
CPD Planning Division

กองแผนงาน กรมส่งเสรมิสหกรณ์

การพัฒนาความเขม้แขง็ของสหกรณภ์าคการเกษตร

ภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ
โครงการประชมุเชงิปฏิบตักิารตดิตามผลการพัฒนาความเขม้แขง็สหกรณภ์าคการเกษตร

เพื่อเปน็กลไกในการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากของประเทศ วันพฤหสับดทีี ่5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์
ผู้อ านวยการกองแผนงาน



สหกรณก์ารเกษตร 4,249 แห่ง สมาชกิ 6.244 ล้านคน   

สหกรณป์ระมง         103 แห่ง สมาชกิ 0.014 ล้านคน 

สหกรณน์คิม            91 แห่ง สมาชกิ 0.191 ล้านคน

ข้อมลูสหกรณภ์าคการเกษตรในประเทศไทย (ณ 30 กันยายน 2563)

ทุนด าเนนิงาน และปรมิาณธรุกจิ ของสหกรณ์ภาคการเกษตร

• ทุนด าเนนิงานรวมทัง้สิน้ 297,815.31 ล้านบาท

• ปริมาณธรุกจิรวม 352,741.13 ล้านบาท

สหกรณ์ภาคการเกษตร 4,443 แห่ง สมาชกิ 6.449 ล้านคน



สหกรณ์ภาคการเกษตร 4,443 แห่ง

ผลประเมนิการจดัระดบัความเขม้แขง็สหกรณ์ ปี 2563 จ าแนกตามประเภท

ชั้น 1 : 524 แห่ง    (11.79%)

ชั้น 2 : 2,606 แห่ง  (58.66%)

ชั้น 3 : 358 แห่ง    (8.06%)

ชั้น 4 : 955 แห่ง    (21.49%)

ชั้น 1 

ชั้น 2

ชั้น 3

ชั้น 4

 สหกรณภ์าคการเกษตรมี

ความเข้มแข็ง อยู่ระดับชัน้ 1 

และ ชั้น 2 จ านวน 3,130 แห่ง 

(89.74% ของสหกรณ์ที่

ด าเนนิงาน)



นโยบายของนายกรฐัมนตร ี

พลเอกประยทุธ ์จันทรโ์อชา  

ความส าคญัของการพฒันาสหกรณ์

“ต้องการพฒันาสหกรณใ์ห้เขม้แขง็

เพื่อเพิม่ศกัยภาพในบทบาทหน้าทีช่่วยเหลอื

เกษตรกรและเปน็กลไกในการพฒันา

เศรษฐกจิฐานรากของประเทศ” 



•บทบัญญัตติามรัฐธรรมนูญ 2560

“มาตรา 75 รัฐพงึสง่เสรมิ สนับสนนุ คุ้มครอง และสรา้งเสถยีรภาพใหแ้ก่

ระบบสหกรณ์ประเภทตา่ง ๆ”

•ยุทธศาสตรช์าตแิละแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ

(พ.ศ. 2561- 2580)

•แผนพฒันาการสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)

ความส าคญัของการพฒันาสหกรณ์



•ยุทธศาสตรช์าตแิละและแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ
- ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เกี่ยวขอ้งใน 2 ด้าน 

