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ขอเสนอเชงินโยบายในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ 

สนันิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
ตอ  

คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ (คพช) 
 

------------------------------------------------------------ 
 

  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยในฐานะองคกรกลางของขบวนการสหกรณไทย ที่เปน
หนวยงานตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ดังบัญญัติไวตามมาตรา 108 
และมาตรา 110 ในการสงเสรมิกิจการสหกรณทุกประเภททั่วประเทศใหมีความเจริญกาวหนาอันมิใชการแสวงหา
กาํไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  รวมถึงการรวมมือกับรัฐบาลในการสงเสริมสหกรณเพื่อใหเกิดประโยชนแกสหกรณ
อยางแทจริง 
  ในการนี้   สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  จึงสรุปเปนขอเสนอเชิงนโยบาย  เพื่อให
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ  กําหนดเปน  นโยบายเพื่อการพัฒนา  ดังนี ้
 
ประเด็นที่     1.    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสหกรณ 
  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยโดยการสนับสนุนของรัฐ ลงทุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสหกรณซึ่งสามารถแสดงขอมูลรายสหกรณ เกี่ยวกบั จํานวนสมาชิก ทุนเรือนหุน ทุนสํารอง จํานวนเงิน
รับฝาก จํานวนเงินใหกูยืม หน้ีสิน เงินฝาก ประเภทบริการ ประเภทสินคา ปญหา ความตองการ และอ่ืนๆ ท้ังน้ี 
เพ่ือเปนขอมูลพื้นฐานกลางในการพัฒนาสหกรณและการเช่ือมโยงเครือขายการผลิต การตลาด และการเงิน 
ตลอดจนเปนชองทางการรายงานธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ โดยทุกสหกรณสามารถเช่ือมตอฐานขอมูล
กลางน้ีได เนื่องจากขบวนการสหกรณ   ยงัไมมีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐานขอมูลกลาง  และสหกรณบางสวนยัง
ไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  แผนดําเนินงาน 
  1. ใหสันนิบาตสหกรณฯ ในฐานะหนวยงานกลางของสหกรณไทย   เปนผูรับผิดชอบในการจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศสหกรณ 
  2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมสงเสริมสหกรณ สนับสนุนทุนดําเนินงานแกสันนิบาต
สหกรณ ทั้งในรูปของเงินสนับสนุน และเงินกูยืมในอัตราดอกเบ้ียตํ่า 
  3. สันนิบาตสหกรณฯ รวมกับกรมสงเสริมสหกรณ   และกรมตรวจบัญชีสหกรณซ่ึงมีสํานักงาน
อยูในแตละจังหวัด  จัดเก็บขอมูลตามความตองการ  สาํหรับการจัดทําขอมูลสารสนเทศสหกรณ 
  4. สันนิบาตสหกรณฯ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ รณรงค และสนับสนุน
ใหสหกรณและบุคลากรใชระบบเทคโนโลยีสําหรับการเรียนรูและการเชื่อมโยงอยางแพรหลาย 
  5. การพัฒนาขอมูลใหเปนปจจุบันนั้น ใหสหกรณทุกแหง  จัดสงขอมูลสารสนเทศของสหกรณ
มายังสันนิบาตสหกรณฯ เปนรายเดือน เพื่อใหสันนิบาตสหกรณฯ จัดทําขอมูลสารสนเทศสหกรณใหถูกตอง 
ครบถวน และเปนปจจุบัน 
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  6.  สหกรณทุกแหง  มีหนาท่ีสงรายงานกิจการของสหกรณใหสันนิบาตสหกรณ เพื่อวิเคราะห
และประมวลผลขอมูลเปนระบบสารสนเทศสหกรณ ใชรวมกันทุกหนวยงาน 
 
