
“การชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561”

วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2569
ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 



Growth

Times
August 2558 October 2560 October 2561 – September 2564 

นโยบาย
1. ศพก.
2. แปลงใหญ่
3. Zoning by Agi- Map
4. เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์

นโยบาย
ยกกระดาษ A4

เป้าหมาย
1. เน้นการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี    
2. ความสมดุลของ Demand และ Supply
3. มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น (คุณภาพ ราคา และจ านวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป)
แนวคิด
1. บริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ส าคัญแบบครบวงจร

ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม องค์ความรู้ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนา Smart Production (High quality, Safety and Competitive) ออกสู่ตลาด
3. พัฒนา Smart Farmer, Smart Officer ให้เป็นมืออาชีพ รองรับเกษตร 4.0
4. สร้างการรับรู้โดยเน้น Information Operation (IO)
5. เน้นการท างานแบบบูรณาการ
นโยบายยกกระดาษ  A4 บวก (A4 Plus Policy)
นโยบายกระดาษ A4 + การบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
ครบวงจร + เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้
ตัวชี้วัด
1. จ านวนงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์
2. ความสมดุลของ Demand และ Supply สินค้าเกษตร
3. ดัชนีรายได้เกษตรกร

ปี 2559
ปีแห่งการลดต้นทุนและ 

เพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร

ปี 2560 (กษ.)
ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตร       
สู่ความยั่งยืน (คุณภาพ ประสิทธิภาพ)

เป้าหมาย (ท าน้อยได้มาก)
1. ลดช่องว่างระหว่างเกษตร 1.0 เกษตร 2.0 เกษตร 3.0 เกษตร 4.0
2. เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
3. เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตัวเองได้ 

และมีความมั่นคง
4. การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (ดิน น้ า) และสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน
แนวคิด
1. ขยายผลนโยบาย A4 Plus + ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้าง Demand ให้มากกว่า Supply ด้วยการ 

Promote สินค้าเกษตรไทยให้กว้างขวาง
ในต่างประเทศ

3. มีการบริหารจัดการแบบธุรกิจเกษตร บริหารการตลาด และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy)

4. สร้างการรับรู้โดยเน้น Information Operation (IO) 
5. เน้นการท างานแบบบูรณาการ
นโยบาย
นโยบายกระดาษ A4 + บริหารจัดการสินค้าเกษตร
ครบวงจร + เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ 
ตัวชี้วัด
1. ดัชนีความผาสุกของเกษตร
2. รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
3. GDP ภาคการเกษตร
4. จ านวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์
5. ทรัพยากรการเกษตรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2562-2564 (กษ.)
ปีแห่งการเดินหน้า เร่งเคร่ือง  สู่เกษตร 4.0

(Marching and Accelerating toward Agriculture 4.0)

ปี 2561 (กษ.)
ปีแห่งการพัฒนาคน และยกระดับการบริหารจัดการ

(The year of developing human resources and 
enhancing management capability)

October 2559

Smart Agricultural Curve

 Smart business / Smart coop / Smart network
 ส่งเสริม ก ากับ ดูแล สนับสนุน การด าเนินงานสหกรณ์/ 

กลุ่มเกษตรกร
 สร้างความเข้มแข็งยกระดับชั้นสหกรณ์

ปี 2559 – 2560  (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
“Back to member”

ปี 2561 (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
1. สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาทขับเคลื่อนนโยบายรัฐ
3. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
4. พัฒนาคน



การขับเคลื่อน “Smart Agricultural Curve” ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปี 2561

“ ปีแห่งการพัฒนาคน และยกระดับการบริหารจัดการ ” 

1. สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2. ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาท    
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ/ยกกระดาษ A4

3. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/          
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

4. พัฒนาคน

สร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ภายใต้            
5 มาตรการ ตามแผนพัฒนา               

