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ขอเสนอเชิงนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ตอ
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ (คพช)
-----------------------------------------------------------สั นนิบ าตสหกรณ แ หง ประเทศไทยในฐานะองค ก รกลางของขบวนการสหกรณ ไ ทย ที่ เ ป น
หนวยงานตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ดังบัญญัติไวตามมาตรา 108
และมาตรา 110 ในการสงเสริมกิจการสหกรณทุกประเภททั่วประเทศใหมีความเจริญกาวหนาอันมิใชการแสวงหา
กําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน รวมถึงการรวมมือกับรัฐบาลในการสงเสริมสหกรณเพื่อใหเกิดประโยชนแกสหกรณ
อยางแทจริง
ในการนี้ สั น นิ บ าตสหกรณ แ ห ง ประเทศไทย จึ ง สรุ ป เป น ข อ เสนอเชิ ง นโยบาย เพื่ อ ให
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ กําหนดเปน นโยบายเพื่อการพัฒนา ดังนี้
ประเด็นที่

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสหกรณ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยโดยการสนับสนุนของรัฐ ลงทุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสหกรณซ่งึ สามารถแสดงขอมูลรายสหกรณ เกี่ยวกับ จํานวนสมาชิก ทุนเรือนหุน ทุนสํารอง จํานวนเงิน
รับฝาก จํานวนเงินใหกูยืม หนี้สิน เงินฝาก ประเภทบริการ ประเภทสินคา ปญหา ความตองการ และอื่นๆ ทั้งนี้
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานกลางในการพัฒนาสหกรณและการเชื่อมโยงเครือขายการผลิต การตลาด และการเงิน
ตลอดจนเปนชองทางการรายงานธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ โดยทุกสหกรณสามารถเชื่อมตอฐานขอมูล
กลางนี้ได เนื่องจากขบวนการสหกรณ ยังไมมีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐานขอมูลกลาง และสหกรณบางสวนยัง
ไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนดําเนินงาน
1. ใหสันนิบาตสหกรณฯ ในฐานะหนวยงานกลางของสหกรณไทย เปนผูรับผิดชอบในการจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศสหกรณ
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมสงเสริมสหกรณ สนับสนุนทุนดําเนินงานแกสันนิบาต
สหกรณ ทั้งในรูปของเงินสนับสนุน และเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
3. สันนิบาตสหกรณฯ รวมกับกรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณซึ่งมีสํานักงาน
อยูในแตละจังหวัด จัดเก็บขอมูลตามความตองการ สําหรับการจัดทําขอมูลสารสนเทศสหกรณ
4. สันนิบาตสหกรณฯ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ รณรงค และสนับสนุน
ใหสหกรณและบุคลากรใชระบบเทคโนโลยีสําหรับการเรียนรูและการเชื่อมโยงอยางแพรหลาย
5. การพัฒนาขอมูลใหเปนปจจุบันนั้น ใหสหกรณทุกแหง จัดสงขอมูลสารสนเทศของสหกรณ
มายังสันนิบาตสหกรณฯ เปนรายเดือน เพื่อ ใหสันนิบ าตสหกรณฯ จั ดทํา ขอ มูลสารสนเทศสหกรณใหถู กตอ ง
ครบถวน และเปนปจจุบัน
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6. สหกรณทุกแหง มีหนา ที่สงรายงานกิจการของสหกรณใหสันนิบาตสหกรณ เพื่อวิเคราะห
และประมวลผลขอมูลเปนระบบสารสนเทศสหกรณ ใชรวมกันทุกหนวยงาน
ประเด็นที่ 2. ยกระดับศักยภาพของสหกรณใหเปนกลไกทางเศรษฐกิจของชุมชน
รัฐ บาล โดยกระทรวงที่เ กี่ ย วข อ ง สั น นิ บ าตสหกรณ แ ห ง ประเทศไทย และชุ ม นุ ม สหกรณ
ระดับประเทศ ยกระดับการบริหารจัดการของสหกรณ และรวมมือกับเอกชนในการยกระดับศักยภาพของสหกรณ
ในด า นกระบวนการผลิ ตเพื่ อ ก า วสู ก ารผลิ ต แบบเกษตรอุ ต สาหกรรม การสร า งนวั ต กรรมใหม สร า งความ
หลากหลายและมาตรฐานของสินคา สหกรณโดยเฉพาะอยา งยิ่งสินคา ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลคาสินคา เพิ่ม
ความสามารถการแขงขัน และสหกรณสามารถถายทอดองคความรูสูชุมชน ตลอดจนรวมมือกับเอกชนในการสราง
เครือขายสําหรับรองรับและการกระจายสินคาสูตลาดทั้งในประเทศ และตางประเทศ อันจะนําไปสูการสรางธุรกิจ
และรายไดแกชุมชนในระดับฐานราก
แผนดําเนินงาน
