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ค�ำน�ำ

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มาบรรจบครบรอบ
เป็นปีที่ ๔๓ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ส�ำหรับในรอบปีทผี่ า่ นมา
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มุ่งมั่นท�ำงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อย่าง
เต็มที่ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ภายใต้อุดมการณ์
หลักการ และวิธีการสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่าง
ยั่งยืน
ภายในเล่มประกอบด้วยข้อมูลเกีย่ วกับการส่งเสริมสหกรณ์ ข้อมูล
รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และโครงการส�ำคัญของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ โดยเริ่มด�ำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๕๘
คณะผู้จัดท�ำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อท่านบ้างไม่มากก็น้อย
คณะผู้จัดท�ำ

ส่วนที่ ๑
บทนาํ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน

๑๖
ส่วนที่ ๓
โครงการ
ํ ญ
สาคั

๑๐๐
“เพิ่มศักยภาพการแปรรูปฯ”

พระบรมราโชวาทพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๘
๑๗

ผู้บริหาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘

๘๐
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร
การพัฒนาบุคลากร

๑๐๑

๑๐

พระด�ำรัสพระราชวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  
อ�ำนาจหน้าที่ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

๒๐
การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ภาคการเกษตร

๘๒
๑๐๒

การส่งเสริมกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน

๑๒
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา
จักรไทย ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมสหกรณ์

๒๒
การแบ่งส่วนราชการของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

การพัฒนาระบบบริหาร

๘๙

การสนองงานโครงการ
ตามพระราชด�ำริ

๑๐๕

สารบัญ

ตราประจ�ำ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

สารรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

๑๔

๑๓
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ และอัตราก�ำลัง

๒๙
๙๒

กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ส่วนที่ ๒

ผลการปฏิบัติงาน

๓๕

๙๗

การบริหารงาน
ด้านการเงินการคลัง

ส่วนที่ ๔
ทิศทางการส่งเสริม
สหกรณ์

๑๑๑

ส่วนที่ ๑

บทนำ�

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

พระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
วันพุธที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
งานราชการนั้น คือ งานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของ
บ้านเมืองและประชาชนทุกคน. งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและผู้รับช่วง เพื่อให้
งานดำ�เนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย. ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่าย
ทุกระดับจึงไม่ควรยกเอาเรอื่ งใครเปน็ ผูท้ �ำ มาก่อน หรือใครเปน็ ผูร้ บั ช่วงงานขึน้ เปน็
ข้อสำ�คัญนัก จะต้องถือประโยชน์ทจี่ ะเกิดจากงานเปน็ หลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วม
กันทำ� ด้วยความอุตสาหะเสียสละด้วยความสุจริตจริงใจ. งานทุกอย่างจึงจะดำ�เนิน
ไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และสำ�เร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป.
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
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พระดำ�รัส

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
“…สหกรณ์เปน็ วิธจี ดั การรูปแบบหนึง่ ซึง่ บุคคลหลายคนรวมกันโดยความสมัคร
ใจของตนเองในฐานะทีเ่ ปน็ มนุษย์โดยมีสทิ ธิเสมอหน้ากันหมด เพอื่ บำ�รุงตัวเองให้
เกิดความจำ�เริญในทางทรัพย์...”
เอกสารแจกในการปาฐกถา เรื่อง สหกรณ์บางรูปในอินเดีย ของพระราชวรวงศ์เธอกรม
หมื่นพิทยาลงกรณ์ ณ สามัคยาจารย์สมาคม เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๗ พระองค์
ทรงแปลมาจากคำ�จำ�กัดความของนายฮิวเบอร์ตคัลเวอร์ต Hubert Calvert อดีตนายทะเบยี น
สหกรณ์ ประเทศอินเดีย
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสหกรณ์
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ตราไว้ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