- ด้านการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 

- ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

- แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิเกี่ยวขอ้งใน 3 ประเดน็ 

- ประเดน็การเกษตร  ประเดน็พลงัทางสงัคม  และ 

ประเดน็เศรษฐกจิฐานราก

ความส าคญัของการพฒันาสหกรณ์



-แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิประเดน็การเกษตร

- เกษตรอตัลกัษณพ์ืน้ถิน่ 

- เกษตรปลอดภยั

- เกษตรชวีภาพ

- เกษตรแปรรปู

- เกษตรอจัฉรยิะ

-การพฒันาระบบนเิวศการเกษตร

ความส าคญัของการพฒันาสหกรณภ์าคการเกษตร



- เกษตรอตัลกัษณพ์ืน้ถิน่ : ขยายการผลติสนิคา้เกษตรอตัลกัษณ์เพิม่ขึน้

ส่งเสรมิและพฒันาผลติภณัฑท์างการเกษตรทีม่เีอกลกัษณเ์ฉพาะถิน่ ซึ่งมี

ความเปน็อตัลกัษณข์องชมุชนทีท่ าการผลติสนิคา้เกษตร รวมถึงสนิค้า GI

- เกษตรปลอดภยั : ขยายการผลติสนิคา้เกษตรปลอดภยัทีไ่ด้รบัการยอมรบั

จากผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้

พัฒนาคณุภาพมาตรฐานการผลติสนิคา้เกษตรทีป่ลอดภยั รวมถงึการท า

เกษตรอนิทรยีต์ัง้แตร่ะดบัอนิทรยีว์ถิีชาวบา้นจนถงึเชงิพาณิชย์

ความส าคญัของการพฒันาสหกรณภ์าคการเกษตร



- เกษตรชีวภาพ : การขยายการผลติสนิค้าเกษตรชีวภาพเพิม่ขึน้

ส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม การผลติพชืสมนุไพร 

และการน าวตัถุดบิเหลอืทิง้ทางการเกษตรมาสรา้งมลูคา่เพิม่ รวมถงึการ

รวมกลุม่ผู้ผลติสนิคา้ในลกัษณะกลุม่อาชพีและวสิาหกจิ

- เกษตรแปรรปู : สินคา้เกษตรแปรรปูและผลติภณัฑม์มีลูคา่เพิม่ขึน้

ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการแปรรปูสนิค้าเกษตร รวมถงึการควบคมุ

คุณภาพ ความปลอดภยั การขนสง่และบรรจภุณัฑท์ีเ่หมาะสม

ความส าคญัของการพฒันาสหกรณภ์าคการเกษตร



- เกษตรอจัฉรยิะ : สินค้าเกษตรทีน่ าเทคโนโลยมีาใชใ้นการผลติมมีลูคา่และ

ผลผลติตอ่หนว่ยเพิม่ขึน้

ส่งเสรมิการน าผลวจิยัและเทคโนโลยมีาใชใ้นกระบวนการผลติสนิคา้เกษตรเพือ่

เพิ่มประสทิธภิาพการผลติทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ โดยการถา่ยทอดและ

สนับสนนุเทคโนโลยใีหแ้กเ่กษตรกรในราคาทีเ่ขา้ถงึได ้ส่งเสรมิและสนบัสนนุ

การท าระบบฟารม์อจัฉรยิะ รวมถงึการน าขอ้มลูมาใชใ้นการวางแผน

ปรับเปลีย่นกระบวนการผลติสนิคา้ตามความตอ้งการของตลาด

-

ความส าคญัของการพฒันาสหกรณภ์าคการเกษตร



-การพฒันาระบบนเิวศการเกษตร : สหกรณม์คีวามเขม้แขง็ในระดบั 1 และ 2

ร้อยละ 88

ส่งเสรมิการรวมกลุม่เกษตรกรโดยใหค้วามส าคัญกบัมาตรการสนบัสนนุทีจ่ะ

ช่วยใหก้ารสรา้งมลูค่าในภาคเกษตรมคีวามตอ่เนือ่งและเปน็รปูธรรม 

ด้วยการพฒันาประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

สินค้าและผลติภณัฑ์

ภายใตบ้รบิทของการผลติสนิค้าเกษตรอตัลกัษณ ์เกษตรชีวภาพ เกษตร

ปลอดภยั เกษตรแปรรปู และเกษตรอจัฉรยิะ 

-

ความส าคญัของการพฒันาสหกรณภ์าคการเกษตร



ตั้งแตป่งีบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา กรมส่งเสรมิสหกรณไ์ดด้ าเนนิการพฒันาความเข้มแขง็

ของสหกรณ ์เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายตามยุทธศาสตรช์าติ ผ่านงาน/โครงการทีส่ าคญั เช่น

 โครงการพฒันาสถาบันเกษตรกรจดัเก็บพชืผลทางการเกษตร (แก้มลงิ) (ปี 2561)

 โครงการสนบัสนนุอปุกรณแ์ปรรปูผลผลติทางการเกษตร (ปี 2561)

 โครงการเพิม่ศกัยภาพการรวบรวมและแปรรปูยางพาราในสถาบนัเกษตรกร (ปี 2561) 

 โครงการพฒันาศักยภาพการด าเนนิธรุกจิของสหกรณ ์กลุ่มเกษตรกร และธรุกิจชมุชน (ปี 2563)

 โครงการสง่เสรมิเกษตรอนิทรยีใ์นสหกรณใ์นพืน้ทีน่คิมสหกรณ ์(ปี 2563)

 โครงการสง่เสรมิปุย๋ผสมใชเ้องผ่านสหกรณก์ารเกษตรเพือ่ลดตน้ทนุการผลิตใหแ้กเ่กษตรกร (ปี 2563)

การขบัเคลือ่นงานของกรมส่งเสรมิสหกรณ์



ขอบคุณ


