
สารจาก อสส.
	 เริ่มต้นป	ี ๒๕๕๘	 นี	้	 

ผมไดล้งพืน้ทีป่ฏบิตัภิารกจิตา่ง	ๆ 

ซึ่งมีหลายเรื่องที่อยากนำมาเล่า

สูก่นัฟงัใหพ้ีน่อ้งชาวกรมสง่เสรมิ

สหกรณ	์ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	 รวมทั้งประชาชน	 ได้รับรู	้	 

รบัทราบ	ความคบืหนา้ของการดำเนนิงานตามนโยบาย	ทัง้ทีเ่ปน็

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

รวมทัง้การดำเนนิงานตา่ง	ๆ	ตามภารกจิของกรมฯ	ไปพรอ้ม	ๆ	กนั 

	 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณข้าราชการ	 ลูกจ้าง	 พนักงาน

ราชการทุกคน	 จังหวัดทุกจังหวัด	 กอง	 สำนัก	 ที่เร่งรัดการเบิก

จา่ยในชว่งไตรมาสแรกของปงีบประมาณไดถ้งึ	๓๑.๓๒%	ซึง่เปน็

ลำดับที	่ ๑	 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ อันเป็นการช่วย

กระตุน้เศรษฐกจิของประเทศไดอ้กีทางหนึง่	

	 สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการ

ผลิต	 ๒๕๕๗/๕๘	 ผลการดำเนินงาน	 ณ	 วันที	่ ๓๑	 มกราคม	

๒๕๕๘	ปรมิาณการรวบรวมขา้วเปลอืกรวม	๑.๕	 ลา้นตนั	 แบง่

เป็นเพื่อขายกว่า	 ๑.๔	 ล้านตัน	 เพื่อแปรรูปกว่า	 ๘๕,๐๐๐	 ตัน	

โดยมีสหกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติวงเงินกู้	 จำนวน	 ๒๙๙	 แห่ง	

จำนวน	๑๑,๘๐๐	ลา้นบาท	ณ	ขณะนีไ้ดม้กีารเบกิจา่ยจรงิ	๒๙๓	

แห่ง	 เป็นจำนวนเงินกว่า	 ๘,๕๐๐	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	

๗๒.๔๓	 สิง่ทีเ่นน้ยำ้	 คอื	 เรือ่งการซือ้ขายขา้วของสหกรณใ์หก้บั	 

คูค่า้	ทัง้สญัญาซือ้ขาย	และระยะเวลาการชำระเงนิ	โดยใหส้หกรณ	์

จังหวัดและผู้ตรวจราชการกรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบติดตาม	

แนะนำ	กำกบั	 ดแูลเพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิปญัหาเรือ่งการขายขา้ว

แล้วไม่ได้รับเงินตามสัญญา	 และนำความทุกข์ใจมาสู่พี่น้อง

เกษตรกรสมาชกิ	

	 ดา้นการแกไ้ขปญัหายางทัง้ระบบ	 ขณะนี	้ สหกรณแ์ละ

กลุม่เกษตรกรไดร้บัอนมุตัเิงนิแลว้	 ๓,๒๐๐	ลา้นบาท	 จากเงนิที่

เตรยีมไว	้ กวา่	๑	หมืน่ลา้น	 แตม่กีารใชเ้งนิเขา้ไปดำเนนิการกวา่	

๑๑,๕๐๐	 ล้านบาท	 ปริมาณการรวบรวม/รับซื้อยางพารารวม

กวา่	๓.๑	แสนตนั	ซึง่เงนิหมนุเวยีนจำนวนหนึง่เปน็เงนิหมนุเวยีน

ของสหกรณท์ี่มอียูแ่ลว้จึงสามารถนำมาดำเนนิการไดท้ันท	ี โดย

ไมจ่ำเปน็ตอ้งกูเ้งนิจากภาครฐัจากวงเงนิทีต่ัง้ไว	้ สำหรบัสหกรณ์

และกลุม่เกษตรกรทีไ่ดร้บัการอนมุตัแิลว้แตย่งัไมส่ามารถเบกิเงนิ

กูไ้ดน้ัน้	ผมไดส้ัง่การใหส้หกรณจ์งัหวดัลงพืน้ที	่ตดิตามตรวจสอบ

วา่เปน็เพราะเหตใุด	ตดิขดัในสว่นไหน	แลว้เรง่แกไ้ขโดยดว่นเพือ่

เรง่บรรเทาและแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของพีน่อ้งเกษตรกรตาม

