิบัติในวิถีชีวิต

1.60 ล้ำนคน 1.89 ล้ำนคน 118.12

2.2 จ ำนวนกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนที่น ำ

ควำมรู้เกี่ยวกบักำรสหกรณ์ไปใช้ ในกำรด ำเนินงำน

ร้อยละ 60 ร้อยละ  63.65 106.08

2.3 จ ำนวนเครือข่ำยควำมรว่มมือของกลุ่ม

เศรษฐกิจและสังคม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่

เกิดขึ้นทั้งทำงด้ำนกำรผลิต กำรตลำดและกำรเงิน

156 เครือข่ำย 209 เครือข่ำย 133.97

2.4  สัดส่วน ปริมำณธุรกิจในระบบสหกรณ์ต่อ

มูลค่ำ GDP ของประเทศไทย   

ร้อยละ 20 ร้อยละ 16.15 80.75

2.5 จ ำนวนสหกรณ์ที่ได้รับกำรจัดตัง้ ส่งเสริม  

พัฒนำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำน

1,215  สหกรณ์ 438 สหกรณ์ 36.04

3.  หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้รับ

การปฏิรูปหรือปรับปรุงให้มเีอกภาพและ

สอดคล้องเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตาม

ระบบสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น

3.1  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในขบวนกำรสหกรณ์

ได้รับกำรปฏิรปูให้มีควำมเป็นเอกภำพ

ด ำเนินกำรจัดจ้ำงมหำวทิยำลัยเกษตรศำสตรท์ ำกำรศกึษำกำร

ปฏิรูปโครงสร้ำงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ปรับปรุง

โครงสร้ำงชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์ 

3.2 กฎหมำยสหกรณ์ได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำ

ให้เหมำะสมและสอดคล้องเพื่อสนับสนุนกำร

ด ำเนินงำนของสหกรณ์

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรน ำเสนอร่ำงพ.ร.บ. สหกรณ์ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ... รวมเป็นฉบับเดียวกัน โดยจะมีกำรจัดประชุมร่วมกบั

คณะกรรมกำรประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำ

รัฐ เพื่อให้ได้ข้อยุติภำยในเดือนกรกฎำคม 2559 และน ำเสนอ 

ครม. ต่อไป 



1.ประชาชนในชาติรับรูเ้ข้าใจการสหกรณ์ 
และศรัทธาต่อระบบสหกรณ์เพิ่มมากข้ึน

กจิกรรม :
- ให้การศึกษาอบรมเร่ืองการสหกรณ์แกค่รู นักเรียน พระ

สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
- ให้ความรู้เร่ืองการสหกรณ์ผ่านส่ือ อาทิเช่น วทิยุ โทรทัศน์

เสียงตามสาย  Social Media คัทเอ้าท์



ปี 58
ประชากรมีความรู้เพิ่มขึ้น
14,972,563 คน (ร้อยละ 46.78)

ปี 59

ประชากรมีความรู้เพิ่มขึ้น
12,460,486 คน (ร้อยละ 38.93)
ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 59

ประชากรมีความรู้เพิ่มขึ้น
9,907,514 คน
(ร้อยละ 30.96)

ปี 57

ฐานประชากรของประเทศ 64.785909 ล้านคน

ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของจ านวนประชาชนในชาติที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์เพิ่มขึ้น

รวมท้ังหมด  37,340,563 คน 
(ร้อยละ 116.68)

ผลการด าเนินงาน



2. ประชาชนในชาติน าความรู้เก่ียวกับการสหกรณ์ไปใช้
ปฏิบัติในวิถีชีวิต และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
กจิกรรม :

- ถา่ยทอดความรูด้้านการสหกรณใ์ห้แก่เจ้าหนา้ที่สหกรณ์
ภาครัฐระดับต าบลและผูน้ าชุมชน

- ขับเคล่ือนวิธีการสหกรณ์สู่กลุ่มเศรษฐกิจสังคมในชุมชน
- สร้างเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ เครือข่ายตลาดสินค้า 