1. จัดกลุม สหกรณเพื่อการพัฒนา
รัฐ สัน นิบ าตสหกรณฯ และชุมนุม สหกรณร ะดับ ประเทศ จั ด กลุม สหกรณใ หชั ด เจนสํ า หรั บ
การพัฒนาเพื่อใหเกิดความเขมแข็งและมีพลังโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสหกรณ
2. การยกระดับการบริหารจัดการของสหกรณ
2.1 สั น นิ บ าตสหกรณ ฯ และชุ ม นุ ม สหกรณ ร ะดั บ ประเทศ จั ด โครงการหรื อ กิ จ กรรม
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม แกผบู ริหารสหกรณ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสหกรณ ในรูปแบบของสถาบัน
พิทยาลงกรณ และสงเสริมใหสหกรณใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการบริหารจัดการสหกรณ เชน การใชโปรแกรม
ตาง ๆ เปนตน
2.2 สันนิบ าตสหกรณฯ ชุมนุมสหกรณระดับประเทศ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ เพิ่มขีดความสามารถใหแกสหกรณในการจัดทําบัญชีและงบการเงิน การใชขอมูลทางการเงิน การ
บัญชี การวางแผนทางธุรกิจ การยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ และการพัฒนาศักยภาพของ
ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
3. การยกระดับศักยภาพของสหกรณในดานกระบวนการผลิต
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 สรา งและพั ฒนาตราสิ น คา
สหกรณใหเปนที่แพรหลายเพื่อสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานสินคาสหกรณ
4. การสรางเครือขายการตลาดสําหรับรองรับและกระจายสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ
รัฐ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณระดับประเทศรวมมือกับภาคเอกชน ใน
การสรางเครือขายสําหรับรองรับและกระจายสินคาสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้
4.1 การสรางตลาดหรือรา นคา ในชุมชนและแหลงทองเที่ ยว สงเสริมใหสหกรณกระจาย
สินคาใหแกรา นคาในชุมชนและแหลงทองเที่ยว ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค ซึ่งรานคา
เหลานี้มีเวลาทําการที่นานกวาเวลาทําการของสหกรณ (เวลาประชาชน) และไมตอ งใชตนทุนมาก
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4.2 สรางเครือขายทางการตลาดระหวางสหกรณ
4.3 สรางเครือขายระหวางสหกรณและภาคธุรกิจ รานคาโมเดิรนเทรด
4.4 แสวงหาชองทางการสงออกและตลาดตางประเทศ
4.5 การสรางตลาดออนไลนทั้งในประเทศและตางประเทศ
ประเด็นที่ 3. สงเสริมใหสหกรณเปนสถาบันการเงินของชุมชน
รัฐจัดใหมีกองทุนกลางทางการเงินของสหกรณเพื่อทํา หนาที่บริหารจัดการการเงินของสหกรณ
สรางระบบคุมครองเงินฝาก และมีร ะบบการบริหารการเงินที่มีคุณภาพเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกสมาชิกและ
ประชาชนทั่วไป และสงเสริมใหสหกรณเปนสถาบันการเงินของชุมชนเพื่อเปนองคกรการเงินฐานรากที่มีความ
เขมแข็ง เปนชองทางในการออมและเปนแหลงระดมทุนที่มีความสําคัญของสังคมและชุมชน
แผนดําเนินงาน
1. รัฐตรากฎหมายจัดตั้งศูนยกลางการเงินของสหกรณ เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการการเงิน
ของสหกรณทุกประเภท สรางระบบคุมครองเงินฝาก และมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพเพื่อสรางความ
เชื่อมั่นใหแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
2. รัฐสรางระบบรายงานธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ
3. รัฐตรากฎหมายจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ โดยแหลงเงินทุนมา
จาก กําไรสุทธิ หรือ ทุนสํารอง ของสหกรณและบริหารงานโดยสหกรณภายใตการกํากับดูแลของรัฐ
4. รัฐแกไขกฎหมายใหวัด โรงเรียน องคกรไมแสวงหากําไร ภายในชุมชน สามารถฝากเงินกับ
สหกรณได
5. รัฐใชสหกรณเปนแหลงพักและกระจายเงินสนับสนุนหรือเงินโครงการของรัฐบาลเพื่อไปยั ง
ชุมชน เชน เงินสนับสนุน เงินกองทุนหมูบานและเงินอื่น เปนตน
6. รัฐ สันนิบาตสหกรณฯ และชุมนุมสหกรณระดับประเทศ พัฒนาสหกรณเปนแหลงเงินทุนที่มี
ตนทุนต่ําแกชุมชน สงเสริมการออมและการจัดสวัสดิการแกชุมชน
7. รัฐ สันนิบาตสหกรณฯ และชุมนุมสหกรณระดับประเทศ สงเสริมการสรางความเชื่อมั่นตอการ
ทําธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ และจัดลําดับความนาเชื่อถือของสหกรณ
8. กรมส ง เสริ ม สหกรณ กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ สั น นิ บ าตสหกรณ ฯ และชุ ม นุ ม สหกรณ
ระดับประเทศ รวมพัฒนาการบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาลใหแกสหกรณ
ประเด็นที่ 4. พัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรในขบวนการสหกรณ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณระดับประเทศ พัฒนาความรูความสามารถ
ของบุคลากรในขบวนการสหกรณ และจัดตั้งสถาบันการศึกษาดานบริหารจัดการสหกรณโดยเฉพาะ เพื่อยกระดับ
ศักยภาพของบุคลากรในขบวนการสหกรณ
แผนดําเนินงาน
1. กรมส ง เสริ ม สหกรณ สั น นิ บ าตสหกรณ ฯ และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปลู ก ฝง อุ ด มการณ
หลักการและวิธีการสหกรณแกชุมชนโดยการมีสวนรวมของสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อใหไดบุคลากรที่ดี ซื่อสัตย
และมีธรรมาภิบาล มาบริหารงานสหกรณในรุนตอไป
2. สันนิบาตสหกรณฯ และชุมนุมสหกรณระดับประเทศ รวมจัดตั้งวิทยาลัยการสหกรณโดยการ
สนับสนุนของเอกชนในเรื่องของที่ดิน
3. รัฐสนับสนุนเงินทุนชวยเหลือและเงินกูในอัตราดอกเบี้ยต่ํา (โดยเฉพาะสหกรณในภาคเกษตร)
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4. สันนิบาตสหกรณฯ ชุมนุมสหกรณระดับประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดหลักสูตร
และรายละเอียดที่เกี่ยวของ
5.. สันนิบาตสหกรณฯ ขออนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยสหกรณโดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนของ
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
รัฐบรรจุบทบัญญัติเกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน คุมครอง และสรา งเสถียรภาพความมั่นคง
ใหแกระบบสหกรณในรัฐธรรมนูญอันจะเปนฐานตั้งตนใหสหกรณไดรับการสงเสริม สนับสนุน และคุมครองจากรัฐ
สําหรับการเปนเครื่องมือของรัฐในการทําหนาที่ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกและชุมชน ตลอดจน
ปฏิรูปกฎหมายสหกรณใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจของสหกรณทา มกลางการแขงขันของภาคสวนธุรกิจตาง ๆ ลด
ความลาชา ความซ้ําซอน และขอจํากัดในการดําเนินกิจการสหกรณ
แผนดําเนินงาน
1. รัฐบรรจุบทบัญญัติเกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน คุมครอง และสรางเสถียรภาพความมั่นคง
ใหแกระบบสหกรณในรัฐธรรมนูญอันจะเปนฐานตั้งตนใหสหกรณไดรับการสงเสริม สนับสนุน และคุมครองจากรัฐ
2. กรมส ง เสริ ม สหกรณ กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ สั น นิ บ าตสหกรณ ฯ และชุ ม นุ ม สหกรณ
ระดับประเทศ รวมศึกษาและวิจัย เพื่อแกไขเพิ่มเติมกฎหมายใหเอื้อตอการดําเนินงานของสหกรณ เชน
2.1 การจัดตั้งศูนยกลางการเงินของสหกรณและกองทุนรักษาเสถีย รภาพทางการเงินของ
สหกรณระบบสหกรณ
2.2 การกําหนดอํานาจกระทําการของสหกรณแตละประเภท ใหมีความเหมาะสมในเชิงที่
สามารถเปดกวางและเอื้อตอการดําเนินงานของสหกรณตามสภาพสังคมที่พัฒนาขึ้น การลงทุน และการรวมทุนกับ
หนวยงานหรือเอกชนที่มั่นคง
2.3 การเป ด โอกาสให บุ คลากรที่มีศัก ยภาพสามารถเข า มาบริ หารงานสหกรณไ ด อ ย า ง
ตอเนื่องภายใตหลักการประชาธิปไตย ซึ่งจะเปนประโยชนตอสหกรณขนาดเล็กซึ่งมีอยูจํานวนมาก
2.4 การกํา หนดใหสหกรณตางประเภทสามารถรวมตัวกันเปน ชุมนุมสหกรณไ ด เพื่อเป น
เครือขายและความรวมมือระหวางสหกรณ
2.7 แยกหนวยงานกํากับและตรวจสอบออกจากหนวยงานสงเสริมสหกรณ
2.8 การกํากับดูแล การตรวจสอบ และการยับยั้งการดําเนินงานของสหกรณ
3. กรมสงเสริมสหกรณและกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอรัฐบาลเพื่อแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
สหกรณ
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ขอเสนอเชิงนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ตอ
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ (คพช)