นโยบายของรฐับาล	

	 การบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษโดยระบบสหกรณ	์ สำหรับป	ี ๒๕๕๘	 จะมีการดำเนินการ	 

ใน	๒	 เขตพืน้ที	่ คอื	แมส่อด	จงัหวดัตากและอรญัประเทศ	จงัหวดั

สระแกว้	ซึง่แมส่อด	จงัหวดัตาก	จะมกีารนำเขา้และสง่ออกขา้วโพด

เลีย้งสตัวจ์ากประเทศพมา่	 โดย	๔	 สหกรณใ์นพืน้ที	่ ประกอบดว้ย	

สหกรณน์คิมแมส่อด	จำกดั	สหกรณน์คิมแมร่ะมาด	จำกดั	สหกรณ์

การเกษตรแมร่ะมาด	จำกดั	และสหกรณก์ารเกษตรบา้นตาก	จำกดั	

สำหรบัอรญัประเทศ	 จงัหวดัสระแกว้	 เปน็การรว่มมอืกนัของเครอื

ข่ายสหกรณ์ในพื้นที	่ รวม	 ๑๓	 สหกรณ	์ โดยมีสหกรณ์โคนม

วงันำ้เยน็	 จำกดั	 เปน็แมข่า่ยในการนำเขา้และสง่ออกโดยจะนำเขา้

มันสำปะหลังเป็นลำดับแรก	 ความคืบหน้าในขณะนี	้ สหกรณ์ใน

พืน้ทีไ่ดม้กีารดำเนนิการนำเขา้และสง่ออกสนิคา้เกษตรแลว้	 โดยนำ

เข้ามันสำปะหลังผ่าน	 Shipping	 ซึ่งดำเนินการอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย	

	 เมือ่วนัที	่๑๔	มกราคม	๒๕๕๘	พลตร	ีอนิทรตัน	์ยอดบางเตย 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ไดใ้หเ้กยีรติ

เดนิทางไปเปน็ประธานมอบเอกสารสทิธิใ์นทีด่นิ	 (กสน.๕)	ณ	นคิม

สหกรณ์วังน้ำเย็น	 อำเภอวังน้ำเย็น	 จังหวัดสระแก้ว	 แก่สมาชิก

สหกรณน์คิมวงันำ้เยน็	 จำกดั	 และสมาชกิสหกรณน์คิมโปง่นำ้รอ้น	

จำกัด	 รวม	 ๓๐๐	 ราย	 ซึ่งรัฐบาลโดยการนำของ	 พล.อ.ประยุทธ	์

จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตร	ี ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา

ความยากจน	 และปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรไทย	

และเลง็เหน็ความสำคญัของการสง่เสรมิอาชพีโดยเนน้การรวมกลุม่

เพื่อให้สามารถช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได	้ ทั้งนี	้

อยากให้พี่น้องเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์นี	้	 

ไดเ้หน็ความสำคญัในทีด่นิผนืนี	้ และเกบ็รกัษาไวเ้ปน็มรดกตกทอด

ให้ลูกหลานได้ใช้ทำประโยชน์แก่ครอบครัวต่อไป	 เพราะที่ดินไม่มี

เพิม่ขึน้จากเดมิอกีแลว้	

	 สำหรับภารกิจที่สำคัญมากอีกภารกิจหนึ่ง	 คือ	 ผมได้มี

โอกาสเฝา้ฯ	รบัเสดจ็	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราช

กมุาร	ี ในโอกาสเสดจ็พระราชดำเนนิไปในงานเทศกาลโคนมแหง่ชาต	ิ

ประจำป	ี ๒๕๕๘	 อำเภอมวกเหล็ก	 จังหวัดสระบุร	ี เมื่อวันที	่ ๒๓	

มกราคมทีผ่า่นมา	 โดยไดก้ราบบงัคมทลูรายงานความคบืหนา้ตาม

กระแสพระราชดำรสั	 เมือ่ครัง้เสดจ็พระราชดำเนนิ	ทรงเปดิโรงงาน
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แปรรปูผลติภณัฑน์ม	 สหกรณโ์คนมปากชอ่ง	

จำกัด	 จังหวัดนครราชสีมา	 เมื่อวันที	่ ๕	

พฤศจกิายน	๒๕๕๗	ความวา่	

	 “ต้องปลูกฝังลูกหลานสมาชิกให้รัก

อาชีพการเลี้ยงโคนม	 มีผู้สืบทอดอาชีพการ

เลีย้งโคนม	และมกีารอบรมสง่เสรมิใหค้วามรู	้

ในการเลีย้งโคนม”	

	 จึ ง เกิ ด โครงการความร่ วมมือ

ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ	์ กับคณะ

สัตวแพทย	์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ จัด	

“โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพิม่ขดีความ

สามารถยวุเกษตรกรโคนม	 ในการเลีย้งโคนม

เพื่อเพิ่มผลผลิตฟาร์มโคนมที่ปฏิบัติได้และ

เหน็ผลจรงิ”	โดยการใหค้วามรูแ้ละฝกึปฏบิตัิ

แก่บุตรหลานของสมาชิกสหกรณฺโคนมให้

เข้าใจในรูปแบบการเลี้ยง	 การให้อาหารให้

ถูกหลักโภชนศาสตร	์ การคัดเลือกสายพันธุ์

โคนมและการดูแลรักษาสุขภาพโคนมใน

เบือ้งตน้	 เพือ่ใหย้วุเกษตรกรโคนมเขา้ใจและ

เกดิความรกัในอาชพีโคนม	 และเพือ่เปน็การ

สานต่ออาชีพที่พ่อให	้ ให้อาชีพการเลี้ยง

โคนมเปน็อาชพีทีค่งอยูคู่เ่กษตรกรไทยอยา่ง

มั่นคงและยั่งยืน	 โดยจะเริ่มดำเนินการช่วง

ปดิภาคเรยีน	ในเดอืนเมษายน	พฤษภาคม	นี้	

	 กรมฯ	 ยังมีงานที่จะต้องทำอีก

มากมาย	 ทั้งตามนโยบายของรัฐบาล	

นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์

รวมทัง้นโยบายของกรมฯ	 กข็อใหพ้วกเราได้

รว่มมอืกนัทำงานอยา่งเตม็ที	่ เพือ่ตอบสนอง

นโยบายใหส้ำเรจ็ไปดว้ยด	ีตอ่ไป	

 

 

 

(นายโอภาส		กลัน่บศุย)์	

อธบิดกีรมสง่เสรมิสหกรณ์	

มกราคม	๒๕๕๘	

กสส. 

 

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี เสดจ็พระราชดำเนนิไป 

ทรงเปน็ประธานเปดิงาน	“เทศกาลโคนมแหง่ชาต”ิ	ประจำป	ี๒๕๕๘	ณ	องคก์าร

ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 อำเภอมวกเหล็ก	 จังหวัดสระบุร	ี เมื่อวันที	่

๒๓	มกราคม	๒๕๕๘	ทัง้นี	้ กรมสง่เสรมิสหกรณ	์ ไดร้ว่มจดันทิรรศการแสดงความ

กา้วหนา้ของการสง่เสรมิสหกรณโ์คนม	ซึง่จดัขึน้ระหวา่งวนัที	่ ๒๓	มกราคม	 –	๑	

กมุภาพนัธ	์๒๕๕๘		

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้

แกเ่กษตรกร	เมือ่วนัที	่๑๖	มกราคม	๒๕๐๕	และทรงพระราชทานความชว่ยเหลอื

แกเ่กษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมในดา้นตา่ง	 ๆ	 	 รวมทัง้	 ทรงมพีระราชดำรใิหผู้เ้ลีย้งโคนม

รวมตัวกันเป็นกลุ่มในรูปแบบของสหกรณ์	 เพื่อการพัฒนาอาชีพ	 และพัฒนา

คุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง	 รวมถึงจัดสรรผลกำไรอย่างเป็นธรรมไปสู่

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ	 ปัจจุบัน	 มีสหกรณ์โคนม	 จำนวน	 ๙๙	 แห่ง	

สามารถรวบรวมน้ำนมดิบได้ประมาณวันละ	 ๒,๐๓๑.๓๘	 ตัน	 คิดเป็นร้อยละ	

๖๖.๐๗	 ของภาพรวมทั่วประเทศ	 มีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ	์

จำนวน	๒๖	แหง่	 มโีรงงานผลติอาหารโคของสหกรณ	์ จำนวน	๒๓	แหง่	 สามารถ

สรา้งงาน	สรา้งรายไดใ้หแ้กป่ระชาชนไมน่อ้ยกวา่	๓๐,๐๐๐	ครอบครวั	และยงัสง่ผล

ต่อการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านอาหารของชาต	ิ สามารถ

ทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมไม่น้อยกว่าปีละ	 ๔๐,๐๐๐	 ล้านบาท	 ตลอดจน

สร้างขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจโคนมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า

ทดัเทยีมนานาประเทศ	
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