ความเข้มแข็งสหกรณ์

 พัฒนา Smart Officer
 พัฒนา Smart farmer , Smart director ,   

Smart manager

 ส่งเสริมสมาชิกผลติสินค้ามาตรฐาน 
(GAP/เกษตรปลอดภัย/เกษตรอนิทรีย)์

 สนับสนุนการแปรรูป/การตลาด/       
สร้างมูลค่าเพิ่ม

 สนับสนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                     
ในการขับเคลื่อนนโยบายยกกระดาษ A4

จ านวน 15 โครงการส าคญั 

 



การขับเคลื่อน “Smart Agricultural Curve” ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปี 2561

4. พัฒนาคน
ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานสินค้า/
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   
ให้มีบทบาทขับเคลื่อน      
นโยบายรัฐ/ยกกระดาษ A4

สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร

พัฒนาคน

 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกรมีบทบาทในการขับเคลื่อน
งานด้านการเกษตร ส่งผลในการเพิ่ม
รายได้และลดต้นทุนการผลิตให้กับ
เกษตรสมาชิก

 สหกรณ์มีการก ากับ ตรวจสอบอย่าง
เข้มข้นและแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

 สหกรณ์บริหารงานโปร่งใส ไร้ทุจริต      
มีธรรมาภิบาล

 สหกรณ์บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ไม่มีข้อบกพร่อง 

 สหกรณ์สามารถด าเนินธุรกิจสนอง    
ตอบความต้องการของสมาชิกได้ทุกมิติ

 มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับภาคเอกชน     
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ

 สมาชิกมีรายได้ ลดค่าใช้จ่าย มีเงินออม 
และลดภาระหนี้สิน

 ผลิตผลเกษตรของสมาชิก ได้รับ
การยกระดับคุณภาพให้มีมาตรฐาน 
และเพิ่มมูลค่าจากการแปรรูป และ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์
 เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าการเกษตรมากขึ้นและยั่งยืน

เป้าประสงค์

 บุคลากรของกรมเป็นท่ียอมรับ
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและ
สมาชิก
 คณะกรรมการบริหารงานโดยยึด
ประโยชน์ของสมาชิกเป็นส าคัญ 
 ฝ่ายจัดการบริการสมาชิกด้วย
ความสุจริตโปร่งใส 
 สมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรมี
จิตส านึกและรู้บทบาทหน้าที่

กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์



สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

เป้าประสงค์ การขับเคลื่อน
ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ แก้ไข

1. เพิ่มศักยภาพการสั่งการรองนายทะเบียน และวางกรอบการใช้  
อ านาจของนายทะเบียนให้เป็นทิศทางเดียวกัน
2. ออกข้อก าหนด แนวทางและเกณฑ์ก ากับให้สหกรณ์ปฏิบัติ
3. สร้างเครื่องมือก ากับตามเกณฑ์และจัดล าดับความส าคัญของเกณฑ์
4. ให้สหกรณ์รายงานธุรกรรมทางการเงินทุกเดือน
5. จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ทางการเงิน
6. ให้สหกรณ์ขนาดใหญ่จัดท ารายงานย่อสินทรัพย์/หนี้สิน

1. ตั้งทีมตรวจสอบสหกรณ์ประจ าจังหวัด/ทีมตรวจสอบจาก
ส่วนกลาง
2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ
3. พัฒนาผู้ตรวจสอบสหกรณ์
4. ตรวจสอบสหกรณ์เป้าหมายที่มีความเสี่ยง
5. เพิ่มบทบาทผู้ตรวจสอบกิจการ
6. ตั้งทีมตรวจสอบการปฏิบัติตามเกณฑ์

 การก ากับ  การตรวจสอบ

 แนวทางการส่งเสริม/ก ากับ/ตรวจสอบ
1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมในระดับจังหวัด ให้มีความรู้ด้านการเงินและเกณฑ์ก ากับ 
2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ใช้เครื่องมือก ากับตามเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์
3. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้มีความรู้ด้านการเงิน และการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
4. จัดท าคู่มือ เช่น คู่มือการประเมินความเสี่ยง คู่มือการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ให้สมาชิกใช้ประโยชน์

กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์

 สหกรณ์มีการก ากับ 
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นและ
แก้ปัญหาได้ทันท่วงที

 สหกรณ์บริหารงาน
โปร่งใส ไร้ทุจริต 
มีธรรมาภิบาล

 สหกรณ์บริหารงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
ไม่มีข้อบกพร่อง 





สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

เป้าประสงค์ การขับเคลื่อน

 พัฒนาสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 
(822 อ าเภอ) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการสมาชิกและเกษตรกร     
ในอ าเภอ
 ขายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ
 แหล่งรวบรวมผลผลิตเกษตรจากสมาชิก 
 เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการสหกรณ์
 เป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือ 

พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

สหกรณ์การเกษตร

กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์

 สหกรณ์ออมทรัพย์ : มีความมั่นคงทางการเงิน แก้ปัญหาหน้ีสิน   
สมาชิก 

 สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยน : พัฒนาเป็นองค์กรการเงิน/สวัสดิการ
ระดับชุมชน

 สหกรณ์บริการ : 
- สหกรณ์บ้านมั่นคง : พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
- สหกรณ์บริการเดินรถ : พัฒนาเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
- สหกรณ์แท็กซี่ : น าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ (APP)

 สหกรณ์ร้านค้า : 
- เสริมสร้างศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์
- พัฒนาสหกรณ์เพ่ือรองรับสวัสดิการรัฐ

สหกรณ์นอกภาคการเกษตร

สหกรณ์รูปแบบเฉพาะ
 สหกรณ์โคนม : พัฒนาคุณภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่

 สหกรณ์ประมง : พัฒนาอาชีพสมาชิกและแปรรูปสินค้าประมง

 สหกรณ์สามารถด าเนิน
ธุรกิจสนองตอบความ
ต้องการของสมาชิกได้ทุกมิติ
 มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน น าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการบริหารจัดการ
 สมาชิกมีรายได้ 
ลดค่าใช้จ่าย มีเงินออม และ
ลดภาระหนี้สิน



ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มบีทบาทขับเคลื่อนนโยบายรัฐ/ยกกระดาษ A4

เป้าประสงค์ โครงการส าคัญ

 สหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกรมีบทบาท
ในการขับเคลื่อนงาน     
ด้านการเกษตร ส่งผลใน  
การเพิ่มรายได้และลดต้นทุน
การผลิตให้กับเกษตรสมาชิก

ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

สหกรณ์รวบรวมผลผลิต/แปรรูป ธนาคารสินค้าเกษตร

เกษตรกรรมยั่งยืน ตลาดสินค้าเกษตร

 สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรแก่สหกรณ์
เพื่อให้บริการสมาชิก 58 แห่ง

 ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เพื่อลดต้นทุน
การผลิตในสหกรณ์ 78 แห่ง 

 ศพก. จ านวน 882 ศูนย์
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

 ธนาคารสินค้าเกษตร 76 แห่ง

 แปลงใหญส่หกรณ์ 224 แปลง
 แปลงใหญ่บูรณาการร่วม 2,416 แปลง
 แปลงสหกรณ์ที่จะผลักดัน 360 แปลง

 รวบรวมข้าว 360 แห่ง (มีโรงสีแปรรูป 97 แห่ง 
และแปรรูปข้าวบรรจุถุง 47 แห่ง)
 รวบรวมข้าวโพด 102 แห่ง 
 รวบรวมมันส าปะหลัง 80 แห่ง แปรรูป 50 แห่ง

 เกษตรอินทรีย/์เกษตรผสมผสาน/
เกษตรทฤษฎีใหม่

 ตลาด Coop Market 40 แห่ง
 ตลาดกลางสินค้าเกษตร 6 แห่ง 

เครื่องจักรกลการเกษตรเมล็ดพันธุ์ 

 







ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

เป้าประสงค์ โคนม 
: เกษตรกรสมาชิกไดย้กระดบัมาตรฐานฟาร์มเป็น GAP 
: ศูนย์รวบรวมนมได้รับการรักษาระดับมาตรฐาน GMP