พัฒนาสหกรณ

พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

พัฒนาสังคม
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ขอเสนอเชิงนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ

เศรษฐกิจ
ชุมชนเขมแข็ง

สังคมอบอุน

สหกรณยุคใหม

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สรางความ
เขมแข็งสูเกษตร
อุตสาหกรรม

สหกรณ

สถาบันการศึกษา
ดานสหกรณ

ปรับปรุง
กฎหมายใหเอื้อ
ตอการพัฒนา

สถาบันการเงิน
ของชุมชน
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ขอเสนอเชิงนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสหกรณ
ตอ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยโดยการสนับสนุนของรัฐ ลงทุนและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสหกรณซึ่งสามารถแสดงขอมูลรายสหกรณ เกี่ยวกับ จํานวน คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ (คพช)
สมาชิ ก ทุ นเรื อนหุน ทุ นสํา รอง จํ า นวนเงินรับ ฝาก จํ านวนเงินใหกูยืม หนี้สิน เงินฝาก
ประเภทบริ ก าร ประเภทสินค า ปญหา ความต อ งการ และอื่ นๆ ทั้ ง นี้ เพื่อเปน ขอ มู ล
พื้นฐานกลางในการพัฒนาสหกรณแ ละการเชื่อมโยงเครือขา ยการผลิต การตลาด และ
การเงิ น ตลอดจนเปนชองทางการรายงานธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ โดยทุก
สหกรณสามารถเชื่อมตอฐานขอมูลกลางนีไ้ ด
2. ยกระดับศักยภาพของสหกรณใหเปนกลไกทางเศรษฐกิจของชุมชน
รั ฐ สั นนิ บ าตสหกรณ แ ห ง ประเทศไทย และชุ ม นุ ม สหกรณ ร ะดั บ ประเทศ
ยกระดับ การบริหารจั ดการของสหกรณ และรวมมือกับเอกชนในการยกระดับศักยภาพ
ของสหกรณในดานกระบวนการผลิตเพื่อกาวสูก ารผลิตแบบเกษตรอุตสาหกรรม การสราง
นวัตกรรมใหม ความสรางความหลากหลายและมาตรฐานของสินคาสหกรณโดยเฉพาะ
อยางยิ่ งสินคาทางการเกษตร เพื่อเพิ่ มมู ลคาสิ นคา เพิ่มความสามารถการแขงขั น และ
สามารถถ า ยทอดองคความรูสูชุ มชน ตลอดจนรวมมื อกับ เอกชนในการสรา งเครือขา ย
สําหรับรองรับและการกระจายสินคาสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ อันจะนําไปสู
การสรางธุรกิจและรายไดแกชุมชนในระดับฐานราก
3. สงเสริมใหสหกรณเปนสถาบันการเงินของชุมชน
รัฐจัดใหมีก องทุนกลางทางการเงินของสหกรณเพื่อทําหนาที่บริหารจัดการ
การเงิ นของสหกรณสรา งระบบคุ ม ครองเงิน ฝาก และมี ร ะบบการบริ ห ารการเงินที่ มี
คุณภาพเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป และสงเสริมใหสหกรณ
เป น สถาบั นการเงิ นของชุ มชนเพื่ อเป น องค ก รการเงิ นฐานรากที่มี ความเข มแข็ ง เปน
ชองทางในการออมและเปนแหลงระดมทุนที่มีความสําคัญของสังคมและชุมชน
4. พัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรในขบวนการสหกรณ
สันนิบ าตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณระดับประเทศพัฒนา
ความรูความสามารถของบุคลากรในขบวนการสหกรณ และจัดตั้งสถาบันการศึกษาดาน
บริหารจัดการสหกรณโดยเฉพาะ เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากรในขบวนการสหกรณ
5. ปรับปรุงกฎหมายใหเอื้อตอการพัฒนาสหกรณ
รั ฐ บรรจุ บ ทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น คุ ม ครอง และสร า ง
เสถียรภาพความมั่นคงใหแกระบบสหกรณในรัฐธรรมนูญอันจะเปนฐานตั้งตนใหสหกรณ
ไดรับการสงเสริม สนับสนุน และคุมครองจากรัฐ สําหรับ การเปนเครื่องมือของรัฐในการ
ทําหนาที่ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมและชุมชน ตลอดจนปฏิรูปกฎหมายสหกรณ
ใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจของสหกรณทามกลางการแขงขันของภาคสวนธุรกิจ
แนวทางปฏิบัติ
1. รัฐบรรจุบ ทบั ญญัติ เกี่ ยวกับ การสง เสริม สนับ สนุน คุมครอง

พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

พัฒนา
สหกร

พัฒนาสังคม

1. สหกรณ นํ า เทคนิ ค กระบ วนกา รผลิ ต และ
เทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอดมาพัฒนาผลิตภัณฑและถายทอดสู
สมาชิก กลุมอาชีพ และชุมชน เพื่อกาวสูเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อ
เพิ่มมูลคา มาตรฐาน และสรางความหลากหลายของผลิตภัณฑ
อันจะกอใหเกิดธุรกิจชุมชนและการสรางรายไดที่มั่นคง
2. สห ก รณ ส ร า ง นวั ต ก รร ม ใ ห ม แ ล ะ ค วา ม
หลากหลายของผลิตภัณฑใหแกชุมชนสหกรณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สินคาทางการเกษตร สรางแบบอยางและตนแบบธุรกิจแกชุมชน
3. ชุม ชนได รับ การถายทอดความรู หรือเทคโนโลยี
เฉพาะดาน เชน การผลิต การแปรรูป เปนตน
4. รัฐ เอกชน และสหกรณสรางตลาดหรือชองทาง
การตลาดทั้ ง ระบบตลาดทั่ ว ไปและตลาดออนไลน เพื่ อ เป น
เครื อข า ยสํ า หรั บการกระจายสิ นค า ชุ ม ชนสูต ลาดสิ นค า ทั้ ง ใน
ประเทศและตางประเทศ
5. เมื่ อ ชุ ม ชนก า วสู เ กษตรอุ ต สาหกรรมและมี
ชองทางการตลาด ยอมกอใหเกิดธุรกิจของชุมชน และการสราง
รายไดอยางเหมาะสม

1. ธุร กิ จ ของชุ ม ชนจะทํ า ใหเ กิ ด การจ า งงานและ
รายไดอันจะเปนตัวโนมนําใหวัยแรงงานไมละทิ้งถิ่นฐาน ไมมุงสู
สังคมแออัด ครอบครัวพรอมหนา และความเจริญกระจายไปตาม
สังคมตางๆ
2. ส ง เสริ ม การใช ร ะบบสหกรณ ใ นการดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวัน
๓. สรางคุณคาและความตระหนักรูในคุณประโยชน
ของสหกรณ รวมถึงสงเสริมใหสหกรณใหความสําคัญกับการจัด
สวัสดิการแกชุมชน

