สาร อสส.
		 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๑
พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ คณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ
และพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ที่ทรงให้ความส�ำคัญต่อการสหกรณ์ด้วยการปลูกฝังการสหกรณ์ในเด็ก

การช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์
รวมทั้งการจดบันทึก จัดท�ำบัญชี ซึ่งเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกัน สามารถน� ำความรู้ที่ได้
ไปปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวันและพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ ในโรงเรียนได้อกี ด้วย
		 ส�ำหรับการส่งเสริมงานสหกรณ์ในภาพรวมนั้น กรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้มีการประชุมชี้แจงเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้บริหารและสหกรณ์
จังหวัดทุกจังหวัดร่วมซักซ้อมความเข้าใจและติดตามการด�ำเนินงาน
ทั้งในส่วนของแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ผ่านมาตรการต่าง ๆ
เช่น มาตรการสร้างความเข้มแข็งของสมาชิก การเพิ่มขีดความสามารถ

นักเรียนและเยาวชน ผ่านการให้ความรูแ้ ละฝึกปฏิบตั ใิ นระบบการศึกษา
แก่เด็กนักเรียนในชนบทและถิน่ ทุรกันดาร และทรงติดตามผลการด�ำเนินงาน
ของกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนและโครงการอื่น ๆ ภายใต้โครงการ
พระราชด�ำริอย่างสม�่ำเสมอ
		 ปัจจุบัน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ�ำนวน ๔๗๗
โรงเรียน ซึ่งจะเป็นการพัฒนางานด้านการสหกรณ์ที่ดีต่อไปในอนาคต
อีกทั้งยังได้จัดโครงการค่ายเยาวชน ต้นกล้าสหกรณ์ ณ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และทักษะด้านสหกรณ์แก่เด็กและเยาวชน โดยปลูกฝังในเรือ่ ง

ในการด�ำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์ การพัฒนาการบริหารจัดการและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล การก�ำกับและตรวจสอบ เป็นต้น โครงการจัดทีด่ นิ
ของคณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห่ ง ชาติ ซึ่ ง กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยในปีนี้
ได้ก�ำหนดพื้นที่เป้าหมาย ๘๐ พื้นที่ ๕๕ จังหวัด รวม ๓๑๕,๔๕๒ ไร่
ซึ่งได้ก�ำชับสหกรณ์จังหวัดเร่งด�ำเนินการส�ำรวจ ตรวจสอบ จัดท�ำข้อมูล
ทีด่ นิ และแผนทีข่ อบเขตทีด่ นิ ในพืน้ ทีท่ จี่ ะจัดให้แก่ผยู้ ากไร้ทไี่ ม่มที ที่ ำ� กิน
และที่อยู่อาศัย พร้อมจัดท�ำแผนปฏิบัติงานการจัดที่ดิน การส่งเสริม
พัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ การใช้ระบบการอนุรกั ษ์ดนิ และน�้ำทีเ่ หมาะสม
การบริ ห ารจั ด การเครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร (Motor Pool) ซึ่งได้
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ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ตามโครงการส่งเสริมการให้
บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนสมาชิกระยะขยายผล
ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ เพื่อลดต้นทุนการผลิต แก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน โดยสนับสนุนเครื่องกลทางการเกษตรให้สหกรณ์บริการแก่
สมาชิกใช้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริการจัดการเครื่องจักร
กลทางการเกษตร
		 ในส่วนของโครงการประชารัฐซึง่ เป็นการพัฒนาการเกษตรสมัย
ใหม่ร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน ได้แก่ การพัฒนาสหกรณ์การเกษตร
ต้นแบบให้เป็น Smart SME เกษตรแปลงใหญ่ และสินค้าเกษตรสร้าง
รายได้เร็ว (Cash Crop) โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก�ำหนดแนวทาง
การพั ฒ นาสหกรณ์ ก ารเกษตรด้ ว ยความร่ ว มมื อ ประชารั ฐ ได้ แ ก่
การพัฒนาผูจ้ ดั การสหกรณ์การเกษตรให้เป็น Smart Manager เน้นในด้าน
การบริหารการตลาดและการบัญชี การจัดตัง้ สถาบันพัฒนากรรมการและ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และก�ำหนดหลักสูตร
โดยมีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม และ
สถาบันการศึกษาร่วมก�ำหนดหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท
ของเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความ
เข้มแข็งภายใต้โครงการ “๑ หอการค้า ๑ สหกรณ์การเกษตร” ซึ่ง
ขณะนี้ได้ด�ำเนินการใน ๔๑ จังหวัด แบ่งเป็น ๑) การส่งเสริมด้าน
การตลาดและเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า จ� ำ นวน ๑๗ จั ง หวั ด ๒) การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จ�ำนวน ๒๑ จังหวัด ๓) การลดต้นทุน
การผลิต จ�ำนวน ๑ จังหวัด และ ๔) การพัฒนาด้านการผลิตสินค้าเกษตร
ให้มมี าตรฐาน จ�ำนวน ๒ จังหวัด ทัง้ นีไ้ ด้เร่งด�ำเนินการวางแผนการด�ำเนินงาน
และประสานหอการค้าจังหวัดในการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการพัฒนา
แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ซึ่งรูปแบบการท�ำงานจะมีการปรับให้
เหมาะสมกับพื้นที่แต่ละแห่ง ท�ำให้สหกรณ์เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
		 นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก�ำหนดให้สหกรณ์จังหวัด
ทุกจังหวัด จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร “๑ จังหวัด ๑ ธนาคารสินค้า
เกษตร” เพื่อสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ โดยผลักดันให้
เป็นธนาคารสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ให้บริการในรูปแบบสินเชือ่ ปัจจัย
การผลิต สมาชิกสามารถน�ำผลผลิตมาขายให้กบั สหกรณ์หรือแลกเปลีย่ น
ปัจจัยการผลิต สินค้าอุปโภคบริโภค เน้นการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยไม่ใช้
เงินสด ซึ่งจะมีการน�ำไปใช้เป็นต้นแบบของธนาคารสินค้าเกษตรต่อไป
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะเร่งด�ำเนินการโครงการต่าง ๆ ตามนโยบาย
รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและ
เป็นประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์มากที่สุด

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่ ให้หน่วยงานต่างๆ
ในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้น�ำไปปฏิบัติงานตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์
โดยเนื้อหาการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วย การบริหารการจัดการ
เครือ่ งจักรกลการเกษตร (Motor Pool) การร่วมมือกับหอการค้าไทย
เพื่ อ การพั ฒ นาสหกรณ์ การด� ำ เนิ น งานตามนโยบายกระทรวง
๖ มาตราการ โครงการประชารัฐ การจัดที่ดิน คทช.การช�ำระบัญชี
การด�ำเนินการตามตัวชี้วัดตามค�ำรับรองประจ�ำปี ๒๕๕๙ การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุนในการผลิต
กองทุนพัฒนาเกษตรกรเพือ่ ช่วยเหลือภัยแล้ง ยกระดับความเข้มแข็ง
เกษตรกร ในแผนปี ๒๕๖๐ การแก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งตั๋ ว ปุ ๋ ย และ
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร
ฝึกอบรมส่วนกลาง ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เมษายน ๒๕๕๙
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