ประเด็นที่   2. ยกระดับศักยภาพของสหกรณใหเปนกลไกทางเศรษฐกิจของชุมชน 
  รัฐบาล โดยกระทรวงที่เ ก่ียวของ  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ
ระดับประเทศ  ยกระดับการบริหารจัดการของสหกรณ และรวมมือกับเอกชนในการยกระดับศักยภาพของสหกรณ
ในดานกระบวนการผลิตเพื่อกาวสูการผลิตแบบเกษตรอุตสาหกรรม การสรางนวัตกรรมใหม สรางความ
หลากหลายและมาตรฐานของสินคาสหกรณโดยเฉพาะอยางย่ิงสินคาทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลคาสินคา เพิ่ม
ความสามารถการแขงขัน และสหกรณสามารถถายทอดองคความรูสูชุมชน ตลอดจนรวมมือกับเอกชนในการสราง
เครอืขายสําหรับรองรับและการกระจายสินคาสูตลาดทั้งในประเทศ และตางประเทศ อันจะนําไปสูการสรางธุรกิจ
และรายไดแกชุมชนในระดับฐานราก 
  แผนดําเนินงาน 
  1. จัดกลุมสหกรณเพื่อการพัฒนา 
  รัฐ สันนิบาตสหกรณฯ และชุมนุมสหกรณระดับประเทศ จัดกลุมสหกรณใหชัดเจนสําหรับ 
การพัฒนาเพื่อใหเกิดความเขมแข็งและมีพลังโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสหกรณ 
  2. การยกระดับการบริหารจัดการของสหกรณ 
   2.1 สันนิบาตสหกรณฯ และชุมนุมสหกรณระดับประเทศ จัดโครงการหรือกิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหารสหกรณ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสหกรณ ในรูปแบบของสถาบัน
พิทยาลงกรณ และสงเสริมใหสหกรณใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการบริหารจัดการสหกรณ เชน การใชโปรแกรม
ตาง ๆ เปนตน 
   2.2 สันนิบาตสหกรณฯ ชุมนุมสหกรณระดับประเทศ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ เพิ่มขีดความสามารถใหแกสหกรณในการจัดทําบัญชีและงบการเงิน การใชขอมูลทางการเงิน การ
บัญชี การวางแผนทางธุรกิจ การยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ และการพัฒนาศักยภาพของ
ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
  3. การยกระดับศกัยภาพของสหกรณในดานกระบวนการผลิต 
  รัฐ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณระดับประเทศ ลงนามความรวมมือกับภาค
ธุรกิจเอกชนเพื่อถายทอดองคความรูและยกระดับศักยภาพของสหกรณ (ตําบลหรืออําเภอละ 1 สหกรณ) ในการ
พัฒนาสินคาสหกรณโดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ เพิ่มความสามารถทางการ
แขงขัน และเพื่อใหสหกรณสามารถถายทอดองคความรูสูชุมชน ดังนี้ 
   3.1 กระบวนการผลิตเพื่อกาวสูการผลิตแบบเกษตรอุตสาหกรรม 
   3.2 การสรางนวัตกรรมใหมและความหลากหลายของสินคา 
   3.3 การสรางคุณภาพและมาตรฐานของสินคา 
   3.4 รัฐ สันนิบาตสหกรณฯ และชุมนุมสหกรณระดับประเทศ สรางและพัฒนาตราสินคา
สหกรณใหเปนที่แพรหลายเพื่อสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานสินคาสหกรณ 
  4. การสรางเครือขายการตลาดสําหรับรองรับและกระจายสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ 
  รัฐ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณระดับประเทศรวมมือกับภาคเอกชน ใน
การสรางเครือขายสําหรับรองรับและกระจายสินคาสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้ 
   4.1 การสรางตลาดหรือรานคาในชุมชนและแหลงทองเท่ียว สงเสริมใหสหกรณกระจาย
สินคาใหแกรานคาในชุมชนและแหลงทองเที่ยว ท้ังในระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค ซึ่งรานคา
เหลานี้มีเวลาทําการที่นานกวาเวลาทําการของสหกรณ (เวลาประชาชน) และไมตองใชตนทุนมาก 
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   4.2 สรางเครือขายทางการตลาดระหวางสหกรณ 
   4.3 สรางเครือขายระหวางสหกรณและภาคธุรกิจ  รานคาโมเดรินเทรด 