รวมทั้งสิ้น 108 สหกรณ์

ข้าว : ได้รับการยกระดับคุณภาพ (เกษตรอินทรีย/์เกษตร
ปลอดภัย/GAP) 20 สหกรณ์ 

: ได้รับการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพ่ิมมูลค่า 
97 สหกรณ์ 

ประมง : ได้รับการแปรรูป
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 13 สหกรณ์

ปาล์มน้ ามัน : ได้รับการพัฒนาการผลติ
ปาล์มน้ ามันมาตรฐาน RSPO และแปรรูปเป็น
น้ ามันปาล์มดิบ 6 สหกรณ์ 

ยางพารา : ได้รับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ยางพารา เพ่ิมมูลค่า 94 สหกรณ์

ผัก ผลไม้ สมุนไพร กาแฟ 
เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานและปลอดภัย 159 แห่ง

โคเนื้อ : ได้รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานกรมปศุสัตว์ 4 สหกรณ์

 ผลิตผลเกษตรของ
สมาชิก ได้รับการ
ยกระดับคุณภาพ
ให้มีมาตรฐาน และเพิ่ม
มูลค่าจากการแปรรูป 
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์

 เกษตรกรมีช่องทาง
การจ าหน่ายสินค้า
การเกษตรมากขึ้นและ
ยั่งยืน

ตลาด COOP Market 
ตลาดกลางสนิค้าเกษตร 
ตลาด Online

ตลาดสินค้าเกษตร 



พัฒนาคน

เป้าประสงค์ การขับเคลื่อน

พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสรมิสหกรณส์ู่ smart officer จ านวน 5,515 คน 
ด้านการส่งเสริมสหกรณ์ 
 พัฒนารองนายทะเบียนสหกรณ์
 พัฒนาทักษะผู้ตรวจการสหกรณ์
 พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

ด้านการขับเคลื่อนนโยบาย
 พัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ และ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ/กษ. ลงสู่การปฏิบัติ

ด้านการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
- ข้าราชการใหม่         - นักบริหารระดับต้น
- นักบริหารระดับกลาง - นักบริหารระดับสูง

UNIT SCHOOL
กรม

จังหวัด

 บุคลากรของกรมเป็น
ที่ยอมรับของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรและ
สมาชิก



พัฒนาคน

เป้าประสงค์ การขับเคลื่อน

Smart Director

(กรรมการ)
Smart Manager

(ฝ่ายจัดการ)

Smart Member

(สมาชิก)

 บริหารงานสหกรณ์โดยยึด

ผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นที่ตั้ง
 ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบกฎหมาย

ข้อบังคับ
 มีส่วนร่วมในงานสหกรณ์

 บริการสมาชิก (Service 

Mind) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
สุจริต โปร่งใส ยึดแผนงานของ
สหกรณ์
 พัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์

อย่างมืออาชีพ

 เข้าใจบทบาทหน้าที่ ฐานะ 

เจ้าของสหกรณ์ตรวจสอบการ
ท างานของสหกรณ์ และมี
ส่วนร่วมกับสหกรณ์

 คณะกรรมการบริหารงาน
โดยยึดประโยชน์ของสมาชิก
เป็นส าคัญ 
 ฝ่ายจัดการบริการสมาชิก
ด้วยความสุจริตโปร่งใส 
สมาชิกสหกรณ/์กลุ่ม
เกษตรกรมีจิตส านึกและรู้
บทบาทหน้าที่



กระบวนการขับเคลื่อน

การจัดท าแผนและการจัดสรรงบประมาณ

สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร

1.

ส่งเสริม/สนับสนุน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร    
ให้มีบทบาทขับเคลื่อนนโยบายรัฐ/ยกกระดาษ A4

2.

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า3.

การพัฒนาคน4.

