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พิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ 47 ป ี
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562 

 
1. มอบรางวัลโรงเรียนพระราชทาน/รางวัลอ่ืนๆ  

รางวัลที มอบในงานสัมมนาทางวิชาการเนื องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ  ประจ่าปี
งบประมาณ 2562 ประกอบด้วย  

 
 ผลการประกวดโรงเรียนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจ าปี 2562 
 

1 
2 
 

3 
 
 

4 

รางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทาน 
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ได้แก่ โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา อ่าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
กลุ่มโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ได้แก่ โรงเรียนต่ารวจตะเวนชายแดนวัดสุธาสินี อ่าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี 
กลุ่มโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขา 
ส่องกล้อง อ่าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
กลุ่มโรงเรียนนอกโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ โรงเรียน 
รวมไทยพัฒนา 6 อ่าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 
5 
6 
7 
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รางวัลเกียรติบัตร กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนห้วยข้าวก ่าวิทยา อ่าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา อ่าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
รองชนะเลิศ อันดับ 3 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา อ่าเภอวังเหนือ จังหวัดล่าปาง 
หน่วยงานที สนับสนุน ศูนย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ที  12 จังหวัดพิษณุโลก 
และส่านักงานสหกรณ จังหวัดแพร่ 

 
10 
11 
12 
13 
14 

รางวัลเกียรติบัตร กลุ่มโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนต่ารวจตระเวนชายแดนสังวาลวิท 4 อ่าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนต่ารวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1 อ่าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
รองชนะเลิศ อันดับ 3  โรงเรยีนต่ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อ่าเภอโพนสวรรค  จังหวัดนครพนม 
หน่วยงานที สนับสนุน ศูนย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ที  15 จังหวัดเพชรบุรี 
และส่านักงานสหกรณ จังหวัดกาญจนบุรี 
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15 
16 

 
17 
18 
19 

รางวัลเกียรติบัตร กลุ่มโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเดก็และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
รองชนะเลิศ อันดับ 1  โรงเรยีนวัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
รองชนะเลิศ อันดับ 2  โรงเรยีนต่ารวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย อ่าเภอชะอวด  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รองชนะเลิศ อันดับ 3  โรงเรยีนบ้านบ่อหลวง อ่าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
หน่วยงานที สนับสนุน  ศูนย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ที  4 จังหวัดนครนายก 
และส่านักงานสหกรณ จังหวัดนครนายก 

 
 

20 
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รางวัลเกียรติบัตร กลุ่มโรงเรียนนอกโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
รองชนะเลิศ อันดับ 1  โรงเรยีนบ้านหนองซาก (ประโยชน บุพการีอุทิศ) อ่าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุร ี
รองชนะเลิศ อันดับ 2  โรงเรยีนบ้านริมใต้ อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
รองชนะเลิศ อันดับ 3  โรงเรยีนบ้านแปดอุ้ม อ่าเภอน้่ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 
หน่วยงานที สนับสนุน ศูนย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ที  14 จังหวัดชัยนาท 
และส่านักงานสหกรณ จังหวัดตาก 

 รางวัลการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมของสหกรณ์นักเรียน ตามพระราชด าริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

25 รางวัลชนะเลิศ   โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 
26 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ 
27 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร 

 
28 
29 
30 

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ 
1. โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ  
2. โรงเรียนวชิูทิศ 
3. โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 

 รางวัลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ 
 

31 
32 
33 

ประเภทสหกรณ์ภาคการเกษตร 
รางวัลชนะเลิศ                  สหกรณ การเกษตรบางกล ่า จ่ากัด จังหวัดสงขลา 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  สหกรณ การเกษตร ศพช. ละอูบพัฒนา จ่ากัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  สหกรณ การเกษตรขามสะแกแสง จ่ากัด จังหวัดนครราชสีมา 
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34 
35 
36 

ประเภทสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
รางวัลชนะเลิศ                  สหกรณ ออมทรัพย โรงพยาบาลกาฬสินธุ  จ่ากัด จังหวัดกาฬสินธุ  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  สหกรณ ออมทรัพย สาธารณสุขแพร่ จ่ากัด จังหวัดแพร่ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  สหกรณ เครดิตยูเนี ยนศูนย กลางละอาย จ่ากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
37 
38 
39 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร 
รางวัลชนะเลิศ                  กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง จังหวัดชัยภูมิ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  กลุ่มเกษตรกรท่านาธาตุพนมเหนือ จังหวัดนครพนม 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  กลุ่มเกษตรกรท่าสวนยั งยืนต่าบลนาพูน จังหวัดแพร่ 

 รางวัลผลการประเมินการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2562 
       โดยมีหน่วยงานที มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพและมีคะแนนการประเมินสูงสุดล่าดับที   
1 - 10 ของประเทศ ดังนี้ 

40 อันดับที  1  ส่านักงานสหกรณ จังหวัดอุบลราชธานี 
41 อันดับที  2  ส่านักงานสหกรณ จังหวัดขอนแก่น 
42 อันดับที  3  ส่านักงานสหกรณ จังหวัดล่าพูน 
43 อันดับที  4  ส่านักงานสหกรณ จังหวัดบุรีรัมย  
44 อันดับที  5  ส่านักงานสหกรณ จังหวัดสุรินทร  
45 อันดับที  6  ส่านักงานสหกรณ จังหวัดตรัง 
46 อันดับที  7  ส่านักงานสหกรณ จังหวัดเพชรบุรี 
47 อันดับที  8  ส่านักงานสหกรณ จังหวัดสระบุรี 
48 อันดับที  9  ส่านักงานสหกรณ จังหวัดราชบุรี 
49 อันดับที  10  ส่านักงานสหกรณ จังหวัดนครราชสีมา 

 โล่ประกาศเกียรติคุณ การประเมินผลการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ประจ าปี 2562 
 

50 
กลุ่มจังหวัดที่ไม่มีหนี้ผิดนัดยกมา  
ประเภทดีเยี ยม ได้แก่ ส่านักงานสหกรณ จังหวัดนครปฐม 

 
 

51 
 

52 
 

53 

กลุ่มจังหวัดที่มีผลงานด้านการติดตามเร่งรัดหนี้ผิดนัดค้างช าระ ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 จังหวัดที่จ่ายเงินกู้ระหว่างปี จ านวน 0 - 25 สัญญา 

  ประเภทดีเยี ยม ได้แก่ ส่านักงานสหกรณ จังหวัดหนองคาย 
กลุ่มที่ 2 จังหวัดที่จ่ายเงินกู้ระหว่างปี จ านวน 26 - 50 สัญญา 

ประเภทดีเยี ยม ได้แก่ ส่านักงานสหกรณ จังหวัดตรัง 
กลุ่มที่ 3 จังหวัดที่จ่ายเงินกู้ระหว่างปีมากกว่า 50 สัญญา 

ประเภทดีเยี ยม ได้แก่  ส่านักงานสหกรณ จังหวัดบุรีรัมย  
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54 
จังหวัดที่มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่       ส่านักงานสหกรณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมให้ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับรางวัลสหกรณ์ 
และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2562 

55 1. ส่านักงานสหกรณ จังหวัดก่าแพงเพชร 
56 2. ส่านักงานสหกรณ จังหวัดระยอง   
57 3. ส่านักงานสหกรณ จังหวัดนครปฐม 
58 4. ส่านักงานสหกรณ จังหวัดพัทลุง 
59 5. ส่านักงานสหกรณ จังหวัดนครราชสีมา 
60 6. ส่านักงานสหกรณ จังหวัดตาก 
61 7. ส่านักงานสหกรณ จังหวัดเพชรบุรี 
62 8. ส่านักงานสหกรณ จังหวัดก่าแพงเพชร 
63 9. ส่านักงานสหกรณ จังหวัดสงขลา 

 รางวัลหน่วยงานที่สร้างช่ือเสียงให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี 2562 จากผลงาน “อาราบิก้า  
ตกเขียว สู่แบรนด  ปางม่วง โค-ออฟคอฟฟ่ี” 

64 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง 
65 และสหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จ ากัด 

 รางวัลผลการประเมินโครงการสถานที่ท างาน “น่าอยู่ น่าท างาน” ประจ าปี 2562 
66 หน่วยงานพื้นที่ขนาดเล็ก ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน 
67 หน่วยงานพื้นที่ขนาดกลาง ได้แก่ กองคลัง 
68 หน่วยงานพื้นที่ขนาดใหญ่ ได้แก่ ส่านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ  

 รางวัลนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจ าปี 2562 
 ข้าราชการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น  
 - ระดับกรมจ านวน 3 ราย  ดังนี้ 
 

69 
สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น  ได้แก่ 
นายชนะ อินทุพัฒน์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 

 
70 

สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น สังกัดส่วนกลาง  ได้แก่ 
นายนาถ บ ารุงพาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองแผนงาน 

 
71 

สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น สังกัดภูมิภาค  ได้แก่ 
นายสุชาย สุชลจิต นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 



 6 สัมมนาทางวิชาการเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ครบรอบ 47 ปี 

 - ระดับเขต และระดับบริหารราชการส่วนกลาง จ านวน 18 ราย ดังนี้ 
 

72 
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78 
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สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น จ านวน 8 ราย ได้แก่ 
1. นายศักดิ์เสรี สีแดง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ช่านาญงาน ส่านักงานสหกรณ จังหวัดลพบุรี 
2. นายประยูร จารุวัฒนสิทธิ์ นักวิชาการสหกรณ ช่านาญการ ส่านักงานสหกรณ จังหวัดนครพนม 
3. นางสาวนรินทร  ค่าเมลี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ช่านาญงาน ส่านักงานสหกรณ จังหวัดสุรินทร  
4. นายจรัญ พงษ เผ่า เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ อาวุโส ส่านักงานสหกรณ จังหวัดพิษณุโลก 
5. นายธีรวุฒ ิมุสิกพันธ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ อาวุโส ส่านักงานสหกรณ จังหวัดปราจีนบุรี 
6. นายมนูญ ไทยเทวรักษ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ อาวุโส  ส่านักงานสหกรณ จังหวัดเลย 
7. นางสุธิรา เชษฐวรรณสิทธิ์ นักวิชาการสหกรณ ช่านาญการ ส่านักงานสหกรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
8. นางสาวรุ่งนภา เรียนรู้ นักวิชาการสหกรณ ช่านาญการ ส่านักงานสหกรณ จังหวัดเพชรบุรี 
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สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น จ านวน 10 ราย 
สังกัดส่วนกลาง จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
1. นายกัณวีย  บุญญพันธุ  นักทรัพยากรบุคคลช่านาญการพิเศษ ส่านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การสหกรณ  
2. นางเกศสิริ พูลช่วย นักวิชาการสหกรณ ช่านาญการพิเศษ กองพัฒนาสหกรณ ภาคการเกษตร 
และกลุ่มเกษตรกร   
สังกัดส่วนภูมิภาค จ านวน 8 ราย ได้แก่ 
1. นายน่าโชค ศิลกุล นักวิชาการสหกรณ ช่านาญการ ส่านักงานสหกรณ จังหวัดเพชรบูรณ  
2. นางสาวณัฐพร สังข สุวรรณ นักจัดการงานทั วไปช่านาญการ ส่านักงานส่งเสริมสหกรณ 
กรุงเทพมหานครพ้ืนที  2 
3. นางยุพดี สารทอง นักวิชาการสหกรณ ช่านาญการพิเศษ ส่านักงานสหกรณ จังหวัดขอนแก่น 
4. นายสุชาติ แจ่มจ่ารัส เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ อาวุโส ส่านักงานสหกรณ จังหวัดชัยภูมิ 
5. นางสาวโสภิดา ศรัทธารัตน  นักวิชาการสหกรณ ช่านาญการพิเศษ ส่านักงานสหกรณ จังหวัดปัตตานี 
6. นางจันทร ทิพย  อินทคง นักวิชาการสหกรณ ช่านาญการพิเศษ ส่านักงานสหกรณ จังหวัดราชบุรี 
7. นางภัทรมาศ สุนทรพานิชกิจ นักวิชาการสหกรณ ช่านาญการ ส่านักงานสหกรณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
8. สิบเอกวีรวัฒน  สุริยะ นักวิชาการสหกรณ ช่านาญการ ส่านักงานสหกรณ จังหวัดตราด 

 พนักงานราชการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงานราชการดีเด่น 
 

90 
 

91 

- ระดับกรม จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
สังกัดส่วนกลาง ได้แก่ นางสาววรรณา อังสุโชติ นักจัดการงานทั่วไป กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกร 
สังกัดส่วนภูมิภาค ได้แก่ นางสาวสุภา เกปัน นักวิชาการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล    
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 - ระดับเขต และระดับบริหารราชการส่วนกลาง  จ านวน 10 ราย  ดังนี้ 
 

92 
93 

 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 

สังกัดส่วนกลาง จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
  1. นางอาภรณ  สดสูง นักวิชาการสหกรณ  กองพัฒนาสหกรณ ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
  2. นางน้่าผึ้ง พุ่มมาก นักทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที  
สังกัดส่วนภูมิภาค จ านวน 8 ราย ได้แก่ 
  1. นางสาวทิพรัตน  วิมลศิลป์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ  ส่านักงานสหกรณ จังหวัดน่าน 
  2. นางสาววิภาณี ผลหมู่ นติิกร ส่านักงานสหกรณ จังหวัดสุพรรณบุรี  
  3. นางสาวแก้วใจ ทองย้อย นิติกร ส่านักงานสหกรณ จังหวัดสระบุรี   
  4. นางศรินณา มาท้วม นักวิเคราะห นโยบายและแผน ส่านักงานสหกรณ จังหวัดอุทัยธานี 
  5. นางสาววรณัน ชานุบาล นักวิชาการสหกรณ  ส่านักงานสหกรณ จังหวัดหนองคาย 
  6. นางปาริชาติ ธัมมา นักวิเคราะห นโยบายและแผน ส่านักงานสหกรณ จังหวัดนครพนม 
  7. นางโฉมนภา เรืองทอง นักวิชาการสหกรณ  ส่านักงานสหกรณ จังหวัดสระแก้ว 
  8. นายราชัน โพธิชัยรุ่งเรือง นิติกร ส่านักงานสหกรณ จังหวัดยโสธร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 สัมมนาทางวิชาการเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ครบรอบ 47 ปี 

2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เดินชมนิทรรศการด้านหน้าห้องประชุม  
จ่านวน 6 เรื อง ประกอบด้วย  
 2.1 นิทรรศการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนิทรรศการ “อาราบิก้า ตกเขียว สู่แบรนด์ ปางม่วง  
โค-ออฟคอฟฟี่” : สหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จ ากัด จังหวัดล าปาง 

 
2.2 นิทรรศการโรงเรียนพระปริยัติธรรม : โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา อ าเภอวังช้ิน จังหวัดแพร่ 

 
2.3 นิทรรศการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน : โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนวัดสุธาสินี 

อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 



 9 สัมมนาทางวิชาการเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ครบรอบ 47 ปี 

 
2.4 นิทรรศการโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : โรงเรียนบ้าน 
เขาส่องกล้อง อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

 
2.5 นิทรรศการโรงเรียนนอกโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : โรงเรียนรวมไทย
พัฒนา 6 อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 สัมมนาทางวิชาการเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ครบรอบ 47 ปี 

3. ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี 
 
เรียน ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ  )  

ที เคารพครับ ผมในนามของผู้เข้าสัมมนาขอขอบพระคุณ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
(นางสาวมน ัญญา ไทย เศรษฐ ) เป็นอย่างสูงที กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดการสัมมนา
ทางวิชาการเนื องในโอกาสว ันคล ้ายว ันสถาปนากรมส ่งเสร ิมสหกรณ ครบรอบ 47 ปี ในวันนี้ 

การสัมมนาทางวิช าการ เนื อ ง ใน โอกาส
วันคล้า ย วันสถาปนา กรมส ่งเสร ิมสหกรณ  จัดขึ้น
โดยม ีว ัตถ ุประสงค  เพื อให ้ผู ้เข ้าส ัมมนาได ้รำล ึกถ ึง  
วันคล้ายว ันสถาปนากรมส ่งเสริมสหกรณ  ครบรอบ  
47  ปี และรับท ราบน โยบาย  ร ว ม ถ  ึง แ น ว ท า ง
ป ฏ  ิบ  ัต  ิง า น ใน ป  ีง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .  2 5 6 3  
และ เพิ มพ ูน ค วาม รู้ ศ ักยภาพการปฏ ิบ ัต ิงานให ้
สอดคล ้องก ับสภาวการณ  ในป ัจจ ุบ ัน ตลอดจนการแลกเปลี ยนประสบการณ  ซึ งก ันและก ัน ผู ้เข ้าส ัมมนา 
ประกอบด ้วย  ผู ้บร ิหาร กรมส ่งเสร ิมสหกรณ จากส่วนกลาง สหกรณ  จ ังหว ัด ผู ้ อ่า น วยการกลุ ่ม  
จากจังหวัด ข ้าราชการ พน ักงานราชการ ล ูกจ ้าง วิทยากร ผู้สังเกตการณ  และเจ้าหน้าที จากส ่ วนกลาง
และส่วนภูมิภาค รวมทัง้สิ้น 600 คน โดยมีหัวข้อส ัมมนา ดังนี้ 