    4.4 แสวงหาชองทางการสงออกและตลาดตางประเทศ                                                                                                        

4.5    การสรางตลาดออนไลนท้ังในประเทศและตางประเทศ 

ประเด็นที่    3.    สงเสริมใหสหกรณเปนสถาบันการเงินของชุมชน 
  รัฐจัดใหมีกองทุนกลางทางการเงินของสหกรณเพื่อทําหนาที่บริหารจัดการการเงินของสหกรณ
สรางระบบคุมครองเงินฝาก และมีระบบการบริหารการเงินที่มีคุณภาพเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกสมาชิกและ
ประชาชนทั่วไป และสงเสริมใหสหกรณเปนสถาบันการเงินของชุมชนเพื่อเปนองคกรการเงินฐานรากที่มีความ
เขมแข็ง เปนชองทางในการออมและเปนแหลงระดมทุนที่มีความสําคัญของสงัคมและชุมชน 
  แผนดําเนินงาน 
  1. รัฐตรากฎหมายจัดตั้งศูนยกลางการเงินของสหกรณ  เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการการเงิน
ของสหกรณทุกประเภท สรางระบบคุมครองเงินฝาก และมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพเพื่อสรางความ
เชื่อมั่นใหแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป 
  2. รฐัสรางระบบรายงานธุรกรรมทางการเงนิของสหกรณ 
  3. รัฐตรากฎหมายจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ  โดยแหลงเงินทุนมา
จาก  กําไรสุทธิ  หรือ ทุนสํารอง  ของสหกรณและบริหารงานโดยสหกรณภายใตการกํากับดูแลของรัฐ 
  4. รัฐแกไขกฎหมายใหวัด โรงเรียน องคกรไมแสวงหากําไร ภายในชุมชน สามารถฝากเงินกับ
สหกรณได 
  5. รัฐใชสหกรณเปนแหลงพักและกระจายเงินสนับสนุนหรือเงินโครงการของรัฐบาลเพื่อไปยัง
ชุมชน เชน เงินสนับสนุน เงินกองทุนหมูบานและเงนิอ่ืน เปนตน 
  6. รัฐ สันนิบาตสหกรณฯ และชุมนุมสหกรณระดับประเทศ พัฒนาสหกรณเปนแหลงเงินทุนที่มี
ตนทุนต่ําแกชุมชน สงเสริมการออมและการจัดสวัสดิการแกชุมชน 
  7. รฐั สันนิบาตสหกรณฯ และชุมนุมสหกรณระดับประเทศ สงเสรมิการสรางความเชื่อมั่นตอการ
ทําธุรกรรมทางการเงนิของสหกรณ และจัดลําดับความนาเชื่อถือของสหกรณ 
  8. กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ สันนิบาตสหกรณฯ และชุมนุมสหกรณ
ระดับประเทศ รวมพัฒนาการบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาลใหแกสหกรณ 
 
ประเด็นที่   4. พัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรในขบวนการสหกรณ 
  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณระดับประเทศ  พัฒนาความรูความสามารถ
ของบุคลากรในขบวนการสหกรณ และจัดตั้งสถาบันการศึกษาดานบริหารจัดการสหกรณโดยเฉพาะ เพื่อยกระดับ
ศักยภาพของบุคลากรในขบวนการสหกรณ 
  แผนดําเนินงาน 
  1. กรมสงเสริมสหกรณ สันนิบาตสหกรณฯ และกระทรวงศึกษาธิการ ปลูกฝงอุดมการณ 
หลักการและวิธีการสหกรณแกชุมชนโดยการมีสวนรวมของสถาบันการศกึษาในพื้นที่เพื่อใหไดบุคลากรท่ีดี ซื่อสัตย 
และมีธรรมาภิบาล มาบริหารงานสหกรณในรุนตอไป 
  2. สันนิบาตสหกรณฯ และชุมนุมสหกรณระดับประเทศ รวมจัดตั้งวิทยาลัยการสหกรณโดยการ
สนับสนุนของเอกชนในเรื่องของที่ดิน 
  3. รฐัสนบัสนุนเงินทุนชวยเหลือและเงินกูในอัตราดอกเบี้ยต่ํา  (โดยเฉพาะสหกรณในภาคเกษตร) 
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  4. สันนิบาตสหกรณฯ ชุมนุมสหกรณระดับประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดหลักสูตร
และรายละเอียดท่ีเก่ียวของ 
  5.. สันนิบาตสหกรณฯ ขออนุญาตจัดต้ังวิทยาลัยสหกรณโดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนแนวทาง 
  6. หลักสูตร กําหนดโดยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของ 
   6.1 กรรมการดําเนินการสหกรณ 
   6.2 ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
   6.3 ผูจัดการสหกรณ 
   6.4 บุคลากรสหกรณและสมาชิก 
    -ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    -ดานการสรางนวัตกรรม 
    -ดานการพัฒนาสินคา 
    -ดานการตลาด 
    -ดานการเงิน 
    -ดานการบัญชี 
    -ดานเกษตรกรรม 
ประเด็นที่  5. ปรับปรุงกฎหมายใหเอื้อตอการพัฒนาสหกรณ 
  รัฐบรรจุบทบัญญัติเก่ียวกับการสงเสริม สนับสนุน คุมครอง และสรางเสถียรภาพความมั่นคง
ใหแกระบบสหกรณในรัฐธรรมนูญอันจะเปนฐานตั้งตนใหสหกรณไดรับการสงเสริม สนับสนุน และคุมครองจากรัฐ 
สําหรับการเปนเครื่องมือของรัฐในการทําหนาที่ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกและชุมชน ตลอดจน
ปฏิรูปกฎหมายสหกรณใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจของสหกรณทามกลางการแขงขันของภาคสวนธุรกิจตาง ๆ ลด
ความลาชา ความซ้ําซอน และขอจํากัดในการดําเนินกิจการสหกรณ 
  แผนดําเนินงาน 
  1. รฐับรรจุบทบัญญัติเกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน คุมครอง และสรางเสถียรภาพความมั่นคง
ใหแกระบบสหกรณในรัฐธรรมนูญอันจะเปนฐานตั้งตนใหสหกรณไดรับการสงเสรมิ สนับสนุน และคุมครองจากรัฐ 
  2. กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ สันนิบาตสหกรณฯ และชุมนุมสหกรณ
ระดับประเทศ  รวมศึกษาและวิจัย  เพื่อแกไขเพิ่มเติมกฎหมายใหเอ้ือตอการดําเนนิงานของสหกรณ เชน 
   2.1 การจัดตั้งศูนยกลางการเงินของสหกรณและกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินของ
สหกรณระบบสหกรณ 
   2.2 การกําหนดอํานาจกระทําการของสหกรณแตละประเภท  ใหมีความเหมาะสมในเชิงที่
สามารถเปดกวางและเอ้ือตอการดําเนินงานของสหกรณตามสภาพสังคมที่พัฒนาขึ้น การลงทุน และการรวมทุนกับ
หนวยงานหรือเอกชนที่มั่นคง 
   2.3 การเปดโอกาสใหบุคลากรที่มีศักยภาพสามารถเขามาบริหารงานสหกรณไดอยาง
ตอเนื่องภายใตหลักการประชาธิปไตย ซึ่งจะเปนประโยชนตอสหกรณขนาดเล็กซึ่งมีอยูจํานวนมาก 
   2.4 การกําหนดใหสหกรณตางประเภทสามารถรวมตัวกันเปนชุมนุมสหกรณได เพื่อเปน
เครอืขายและความรวมมือระหวางสหกรณ 
   2.7 แยกหนวยงานกํากับและตรวจสอบออกจากหนวยงานสงเสริมสหกรณ 
   2.8 การกํากับดูแล การตรวจสอบ และการยับยั้งการดําเนินงานของสหกรณ 
  3. กรมสงเสริมสหกรณและกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอรัฐบาลเพื่อแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
สหกรณ 
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ขอเสนอเชิงนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ 
สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย  