ส่วนกลาง

มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบ
การขับเคลื่อนเป็น 3 ทีม คือ 

การขับเคลื่อนของจังหวัด

ทีมที่ 1 : สร้างความเข้มแข็ง

ทีมที่ 2 : ขับเคลื่อนงานนโยบาย 

ทีมที่ 3 : มาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่ม

Unit 
School

 ระดับกรม
 ระดับจังหวัด

สทส.+ ศูนย์ถ่ายทอดฯ

สหกรณ์ : พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์





แนวทางการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ปี 61
452 แปลง

ปี 60
1,951 แปลง

ปี 59
597 
แปลง

3,000 แปลง

แปลงใหญ่สหกรณ์
224 แปลง

กิจกรรมด าเนินการ
1. ส่งเสริมการผลิตให้มีมาตรฐานรับรอง เช่น 
GAP
2. บริหารจัดการแปลงโดยใช้เทคโนโลยี/
เครื่องจักรกลร่วมกัน
3. ส่งเสริมผลักดันให้สหกรณ์เข้าไปมีบทบาทใน
การรับซื้อผลผลิตจากแปลงใหญ่

แปลงใหญ่บูรณาการร่วม
2,416 แปลง

ปัจจัยสนับสนุน
เงินอุดหนุนสนับสนุน
เครื่องจักรกลในแปลงใหญ่ 58 
สหกรณ์

กิจกรรมด าเนินการ
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้การ
บริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์ (กลุ่มใหม่ที่ยังไม่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้)
2. เชื่อมโยงตลาดเพื่อรับซ้ือผลผลิตจากแปลงใหญ่ระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่ 
สหกรณ์ ภาคเอกชน

ผลสัมฤทธิ์
สหกรณ์มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

แปลงสหกรณ์ที่จะผลักดัน
เข้าแปลงใหญ่
360 แปลง

กิจกรรมด าเนินการ
1. จัดท าทะเบียนสมาชิก แผนการผลิตรายคน จัดเวทีเพื่อวิเคราะห์แผนการลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ การตลาด การบริหารจัดการ วางแผนการ
พัฒนาโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ผลักดันให้เข้าสู่ระบบแปลงใหญ่โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กรมส่งเสริมการเกษตร
ก าหนด 



(1) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามภารกิจ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
(2) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้การด าเนินกิจกรรมรวมกลุ่มรูปแบบสหกรณ์ และน าไปสู่
การปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

(1) ร้อยละ 40 ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) มีการรวมกลุ่มและ
ด าเนินกิจกรรมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์
(2) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) จ านวน 882 แห่ง ได้รับการเรียนรู้
การสหกรณ์ การรวมกลุ่ม และการด าเนินกิจกรรม
รวมกลุ่มรูปแบบสหกรณ์

ตัวช้ีวัด

โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

(1) เกษตรกรสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
(2) เกิดเครือข่ายการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มภายใต้
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแผนบูรณาการ

งปม. 9,267,100 บาท 

(1) ประชุมเชื่อมโยงระหว่าง ศพก.กับ สหกรณ์ ในระดับจังหวัด
(2) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มโดยพัฒนาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรใน ศพก.(882)

กับศูนย์เรียนรู้สหกรณ์ (288)
(3) บริการข้อมูลข่าวสาร โดยสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์
(4) ร่วมประชุม ประสานงาน ติดตามประเมินผล และประชาสัมพันธ์งานการสหกรณ์ 
(5) จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย
(6) เสวนาถอดบทเรียน

กิจกรรมด าเนินการ

เป้าหมาย ศพก. 882 แห่ง ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ 288 แห่ง





