
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ 

วันพฤหัสบดีที่  ๖มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทําเนียบรัฐบาล 

___________________________________________________________ 
 

ผูเขาประชุม 
 
1. นายยุคล  ล้ิมแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ 
2. นายยุทธพงศ  จรัสเสถียร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แทน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
รองประธาน 
กรรมการ 

3. นายธนวัฒน  พลอยโสภณ รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกนรักษาการใน
ตําแหนงที่ปรึกษาดานการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการกระทรวงมหาดไทย 
แทน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

รองประธาน 
กรรมการ 

4. นางรุงรัตนา  บุญหลง 
 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรี 
แทน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

กรรมการ 

5. นางกัญญารัตน  จิรจินดา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย 
แทน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย 

กรรมการ 

6. นายจงรักษ  กิจสําราญกุล หัวหนากลุมโครงขายเสนทางและเง่ือนไขการเดินรถ  
สํานักการขนสงผูโดยสาร กรมการขนสงทางบก 
แทน ปลัดกระทรวงคมนาคม 

กรรมการ 

7. นายสุรพล  ปตตานี 
 

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
แทน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

กรรมการ 

8. นายสมชาย  ใบมวง 
 

ผูตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
แทน ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

กรรมการ 

9. นายอิทธิพงศ  คุณากรบดินทร 
 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตร 
กรมการคาภายใน 
แทน ปลัดกระทรวงพาณิชย 

กรรมการ 

10. นางเพชรี  เขมวิรัตน 
 

ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตรดานการพัฒนาชุมชน 
และสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

กรรมการ 
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11. น.ส.พรรณี  ศรียุทธศักดิ์  ผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 
แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน 

กรรมการ 

12. นายอดินันท  ปากบารา  ผูชวยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กรรมการ 

13. นายจรูญ  พนาภิรัตนกุล ผูอํานวยการกลุมคลังและพัสดุ  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

14. นายอานนท  เศรษฐเกรียงไกร 
 

ผูอํานวยการสวนนโยบายและยุทธศาสตร
อุตสาหกรรม สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
แทน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

กรรมการ 

15. นายกอเกียรติ  สมประสงค  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
แทน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

กรรมการ 

16. นายชวลิต  ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการและ 
เลขานุการ 

17. นายสมชาย  ชาญณรงคกุล อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

18. นายวิจักร  อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

19. นายวิฑูรย  แนวพานิช ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ 
แหงประเทศไทย 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 
ผูไมเขาประชุม 
 

๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ ติดราชการ 
๒. ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ ติดราชการ 
ผูเขารวมประชุม 
 
1. นายสุรชัย  ภูประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง 

๒. นายถาวร  จําปาเงิน ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 

๓. นายโอภาส  กล่ันบุศย รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

๔. นายวินัย  กสิรักษ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

5. นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ 
กรมสงเสริมสหกรณ 

๖. นายปริญญา  เพ็งสมบัติ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
กรมสงเสริมสหกรณ 

๗. นายธรรมศิริ  ไชยรัตน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ 
กรมสงเสริมสหกรณ  

๘. นายสุรพล  พงศเมธีอภิชัย ผูอํานวยการสํานักนายทะเบียนและกฎหมาย 
กรมสงเสริมสหกรณ 
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9. นายวิเชียร  แทนธรรมโรจน ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศกรมสงเสริมสหกรณ 

๑๐. นายเชิดชัย  พรหมแกว ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ 
กรมสงเสริมสหกรณ 

๑๑. น.ส.วิจิตรพร  จันทรสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน    

๑๒. นางสุดา  ละเอียดจิตต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
สํานักนโยบายและแผน สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๑๓. น.ส.พัณณวรินทร  อินโทโล ประชาสัมพันธ สํานักโฆษกรัฐบาล 

๑๔. น.ส.วริศรา  เพ็ชรนิล นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑๕. นายราเชน  ปนสกล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๖. นางบงกช  ใจดี นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

17. น.ส.จันทนา  คุณธร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑๘. นางศตาบยุ  อํ่าสกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑๙. น.ส.ชาธิน ี ภคสุภา เศรษฐกรชํานาญการสํานักนโยบายระบบการเงินและ 
สถาบันการเงิน  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง 

๒๐. น.ส.ณัฏฐรวี  กรรณุมาตร เศรษฐกรปฏิบัติการ สํานักนโยบายระบบการเงินและ 
สถาบันการเงิน  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง 

21. น.ส.สุดารัตน  นาอนันต นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

๒๒. ดร.ธนภัทร  ปาลกะวงศ ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

๒๓. น.ส.นันทนภัส  ไกรทอง เลขานุการประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ 
แหงประเทศไทย 

๒๔. น.ส.เล็ก  กล่ินกลา นิติกรสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

25. นายเวริกา  คํากา เจาหนาทีป่ระชาสัมพันธสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

๒๖. นายสุพัฒ  มูลพฤกษ ผูติดตามรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

๒๗. นายทศเทพ  เทศวานิช นักวิชาการสหกรณชํานาญพิเศษ กองแผนงานกรมสงเสริมสหกรณ 

๒๘. น.ส.กรนภา  ชัยวัฒน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  กองแผนงาน 
กรมสงเสริมสหกรณ 

29. น.ส.ณัฐวรรณ  พุทธเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการกองแผนงาน  กรมสงเสริม
สหกรณ 

๓๐. น.ส.ภัทรพร  ธรรมวุฒ ิ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กองการเจาหนาท่ี กรมสงเสริมสหกรณ 

๓๑. นางจําลอง  ย้ิมสรวล นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ 
สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณกรมสงเสริมสหกรณ 

๓๒. น.ส.วรรณพร  บัณฑิตภูวนนท นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณกรมสงเสริมสหกรณ 

33. นายประพฤทธิ์  โภคา ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาสหกรณ 
สํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ  กรมสงเสริมสหกรณ 
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๓๔. นายสุวิช  นอยอ่ิม นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ 
สํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ  กรมสงเสริมสหกรณ 

๓๕. น.ส.กัญญรัตน  ซายพัฒน นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
สํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ  กรมสงเสริมสหกรณ 

๓๖. น.ส.อัญชนา  แกวชื่น นักวิชาการสหกรณชํานาญการ  
สํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ  กรมสงเสริมสหกรณ 

37. น.ส.ทิพวัลย  ไพรีรณ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ  
สํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ  กรมสงเสริมสหกรณ 

๓๘. น.ส.เมธาพร  ศรีสุวรรณ นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ  
สํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ  กรมสงเสริมสหกรณ 

๓๙. น.ส.ตรีนุช  กลิ่นหอม นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ  
สํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ  กรมสงเสริมสหกรณ 

๔๐. น.ส.มนัสนันท  โชติจิราภิรมย นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ  
สํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ  กรมสงเสริมสหกรณ 

41. น.ส.นรันภร  วินิตนนท เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
สํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ  กรมสงเสริมสหกรณ 

๔๒. น.ส.ประภาศรี  จันทรนาเปง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
สํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ  กรมสงเสริมสหกรณ 

๔๓. น.ส.วินณา  พอโท เจาพนักงานธุรการ สํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ 
กรมสงเสริมสหกรณ 

๔๔. น.ส.นงคราญ  วงคคําสิน นักจัดการงานทั่วไปสํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ 
กรมสงเสริมสหกรณ 

45. นายสุพิทยา  พุกจินดา ผูอํานวยการกลุมแผนพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี 
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ 

๔๖. นายอนุรักษ  พัฒนศรี สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณกรมสงเสริมสหกรณ  

๔๗. นายจิราพันธ  บุญมาวงค สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณกรมสงเสริมสหกรณ  

๔๘. นายปรเมศวร  ชูชาติ สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณกรมสงเสริมสหกรณ  

49. นายฤทธิรุตม  คงเมือง สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณกรมสงเสริมสหกรณ  

๕๐. น.ส.ภัทรานิษฐ  พันธุเมธาฤทธิ์ สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณกรมสงเสริมสหกรณ  

๕๑. นายภูมินทร  เจือไทย ผูสื่อขาวรายการเสนทางสหกรณ  NBT 

๕๒. นายวิชล  เนื้อเย็น ผูสื่อขาว 

53. น.ส.ณัฐนันท  โพธิ์ทิพย ผูสื่อขาว 

๕๔. นายทักสินธุ  พันธุศรี ผูสื่อขาว PGN 
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เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานในท่ีประชุม (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี) แจงใหที่ประชุมทราบวา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักการยุทธศาสตรและแนวทางในการ
ดําเนินงานตามขอเสนอวาระแหงชาติดานการสหกรณ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรและแนวทางในการดําเนินงานตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอสําหรับการดําเนินการ
ขับเคล่ือนวาระแหงชาติดานการสหกรณเพ่ือนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณได
เสนอกลไกและโครงสรางการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณรวมทั้งไดมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี 
(นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) เปนประธานกรรมการของคณะกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระแหงชาติดาน
การสหกรณจึงไดเชิญคณะกรรมการฯ มารวมประชุมกันในวันนี้ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๙๖ /๒๕๕๖ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกํากับและ 
ขับเคล่ือนวาระแหงชาติดานการสหกรณ สั่ง ณ วันที่  ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
  เลขานุการฯ (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ) รายงานใหที่ประชุมทราบวา นายกรัฐมนตรี
ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ โดยมีองคประกอบและ
อํานาจหนาที่  ดังน้ี 
  1. นายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย ประธานกรรมการ 
  2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รองประธานกรรมการ 
  3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ 
  4. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานกรรมการ 
  5. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
  6. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 
  7. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
  8. ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ  
  9. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรรมการ 
 10. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
 11. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 
 12. ปลัดกระทรวงพาณิชย กรรมการ 
 13. ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ 
 14.  ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ 
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 15. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรรมการ 
 16. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ                 กรรมการ 
      สังคมแหงชาติ   
 17. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 
 18. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการและเลขานุการ 
 19. อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ กรรมการและ 
    ผูชวยเลขานุการ  
 20. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ กรรมการและ 
    ผูชวยเลขานุการ  
 21. ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย กรรมการและ  
    ผูชวยเลขานุการ 
 

อํานาจหนาที่ 
๑) กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการขับเคล่ือนวาระแหงชาติดานการสหกรณ 

ในภาพรวม 
๒) ดําเนินการวางแนวทาง มาตรการ แผนงาน และงบประมาณใหกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ เพ่ือการขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ  
๓) กํากับการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งติดตามและประเมินผล 

การดําเนินงานตามยุทธศาสตร  
๔)แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานหรือ 

ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  
๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  

   
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ยุทธศาสตรในวาระแหงชาติดานการสหกรณ 
 
  เลขานุการฯ (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ)   มอบหมายใหผูชวยเลขานุการฯ (อธิบดี
กรมสงเสริมสหกรณ)เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระแหงชาติดานการสหกรณ ใหที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
  ๑. ความเปนมา  
   คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา ไดเสนอผลการศึกษา เรื่อง “การ
สงเสริมและสนับสนุนใหสหกรณเปนวาระแหงชาติในโอกาสทศวรรษ ๑๐๐ ป ของการสหกรณไทย  และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเสนอความเห็นสนับสนุนใหสหกรณเปนวาระแหงชาติ และสนับสนุนแนว
ทางการดําเนินการตามผลการศึกษาของคณะกรรมการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา และมติคณะรัฐมนตรี 
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ไดรับทราบรายงานของคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา และขอเสนอความเห็นของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ 
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 ๒. เหตุผลและความจําเปนในการผลักดันใหสหกรณเขาสูวาระแหงชาติ    
  ๒.1) สหกรณไทยไดรับการยอมรับวาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศ  
โดยกําหนดอยูในรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาลอยางตอเนื่อง 
   2.๒) สหกรณเปนกลไกสําคัญในการสรางความเขมแข็งของกลุมเศรษฐกิจและ
สังคมท้ังในชนบทและในเมืองของประเทศไทย 
   ๒.3) สหกรณเปนการสรางการมีสวนรวม สงเสริมใหเกิดความรวมมือกันของ
ประชาชน 
   ๒.4) สหกรณเปนกลไกสรางการเรียนรูวิถีแหงประชาธิปไตยในระยะยาว  
ยอมรับความคิดเห็นของคนสวนใหญเปนการปูพื้นฐานความรูดานการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
   ๒.5)ระบบสหกรณมีอุดมการณ  หลักการและวิธีการสหกรณสามารถแกปญหา 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก โดยการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันสอดคลองกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
   ๒.6) สหกรณเปนองคกรที่เปนสากลและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
   ๒.7) รัฐไดใชสหกรณเปนสวนหนึ่งของเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ต้ังแตป 2459  และระบบสหกรณดําเนินงานมาจะครบ 100 ป ในป 2559   
 

๓. วัตถุประสงค  
   เพ่ือใหประชาชนในชาติรับรูและเขาใจการสหกรณ พรอมทั้งนําไปใชในวิถีชีวิตและ
การดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอยางยั่งยืนตอไป  
 

๔. เปาหมาย   
   ๔.๑) ประชาชนในชาติรับรูเขาใจการสหกรณ และศรัทธาตอระบบสหกรณ   
   ๔.๒) ประชาชนในชาตินําความรูเกี่ยวกับการสหกรณไปใชปฏิบัติในวิถีชีวิต และใช
เปนแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
  ๔ .๓) หนวยงานและกฎหมายที่เก่ียวของไดรับการปฏิรูปหรือปรับปรุงใหมีเอกภาพและ
สอดคลอง เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามระบบสหกรณ 
 
  ๕.  การพิจารณาประกาศใหสหกรณเปนวาระแหงชาติของคณะรัฐมนตรี 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดสงขอเสนอวาระแหงชาติดานการสหกรณให
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซ่ึงท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีไดมีมติ ดังนี้  

๕.๑ ) มติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑  เม่ือวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัด
สุรินทร มีมติเห็นชอบในหลักการการประกาศใหสหกรณเปนวาระแหงชาติ และมอบหมายใหกระทรวงเกษตร
และสหกรณรับไปบูรณาการรวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานอื่นเก่ียวของ เพื่อจัดทํายุทธศาสตรและรายละเอียดตางๆ ที่จะดําเนินการ
สงเสริมและสนับสนุนการสหกรณ รวมทั้งบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของใหชัดเจน  

๕.๒ ) มติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒ เม่ือวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัด  
สุราษฎรธานี มีมติเห็นชอบในหลักการยุทธศาสตรและแนวทางในการดําเนินงานตามขอเสนอวาระแหงชาติ
ดานการสหกรณ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามยุทธศาสตรและแนวทางในการดําเนินงานตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรและกลยุทธวาระแหงชาติดานการสหกรณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  

ยุทธศาสตรที่ ๑ 
สรางและ

พัฒนาการเรียนรู
และทักษะการ

สหกรณสูวิถีชีวิต
ประชาชนในชาติ 

 

กลยุทธที่ ๑.๑ 
ผลักดันการจัดการ
เรียนรูและทักษะ
การสหกรณสูวิถี
ชีวิตประชาชนใน
ระบบการศึกษา 

 

กลยุทธที่ ๑.๒ 
สรางและผลักดัน 
การจัดการเรียนรู
และทักษะการ

สหกรณสูวิถีชีวิต
ประชาชนนอก
ระบบการศึกษา 

กลยุทธที่ ๒.๑ 
สรางความเขมแข็ง
ใหกลุมเศรษฐกิจ

และสังคมในชุมชน  
โดยใชวิธีการ
สหกรณเปน

แนวทางในการ
ดําเนินงาน 

กลยุทธที่ ๒.๒ 
สงเสริมและ

สนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวน

ทองถิ่น ใชระบบ
สหกรณเปนกลไก

ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

ของชุมชน 
 

กลยุทธที่ ๓.๑ 
สรางเครือขาย

กลุมผูผลิตสินคา
คุณภาพเพื่อ

ยกระดับสินคา
สหกรณใหได
มาตรฐาน 

กลยุทธที่ ๔.๑ 
ผลักดัน

แผนพัฒนาการ
สหกรณสูการ 

ปฏิบัต ิ

กลยุทธที่ ๓.๒ 
สรางเครือขาย
การตลาดสินคา

สหกรณ 

กลยุทธที่ ๓.๓ 
เชื่อมโยง

เครือขายทาง
การเงินสหกรณ 

 

กลยุทธที่ ๕.๓ 
ปรับปรุงโครงสรางชุมนุม

สหกรณและสหกรณ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
สนับสนุนและ

พัฒนาการรวมกลุม
ของประชาชนดวย
วิธีการสหกรณให
เปนฐานรากสําคัญ

ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
เพ่ิมศักยภาพ
การเชื่อมโยง

เครือขายระบบ
การผลิต 

การตลาดและ
การเงินของ

สหกรณ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
สนับสนุน

แผนพัฒนาการ
สหกรณใหเปน

เครื่องมือ 
ในการสรางความ

เขมแข็งของ
ขบวนการสหกรณ 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 
ปฏิรูปโครงสราง
หนวยงานภาครัฐ  
ขบวนการสหกรณ  

และปรับปรุง
กฎหมายสหกรณให
เอ้ือตอการพัฒนา 

 

กลยุทธที่ ๕.๔ 
ปรับปรุงกฎหมาย

สหกรณใหเอื้อตอการ
สงเสริมและพัฒนา
สหกรณ ภายใต

หลักการ อุดมการณ 
และวิธีการสหกรณให
เหมาะสมกับสหกรณ

แตละประเภท 

กลยุทธที่ ๕.๕ 
พัฒนาและปรับปรุง
อํานาจหนาที่ของ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
กับกฎหมายสหกรณ 
ใหเอื้อตอการพัฒนา 
และสงเสริมสหกรณ 

 

