
จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ประชาชนและ

มวลสมาชิกได้มีความมั่นใจและเชื่อมั่นใน

ระบบสหกรณ์ ทั้งนี้ การตรวจการสหกรณ์นั้น 

จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ส่ง

เสริมสหกรณ์ ในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ

กระทำที่ออกนอกวัตถุประสงค์และกรอบของ

กฎหมาย และสามารถเข้าไปตรวจสอบ 

แนะนำ หรือแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้

อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม การตรวจการ

สหกรณ์นี้ มิใช่การจ้องจับผิดแต่อย่างใด   

แต่เพียงเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหา และ

ความเสียหายขึ้นในอนาคต 

 สำหรับผลการดำเนินงานขับเคลื่อน

โครงการและแผนงานตามนโยบายของ

รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมี

ความคืบหน้า ดังนี้ มาตรการช่วยเหลือ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ 

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๘ ปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกรวม 

๑.๖ ลา้นตนั แบง่เปน็เพือ่ขายกวา่ ๑.๕ ลา้นตนั 

เพื่อแปรรูปกว่า ๘๘,๐๐๐ ตัน โดยมีสหกรณ์

ที่ได้รับการอนุมัติวงเงินกู้ จำนวน ๓๐๕ แห่ง 

เป็นเงินจำนวน ๑๑,๙๖๐ ล้านบาท ณ ขณะนี้ 

ได้มีการเบิกจ่ายจริง ๓๐๓ แห่ง เป็นจำนวน

เงินกว่า ๙,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

๗๔.๙๕ 

 การแกไ้ขปญัหายางทัง้ระบบ ขณะนี ้

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับอนุมัติเงิน

แล้ว ๓,๔๘๐ ล้านบาท จากเงินที่เตรียมไว้ 

กว่า ๑ หมื่นล้านบาท แต่มีการใช้เงินเข้าไป

ดำเนินการกว่า ๑๔,๗๘๐ ล้านบาท ปริมาณ

การรวบรวม/รับซื้อยางพารารวมกว่า ๓.๘ 

แสนตัน ซึ่งเงินหมุนเวียนจำนวนหนึ่งเป็นเงิน

หมุนเวียนของสหกรณ์ที่มีอยู่แล้ว โดยไม่

จำเป็นต้องกู้เงินจากภาครัฐจากวงเงินที่ตั้งไว้ 

 ด้ านการบริหารจัดการผลิตผล

ทางการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดย

ระบบสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบนำ

เข้าสินค้าเกษตร และแก้ไขปัญหาสินค้า

เกษตรขาดตลาดในช่วงนอกฤดูกาลผลิต ทั้งนี้ 

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้ดำเนิน

การนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รอบแรกในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ดำเนินการโดย

ฆ่าแมลง เป็นพืชที่เป็นออร์แกนิคที่ปลอดภัย 

ก็จะช่วยทั้งในเรื่องลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าสินค้า

เกษตร รวมทัง้การพฒันาเสรมิสรา้งความเขม้แขง็

ให้สหกรณ์ที่อยู่ทั้ งหมด เพื่อเพิ่มบทบาท  

ของสหกรณใ์นการซือ้ การแปรรปู การสง่ออก 

และเพิ่มสภาพคล่อง อีกทั้งเน้นย้ำเรื่องการ

สร้างองค์ความรู้แก่สหกรณ์การเกษตรด้วย 

 จากข้อสั่งการ และนโยบายต่าง ๆ 

ของรัฐบาล รวมทั้งนโยบายของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ มีหลายประเด็นที่กรมส่ง