ตอ  
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ (คพช) 

 

 

 

 

  

พัฒนาสหกรณ

พัฒนาสังคม
พัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน
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สหกรณ

สหกรณยุคใหม

สังคมอบอุน
เศรษฐกิจ

ชุมชนเขมแข็ง

ปรับปรุง
กฎหมายใหเอ้ือ
ตอการพัฒนา

สถาบันการเงิน
ของชมุชน

สถาบนัการศึกษา
ดานสหกรณ

สรางความ
เขมแข็งสูเกษตร
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ขอเสนอเชิงนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



7 
 

ขอเสนอเชิงนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ 
สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย  

ตอ  
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ (คพช) 

 
 

 

 

 1. ธุรกิจของชุมชนจะทําใหเกิดการจางงานและ
รายไดอันจะเปนตัวโนมนําใหวัยแรงงานไมละท้ิงถิ่นฐาน ไมมุงสู
สังคมแออัด ครอบครัวพรอมหนา และความเจริญกระจายไปตาม
สังคมตางๆ 
 2. ส ง เสริมการใชระบบสหกรณในการดําเ นิน
ชีวิตประจําวัน 
 ๓. สรางคุณคาและความตระหนักรูในคุณประโยชน
ของสหกรณ รวมถึงสงเสริมใหสหกรณใหความสําคัญกับการจัด
สวัสดิการแกชุมชน 

 1. สหกรณ นํา เทคนิ คกระบวนกา รผ ลิตและ
เทคโนโลยท่ีีไดรับการถายทอดมาพัฒนาผลิตภัณฑและถายทอดสู
สมาชิก กลุมอาชีพ และชุมชน เพ่ือกาวสูเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อ
เพิ่มมูลคา มาตรฐาน และสรางความหลากหลายของผลิตภัณฑ 
อันจะกอใหเกิดธุรกิจชุมชนและการสรางรายไดที่ม่ันคง 
 2. สห กรณ ส ร า ง นวั ต ก รรม ใ ห ม  แ ล ะ ค วา ม
หลากหลายของผลิตภัณฑใหแกชุมชนสหกรณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สินคาทางการเกษตร สรางแบบอยางและตนแบบธุรกิจแกชุมชน 
 3. ชุมชนไดรับการถายทอดความรูหรือเทคโนโลยี
เฉพาะดาน เชน การผลิต การแปรรูป เปนตน 
 4. รัฐ เอกชน และสหกรณสรางตลาดหรือชองทาง
การตลาดทั้งระบบตลาดทั่วไปและตลาดออนไลน เพื่อเปน
เครือขายสําหรับการกระจายสินคาชุมชนสูตลาดสินคาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 
 5. เมื่อชุ มชนก าว สู เกษตรอุตสาหกรรมและ มี
ชองทางการตลาด ยอมกอใหเกิดธุรกิจของชุมชน และการสราง
รายไดอยางเหมาะสม 
 