หมวด ๓
ส่วนที่ ๑๑
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม
มาตรา ๖๔ บุ ค คลย่ อ มมี เ สรี ภ าพในการรวมกั น เป็ น สมาคม สหภาพ สหพั น ธ์ สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่น
ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ย่ อ มมี เ สรี ภ าพในการรวมกลุ ่ ม เช่ น เดี ย วกั บ บุ ค คลทั่ ว ไป
แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดท�ำบริการ
สาธารณะ ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติ
การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายเฉพาะ เพือ่ คุม้ ครองประโยชน์สว่ นรวมของประชาชน เพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ
หมวด ๕
ส่วนที่ ๗
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ
มาตรา ๘๔ รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้
(๙) ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ ให้เป็นอิสระ และการรวมกลุ่ม การประกอบ
อาชีพ หรือวิชาชีพ ตลอดทั้งการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อด�ำเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ
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ตราประจ�ำกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง ก�ำหนดภาพเครือ่ งหมายราชการตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๖๒) อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช ๒๔๘๒ นายกรัฐมนตรี จึงประกาศก�ำหนด
ภาพเครื่องหมายราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไว้เป็นเครื่องหมายราชการตามความในพระราช
บัญญัตเิ ครือ่ งหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ ดังปรากฏตามภาพและรายการแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๘ หม่อมราชวงศ์คกึ ฤทธิ  ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี

“ดวงตรารูปกลม ศูนย์กลางกว้าง ๖ เซนติเมตร ลายกลางเป็นรูปพระวรุณ มี ๔ กร พระหัตถ์ถือเชือกบาศ   
แว่นแก้ว ถุงเงิน และดอกบัว ทรงนาค รองรับด้วยลายเมฆ มีรัศมีเป็นวงโค้งอยู่เบื้องหลัง เบื้องล่างเหนือ
ขอบตรามีอักษรว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์”
กองหัตถกรรม กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความหมายของตราประจ�ำกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไว้ดงั นี้
แว่นแก้ว หมายถึง งานส�ำรวจจัดตั้ง
ดอกบัว หมายถึง งานวิเทศสัมพันธ์
ถุงเงิน หมายถึง งานสหกรณ์ออมทรัพย์
เชือกบาศ หมายถึง งานประชาสัมพันธ์
ทรงนาค รองรับด้วยเมฆ
หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์
ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์
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สาร

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ ๔๓   ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานราชการของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ด้วยความจริงใจ
งานส่งเสริมสหกรณ์ เป็นงานที่ต้องท�ำด้วยใจ และมีความเชื่อมั่นว่าวิธีการสหกรณ์จะช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนให้ดีขึ้น ที่ส�ำคัญ คือ เจ้าหน้าที่ต้องหมั่นศึกษาหา
ความรู้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน และมีความแม่นย�ำเพียงพอ ดังนั้น บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์
จะต้องทุ่มเทท�ำงานให้หนักขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน และต้องพัฒนาวิธีการท�ำงาน
โดยน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครือ่ งมือสนับสนุนให้การส่งเสริมสหกรณ์มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ จะส่งผล
ให้สหกรณ์สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน
ในโอกาสนี้ ขออ�ำนวยพรให้การด�ำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีความเจริญ ส�ำเร็จก้าวหน้า
ด้วยความมั่นคง สามารถอ�ำนวยประโยชน์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ และประเทศชาติต่อไป

							พลเอก

(ฉัตรชัย  สาริกัลยะ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กระทรวงสหกรณ์
ณ วังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม
พ.ศ. ๒๔๘๑ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๗

กระทรวงสหกรณ์
ณ โรงเรียนตั้งตรงจิตร (วัดโพธิ์)
พ.ศ. ๒๔๙๘ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๙

พิธีเปิดป้ายกระทรวงสหกรณ์
(ปัจจุบัน คือ ที่ตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ)
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์
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๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

(พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๒๐)
(พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๖)
(พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๒)
(พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๓๐)
(พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๒)
(พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๖)
(พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๘)
(พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐)
(พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑)

๙. นายบุญมี  จันทรวงศ์

๑. พ.อ.สุรินทร์  ชลประเสริฐ
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

16

นายอดุลย์  นิยมวิภาต
นายเชิญ  บ�ำรุงวงศ์
นายทรงยศ  นาคช�ำนาญ
นายเสงี่ยม  มาหมื่นไวย
นายอวยผล  กนกวิจิตร
นางสาวพีรรัตน์  อังกุรรัต
นายวัลลภ  วิทยประพัฒน์