เรื องแรก ทิศทางการขับเคลื อนงานส่งเสริมสหกรณ  
เรื องที สอง 5 ทศวรรษ กรมส่งเสริมสหกรณ  
เรื องที สาม แนวคิดการปฏิบ ัติงานกรมส่งเสริมสหกรณ  
เรื องที สี   แนวทางการปฏิบัติงานกรมส่งเสริมสหกรณ  ประจำปี พ.ศ. 2563 
เรื องที ห้า การพัฒนาธ ุรกิจสหกรณ  สู่ความยั งยืน 
เรื องที หก มุมมองหนี้สินคร ัวเรือนไทย ผ ่านฐานข้อมูล Credit Bureau 
หล ังจากเสร  จสิ้นการส ัมมนาทางว ิชาการในครั้งนี้ บ ุคลากรของ กรมส ่งเสร ิมสหกรณ  จะได ้ร ับ

ทราบท ิศทางการข ับเคลื อนงานส ่งเสร ิมสหกรณ  และแนวทางการปฏิบัติ ง านประจ่าปี งบประมาณ 
2 5 6 3  แ ล ะส า ม า ร ถ ปฏิบ ัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในโอกาสนี้  
ผมขอเชิญท่านรัฐมนตรีช ่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ( นางสาวมน ัญญา ไทยเศรษฐ  )  
กล ่าวเป ิดการส ัมมนา และมอบนโยบาย และแนวทางในการขับเคลื อนงานของกรมส ่งเสริมสหกรณ  
ขอเรียนเชิญครับ 
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4. ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดงานสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี และมอบ “นโยบายด้านการเกษตรภายใต้
ภารกิจของหน่วยงานที่ก ากับดูแล”  

โดย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 ท่านผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ  และผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน 
ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดียิ ง ที ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เนื องในโอกาส 
วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ ครบรอบ 47 ปี ในวันนี้  

 ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ ง  
ที ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาทาง
วิชาการ เนื องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 
กรมส่งเสริมสหกรณ  ครบรอบ 47 ปี ในวันนี้ 

เป็นที ทราบกันดีว่ากรมส่งเสริมสหกรณ  
เป็ นหน่ วยงานที ท่ างานใกล้ชิ ด  กับสถาบัน
เกษตรกร พี น้องประชาชนเกษตรกร ผู้ที เข้าร่วม
อบรมในวันนี้ ดิฉันก ได้ทราบจากท่านอธิบดีว่า 

ท่านอยู่แต่ละอ่าเภอ แต่ละจังหวัด ของประเทศไทย เกษตรกร สหกรณ จะขับเคลื อนไปได้ ก อยู่ที ท่าน  
ท่านคือก่าลังหลักส่าคัญของประเทศชาติ ถ้าสหกรณ จังหวัดไหนมีความอ่อนล้า มีความอ่อนแรง ก บ่งบอกว่า 
จังหวัดนั้นๆ ก จะต้องอ่อนล้า เกษตรกร ก ต้องอ่อนล้าไปด้วย ดังนั้น อยู่ที พลังของท่านว่าท่านจะขับเคลื อน
สหกรณ จังหวัดนั้นๆ ท่านมีความจริงใจกับงานที ท่านท่าไหม เหมือนกับท่านเข้ามาเป็นข้าราชการ ท่านต้องการ
เป็นอะไร นักส่งเสริมสหกรณ   สหกรณ จังหวัด สหกรณ อ่าเภอ สหกรณ ต่าบล ในจุดประสงค ของเรา เราคือ
อะไร ในเมื อเราคือตรงนั้นเราต้องท่าตัวให้ดี วิชาชีพทุกวิชาชีพมีความหมาย มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของมันเอง
อยู่แล้ว เกียรติวิชาชีพมีอยู่แล้ว ท่านอยู่ห่างไกลความเจริญท่านคิดว่ามีใครจะเห นไหม ผู้บริหารจะเห นไหม 
ผลงานที ท่านท่านั้นแหละที จะท่าให้เราเห น ไม่ต้องกลัวดิฉันจะไปทุกสหกรณ ทั วประเทศไทย จะไม่ทอดทิ้ง
สหกรณ ใดสหกรณ หนึ งให้อยู่โดดเดี ยว ไม่ต้องคิดว่าเป็นสหกรณ เล ก หรือสหกรณ ใหญ่  ตัวดิฉันเองจะพยายาม 
ไปให้ได้ทุกสหกรณ  และจะไปเป็นก่าลังใจให้ทุกสหกรณ  เป็นก่าลังใจและเป็นก่าลังกายให้กับทุกท่าน  
การสัมมนาวันนี้ก คงจะได้ฟังเรื องราวจากวิทยากรที มีความรู้ ซึ งวิทยากรแต่ละท่าน ท่านก จะเป็นผู้ที มีความรู้ 
ไม่ว่าจะเป็นการธนาคาร การออมทรัพย  หรือแม้กระทั งด้านการเกษตรเพียงแต่ว่าวิทยากรท่านเป็นเพียงผู้พูด  
เราเป็นผู้ฟัง เราเป็นผู้มองเห น เหตุใดก แล้วแต่มันอยู่ที ผู้ฟัง ถ้าวิทยากรพูดอะไรไปถ้าท่านไม่น่าไปปรับปรุง
เปลี ยนแปลง วิทยากรพูดในหลักวิชาการ แต่ท่านเอง เป็นทั้งนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติไม่มีใครไปท่าได้ดีเท่ากับท่าน 
เราเชื อว่าสหกรณ จังหวัด และเจ้าหน้าที ทุกท่านมีศักยภาพอยู่แล้ว อยู่ที ว่าท่านต้องมีก่าลังกาย ก่าลังใจในการ
ต่อสู้ สมเด จพระเทพฯ ท่านทรงมีงานมากมาย ท่านทรงใส่ใจสหกรณ  ท่านให้ความห่วงใยเด ก ทั้งเรื องคุณภาพ
อาหาร คุณภาพโรงเรียน และก เกษตรกรทั้งประเทศไทย เราเป็นค่ารองพระบาทท่าไมเราไม่เดินตาม  
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พระองค ท่าน พระองค ท่านมีพระราชด่าริที ดีมาก แค่เราเดินตามพระองค ท่าน พระบาทสมเด จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที  ๙ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ตลอดชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ความยากล่าบาก เศรษฐกิจ
พอเพียงท่าให้เราอยู่ด้วยความพอเพียงและอยู่ด้วยความสบาย ทุกคนอาจจะเข้าใจว่า พอไปพูดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับชาวบ้านก คิดว่าคือความยากล่าบากหรือเปล่า ดังนั้น เราจะต้องพูดให้เกษตรกรเข้าใจว่า จริงๆ แล้ว
เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ความล่าบากแต่เป็นความสบายให้กับทุกคน เป็นความสบายที มั นคงและยั งยืน  
มั นคั งด้วย ต้องพูดให้ชาวบ้านเข้าใจ ทุกวันนี้ เพราะเราไม่รู้จักค่าว่าพอเพียงท่าให้ชีวิตเราพบกับความ
ยากล่าบาก ถ้าเรารู้จักค่าว่าพอเพียงเราจะไม่มี ความล่าบากเลย พอเพียงในที นี้ อาจเช่น เรามี เงิน  
๑๐,๐๐๐ บาท ท่าไมเราต้องไปซื้อของในราคาถึง ๘,๐๐๐ บาท ท่าไมเราถึงไม่ซื้อของแค่ในส่วนที เราพอเพียง 
และไม่เกินความจ่าเป็น ทุกคนอยู่ในกรอบของความพอเพียง กรอบของความพอเพียงอยู่ในด้านจิตใจของแต่
ละบุคคลเมื อเรามีกรอบของใจที พอเพียงแล้ว ร่างกาย สมอง ความคิด เราก จะอยู่ในความพอเพียง ช่องทาง
การตลาดตอนนี้ตัวดิฉันเองก มุ่งมั นที อยากจะให้เกษตรกร/สหกรณ เจริญรุกหน้า สหกรณ เหมือนกับถูกเก บตัว
ดิฉันเองเมื อก่อนก ยังไม่เคยรู้จักสหกรณ  ไม่รู้ว่าสหกรณ มีความส่าคัญ จนกระทั งได้มาเป็นผู้บริหารอยู่ใน
กระทรวงเกษตรถึงได้รู้ว่าสหกรณ เป็นสุดยอด สุดยอดที ท่านอยู่กับพี น้องประชาชนได้ อยู่กับเกษตรกรได้  
ท่านหยุดความล่าบากทุกพ้ืนที ได้ ท่านปรับตัวได้ ท่านต้องเป็นคนที ดีที สุด ไม่มีองค กรไหนแล้วที ดีเท่ากับพวก
ท่าน ไม่มีองค กรไหนแล้วที อยู่ใกล้กับพี น้องเกษตรกรเท่ากับท่าน เกษตรกรในประเทศไทยอยู่ในมือท่าน ท่าน
จะขับเคลื อนอย่างไรอยู่ในมือของท่าน ถ้าท่านต้องการให้สหกรณ ไหนเงียบไปสหกรณ นั้นก จะเงียบ แต่ถ้าท่าน
อยากให้สหกรณ ไหนรุกก้าวหน้าก อยู่ในมือท่าน เกษตรกรเขาเชื อข้าราชการ ข้าราชการแนะน่าอะไรไป
เกษตรกรก จะเชื อมั น เพราะว่าเขามีความศรัทธา เชื อว่าท่านจะน่าพาพวกเขาไปในทางที ดี ประเทศไทยผ่าน
อะไรมากมาย เจอภัยแล้ง เจอน้่าท่วม เราต้องจูงมือแล้วเดินไปด้วยกัน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะเดิน
แล้วจะก้าวไปด้วยกัน ประเทศไทยของเราจะต้องอยู่กันด้วยความผาสุก ดิฉันเป็นแค่คนแนะน่า คนที ท่าคือท่าน 
ท่านต่างหากที เป็นผู้เก่ง ท่านต่างหากที เป็นผู้มีความรู้ ท่านเป็นผู้ที จะน่าพาประเทศไทยไปสู่ความมั นคง มั นคั ง 
และยั งยืน สหกรณ ไหนที มีสารเคมีอยู่ตอนนี้ก ลดเลิกใช้ได้แล้ว เราต้องบูรณาการร่วมกัน เราต้องเริ มจาก
สหกรณ  ถ้าสหกรณ นั้นๆ ยังมีสารเคมียังมีสารพิษเชื อได้ว่าก จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสหกรณ นั้นๆ ดิฉันไป
ร้อยเอ ด ไปฟังสหกรณ ท่านหนึ งพูดว่า ร้อยเอ ดเผาทุกวัน ถามว่าท่าไมต้องใช้สารเคมี ประชาชนของเราท่าไมถึง
คุณภาพน้อยลง สิ งที เขาทิ้งกันท่าไมเราจะต้องเป็นผู้รับ เด กที เกิดมา เราก อยากให้เขามีคุณภาพชีวิตที ดี 
บางครั้งเรายังไม่เข้าใจ พูดถึงผลบวกแต่ไม่เคยมีใครพูดถึงผลลบ ก ฝากสหกรณ จังหวัดในที นี้ด้วยว่าผลลบ  
คืออะไร เรามีมือขวาเราก ต้องมีมือซ้าย เราเอาสองมือมาร่วมกัน ผู้บริโภคอยู่ตรงกลาง ค่าว่าทางเลือก หรือว่า
ทดแทนมีอยู่อีกมาก เรามีทางเลือกให้เขาอยู่แล้ว เราไม่ใช่นักเคมีวิทยา เราไม่ใช่นักค้าขาย เราจะได้เอาอะไรไป
ให้กับชาวบ้าน เราเป็นเพียงแต่ปราชญ ชาวบ้าน ก ฝากเรื องนี้ไว้ด้วย เราคงจะต้องเริ มต้นจากสหกรณ  สหกรณ 
เราต้องปลอดสารพิษ ซึ งเราก จะได้กับตัวเราเอง เรามีสุขภาพที ดี คนบริโภคก มีสุขภาพที ดี คนต่าบลนั้น อ่าเภอ
นั้น ก มีสุขภาพที ดี ส่งผลถึงให้คนในประเทศก มีสุขภาพที ดี และขอเป็นก่าลังใจให้กับทุกคน  
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บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เนื องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
กรมส่งเสริมสหกรณ  ครบรอบ 47 ปี และขอให้ การสัมมนาครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค ทุกประการ ปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมายที วางไว้ขอบคุณค่ะ ขอให้พระเจ้าคุ้มครองทุกคนค่ะ 

5. แนวคิดการปฏิบัติงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 โดย นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ 

 
สหกรณ การเกษตรของประเทศญี ปุ่น

เริ มต้นในปี พ.ศ. 2443 หรือประมาณ 119 ปี
ที ผ่านมาเริ มต้นจากความต้องการแก้ไขปัญหา
ความขาดแคลนด้านอาหารของรัฐบาลโดยน่า
รูปแบบสหกรณ ของไรฟไฟเซน (Raiffeisen)  
มีการจัดตั้งสหกรณ ในทุกหมู่บ้านซึ งสหกรณ  
ถูกใช้เป็นเครื องมือหรือตัวแทนของรัฐบาล 
ในการ ด่าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
และการรวบรวมผลผลิตการเกษตรและกระจาย
ผลผลิตแก่ป ระชาชน ในช่ ว ง ขาดแคลนอาหาร ต่ อมารัฐบาล ได้ ออกกฎหมายองค การเกษตร  
พ.ศ. 2486 (Agricultural Organizations Law of 1943) ควบรวมสหกรณ อุตสาหกรรมชนบท สมาคม
เกษตรกร องค การเกษตรกรต่างๆ ทั้งปศุสัตว  หม่อนไหม และผู้ปลูกชา เป็นองค กรเดียวกัน คือ สมาคม
การเกษตร (Agricultural Association) และบังคับให้ เกษตรกรทุกคนมาเป็นสมาชิก รัฐบาลสนับสนุน 
กิจการสหกรณ  โดยการออกกฎหมายสหกรณ  และกฎหมายปฏิรูปที ดินจัดสรรที ดินให้เกษตรกรสหกรณ  
ได้พัฒนาการด่าเนินงานตามล่าดับจนเป็นสหกรณ การเกษตร และก่าหนดให้ 1 พื้นที มีสหกรณ การเกษตรเพียง
แห่งเดียว ด่าเนินงานในรูปแบบเอนกประสงค  รวมถึงมีการจัดตั้ง ชุมนุมสหกรณ ในแต่ละระดับเพื อให้บริการ
แก่สมาชิก สหกรณ ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่านมาตรการ การฟ้ืนฟู และการส่งเสริมต่างๆ เช่น 
กฎหมายการฟ้ืนฟูกิจการสหกรณ  การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ  การออกกฎหมายสหกรณ ประเภทต่างๆ ขึ้นมา 
เป็นการเฉพาะเพื อตรงกับลักษณะการด่าเนินงานของสหกรณ แต่ละประเภท การส่งเสริมการควบกิจการ 
ของสหกรณ และมีการควบรวมครั้งใหญ่เพื อสร้างความเข้มแข งแก่สหกรณ  

สิ งที เรียนรู้ที ส่าคัญคือ บทบาทของภาครัฐการพัฒนาสหกรณ  การน่าสหกรณ ไปแก้ไขปัญหาด้านความ 
มั นคงทางด้านอาหาร การแก้ไขปัญหาของเกษตรกร และการสร้างความเข้มแข งของสหกรณ  

บทบาทของรัฐบาลการพัฒนาสหกรณ  และน่าสหกรณ ไปแก้ไขปัญหาด้านความมั นคงทางด้านอาหาร 
การพัฒนาสหกรณ ในจุดเริ มต้น รัฐบาลจัดตั้งสหกรณ ทุกหมู่บ้าน ออกกฎหมายตั้งองค กรสหกรณ  บังคับให้ 
เกษตรกรทุกคนเป็นสมาชิกของสหกรณ  การที ใช้สหกรณ เพียงองค กรเดียวในการเป็นตัวแทนหรือเครื องมือ  
ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและอาหาร หรือปัญหาของเกษตรกรในชนบท ท่าให้สหกรณ  
มีความเข้มแข ง 
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การพัฒนาสหกรณ  รัฐบาลได้พัฒนาด้านความเข้มแข งขององค กร โดยก่าหนดให้ 1 พ้ืนที  มีสหกรณ  
การเกษตรเพียง 1 แห่ง เพื อไม่ให้เกิดการแข่งขันและการซ้่าซ้อน การออกกฎหมายการควบรวมสหกรณ 
เพื อให้เกิดการควบรวมสหกรณ  การควบรวมสหกรณ ในแนวราบเพื อให้มีขนาดใหญ่ การรวมตัวในแนวดิ ง  
โดยให้มี ชุมนุมสหกรณ ให้บริการแก่สหกรณ ระดับท้องถิ น การออกกฎหมายสหกรณ ประเภทต่างๆ  
เป็นการเฉพาะ เพื อที จะได้ตรงกับลักษณะการด่าเนินงานของสหกรณ แต่ละประเภท และการส่งเสริม  
สนับสนุนการควบรวม ครั้งใหญ่เพื อสร้างความเข้มแข งแก่สหกรณ  