กลยุทธที่ ๕.๑ 
การปฏิรูปโครงสราง
หนวยงานภาครัฐ 

ที่เกี่ยวกับงานสงเสริม
สหกรณ 

กลยุทธที่ ๕.๒ 
ปฏิรูปโครงสราง
สันนิบาตสหกรณ 
แหงประเทศไทย 
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ระเบียบวาระท่ี ๒.๓รายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ 
 

ผูชวยเลขานุการฯ (อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ)  รายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนวาระ
แหงชาติดานการสหกรณ ดังนี้ 

หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบ ในหลักการยุทธศาสตร
และแนวทางในการดําเนินงานตามขอเสนอวาระแหงชาติดานการสหกรณ  และใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรและแนวทางในการดําเนินงานตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมสหกรณไดดําเนินการขับเคล่ือนวาระแหงชาติดานการสหกรณ สรุปไดดังนี ้

 
ที ่ กิจกรรม ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๑ จัดประชุมช้ีแจง   

๑.๑ ประชุมชี้แจงทํา
ความเขาใจเก่ียวกับวาระ
แหงชาติดานการสหกรณ 
 

สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก 
จํานวน ๕๐๐ ราย 
 

วันที่๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕จังหวัดพิษณุโลก 

สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๕๐๐ ราย 
 

วันที่๑๖-๑๗ กุมภาพันธ 
๒๕๕๖กรุงเทพมหานคร 

ขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ  สมาชิก
สหกรณ/กลุมเกษตรกร จํานวน ๑,๐๐๐ ราย 

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  
ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี  
จังหวัดนนทบุรี 

ขาราชการกรมสงเสริมสหกรณในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค จํานวน  ๒,๘๒๔ ราย 
 

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖  
ประชุมทางไกลผานระบบ
อินเตอรเน็ต (Conference) 
ทั่วประเทศ 

๑.๒ ประชุมชี้แจงและ
ซักซอมความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินงานในแตละ
ยุทธศาสตรของวาระ
แหงชาติดานการสหกรณ 
ใหแกผูแทนหนวยงาน
ราชการที่เก่ียวของ 

จํานวนผูเขาประชุม ๑๔๐ คน จาก ๔๐ 
หนวยงาน ประกอบดวย ผูแทนหนวยงาน
ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 
๒๖ คน (๑๒ หนวยงาน) ผูแทนหนวยงาน
ภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
จํานวน ๕๐ คน (๒๘ หนวยงาน) และ
บุคลากรของกรมสงเสริมสหกรณ จํานวน  
๕๔ คน 

วัน ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  
ณ สํานักพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ 
กรมสงเสริมสหกรณ 

๒ การประชาสัมพันธ
วาระแหงชาติดานการ
สหกรณ 

  

 ๒.๑ จัดพิมพหนังสือ
วาระแหงชาติดานการ
สหกรณแจกจายให
หนวยงานราชการ 
ที่เก่ียวของ/สหกรณ 
ทั่วประเทศ 

จํานวน  12,๒๐๐  เลม 
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ที ่ กิจกรรม ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๓ แตงตั้งคณะกรรมการ/

คณะทํางาน เพื่อ
รับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนวาระแหงชาติ
ดานการสหกรณในแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 

  

๓.๑ แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
การขับเคลื่อนวาระ
แหงชาติดานการสหกรณ
ของกรมสงเสริมสหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณไดแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารฯ มีองคประกอบ จํานวน ๑๗ ทาน 
โดยอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปนประธาน 
และหัวหนาสวนราชการ เปนกรรมการ และ 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ 
เปนกรรมการและเลขานุการและเจาหนาที่
ศูนยฯ เปนผูชวยเลขานุการ เพ่ือทําหนาท่ี  
1)อํานวยการ กํากับ และติดตามการ
ขับเคล่ือนวาระแหงชาติดานการสหกรณของ
กรมสงเสริมสหกรณ 
2)กําหนดกรอบทิศทางและเปาหมายการ
ขับเคล่ือนในแตละประเด็นยุทธศาสตรและ 
ในภาพรวม 
๓) พิจารณา กลั่นกรอง ใหคําปรึกษา แนะนํา
การจัดทําแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนกล
ยุทธในแตละประเด็นยุทธศาสตรของ
คณะทํางานแตละประเด็นยุทธศาสตรของ
กรมสงเสริมสหกรณ 
๔)ดําเนินการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมเพื่อ
อํานวยการ กํากับ และติดตามการขับเคลื่อน
วาระแหงชาติดานการสหกรณไปสูการปฏิบัติ
ใหสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 
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ที ่ กิจกรรม ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
 ๓.๒ แตงตั้งคณะทํางาน

ขับเคล่ือนในแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร   

กรมสงเสริมสหกรณไดแตงตั้งคณะทํางาน
เพ่ือการขับเคลื่อนในแตละประเด็น
ยุทธศาสตร ดังนี้ 
๑. คณะทํางานสรางและพัฒนาการเรียนรู
และทักษะการสหกรณสูวิถีประชาชนในชาติ  
มีรองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ (นายจิตรกร 
สามประดิษฐ) เปนประธาน  ผูอํานวยการ
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ เปนรองประธาน  และมี
ผูอํานวยการกลุมแผนพัฒนาการถายทอด
เทคโนโลยี 
๒. คณะทํางานพัฒนาการรวมกลุมของ
ประชาชนดวยวิธีการสหกรณมีรองอธิบดีกรม
สงเสริมสหกรณ (นายโอภาส กลั่นบุศย) เปน
ประธาน  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและ
พัฒนาสหกรณ เปนรองประธาน  และ
ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนากลุม
เกษตรกร  เปนเลขานุการ 
๓. คณะทํางานเพ่ิมศักยภาพเชื่อมโยง
เครือขายระบบการผลิต การตลาดและ
การเงินของสหกรณมีรองอธิบดีกรมสงเสริม
สหกรณ (นายวินัย กสิรักษ)  
เปนประธาน  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ เปนรองประธาน  และนางจําลอง 
ยิ้มสรวล นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
พิเศษ  เปนเลขานุการ 

 

๔ สรางทีมวิทยากร
สวนกลางและระดับเขต  

กรมสงเสริมสหกรณไดสรางทีมวิทยากร 
เพื่อทําหนาที่ชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับ
วาระแหงชาติดานการสหกรณใหแก
หนวยงานราชการตางๆ และสมาชิก
สหกรณ/กลุมเกษตรกร 
ทีมวิทยากรประกอบดวย 

- ขาราชการสวนกลาง      
จํานวน ๓ ทีม รวม   ๑๕  คน 

- ขาราชการสวนภูมิภาค   
จํานวน ๙ ทีม รวม   ๔๕  คน 
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ที ่ กิจกรรม ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๕ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนวาระแหงชาติ
ดานการสหกรณ    
 

กรมสงเสริมสหกรณไดจัดต้ังศูนยปฏิบัติการ
ขับเคล่ือนวาระแหงชาติดานการสหกรณ 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ  
เปนผูอํานวยการศูนยฯโดยมีหนาที่ 
๑) อํานวยการขับเคล่ือนวาระแหงชาติดาน
การสหกรณ 
๒)รวบรวม/จัดทําแผนปฏิบัติงานในการ
ขับเคล่ือนวาระแหงชาติดานการสหกรณ 
๓)ติดตอประสานงานกับคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินงานขับเคลื่อนวาระแหงชาติ 
ดานการสหกรณ ในแตละประเด็นยุทธศาสตร 
๔)ติดตามและสรุปผลการดําเนินการ
ขับเคล่ือนในแตละประเด็นยุทธศาสตร 
ที่แตละหนวยงานรับผิดชอบ 
๕) รายงานผลความกาวหนาการดําเนินการ
ขับเคล่ือนวาระแหงชาติดานการสหกรณให
คณะกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระ
แหงชาติดานการสหกรณทราบ 
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีอธิบดีกรมสงเสริม
สหกรณมอบหมาย 
 

สถานที่ตั้งศูนยฯ ชั้น ๔ กรมสงเสริมสหกรณ 
เลขที่ ๑๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

 

๖ ผลการดําเนินงานใน
สวนของกรมสงเสริม
สหกรณที่สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรใน    
วาระแหงชาติดานการ
สหกรณ  ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  

ยุทธศาสตรที่ ๑ สราง
และพัฒนาการเรียนรู
และทักษะการสหกรณสู
วิถีชีวิตประชาชนในชาติ 

๑) ถวายความรูแกพระอาจารยและครู ผูไดรับ
มอบหมายใหจัดการเรียนรูเรื่องการสหกรณใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จํานวน   ๕๔๙ ราย 
 
 
 
 

กรมสงเสริมสหกรณ 
รวมกับสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ 
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ที ่ กิจกรรม ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
  ๒) อบรมความรูครูผูสอนวิชาการสหกรณใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และใหครูนําความรูไปถายทอดใหนักเรียน 
และสงเสริมใหจัดกิจกรรมสหกรณนักเรียน 
ในโรงเรียน จํานวน  ๗๐๐ราย 
 