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

(พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๔)
(พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙)
นายชวาลวุฑฒ  ไชยนุวัติ (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕)
นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒)
นายศุภชัย  บานพับทอง (พ.ศ. ๒๕๕๒)
นายฉกรรจ์  แสงรักษาวงศ์ (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓)
นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖)
นายจุมพล  สงวนสิน
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗)
นายโอภาส กลั่นบุศย์
(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบนั )

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๑. นายโอภาส กลั่นบุศย์		
๒. นายปริญญา เพ็งสมบัติ		
๓. นายเสนอ ชูจันทร์		
๔. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ		
๕. นายกิตติพงษ์ โตโพธิ์ไทย 		
๖. นายปราโมทย์ เนตรสว่าง		
๗. นายธำ�รงค์ ไก่ฟ้า			
๘. นายนารถพงศ์ สุนทรนนท์		
๙. นายคำ�รณ พวงมณี		
๑๐. นายสุกรี พันละบุตร		
๑๑. นายวัชรินทร์ ภู่แพร		
๑๒. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์		

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้ตรวจราชการกรม 			
ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้ตรวจราชการกรม			
ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้ตรวจราชการกรม

1๗

๑๓. นางสาวรุ่งนภา เจริญรัตน์		
๑๔. นางอารี ฉายโช้น		
๑๕. นายเกียรติพงศ์ เฟื่องฟุ้ง		
๑๖. นายสุพิทยา พุกจินดา		
๑๗. นางเยาวลักษณ์ หาญวรวงศ์ชัย
๑๘. นายอุดม นวลหนูปล้อง		
๑๙. นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์		
๒๐. นายทศเทพ เทศวานิช		
๒๑. นายวีรชัย ศิริวรรณางกูล		
๒๒. นายเชิดชัย พรหมแก้ว		
๒๓. นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง		
๒๔. นายประยูร อินสกุล		

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์
ผู้อำ�นวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
ผู้อำ�นวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ผู้อำ�นวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

1๘

๒๕. นางวิลาวัณย์ ศรีประเสริฐ		
๒๖. นายสันทาน สีสา		
๒๗. นางดุษณี ดานาพงศ์		
๒๘. นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม
๒๙. นายวิเชียร แท่นธรรมโรจน์
๓๐. นางรัชนีพร พึงประสพ		
๓๑. นายบุญเสริม ไกรสินธุ์		
๓๒. นางฐิรกาญจน์ อุดมศิลป์		
๓๓. นางสุรีย์รัช อวนสกุล		
๓๔. นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ		
๓๕. นายทศเทพ เทศวานิช		

เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์		
ผู้อำ�นวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อำ�นวยการกองคลัง
ผู้อำ�นวยการกองแผนงาน
ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒
ผู้อำ�นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำ�นวยการสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
ผู้อำ�นวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำ�ริ

1๙

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

การแบ่งส่วนราชการ

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

อำ�นาจหน้าที่

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ราชการบริหารส่วนกลาง

ส่วนราชการไทยที่ดูแลสหกรณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๕๘
ในแผนกการสหกรณ์ กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เนื่องจาก
กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค และการ
จัดตั้งสหกรณ์ในระยะแรกได้อาศัยเงินกู้จากแบงก์สยามกัมมาจล จ�ำกัด ซึ่งค�้ำประกันโดย
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จึงจ�ำเป็นต้องให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ดูแลผลการ
ด�ำเนินงานสหกรณ์อย่างใกล้ชิด และมีการปรับโครงสร้างส่วนราชการตามความเหมาะสม
กับสภาวการณ์ต่อเนื่องมา จนกระทั่งพุทธศักราช ๒๕๑๕ ได้มีค�ำสั่งคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช ๒๕๐๖ และได้ตั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขึ้น โดยยกเลิกกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ พร้อมมีค�ำสั่งคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๗ ลงวันที่
๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ ให้โอนอ�ำนาจหน้าที่ในส่วนที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์ ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ กรมสหกรณ์
ที่ดิน กรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ เป็นกรมส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยมี พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ ด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
นายทะเบียนสหกรณ์ เป็นคนแรก
พุทธศักราช ๒๕๔๕ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจในการส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้
เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
และประชาชนทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดย
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารการจัดการ
การดำ�เนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์สู่ระดับสากล เพื่อให้สมาชิก
สหกรณ์มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยกำ�หนดให้มอี �ำ นาจหน้าที่ ดังนี้
๒๐