เสริมสหกรณ์ จะต้องเดินหน้าและผลักดันให้

สหกรณ์เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของมวล

สมาชิกได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งการ

สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ทั่วประเทศ 

ควบคู่กับการดำเนินการเพิ่มศักยภาพ และ

พัฒนาขีดความสามารถสู่การเป็นสหกรณ์

เกรดเอ ยกระดับสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้

สหกรณ์ โดยได้วางเป้าหมายจังหวัดละ   

๑ สหกรณ์ ทั่วประเทศ รวม ๗๗ สหกรณ์   

ที่จะสามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ 

รวมทั้งการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

และมีความมั่นคงเพียงพอที่จะสามารถให้

สหกรณ์หรือกลุ่มอื่นที่มีขนาดเล็ก นำไปเป็น

แนวทางในการดำเนินงานในกลุ่มของตน 

 รวมทั้งเร่งสร้างความเชื่อมั่นและ

เสริมศรัทธาของประชาชนที่มีต่อระบบ

สหกรณอ์ยา่งเขม้ขน้ โดยเมือ่วนัที ่๔ กมุภาพนัธ ์

ที่ผ่านมา นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ได้แถลงข่าว ออก ๔ มาตรการแก้ไขปัญหา

ของสหกรณ์อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย   

๑) มาตรการป้องกัน ๒) มาตรการเฝ้าระวัง 

๓) มาตรการแก้ไขปัญหา และ ๔) มาตรการ

สนับสนุน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมมือ

กบักรมตรวจบญัชสีหกรณ ์ซึง่ทัง้ ๒ หนว่ยงาน

อสส.
สารจาก

 สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ผมมีเรื่อง

ราวมากมายที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ รวมทั้งความ

คืบหน้าของโครงการตามนโยบายของรัฐบาล 

นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รวมทั้งการดำเนินงานตามนโยบายของกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ เริ่มด้วย 

 วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ได้ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด 

จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งได้กล่าวใน

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันศุกร์

ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ว่าด้วยเรื่องสหกรณ์ในหลาย

ประเด็น อีกทั้งได้กล่าวยกย่องอำเภอพิมาย 

ว่ามีการรวมตัวจัดตั้งสหกรณ์กันอย่างเข้มแข็ง 

ซึ่ งสามารถเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกร  

ทั่วประเทศ และมุ่งหวังให้เกษตรกรหรือกลุ่ม

ต่าง ๆ มีการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์เพื่อเสริม

สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรเป็นการ

วางรากฐานที่มั่นคงให้เป็นชุมชนเกษตรกรที่

เข้มแข็ง โดยให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่ม

กันของสหกรณ์ เพราะจะสามารถช่วยให้

เกษตรกรมีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง

ได้ จัดหาตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเกษตรกรก็จำเป็น

ต้องสร้างให้ชุมชนตนเองเข้มแข็งด้วย นำหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ผ่านการทำ

เกษตรอินทรีย์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดการใช้ยา

2 ริเริ่มสร้างสรรค์  มุ่งมั่นฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ์



สหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด สหกรณ์นิคม

แม่ระมาด จำกัด สหกรณ์การเกษตรพบพระ 

จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด 

จังหวัดตาก เป็นผู้นำเข้าข้าวโพดจากจังหวัด

เมยีวด ีประเทศเมยีนมาร ์จำนวน ๑,๐๐๐ ตนั 

มูลค่า ๘ ล้านบาท เพื่อนำมาปรับปรุง

คุณภาพ แล้วส่งให้กับเครือข่ายของสหกรณ์ที่

มีความต้องการใช้ โดยการนำเข้าข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์นี้ จะมีกำหนดเวลาการเปิด-ปิดด่าน 