กรมสงเสริมสหกรณ 
รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) 
 

๓)จัดอบรมใหแกสมาชิก,ประธานกลุม
เลขานุการกลุม,กรรมการ,ผูตรวจสอบกิจการ
และเจาหนาท่ี สหกรณ/กลุมเกษตรกรเพ่ือ
พัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะใหแก
บุคลากรที่เก่ียวของกับขบวนการสหกรณ 
และขบวนการกลุมเกษตรกรโดยตรง ในดาน
การสหกรณ การบริหารงานการดําเนินงาน 
การตรวจสอบกิจการ และความรูดานอ่ืน ๆ  
ที่จําเปน  จํานวน  ๓๗,๕๓๕ ราย 
 

กรมสงเสริมสหกรณรวมกับ
สถาบันเกษตรกร 

๔) สรางสื่อการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ 
    - จัดทําคูมือการเรียนการสอนสําหรับครู
และนักเรียน 
    - จัดทํานิทาน animation ปลูกฝงคานิยม
การสหกรณ (สงให สพฐ. ดําเนินการตอไป
แลว) 
 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒  
สนับสนุนและพัฒนาการ
รวมกลุมของประชาชน
ดวยวิธีการสหกรณให
เปนฐานรากสําคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 

๑) ใหความรูดานการสหกรณแกเกษตรกร 
รุนใหม  และสงเสริมการรวมกลุมและบริหาร
จัดการกลุมดวยวิธีการสหกรณ  (เปาหมาย 
ทั่วประเทศ 7,670 ราย) 
 

กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) 

๒) ใหความรูดานการสหกรณ การจัดต้ัง
สหกรณ และการดําเนินธุรกิจในรูปแบบ
สหกรณแกเกษตรกร/ประชาชนในพื้นท่ี
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ํา 
เพ่ือการเกษตร(เปาหมาย ๗๖ จังหวัด ๆ ละ  
๕๐ ราย รวม 3,800 ราย) 
 

กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ
กรมชลประทาน 

 

 

 

 



14 
 

ที ่ กิจกรรม ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ เพ่ิม

ศักยภาพการเช่ือมโยง
เครือขายระบบการผลิต 
การตลาดและการเงิน
ของสหกรณ 

การเชื่อมโยงเครือขายระบบการผลิต
การตลาดของสินคา จํานวน ๓๔๔ เครือขาย
ประกอบดวย 
- เครือขายการเงิน               ๕๒ เครือขาย 
- เครือขายซื้อขายสินคา      ๑๑๖ เครือขาย 
- เครือขายรวบรวมผลผลิต 
   /แปรรูป                        ๑๑ เครือขาย 
- เครือขายการใหบริการ          ๔ เครือขาย 
- เครือขายกลุมอาชีพระดับ 
  จังหวัด ภาค ประเทศ          ๘๓ เครือขาย 
- ศูนยกระจายสินคาในทุกจังหวัด 
จํานวน ๗๘ แหง 

 

กรมสงเสริมสหกรณรวมกับ
ชุมนุมสหกรณ/สหกรณ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
สนับสนุน แผนพัฒนา
การสหกรณใหเปน
เคร่ืองมือในการ สราง
ความเขมแข็งของ
ขบวนการสหกรณ 
 

กรมไดดําเนินการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ 
“การพัฒนาและสงเสริมสหกรณ  เพื่อ
ขับเคล่ือนวาระแหงชาติดานการสหกรณ”  
ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 
2556 เพ่ือจัดทํากรอบแนวทางการพัฒนา
ขบวนการสหกรณในแตละประเภท ภายใต
แผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 3 และได
ขอสรุป ในเบื้องตน โดยกรมไดจัดสงขอมูล
ดังกลาว  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของและชุมนุม
สหกรณแตละประเภทพิจารณาทบทวน
เพ่ิมเติมรายละเอียด ขณะน้ีอยูระหวางการ
พิจารณาของแตละหนวยงาน โดยกําหนด
จัดสงใหฝายเลขาคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติภายในตนเดือนพฤษภาคม 
2556 เพื่อสรุปเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
ตอไป 
 

 

ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรูป
โครงสรางหนวยงาน
ภาครัฐ ขบวนการ
สหกรณ  และปรับปรุง
กฎหมายสหกรณใหเอ้ือ
ตอการพัฒนา 
 
 

จัดจางที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือ
ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติสหกรณ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงอยูระหวางการรายงานผล
การศึกษาจากคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 
 
 
 

กรมสงเสริมสหกรณรวมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ที ่ กิจกรรม ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๗ กิจกรรมที่จะดําเนินการ

ตอไป 
  

 - จัดทําโครงการประชุม
ชี้แจง “การขับเคลื่อน
วาระแหงชาติดานการ
สหกรณ” เพ่ือซักซอม
ความเขาใจเก่ียวกับ 
แนวทางการดําเนินงาน
ในแตละยุทธศาสตรของ
วาระแหงชาติดานการ
สหกรณ  

กําหนดจะจัดข้ึนในระหวางวันที่ ๙ – ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามากาเดนสก
รุงเทพฯ ผูเขาประชุมจํานวน ๑,๐๐๐ คน 
ประกอบดวย บุคลากรจากโครงการสวน
พระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ผูนําองคการบริหาร 
สวนตําบล (อบต.) พระสงฆในโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม บุคลากรสังกัด สพฐ. 
บุคลากรกระทรวงมหาดไทย สหกรณจังหวัด 
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ ๑ และ ๒ และ
ขาราชการกรมสงเสริมสหกรณที่เก่ียวของ 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑กําหนดนโยบายในการขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณในภาพรวม 
 

  ผูชวยเลขานุการฯ  (อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ) เสนอใหคณะกรรมการฯ พิจารณากําหนด
นโยบายใหแตละหนวยงานรับไปดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตรที่รับผิดชอบ เพ่ือใหการขับเคลื่อนวาระ
แหงชาติดานการสหกรณสามารถขับเคล่ือนในเชิงนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

กําหนดนโยบาย หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เหตุผล 

ยุทธศาสตรที่ 1 
สรางและ
พัฒนาการเรียนรู
และทักษะการ
สหกรณสูวิถีชีวิต
ประชาชนในชาติ 

ในระบบการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศนโยบายใหมี
การจัดการเรียนรูเรื่อง
การสหกรณ และ
กิจกรรมสหกรณใน
สถานศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 5 หนวยงานหลักของ
กระทรวงศึกษาธิการ สามารถ
ดําเนินการใหมี 
การเรียนการสอนเรื่องการสหกรณ 
ไดทุกระดับชั้นครอบคลุมทุกพ้ืนที่และ
ทุกรูปแบบการศึกษา 

นอกระบบการศึกษา 

ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 
มีนโยบายเผยแพร
ความรูเรื่องการสหกรณ
แกประชาชน 

 

หนวยงานที่เกี่ยวของ ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
มีผูรับบริการคือประชาชน 
ซึ่งมาติดตอกับหนวยงานนั้น ๆ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

กําหนดนโยบาย หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เหตุผล 

ยุทธศาสตรที่ ๒
สนับสนุนและ
พัฒนาการ
รวมกลุมของ
ประชาชนดวย
วิธีการสหกรณให
เปนฐานราก
สําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

- ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จัดใหมี
และสงเสริมการ
รวมกลุม ดวยวิธีการ
สหกรณ รวมทั้ง
สงเสริมกลุมเกษตรกร
และกิจการสหกรณ 

กระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ได
กําหนดอํานาจหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบล ตามมาตรา 68 “องคการ
บริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ ฯลฯ (5) 
ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการ
สหกรณ” 
 สําหรับองคการบริหารสวน
จังหวัดและเทศบาล กฎหมายมิไดกําหนด
อํานาจหนาท่ีเก่ียวกับเรื่องดังกลาวไว 
ดังนั้น เพ่ือใหระบบสหกรณเปนกลไก
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของชุมชน จึงเห็นควรกําหนดเปน
นโยบาย ให องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จัดใหมีและสงเสริมการรวมกลุม ดวย
วิธีการสหกรณ รวมทั้งสงเสริมกลุม
เกษตรกรและกิจการสหกรณ 

 - กําหนดใหหนวยงาน 
ที่กํากับ ดูแล สงเสริม
กลุมเศรษฐกิจและสังคม
ใชวิธีการสหกรณในการ
บริหารจัดการกลุม 
 

หนวยงานที่กํากับ 
ดูแล สงเสริมกลุม
เศรษฐกิจและสังคม 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 
เพ่ิมศักยภาพการ
เชื่อมโยงเครือขาย
ระบบการผลิต 
การตลาดและ
การเงินของ
สหกรณ 

สนับสนุนการเชื่อมโยง
เครือขายระบบการ
ผลิต การตลาด 
การเงินและระบบ 
โลจิสติกสของสหกรณ/
กลุมเกษตรกร 

- กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ 

- กระทรวงพาณิชย 
- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงสาธารณสุข 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

กําหนดนโยบาย หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เหตุผล 

ยุทธศาสตรที่ 4 
สนับสนุน
แผนพัฒนาการ
สหกรณใหเปน
เครื่องมือในการ
สรางความเขมแข็ง
ของขบวนการ
สหกรณ 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

ยุทธศาสตรที่ 5  
ปฏิรูปโครงสราง
หนวยงานภาครัฐ 
ขบวนการสหกรณ  
และปรับปรุง
กฎหมายสหกรณ
ใหเอ้ือตอ 
การพัฒนา 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
  ความเห็นที่ประชุม 

๑. นายวิฑูรย  แนวพานิช  ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
ใหความคิดเห็นวา หลักสหกรณสากลเปนที่ยอมรับและใชกันทั่วโลก  ซ่ึงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เปนหนวยงานที่จัดตั้งข้ึนตามกฏหมายสหกรณ  พรอมที่จะใหความรวมมือ สนับสนุน เผยแพรหลักการ 
อุดมการณ และวิธีการสหกรณ 

๒. นายอดินันท ปากบารา  ผูชวยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหความคิดเห็นวา
กระทรวงศึกษาธิการมีความเก่ียวของกับสหกรณมายาวนาน  ซ่ึงสหกรณสรางความเสมอภาค และความเทา
เทียมกันของสมาชิก  เห็นไดอยางชัดเจน จากการดําเนินงานที่ผานมา  กระทรวงไดจัดใหมีกิจกรรมสหกรณ
ในโรงเรียน  ตลอดจนมีบุคลากรของกระทรวงเปนสมาชิกสหกรณมากกวา ๘๐๐,๐๐๐ คน และสหกรณ  
มีทุนดําเนินงาน ประมาณ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ลานบาท นับเปนโอกาสอันดีที่รัฐบาลประกาศใหสหกรณเปนวาระ
แหงชาติ  กระทรวงจะประสานความรวมมือกับกรมสงเสริมสหกรณในการพัฒนาสหกรณตอไป 

๓. นายสมชาย ชาญณรงคกุล  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  ไดเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดรับสั่งเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ ใหมีการสงเสริม
กิจกรรมสหกรณในโรงเรียนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการอาจพิจารณาสนับสนุนเพื่อใหมีการประกาศ ใหวันท่ี ๗ 
มิถุนายนของทุกปเปนวันกิจกรรมสหกรณนักเรียน 

 
 

 มติที่ประชุม 

๑. เห็นชอบตามนโยบายในแตละประเด็นยุทธศาสตรที่ฝายเลขานุการฯ เสนอ 

๒. มอบกระทรวงศึกษาธิการเปนเจาภาพหลักในการขับเคล่ือนวาระแหงชาติดานการ
สหกรณ ยุทธศาสตรที่ ๑สรางและพัฒนาการเรียนรูและทักษะการสหกรณสูวิถีชีวิตประชาชนในชาติ 
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๓. มอบกระทรวงมหาดไทยเปนเจาภาพหลักในการขับเคล่ือนวาระแหงชาติดานการสหกรณ 
ยุทธศาสตรที่ ๒ สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุมของประชาชนดวยวิธีการสหกรณใหเปนรากฐานสําคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

๔. มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนเจาภาพหลักในการขับเคล่ือนวาระแหงชาติดาน
การสหกรณ ยุทธศาสตรที่ ๓ เพ่ิมศักยภาพเชื่อมโยงเครือขายระบบการผลิต การตลาด และการเงินของ
สหกรณและ ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรูปโครงสรางหนวยงานภาครัฐ ขบวนการสหกรณ และปรับปรุงกฎหมาย
สหกรณใหเอื้อตอการพัฒนา 

๕. มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมสหกรณ เปนเจาภาพหลักในการ
ขับเคล่ือนวาระแหงชาติดานการสหกรณ ยุทธศาสตรที่ ๔สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณใหเปนเครื่องมือใน
การสรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒  แนวทางในการบริหารการขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ 

 

๓.๒.๑ กําหนดจํานวนเปาหมายตัวช้ีวัดวาระแหงชาติดานการสหกรณ 
        ผูชวยเลขานุการฯ  (อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ)  เสนอใหที่ประชุมทราบวา
วาระแหงชาติดานการสหกรณไดกําหนดวัตถุประสงคไว คือ “ เพ่ือใหประชาชนในชาติรับรูและเขาใจ การ
สหกรณ  พรอมทั้งนําไปใชในวิถีชีวิต และการดําเนินงาน อยางจริงจังและตอเนื่อง เพ่ือการพัฒนาเศ รษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยอยางยั่งยืนตอไป” โดยไดกําหนดเปาหมาย พรอมตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

๑. ประชาชนในชาติรับรู
เขาใจการสหกรณ และ
ศรัทธาตอระบบสหกรณ
เพ่ิมมากข้ึน 

๑.๑ รอยละของจํานวนประชาชนในชาติที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
สหกรณเพ่ิมข้ึน 

๒.ประชาชนในชาตินํา
ความรูเกี่ยวกับการ
สหกรณไปใชปฏิบัติใน
วิถีชีวิต  และใชเปน
แนวทางปฏิบัติในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน 

 

๒.๑ จํานวนประชาชนในชาติที่นําความรูเกี่ยวกับการสหกรณไปใชปฏิบัติใน
วิถีชีวิต 

๒.๒ จํานวนกลุมเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนท่ีนําความรูเกี่ยวกับการ
สหกรณไปใช ในการดําเนินงาน 

๒.๓ จํานวนเครือขายความรวมมือของกลุมเศรษฐกิจและสังคม สหกรณ/
กลุมเกษตรกรท่ีเกิดข้ึนทั้งทางดานการผลิต การตลาดและการเงิน 

๒.๔ สัดสวน ปริมาณธุรกิจในระบบสหกรณ ตอมูลคา GDP ของประเทศไทย   
๒.๕ จํานวนสหกรณที่ไดรับการจัดต้ัง สงเสริม  พัฒนา และสนับสนุนการ

ดําเนินงาน 

๓.หนวยงานและกฎหมายท่ี
เกี่ยวของไดรับการ
ปฏิรูปหรือปรับปรุงใหมี
เอกภาพและสอดคลอง
เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามระบบ
สหกรณเพ่ิมมากข้ึน 

๓.๑หนวยงานที่เกี่ยวของในขบวนการสหกรณไดรับการปฏิรูปใหมีความเปน
เอกภาพ 

๓.๒กฎหมายสหกรณไดรับการปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะสมและ
สอดคลองเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณ 
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ดังน้ัน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการบรรลุวัตถุประสงคของการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ  
ดานการสหกรณจึงขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาจํานวนเปาหมายในแตละตัวชี้วัด ดังนี้  

ตารางจํานวนเปาหมายในแตละตัวชี้วัดของวาระแหงชาติดานการสหกรณ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

ปฐาน 

(ขอมูล ณ  
๑ ม.ค.๕๖) 

 

จํานวนเปาหมาย 

ป ๕๗ ป ๕๘ ป ๕๙ รวม 

๑. ประชาชนในชาติ
รับรูเขาใจการ
สหกรณ และศรัทธา
ตอระบบสหกรณ
เพิ่มมากข้ึน 

๑.๑ รอยละของจํานวน
ประชาชนในชาติที่มี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการสหกรณ
เพิ่มขึ้น 

๑๒ 
ลานคน 

(จํานวนสมาชิก
สหกรณและ

กลุมเกษตรกร) 
 

9.๖ 
ลานคน 
(รอยละ 

๑๕) 

9.๖ 
ลานคน 
(รอยละ 

๑๕) 

๑๒.๘ 
ลานคน 
(รอยละ 

๒๐) 

๓๒ 
ลานคน 

๒. ประชาชนในชาติ
นําความรูเกี่ยวกับ
การสหกรณไปใช
ปฏิบัติในวิถีชีวิต  
และใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ในชุมชน 
 

๒.๑ จํานวนประชาชนใน
ชาติที่นําความรูเกี่ยวกับ
การสหกรณไปใชปฏิบัติใน
วิถีชีวิต 

๑๒ 
ลานคน 

๔.๘ แสน
คน 

(รอยละ ๕ 
ของ

ประชาชน
ที่รูและ
เขาใจ) 

๔.๘ แสน
คน 

(รอยละ ๕ 
ของ

ประชาชน
ที่รูและ
เขาใจ) 

๔.๘ แสน
คน 

(รอยละ ๕ 
ของ

ประชาชน
ที่รูและ
เขาใจ) 

๑.๔๔  
ลานคน 

๒.๒ จํานวนกลุมเศรษฐกิจ
และสังคมในชุมชนที่นํา
ความรูเกี่ยวกับการ
สหกรณไปใช ในการ
ดําเนินงาน 

 รอยละ 
๒๐ 

ของกลุม
เศรษฐกิจ
และสังคม 

(เทียบ 
ปฐาน) 