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑. ดำ�เนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดทีด่ นิ เพือ่ การครองชีพ
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการนิคมสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ส่งเสริม สนับสนุนและดำ�เนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายในการรับ
จดทะเบี ย น ส่ ง เสริ ม แนะนำ � กำ � กั บ และดู แ ลสหกรณ์ รวมทั้ ง ตามอำ � นาจหน้ า ที่ อื่ น ๆ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ สั่งการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
๓. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และคุ้มครองระบบสหกรณ์
๔. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
๕. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ การบริหารจัดการองค์กร และ
การดำ�เนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ และเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคม
๖. ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
๗. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของตลาดสินค้าสหกรณ์และสร้างเครือข่ายการเชือ่ มโยง
ธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุน ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี และทรัพยากรอื่นๆ
ที่เหมาะสมในการดำ�เนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๙. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าทีข่ องกรมหรือตามทีร่ ฐั มนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย

สำ�นักงานเลขานุการกรม

กองการเจ้าหน้าที่

กองคลัง

กองแผนงาน

กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์

กองพัฒนาสหกรณ์
ด้านการเงินและร้านค้า

กองพัฒนาสหกรณ์
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

สำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑

สำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒

สำ�นักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัด

๒๑

2๒

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

การแบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึง่ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แบ่งเป็นราชการบริหาร
ส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดังนี้
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
(๑) ส�ำนักงานเลขานุการกรม
(๒) กองการเจ้าหน้าที่
(๓) กองคลัง
(๔) กองแผนงาน
(๕) กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
(๖) กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
(๗) กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
(๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๙) - (๑๐) ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ - ๒
(๑๑) ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการด�ำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของกรม ขึน้ ตรงต่ออธิบดี
โดยมีอ�ำนาจหน้าที่
(๑) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหารการเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ท�ำหน้าที่พัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ขึ้นตรงต่ออธิบดี
โดยมีอ�ำนาจหน้าที่
(๑) เสนอแนะและให้ค�ำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
(๓) ประสานและด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และ
หน่วยงานภายในกรม
(๔) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์
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ส�ำนักงานเลขานุการกรม
มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(๒) ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ�ำนวยการ งานสนับสนุน และงานเลขานุการของกรม
(๓) ประสานราชการกับหน่วยงานของกรมในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) รับผิดชอบเกี่ยวกับการช่วยงานราชการของผู้ตรวจราชการกรม
(๕) ด�ำเนินการเกีย่ วกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดทีด่ นิ เพือ่ การครองชีพ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดี
ปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของกรม
(๖) ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกรม
(๗) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานและความก้าวหน้าของกรม
(๘) ด�ำเนินการอื่นใดที่มิได้ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
(๙) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

กองการเจ้าหน้าที่
มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกรม เว้นแต่การฝึกอบรม
(๒) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม
(๓) ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ของกรม
(๔) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

กองคลัง
มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินการเกีย่ วกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยาน
พาหนะของกรม
(๒) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

กองแผนงาน
มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาและวิเคราะห์ เพือ่ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กบั รัฐบาลและคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
24

