คำ�นำ�
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี 2553 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำ�ขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญในรอบปีงบประมาณ 2553
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร มาตรฐานสหกรณ์ สหกรณ์ในโครงการพระราชดำ�ริ การจำ�หน่ายปุ๋ยที่มีคุณภาพ การ
บริหารจัดการผลไม้ การพัฒนากรรมการสหกรณ์ การแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ ตลอดจนทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ 5 ปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (พ.ศ.2554-2558)    
กรมส่งเสริมสหกรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี 2553 ดังกล่าว
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
คณะผู้จัดทำ�
กันยายน 2553

สารนายกรัฐมนตรี

สาร
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำ�ปี ๒๕๕๓
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นี้ ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังสมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการ
ดำ�เนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยความจริงใจ
		
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมืน่ พิทยาลงกรณ ทรงก่อตัง้ สหกรณ์ขน้ึ เป็นครัง้ แรกในประเทศไทย
ทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก เพือ่ ให้เป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของพีน่ อ้ งประชาชน
โดยเฉพาะที่มีรายได้น้อยและเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ต่อมาแนวคิดเรื่องสหกรณ์ได้แพร่ขยายไป
ทั่วประเทศและมีความสำ�คัญต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของสังคมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้
ระบบสหกรณ์ดำ�เนินการบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองและการพึ่งพาซึ่งกันและกันของ
มวลสมาชิก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่รัฐบาล
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ  
ความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานของสหกรณ์ต่าง ๆ มากกว่า ๖ พันแห่งทั่วประเทศที่สามารถช่วยเหลือ
สมาชิกที่มีอยู่มากกว่า ๑๐ ล้านคน  ให้ผ่านพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้งมาได้อย่างมั่นคง  ทำ�ให้
เกิดความเชื่อมั่นในระบบของสหกรณ์ ว่าสามารถแก้ไขปัญหาด้านการดำ�รงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ระบบสหกรณ์จึงเป็นระบบที่สมควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้
แพร่หลายไปในหมู่ประชาชนทั่วไปให้มากขึ้น
ในขณะที่สังคมของเรากำ�ลังประสบปัญหาต่างๆ เช่น ในปัจจุบันนี้ ระบบสหกรณ์จึง
ควรมุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของมวลสมาชิกให้แน่นแฟ้นและมีการสื่อสารสร้างความ
เข้าใจระหว่างกันให้มากขึน้ และทีส่ �ำ คัญผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ายทัง้ ในภาครัฐและในหมูม่ วลสมาชิกสหกรณ์
ด้วยกัน ควรร่วมมือกันรณรงค์สง่ เสริมให้ประชาชนทัว่ ไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของระบบสหกรณ์ รวมทัง้
ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการและแผนการดำ�เนินการต่างๆ ของสหกรณ์ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สหกรณ์เป็นสถาบันที่มีบทบาทสำ�คัญในการแก้ไขปัญหา
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของพี่น้องประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางยิ่งๆ ขึ้นสืบไป
		
ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและอำ�นาจศักดิส์ ทิ ธิท์ ง้ั หลาย
ที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลประทานพรให้การดำ�เนินงานของสหกรณ์ทุกแห่งมีความเจริญและ
สำ�เร็จก้าวหน้าและขอให้คณะกรรมการดำ�เนินการ เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ตลอดจนสมาชิกและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งในการประกอบอาชีพการงานและการดำ�เนินชีวิตส่วนตัว
โดยทั่วกัน
(นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ)
    
  นายกรัฐมนตรี
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อัตรากำ�ลัง
ณ  วันที่ 31 สิงหาคม 2553 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีข้าราชการ 3,089 อัตรา แยกเป็น
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 4 อัตรา ปริญญาโท 785 อัตรา ปริญญาตรี 1,775 อัตรา และต่ำ�กว่า
ปริญญาตรี 525 อัตรา ข้าราชการส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.4 ปฏิบัติราชการประจำ�สำ�นักงานสหกรณ์
จังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ที่เหลืออีกร้อยละ 23.6 ปฏิบัติราชการส่วนกลาง นอกนั้นยังมี
ลูกจ้างประจำ� 1,427 อัตรา และพนักงานราชการ 1,297 อัตรา รวมมีบคุ ลากรทัง้ สิน้ 5,813 อัตรา
ในปี 2553 มีข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
2 คน และปริญญาโท 47 คน โดยทุนพัฒนาบุคลากรกรมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ นอกจากนั้น
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แก้ไขระเบียบการใช้เงินทุนพัฒนาบุคลากรของกรมให้ครบคลุมถึงพนักงาน
ราชการของกรมด้วย พร้อมทั้งมีการบรรจุข้าราชการใหม่ 102 คน ซึ่งจะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการ
ขับเคลื่อนกรมส่งเสริมสหกรณ์ในอนาคต

การบริหารทรัพยากรบุคคล
ในปีงบประมาณ 2553 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภายใน และ
การปรับปรุงกำ�หนดตำ�แหน่ง เพื่อให้การบริหารงานของกรมเป็นไปตามภารกิจและหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนี้
การปรับโครงสร้างภายใน
การจั ดโครงสร้ า งภายในสำ � นั ก งานสหกรณ์
จังหวัด และสำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1, 2 กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำ�เนินการปรับปรุงระบบงานด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดความชัดเจนในการให้
บริการแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ผู้รับบริการ และ
ประชาชนทั่วไป โดยได้กำ�หนดพื้นที่ดำ�เนินการของ
สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัดและสำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์
พื้นที่ 1 และ 2 เป็น กลุม่ ส่งเสริมสหกรณ์ เพือ่ รองรับ
การปฏิบตั ภิ ารกิจแทนหน่วยส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์
ตามโครงสร้างปัจจุบัน จึงได้ตั้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ใน
สำ�นักงานสหกรณ์ จังหวัดทั้ง 75 แห่ง รวม 313 กลุ่ม
และตั้ ง กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ใ นสำ � นั ก งานสหกรณ์ ใ น
สำ�นักงาน ส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 จำ�นวน 3 กลุ่ม
และตั้ ง กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ใ นสำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม
สหกรณ์ พื้นที่ 2 จำ�นวน 4 กลุ่ม
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การปรับปรุงกำ�หนดตำ�แหน่ง
ระดับชำ�นาญการเป็นชำ�นาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำ�เนินการปรับปรุงการกำ�หนดตำ�แหน่งในสายงานวิชาการระดับ
ชำ�นาญการเป็นระดับชำ�นาญการพิเศษให้กับหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำ�นวน 21 อัตรา
ส่วนกลาง กองคลัง จำ�นวน 3 อัตรา
ส่วนภูมิภาค 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสงขลา
จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุดรธานี จำ�นวน 18 อัตรา
ระดับอำ�นวยการต้นเป็นอำ�นวยการสูง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด�ำ เนินการปรับปรุงการกำ�หนดตำ�แหน่งสหกรณ์จงั หวัด จำ�นวน 22 อัตรา
จากตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยการระดับต้นเป็นประเภทอำ�นวยการระดับสูง ทัง้ นี้ การดำ�เนินการดังกล่าวอยู่
ในระหว่างการนำ�เสนอคณะกรรมการกำ�หนดตำ�แหน่งระดับสูง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังมีความจำ�เป็นต้องปรับโครงสร้างภายในด้วยการกำ�หนด
ตำ�แหน่งอำ�นวยการต้นเป็นอำ�นวยการสูงในกลุ่ม กองบริหาร 5 กอง ประกอบด้วย สำ�นักเลขานุการ
กรม กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน และศูนย์สารสนเทศ สำ�หรับการกำ�หนดและปรับปรุง
ตำ�แหน่งนั้นจะรีบดำ�เนินการกำ�หนดตำ�แหน่งให้ผู้อำ�นวยการนิคมสหกรณ์ ผู้อำ�นวยการกลุ่มทั้งส่วน
กลางและส่วนภูมิภาค จากเดิมที่เป็นชำ�นาญการให้เป็นชำ�นาญการพิเศษ เพิ่มขึ้น ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของหน่วยงานนั้นๆ

งบประมาณ
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งบประมาณ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับงบประมาณจำ�นวน 3,266.014 ล้านบาท ภายใต้ยุทธศาสตร์สร้าง
ความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ แบ่งออกเป็น 3 ผลผลิต คือ ผลผลิตสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม วงเงิน 2,356.828 ล้านบาท ผลผลิตเกษตรกร
และสมาชิกสหกรณ์ได้รับการการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ วงเงิน 89.594 ล้านบาท และผลผลิต
การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา วงเงิน 72.123 ล้านบาท และ 2 โครงการ คือ
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 66.274 ล้านบาท โครงการ
พัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย วงเงิน 681.193 ล้านบาท ผลการดำ�เนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ 2553 นั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถดำ�เนินงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กำ�หนดไว้ทุกประการ
นอกจากงบประมาณที่กล่าวข้างต้นแล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังมีเงินกองทุน พัฒนาสหกรณ์
อีก 2,500 ล้านบาท และได้รบั สมทบจากเงินงบประมาณอีก 100 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 2,600 ล้านบาท
เพื่อใช้ในการพัฒนาสหกรณ์
ดังนั้น ในงบประมาณปี 2553 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีงบประมาณในการดำ�เนินงานทั้งสิ้น
5,866.014 ล้านบาท สำ�หรับรายละเอียดผลการปฏิบัติงานที่สำ�คัญ มีดังต่อไปนี้

ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ

ในปีงบประมาณ 2553 ณ วันที่ 31
สิงหาคม 2553 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 83.53 ของ
งบประมาณทั้งหมด สูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ที่เบิกจ่ายได้เพียง ร้อยละ 71.84
เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการ
เร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณเพื่ อ กระตุ้ น
เศรษฐกิจของประเทศ
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สถานการณ์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ในปี 2553 มีสหกรณ์ที่ดำ�เนินธุรกิจ 7,723 สหกรณ์ มีสมาชิก 10.32 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.5 และร้อยละ 0.7 ตามลำ�ดับ จากจำ�นวนสมาชิกสหกรณ์
ข้างต้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.8 อยู่ในภาคเกษตร ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง
และสหกรณ์นิคม ที่เหลือ 40.2 อยู่นอกภาคเกษตร ประกอบด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
จำ�นวนสหกรณ์/สมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภท
สหกรณ์
ประเภทสหกรณ์

จำ�นวนสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ จำ�นวนสมาชิก คิดเป็นร้อยละ
(สหกรณ์)
(คน)

สหกรณ์ภาคการเกษตร

4,536

58.73

6,172,845

59.8

สหกรณ์การเกษตร

4,337

56.16

5,968,358

57.8

สหกรณ์ประมง

103

1.33

15,018

0.2

สหกรณ์นิคม

96

1.24

189,469

1.8

3,187

41.27

4,156,191

40.2

1,441

18.66

2,618,501

25.3

สหกรณ์ร้านค้า

293

3.79

756,092

7.3

สหกรณ์บริการ

1,033

13.38

350,273

3.4

420

5.44

431,325

4.2

7,723           100

10,329,036

100

สหกรณ์นอกภาคเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
รวมทั้งประเทศ (Total)
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สำ�หรับปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ มีทั้งสิ้น 1,439,890.59 ล้านบาท แยกเป็นธุรกิจให้เงินกู้
897,139.13 ล้านบาท รองมาเป็นธุรกิจรับฝากเงิน 398,518.04 ล้านบาท ธุรกิจรวบรวมผลผลิต
60,952.80 ล้านบาท ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำ�หน่าย 58,839.25 ล้านบาท ธุรกิจแปรรูปผลผลิต
17,349.06 ล้านบาท และธุรกิจบริการ 7,092.31 ล้านบาท เป็นธุรกิจที่สหกรณ์ดำ�เนินการได้ต่ำ�ที่สุด
ในภาพรวมปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ก็ยังสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 1,330,491.77 ล้านบาท ถึง
ร้อยละ 8.22 ชี้ให้เห็นว่าในขณะที่ประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์
กลับสูงขึ้น ดังนั้น สมาชิกของสหกรณ์ย่อมได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์
เช่นกัน ถือได้ว่าการดำ�เนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อให้เกิด
ความมั่นคงต่อเศรษฐกิจของประเทศ
นอกจากการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์แล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังมีหน้าที่ในการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่มเกษตรกรอีก 6,197 กลุ่ม มีสมาชิก 665,666 คน แยก
เป็นกลุ่มเกษตรกรทำ�นา 381,640 คน กลุ่มเกษตรกรทำ�สวน 114,614 คน
				
กลุ่มเกษตรกรทำ�ไร่ 97,528 คน กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 64,154 คน
				
กลุ่มเกษตรกรประมง 3,554 คน และกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ 4,160 คน
     มีปริมาณธุรกิจรวม 6,100.84 ล้านบาท โดยมีธุรกิจรับฝากเงิน
163.85 ล้านบาท ธุรกิจสินเชื่อ 1,089.72 ล้านบาท ธุรกิจ
จัดหาสินค้ามาจำ�หน่าย 1,196.55 ล้านบาท ธุรกิจรวบรวม
ผลผลิต 3,593.43 ล้านบาท ธุรกิจแปรรูป 29.86 ล้านบาท
และธุรกิจให้บริการ 27.43 ล้านบาท  
อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมสหกรณ์มแี นวทางการพัฒนา
สถาบันเกษตรกรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพมากกว่าเชิง
ปริมาณ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งและสามารถ
พึง่ ตนเองได้อย่างยัง่ ยืนภายใต้อดุ มการณ์ หลักการ และวิธกี ารสหกรณ์  

มาตรฐานสหกรณ์
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มาตรฐานสหกรณ์
ในปี 2552 มีสหกรณ์ที่นำ�มาจัดใช้มาตรฐาน 5,908 สหกรณ์ เป็นสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 3,734 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 63.20 ที่เหลืออีก 2,174 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 36.80
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยกำ�หนดเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ ด้วยกัน คือ
1) ผลการดำ�เนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการดำ�เนินงานไม่ขาดทุน
เว้นแต่ปีใดมีอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์
โดยรวมให้ตัดปีนั้นออก
2) ผลการดำ�เนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง ไม่มีการกระทำ�อันถือได้
3) ผลการดำ�เนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์จัดทำ�งบการเงินแล้วเสร็จ และส่งให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำ�เสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
4) ผลการดำ�เนินงานในรอบปีสุดท้าย สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของ
สมาชิกทั้งหมดร่วมทำ�ธุรกิจกับสหกรณ์
5) ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจำ�ปีรับผิดชอบดำ�เนินการ และธุรกิจของ
สหกรณ์ หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีกรรมการดำ�เนินการ หรือสมาชิกที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ� 
6) ผลการดำ�เนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรกำ�ไรสุทธิและ
จ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกหรือทุนสาธารณะประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
7) ผลการดำ�เนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่กระทำ�การอันเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย ระเบียบ คำ�สั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
เพื่อให้การจัดเกณฑ์มาตรฐานของสหกรณ์เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล ในปี 2553 กรมส่ง
เสริมสหกรณ์ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมทั้ง 7 ข้อ เป็นหลัก แต่ได้เพิ่มตัวชี้วัดผลสำ�เร็จของผลการดำ�เนินงาน
ออกเป็น 137 ตัวชี้วัด และกำ�หนดน้ำ�หนักของตัวชี้วัดแต่ละตัวเป็นไปตามประเภทและวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2553
สาระสำ�คัญของประกาศดังกล่าว ได้แบ่งมาตรฐานสหกรณ์ออกมาเป็น 4 ระดับ คือ ระดับมาตรฐานดีเลิศ
ระดับมาตรฐานดีมาก ระดับมาตรฐานดี และระดับไม่ผ่านมาตรฐาน สำ�หรับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรยัง
คงใช้หลักเกณฑ์เดิม
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ควบคู่กับการจัดทำ�มาตรฐานสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เสนอ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ขอจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จำ�นวน 313 กลุ่ม และจัดอัตรากำ�ลังจำ�นวน 1,036 คน
เพื่อรับผิดชอบการพัฒนาสหกรณ์เป็นรายสหกรณ์ พร้อมทั้งติดตามและตรวจสอบผลการดำ�เนินการ
ของสหกรณ์ว่าการดำ�เนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำ�หนดไว้หรือไม่อย่างไร ซึ่งในการดำ�เนิน
การดังกล่าว อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติกลุ่มและบุคลากรข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่
23 สิงหาคม 2553
สำ�หรับเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบสหกรณ์นั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำ�
โปรแกรมระบบบันทึกผลสำ�รวจ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ PDA (Personal Digital Assistant) จำ�นวน
1,030 เครื่อง โดยผ่านระบบรวบรวมข้อมูลแบบ GPRS (General Packet Radio Service)  หรือ
EDGE (Enhance Data Rates for Global Evolution) ซึ่งจะทำ�ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถจะ
ประมวลผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ� ด้วยระบบ Online ณ วัน
ที่ 31 สิงหาคม 2553  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับข้อมูลการดำ�เนินงานทั้ง 137 ข้อ จาก 7,870
สหกรณ์แล้ว คาดว่าวันที่ 30 กันยายน 2553 กรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถประกาศผลการจัด
มาตรฐานสหกรณ์ข้างต้นได้ตามแผนที่กำ�หนดไว้ ซึ่งจะได้นำ�เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวไปใช้เป็นเครื่อง
มือในการพัฒนาและปรับปรุงสหกรณ์ในแต่ละด้านให้เข้มแข็งต่อไป   

สหกรณ์ในโครงการพระราชดำ�ริ
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สหกรณ์ในโครงการพระราชดำ�ริ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รว่ มสนองงานตามโครงการการส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการพระราชดำ�ริ
โครงการการส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการหลวง โครงการการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นกั เรียนในถิน่ ทุรกันดาร
ตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการการส่งเสริมกลุ่มเตรียม
สหกรณ์และกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
และโครงการการพัฒนาอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ปากพนัง ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านหลักการ วิธี
การสหกรณ์ ฝึกให้รู้จักการร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมแก้ปัญหาเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนี้    
การส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการพระราชดำ�ริ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มในพื้นที่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ให้มีความอยู่ดีกินดีโดยอาศัยหลักการสหกรณ์ ด้วยการส่งเสริมให้ราษฎรใน
พื้นที่รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์ สนับสนุนการดำ�เนินงานของสหกรณ์และกลุ่มในพื้นที่ เพื่อดำ�เนิน
กิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ในพื้นที่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จำ�นวน 64 แห่ง ใน 31 จังหวัด
การส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการหลวง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่โครงการหลวงโดยวิธีการ
สหกรณ์การส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งส่งเสริมให้สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเตรียมสหกรณ์ กลุ่มอาชีพรวมถึงกลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์เป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การอนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่โครงการหลวง จำ�นวน 36 แห่ง และ 2 โครงการขยายผล ใน 9 จังหวัด
การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ปลูกฝังเรื่องสหกรณ์แก่เด็กและเยาวชน โดยเริ่มจากโรงเรียน
เป็นอันดับแรก จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในกลุ่มของเด็กนักเรียน ตลอดจนครูและ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเห็นประโยชน์
ส่วนรวม การรวมกลุ่มกันในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการดำ�เนินชีวิตที่ดี จำ�นวน 401 โรงเรียน
นักเรียน 60,840 คน ใน 48 จังหวัด และ 2 พื้นที่
การส่งเสริมกลุ่มเตรียมสหกรณ์และกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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การส่งเสริมกลุ่มเตรียมสหกรณ์และกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร ยากจน โดย
ถ่ายทอดความรู้ในด้านหลักการและวิธีการสหกรณ์ ให้กลุ่มนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม
จำ�นวน 500 กลุ่ม ใน 75 จังหวัด และสำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1, 2
การพัฒนาอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ปากพนัง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าว
เปลือกทีม่ คี ณ
ุ ภาพและส่งเสริมให้ใช้ปยุ๋ อินทรียใ์ นการปลูกปาล์มน้�ำ มันเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตจำ�นวน 4 แห่ง
นอกจากนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังมีเป้าหมายที่จะใช้หลักการ วิธีการสหกรณ์ เป็นเครื่องมือใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการฯ ตลอดจนมุ่งให้องค์ความรู้ด้านสหกรณ์
เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป
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การส่งเสริมสหกรณ์เป็นแหล่งจำ�หน่ายปุ๋ยที่มีคุณภาพ
ปี 2552 มีสหกรณ์ 3,535 สหกรณ์ ทำ�ธุรกิจการจัดหาปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์จำ�หน่ายให้กับ
สมาชิก คิดเป็นมูลค่าปุ๋ยรวม 18,349 ล้านบาท จากข้อมูลทางวิชาการพบว่าสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่
จำ�หน่ายปุ๋ยที่ไม่ได้มาตรฐานให้แก่สมาชิก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกเพิ่มมากขึ้น
แต่กลับไม่สามารถเพิม่ ผลผลิตได้ เพือ่ ให้สหกรณ์เป็นแหล่งจำ�หน่ายปุย๋ เคมีและปุย๋ อินทรียท์ ไ่ี ด้มาตรฐาน
ตามที่กรมวิชาการเกษตรกำ�หนด กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และ
บริษทั ห้องปฏิบตั กิ ารกลาง (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือในการ
จัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพให้กับสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนงบประมาณในการดำ�เนินการ
กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนด้านวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและจัดบุคลากรในการเก็บ
ตัวอย่างปุย๋ กรมพัฒนาทีด่ นิ สนับสนุนด้านวิชาการ การให้ความรูเ้ กีย่ วกับชนิดของดิน การใช้และปรับปรุง
บำ�รุงดิน และบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำ�กัด ตรวจวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยจากตัวอย่าง
ปุ๋ยของสถาบันเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ย ในการนี้กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ได้จดั ทำ�โครงการส่งเสริมการใช้ปยุ๋ ทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพมาตรฐานในสถาบันเกษตรกร มีสหกรณ์
เข้าร่วมโครงการ 240 สหกรณ์ ระยะเวลาดำ�เนินโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคม-กันยายน 2553 โดย
ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรเก็บตัวอย่างปุย๋ ทัง้ 2 ชนิด จากสหกรณ์ทเ่ี ข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 2 ครัง้ เพื่อ
วิเคราะห์มาตรฐานของปุ๋ยและนำ�ผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นแหล่งจำ�หน่ายปุ๋ยที่ได้
มาตรฐานต่อไป  
ผลการสุ่มตัวอย่างปุ๋ย (เคมี) และปุ๋ย (อินทรีย์) ตามโครงการการใช้ปุ๋ยที่ได้
คุณภาพมาตรฐานในสถาบันเกษตรกร
จำ�นวนตัวอย่างปุ๋ย (เคมี)
จำ�นวนตัวอย่าง

จำ�นวนตัวอย่างปุ๋ย (อินทรีย์)

ได้
ไม่ได้
รวม
ได้
ไม่ได้
รวม
มาตรฐาน มาตรฐาน ทั้งสิ้น มาตรฐาน มาตรฐาน ทั้งสิ้น

ครั้งที่ 1
199
(555 ตัวอย่าง)

263

462

7

86

93

คิดเป็นร้อยละ 43.07

56.93

100

7.53

92.47

100

ครั้งที่ 2
329
(459 ตัวอย่าง)

76

405

3

51

54

คิดเป็นร้อยละ 81.23

18.77

100

5.56

94.44

100
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ผลการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2553) จำ�นวน 555 ตัวอย่าง จาก
222 สหกรณ์ ใน 74 จังหวัด พบว่ามีตัวอย่างปุ๋ยเคมีที่ได้มาตรฐานเพียงร้อยละ 43.07 ของตัวอย่าง
ทั้งหมดเท่านั้น ในขณะที่ตัวอย่างปุ๋ยส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.93 กลับเป็นปุ๋ยที่ไม่ได้มาตรฐาน สำ�หรับ
ปุ๋ยอินทรีย์พบตัวอย่างปุ๋ยที่ไม่ได้มาตรฐาน กว่าร้อยละ 92.47 แต่มีปุ๋ยที่ได้มาตรฐานเพียง ร้อยละ
7.53 เท่านั้น จำ�นวนตัวอย่างปุ๋ยที่ไม่ได้มาตรฐานกระจายอยู่ใน 156 สหกรณ์   68 จังหวัด มีผู้
จำ�หน่ายปุ๋ยที่ไม่ได้มาตรฐานให้สหกรณ์ 68 บริษัท
จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นเห็นได้ว่าสหกรณ์เป็นแหล่งจำ�หน่ายปุ๋ยที่ไม่ได้มาตรฐานให้กับ
สมาชิกจริง หากปล่อยทิ้งไว้จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามปุ๋ยที่มา
จำ�หน่าย กรรมการสหกรณ์และเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์มอิ าจทราบได้วา่ ปุย๋ ทีส่ ง่ั มาจำ�หน่ายนัน้ เป็นปุย๋ ทีไ่ ด้มาตรฐาน
หรือไม่ได้มาตรฐาน เพื่อความเป็นธรรมแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และป้องกันมิให้ปุ๋ยที่ไม่ได้
มาตรฐานจำ�หน่ายที่สหกรณ์ได้ กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยอำ�นาจนายทะเบียนสหกรณ์จึงได้ออกประกาศ
นายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2553 สาระสำ�คัญของประกาศได้แนะนำ�ให้สหกรณ์ทราบถึง
ข้อควรปฏิบัติ 5 ประการด้วยกัน คือ การจัดหาปุ๋ยและขายปุ๋ยให้แก่สมาชิก การตรวจสอบปุ๋ยของ
สหกรณ์ การผลิตและการผสมปุ๋ย การบริหารจัดการเกี่ยวกับการผลิต การจัดหาและการขายปุ๋ย
ตลอดจนความรับผิดชอบของสหกรณ์ นอกจากนั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร
การใช้ปยุ๋ อย่างมีประสิทธิภาพให้สหกรณ์ทเ่ี ข้าร่วมโครงการฯ ได้มคี วามรูใ้ นการใช้ปจั จัยการผลิตทางการ
เกษตรที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งทาง
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นอกจากนั้นยังได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวแทน
บริษัทที่จำ�หน่ายปุ๋ยจำ�นวน 68 บริษัท และสมาคมผู้ค้าปุ๋ยแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจใน
เรือ่ งการจำ�หน่ายปุย๋ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ ผลของการหารือทำ�ให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายมีความเข้าใจและเห็นด้วยกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผลการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2553) จำ�นวน 459 ตัวอย่าง พบ
ว่าตัวอย่างปุ๋ยเคมีที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 81.23 ของตัวอย่างทั้งหมด และมีปุ๋ยที่ไม่ได้มาตรฐานเพียง
ร้อยละ 18.77 เท่านั้น แต่กลับพบว่าตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานมีเพียง ร้อยละ 5.56 เท่านั้น
และมีปุ๋ยที่ไม่ได้มาตรฐานสูงถึง ร้อยละ 94.44
จากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง 2 ครั้งข้างต้น เห็นว่ามีเพียงตัวอย่าง
ปุย๋ เคมีเท่านัน้ ทีม่ ปี ยุ๋ ได้มาตรฐานเพิม่ กว่าการเก็บตัวอย่างครัง้ แรกถึงเกือบ 2 เท่า แต่กลับพบว่าตัวอย่าง
ปุย๋ อินทรียม์ ตี วั อย่างปุย๋ ทีไ่ ม่ได้มาตรฐานเพิม่ ขึน้
ชีใ้ ห้เห็นว่าแม้สหกรณ์จะดำ�เนินการตามคำ�แนะนำ�ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว แต่กลับไม่ให้ความสำ�คัญและเข้มงวดกับปุ๋ยอินทรีย์ จึงทำ�ให้ได้ผลการ
วิเคราะห์เป็นดังที่กล่าวข้างต้น ดังนั้น สหกรณ์ต้องปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ โดยให้
ความสนใจกับปุย๋ อินทรียเ์ พิม่ มากขึน้ กว่าทีเ่ ป็นอยู่ และเพิม่ ความระมัดระวังกับปุย๋ เคมีให้มากขึน้ อย่างไร
ก็ตามเป้าหมายที่แท้จริงที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องการนั้น สหกรณ์ทุกแห่งที่จำ�หน่ายปุ๋ย ไม่ว่าจะเป็น
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยอินทรีย์เคมี ต้องเป็นปุ๋ยที่ได้มาตรฐานทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกส่วนที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ต้องให้ความร่วมมือและดำ�เนิน
การอย่างจริงจัง

การบริหารจัดการผลไม้
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การบริหารจัดการผลไม้
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีบทบาทสำ �คั ญในการสนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ สหกรณ์ ผู้ ผ ลิ ตและ
จำ�หน่ายผลไม้ ในด้านการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน การเป็นผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายผลไม้ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำ�  ประสานและเพิ่มช่องทางตลาด ตลอดจน
การส่งเสริมและสนับสนุนการจำ�หน่ายผลไม้ตามฤดูกาล
ในปี 2553 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้สหกรณ์ผู้ปลูก
ผลไม้ทั้งในภาคเหนือ ได้แก่ ลิ้นจี่ และลำ�ไย ภาคตะวันออก ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง
และภาคใต้ ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง รวมวงเงิน 200 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน
50 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์ใช้ในการบริหารจัดการผลไม้ข้างต้น  
ผลการดำ�เนินงาน ในปี 2553 สหกรณ์ได้รวบรวมและจำ�หน่ายผลไม้ดังกล่าวได้ 37,765.05
ตัน คิดเป็นมูลค่า 846,410,0001 ล้านบาท สมาชิกสหกรณ์มีรายได้จากการจำ�หน่ายผลไม้ คิดเป็น
มูลค่าเพิ่ม 1,269,610 ล้านบาท ในขณะที่ ปี 2548 ซึ่งเป็นปีแรกของโครงการ รวบรวมและจำ�หน่าย
ได้เพียง 18,359 ตัน 559,500,000 ล้านบาท เท่านั้น

การพัฒนากรรมการสหกรณ์
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การพัฒนากรรมการสหกรณ์
ในปี 2553 สหกรณ์ทั้งหมด 7,723 สหกรณ์ มีกรรมการสหกรณ์ทั้งสิ้น 50,173 คน แยก
เป็น จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 157 คน ปริญญาโท 2,724 คน ปริญญาตรี 9,441 คน และ
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี 37,851 คน กรรมการสหกรณ์ข้างต้นมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจในการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ดี และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์และความต้องการของสมาชิก ในการนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดตั้ง “สถาบันพัฒนากรรม
การสหกรณ์” เป็นหน่วยงานภายในมีสถานะเทียบเท่าสำ�นักเพื่อทำ�หน้าที่พัฒนากรรมการสหกรณ์ให้
เป็นไปตามความต้องการข้างต้น
สถาบันได้กำ�หนดหลักสูตร “การพัฒนากรรมการสหกรณ์สู่การพัฒนาสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง”
เป็นหลักสูตรระยะสั้น ใช้ระยะเวลาอบรม 18 ชั่วโมง เนื้อหาของวิชาประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสหกรณ์ บทบาทอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสหกรณ์ กฎหมายกับการ
พัฒนาสหกรณ์ การใช้ข้อมูลงบการเงินเพื่อการบริหารงาน และการควบคุมภายใน เนื่องจากสถาบันได้
จัดตั้งในช่วงปลายปีงบประมาณ 2553 จึงจัดผู้เข้ารับการอบรมได้เพียง 4 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวม
200 คน โดยมีกรรมการยื่นความจำ�นงเข้ารับการอบรม จำ�นวน 800 คน ทั้งที่ผู้เข้ารับการอบรมต้อง
เสียค่าลงทะเบียนรายละ 500 บาท และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง แสดงให้เห็น
ว่าสหกรณ์และกรรมการสหกรณ์ให้ความสนใจและต้องการพัฒนาความรู้ให้ทันต่อสถานที่การณ์ที่
เปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
จากการประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมเบื้องต้น พบว่าเกือบทั้งหมดมีความพอใจในเนื้อหาและ
หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม ที่สำ�คัญสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้ารับการอบรมทั้งที่อยู่ใน
ประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน เนือ่ งจากหลักสูตรทีจ่ ดั ขึน้ ในแต่ละรุน่ ได้กระจายผูเ้ ข้ารับการอบรม
ครบทุกประเภทสหกรณ์ ส่วนการประเมินเชิงลึกกรมส่งเสริมสหกรณ์จะดำ�เนินการต่อไป เพื่อให้การ
พัฒนากรรมการสหกรณ์เป็นไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้ ง การจะออกประกาศนายทะเบี ย นสหกรณ์ ใ ห้
สหกรณ์แก้ไขข้อบังคับกำ�หนดให้ผู้ที่จะเป็นกรรมการสหกรณ์ต้องผ่านหลักสูตรการพัฒนากรรมการ
สหกรณ์เป็นคุณสมบัติของผู้ประสงค์เป็นกรรมการอีกคุณสมบัติหนึ่ง

การแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี 2553

30

Annual Report 2010

การแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ		
ในประเทศ
ในปี 2553 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าที่ผลิตโดย
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผลิตสินค้าที่
มีคุณภาพที่ดีเพิ่มช่องทางการจัดจำ�หน่าย และเพิ่มรายได้ โดยจัดในส่วนกลาง จำ�นวน 1 ครั้ง โดยใช้
ชื่องาน มหกรรมสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำ�ปี 2553 มียอดจำ�หน่ายสินค้าทั้งสิ้น
19,478,073 บาท ในส่วนภูมิภาค จำ�นวน 8 ครั้ง ที่จังหวัดลพบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ราชบุรี
กาญจนบุรี นนทบุรี สุราษฎร์ธานีและนครราชสีมา มียอดจำ�หน่ายสินค้ารวมทั้งสิ้น 30,739,798 บาท
ผลการดำ�เนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ต่างประเทศ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้สหกรณ์ กรรมการสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
ได้มโี อกาสเดินทางไปแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ ในต่างประเทศ ดังนี้
1) เข้าร่วมการแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ จำ�นวน 6 ครั้งใน 5 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น
สิงคโปร์ จีน อินเดีย และเวียดนาม โดยมีบุคลากรของสถาบันเกษตรกร รวมทั้งข้าราชการกรมส่ง
เสริมสหกรณ์ จำ�นวน 60 ราย เป็นข้าราชการ 20 ราย และตัวแทนสถาบันเกษตรกร 40 ราย มีการ
พบปะเจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประเทศคู่ค้า จำ�นวน 40 ราย และมีมูลค่าการส่ง
ออกรวม 529.859 ล้านบาท ตลาดหลักเป็นตลาดจีน และมีการส่งออกผลไม้สด (ทุเรียน มังคุด
ลำ�ไย มะม่วง) มากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 228.308 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.03 ของมูลค่าการ
ส่งออกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2) เข้าร่วมการเจรจาความร่วมมือในรูปแบบพหุภาคี ทวิภาคี อาทิเช่น โครงการภายใต้
กรอบความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-จีน โครงการ ICA-Japan Strengthening of Partnership
Project จัดฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือต่างๆ อาทิเช่น หลักสูตร Income Generation/Generating Activities for Rural Development of Women and Youth Groups  หลักสูตร Planning
and Marketing for Agricultural Cooperatives   รวมถึงประชุมหารือแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ประสบการณ์ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง
ใน 7 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น มองโกเลีย พม่า นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีข้าราชการและบุคลากรของสหกรณ์
เดินทางไปปฏิบัติราชการทั้งสิ้น 41 คน ข้าราชการ 38 คน และบุคลากรของสหกรณ์ 3 คน ผลการ
ดำ�เนินงาน ทำ�ให้เกิดการกำ�หนดแนวทางร่วมกันในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในระดับภูมิภาค ทั้งใน
ภูมภิ าคอาเซียน ภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ กรอบความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ ตลอด
จนมีการแลกเปลีย่ นบุคลากรในระหว่างประเทศขึน้

กองทุนพัฒนาสหกรณ์
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กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ในปี 2553 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่มีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธาน
ได้มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง ในภาพรวมได้อนุมัติเงินกู้ วงเงิน 2,596.74 ล้านบาท ให้แก่
สหกรณ์ 1,114 สหกรณ์ เพื่อดำ�เนินกิจการของสหกรณ์ 1,377 สัญญา ดังนี้
1) สนับสนุนการขยายโอกาสทางธุรกิจ จำ�นวน 596 สหกรณ์ วงเงิน 1,433.95 ล้าน
บาท แยกเป็น สนับสนุนโครงสร้างปัจจัยพื้นฐาน 13 สหกรณ์ วงเงิน 75.89 ล้านบาท การผลิตและ
การตลาด 583 สหกรณ์ วงเงิน 1,362.17 ล้านบาท เพื่อรวบรวมผลผลิต จัดหาสินค้ามาจำ�หน่าย
และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด
2) สนับสนุนเพือ่ ขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของสมาชิก 312 สหกรณ์ วงเงิน 406.40 ล้านบาท
3) สนับสนุนโครงการตามนโยบาย 211 สหกรณ์ วงเงิน 786.32 ล้านบาท ประกอบ
ด้วย ความมั่นคงของสหกรณ์ขนาดเล็ก การแก้ไขปัญหาผลไม้ การแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ตาล/
เพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลัง
ผลการประเมินการดำ�เนินงานของสหกรณ์ที่กู้เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พบว่าสหกรณ์
เกือบทั้งหมดได้จ่ายเงินคืนให้กับกองทุนตรงตามวงเงิน ระยะเวลา และอัตราดอกเบี้ย ตามที่ได้ทำ�
สัญญาไว้กับกองทุน มีเพียงส่วนน้อยประมาณร้อยละ 2 เท่านั้นที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ถือได้ว่ากองทุน
พัฒนาสหกรณ์มีระบบการบริหารและการควบคุมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพ สิ่งที่สำ�คัญก็คือสหกรณ์ที่นำ�เงินจากกองทุนไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์และรายได้ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมต่อสหกรณ์และสมาชิก และเป็นพื้นฐานสำ�คัญในการพัฒนาสหกรณ์ให้พึ่งพาตนเอง
ได้ในอนาคต
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Roadmap
ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ 5 ปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (พ.ศ.2554-2558)
แม้ว่าการพัฒนาระบบสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ผ่านมาประสบผลสำ�เร็จในระดับน่า
พอใจก็ตาม เพื่อให้แนวทางการพัฒนาสหกรณ์มีทิศทางที่ชัดเจนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์
และสมาชิก กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เสนอ Roadmap การพัฒนาสหกรณ์เป็นแผน 5 ปี (25542558) ต่อคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมมีมติเห็น
ชอบ Roadmap ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอ และจะใช้เป็นแผนการพัฒนาสหกรณ์สำ�หรับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสหกรณ์ทง้ั หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันสหกรณ์ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
สาระสำ�คัญของ Roadmap ประกอบด้วย เมื่อสิ้นปี 2558 ประเทศไทยจะมีสหกรณ์ทั้งสิ้น
8,400 สหกรณ์ มีสมาชิก 13.20 ล้านคน มีปริมาณธุรกิจ 2,460,000 ล้านบาท แยกเป็น ธุรกิจภาค
เกษตร 738,000 ล้านบาท นอกภาคเกษตร 1,722,000 ล้านบาท โดยแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนา
ออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกสหกรณ์ มี 3 กลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสหกรณ์ให้ทันสมัย มี 3 กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง
สหกรณ์อย่างยั่งยืน มี 3 กลยุทธ์ โดยใช้มาตรฐานสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการวิจัยและการพัฒนาสหกรณ์ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
รายละเอียดตามแผนภูมิ
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2554

2558
• สหกรณ์ 8,400 แห่ ง (เพิม่ 2% ต่ อปี )

• สหกรณ์ 7,682 แห่ ง
• ดาเนินธุรกิจ 6,111 แห่ ง (79%)
• สมาชิกสหกรณ์ 10.34 ล้ านคน

• ดาเนินธุรกิจ 7,535 แห่ ง (90 %)
• สมาชิก 13.20 ล้านคน (เพิ่ม 5% ต่ อปี )
- ภาคเกษตร 8.58 ล้านคน (65 %)
- นอกภาคเกษตร 4.62 ล้านคน (35%)
• ผ่ านมาตรฐาน 75 %
- ภาคเกษตร 65% นอกภาค 85 %
• ปริมาณธุรกิจ 2.46 ล้านล้านบาท (ภาคเกษตร 30%)

- ภาคเกษตร 6.28 ล้านคน (62%)
- นอกภาคเกษตร 4.06 ล้านคน (38%)

• ผ่ านมาตรฐานสหกรณ์ 59.49%
- ภาคเกษตร 50.31% นอกภาค 72.79%
• ปริมาณธุรกิจ 1.26 ล้ านล้ านบาท(ภาคเกษตร

17%)

-รวบรวมผลผลิตเกษตร 57,465 ลบ.(27%ของภาคเกษตร)

-แปรรูปภาคเกษตร 17,948 ลบ. (8%ของภาคเกษตร)

• ทุนเรือนหุ้น 468,300 ลบ.
• 45% สมาชิกใช้ บริการสหกรณ์

-รวบรวมผลผลิตเกษตร 221,400 ลบ.(30%ของภาคเกษตร)
-แปรรูปเกษตร 55,350 ลบ. (25% ของรวบรวม)

• ทุนเรือนหุ้น 754,200 ลบ. (เพิ่ม 60%)
• 70% สมาชิกใช้ บริการสหกรณ์
• 15% พัฒนาเป็ นสหกรณ์ เชี่ยวชาญ
เฉพาะ- ครบวงจร และเป็ นเครือข่ าย

ROAD MAP การพัฒนาสหกรณ์ 5 ปี (2554-2558)
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

1.สร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ สมาชิกสหกรณ์

2.พัฒนาระบบ
บริหารสหกรณ์ ให้ ทนั สมัย

3.พัฒนาสหกรณ์ ให้ เข้ มแข็ง
อย่ างยัง่ ยืน

1.1.รณรงค์อุดมการณ์
หลักการ และวิธีการของ
สหกรณ์อย่ างทั่วถึงและ
ต่ อเนื่อง
1.2.สนับสนุนและส่ งเสริมให้
สมาชิกเป็ นศูนย์ กลางในการ
จัดตั้ง พัฒนา และส่ งเสริม
ระบบสหกรณ์
1.3.สร้ างคุณภาพชีวิต สั งคม
และสิ่ งแวดล้ อมของชุมชน
สหกรณ์และสมาชิก

2.1.ส่ งเสริมให้ สหกรณ์ใช้ หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหาร
2.2.สร้ างและพัฒนารู ปแบบการ
ดาเนินงานของสหกรณ์อย่าง
เป็ นระบบ ทันสมัย และมี
ประสิ ทธิภาพ/ประสิ ทธิผล
2.3.สนับสนุนและส่ งเสริมให้
สหกรณ์มีการบริหารโดยใช้
ระบบสารสนเทศทีท่ ันสมัย

3.1. พัฒนาสหกรณ์ข้าสู่ ระบบ
มาตรฐานสหกรณ์
3.2.พัฒนาสหกรณ์ให้ มีความ
เชี่ยวชาญด้ าน การผลิต การ
แปรรู ป และการตลาด
ผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรครบ
วงจร
3.3.สร้ างเครือข่ายสหกรณ์และ
พันธมิตรทางธุรกิจ

มาตรฐานสหกรณ์ -พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542-พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิจัย – พัฒนา

เป้ าหมายในปี 2558
• สหกรณ์ 8,400 แห่ ง (เพิม่ 2% ต่ อปี )

• ดาเนินธุรกิจ 7,535 แห่ ง (90 %)
• สมาชิก 13.20 ล้ านคน (เพิม่ 5% ต่ อปี )
-ภาคเกษตร 8.40 ล้ านคน (65 %)
-นอกภาคเกษตร 4.80 ล้ านคน(35 %)
• ผ่ านมาตรฐาน 75 %
- ภาคเกษตร 65% นอกภาค 85 %
• ปริมาณธุรกิจ 2.46 ล้ านล้ านบาท
(ภาคเกษตร 30%)
-รวบรวมผลผลิตเกษตร 221,400 ลบ.
(30% ของภาคเกษตร)
-แปรรูปเกษตร 55,350 ลบ. (25% ของ
รวบรวม)
• ทุนเรือนหุ้นเพิม่ ขึน้ 754,200 ลบ. (เพิม่
60%)
• 70% สมาชิกใช้ บริการสหกรณ์
• 15% พัฒนาเป็ นสหกรณ์ เชี่ยวชาญ
เฉพาะ- ครบวงจร และเป็ นเครือข่ าย

รายงานประจำ�ปี 2553
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ที่ปรึกษา
1. นายฉกรรจ์
2. นายจิตรกร
3. นายวินัย
4. นายเลอพงษ์

แสงรักษาวงศ์
สามประดิษฐ์
กสิรักษ์
มุสิกะมาน

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
รูปพระบิดา

คณะผู้จัดทำ�
1. นายบุญโชว์
2. นางอรุณี
3. นางดุษณี
4. นางอัจฉราวรรณ
5. นายวีระชัย
6. นายเสนอ
7. นายมนตรี
8. นางสาวจิราพร

สมทรง
เอกทัฬห์
ดานาพงศ์
จิตตานนท์
เจนเจริญวงศ์
ชูจันทร์
ปาป้อง
สืบวิสัย

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์
ผู้อำ�นวยการกองแผนงาน
เลขานุการกรม
ผู้อำ�นวยการกองคลัง
ผู้อำ�นวยการศูนย์สารสนเทศ
ผู้อำ�นวยการกองการเจ้าหน้าที่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