สหกรณ การเกษตรญี ปุ่น มีการบริหารจัดการโดยคนในชุมชน บริหารจัดการเพื อสมาชิก ด่าเนินงาน 
ที เกี ยวเนื องกับคนในชุมชน สหกรณ จึงเป็นแกนหลักท่าให้มีอ่านาจต่อรอง และก่าหนดทิศทางการบริหาร
จัดการชุมชนได้ สหกรณ ด่าเนินธุรกิจเพื อประโยชน ของคนในชุมชน เป็นสหกรณ หรือองค กรของชุมชน 
ขอบเขตการบริการจะครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  

การด่าเนินงานของสหกรณ นั้นจะมีฝ่ายจัดการเป็นผู้ด่าเนินงานซึ งมีบริการต่างๆ  ที เกี ยวข้องกับ 
การเกษตรและวิถีชีวิตประจ่าวันของสมาชิก รวมทั้งด้านการเงิน ธนาคาร และการประกันภัย ทั้งนี้ สมาชิก
สามัญ และสมาชิกสมทบมีสิทธิในการใช้บริการต่างๆ ของสหกรณ  ธุรกิจต่างๆ ของสหกรณ อยู่ภายใต้การ
ก่ากับ ตรวจสอบรวมทั้งการคุ้มครองโดยกระทรวงเกษตรและป่าไม้และกระทรวงการคลัง โดยเฉพาะอย่างยิ ง
ธุรกิจ ธนาคาร รัฐบาลได้ให้อิสระแก่สหกรณ ในการเปิดสาขา รวมทั้งด้านเงินฝาก สหกรณ สามารถให้ดอกเบี้ย
สูงกว่า ธนาคารพาณิชย ร้อยละ 0.1 ส่วนธุรกิจประกันภัยกระทรวงการคลังได้ให้สหกรณ สามารถเสนอ
ผลประโยชน  ตอบแทนแก่ผู้เอาประกันได้ดีกว่าธุรกิจประกันภัยของเอกชน 

สหกรณ การเกษตรญี ปุ่นมีโครงสร้าง 3 ระดับ คือ ระดับปฐม ระดับจังหวัด และระดับชาติ 

สหกรณ ขั้นปฐม (สมาชิก กลุ่มสมาชิก สหกรณ ขั้นปฐม) ซึ งเป็นสหกรณ ที อยู่ในหมู่บ้าน เมือง  
และเมืองใหญ่ ชุมนุมสหกรณ ระดับจังหวัด และชุมนุมสหกรณ ระดับประเทศ โดยในส่วนของชุมนุมสหกรณ  
ระดับจังหวัด และระดับประเทศ มีการแบ่งแยกออกเป็นชุมนุมด้านสถาบันของสหกรณ หรือตามระบบสหกรณ  
(การส่งเสริม) และชุมนุมสหกรณ ด้านเศรษฐกิจ (การค้าและการตลาด สินเชื อ ประกันภัย สวัสดิการ) โดยมี
รายละเอียดตาม โครงสร้างสหกรณ การเกษตร ดังนี้ 
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สถาบันสหภาพกลางของสหกรณ การเกษตรระดับชาติ (Central Union of Agricultural Cooperatives หรือ 
JA-Zenchu) เป็นองค กรสูงสุดเป็นตัวแทนของสหกรณ การเกษตรทั้งหมดในการประสานหรือเจรจากับรัฐบาล
ในการก่าหนดมาตรการและด่าเนินนโยบายด้านสหกรณ และด้านการเกษตร และมีสหภาพสหกรณ ระดับจังหวัด 
(Prefectural Central Unions of Agricultural Cooperatives หรือ PCU) ท่าหน้าที สนับสนุน ให้ค่าปรึกษา แนะน่า 
การศึกษาอบรม และตรวจสอบบัญชี แก่สหกรณ ขั้นปฐม 
 เศรษฐกิจชุมนุมสหกรณ ระดับชาติ (Zen-Noh) ชุมนุมสหกรณ ด้านเศรษฐกิจระดับจังหวัด (Prefectural 
Federations) ท่าหน้าที ด้านการค้า การตลาด เชื อมโยงในระดับท้องถิ นและระดับชาติ Unicoop Japan เป็นบริษัทของ 
Zen-Noh ท่าธุรกิจน่าเข้าและจัดจ่าหน่ายสินค้าให้สหกรณ การเกษตร 
 

การบริหารจัดการสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่น   

สหกรณ การเกษตรญี ปุ่นมีฐานะเป็น สมาคม (Association) ตามกฎหมายถือเป็นบริษัทกฎหมาย 

 สหกรณ มีคณะกรรมการด่าเนินงานและผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ ในที  
ประชุมใหญ ่

 กฎหมายสหกรณ บัญญัติให้คณะกรรมการด่าเนินงานของสหกรณ เกษตรขั้นปฐม และผู้ตรวจสอบ
กิจการส่วนใหญ่ต้องเป็นบุคคลที ได้รับการรับรองจากหน่วยงานท้องถิ นว่าเป็นผู้มีความสามารถและทักษะ  
ในด้านการเกษตร และประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งปัจจุบันและอนาคต หรือเป็นผู้จัดการมืออาชีพ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการของสหกรณ์การเกษตรในประเทศญี่ปุ่น 
 

 
การด าเนินงานสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่น  

 - การด่าเนินงานในลักษณะเอนกประสงค  เน้นสมาชิกเป็นศูนย กลาง 

 - บริการแก่สมาชิกด้านที เกี ยวข้องกับเศรษฐกิจ ด้านสวัสดิการ สังคม และความเป็นอยู่ของสมาชิก 
- ด่าเนินงานด้านการเงินการธนาคาร ด้านสินเชื อ ประกันภัย 
- การสร้างรายได้ การพัฒนาอาชีพ และความเป็นอยู่  การส่งเสริมการเกษตร วิจัยและพัฒนา  

การเกษตร การวางแผนการผลิตการเกษตร การแนะน่าฟาร ม การจัดการฟาร ม 
- การจัดหาปัจจัยการผลิตมาจ่าหน่าย ด้านการตลาดผลผลิตการเกษตร การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ 

และจัดจ่าหน่ายยังตลาด 
- ซุปเปอร มาเก ต A Coop, Morning market, Farmer Market 
 
ชุมนุมด้านสถาบันของสหกรณ ท่าหน้าที ด้านการสร้างความเข้มแข งของระบบสหกรณ  การด่าเนิน 

นโยบายเกี ยวกับสหกรณ  การส่งเสริม ก่ากับ  แนะน่าสหกรณ  ซึ งได้แก่ สหภาพสหกรณ ระดับจังหวัด 
(Prefectural Central Unions of Agricultural Cooperatives หรือ PCU) ท่าหน้าที สนับสนุนให้ค่าปรึกษา 
แนะน่า การศึกษาอบรม ตรวจสอบบัญชี แก่สหกรณ ขั้นปฐม และระดับประเทศ ได้แก่ สหภาพกลางของ
สหกรณ การเกษตรระดับชาติ (Central Union of Agricultural Cooperativesหรือ JA-Zenchu) ซึ งเป็น 
องค กรสูงสุดของสหกรณ การเกษตร สหกรณ การเกษตรทุกสหกรณ ในประเทศญี ปุ่นต้องเป็นสมาชิก 
ขององค กรนี้ โดย JA-Zenchu ท่าหน้าที น่าเสนอนโยบายด้านการเกษตรให้แก่ภาครัฐ และให้การสนับสนุน
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ชุมนุมสหกรณ  ระดับจังหวัด รวมทั้งให้ค่าแนะน่าแก่สหกรณ ระดับปฐม โดยผ่านชุมนุมสหกรณ ระดับจังหวัด 
และเป็นตัวแทน ของสหกรณ การเกษตรญี ปุ่นทั้งในประเทศ และเวทีนานาชาติ 

ชุมนุมสหกรณ ด้านเศรษฐกิจ เกิดจากการรวมตัวของสหกรณ การเกษตรในระดับท้องถิ นหรือขั้นปฐม 
ด่าเนินงานเกี ยวกับธุรกิจต่างๆ ของสหกรณ ขั้นปฐม คือ ชุมนุมสหกรณ ระดับจังหวัด (Prefectural 
Federations) ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ เศรษฐกิจจังหวัด ชุมนุมสหกรณ สินเชื อจังหวัด ชุมนุมประกันภัยจังหวัด 
ชุมนุมสหกรณ สวัสดิการระดับจังหวัด และชุมนุมสหกรณ ด้านเศรษฐกิจระดับจังหวัด ซึ งจะมีชุมนุมสหกรณ 
ระดับชาติด่าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ได้แก่ 

ชุ มนุ มสหกรณ การเกษตรระดั บชาติ  Zen-Noh (National Federation of Agricultura Cooperative 
Association) ท่าหน้าที เกี ยวกับธุรกิจด้านการตลาด การซื้อ การแปรรูป และเป็นตัวแทน สหกรณ สมาชิกทั วประเทศ 
ในการท่าธ ุรกิจซือ้ขายและการจัดหาส ิ งอำนวยความสะดวกต่างๆ แก ่สหกรณ  

ชุมน ุมประก ันภัยของสหกรณ  การเกษตรระด ับชาติ JA-Zenkyoren (National Mutual Insurance 
Federation of Agriculture Cooperatives) ท่าหน้าที ด้านธุรกิจประกันชีวิตธนาคารกลางเพื อการเกษตร Norinchukin 
Bank ทำธุรก ิจด ้านการเง ินและธนาคารเป  นแหล ่งเง ินท ุนของสหกรณ  การเกษตร และชุมน ุมสหกรณ 
สวัสดิการระดับชาติ 

จากการปร ับปร ุงกฎหมาย หร ือปฏิร ูปสหกรณ  การเกษตรของญี ปุ่น ซึ งจะม ีผลในป ี พ.ศ. 2562  
ม ีการปรับลดโครงสร้างสหกรณ ให ้เหลือ 2 ระดับ โดยยุบสหภาพกลางสหกรณ ระด ับจ ังหวัดไปรวมกับช ุมนุม
สหกรณ ระด ับจ ังหวัด และปร ับเปลี ยนสถานะของสหภาพกลางของสหกรณ  การเกษตร (JA-Zenchu) 
ให ้เป  นบร ิษ ัทจ่ากัด และไม่บังค ับให้สหกรณ การเกษตรท ุกแห่งต ้องเป็นสมาชิก 

การบร ิหารงานของสหกรณ  การเกษตรญี ปุ่น สหกรณ  ม ีสมาชิกสาม ัญซึ งเป  นเกษตรกรที ท่างาน 
เต มเวลา (Full time Farmer) และเกษตรกรที ท่างานไม่เต มเวลา (Part time Farmer) ท่าการเกษตรกรรมน้อยกว่า 
90 วันต่อปี และสมาชิกสมทบเป็นผู้อาศัยอยู่ในเขตของสหกรณ การเกษตรนั้นๆ ซึ งสามารถใช้บริการทุก
อย่างของสหกรณ ได้เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที ประชุมใหญ่ของสหกรณ 
รวมถึงกลุ่มสมาชิก-กลุ่มอาชีพตามการผลิตการเกษตร มีบทบาทส่าคัญในด้านการผลิต การตลาด และการ
มีส่วนร่วมของสมาชิกในสหกรณ  

สหกรณ  บร ิหารโดยคณะกรรมการซึ งมาจากการเล ือกต้ังจากสมาชิกสาม ัญ และมีฝ่ายจ ัดการ 
เป  นผู ้ด่าเน ินงานด ้านการจ ัดการธุรก ิจ คณะกรรมการของสหกรณ   ประกอบด ้วย คณะกรรมการ 
ด่าเน ินงาน ซึ งมาจากการเล ือกต้ังและมาจากผู ้เชี  ยวชาญสาขาอาชีพที เกี ยวข ้องก ับธุรก ิจสหกรณ   
หร ือจากผู้จ ัดการมอือาช ีพโดยกฎหมายไม่ได้ก่าหนดจ่านวนของคณะกรรมการไว้ 

การด่าเน ินงานสหกรณ  ด่าเน ินงานในล ักษณะเอนกประสงค  บร ิการแก ่สมาช ิกด ้านที เกี ยวข ้องก ับ 
เศรษฐก ิจ ด ้านสวัสด ิการ ส ังคม และความเป  นอยู ่ของสมาชิก โดยเน ้นหน ักให ้สมาช ิกม ีอาชีพ รายได้  
และความเป  นอยู ่ที ดี สหกรณ  บร ิการด ้านการผล ิต ได ้แก่ งานด ้านวิชาการ ด ้านการเกษตร การให ้คำปร ึกษา 
แนะนำด ้านการผล ิต การจ ัดการฟาร  ม การจ ัดหาป ัจจ ัยการผล ิตมาจำหน ่าย ด ้านการตลาด ผลผล ิต
การเกษตร รวมถึงการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกมาปรับปรุงคุณภาพการแปรรูป การบรรจุหีบห่อ 
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และจัดจำหน ่ายย ังตลาด ด ้านการเงินการธนาคาร ด้านสินเช ื อ ประกันภัยด้านการพ ัฒนาความเป็นอยู่ 
ของสมาช ิกโดยกิจกรรมการให้บร ิการ หรือธุรกิจของสหกรณ จะครอบคลุมก ิจกรรมที เก ี ยวข ้องกับว ิถี
ชวี ิตประจ่าวันของสมาชิกและช ุมชน 

ประเทศญี ปุ่นมีกฎหมายสหกรณ   แยกไปตามประเภทของสหกรณ  โดยม ีกระทรวงที รับผิดชอบดูแล
ตามประเภทของสหกรณ  สำหร ับสหกรณ  การเกษตรญี ปุ ่นท้ังหมดด่าเน ินงานภายใต ้กฎหมายสหกรณ  
การเกษตร พ.ศ. 2490 (Agricultural Co-operative Law 1947) ซึ งในปี พ.ศ. 2558 ได ้ม ีกฎหมาย
สหกรณ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 (The Agricultural Cooperatives Act 2015) ขึ้นถือใช้ด้วย กฎหมายสหกรณ์
เป็นกฎหมายเพื่อการส่งเสริมกิจการสหกรณ์การเกษตรของประเทศ การเพิ่มผลผลิตการเกษตร และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร กำหนดให ้สหกรณ  เป  นสมาคมและม ีสถานภาพเช่นเด ียวก ับ
บร ิษ ัททั วไป กฎหมายได ้กำหนดชัดเจนให ้สหกรณ  ด่าเน ินงานเพื อให ้บร ิการแก ่สมาชิกเป  นสำค ัญ ไม ่ใช้เพื อ
ผลกำไรของสหกรณ   และได ้บ ัญญ ัต ิขอบเขตการด่าเน ินงานของสหกรณ  ไว้อย ่างชัดเจน ให ้ดำเนินงาน 
ด ้านต ่างๆ ครอบคล ุม กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และสังคมของสมาช ิก รวมทัง้การพ ัฒนาภาคเกษตรด้วย 

ด้านการสน ับสนุนการสหกรณ  จากร ัฐบาล ได ้กำหนดการขอร ับความช ่วยเหล ือจากร ัฐบาล 
และการยกเว้นภาษี เง ินป ันผลแก ่สมาช ิกไว ้ กำหนดการก่าก ับและตรวจสอบก ิจการของสหกรณ  ให ้เป  น
อำนาจของร ัฐบาลในการดำเน ินการกรณ ีสหกรณ   หร ือชุมน ุมสหกรณ  ด่าเน ินการผ ิดกฎหมาย และกฎหมาย
สหกรณ  ฉบ ับปร ับปร ุงปี พ.ศ. 2558 ได ้เพิ มเต ิมส ่วนของค ุณสมบ ัต ิคณะกรรมการสหกรณ  ที ส ่วนหนึ งต ้องมา
จากผู ้เชี ยวชาญในวิชาชีพ หร ือเป  นผู ้จ ัดการม ืออาช ีพ รวมท้ังการปร ับโครงสร ้างสหกรณ  โดยการย ุบสหภาพ
สหกรณ  ระด ับจ ังหวัด ไปรวมก ับช ุมน ุมสหกรณ  เศรษฐก ิจระด ับจ ังหวัด รวมทั้งปร ับเปลี ยนสถานะสหภาพ
กลางสหกรณ  การเกษตรระด ับชาต ิ ซึ งเป็นองค  กรสูงสุดของสหกรณ การเกษตรให้เป็นบร ิษัทโดยจะมีผล 
ภายในปี พ.ศ. 2562 