รอยละ 
๒๐ 

ของกลุม
เศรษฐกิจ
และสังคม 

(เทียบ 
ปฐาน) 

รอยละ 
๒๐ 

ของกลุม
เศรษฐกิจ
และสังคม 

(เทียบ 
ปฐาน) 

รอยละ ๖๐ 

ของกลุม
เศรษฐกิจ
และสังคม 

(เทียบ 
ปฐาน) 

๒.๓ จํานวนเครือขาย
ความรวมมือของกลุม
เศรษฐกิจและสังคม 
สหกรณ/กลุมเกษตรกรที่
เกิดขึ้นทั้งทางดานการ
ผลิต การตลาดและ
การเงิน 

๓๔๔ 

เครือขาย 

รอยละ 
๑๕ (๕๒ 
เครือขาย) 

 

รอยละ 
๑๕ (๕๒ 
เครือขาย) 

 

รอยละ 
๑๕ (๕๒ 
เครือขาย) 

 

๑๕๖ 
เครือขาย 

๒.๔ สัดสวน ปริมาณธุรกิจ
ในระบบสหกรณตอมูลคา 
GDP ของประเทศไทย    

รอยละ ๑๙ รอยละ 
๒๐ 

รอยละ 
๒๐ 

รอยละ 
๒๐ 

รอยละ ๒๐ 

๒.๕ จํานวนสหกรณที่
ไดรับการจัดต้ัง สงเสริม  
พัฒนา และสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

๘,๐๘๗ สหกรณ รอยละ ๕ 
ของ

จํานวน
สหกรณ 
ปฐาน 
(๔๐๕ 

สหกรณ) 

รอยละ ๕ 
ของ

จํานวน
สหกรณ 
ปฐาน 
(๔๐๕ 

สหกรณ) 

รอยละ ๕ 
ของ

จํานวน
สหกรณ 
ปฐาน 
(๔๐๕ 

สหกรณ) 

๑,๒๑๕ 
สหกรณ 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

ปฐาน 

(ขอมูล ณ  
๑ ม.ค.๕๖) 

 

จํานวนเปาหมาย 

ป ๕๗ ป ๕๘ ป ๕๙ รวม 

๓. หนวยงานและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ไดรับการปฏิรูปหรือ
ปรับปรุงใหมี
เอกภาพและ
สอดคลองเพื่อ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานตาม
ระบบสหกรณเพิ่ม
มากขึ้น 

๓.๑หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ในขบวนการสหกรณไดรับ
การปฏิรูปใหมีความเปน
เอกภาพ 

 หนวยงานท่ีเกี่ยวของในขบวนการ
สหกรณไดรับการปฏิรูป 

 

๓.๒กฎหมายสหกรณ
ไดรับการปรับปรุงและ
พัฒนาใหเหมาะสมและ
สอดคลองเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของ
สหกรณ 

 กฎหมายสหกรณไดรับการปรับปรุง
และพัฒนาใหเหมาะสม 

 

 

 

ความคิดเห็นที่ประชุม 
๑. นางกัญญารัตนจิรจินดา  ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

เสนอความคิดเห็นวา ตามยุทธศาสตรในวาระแหงชาติดานการสหกรณท่ีกําหนดไว จะกอใหเกิดประโยชนตอ
การพัฒนาประเทศ  แตในตัวชี้วัดไดกําหนดไวเพียง ๓ ป (ป ๕๗ – ๕๙) นาจะกําหนดรายละเอียดของ
กิจกรรมไวใหชัดเจน  เพื่อที่จะใหแตละหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  กระทรวง
มีภารกิจที่เก่ียวของในยุทธศาสตรที่ ๑ และ ๒ รวมทั้งกระทรวงมีหนวยงานที่อยูในพื้นท่ี คือ นิคมสรางตนเอง  

๒. นายวิฑูรย  แนวพานิช  ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
ใหความคิดเห็นวา  การขับเคลื่อนในยุทธศาสตรที่ ๕ ประเด็นการแกไขกฏหมายสหกรณ ในเรื่องระยะเวลา
นอกเหนือการควบคุมที่จะดําเนินการใหแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลา  แตสําหรับประเด็นการปรับปรุง
โครงสรางสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและขบวนการสหกรณ  นาจะสามารถดําเนินการขับเคลื่อนไดเร็ว
กวา ๓ ป ควรกําหนดแผนการขับเคลื่อนเปนรายปใหชัดเจน 

๓. นายสมชาย  ชาญณรงคกุล  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  ใหความคิดเห็นวา  สําหรับ
ยุทธศาสตรที่ ๔ และ ๕ เห็นควรกําหนดตัวชี้วัดเปนแบบ Milestone เสนอใหคณะอนุกรรมการท่ีรับผิดชอบ
พิจารณาตอไป 

มติที่ประชุม  

เห็นชอบจํานวนเปาหมายตัวชี้วัดแตละปตามที่ฝายเลขานุการฯ นําเสนอ  ยกเวนตัวชี้วัดที่ 
๓.๑ และ ๓.๒ ใหจัดทําเปนMilestone แสดงความสําเร็จในการขับเคลื่อนในแตละป โดยใหนําเสนอให
คณะอนุกรรมการท่ีจะแตงตั้งพิจารณาตอไป 
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๓.๒.๒ แตงตั้งคณะอนุกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ 
ระดับจังหวัด 
 

 

                ผูชวยเลขานุการฯ  (อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ)  รายงานใหที่ประชุมทราบวา
เพ่ือใหการขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ สามารถขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการ  
บูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนจึง ขอเสนอใหมีการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณระดับจังหวัด โดยมีองคประกอบและ
อํานาจหนาที่ ดังนี้ 

 
๑) ผูวาราชการจังหวัด ประธานอนุกรรมการ 
๒) ปลัดจังหวัด  อนุกรรมการ 
๓) พัฒนาการจังหวัด อนุกรรมการ 
๔) ทองถ่ินจังหวัด อนุกรรมการ 
๕) เกษตรและสหกรณจังหวัด อนุกรรมการ 
๖) เกษตรจังหวัด อนุกรรมการ 
๗) ปศุสัตวจังหวัด อนุกรรมการ 
๘) ประมงจังหวัด อนุกรรมการ 
๙) ผูอํานวยการโครงการชลประทาน อนุกรรมการ 

๑๐) ปฏิรูปที่ดินจังหวัด อนุกรรมการ 
๑๑) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ อนุกรรมการ 
๑๒) พาณิชยจังหวัด อนุกรรมการ 
๑๓) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด อนุกรรมการ 
๑๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ทุกเขตพ้ืนที่ในจังหวัด 
อนุกรรมการ 

๑๕) ขนสงจังหวัด อนุกรรมการ 
๑๖) อุตสาหกรรมจังหวัด อนุกรรมการ 
๑๗) แรงงานจังหวัด อนุกรรมการ 
๑๘) พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด อนุกรรมการ 
๑๙) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด อนุกรรมการ 
๒๐) ประชาสัมพันธจังหวัด อนุกรรมการ 
๒๑) คลังจังหวัด อนุกรรมการ 
๒๒) สถิติจังหวัด อนุกรรมการ 
๒๓) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด อนุกรรมการ 
๒๔) ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัด อนุกรรมการ 
๒๕) ประธานหอการคาจังหวัด อนุกรรมการ 
๒๖) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด อนุกรรมการ 
๒๗) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด อนุกรรมการ 
๒๘) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด อนุกรรมการ 
๒๙) ผูแทนสหกรณทุกประเภทในจังหวัด อนุกรรมการ 
๓๐) ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด อนุกรรมการ 
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๓๑) สหกรณจังหวัด  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๓๒) นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ/ชํานาญการ อนุกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
๓๓) นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ/ชํานาญการ  

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 
อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 

อํานาจหนาที่ 
   1) อํานวยการ กํากับ และติดตามการขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณแตละประเด็น
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติระดับจังหวัด 
   ๒) กําหนดแนวทาง และสนับสนุนการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการในจังหวัดเพ่ือการ
ขับเคล่ือนวาระแหงชาติในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

    ๓) พิจารณาจัดทําแผนงาน/โครงการของจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระแหงชาติดาน
การสหกรณ 

    ๔) แตงตั้งคณะทํางานตามความเหมาะสม 
    ๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ

มอบหมาย 
 

 
  ความคิดเห็นที่ประชุม 

๑. นายสุรชัย ภูประเสริฐ  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง  ใหความคิดเห็นวา 
องคประกอบ ลําดับที่ ๒๙ ผูแทนสหกรณทุกประเภทในจังหวัดควรมีการกําหนดแนวทางในการคัดเลือกให
ชัดเจน 

๒. นายสมชาย  ชาญณรงคกุล อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  ใหความคิดเห็นวา  กรมสงเสริม
สหกรณจะกําหนดวิธีการคัดเลือกผูแทนสหกรณแตละประเภทในจังหวัดใหชัดเจน และใหแตงตั้ง  
โดยผูวาราชการจังหวัด    