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม   

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตภายในประเทศค่อน

ขา้งนอ้ย ไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการ และไมใ่ห ้

กระทบต่อช่วงที่มีปริมาณผลผลิตข้าวโพดใน

ประเทศสูง 

 เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พลตรี 

อินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้

เกียรติเดินทางไปเป็นประธานมอบหนังสือ

แสดงการทำประโยชน์ (กสน.๕) แก่สมาชิก

สหกรณน์คิมฟากท่า จำกดั จำนวน ๕๐๐ ราย 

ณ นิคมสหกรณ์ฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 

พร้อมทั้งเน้นย้ำแก่สมาชิกที่ได้รับกรรมสิทธิ์

ในครั้งนี้ว่า อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้เก็บ

รักษาไว้เป็นที่ดินทำกินเพื่อเลี้ยงครอบครัว 

และเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานได้ใช้ทำ

ประโยชน์ต่อไป 

 วันสหกรณ์แห่งชาติ ปีนี้ เป็นปีที่

การสหกรณ์ไทยดำเนินมาสู่ปีที่ ๙๙ อย่าง

สมบูรณ์ นับตั้งแต่การถือกำเนิดขึ้นของ

สหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ 

กุมภาพันธ์ ๒๔๕๙ โดยมีพระราชวรวงศ์เธอ 

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงเป็นผู้ริเริ่มนำ  

วิธีการสหกรณ์มาใช้ในการแก้ปัญหาความ

เดือดร้อนและความยากจนของเกษตรกร 

จากสหกรณ์ขนาดเล็กที่มีทุน

ดำเนินงานเพียงไม่กี่พันบาท 

การสหกรณ์ได้แพร่ขยายและ

เติบโตมาเป็นลำดับ จนปัจจุบัน

มีสหกรณ์รวม ๘,๑๖๑ แห่ง   

มีสมาชิกรวม ๑๑.๒๗ ล้านคน 

ปริมาณธุรกิจรวม ๒.๒๕ ล้าน

ลา้นบาท คดิเปน็รอ้ยละ ๑๖.๔๘ 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ

ประเทศ (GDP) ซึ่งนับว่าระบบสหกรณ์นั้นมี

ส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยยกระดับ

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนให้ดี

ขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพราะสหกรณ์

นั้น เป็นองค์การทางธุรกิจที่มีจุดมุ่งหมายใน

การรวมกลุ่มกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือด

ร้อนในการประกอบอาชีพร่วมกัน โดยยึด

หลักช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นโดยลดการพึ่งพา

ภายนอก 

 ซึง่ในปนีี ้

ก า ร จั ด ง า น วั น

สหกรณ์แห่งชาติ 

ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ทั้งนี้ ได้ผนวกกับการที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา เพื่อน้อมนำ

พระราชดำริในด้านการบริหารจัดการน้ำทุก

ระบบมาสู่การปฏิบัติจริง ภายใต้แนวคิด 

“ปวงประชาใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ถวายพ่อของ

แผ่นดิน” จึงเกิดงาน ‘๙๙ ปี สหกรณ์ไทย 

รวมน้ำใจปวงประชา ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 

ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน’ ณ ศูนย์ราชการ

เฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา โดยกรมส่งเสริม

สหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ ซึ่งผลการจัดกิจกรรมนี้เป็นที่

น่าพอใจ โดยตลอดระยะเวลาการจัดงาน 

ระหวา่งวนัที ่๒๓ - ๒๗ กมุภาพนัธ ์รวม ๕ วนั 

มผีูเ้ขา้ชมงานทัง้สิน้ ๓๔,๓๙๕ คน ยอดจำหนา่ย 

สินค้าสหกรณ์ รวม ๑๖.๗๓ ล้านบาท   

นับเป็นประวัติศาสตร์ทีเดียว 

 ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนที่ช่วย

ให้การทำงานของกรมฯ ดำเนินการไปไดด้ว้ยด ี

สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล   

รวมทั้งความสำเร็จของงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

เป็นเพราะพวกเราช่วยกันทำอย่างเต็มหัวใจ 

อันจะนำไปสู่จุดมุ่งหมาย “สหกรณ์มั่นคง 

สมาชกิมัง่คัง่ ประเทศยัง่ยนื” นีค่อื กรมสง่เสรมิ 

สหกรณ์ของเรา 

 

 

 

(นายโอภาส  กลั่นบุศย์) 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
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