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“นโยบายและการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”



“นโยบายและการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

รัฐบาลโดยการน าของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการสหกรณ์ โดยมี
เป้าหมายให้ระบบสหกรณ์ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาและแก้ปัญหาภาค
การเกษตร โดยการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ สร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 

ด้านก ากับสหกรณ์

เพ่ิมความเข้มข้นในการปฏิบัติงาน ยกระดับการตรวจการณ์สหกรณ์ 

ตลอดจนการพัฒนาความรู้ เพ่ือแก้ไข และป้องการการทุจริตในสหกรณ์ 

เพ่ือให้สมาชิกเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นในสหกรณ์

การแก้ไขการทุจริตในสหกรณ์



“นโยบายและการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

ด้านการส่งเสรมิและพฒันาสหกรณ์

2.1 การส่งเสริมสหกรณ์

▪ ยกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ให้มีความเข้มข้นในการท างาน ทั้งเชิงการพัฒนาการส่งเสริม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา 
และความเสื่อมศรัทธาในระบบสหกรณ์

▪ การส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตร ขอให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นองค์กรหลักใน
ระดับพื้นที่ด้านการเกษตร

▪ การให้ความรู้บุคลากรของสหกรณ์ทุกระดับ เช่นการเงิน การรบัญชี ขอให้ดูบริบทของกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาขอให้สอดรับ
กับความสามารถในการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง



“นโยบายและการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

ด้านการส่งเสรมิและพฒันาสหกรณ์

2.2 การส่งเสริม และการพัฒนา Application สหกรณ์ 

➢การส่งเสริมให้สหกรณ์พัฒนาใช้ Application 
ของสหกรณ์เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกสหกรณ์ 
และให้สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินของสหกรณ์ รวมถึงสถานะ
และความเคลื่อนไหวทางเงินของตัวเอง 
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของสหกรณ์ และระบบฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ท างาน ควบคู่ไปด้วย



“นโยบายและการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

ด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

3.1 โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน 
สานต่ออาชีพการเกษตร

▪ การสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่จากนอกภาคการเกษตรคืนสู่ภาคการเกษตร เพ่ือจะได้น าความคิดและ
ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการท าการเกษตรของตนเอง และชุมชน

▪ การสร้างความม่ันคงทางอาชีพ การเพิ่มรายได้ 
▪ การน าความรู้ เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ในการพัฒนาการเกษตร และถ่ายทอดสู่ชุมชน



“นโยบายและการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

- การพฒันารา้นคา้สหกรณใ์หเ้ป็นจดุจ าหน่ายสินคา้ของสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรท่ีมีคณุภาพจากจงัหวดัต่าง ๆ อาทิ ขา้วสาร นม ไข่ไก่ เนือ้สัตว ์อาหารแปรรูป ผกัและผลไม ้เพ่ือเป็นช่องทางให้
ผูบ้รโิภคเขา้ถึงสินคา้สหกรณไ์ดม้ากขึน้ ในรูปแบบซเูปอรม์ารเ์ก็ตสหกรณ ์          

- การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ การออกแบบโมเดลธุรกิจส าหรับซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ รวมถึงการส่งเสริมการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์และสหกรณ์ผู้ผลิต เพื่อสร้างช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าสหกรณ์ 

ด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

3.2 โครงการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์
ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

▪ การพัฒนาร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นจุดจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้มากขึ้น ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์           

▪ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ การออกแบบโมเดลธุรกิจส าหรับ
ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ รวมถึงการส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และสหกรณ์
ผู้ผลิต เพ่ือสร้างช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าสหกรณ์ 



“นโยบายและการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

- การพฒันารา้นคา้สหกรณใ์หเ้ป็นจดุจ าหน่ายสินคา้ของสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรท่ีมีคณุภาพจากจงัหวดัต่าง ๆ อาทิ ขา้วสาร นม ไข่ไก่ เนือ้สัตว ์อาหารแปรรูป ผกัและผลไม ้เพ่ือเป็นช่องทางให้
ผูบ้รโิภคเขา้ถึงสินคา้สหกรณไ์ดม้ากขึน้ ในรูปแบบซเูปอรม์ารเ์ก็ตสหกรณ ์          

- การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ การออกแบบโมเดลธุรกิจส าหรับซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ รวมถึงการส่งเสริมการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์และสหกรณ์ผู้ผลิต เพื่อสร้างช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าสหกรณ์ 

ด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

3.3 โครงการส่งเสรมิการผลิตฟ้าทะลายโจร
ในสถาบันเกษตรกร

▪ ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟ้าทะลายโจร  

เพ่ือสร้างรายได้และต่อยอดการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์



“นโยบายและการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

4. การกระจายผลไม้ผ่านเครือข่ายสหกรณเ์พือ่บร- วัตถุประสงค์เพื่อกระจายผลผลิตของเกษตรกรในช่วงการระบาดของ COVID-2019 
- การใช้วิธีการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสู่ผู้บริโภคในราคาท่ีเ- เรง่รดัการตรวจสอบ และสรา้งความเขา้ใจกบัสมาชิกเรื่องการเจรจาหนีแ้ทนเกษตรกรสมาชิกกองทนุฟ้ืนฟแูละ
พฒันาเกษตรกร (กฟก.)  ท่ีเป็นลกูหนีส้หกรณ ์

- สรา้งการรบัรูก้บัสมาชิกสหกรณ ์ในการใชส้หกรณเ์ป็นเครื่องมือในการแกไ้ขปัญหา / เขา้ไปพดูคยุท า
ความเข้าใจ / เนน้ใหส้รา้งวินยัทางการเงินของตนเอง ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- แนวทางการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

ป็นธรรม ช่วยกระจายผลไม้และแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและยกระดับราคาจ าหน่ายผลผลิตในพื้นท่ีไม่ให้ตกต่ า

รเทาความเดอืดร้อนของสมาชิกเกษตรกร

ด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

3.4 การกระจายผลไม้ผ่านเครือข่ายสหกรณ์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชกิเกษตรกร

▪ วัตถุประสงค์เพื่อกระจายผลผลิตของเกษตรกรในช่วงการระบาดของ COVID-2019 

▪ การใช้วิธีการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสู่ผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม 

ช่วยกระจายผลไม้และแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและยกระดับราคาจ าหน่ายผลผลิตในพื้นที่ไม่ให้ตกต่ า



“นโยบายและการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

4. การกระจายผลไม้ผ่านเครือข่ายสหกรณเ์พือ่บร- วัตถุประสงค์เพื่อกระจายผลผลิตของเกษตรกรในช่วงการระบาดของ COVID-2019 
- การใช้วิธีการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสู่ผู้บริโภคในราคาท่ีเ- เรง่รดัการตรวจสอบ และสรา้งความเขา้ใจกบัสมาชิกเรื่องการเจรจาหนีแ้ทนเกษตรกรสมาชิกกองทนุฟ้ืนฟแูละ
พฒันาเกษตรกร (กฟก.)  ท่ีเป็นลกูหนีส้หกรณ ์

- สรา้งการรบัรูก้บัสมาชิกสหกรณ ์ในการใชส้หกรณเ์ป็นเครื่องมือในการแกไ้ขปัญหา / เขา้ไปพดูคยุท า
ความเข้าใจ / เนน้ใหส้รา้งวินยัทางการเงินของตนเอง ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- แนวทางการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

ป็นธรรม ช่วยกระจายผลไม้และแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและยกระดับราคาจ าหน่ายผลผลิตในพื้นท่ีไม่ให้ตกต่ า

รเทาความเดอืดร้อนของสมาชิกเกษตรกร

ด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

▪ เร่งรัดการตรวจสอบ และสร้างความเข้าใจกับสมาชิกเรื่องการเจรจาหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร (กฟก.) ที่เป็นลูกหนี้สหกรณ์ 

▪ สร้างการรับรู้กับสมาชิกสหกรณ์ ในการใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา / เข้าไปพูดคุยท าความเข้าใจ
/เน้นให้สร้างวินัยทางการเงินของตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

▪ แนวทางการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

3.5 การแก้ปัญหาหนี้สินและการสรา้ง/พัฒนาอาชีพ
ให้กับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร



“นโยบายและการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

4. การกระจายผลไม้  ผ่านเครือข่ายสหกรณเ์พือ่บร- วัตถุประสงค์เพื่อกระจายผลผลิตของเกษตรกรในช่วงการระบาดของ COVID-2019 
- การใช้วิธีการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสู่ผู้บริโภคในราคาท่ีเ- เรง่รดัการตรวจสอบ และสรา้งความเขา้ใจกบัสมาชิกเรื่องการเจรจาหนีแ้ทนเกษตรกรสมาชิกกองทนุฟ้ืนฟแูละ
พฒันาเกษตรกร (กฟก.)  ท่ีเป็นลกูหนีส้หกรณ ์

- สรา้งการรบัรูก้บัสมาชิกสหกรณ ์ในการใชส้หกรณเ์ป็นเครื่องมือในการแกไ้ขปัญหา / เขา้ไปพดูคยุท า
ความเข้าใจ / เนน้ใหส้รา้งวินยัทางการเงินของตนเอง ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- แนวทางการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

ป็นธรรม ช่วยกระจายผลไม้และแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและยกระดับราคาจ าหน่ายผลผลิตในพื้นท่ีไม่ให้ตกต่ า

รเทาความเดอืดร้อนของสมาชิกเกษตรกร

ด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

▪ การส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร เช่น สมาชิกสหกรณ์แท๊กซ่ีที่ประสงค์จะกลับ
ภูมิล าเนาไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างถาวร

3.6 การสร้างอาชีพรองรับสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
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