 
  มติที่ประชุม  

๑. เห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการ
สหกรณระดับจังหวัด  

๒. องคประกอบ ลําดับที่ ๒๙ ผูแทนสหกรณทุกประเภทในจังหวัดใหกรมสงเสริมสหกรณ
กําหนดวิธีการคัดเลือกผูแทนสหกรณแตละประเภทในจังหวัดใหชัดเจน และใหแตงตั้งโดยผูวาราชการจังหวัด    

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ รางคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ 
                         ในแตละประเด็นยุทธศาสตร 
   

ผูชวยเลขานุการฯ  (อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ)  รายงานใหที่ประชุมทราบวาเพ่ือให
การขับเคลื่อนวาระแหงชาติสามารถดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรมจึงขอเสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ 
จํานวน ๖ คณะ ไดแก 

๑. คณะอนุกรรมการอํานวยการ กํากับ และติดตามการขับเคลื่อนวาระแหงชาติดาน
การสหกรณ ไปสูการปฏิบัติ โดยมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ 
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      1) อํานวยการ กํากับ และติดตามการขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ 
ไปสูการปฏิบัติ ในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

      2) ใหคําปรึกษา แนะนําในการขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ ไปสูการ
ปฏิบัติแกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในแตละยุทธศาสตร 

      3) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมเพื่ออํานวยการ กํากับ และติดตามการ
ขับเคล่ือนวาระแหงชาติดานการสหกรณไปสูการปฏิบัติใหสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

๒. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณยุทธศาสตรที่ ๑ 
สรางและพัฒนาการเรียนรูและทักษะการสหกรณสูวิถีชีวิตประชาชนในชาติไปสูการปฏิบัติ  

๓. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุมของ
ประชาชนดวยวิธีการสหกรณใหเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสูการปฏิบัติ  

๔. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ ๓ เพ่ิมศักยภาพเชื่อมโยงเครือขายระบบ
การผลิต การตลาด และการเงินของสหกรณไปสูการปฏิบัติ  

๕. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณ 
ใหเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณ ไปสูการปฏิบัติ  

๖. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปโครงสรางหนวยงานภาครัฐ 
ขบวนการสหกรณ และปรับปรุงกฎหมายสหกรณใหเอ้ือตอการพัฒนา ไปสูการปฏิบัติ   

คณะที่ ๒ - ๖ มีอํานาจหนาที่ 
   ๑) ประสานความรวมมือ เพื่อพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
   2)  กํากับ อํานวยการและดําเนินการ เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 

ที่กําหนดไว 
   ๓)  แตงตั้งคณะทํางานตามความเหมาะสม 
   ๔)  ดําเนินการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการ

ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
 
  สาํหรับรายชื่อองคประกอบคณะอนุกรรมการ ท้ัง ๖ คณะ  มีดังนี้  
 

๑. คณะอนุกรรมการอํานวยการ กํากับ และติดตามการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ 
ดานการสหกรณ ไปสูการปฏิบัติประกอบดวย 

 

(1) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประธานอนุกรรมการ 

(2) เลขาธิการสภาการศึกษา อนุกรรมการ 
(3) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อนุกรรมการ 
(4) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการ 
(๖) เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อนุกรรมการ 

(๗) เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน อนุกรรมการ 
(๘) อธิบดีกรมการปกครอง   อนุกรรมการ 
(๙) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อนุกรรมการ 
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(๑๐) อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อนุกรรมการ 

(๑๑) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ อนุกรรมการ 

(๑๒) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อนุกรรมการ 

(๑3) อธิบดีกรมการคาภายใน อนุกรรมการ 
(๑๔) อธิบดีกรมการคาระหวางประเทศ อนุกรรมการ 

(๑๕) อธิบดีกรมขนสงทางบก อนุกรรมการ 

(๑๖) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  อนุกรรมการ 

(๑๗) อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อนุกรรมการ 

(๑๘) อธิบดีกรมการขาว อนุกรรมการ 

(๑๙) อธิบดีกรมประมง อนุกรรมการ 

(๒๐) อธิบดีกรมปศุสัตว อนุกรรมการ 

(๒๑) อธิบดีกรมชลประทาน อนุกรรมการ 
(๒๒) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ อนุกรรมการ 
(๒๓) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อนุกรรมการ 
(๒๔) เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อนุกรรมการ 
(๒5) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง อนุกรรมการ 
(๒6) เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุกรรมการ 
(๒7) ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร อนุกรรมการ 
(๒8) ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ 

แหงประเทศไทย 
อนุกรรมการ 

(๒9) ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ อนุกรรมการ 
(30) ผูแทนคณะอนุกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ อนุกรรมการ 
(31) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ อนุกรรมการ 
(32) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ อนุกรรมการ 
(33) ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ อนุกรรมการ 
(34) ผูแทนสํานักงานโครงการสวนพระองคสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
อนุกรรมการ 

(35) ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย จํากัด 

อนุกรรมการ 

(36) ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด 

อนุกรรมการ 

(๓7) 
 

ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณเครดิต       
ยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 

อนุกรรมการ 

(๓8) ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมรานสหกรณแหง
ประเทศไทย จํากัด 

อนุกรรมการ 

(๓9) ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณบริการเดินรถ
แหงประเทศไทย จํากัด 

อนุกรรมการ 

(40) 
 

ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณผูเพาะเล้ียง
สัตวน้ําแหงประเทศไทย จํากัด 

 

 

อนุกรรมการ 
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(41) อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อนุกรรมการและ 
เลขานุการ 

(42) รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

(43) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ 
กรมสงเสริมสหกรณ 

อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

(44) ผูอํานวยการกองแผนงานกรมสงเสริมสหกรณ 
 

อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

(๔๕) ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 
๒. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณยุทธศาสตรที่ ๑สรางและ

พัฒนาการเรียนรูและทักษะการสหกรณสูวิถีชีวิตประชาชนในชาติไปสูการปฏิบัติประกอบดวย 
 

(1) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานอนุกรรมการ 

(2) รองเลขาธิการสภาการศึกษา อนุกรรมการ 
(3) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อนุกรรมการ 
(4) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ 
(๕) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการ 
(๖) รองเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อนุกรรมการ 

(๗) รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน อนุกรรมการ 
(๘) อธิบดีกรมการปกครอง   อนุกรรมการ 
(๙) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อนุกรรมการ 

(๑๐) อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น อนุกรรมการ 

(๑๑) อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อนุกรรมการ 

(๑๒) อธิบดีกรมการขาว อนุกรรมการ 
(๑3) อธิบดีกรมประมง อนุกรรมการ 

(๑๔) อธิบดีกรมปศุสัตว อนุกรรมการ 

(๑๕) อธิบดีกรมชลประทาน อนุกรรมการ 
(๑๖) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ อนุกรรมการ 

(๑๗) อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  อนุกรรมการ 
(๑๘) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ อนุกรรมการ 
(๑๙) ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร อนุกรรมการ 

(๒๐) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ อนุกรรมการ 
(๒๑) ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ อนุกรรมการ 
(๒๒) ผูแทนสํานักงานโครงการสวนพระองคสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
อนุกรรมการ 

(๒๓) ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย 
 

อนุกรรมการ 
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(๒๔) ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย จํากัด 

อนุกรรมการ 

(๒๕) ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด 

อนุกรรมการ 

(๒๖) ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณเครดิต       
ยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 

อนุกรรมการ 

(๒๗) ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมรานสหกรณแหง
ประเทศไทย จํากัด 

อนุกรรมการ 

(๒๘) ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ บริการเดิน
รถแหงประเทศไทย จํากัด 

อนุกรรมการ 

(๒9) ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณผูเพาะเล้ียง
สัตวน้ําแหงประเทศไทย จํากัด 

อนุกรรมการ 

(30) รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อนุกรรมการและ 
เลขานุการ 

(31) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 
การสหกรณกรมสงเสริมสหกรณ 

อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

(32) ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

(33) ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ   อนุกรรมการและ 
ผูชวยเลขานุการ 

3.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุมของ
ประชาชนดวยวิธีการสหกรณใหเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสูการปฏิบัติ 
ประกอบดวย 

(1) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานอนุกรรมการ 

(2) อธิบดีกรมการปกครอง   อนุกรรมการ 
(3) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อนุกรรมการ 
(4) อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อนุกรรมการ 

(5) อธิบดีกรมอนามัย อนุกรรมการ 
(6) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อนุกรรมการ 
(7) อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อนุกรรมการ 

(8) อธิบดีกรมการขาว อนุกรรมการ 
(9) อธิบดีกรมประมง อนุกรรมการ 

(10) อธิบดีกรมปศุสัตว อนุกรรมการ 

(11) อธิบดีกรมชลประทาน อนุกรรมการ 

(๑2) อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อนุกรรมการ 

(๑3) เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อนุกรรมการ 

(๑4) อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อนุกรรมการ 

(๑5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ อนุกรรมการ 
(๑6) ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร อนุกรรมการ 
(๑7) นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย อนุกรรมการ 
(๑8) นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 