การส่งเสริมและก่ากับสหกรณ  กระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงของญี ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forestry 
and Fisheries หรือ MAFF) เป็นหน่วยงานที รับผิดชอบดูแลสหกรณ การเกษตร ด่าเนินการด้านนโยบายและ
วิชาการต่างๆ และกฎหมายสหกรณ ให้อ่านาจกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง และผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
หน่วยงานบริหาร (Administrative Agency) ในการด่าเนินการก่ากับและตรวจสอบสหกรณ  และชุมนุม
สหกรณ  กรณีที สหกรณ ด่าเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

การตรวจบ ัญชีสหกรณ  การเกษตรท ุกแห ่งต ้องได ้ร ับการตรวจบ ัญชีจากสหภาพกลางสหกรณ  
การเกษตรระด ับชาติ (JA-Zenchu) สหกรณ  การเกษตรระด ับปฐมหร ือท ้องถิ นต ้องได ้ร ับการตรวจบ ัญชี 
จากสหภาพกลางสหกรณ การเกษตรระดับจังหวัดและสหภาพกลางสหกรณ การเกษตรระดับชาติ  (JA-Zenchu)  
ซึ งสหกรณ  ต ้องจ ่ายค ่าธรรมเน ียมให ้แก ่สหภาพกลางสหกรณ  การเกษตรทั้งสองระด ับเป  นรายป ีตามที 
กฎหมายก่าหนด และตามกฎหมายสหกรณ  ฉบับปร ับปร ุง พ.ศ. 2558 สหกรณ การเกษตรระดับท้องถิ น
สามารถเลือกร ับการตรวจบัญช ีจากผู้สอบบัญช ีภาคเอกชนหรือผู้สอบบัญช ีที ภาครัฐรับรอง 

การส ่งเสร ิมของภาคร ัฐ ร ัฐบาลญี ปุ่นให ้การสน ับสน ุนสหกรณ  การเกษตรอย ่างจร ิงจ ังต้ังแต ่เริ มจ ัดตั้ง 
สหกรณ  ในสม ัยสงครามโลกครั้งที  2 โดยร ัฐบาลจ ัดตั้งสหกรณ  การเกษตรขึ้นมาในท ุกหมู ่บ ้านและบ ังค ับให้ 
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เกษตรกรท ุกคนเป  นสมาชิก ให ้สหกรณ  เป  นต ัวแทนองค  กรเด ียวในการรวบรวมผลผล ิตการเกษตรและ
กระจาย ไปย ังประชาชน ใช้สหกรณ  เป  นเครื องม ือในการควบค ุมราคาอาหารราคาส ินค ้าการเกษตร ป ัจจ ุบ ัน
ร ัฐบาลได้ออกกฎหมายอื นๆ เพื อสน ับสน ุนช่วยเหล ือสหกรณ  เช่น กฎหมายการฟื้นฟูก ิจการของสหกรณ  
กฎหมายการส ่งเสร ิมการควบรวมสหกรณ  การบ ัญญ ัต ิไว้ในกฎหมายสหกรณ  ไม ่ให ้สหกรณ  อยู ่ในก ิจการ
ภายใต ้บ ังค ับของกฎหมายการต ่อต ้านการผ ูกขาด บ ัญญ ัติให ้สหกรณ  การเกษตรดำเนินงานเพื อมุง่ให้บรกิารแก ่
สมาช ิกเป  นสำคัญ ไม ่มุ ่งเพื อประโยชน  ขององค  กรและการยกเว้นภาษ ีให ้แก ่สมาช ิกในรายได ้จากเง ินป ันผล 
ของสหกรณ  ร ัฐบาลด่าเน ินนโยบายต ่างๆ ในการปกป ้องภาคการเกษตรโดยกฎหมาย มาตรการ 
หร ือนโยบายต ่างๆ ที ร ัฐบาลก่าหนดให ้สหกรณ  เป  นต ัวแทนหร ือกลไกด่าเน ินการ ตลอดจนการปกป ้อง 
ภาคเกษตรกรรม ท่าให้สหกรณ ได ้ร ับประโยชน จากการด่าเนินงาน มีความเข ้มแข  งมีอำนาจต่อรองด้าน
เศรษฐกิจและด้านการเมอืง 

ประเทศญี ปุ่นม ีสหกรณ  การเกษตร 652 แห ่ง จำนวนสมาชิกทั้งหมด 10.37 ล ้านคน และม ีม ูลค ่า  
ทางธุรกิจ 40 พันล้านดอลลาร ต่อป ี 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่น  

1. ด้านบทบาท นโยบาย และการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยใช้สหกรณ เป็นเครื องมือของรัฐในการ
แก้ไขปัญหาของเกษตรกร และสร้างโอกาส/สิทธิพิเศษในการด่าเนินธุรกิจสหกรณ  

2. ด้านการบริหารงานที เข้มแข ง สหกรณ ในประเทศญี ปุ่นมีคณะกรรมการด่าเนินงาน ซึ งมาจาก 
การเลือกตั้งและมาจากผู้เชี ยวชาญสาขาอาชีพที เกี ยวข้องกับธุรกิจสหกรณ  หรือจากผู้จัดการมืออาชีพ มีผู้ตรวจ
สอบกิจการ และมีธรรมาภิบาลในสหกรณ  

3. ด้านกฎหมาย คือ การมีกฎหมายที ส่งเสริม และเอ้ืออ่านวยต่อการด่าเนินงานของสหกรณ เพื อการ
ส่งเสริมกิจการสหกรณ การเกษตรของประเทศ การเพิ มผลผลิตการเกษตร และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของเกษตรกร รวมถึงก่าหนดชัดเจนให้สหกรณ ด่าเนินงานเพื อให้บริการแก่สมาชิกเป็นส่าคัญ 

4. ด้านการด่าเนินงานที ยึดสมาชิกเป็นศูนย กลาง โดยการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ธุรกิจที เกี ยวข้องกับสมาชิกเป็นหลัก ด่าเนินงานในลักษณะเอนกประสงค  และโครงสร้างขบวนการสหกรณ  
ที เข้มแข ง 
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ  ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ ยุค 4.0  2 ด้าน ได้แก่  
 1. สหกรณ พึ งตนเอง เพื อให้เกิด SMART COOP หรือ SMART ENTERPRISE โดยใช้เครื องมือ 4S 
ประกอบด้วย 

1. SMART Management 
2. SMART Business Activities 
3. SMART Services 
4. SMART Member 
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 2. การส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐ 
  - ด้านนโยบายรัฐ ใช้สหกรณ เป็นกลไกหลัก/แต้มต่อทางธุรกิจ  
  - ด้านกฎหมาย ระเบียบอ่านวยประโยชน ในการด่าเนินธุรกิจสหกรณ  และก่ากับดูแลสหกรณ   
  - พัฒนาสหกรณ สู่ SMART COOP พึ งตนเอง  
  - สร้างความเข้มแข งเครือข่าย/ชุมนุม และธุรกิจการค้าการตลาด  
  - ส่งเสริม/ก่ากับ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
6. แนวทางปฏิบัติงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี พ.ศ. 2563  
 โดย  นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 ยินดีกับทุกหน่วยงานที ได้รับโล่รางวัล ซึ งก เป็นตัวชี้วัดให้เห นถึงผลของการท่างาน และแสดงความ
ยินดีกับข้าราชการที ได้รับรางวัลทุกท่าน 
 นโยบายการท่างาน ปี 2562 ที ได้ฝากกับท่านไว้เมื อต้นปี ว่าอยากให้ท่านสหกรณ จังหวัดจัดองค กร
ของท่าน (ไม่ใช่การจัดโครงสร้าง) 2 เรื องด้วยกัน คือ 

1.1 ทีมตรวจการ ให้ ผอ.กลุ่มไปเป็นหัวหน้าทีมได้ไหม และอยากให้ท่างานลงตรวจการเป็น
รูปแบบคณะท่างาน 

1.2 การจัดคนท่างานตามความถนัดในการพัฒนาสหกรณ  
แต่ผลปรากฏว่า เรื องการตรวจการ ก ยังเป็น

เช่นเดิม เป็นคณะแค่ในค่าสั งแต่การลงไปท่างานก ยังใช้
คนที เป็นระดับปฏิบัติการลงไปท่างาน มีเพียงบาง
จังหวัดที ท่าได้ จึงท่าให้เกิดผลลัพธ เหมือนที ผ่านมา 
อยากให้ท่านลงเป็นทีมและด่าเนินการตรวจสอบให้ลึก 
เพื อจะได้ป้องกันเหตุที จะเกิดขึ้น เพราะเชื อว่าถ้าเราลง
ไปท่างานเป็นทีมจะช่วยให้การตรวจการเกิดประสิทธิภาพ 
ซึ งในปี ๒๕๖๓ ผมก ยังอยากเห นเรื องของการท่างาน

เป็นทีมของตรวจการสหกรณ  
 ปีงบประมาณ 2563 ขอให้น่านโยบายการท่างานเป็นทีม ทั้งเรื องของการตรวจการ การเข้าแนะน่า
ส่งเสริม กลับไปปรับระบบการท่างาน คือ งานปกติให้ด่าเนินการตามภารกิจหน้าที  ส่าหรับงานที ต้องพัฒนา
ทางจังหวัดควรสร้างทีมงาน 
 ถ้าเราไม่ปรับการท างาน เราก็จะไม่สามารถพัฒนางานสหกรณ์ได้ 
 แนวทางการพัฒนาสหกรณ ในปี 2562 ที ผ่านมา 2 ด้าน คือ 

1. พัฒนาด้านองค กร เรื องการบริหารจัดการองค กร เรื องการพัฒนาคณะกรรมการ ให้ความรู้
กรรมการ สมาชิกสหกรณ  เรื องการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ  เรื องธรรมภิบาล และเรื องอื นๆ  
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(อยากให้ท่านลองกลับไปคิดว่าที ผ่านมาเป็นไปตามที กรมฯ คาดหวังไว้หรือไม่) อยากเห นภาพการเกิด
ผลสัมฤทธิ์ที เกิดขึ้นกับสหกรณ  โดยการเข้าไปแนะน่าส่งเสริมของเจ้าหน้าที ส่งเสริม 

2. พัฒนาด้านธุรกิจสหกรณ  คือ เรื องของการไปเสริมสร้างให้สหกรณ สามารถรับซื้อผลผลิตด้านการเกษตร 
กับพี น้องเกษตรกร ซื้อแล้วสามารถน่าไปแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ เพื อเพิ มมูลค่าสินค้า ในปีที ผ่านมา ท่านมองเห นการ
เปลี ยนแปลงเกิดขึ้นกับสหกรณ เรื องนี้บ้างหรือไม่ ซึ งปีงบประมาณ 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ ไม่ได้มีการจัดท่าแผน 
ให้เพียงงบประมาณแล้วให้น่าไปด่าเนินงาน 
 

ผลการขับเคลื่อนงาน ปี 2562 มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่เข้มแข็ง 
1. ออกกฎหมายและเกณฑ ก่ากับ เพื อสร้างความเข้มแข งให้สหกรณ  ที ผ่านมาการก่ากับ เกณฑ การ

ก่ากับ ๗ เรื อง 
2. แก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ แล้วเสร จ 1,121 แห่ง มูลค่าความเสียหาย 30,301.36 ล้านบาท 
3. แก้ไขปัญหาหนี้ค้างช่าระของสหกรณ  424 แห่ง/สมาชิกมีแผนจัดการหนี้รายบุคคล 77,844 คน 
การส่งเสริมศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์เพิ่มข้ึน  
1. สหกรณ  1,151 แห่ง รวบรวมและแปรรูปผลผลิตการเกษตรมูลค่า รวม 62,138.64 ลบ. 

(เพิ มข้ึน 119 แห่ง)  
2. ปริมาณธุรกิจสหกรณ เพิ มข้ึนร้อยละ 4.98 (ผลงาน 11 เดือน) 
3. เกิดเครือข่ายระหว่างสหกรณ ผู้ผลิต/สหกรณ ผู้บริโภค 413 แห่ง มูลค่าธุรกิจ 2,000 ลบ. 

แนวทางการขับเคลื่อนงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2563 
1. ส่งเสริม พัฒนา “ด้านการด าเนินธรุกิจ” 
 1.1 บริหารจัดการแปลงใหญ่ของสหกรณ แบบครบวงจร (GAP, Organic/ใช้วิทยาการสมัยใหม่ 

(Drone/เกษตรอัจฉริยะ) เครื องจักรกลการเกษตร/จัดการผลผลิตหลังเก บเกี ยว) 
 1.2 แปรรูปผลผลิตของสหกรณ เพื อเพิ มมูลค่า (GMP/ระบบการผลิตเพื อลดการสูญเสีย/ 

ต่อยอดผลิตภัณฑ /ยืดอายุการเก บรักษา) 
 1.3 พัฒนาสหกรณ ระดับอ่าเภอรวบรวม/เก บชะลอผลผลิต (สนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน/พัฒนา

ฝ่ายจัดการให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ) 
 1.4 เพิ มศักยภาพการตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ  (Supermarket สินค้าสหกรณ /สร้าง 

Cluster กลุ่มสินค้าเกษตร/MICE เพื อชุมชน) 
2. ส่งเสริม พัฒนา “ด้านองค์กร” 
 2.1 ก่าหนดมาตรการก่ากับ ดูแล ตรวจสอบที มีประสิทธิภาพ  

  2.1 - ติดตาม/เฝ้าระวัง เพื อการด่าเนินงานของสหกรณ ป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง 
  2.1 - ปรับปรุงระบบตรวจการสหกรณ ให้มีประสิทธิภาพยิ งขึ้น 
  2.1 - วางระบบการตรวจสอบสหกรณ์อย่างเข้มข้น 
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  2.2 พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ  
2.2 - รายงานข้อมูลทางการเงินเชิงคุณภาพ 
2.2 - ระบบข้อมูลการกู้การฝากระหว่างกัน (เฝ้าระวังโอกาสเกิดธุรกรรมที มีความผิดปกติ) 

  2.3 จัดการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ  
  2.3 - สหกรณ ภาคการเกษตร ด่าเนินการจัดหาตลาดรองรับการวางแผนการผลิต 
สินค้าเกษตร ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของตลาด และสนับสนุนเงินทุน/ปัจจัยพ้ืนฐาน
ในการประกอบอาชีพ 
  2.3 - สหกรณ นอกภาคการเกษตร ด่าเนินการออกค่าแนะน่าในการก่าหนดนโยบายสินเชื อ
ของสหกรณ และเพิ มศักยภาพสหกรณ  เป็นที ปรึกษาการเงินให้สมาชิก (การบริหารหนี้สิน การออม และการ
ลงทุน) 
 
 3. ส่งเสริม/พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการหลวง  
 ปีงบประมาณ 2563 ขอให้แต่ละพ้ืนที ที มีโครงการอันเนื องมาจากพระราชด่าริ โครงการหลวง 
ให้กลับไปทบทวนและพัฒนาองค กร และธุรกิจที เอ้ือต่อสหกรณ จริง โดยเน้นการขับเคลื อนในสหกรณ  และที 
ส่าคัญไม่ควรมีการทุจริตโดยเด ดขาดในทุกแห่ง  
 
ประเด็นส าคัญการท างานในปีงบประมาณ 2563  

ฝากท่านสหกรณ จังหวัด ว่าปีงบประมาณ 2563 ต้องช่วยกันท่างานทุกคน และให้นึกถึงความภูมิใจ
ในการส่งเสริมสหกรณ /กลุ่มเกษตรกรเป็นหลัก มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิผล 
 ส่าหรับเรื องที ฝากให้ด่าเนินการในปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ 

1. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การเกิดอุทกภัย/ภัยแล้ง และอื นๆ  
 2. เรื องหนี้สิน 
 3. เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ  (กพส.) ขอให้ เร่งด่าเนินการ ไม่ควรชักช้า เน้นการวิเคราะห  
หรือพิจารณาการให้เงินกู้สหกรณ ตามสภาพจริง ถ้าหากสหกรณ ไหนไม่สามารถให้ได้ไม่ควรจะให้   
 ที ผ่านมาการพิจารณาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  (กพส.) ส่วนใหญ่พิจารณาให้สหกรณ ที มีเงินทุน
จ่านวนมาก ตามวัตถุประสงค เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ  (กพส.) เพื อพัฒนาสหกรณ  ดังนั้น ควรพิจารณา 
ให้สหกรณ ที สามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที ผ่านมาสหกรณ ส่วนใหญ่ กู้เงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ  (กพส.) แล้วน่าไปใช้ผิดวัตถุประสงค   
 4. นิคมสหกรณ  ที ดินไม่ควรทับซ้อนกัน ทางนิคมต้องมีข้อมูลในพ้ืนที นิคมทุกด้าน ถ้าหากมีข้อพิพาท
ควรรายงานให้สหกรณ จังหวัดทันที และท่านสหกรณ จังหวัดต้องไปดูแลนิคมสหกรณ  รู้หลักการเบื้องต้น 
รวมถึงการขออนุญาตใช้ที ดิน ต้องใช้ความรอบครอบ เพราะใช้อนุกรรมการในระดับจังหวัด 

4.   การประกาศสิ้นสภาพนิคม โดยจัดท่าแผนให้ชัดเจนในแต่ละปี 
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  การพัฒนาอาชีพของพี น้องสมาชิก โดยนิคมสหกรณ ร่วมกับสหกรณ นิคมในการด่าเนินงาน 
เช่น โคขุน เลี้ยงไก่ เลี้ยงลูกอ๊อด ปลูกผัก สมุนไพร เป็นต้น เน้นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย  เป็นหลัก ทั้งนี้
ทางกรมส่งเสริมสหกรณ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนทุกด้านส่าหรับนิคมสหกรณ ทุกแห่ง 
 
 5. การแก้ไขปัญหาเรื องร้องเรียน  
 5. เมื อกรมส่งเสริมสหกรณ ขอให้ส่านักงานสหกรณ จังหวัดด่าเนินการตรวจสอบเรื องร้องเรียน ขอให้
ตรวจสอบจริง สิ งใดที ไม่ถูกไม่ควร จะยุติ เรื อง ควรมีรายละเอียดให้ชัดเจน และส่านักงานสหกรณ จังหวัด 
ควรตอบทุกประเด น (ท่าอะไร ถึงไหน)  
 6. การบริหารงานบุคคล เนื องจากปีนี้ จะมีอัตราต่าแหน่งผู้บริหารว่าง จะพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 
ตามความเหมาะสม และจะดูแลให้ดีที สุด 
 7. การอบรม นบก. นบส. จะด่าเนินการพิจารณาบุคลากรเข้าร่วมตามคุณสมบัติ 
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สัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ 47 ป ี
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562  

 
1. การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์สู่ความย่ังยืน 
 โดย ดร.ปริญญ์ พานิชภักดิ์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ 

เศรษฐกิจโลกและประเทศไทยก่าลังจะเปลี ยนไป มิติที เราจะคิดถึงการบริหารจัดการองค กรที ดี 
จุดเด่นของสหกรณ ที มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข ง ส่วนหนึ งเกิดจากการบริหารจัดการ จากสมาชิกที มี  
องค ความรู้ เมื อ 2 เดือนก่อน วิทยากรได้ไปลงพ้ืนที  จังหวัดร้อยเอ ด มหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น  
ได้พบกับคุณบุญเกิด (ไม่มีนามสกุล) ที สหกรณ เกษตรวิสัยในจังหวัดร้อยเอ ด และสหกรณ อื นอีกหลายแห่ง  
เห นถึงความส่าคัญของการสร้างผู้น่าชุมชนที เข้มแข ง สหกรณ ที มีความส่า เร จส่วนใหญ่เกิดจากผู้น่าองค กร 
องค กรนั้นมีผู้น่าที มีความอยากรู้ คิดนอกกรอบ กล้าที จะลองผิดลองถูกในบางเรื อง เป็นความคิดที ทดลอง
สินค้าชนิดใหม่เพิ มผลผลิตใหม่ๆ ให้กับชุมชน หาตลาดใหม่ 

ขณะนี้เราก่าลังอยู่ในโลกยุคแห่งการท้าทายในหลายๆ ด้านทั้งเรื อง ปัญหาเกษตรกรที ผ่านมา  
1. อุทกภัย ทั้งเรื องของน้่าท่วม ฝนแล้ง  
2. ภาวะหนี้สินเกษตรกร  
3. เกษตรกรที ยังขาดองค ความรู้ในบางเรื อง เช่น เรื องการท่าบัญชี  
4. ปัญหาในการโดนตัวกลางกดราคา  
5. ไม่สามารถหาตลาดใหม่  
6. ไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง  

ปัจจุบันประเทศไทยก่าลังเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล (Thailand 4.0) แต่ประเทศไทยของเรามีจุดแข ง
คือ 0.4 เนื องจากเทคโนโลยีไร้พรหมแดน เข้ามาแรงและเร ว แต่ก มีไม่กี สหกรณ หรือประชาชนไม่กี คนที จะคิด
น่าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในงานของตัวเอง คนที เป็นผู้รู้ด้านเทคโนโลยีนี้มีเยอะขึ้น ราคาก เริ มจะลดลง สิ งแรก
ที น่าสนใจคือเราควรคิดที จะน่าเทคโนโลยีที มีอยู่แล้วมาใช้ในการบริหารจัดการในงานของเราได้อย่างไรองค กร
ต้องน่าเทคโนโลยีมาผนวกในทุกมิติของการท่างาน ต้องหาวิธีการว่าจะน่าเทคโนโลยีมาผนวกได้อย่างไร 

ยกตัวอย่างการเปลี ยนแปลงด้วยความรวดเร วในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย  บริษัท
หลักทรัพย  ตลาดหลักทรัพย  อุตสาหกรรมเหล่านี้มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง การลงทุนหุ้น RMF ITF หรือ
ลงทุนซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย ซึ งท่านจะทราบว่าในอดีตมีค่า Commission Broker ที สูงมาก และมีอัตรา
ลดลงเรื อยๆ สามารถขอค่า Commission ที ลดลงได้ในการซื้อขายหุ้น ถึงขั้นที  กลต. ผู้ที เป็นคนควบคุมดูแล
ตลาดหลักทรัพย  และบริษัทหลักทรัพย  เปิดนโยบายคือท่านไม่ต้องเสียค่า Broker เลยก ได้ ซึ งในยุคปัจจุบัน
ท่านซื้อขายหุ้นแข่งกับหุ่นยนต  ท่านไม่ได้ซื้อขายแข่งกับมนุษย อีกต่อไปส่านักงานคณะกรรมการก่ากั บ
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  (กลต.) ได้จัดงานนวัตกรรมทางการเงิน (FinTech Challenge) เพื อให้วงการ
ทางการเงินได้แข่งกันคิดว่าอะไรคือสินค้าใหม่ทางการเงินที ขับเคลื อนด้วยนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี  
และมีสินค้าทางการเงินที ได้รับรางวัล คือ คนที เขียนโปรแกรม Coach writing ที จะท่าให้ท่านสามารถซื้อขาย
หุ้น ปตท. ได้โดยตรงไม่ผ่านตัวกลาง ไม่ต้องผ่านตลาดหลักทรัพย  
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เหรียญสกุล Digital เกิดขึ้นเพราะมีระบบ Block Chain เป็นลักษณะเหมือนกล่องที เก บข้อมูลบน
ระบบ แล้วน่าไปบริหารจัดการในห่วงโซ่ ปัจจุบันที เราเก บข้อมูลไว้ใน Excel เป็นการเก บข้อมูลที อาจสามารถ
ถูกแก้ไขได้ง่าย แต่ Block Chain เป็นการแก้ไขได้ยาก ต้องการตัดตัวกลางออกไป ไม่ต้องมีตัวกลาง ดีกว่า  
E - commerce ผู้บริโภคสามารถเห นว่าสินค้าที เขาต้องการซื้อตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงขั้นเก บเกี ยว โดยตรงกับผู้ผลิต  

COOP เป็นบริษัทที ใหญ่ รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร แต่ต้องเป็นเกษตรอินทรีย  ส่งออกไปยุโรป 
บริษัทจะเข้ามาช่วยฟ้ืนฟู ฟ้ืนแปลงให้เป็นอินทรีย  ติดตามที ไปที มาของเกษตรนั้นได้ และสามารถเชื อมโยง 
กับท้องถิ นนั้นได้  

อะไรคือ 0.4 จุดแข งคนไทย คือ ความดั้งเดิม วัฒนธรรมท้องถิ น สินค้าชุมชนบางอย่าง สินค้า 
มีเรื องราว ที สามารถร้อยเรียงได้ มีการร้อยเรียงเรื องราวในสินค้า 

Block Chain เป็นการน่าเอา 0.4 มาบวกกับ 4.0 แล้วน่ามาถ่ายทอด โลกพร้อมที จะจ่ายเงินกับข้อมูล ข้อมูล
คือ พระเจ้าน่าข้อมูลมาวิเคราะห  และจัดเก บ แล้วน่ามาใช้เมื อจ่าเป็น ยุทธศาสตร ข้อมูล (data) คือ สิ งแรกที 
สหกรณ ต้องมี  

Smart Farmer Smart Co-op สิ งแรกต้องคิดว่าข้อมูลชุมชนมีอะไรบ้าง อะไรคือยุทธศาสตร ข้อมูล 
ในองค กรของท่าน ที เป็นข้อมูลที ท่างานในตลาดได้  

“Local Alike”การท่องเที ยวแบบยั งยืน โดยชุมชนเพื อชุมชนที ให้มากกว่าความสุข (สมศักดิ์ บุญค่า) 
(ไผ) โดยสินค้าชุมชนจะสามารถด่าเนินการผ่านสิ งเหล่านี้ได้ 

 
Block Chain คือ ระบบโครงข่ายในการเก บบัญชีธุรกรรมออนไลน  ซึ งมีลักษณะเป็นเครือข่ายใยแมงมุม  

ที เก บสถิติการท่าธุรกรรมทางการเงิน และสินทรัพย ชนิดอื นๆ อีกในอนาคต โดยไม่มีตัวกลาง คือ สถาบัน
การเงิน หรือส่านักช่าระบัญชี ระบบ Block Chain จะไม่มีตัวกลางอย่างที เคยเป็นมา ยกตัวอย่างการท่าธุรกรรมด้วย 
Bitcoin จะมีรหัส Token สร้างขึ้นมาเพื อสื อสารกับ Block Chain และท่าการตรวจสอบว่า Bitcoin นั้นๆ มีความ
น่าเชื อถือหรือไม่ ก่อนที จะท่าธุรกรรมให้ส่าเร จต่อไป 



 26 สัมมนาทางวิชาการเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ครบรอบ 47 ปี 

 
เท่ากับว่า Block Chain เป็นระบบโครงข่ายในการท่าธุรกรรมต่าง  ๆซึ งตัดตัวกลางอย่างสถาบันการเงินที มีอยู่ใน

โลกปัจจุบันออกไป ซึ งท่าให้ต้นทุนการท่าธุรกรรมถูกลง และอาจจะส่งผลให้สถาบันการเงินที เป็นตัวกลาง  
รวมไปถึงส่านักช่าระบัญชีต่างๆ ไม่จ่าเป็นต้องมีอีกในอนาคตได้เลย หากเทคโนโลยีนี้เข้ามาแทนที ได้อย่าง
สมบูรณ  

ขณะที  Block Chain ไม่เพียงมีบทบาทอยู่แค่การท่าธุรกรรมทางการเงินเท่านั้น หากแต่ยังอาจถูก
น่าไปใช้ในงานอื นๆ เช่น การเก บสถิติการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใสมากขึ้น การให้ยืม Cloud Storage ระหว่างกัน, 
บริการ Co - location, ระบบ Peer to Peer Lending และอื นๆ อีกมากมาย ซึ งแม้แต่เหล่าธนาคารเอง 
ก ตัดสินใจเข้าลงทุนในการท่า Block Chain มากขึ้นเรื อยๆ โดยล่าสุด เหล่าสถาบันการเงินอย่างธนาคาร 
Citibank ตลาดหลักทรัพย  NASDAQ รวมไปถึงบริษัท VISA ก ได้เข้าลงทุนในบริษัท Block Chain ชั้นน่าอย่าง 
Chain.com เพื อแนวทางรักษาตลาดเทคโนโลยีนี้เช่นกัน 

แนวคิด Block Chain เริ มกลับมาเป็นกระแสที ต้องจับตามมองอีกครั้ง พร้อมมีการพัฒนาใหม่ๆ ไปสู่
การใช้งานที มากกว่าการท่าธุรกรรม Bitcoin ในอดีตที ไม่ได้รับการยอมรับมากนัก ผนวกรวมกับกระแสการ
เพิ มขึ้นของอุปกรณ ที ใช้แนวคิด อินเทอร เน ต ออฟธิงส  (Internet of Things) จ่าเป็นต้องมีการจัดการ ดูแล
อย่างการรักษาความปลอดภัยระหว่างอุปกรณ ต่างๆ และความจ่าเป็นที จะต้องบันทึกฐานข้อมูลของการติดต่อ
ต่างๆ เหล่านั้น ท่าให้เทคโนโลยีอย่าง Block Chai ที ให้ความส่าคัญกับความเป็นส่วนบุคคลจะกลายมาเป็นตัว
ช่วยส่าคัญของการใช้งานดังกล่าว โดยลดขั้นตอนระบบการท่างานให้เรียบง่ายขึ้น มีการยืดหยุ่นที สูงขึ้น รวมทั้ง
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร ว 

แต่กระนั้นความส่าเร จของ Block Chain จะสามารถพลิกสถานะการให้บริการด้านการเงินโลกดิจิทัล
ได้หรือไม่ การหาพาร ตเนอร ที มีประสบการณ ในการท่างานกับระบบความซับซ้อน และความหลากหลาย  
ในทุกระดับการใช้งานไม่ว่าเล ก หรือใหญ่ เป็นหัวใจส่าคัญของการจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างดีที สุด ซึ งถ้า
ย้อนกลับไปเมื อ 5 ปีที ผ่านมา Idea ทางธุรกิจเหล่านี้ ต่างเคยถูกมองว่าเป็นเรื องที ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริง 
หากแต่ปัจจุบันเรื องเช่นนี้ได้กลายเป็นตัวก่าหนดผู้ชนะในอนาคต ซึ งทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการมองว่า
ซอฟต แวร  คือ ตัวแปรส่าคัญของการเปลี ยนแปลงของโลกยุคใหม่นั นเอง 
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Sharing Economy เศรษฐกิจแบ่งปัน ชุมชนจะแบ่งปันอย่างไรบ้าง เช่น รถยนต สามารถแชร กันได้ 
โดยการหาเพื อนร่วมทาง 
 มิติความยั งยืน มีอะไรบ้าง 
 การตั้งเป้าหมาย หรือตัวชี้วัด KPI คือสิ งส่าคัญในการด่าเนินงาน ควรตั้งทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ที ผ่านมาส่วนใหญ่ละเลย KPI เชิงคุณภาพ ต้องคิดนอกกรอบ และหา Matching Partner จับมือสหกรณ ที ดี
ที สุดมาช่วยสหกรณ ที มีปัญหา เชิญผู้ที ประสบความส่าเร จมาแชร ประสบการณ  ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน   
 ความเหลื อมล้่าในการเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงเป็นปัญหาให้กับประเทศไทยในปัจจุบันนี้  
 Super Organization   
 “การสร้าง Local Champion” ที เหมือนร่างโคลนของเราในเรื องความคิด วิธีการท่างาน และการ
มองเป้าหมายของงานที เหมือนกัน (Passion เดียวกัน) ถ้าเราสร้างคนแบบนี้ขึ้นมาได้ ก เท่ากับว่าเหมือนมีเรา
อยู่ที นั น ท่างานร่วมกับทีมนั้นไปพร้อมกัน 
 การออมเงิน (ต้องการให้เงินปันผลดีขึ้น) ดอกเบี้ย คือ ราคาของเงิน อดีตคนที คุมดอกเบี้ย คือ ประธาน
ธนาคารกลาง แต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้ว คือ Donald Trump การกระจายความเสี ยง คือ สิ งส่าคัญมาก  

การบริหารการเงินไม่ใช่เรื องตัวเลขอย่างเดียว สามารถสร้างกรอบของการลงทุนได้เป็นอย่างด ี
กรมส่งเสริมสหกรณ  สามารถสร้างเครือข่าย ซึ งมีหลายองค กรพร้อมในการสร้างเครือข่ายในการ 

ให้องค ความรู้ทางการเงิน องค ความรู้การออม องค ความรู้การลงทุน โดยถ้าสนใจองค ความรู้ สามารถประสาน
กับวิทยากรได้ทาง ID Line:@prinnp 
 การสร้าง Coach ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการองค กร คือ พ้ืนฐานของการบริหารจัดการองค กร 
คุณธรรม  
 สหกรณ เป็นตัวขับเคลื อนเศรษฐกิจชุมชน สังคมสูงวัยเป็นโจทย ใหญ่ ต้องให้ชุมชนคิด  
 
ค าถาม 
ค าถามข้อที่ 1 คนรุ่นใหม่ไม่สนใจอาชีพการเกษตร ส่งผลท่าให้ขาดแคลนแรงงาน จะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร  
ค าตอบ สหกรณ ควรปรับเปลี ยนการท่าการเกษตร ควบคู่กับการพัฒนาชุมชน โดย  
 - ท่าเป็นเกษตรอินทรีย เพื อขายตลาด Premium ระดับบน 
 - ท่าเกษตรผสมผสาน  
 - การสร้างผลิตภัณฑ แบรนด ใหม่เพื อเข้าสู่การแข่งขัน 
 - การใช้พื้นที การเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงที สุด  
 
ค าถามข้อที่ 2 แนวทางการแก้ปัญหาด้านการตลาด จะด่าเนินการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  
ได้อย่างไร 
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ค าตอบ การบรูณาการหรือการรวมตัวของสหกรณ ให้เข้มแข ง เช่น การจับมือสหกรณ ที เข้มแข งที สุด  
กับสหกรณ ที อ่อนแอที สุด เพื อน่ามาสร้างเครือข่าย เป็นต้น ส่าหรับองค กรในต่างประเทศเน้นการสร้างอ่านาจ
การต่อรอง โดยเน้นการรวมตัวของเกษตรกร (แปลงใหญ่ Smart Farmer)  
 
ค าถามข้อที่ 3 หลักที เป็นสากลของสวัสดิการของรัฐและชุมชน เพื อให้เกิดความยั งยืน 
ค าตอบ การจัดสรรสวัสดิการได้ ต้องมีการจัดเก บภาษี ดังนั้น การจัดสวัสดิการที ดี ต้องเริ มต้นที การจัดเก บ
ภาษี การไม่จ่ายภาษีจะไม่สามารถน่าไปจัดสวัสดิการในพื้นที ได้มากขึ้น 
  
ค าถามข้อที่ 4  ค่าเงินลดลงจะท่าอย่างไรต่อมูลค่าเงินในปัจจุบัน  
ค าตอบ การออมเงินของสหกรณ  ต้องกระจายความเสี ยง ซึ งการออมในยุคปัจจุบันจะรอให้รัฐบาลมาช่วย 
คงไม่น่าจะได้อีกต่อไป ดังนั้น การกระจายความเสี ยงนับว่าเป็นสิ งส่าคัญ  

การกระจายความเสี ยงในการลงทุน เช่น ทองค่า ที ดิน การลงทุนในตราหนี้/ตราสารทุน ลงทุน 
ในกองทุนต่างประเทศ (เวียดนาม อินเดีย)  
 
ค าถามข้อที่ 5 การแบนสารเคมี  
ค าตอบ เป็นเรื องที รัฐมนตรีสามารถปรับได้เลย ซึ งเป็นเรื องที ท้าทาย ค่อยๆ เปลี ยน สามารถท่าได้ 
 
ค าถามข้อที่ 6 สภาพเศรษฐกิจขนาดนี้ ควรลงทุนอะไร 
ค าตอบ ควรลงทุนในหุ้น และทุกสหกรณ ควรมีคณะอนุกรรมการการลงทุน หรือ ที ปรึกษาการเงิน การลงทุน 
หรือไม่  
 
ค าถามข้อที่ 7 แนวคิดการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
ค าตอบ การสร้างวินัยในชุมชนไม่ให้ก่อหนี้ในชุมชน วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสามารถด่าเนินการ 
ได้ง่ายๆ คือ เพิ มรายได ้และลดหนี้ (ลดดอกเบี้ย ยืดระยะเวลาการช่าระหนี้)  
 
ค าถามข้อที่ 8 ยุโรปหลายประเทศ ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 0% และผู้ใช้บริการต้องจ่ายค่าบริการให้กับ
ธนาคาร เหตุการณ แบบนี้จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยหรือไม่  
ค าตอบ ดอกเบี้ยคือราคาของเงิน สิ งนี้ไม่เกิดขึ้นกับประเทศไทย เนื องจากประเทศไทยมีแนวคิดอัตราดอกเบี้ย 
“อนุรักษ นิยม” โดยประเทศไทยไม่ด่าเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจเช่นเดียวกับประเทศอเมริกา ยุโรป  
และญี ปุ่น (การเพิ มธนบัตรในระบบ ส่งผลท่าให้อัตราดอกเบี้ยเข้าใกล้ 0 มากที สุด) 
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2. มุมมองหนี้สินครัวเรือนไทย ผ่านฐานข้อมูล Credit Bureau  
 โดย คุณอัจจนา ล่ าซ า สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
 

ในระยะเวลา 10ปี (ตั้งแต่ปี 2552 - 2561 จากข้อมูลเครดิตบูโร ซึ ง ณ สิ้นปี 2561 มีจ่านวนบัญชีทั้งสิ้น 
68.7 ล้านบัญชี ของผู้กู้ 20.9 ล้านคนทั วประเทศ มียอดหนี้รวม 11.2 ล้านล้านบาท (ไม่รวมหนี้สหกรณ  
สินเชื อกู้ยืมเพื อการศึกษา และหนี้นอกระบบ) จากสถาบันการเงิน 95 แห่ง สภาวะหนี้ครัวเรือนไทย มีความส่าคัญ 
ทั้งต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือน และต่อระบบการเงินไทย ที ผ่านมาได้มีการศึกษาหนี้ครัวเรือน
ไทยกันอย่างแพร่หลาย แต่ส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลระดับมหภาคจึงยากที จะเข้าใจหนี้ครัวเรือนไทยอย่างลึกซึ้ง  
พอที จะสามารถน่าไปประกอบการก่าหนดนโยบายได้ การน่าเสนอมุมมองเชิงลึกของหนี้ครัวเรือนไทยที ได้จาก
การศึกษาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของหนี้รายสัญญาของเครดิตบูโร ซึ งครอบคลุมข้อมูลหนี้ครัวเรือนกว่า 60 ล้าน
สัญญา ในช่วงเวลากว่า 9 ปี ที ผ่านมา  

สถานการณ หนี้ครัวเรือนไทยยังคงเป็นประเด นร้อนที ทุกภาคส่วนจับตามองอย่างต่อเนื อง และตอกย้่า
อีกครั้งเมื อสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ มวลรวมหรือ Debt to GDP ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที  78.6% ซึ งปรับขึ้นจาก
ปีที แล้ว 52% ประกอบกับข้อมูลหลายปีของ Bank for International Settlement หรือ BIS ยังแสดงให้
เห นว่าทั้งระดับและอัตราการขยายตัวของหนี้ครัวเรือนไทยในปัจจุบันสูงอยู่ในล่าดับต้นๆ ของเอเชียและ
ทัดเทียมกับประเทศที พัฒนาแล้ว น่ามาซึ งความน่าเป็นห่วงต่อความเปราะบางของครัวเรือนและระบบ
เศรษฐกิจการเงินไทย 

ในความเป็นจริง การเป็นหนี้ของครัวเรือนไม่ใช่สิ งที ผิด หากการขยายตัวของหนี้น่ามาซึ งการพัฒนา
อย่างทั วถึงยั งยืน เช่น การเข้าถึงหนี้ที มีประโยชน หรือก่อให้เกิดรายได้ หรือสินเชื อที จ่าเป็นของคนกลุ่มใหม่ที มี
ศักยภาพซึ งไม่เคยมีสินเชื อมาก่อน แต่ในทางกลับกัน การขยายตัวของหนี้ ก อาจน่ามาซึ งความเปราะบางของ
ครัวเรือน หากการเพิ มข้ึนของหนี้กระจุกอยู่ที สินเชื ออุปโภคบริโภคที ไม่จ่าเป็น หรืออยู่กับผู้กู้เดิมๆ ที มีคุณภาพ
ด้อยลงและมีพฤติกรรมเสี ยง หรืออยู่กับผู้กู้รายใหม่ๆ ที ยังไม่มีความพร้อม 
 ข้อมูลสถิติของบริษัทเครดิตบูโร (National Credit Bureau : NCB) ท่าให้เราทราบถึง 

1) ความครอบคลุม (Coverage) คือ หนี้ของคนไทยทั วประเทศ (-87% ของหนี้ครัวเรือไทย) พอร ต
ของผู้กู ้(หนี้อะไรบ้าง) และข้อมูลย้อนหลังจากเดือนธันวาคม 2552 - ธันวาคม 2561  

2) ความละเอียด (Granularity) คือ ข้อมูลรายบัญชีสินเชื อ  
 มิติของข้อมูล (รายบัญชี) ท่าให้ทราบถึงข้อมูลผู้กู้ (อายุ เพศ Postcode) มูลหนี้ (วงเงินสินเชื อ มูลหนี้ 
มูลหนี้เสีย) ประเภทสินเชื อ (ประเภทสินเชื อเงินกู้ ประเภทสถาบันการเงินที กู้) ดังนั้น ข้อมูลผู้กู้ทราบถึง ข้อมูล
หนี้ครัวเรือนไทย เพื อเข้าถึง Prevalence Intensity และ Distribution และข้อมูลเชิงนโยบาย เพื อการเข้าถึง
บริหารทางการเงิน เสถียรภาพระบบการเงินไทย ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
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หัวข้อน าเสนอส าหรับวันนี้ ประกอบด้วย  
 1. Helicopter View (การมองภาพในมุมบน หรือภาพกว้างๆ) 
 2. สถานการณ หนี้และหนี้เสียรายคน 
 3. พฤติกรรมการกู้หนี้ของคนไทย 
 4. หนี้ครัวเรือนไทยในรอบ 9 ปี  
 5. หนี้ภาคเกษตร 
 
หัวข้อที่ 1. Helicopter View (การมองภาพในมุมบน หรือภาพกว้างๆ)  
 ถ้าเราต้องการทราบถึงหนี้ส่วนใหญ่อยู่กับใคร ที ไหน สินเชื อและกับสถาบันการเงินใด จากข้อมูล
พบว่า มูลหนี้ใหญ่กระจุกตัวที สินเชื อบ้าน สถาบันการเงินที คนส่วนใหญ่ใช้บริการ คือ ธนาคาร ช่วงอายุ 
ที เป็นหนี้ ส่วนใหญ่อยู่ช่วงวัยท่างาน อายุประมาณ 35 - 60 ปี และข้อมูลหนี้ในเชิงพ้ืนที  พบว่า จะกระจายตัว
อยู่ในพื้นที  กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 

 
 จากภาพแสดงให้เห นว่า ประเภทสถาบันการเงินที ขอสินเชื อ ผู้กู้ส่วนใหญ่ 67 % กู้จากสถาบันการเงินเพียง  
1 ประเภท และ 57% ของผู้กู้ กู้จาก 1 สถาบันการเงิน (จากสัดส่วนของผู้กู้ จะกู้จากธนาคารพาณิชย  15.4% กู้ SFIs 
22.8% กู้ Non - bank และอื นๆ 28.7%)  
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จากภาพแสดงให้เห นว่า ส่าหรับพอร ตสินเชื อของผู้กู้ ส่วนใหญ่ผู้กู้เกือบครึ ง 44.3 % มีเพียงสินเชื อ
ส่วนบุคคล/บัตรเครดิต รองลงมาสินเชื อรถยนต /รถมอเตอร ไซต  และสินเชื อบ้าน  
 
หัวข้อที่ 2. สถานการณ์หนี้และหนี้เสียรายคน  

 
ข้อมูลนี้ยังสามารถสะท้อนการกระจายตัวของหนี้ครัวเรือนเชิงพื้นที่ท่ัวประเทศได้ดี จากภาพพบว่า 

ผู้กู้รายใหญ่ Top 10% ถือหนี้อยู่ถึง 60% ของทั้งระบบ และกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ซึ งการกระจายตัวของ
ผู้กู้และหนี้ครัวเรือนไทยในภาคกลาง อีสาน และกรุงเทพมหานคร โดยแต่ละจุดแทนผู้กู้ 100 ราย ซึ งจุดสีแดง 
(น้่าเงิน) คือ กลุ่มผู้กู้รายใหญ่ (เล ก) ที สุด 10% และจุดสีเทา คือ กลุ่ม 80% ที เหลือ แสดงให้เห นว่าความ
กระจุกตัวของหนี้ยังมีความแตกต่างกันมากในเชิงพ้ืนที  โดยผู้กู้รายใหญ่สุด 10% จะไปกระจุกอยู่ที ชุมชนเมือง
ในจังหวัดใหญ่ ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก ต และ
จังหวัดสงขลา เป็นต้น  

หนี้ส่วนใหญ่กระจุกตัวที ชุมชนเมือง ต้องเข้าใจและติดตามปัจจัยเสี ยงของกลุ่มผู้กู้ขนาดใหญ่เพื อลด
ปัญหาความเสี ยงเชิงระบบ 

สถานการณ หนี้ พบว่า 1 ใน 3 ของคนไทยมีหนี้และมูลหนี้อยู่ในระดับสูง (เพิ มจาก 70 ,000 ในปี 
2552 เป็น 150,000 ในปี 2560) จากปี พ.ศ. 2552 - 2560 สัดส่วนประชากรไทยที เป็นหนี้ มีแนวโน้ม
เพิ มขึ้น แสดงว่า คนไทยเข้าถึงหนี้มากขึ้น  และสัดส่วนของผู้กู้ที เป็นหนี้ เสีย มีแนวโน้มเพิ มขึ้นเช่นกัน  
จากสถานการณ หนี้เสีย คือ หนี้ที ค้างช่าระนาน พบว่า 1 ใน 6 ของคนไทยเป็นหนี้ มีหนี้เสีย (ค่าเฉลี ยหนี้เสีย 
200,000 บาท หรือค่ากลาง 70,000 บาท) และมูลหนี้เสียอยู่ในระดับสูงเพิ มจากอดีต 
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จากภาพแสดงให้เห นว่า สัดส่วนของประชากรไทยที เป็นหนี้ พบว่า กรุงเทพและปริมณฑลมีสัดส่วน

ประชากรที เป็นหนี้สูงที สุด ภาคใต้มีสัดส่วนผู้กู้ที มีหนี้เสียสูงสุดและสูงขึ้นทุกปี  
จากกราฟแท่ง แสดงถึงสัดส่วนประชากรแต่ละภาคในการเข้าถึงหนี้ พบว่า ภาคเหนือและภาคอีสาน

ประชากรมีหนี้เสียน้อย เนื องจากแหล่งให้บริการทางการเงินมีน้อย ท่าให้คนเข้าถึงสินเชื อได้น้อย  
เมื อเทียบกับปัจจัยอื นๆ หนี้เสียในภาคใต้มีความสัมพันธ กับราคายางพารา (ราคาพืชผลการผลิต) 

อย่างมีนัยส่าคัญ การส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงเครื องมือบริหารจัดการความเสี ยงจึงเป็นนโยบายที จ่าเป็น
ส่งผลท่าให้ช่วยลดหนี้เสียได้ 

 
สัดส่วนคนไทยเริ มหนี้ ช่วงอายุ 19 - 20 ปี และมีหนี้เพิ มขึ้นช่วงอายุ 29 - 30 ปี จากภาพพบว่า 

คนไทยมีหนี้เร วแต่เด ก เป็นหนี้นาน และเป็นหนี้จนแก่ และที ส่าคัญ เด ก Gen Y มีสัดส่วนผู้กู้ที มีหนี้เสียสูงสุด  
การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน ควรมุ่งเป้าไปตั้งแต่ยังเด ก 
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สัดส่วนคนที เป็นหนี้ตามประเภทของสินเชื อ ถ้าหากแบ่งสินเชื อออกเป็น 6 ประเภท คือ สินเชื อ

เครดิต สินเชื อส่วนบุคคล สินเชื อบ้าน สินเชื อรถยนต  สินเชื อรถมอเตอร ไซค  และสินเชื อธุรกิจ พบว่า คนไทย
ส่วนใหญ่เข้าถึงสินเชื อบุคคลมากที สุด คิดเป็น 17% แต่การเข้าถึงสินเชื อบ้าน และบัตรเครดิตของคนไทยยังน้อย 
นโยบายส่งเสริมการเข้าสินเชื อดังกล่าว ยังมีความจ่าเป็นและข้อมูลทางเลือก (Alternative data) อาจช่วยได้  

 
สัดส่วนผู้กู้ที มีหนี้เสีย พบว่า หนี้เสียสูงในสินเชื อส่วนบุคคลโดยเฉพาะกลุ่มเด ก Gen Y การก่ากับดูแล

ต้องมุ่งเป้าไปที สินเชื อส่วนบุคคล โดยเฉพาะผู้กู้อายุน้อย ในการก่ากับดูแลควรมุ่งเน้นสินเชื อส่วนบุคคล
โดยเฉพาะกลุ่มเด ก  
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จากภาพสะท้อนให้เห นว่าสัดส่วนของประชากรเมืองและชนบทที มีหนี้ (กราฟเส้นสีด่า คือ ประชากร

ในชนบท และกราฟเส้นประ คือ ประชากรในเมือง) พบว่า คนเมืองเป็นหนี้เร วแต่เด ก สะท้อนบริบทของคน 
ในสังคมเมือง การมีหนี้ปริมาณมากจนแก่สะท้อนของคนในชนบท ซึ งส่วนใหญ่เป็นหนี้เกษตร นโยบาย 
มุ่งปลดหนี้เกษตรอยา่งเป็นระบบและการส่งเสริมความรู้ วินัยทางการเงินให้ครัวเรือนเกษตรจึงเป็นสิ งจ่าเป็น 

คนเมืองมีค่าครองชีพสูงกว่าคนชนบท ส่าหรับมูลหนี้ช่วงเริ มแรกจะไม่แตกต่างกัน และจะแตกต่างกัน
ช่วงอายุสูงวัย 