 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสหกรณ 
 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยโดยการสนับสนุนของรัฐ ลงทุนและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสหกรณซ่ึงสามารถแสดงขอมูลรายสหกรณ เก่ียวกับ จํานวน
สมาชิก ทุนเรือนหุน ทุนสํารอง จํานวนเงินรับฝาก จํานวนเงินใหกูยืม หน้ีสิน เงินฝาก 
ประเภทบริการ ประเภทสินคา ปญหา ความตองการ และอ่ืนๆ ท้ังน้ี เพื่อเปนขอมูล
พื้นฐานกลางในการพัฒนาสหกรณและการเชื่อมโยงเครือขายการผลิต การตลาด และ
การเงิน ตลอดจนเปนชองทางการรายงานธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ โดยทุก
สหกรณสามารถเช่ือมตอฐานขอมูลกลางนีไ้ด 
 2. ยกระดับศักยภาพของสหกรณใหเปนกลไกทางเศรษฐกิจของชมุชน 
 รัฐ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณระดับประเทศ
ยกระดับการบริหารจัดการของสหกรณ และรวมมือกับเอกชนในการยกระดับศักยภาพ
ของสหกรณในดานกระบวนการผลิตเพ่ือกาวสูการผลิตแบบเกษตรอุตสาหกรรม การสราง
นวัตกรรมใหม ความสรางความหลากหลายและมาตรฐานของสินคาสหกรณโดยเฉพาะ
อยางยิ่งสินคาทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลคาสินคา เพิ่มความสามารถการแขงขัน และ
สามารถถายทอดองคความรูสูชุมชน ตลอดจนรวมมือกับเอกชนในการสรางเครือขาย
สําหรับรองรับและการกระจายสินคาสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ อันจะนําไปสู
การสรางธรุกิจและรายไดแกชุมชนในระดับฐานราก 
 3. สงเสริมใหสหกรณเปนสถาบันการเงินของชุมชน 
 รัฐจัดใหมีกองทุนกลางทางการเงินของสหกรณเพื่อทําหนาที่บริหารจัดการ
การเงินของสหกรณสรางระบบคุมครองเงินฝาก และมีระบบการบริหารการเงินท่ีมี
คุณภาพเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป และสงเสริมใหสหกรณ
เปนสถาบันการเงินของชุมชนเพ่ือเปนองคกรการเงินฐานรากที่มีความเขมแข็ง เปน
ชองทางในการออมและเปนแหลงระดมทุนท่ีมีความสําคัญของสังคมและชุมชน 
 4. พัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรในขบวนการสหกรณ 
 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณระดับประเทศพัฒนา
ความรูความสามารถของบุคลากรในขบวนการสหกรณ และจัดต้ังสถาบันการศึกษาดาน
บริหารจัดการสหกรณโดยเฉพาะ เพื่อยกระดับศกัยภาพของบุคลากรในขบวนการสหกรณ 
 5. ปรับปรุงกฎหมายใหเอื้อตอการพัฒนาสหกรณ 
 รัฐบรรจุบทบัญญัติเกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน คุมครอง และสราง
เสถียรภาพความมั่นคงใหแกระบบสหกรณในรัฐธรรมนูญอันจะเปนฐานตั้งตนใหสหกรณ
ไดรับการสงเสริม สนับสนุน และคุมครองจากรัฐ สําหรับการเปนเครื่องมือของรัฐในการ
ทําหนาท่ีขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจและสังคมและชุมชน ตลอดจนปฏิรูปกฎหมายสหกรณ 
ใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจของสหกรณทามกลางการแขงขันของภาคสวนธุรกิจ 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1. รัฐบรรจุบทบัญญัติเก่ียวกับการสงเสริม สนับสนุน คุมครอง 

พัฒนา
สหกร

 

พัฒนาสังคม 

 

พัฒนา 

เศรษฐกิจชุมชน 