 

อนุกรรมการ 
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(๑9) ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

(20) ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย จํากัด 

อนุกรรมการ 

(21) ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด 

อนุกรรมการ 

(22) ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณเครดิต       
ยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 

อนุกรรมการ 

(23) ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุม ราน สหกรณ แหง
ประเทศไทย จํากัด 

อนุกรรมการ 

(๒4) ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณบริการเดินรถ
แหงประเทศไทย จํากัด 

อนุกรรมการ 

(๒5) ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณผูเพาะเล้ียง
สัตวน้ําแหงประเทศไทย จํากัด 

อนุกรรมการ 

(๒6) รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  อนุกรรมการและ 
เลขานุการ 

(๒7) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ 
กรมสงเสริมสหกรณ 

อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

(28) ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

(๒9) ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ กรมสงเสริมสหกรณ อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

(30) ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น  
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   

อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 4. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ ๓ เพ่ิมศักยภาพเชื่อมโยงเครือขายระบบ
การผลิต การตลาด และการเงินของสหกรณไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 
 

(1) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประธานอนุกรรมการ 

(2) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อนุกรรมการ 

(3) อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม อนุกรรมการ 

(4) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อนุกรรมการ 

(๕) อธิบดีกรมการคาภายใน อนุกรรมการ 

(๖) อธิบดีกรมการคาระหวางประเทศ  อนุกรรมการ 

(๗) อธิบดีกรมขนสงทางบก อนุกรรมการ 

(๘) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง อนุกรรมการ 

(9) อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อนุกรรมการ 

(10) อธิบดีกรมการขาว อนุกรรมการ 
(11) อธิบดีกรมประมง อนุกรรมการ 
(12) อธิบดีกรมปศุสัตว อนุกรรมการ 

(13) อธิบดีกรมหมอนไหม อนุกรรมการ 

(14) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
 

อนุกรรมการ 
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(15) เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ 

อนุกรรมการ 

(16) ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อนุกรรมการ 

(17) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ อนุกรรมการ 

(๑8) อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อนุกรรมการ 
(๑9) ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ 

แหงประเทศไทย 
อนุกรรมการ 

(20) ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย จํากัด 

อนุกรรมการ 

(21) ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด 

อนุกรรมการ 

(22) ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณเครดิต 
ยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 

อนุกรรมการ 

(23) ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมรานสหกรณ 
แหงประเทศไทย จํากัด 

อนุกรรมการ 

(24) ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณบริการเดินรถ
แหงประเทศไทย จํากัด 

อนุกรรมการ 

(25) ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณผูเพาะเล้ียง
สัตวน้ําแหงประเทศไทย จํากัด 

อนุกรรมการ 

(26) ผูแทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร อนุกรรมการ 
(27) ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย อนุกรรมการ 
(๒8) รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ   อนุกรรมการและ

เลขานุการ 
(29) ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย อนุกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
(30) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณ   
อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 
 

 5. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณ 
ใหเปนเคร่ืองมือในการสรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณ ไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 
 

(1) อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ประธานอนุกรรมการ 

(2) ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ อนุกรรมการ 

(3) ผูแทนกระทรวงพาณิชย อนุกรรมการ 
(4) ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม อนุกรรมการ 
(5) ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย 
อนุกรรมการ 

(6) ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ 
(7) ผูแทนสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
อนุกรรมการ 

(8) ผูแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ อนุกรรมการ 

(9) ผูแทนสํานักงบประมาณ อนุกรรมการ 

(10) ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง อนุกรรมการ 
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(11) ผูแทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร อนุกรรมการ 

(12) ผูแทนธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย อนุกรรมการ 

(13) ผูแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อนุกรรมการ 

(14) ผูแทนมหาวิทยาลัยแมโจ อนุกรรมการ 

(15) ผูแทนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 

(16) ผูแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย อนุกรรมการ 
(๑7) ผูแทนชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด อนุกรรมการ 
(๑8) ผูแทนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด อนุกรรมการ 
(๑9) ผูแทนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด อนุกรรมการ 
(20) ผูแทนชุมนุมรานสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด อนุกรรมการ 
(21) ผูแทนชุมนุมสหกรณบริการเดินรถแหงประเทศไทย จํากัด อนุกรรมการ 
(22) ผูแทนชุมนุมสหกรณผูเพาะเล้ียงสัตวน้ําแหงประเทศไทย 

จํากัด 
อนุกรรมการ 

(23) ผูแทนคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรแหงประเทศไทย อนุกรรมการ 
 

(24) ผูอํานวยการกองแผนงาน  กรมสงเสริมสหกรณ อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

(25) ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

(26) ผูอํานวยการกลุมแผนงานกองแผนงาน  
กรมสงเสริมสหกรณ 
 

อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

  6. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปโครงสรางหนวยงานภาครัฐ 
ขบวนการสหกรณ และปรับปรุงกฎหมายสหกรณใหเอ้ือตอการพัฒนา ไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 
 

(1) อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ   ประธานอนุกรรมการ 

(2) ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง อนุกรรมการ 

(3) ผูแทนกรมสรรพากร อนุกรรมการ 

(4) ผูแทนกรมการขนสงทางบก  อนุกรรมการ 

(5) ผูแทนกรมการคาภายใน  อนุกรรมการ 

(6) ผูแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ  อนุกรรมการ 

(7) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน อนุกรรมการ 

(8) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อนุกรรมการ 

(9) ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  อนุกรรมการ 

(10) ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุกรรมการ 

(11) ผูแทนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อนุกรรมการ 
(12) ผูแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อนุกรรมการ 
(13) ผูแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อนุกรรมการ 
(14) ผูแทนมหาวิทยาลัยแมโจ อนุกรรมการ 
(15) ผูแทนมหาวิทยาลัยหอการคาไทย อนุกรรมการ 
(๑6) ผูแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  อนุกรรมการ 
(๑7) ผูแทนชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด อนุกรรมการ 
(๑8) ผูแทนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด อนุกรรมการ 
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(๑9) ผูแทนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด อนุกรรมการ 
(20) ผูแทนชุมนุมรานสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด อนุกรรมการ 
(21) ผูแทนชุมนุมสหกรณบริการเดินรถแหงประเทศไทย จํากัด อนุกรรมการ 
(22) ผูแทนชุมนุมสหกรณผูเพาะเล้ียงสัตวน้ําแหงประเทศไทย 

จํากัด 
อนุกรรมการ 

(23) ผูอํานวยการสํานักนายทะเบียนและกฎหมาย 
กรมสงเสริมสหกรณ 

อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

(24) ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ีกรมสงเสริมสหกรณ 
 

อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

(25) ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

  ความคิดเห็นที่ประชุม 

๑. นายสมชาย  ชาญณรงค  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  เสนอให 

     ๑.๑ ปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการ คณะที่ ๖ โดยเปลี่ยนตําแหนง

ประธานอนุกรรมการ คณะที่ ๖ จาก “อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ” เปน “ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ”  

และ  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  เปน อนุกรรมการและเลขานุการ  และ “ผูอํานวยการสํานักนายทะเบียน

และกฏหมาย” เปน อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     ๑.๒ ขอเพ่ิมเติมใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เปนอนุกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ  ในคณะอนุกรรมการ คณะที่ ๒ – ๖ 

๒. น.ส.พรรณีศรียุทธศักดิ์   ผูตรวจราชการกระทรวงแรงงานใหความคิดเห็นวา ในสวนของ

กระทรวงแรงงานมีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมแรงงานในสถานประกอบการใหมีสวัสดิการแกพนักงาน เชน มี

การจัดตั้งสหกรณออมทรัพยในสถานประกอบการ  จึงขอเสนอใหเพ่ิมชื่อผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงานเปนอนุกรรมการในยุทธศาสตรที่ ๑ และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนอนุกรรมการ 

ในยุทธศาสตรที่ ๓ 

๓. นายอิทธิพงศ  คุณากรบดินทรผูอํานวยการสํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตรกรมการคา
ภายในกระทรวงพาณิชย ไดเสนอขอแกไขตําแหนง “อธิบดีกรมการคาระหวางประเทศ” เปน “อธิบดีกรม
สงเสริมการคาระหวางประเทศ” ในคณะอนุกรรมการ คณะที่ ๑ ลําดับที่ ๑๔ และ คณะท่ี ๔ลําดับที่ ๖ 

๔. นายสุรพล  ปตตานี  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ใหความ

คิดเห็นวา  มีรายชื่อหนวยงานในสังกัดกระทรวงเปนคณะอนุกรรมการในระดับจังหวัด  แตไมมีรายชื่อผูแทน

หนวยงานในคณะอนุกรรมการ ท้ัง ๖ คณะ 

 

 

 

 

 

 

 