เครือข่ายการเงนิ 



ตัวช้ีวัด 2.1 จ านวนประชาชนในชาติที่น าความรู้เกี่ยวกับ
การสหกรณ์ไปใช้ปฏิบัติในวิถีชีวิต

ผลการด าเนินงาน
2557 - 2559

เป้าหมาย
2557 - 2559

1.6 ล้านคน 1.893 ล้านคน
(ร้อยละ 118.12)



ตัวชี้วัด 2.2 จ านวนกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
ที่น าความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ไปใช้ในการด าเนินงาน

กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนที่น าความรู้
เกี่ยวกับการสหกรณ์ไปใช้ในการด าเนินงาน 
จ านวน 12,015กลุ่ม และกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 
8,131กลุ่ม 

กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
ที่น าความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ไปใช้ใน
การด าเนินงาน จ านวน 9,746 กลุ่ม และ
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 2,263 กลุ่ม 

ปี 2557

ปี 2558

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน



ตัวชี้วัด 2.3 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มเศรษฐกิจและสงัคม
สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านการผลิต การตลาดและการเงิน

เครือข่ายพืชและ
ผลิตภัณฑ์

จ านวน 167 เครือข่าย

เครือข่าย
ศูนย์กระจายสินค้า

จ านวน 42
เครือข่าย

รวมทั้งหมด 209 เครือข่าย  
(คิดเป็นร้อยละ 133.97 

ของ เป้าหมาย)

ผลการด าเนินงาน 2557 -2559



ตัวช้ีวัด 2.4 สัดส่วน ปริมาณธุรกิจในระบบสหกรณ์  ต่อ มูลค่า GDP 
ของประเทศไทย  

ปริมาณธุรกิจสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรเทียบ GDP (%)

ร้อยละ15.77

ร้อยละ16.53
ร้อยละ15.90

2556
2557 2558ร้อยละ 80.75 

ของเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

2,051 ล้านบาท

2,070 ล้านบาท

2,237 ล้านบาท



ปี 2559 จ านวน 92 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 7.57)

ปี 2558 จ านวน 233 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 19.17)

ปี 2557 จ านวน 113 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 9.30)

จ านวนสหกรณ์ที่ได้รับการจัดตั้ง ส่งเสริม  พัฒนา
และสนับสนุนการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัด 2.5

รวม จ านวน 438 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.04 
ของเป้าหมาย 1,215 แห่ง

ผลการด าเนินงานการจัดต้ังสหกรณ์



3. หน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ได้รับการปฏิรูปหรือปรับปรุงให้มีเอกภาพ
และสอดคล้องเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามระบบสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น



ตัวชี้วัด 3.1

ด าเนินการก าหนดยุทธศาสตร์สหกรณ์ไว้ในยุทธศาสตร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2558 
(Roadmap 2015)

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐโดยจัดให้มีการ
สัมมนาโดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือ อาทิเช่น ส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กรมการค้าภายใน กรมการขนส่งทางบก ธนาคารแห่งประเทศไทย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

ด าเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ท าการศึกษาการปฏิรูปโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ปรับปรุงโครงสร้างชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์ 

กิจกรรม



ตัวชี้วัด 3.2

- แต่งตั้งคณะท างานพิจารณา ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ตามค าสั่งที่ 456/2558 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เพื่อ
ศึกษาและพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นส าคัญต่างๆ และจัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัตสิหกรณ์
(ฉบับที่...) พ.ศ. ....”

- อยู่ระหว่างด าเนินการน าเสนอร่างพ.ร.บ. สหกรณ์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ... รวมเป็นฉบับเดียวกัน โดยจะมีการจัดประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ 
เพื่อให้ได้ข้อยุติภายในเดือนกรกฎาคม 2559 และน าเสนอ ครม. 
ต่อไป 



ในปีงบประมาณ 2560 จะเป็นปีของการ
ติดตามผลการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้าน
การสหกรณ์ เพ่ือสรุปผล/ให้ข้อเสนอแนะต่อไป



กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน