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

(๒) จัดท�ำและวิเคราะห์แผนงาน โครงการ ประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง และจัดท�ำค�ำของบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี และจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีของกรม รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
(๓) ด�ำเนินการในด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการเกีย่ วกับการส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ์ กับองค์กรในประเทศและต่างประเทศ
(๔) ศึกษาและวิเคราะห์แผนงาน โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ โครงการหลวง โครงการเพือ่
ความมั่นคง โครงการในพื้นที่เฉพาะ และโครงการอื่น
(๕) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมและก�ำกับดูแลเกี่ยวกับการจดทะเบียน การควบ การเลิก การช�ำระบัญชีสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร การแยกสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์ การให้ความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ รวมถึงงานใน
ความรับผิดชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
(๒) ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการนายทะเบียนสหกรณ์
(๓) ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการก�ำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกันของ
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร เพือ่ เป็นแนวทางพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื หรือค�ำ้ ประกันของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
(๔) ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
(๕) ด�ำเนินการเกีย่ วกับการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และ
บริหารกองทุนหรือเงินทุนอื่น ๆ ผ่านกรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมหรือสนับสนุนกิจการสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
(๖) ด�ำเนินการเกีย่ วกับงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุนหรือ
เงินทุนอื่นที่ผ่านกรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมหรือสนับสนุนกิจการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๗) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อให้เงินทุนสนับสนุนแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และติดตาม
ประเมินผลการใช้เงินทุน
(๘) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
สมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกกลุม่ เกษตรกร ภายใต้นโยบายการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ของรัฐบาลและนโยบายอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(๙) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป และ
การบ�ำรุงรักษาของธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์
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(๑๐) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดนิคมสหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) ร่ ว มมื อ กั บ สหกรณ์ แ ละสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ พั ฒ นางานสหกรณ์
(๑๒) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการด�ำเนินงานและระบบงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ เกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างการจัด
องค์กร การบริหารจัดการระบบงาน การด�ำเนินธุรกิจและกิจการ การผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
กับกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท รวมทั้งการตลาดและการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจยั ข้อมูลด้านการเงินและด้านการตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่
สร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น สหกรณ์รา้ นค้า และสหกรณ์บริการ
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อก�ำหนดแนวทางการส่งเสริมอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ์ ให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ
กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้งสหกรณ์ และการจัดมาตรฐาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ และจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ ภายหลังการจัดตั้ง
(๖) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจยั เพือ่ ก�ำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์
เครดิตยูเนีย่ น สหกรณ์รา้ นค้า และสหกรณ์บริการ โดยใช้อดุ มการณ์ หลักการ และวิธกี ารสหกรณ์ เพือ่ ให้เป็น
สถาบันที่เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก
(๗) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจยั เพือ่ พัฒนาและส่งเสริมการด�ำเนินงาน ตลอดจนระบบงานของสหกรณ์
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างการจัดองค์กร การบริหารจัดการระบบงาน
การด�ำเนินธุรกิจและกิจการ การผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท
รวมทั้งการตลาดและการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ
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(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างระบบ
เตือนภัยล่วงหน้าสินค้าให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อก�ำหนดแนวทางการส่งเสริมอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ์ ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้งสหกรณ์ และการจัดมาตรฐาน
สหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่ม
เกษตรกรภายหลังการจัดตั้ง
(๖) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจยั เพือ่ ก�ำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและ
กลุ่มเกษตรกร โดยใช้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ เพื่อให้เป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก
(๗) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
(๒) จั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกรม พั ฒ นาระบบ รู ป แบบ
หลักเกณฑ์ วิธกี าร ระเบียบ วิธที างสถิติ และศึกษา วิเคราะห์ เพือ่ จัดท�ำข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล
ส�ำหรับใช้ในงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๓) ส่งเสริม เผยแพร่ สนับสนุน และให้บริการสารสนเทศแก่บคุ ลากรของกรม สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร
และประชาชนทั่วไป
(๔) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ – ๒
มีอ�ำนาจหน้าที่ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร
(๓) ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ แก่บุคลากร
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๕) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์
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ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินการจัดท�ำแผนแม่บท แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาบุคลากรของกรม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการสหกรณ์
ด้านการจัดตั้ง ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีการแปรรูป การผลิต และ
การบ�ำรุงรักษาของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
(๓) ด�ำเนินการพัฒนาบุคลากรของกรม
(๔) ด� ำ เนิ น การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เ กี่ ย วกั บ การสหกรณ์ ใ ห้ กั บ บุ ค ลากรของกรม สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป และสหกรณ์ระหว่างประเทศ
(๕) ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเผยแพร่ กิ จ กรรม ความรู ้ และความก้ า วหน้ า ของสหกรณ์ แ ละ
กลุ่มเกษตรกร
(๖) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด
มีอ�ำนาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินการเกีย่ วกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดทีด่ นิ เพือ่ การครองชีพ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร
(๓) ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรูเ้ กีย่ วกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธกี ารสหกรณ์ ให้แก่บคุ ลากร
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๕) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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ค่านิยม

๑. ยกระดับคุณภาพและขยายการให้บริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป
๒. ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ การพัฒนาระบบสหกรณ์
๓. เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส�ำนึกความเป็นสหกรณ์
และการมีส่วนร่วม
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้าน
การบริหารจัดการ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์
๖. สนับสนุนและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการ
ด�ำเนินงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ภายใต้หลักการสหกรณ์สากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๗. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและบุคลากรให้เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์

วิสัยทัศน์

“

ริเริ่ม สร้างสรรค์
มุ่งมั่นฟันฝ่า
พัฒนาสหกรณ์

“

“

“

มุ ่ ง พั ฒ นาสหกรณ์ แ ละกลุ ่ ม
เกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง
มี ภู มิ คุ ้ ม กั น และทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง

พันธกิจ

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
๑. เร่งรัด ยกระดับ
คุณภาพ และขยายการ
ให้บริการแก่สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป

เป้าประสงค์
๑. สมาชิกสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนา

ตัวชี้วัด
๑.๑ จำ�นวนสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
๑.๒ ร้อยละของสหกรณ์ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

กลยุทธ์
๑.๑ ขยายการถ่ายทอดองค์
ความรู้การสหกรณ์ การส่ง
เสริม พัฒนา และสนับสนุน
ระบบสหกรณ์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมี
คุณภาพ

๑.๓ ร้อยละของกลุ่ม
เกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๑.๒ ขยายเครือข่ายความร่วม
มือและการบูรณาการระหว่าง
๑.๔ ร้อยละของจำ�นวน
หน่วยงานและบุคลากรทั้ง
สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ภายในประเทศและต่าง
ที่ได้รับการพัฒนามีอัตราการ ประเทศ เพื่อการพัฒนาระบบ
เพิ่มของปริมาณธุรกิจ
สหกรณ์
๑.๕ ร้อยละของสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
ที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๖ จำ�นวนนิคมสหกรณ์
ที่บรรลุผลตามหลักเกณฑ์
การจัดนิคมสหกรณ์

๑.๓ เพิ่มศักยภาพให้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์และเงินรายได้
นิคมสหกรณ์ ในบทบาทการ
ส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครอง
สหกรณ์ให้เข้มแข็ง

๑.๔ ขยายงานและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการดำ�เนิน
๑.๗ ร้อยละของจำ�นวนเงิน งานของสหกรณ์ และกลุ่ม
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
เกษตรกร ให้กว้างขวางและ
ที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุน ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
๑.๘ ร้อยละของจำ�นวน
๑.๕ เร่งรัดการจัดที่ดินและ
สหกรณ์ได้รับการสนับสนุน การส่งเสริมอาชีพในพื้นที่
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
นิคมสหกรณ์
เพิ่มขึ้น
๑.๖ สนับสนุนและคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรทางด้านการเงิน
การผลิต การรวบรวม การ
แปรรูปและการตลาด ตาม
ศักยภาพและความสามารถ
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ยุทธศาสตร์

๒. เสริมสร้างจิตสำ�นึก
ความเป็นสหกรณ์
การมีส่วนร่วม และ
สนับสนุนการสร้างเครือ
ข่ายพันธมิตรทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ให้เข้มแข็งใน
ระบบสหกรณ์

เป้าประสงค์

๒. สมาชิกสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร และประชาชน
ทั่วไปมีความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาในระบบสหกรณ์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
๑.๗ ยกระดับคุณภาพการ
บริการและผลิตภัณฑ์ของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่
มาตรฐาน และขยายสู่สากล

๒.๑ จำ�นวนเกษตรกร สมาชิก
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ได้
รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ

๒.๑ สนับสนุน และส่งเสริม
ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อ
สร้างโอกาสให้กับองค์กรและ
สมาชิก

๒.๒ จำ�นวนบุคลากรของ
สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการพัฒนาความรู้ใน
เรื่องอุดมการณ์ หลักการ และ
วิธีการสหกรณ์ อย่างเข้มข้น
๒.๓ ร้อยละของจำ�นวน
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรที่เพิ่มขึ้น
๒.๔ จำ�นวนเครือข่ายทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น