 
จากภาพแสดงถึงสัดส่วนการเข้าถึงสินเชื อส่วนบุคคลของคน Gen Y ในเมืองและชนบทมีมาก ยกเว้น 

สินเชื อเพื อการเกษตรมากในคนสูงอายุในชนบท แสดงให้เห นว่าคนในเมืองเข้าถึงหนี้ได้มากกว่าคนชนบท  
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จากภาพแสดงถึงผู้หญิงเป็นหนี้เร วกว่าผู้ชาย แต่ยอดหนี้ต ่ากว่า ซึ งดูได้จากสัดส่วนการเข้าถึงสินเชื อ

บัตรเครดิตและสินเชื อ P-loan ของผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชาย แต่สัดส่วนผู้กู้ที มีหนี้ เสียของทั้งสองกลุ่ม 
ไม่แตกต่างกัน  
 
หัวข้อที่ 3. พฤติกรรมการกู้หนี้ของคนไทย 

 
คนไทยเกือบครึ ง 44% จะกู้เพียง 1 บัญชี มีเพียง 16% ของผู้กู้ ที กู้มากกว่า 5 บัญชี ผู้กู้ในกรุงเทพ 

ปริมณฑล และในเมือง จะมีพฤติกรรมการกู้หลายบัญชี โดยเฉพาะในผู้หญิง กลุ่มคนสูงอายุ และเด กจะมี
สัดส่วนคนที กู้ 1 บัญชีมากกว่ากลุ่มวัยท่างานโดยเฉพาะในผู้ชายและในชนบท 
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คนไทยเกนิครึ ง 57% จะกู้กับเพียง 1 สถาบันการเงิน มีเพียง 10% ของผู้กู้ ที มีกู้มากกว่า 5 สถาบัน

การเงิน ผู้กู้ที มีพฤติกรรมการกู้หลายสถาบันการเงิน มักเป็นกลุ่มวัยท่างาน, คนในกรุงเทพ ปริมณฑล 
และในเมือง  

 
 สัดส่วนของสินเชื อรายคนแบ่งตามประเภทสินเชื อ และสถาบันการเงินที ใช้ พบว่า พอร ตสินเชื อ
แตกต่างกันอย่างชัดเจนในรายอายุ และพ้ืนที สินเชื อส่วนบุคคลเป็นส่วนประกอบส่าคัญของพอร ตของกลุ่ม  
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 สัดส่วนผู้กู้ที มีหนี้เสีย พบว่า ผู้กู้สินเชื อส่วนบุคคลหลายสัญญา หลายสถาบันการเงิน มีหนี้เสียมากกว่า 
สัญญาเดียว ดังนั้น การก่ากับดูแลสินเชื อส่วนบุคคลต้องมุ่งเป้าไปที คนหลายสัญญา หลายสถาบันการเงิน 
 
หัวข้อที่ 4. หนี้ครัวเรือนไทยในรอบ 9 ปี (2552 - 2561) 
 เราเห็นอะไรจากพลวัตหนี้ครัวเรือนไทยในรอบ 9 ปีท่ีผ่านมา (2552 - 2561) 

1. การขยายตัวของหนี้ครัวเรือนไทยอาจไม่ได้สะท้อนถึงการเข้าถึงสินเชื่ออย่างทั่วถึง 
ขึ้นมากนัก เนื องจากการขยายตัวของหนี้ในรอบ 9 ปีที ผ่านมา ส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวกับผู้กู้รายเดิม และมีไม่
ถึงหนึ งในห้าของการขยายตัวในแต่ละปีที เกิดจากการกู้ของผู้กู้รายใหม่ 

2. สินเชื่อที่ขยายตัวมากในแต่ละปีส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยการขยายตัวส่วน
ใหญ่มักเป็นการเปิดบัญชีสินเชื อส่วนบุคคล และบัตรเครดิตเพิ มของผู้กู้รายเดิม ที มีสินเชื อประเภทนี้ 
อยู่แล้ว ขณะที สินเชื อรถยนต และจักรยานยนต เป็นสินเชื อสองประเภทที เห นการขยายตัวไปสู่ผู้กู้รายใหม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ งการขยายตัวของบัญชีสินเชื อรถยนต เกือบครึ ง มาจากผู้กู้รายใหม่ และมีสัดส่วนสูงถึง
ประมาณ 50% ในช่วงนโยบายรถคันแรก (ปี 2555 - 2556) ตามภาพการเปลี ยนแปลงของจ่านวนบัญชี
สินเชื อของแต่ละประเภทสินเชื อและสถาบันการเงิน จ่าแนกตามประวัติการกู้รายผู้กู้  
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3. หนึ่งในสามของผู้กู้เดิมที่เพิ่มบัญชี หรือที่ได้กู้เพิ่มขึ้น มักมีพฤติกรรมกู้หลายบัญชีและหลาย

สถาบันการเงิน เรายังพบว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ มสูงขึ้น ซึ งส่วนใหญ่เป็นการกู้สินเชื อที ไม่มี
หลักประกัน (สินเชื อส่วนบุคคล สินเชื อบัตรเครดิต) และผู้กู้กลุ่มนี้ก มีคุณภาพด้อยลงเรื อยๆ อาจสะท้อนถึงการ
มีหนี้เกินตัว หรือการติดกับดักวงจรหนี้ 

4. ผู้กู้รายใหม่ที่เข้ามาแต่ละปีมีแนวโน้มอายุน้อยลงในทุกประเภทสินเชื่อ  เราพบสัดส่วนผู้กู้อายุ 
น้อยกว่า 25 ปีสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้กู้ที เพิ งเริ มมีสินเชื อรถยนต  และสินเชื อส่วนบุคคล ผลศึกษาที ผ่านมาว่าคน
ไทยเป็นหนี้เร ว นอกจากนี้ยังพบว่าผู้กู้รายใหม่มีพฤติกรรมการกู้ทีละหลายๆ บัญชีเพิ มขึ้น และผู้กู้ราย ใหม่มี
คุณภาพด้อยลง โดยเฉพาะในปี 2561 ซึ งด้อยลงกว่าปีก่อน  ๆส่วนหนึ งของประเด นนี้และประเด นก่อนหน้าอาจเป็นผล
มาจากการแข่งขันที รุนแรงของสถาบันการเงิน และ/หรือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที อาจจูงใจให้ผู้กู้ที ยังไม่มี
ความพร้อมเข้ามากู้ หรืออาจเกิดจากการขาดทักษะการบริหารจัดการเงินและวินัยทางการเงินของผู้กู้เอง 

5. สินเชื่อบางประเภทควรต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะอาจน ามาซึ่งความเสี่ยงเชิงระบบ
ต่อเสถียรภาพการเงินไทยได้ เราพบว่าคุณภาพของสินเชื อที ปล่อยใหม่ในปี 2561 เกือบทุกประเภทมีแนวโน้มด้อยลง 
โดยเฉพาะสินเชื อที มีสัดส่วนสูงในระบบอย่างสินเชื อบ้าน โดยเราพบว่าสัดส่วนของผู้กู้บ้านครั้งแรกที มีหลาย
บัญชีสินเชื อเพิ มมากข้ึนเรื อยๆ และสินเชื อรถยนต ที มีอัตราหนี้เสียภายในปีแรกสูงที สุดในรอบ 9 ปี 
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การดูแลปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยต้องครอบคลุมคนทุกกลุ่มและครบวงจร รวมถึงฝั่ง Supply  
และ Demand ที ผ่านมาเราเห นถึงความพยายาม และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลปัญหาหนี้
ครัวเรือนให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่มและครบวงจร ตั้งแต่ก่อนครัวเรือนเป็นหนี้ เมื อครัวเรือนมีหนี้ และเมื อติดอยู่
ในวงจรหนี้ ตลอดจนดูแลทั้งฝั่ง supply (หรือด้านผู้ประกอบการให้สินเชื อ) และ demand (หรือด้านผู้กู้) ซึ งสามารถสรุป
ภาพรวมนโยบายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนตามวงจรหนี้ที ได้มีการด่าเนินการดังภาพนี้  

 
ก่อนครัวเรือนเป็นหนี้ : สองนโยบายหลักที หลายภาคส่วนได้ร่วมกันมุ่งเน้นคือ (1) การส่งเสริมความรู้

และวินัยทางการเงินที จะปลูกจิตส่านึกให้ตระหนักถึงความส่าคัญของการออม การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน
ตั้งแต่อายุยังน้อย ตั้งแต่อยู่ในรั้วโรงเรียน และมหาวิทยาลัย เช่น โครงการธนาคารโรงเรียนของธนาคารรัฐ 
โครงการ Fin ดี We Can Do ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมถึง (2) นโยบายที เน้นให้สถาบันการเงินหรือ
ผู้ประกอบการให้สินเชื อ (ทั้งในระบบและนอกระบบ) ให้บริการอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (market 
conduct) ตั้งแต่การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ ทางการเงินให้เปรียบเทียบกันได้ การมีผลิตภัณฑ ที ตอบโจทย 
ลูกค้า รวมถึงจัดท่าสัญญาอย่างเป็นธรรม ซึ งจริงๆ แล้วทั้งสองนโยบายนี้ควรมีการส่งเสริมตลอดทั้งวงจรหนี้ 

เมื่อครัวเรือนมีหนี้ : สองนโยบายหลักที มุ่งเน้น คือ นโยบายที มุ่งออกเกณฑ ก่ากับควบคุมการปล่อย
สินเชื อเพื อลดความเปราะบางของครัวเรือนและในเชิงระบบ (เช่น มาตรการก่ากับบัตรเครดิต และ P - loan 
มาตรการควบคุมสินเชื อบ้าน) รวมถึงการส่งเสริมให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการให้สินเชื อปล่อยสินเชื อ
ด้วยความรับผิดชอบ (Responsible lending) โดยไม่ซ้่าเติมหนี้ครัวเรือน เช่น ไม่แข่งขันกันสร้างแรงจูงใจ 
ให้ผู้กู้เป็นหนี้มากขึ้นจนเกินตัว หรือไม่แข่งขันกันจนผ่อนคลายมาตรฐานการอนุมัติสินเชื อ (Underwriting 
standard) 

เม่ือครัวเรือนติดกับดักหนี้  : นโยบายที มุ่งปรับโครงสร้างหนี้เพื อช่วยให้ลูกหนี้รายย่อยมีโอกาส 
หลุดพ้นจากกับดักหนี้ เสียเป็นสิ งที จ่าเป็น  ทั้งการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของแต่ละสถาบันการเงินและ 
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โครงการคลินิกแก้หนี้ รวมถึงนโยบายส่งเสริมให้เกิดตลาด การปรับโครงสร้างหนี้ (Refinance) เพื อเพิ ม
ทางเลือกให้ลูกหนี้สามารถย้ายไปรีไฟแนนซ กับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการให้สินเชื อที ให้ดอกเบี้ยต ่ากว่า 
ท่าให้ยอดหนี้โดยรวมลดลง เพิ มโอกาสให้ลูกหนี้หลุดจากวงจรหนี้ได้ 

 
 
หัวข้อที่ 5. หนี้ภาคเกษตร 

 
 จากภาพ พบว่า 46% ของครัวเรือนเกษตรมีแรงงานสูงอายุและหัวหน้าครัวเรือนตอนนี้อายุ 58 ปี 
สรุปได้ว่า ปัญหาสูงวัยของแรงงานเกษตรไทยและการลดลงของแรงงานอายุน้อย  

 
 ขนาดของที ดินของครัวเรือนเกษตร และสัดส่วนของครัวเรือนเกษตรตามประเภทกรรมสิทธิ์ที ดิน 
พบว่า 50% ของครัวเรือนเกษตรมีขนาดที ดินท่ากิน น้อยกว่า 10 ไร่ และ 40% ของครัวเรือนไม่มีกรรมสิทธิ์
ที ดิน (โดยเฉพาะภาคกลาง เกษตรกรส่วนใหญ่จะเช่าที ดินท่ากิน) ดังนั้น ที ดินท่ากินของเกษตรกรส่วนใหญ่ 
ของประเทศเป็นรายย่อย และต้นทุนทางการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในรูปของค่าเช่าที ดิน  

จากข้อมูลครัวเรือน พบว่า เกษตรกรเข้าถึงแหล่งน้่าได้น้อยมาก คิดเป็น 42% ของครัวเรือนเกษตรเข้าถึง 
แหล่งน้่า และที เหลืออีก 58% ของครัวเรือน เกษตรกรไม่มีแหล่งน้่า พ้ืนที เกษตรที เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งน้่า 
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง 
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 การท่าการเกษตร : 2 ใน 3 ของครัวเรือนท่าการเกษตรเชิงเดียวและปลูกเพียง 1 รอบการเพาะปลูก 
ซึ งการท่าเกษตรผสมผสานให้ผลตอบแทนต่อความเสี ยงสูงกว่าการท่าเกษตรเชิงเดียวโดยเฉพาะในพืชหลัก  
เช่น อ้อย ข้าวโพด ข้าวเหนียว ที ผ่านมาพบว่าพืชบางชนิดที มีความเสี ยงต ่าและให้ผลตอบแทนต ่าเช่นกัน  
ได้แก่ ข้าว เป็นต้น  
 
 ดังนั้น ครัวเรือนเกษตรกรมีการสะสมของหนี้มากขึ้น ซึ งหนี้ส่วนใหญ่ของเกษตรกรเป็นหนี้ที กู้มาท่า
การเกษตร จะเห นได้ว่าหนี้มีความท้าทายในหลายมิติ ตั้งแต่การเพาะปลูก จนกระทั้งถึงการเก บเกี ยว และมี 
ผลผลิตแล้ว ประเด นส่าคัญอยู่ที การน่าผลผลิตทางการเกษตรที ได้ไปสู่การแปรรูป และสถานที จัดจ่าหน่าย  
 
สรุปหนี้ครัวเรือนไทย  

จากการศึกษาหนี้ครัวเรือนไทยเบื้องลึก โดยใช้ข้อมูลเชิงสถิติจากเครดิตบูโรซึ งครอบคลุมผู้กู้ในระบบ
เกือบทั้งหมดทั วประเทศ และมีความละเอียดในระดับสัญญา ท่าให้สามารถสะท้อนการกระจายตัวของหนี้
ครัวเรือน สถานการณ หนี้ และหนี้ค้างช่าระรายคนทั วประเทศ และในมิติอายุและพ้ืนที  จากการศึกษาที ผ่านมา
สะท้อนนัยเชิงนโยบายในหลายมิติ 

ในมิติของการเข้าถึงสินเชื่อของคนไทย พบว่า หนึ งในสามของประชากรไทยมีหนี้ในระบบ ซึ งอยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่ต ่าในสินเชื อบ้านและบัตรเครดิต เมื อเทียบกับประเทศที พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา  
คนไทยมีหนี้ตั้งแต่อายุน้อย และกลุ่มดังกล่าวก มักมีหนี้ค้างช่าระ และคนไทยมีหนี้นานจนแก่ ดังนั้นนโยบาย 
ที จะช่วยเพิ มการเข้าถึงสินเชื อเพื อการลงทุนหรือใช้จ่ายในสิ งจ่าเป็น เช่น ที อยู่อาศัย เป็นสิ งส่าคัญ แต่ควร  
มุ่งเป้าไปสู่กลุ่มที มีความพร้อมและศักยภาพ การใช้ข้อมูลและการศึกษาเบื้องลึกที จะสามารถช่วยให้สถาบัน
การเงิน และผู้วางนโยบายสามารถมุ่งเป้าความช่วยเหลือไปได้ จึงมีความส่าคัญยิ ง นโยบายที จะปลูกฝังความรู้
และวินัยทางการเงินก เป็นสิ งส่าคัญเช่นเดียวกัน ซึ งรวมถึงการปลูกฝังวินัยในการออมเพื อเกษียณอายุ และควร
ปลูกฝังตั้งแต่กลุ่มอายุน้อยก่อนและระหว่างเข้าสู่วัยท่างาน 

ในมิติของเสถียรภาพทางการเงินไทย พบว่าหนี้ครัวเรือนไทยมีความกระจุกตัวสูง ทั้งในมิติพ้ืนที   
คือ ในชุมชนเมือง ในเมืองใหญ่ๆ และในสินเชื อบางประเภท เช่น สินเชื อบ้าน ยังพบอีกว่า หนึ งในห้าของผู้กู้ 
มีหนี้เสีย ซึ งเป็นสัดส่วนที ค่อนข้างสูงเมื อเทียบกับต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มเด กที เพิ งเริ มท่างานที มีหนี้เสีย
อยู่ในสินเชื อส่วนบุคคลสูง และผู้กู้ในภาคใต้และภาคกลาง งานวิจัยและนโยบายที จะมุ่งเข้าใจปัจจัยเสี ยง  
และติดตามพ้ืนที และกลุ่มคนที มีการกระจุกตัวของหนี้สูงจึงเป็นสิ งจ่าเป็น เพราะหากพ้ืนที หรือคนกลุ่มดังกล่าว
มีความเปราะบางก อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเสถียรภาพของระบบการเงินได้  

ในมิติของผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมหภาค พบว่ากลุ่มเด กวัยเริ มท่างานจะมีหนี้และหนี้เสีย
ค่อนข้างสูง ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเข้าถึงสินเชื อในอนาคตของคนกลุ่มนี้เพื อการลงทุน
และการใช้จ่าย ซึ งอาจส่งผลต่อระบบและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เนื องจากคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มใหญ่  
และมักจะมีแนวโน้มที จะใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่มอื น ๆ ยังพบว่าปริมาณหนี้ต่อผู้กู้มีปริมาณที สูงในภาคเหนือ  
อีสาน และภาคใต้  ซึ งอาจเป็นปัจจัยเหนี ยวรั้งการใช้จ่าย ลงทุน และการพัฒนาในภูมิภาคดังกล่าว  
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ผลการศึกษาดังกล่าวเน้นย้่า ความส่าคัญของนโยบายที จะปลูกฝังความรู้และวินัยทางการเงิน ตลอดถึง
การศึกษาเบื้องลึกเพื อเข้าใจปัจจัยที ส่งผลให้เกิดการสะสมหนี้ในปริมาณมากเพื อออกแบบนโยบายที เหมาะสม
มาแก้ไขต่อไป 

ดังนั้น การจะเข้าใจหนี้ครัวเรือนไทย รวมถึงการวางและมุ่งเป้านโยบาย จึงจ่าเป็นต้องใช้ข้อมูลที มี
ความละเอียดสูงและมีความครอบคลุมระบบสินเชื อส่วนใหญ่ของประเทศ ศักยภาพของข้อมูลเชิงสถิติ  
จากเครดิตบูโรในการสร้างองค ความรู้ใหม่ทั้งในเชิงนโยบายและวิชาการ แต่ข้อมูลนี้ยังมีข้อจ่ากัดและไม่
สามารถใช้ตอบค่าถามส่าคัญของหนี้ครัวเรือนในหลายประเด น เพราะไม่ครอบคลุมถึงสินเชื อสหกรณ  สินเชื อ
กู้ยืมเพื อการศึกษา และไม่มีข้อมูลรายได้ซึ งสามารถสะท้อนศักยภาพของผู้กู้แต่ละราย  
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การประเมินผลการจัดการสัมมนาทางวิชาการเนื องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรม

ส่งเสริมสหกรณ  มีวัตถุประสงค  เพื อรับทราบแนวทางปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร  และนโยบาย เพื อเพิ มพูน
ความรู้และวิทยากรใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ ในปัจจุบัน และได้มีโอกาสและเปลี ยนความรู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ ในการปฏิบัติงาน ซึ งกันและกันจากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งเพื อร่าลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริม
สหกรณ  47 ปี ในวันที  1 ตุลาคม 2562 

เพื อประโยชน ต่อการพัฒนาจัดสัมมนาฯ การตอบแบบประเมินจะใช้วิธีการให้ผู้เข้าร่วมงาน
ท่าแบบสอบถามออนไลน  โดยให้ผู้เข้าร่วมงานด่าเนินการดาวน โหลดจาก QR code ซึ งแบบสอบถามออนไลน 
มีแบบสอบถาม 2 ส่วน ประกอบด้วย ตอนที  1 ข้อมูลส่วนบุคคล และตอนที  2 ความคิดเห นเกี ยวกับการจัด
สัมมนา ผู้ตอบแบบสอบถาม จ่านวน 500 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของผู้ร่วมงานทั้งหมด จ่านวน  
600 คน ผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ   ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย   ร้อยละ 62.60 
2. อาย ุ   ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ อายุอยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไป  ร้อยละ 63.80 
3. การศึกษา  ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ จบปริญญาโท   ร้อยละ 54.40 
4. สังกัดหน่วยงาน ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ สังกัดส่านักงานสหกรณ จังหวัด ร้อยละ 83.20 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ  ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 313 62.60  21 - 30ปี 12 2.40 
หญิง 187 37.40  31 - 40 ปี 38 7.60 

ไม่ระบุ 0 0  41 - 50 ปี 131 26.20 
รวมทั้งสิ้น 500 100  51 ปีขึ้นไป 319 63.80 

    รวมทั้งสิ้น 500 100 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ  สังกัด จ านวน (คน) ร้อยละ 

มัธยมศึกษา 6 1.20  นิคมสหกรณ  2 0.40 
อนุปริญญา 12 2.40  ศูนย ถ่ายทอดฯ 1 - 20 42 8.40 
ปริญญาตรี 204 40.80  ส่านักงานสหกรณ จังหวัด 416 83.20 
ปริญญาโท 272 54.40  หน่วยงานส่วนกลาง 40 8.00 
ปริญญาเอก 6 1.20  รวมทั้งสิ้น 500 100 
รวมทั้งสิ้น 500 100     

       
 

 

การประเมินผล 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ 

1. การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. เพื อร่าลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งสงเสริมสหกรณ  
47 ปี ในวันที  1 ตุลาคม 2562 

4.44 88.80 มากที สุด 

2. เพิ มพูนความรู้ และทางวิชาการใหม่ที สอดคล้องกับ
สถานการณ ในปีปัจจุบัน 

4.38 83.56 มาก 

3. รับทราบแนวทางปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร และนโยบาย 4.36 83.24 มาก 
4. ได้มีโอกาสแลกเปลี ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ  

ในการปฏิบัติงานจากรุ่นสู่รุ่น 
4.03 80.68 มาก 

    
 
2. ความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนาทางวิชาการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด - มาก  
โดยเรียงตามล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับความ
คิดเห็น 

1. ระยะเวลาการจัดงาน 4.39 89.72 มากที สุด 
2. การจัดพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริม

สหกรณ  47 ปี 
4.28 85.68 มากที สุด 

3. การจัดพิธีมอบรางวัลโล่พระราชทาน/รางวัลอื นๆ 4.28 85.60 มากที สุด 
4. วิทยากรบรรยาย 4.24 84.76 มาก 
5. ความพร้อมโสตทัศนูปกรณ  เช่น จอภาพ เครื องเสียง 

ล่าโพง เป็นต้น 
4.21 84.24 มาก 

6. การจัดนิทรรศการผลการด่าเนินงานของกรมส่งเสริม
สหกรณ  

4.18 83.68 มาก 

7. การจัดสถานที และสิ งอ่านวยความสะดวก  4.37 83.36 มาก 
8. การจัดงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ 4.16 83.20 มาก 
9. ความพึงพอใจ โดยภาพรวมต่อการเข้าร่วมงานสัมมนาทาง

วิชาการ 
4.13 82.50 มาก 

10. การให้บริการของเจ้าหน้าที โครงการ 3.98 79.68 มาก 
11. การจัดการบริการอาหารและเครื องดื ม 3.99 79.76 มาก 
12. การจัดถ่ายทอดภายในห้องประชุม 4.05 81.07 มาก 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  
มุมมองของผู้เข้าร่วมงาน 

1. การจัดงานดีมาก 
2. เครื องฉายจอภาพของโรงแรมไม่มีความคมชัด 
3. เห นสมควรจัดทุกๆ ปี 
4. โอกาสหน้า สรรหาวิทยากรที มีคุณภาพเช่นนี้อีก 
5. จัดแถวความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเข้ามอบดอกกุหลาบแก่ผู้เกษียณ ให้ผู้เกษียณ 

มีส่วนร่วมในการแสดง อยากให้เน้นบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ มาแสดงเป็นหลัก ไม่ใช้ให้บุคคลภายนอก
มาแสดงร่วม 

6. เห นควรให้ ดร.ปริญญ  พานิชภักดิ์ มาบรรยายให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ  
และสหกรณ ในโอกาสต่อไป เนื องจากมีความรอบรู้ และเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ 

7. อยากให้หาทางจัดวันเกษียณในคืนวันที  30 กันยายน เพื อจะได้อยู่ร่วมกับผู้เกษียณ 
เป็นวันสุดท้าย 

8. ต้องการให้ปรับปรุงการลงทะเบียนเข้าพัก และปรับเปลี ยนสถานที เพื อสะดวกต่อการ
เดินทางมาอบรม 

9. ให้จัดห้องพักให้เร วและท่าเป็นภาค มอบห้องพักให้เป็นรายจังหวัดเลย ไม่ใช่ให้รอ 
10. การจัดพิธีมอบรางวัลต่างๆ บนเวที เห นว่าควรจัดให้ออกมาดูศักดิ์สิทธิ์มากกว่านี้ 
11. อยากให้มีชั วโมงการสัมมนากลุ่มย่อย สรุป ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบายแก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ เพื อก่าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานในปี 2563 
12. ให้มีการจัดงานในช่วงนี้ทุกๆ ปี และเชิญวิทยากรภาคเอกชนเช่นปีนี้มาให้ข้อคิด  

และความรู้สึกดีมากๆ 
13. ควรมีเนื้อหาเพิ มเติม 

 
มุมมองของทีมประเมินผล 

1. การจัดห้องพัก หน่วยงานต้นสังกัดได้แจ้งชื อผู้เข้าพักให้กับผู้จัดงานไม่ตรงกัน ผู้เข้าร่วม
งานกรอกใบลงทะเบียนห้องพักไม่ตรงกับรายชื อที แจ้งไว้ ควรแจ้งสัญลักษณ ที เป็นจุดเด่นหรือแผนที  
บอกเส้นทางให้กับผู้ที จะไปยังห้องพัก และควรประสานงานกับเจ้าหน้าที โรงแรมเกี ยวกับการจัดเก บกระเป๋า
เดินทางของผู้เข้าร่วมงานจากภูมิภาค เนื องจากผู้เข้าร่วมงานต้องน่ากระเป๋าไว้ที แผนกรับฝากกระเป๋า  
ของโรงแรม 

2. การลงทะเบียน เจ้าหน้าที ผู้จัดงานให้ผู้เข้าร่วมงานกรอกใบลงทะเบียนเพิ มเติมส่าหรับผู้ที 
ไม่ได้แจ้งชื อไว้ และรับเอกสารการเข้าร่วมโครงการฯ  

3. ที นั งของผู้เข้าร่วมงาน เนื องจากเสร จสิ้นการมอบรางวัลโรงเรียนพระราชทาน/รางวัลอื นๆ 
จากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ แล้ว ผู้แทนหน่วยงานที ได้รับรางวัลฯ จะเข้าร่วมโครงการจัดงาน “การจัดการ
เรียนรู้สหกรณ ในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ท่าให้บริเวณที นั งของผู้ที รับรางวัลฯ โล่ง ควรให้พิธีกรแจ้ง 
ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมงานนั งให้ทั วถึงห้องประชุม 
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4. บรรยากาศในการประชุม ผู้เข้าร่วมงานได้ให้ความสนใจเนื้อหาและข้อมูล นั งฟังเต มห้อง
ตลอดการบรรยาย มีการซักถามกับวิทยากร วิทยากรรักษาการบรรยายและกระชับเนื้อหาการบรรยาย 
ระหว่างการบรรยาย ไม่มีสมุดจดส่าหรับการฟังบรรยาย ผู้เข้าร่วมงานบางคนขอกระดาษกับเจ้าหน้าที ผู้จัดงาน 

5. นิทรรศการ โดยภาพรวมการจัดนิทรรศการเรียบร้อย โรงเรียนที เข้ารับรางวัลโรงเรียน
พระราชทาน/รางวัลอื นๆ จ่านวน 4 โรงเรียน พ้ืนที ในการจัดนิทรรศการจ่ากัด มีผู้เข้าร่วมงานเดินชม
นิทรรศการ เนื องจากบริเวณที ลงทะเบียนของผู้ เข้าร่วมงาน อยู่บริเวณตรงข้ามกับส่วนจัดนิทรรศการ 
ของโรงเรียนที เข้ารับรางวัลพระราชทานท่าให้มีพ้ืนที ทางเดินคับแคบและวุ่นวาย 

6. อาหารกลางวัน ก่าหนดสถานที รับประทานอาหาร ได้จัดเตรียมเป็น อาหารมุ สลิม  
อาหารเจ และบุคคลทั วไป โดยจัดเป็นคูปองอาหาร มีความสับสนเรื องของสีคูปอง และสถานที รับประทาน
อาหารกลางวันส่าหรับอาหารมุสลิม อาหารเจ และบุคคลทั วไป ปริมาณอาหารไม่เพียงพอส่าหรับผู้ที มาช้า 

7. การจัดอาหารว่าง เครื องดื ม สถานที จัดอาหารว่างค่อนข้างคับแคบ สถานที จัดอาหารว่าง 
แบ่งเป็น 2 แห่ง (๑. บริเวณด้านข้างบริเวณจัดนิทรรศการ และ ๒. บริเวณด้านหน้าห้องการจัดประกวดงาน
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน) ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่รับประทานอาหารว่างด้านข้างบริเวณจัดนิทรรศการ  
ไม่เพียงพอกับผู้เข้าร่วมงาน ควรให้พิธีกรแจ้งสถานที จัดอาหารว่าง 2 แห่ง การบรรยายในวันที  2 วิทยากร
บรรยายต่อเนื องไม่มีช่วงพักเบรก (ควรให้มีการแจกอาหารว่างในห้องประชุมเพื อสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน) 

8. งานโสตทัศนูปกรณ  จอภาพไม่ชัดเจน ควรจัดตรียมแผ่นซีดี (CD) หรือดีวีดี (DVD) ส่าหรับ
จัดท่าเก บไฟล เสียงการบรรยายของวิทยากร เนื องจากผู้เข้าร่วมงานบางคนสนใจในเนื้อหาการบรรยาย 

9. เครื องเสียง เสียงไมโครโฟนดังชัดเจน บริเวณที ตั้งไมโครโฟนส่าหรับผู้เข้าร่วมงาน ตั้งอยู่
ด้านหน้าซ้าย - ขวา เนื องจากมีผู้เข้าร่วมงานจ่านวนมาก ควรมีจัดตั้งไมโครโฟน เป็น 4 มุม มุมละ 2 จุด 
พร้อมทั้งควรมีเจ้าหน้าที เดินน่าไมโครโฟนไร้สายให้กับผู้เข้าร่วมงานเพื อตอบข้อซักถามกับวิทยากร  

10. การท่าซุ้มอาหาร ตั้งอยู่ภายในห้องจัดเลี้ยงและหน้าห้องจัดเลี้ยง มีผู้สนใจยืนต่อเข้าแถว
ซุ้มอาหาร ควรจัดเตรียมเกี ยวกับการจัดการขยะของแต่ละซุ้ม โต๊ะรับประทานอาหารบริเวณกลางห้องว่าง
หลายโต๊ะ ผู้ เข้าร่วมงานส่วนใหญ่นั งบริเวณด้านข้างๆ เพื อสะดวกในการเดินไปยังซุ้มอาหารด้านหลัง  
ห้องและด้านนอกห้อง 

11 งานมุทิตาจิต ก่าหนดให้มีบริเวณหน้าเวทีมอบช่อดอกไม้ ให้แก่ผู้เกษียณบริเวณด้านหน้า
เวทีหนาแน่น ควรจัดบริเวณให้ผู้เกษียณและผู้มอบช่อดอกไม้ และกล่าวสิ งที ประทับใจที ได้ปฏิบัติราชการ  
ควรจะจัดการแสดงระหว่างผู้เกษียณกับข้าราชการในสังกัดร่วมกันเพื อเป็นการกระชับความสัมพันธ ก่อนอ่าลา
จากกัน 

12. ภาพรวมของการจัดงาน เป็นไปได้อย่างดี ประสานงานระหว่างทีมงาน โดยใช้
ประสบการณ ของเจ้าหน้าที จัดงานและทีมงาน ท่าให้มีการแก้ไขปัญหาแต่ละจุดได้อย่างทันท่วงที มีเจ้าหน้าที 
ประจ่าบริเวณแต่ละจุด ผู้เข้าร่วมงานได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที จัดงานได้เป็นอย่างดี 
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จัดท าโดย 
คณะที่ 8 คณะท างานด้านฝ่ายวิชาการ การประเมินผลและติดตามผล 

 
1. นายเจษฎา ขวัญแก้ว   นักทรัพยากรบุคคลช่านาญการพิเศษ   

ศูนย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ที  20  
2. นางสาวศิวาพร วังสมบัติ  นักทรัพยากรบุคคลช่านาญการพิเศษ   

ศูนย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ที  12 
3. นางสาวอมรรัตน  ค่าเวียงสา   นักทรัพยากรบุคคลช่านาญการพิเศษ   

ศูนย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ที  10  
4. นางสาวชุติมา เหล่าค่า   นักทรัพยากรบุคคลช่านาญการ   

ศูนย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ที  16  
5. นางสาวปถมาภรณ  ณ เชียงใหม่  นักทรัพยากรบุคคลช่านาญการ  
      กลุ่มแผนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ  
6. นางสุนิดา พลอยสมบูรณ   นักทรัพยากรบุคคล 
     กลุ่มแผนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ  
7. นายปิยวิทย  ภูมิศิลป์   เจ้าพนักงานธุรการ 

      กลุ่มแผนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ  
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