แนวทางการขับเคลื่อนธนาคารสินค้าเกษตร

1. เพิ่มขีดความสามารถธนาคารโคนมทดแทน 
-ใหค้วามรู้และแนะน าสมาชิกในการดูแลลูกโค/การจัดการฟาร์ม
- วิเคราะห์/สรุปรูปแบบธนาคาร (Model) เพื่อน าไปขยายผล 
- ประชาสัมพันธ์
2. ขยายผลการจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทน 
- ประชุมชี้แจงการด าเนินงานธนาคาร 
- ศึกษาดูงานรูปแบบธนาคารฯ น าร่อง    
- ส่งเสริมการจัดการด้านอาหารโคและการบริหารจัดการฟาร์ม/แผนรับฝากรับ
ฝากลูกหย่านมจากเกษตรกร 
- ประชาสัมพันธ์
3. ส่งเสริมรูปแบบการด าเนินงานธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
- แนะน าส่งเสริม ให้ความรู้ในการด าเนินงานในรูปแบบธนาคารโคนมทดแทนฝูง
- ศึกษารูปแบบธนาคารโคนมทดแทนฝูงระยะน าร่อง และระยะขยายผล
- ประชาสัมพันธ์

1. เพิ่มขีดความสามารถธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร (ขยายผลกลุ่มเดิม) 
31 แห่ง

- ประเมินผลการธนาคารที่จัดตั้งแล้ว 
- วิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินงาน ให้ความรู้เสริมสร้างทักษะการด าเนินงาน
- จัดท าแผนการด าเนินงาน ขับเคลื่อนแผน
- ขยายผลรับสมัครสมาชิก/ประชาสัมพันธ์โครงการ

ธนาคารโคนมทดแทนฝูง

- สนับสนุนปัจจัยการผลิต      – การเก็บรักษา 
- รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร 

ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร

- ให้ความรู้ด้านการผลิต/ สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- สนับสนุนการแปรรูปผลผลิต

2.ขยายผลการจัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 37 แห่ง (จากการส ารวจมีแปลงใหญ่ข้าว 83 แห่ง
ที่เป็นของสหกรณ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อน)
- คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมาย จากสหกรณ์ที่ด าเนินการในแปลงใหญ่
- ประชุมชี้แจงโครงการ รูปแบบการด าเนินการ การบริหารจัดการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร
- ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกธนาคารข้าว/สร้างการรับรู้แก่บุคคลท่ัวไป

เป้าหมาย 1. ธนาคารข้าวที่จัดตั้งแล้ว 31 แห่ง
2. จัดตั้งใหม่ 37 แห่ง (ในแปลงใหญ่ข้าว)

กิจกรรม

ธนาคารโคนมทดแทนท่ีจัดตั้งแล้ว 8 แห่ง





การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

/บรรจุภัณฑ์
วิจัยผลิตภัณฑ์

การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตร ด้วยระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืนในนิคมสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร

โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร

เป้าหมาย สมาชิกขุดสระ 1,500 ราย
งบประมาณ   14,427,500 บาท

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1
เป้าหมาย สมาชิกขุดสระ 1,500 ราย
งบประมาณ 416,200 บาท

การด าเนินงาน ปี 2561

ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

การส่งเสริมการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ 
/กลุ่มเกษตรกร ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่ 

และเกษตรผสมผสาน
เป้าหมาย- สมาชิกขุดสระ 1,500 ราย 
สมาชิกสหกรณ์นิคม 170 ราย
กิจกรรม - อบรม/ศึกษาดูงานการเกษตร
ผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
งบประมาณ 14,427,500 บาท

การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 
/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Agri - Map ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 
เป้าหมายเดิม 900 ราย  36 แห่ง 

กิจกรรม อบรม

เป้าหมายใหม่ 1,000 ราย 50 แห่ง  

กิจกรรม อบรม /สนับสนุนปัจจัยการผลิต

งบประมาณ 9,360,000 บาท

การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร ใน
พื้นที่นิคมสหกรณ์

เป้าหมายเดิม 900 ราย 36 แห่ง
เป้าหมายใหม่ 1,000 ราย 50 แห่ง
งบประมาณ 9,360,000 บาท

ขับเคลื่อนปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง
ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

เป้าหมาย สมาชิก 1,715 ราย
งบประมาณ นิคม    2,530,000 บาท

จังหวัด 6,245,000 บาท

ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ 
Agri - Map
เป้าหมาย 2,500 ราย  10,000 ไร่ 50 สหกรณ์
งบประมาณ 6,277,200 บาท

สิ่งที่อยากเห็น
1. สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 100 แห่ง  

และสมาชิกสหกรณ์นิคม 60 แห่ง มีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. สร้าง Smart Farmer จ านวน 3,360 ราย 
3. สินค้าได้คุณภาพมาตรฐาน GAP/เกษตรอินทรีย์ จ านวน 10 ชนิด

ตลาดจ าหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

มาตรฐาน GAP

สินค้าปลอดภัย

เกษตรอินทรีย์

สินค้า พืชผัก และข้าว

ตลาด Coop Market
ในสหกรณ์นิคม

- เดิม 30 แห่ง
- ใหม่ 10 แห่ง

ตลาดสินค้าเกษตร
.......... แห่ง

ตลาดนัดในชุมชนุ
/ตลาดนัดสหกรณ์

ตลาดใหม่





มาตรการก ากับดูแลสหกรณ์

มาตรการก ากับสหกรณ์ออมทรัพย/์เครดิตยูเนี่ยน

1. ก าหนดกรอบการใช้อ านาจของ
รองนายทะเบียนสหกรณ์

2. ออกเกณฑ์ก ากับ ความเสี่ยง 4 ด้าน
3. สร้างเครื่องมือก ากับตามเกณฑ์  
4. ให้สหกรณ์รายงานข้อมูลทางการเงิน 

(off-site)
5. จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์การเงินฯ 
6. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน
7. ให้สหกรณ์ขนาดใหญ่จัดท ารายงานย่อ

สินทรัพย/์หนี้สิน เผยแพร่ให้สมาชิก   
ทราบทุกเดือน

การก ากับ ต้ังคณะกรรมการก ากับ และตรวจสอบการ
ประกอบกิจการทางการเงินของสหกรณ์ฯ 
ตามข้อเสนอกระทรวงการคลัง

ระยะต่อไป 
จัดตั้งหน่วยงานอิสระขึ้นมาก ากับ

กลไกภาครัฐ
1. ตรวจสอบสหกรณ์เป้าหมายท่ีได้

จากศูนย์วิเคราะห์การเงินฯ  (on-site)
2. ทีมตรวจสอบการปฏิบัติตามเกณฑ์ก ากับ
กลไกภาคสหกรณ์
1. พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการ
2. ให้ต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายในของสหกรณ์

มาตรการก ากับสหกรณ์อื่น

1. จัดท าคู่มือส าหรับตรวจสุขภาพสหกรณ์โดยสหกรณ์เอง
2. ให้สหกรณ์รายงานข้อมูลการด าเนินงานที่ส าคัญเพื่อ

ตรวจสอบทุกเดือน
3. ให้สหกรณ์จัดท ารายงานย่อสินทรัพย์/หนี้สิน ไตรมาส

ละครั้ง เพื่อเปิดเผยให้สมาชิกทราบการตรวจสอบ

การก ากับ

การตรวจสอบ

1. พัฒนาศักยภาพรองนายทะเบียนสหกรณ์
2. ก าหนดกรอบการใช้อ านาจของรองนายทะเบียนสหกรณ์ให้เป็นทิศทางเดียวกัน

นายทะเบียนสหกรณ์

กลไกภาครัฐ
1. พัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ และจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
2. ตั้งทีมตรวจการประจ าจังหวัด ประจ าเขต และส่วนกลาง 
3. ตรวจสอบ On-site ปีละครั้ง / ตามเหตุท่ีพบ
กลไกภาคสหกรณ์
พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการ

1. ก ากับการใช้อ านาจของรองนายทะเบียนสหกรณ์อย่างเคร่งครัด
2. เมื่อพบเหตุ ต้องใช้อ านาจสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่องภายใน 7 วัน
3. มีบทลงโทษกรณีเจ้าหน้าที่รัฐท่ีปล่อยปละละเลย

การก ากับการใช้อ านาจกรอบการใช้อ านาจ