๒.๒ รณรงค์ สร้างองค์ความรู้
และความเข้าใจแก่บุคลากร
สหกรณ์ และประชาชนทั่วไป
ให้เกิดศรัทธาในอุดมการณ์
หลักการ และวิธีการสหกรณ์
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
๒.๓ เสริมสร้างขีดความ
สามารถการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิผลในสหกรณ์ และ
กลุ่มเกษตรกร ตามหลักการ
สหกรณ์ และหลักธรรมาภิบาล

๒.๕ จำ�นวนสหกรณ์และกลุ่ม ๒.๔ วางระบบรองรับนโยบาย
เกษตรกร ได้รับการพัฒนา ภาครัฐ และผลกระทบจาก
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภัยธรรมชาติ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม
๒.๕ สนับสนุนการบัญญัติ
กฎหมายสหกรณ์เพิ่มเติม
และ หรือแก้ไขกฎหมาย
สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างมีส่วนร่วม
ให้เอื้อต่อการดำ�เนินงานของ
สหกรณ์ในสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง
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ยุทธศาสตร์
๓. สนับสนุนระบบ
สหกรณ์ให้เป็นพลัง
สำ�คัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับชุมชน ท้องถิ่น
และประเทศ

เป้าประสงค์
๓. สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร เป็นพลังสำ�คัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคม ในระดับชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศ

ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
๓.๑ ร้อยละของปริมาณ
๓.๑ สร้างความร่วมมือกับ
ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม หน่วยงาน และหรือสถาบัน
เกษตรกรเทียบกับผลิตภัณฑ์ การศึกษาในการศึกษาวิจัย
มวลรวมของประเทศ (GDP) กำ�หนดหลักสูตร และหรือ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
๓.๒ จำ�นวนสหกรณ์และกลุ่ม สหกรณ์อย่างเป็นระบบ
เกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ๓.๒ ขยายกิจกรรมทางด้าน
กับชุมชนและท้องถิ่น
เศรษฐกิจและสังคมของระบบ
สหกรณ์ พัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมของ
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ
๓.๓ สร้างพันธมิตรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อ
การพัฒนาองค์ความรู้ในการ
พัฒนาสหกรณ์

๔. ปรับโครงสร้างองค์กร
พัฒนาบุคลากร และ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๔. เป็นหน่วยงานที่มีขีด
สมรรถนะสูง และมีความ
พร้อมในการดำ�เนินงาน
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ
อย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียม

๓.๔ สนับสนุนการศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาการสหกรณ์
๔. ระดับความสำ�เร็จของการ ๔.๑ สนับสนุนให้เปลี่ยนแปลง
ดำ�เนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพ โครงสร้างกรมส่งเสริม
การบริหารจัดการภาครัฐ
สหกรณ์ ให้มีความเป็นอิสระ
(ร้อยละโดยเฉลี่ย)
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบสหกรณ์
๔.๒ พัฒนาสมรรถนะและ
สร้างเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ (Career path) อย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้เกิดขวัญ
กำ�ลังใจแก่บุคลากรของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
๔.๓ ศึกษา วิจัย กำ�หนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
สหกรณ์ และขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
๔.๔ สร้างการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
กำ�หนดแนวทางตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ
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ํ ง กรมส่งเสริมสหกรณ์
อัตรากาลั

ลูกจ้างประจำ�

๙๙๗

ข้าราชการ

๒,๙๓๐

พนักงานราชการ

๑,๕๐๑

ข ้าราชการ
ลูกจ ้างประจา

พนักงานราชกา

รวม ๕,๔๒๘ คน
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ส่วนที่ ๒

ผลการปฏิบัติงาน

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการส่งเสริม แนะน�ำ สหกรณ์
จ�ำนวน ๘,๑๗๓ แห่ ง สมาชิ ก จ�ำนวน ๑๑,๔๗๐,๐๑๓ คน สิ น ทรั พ ย์
๒,๓๗๕,๔๗๑.๕๙ ล้านบาท ปริมาณธุรกิจ ๑,๘๕๐.๔๓ ล้านบาท และกลุ่ม
เกษตรกร จ�ำนวน ๔,๒๑๔ แห่ง สมาชิก จ�ำนวน ๕๘๒,๕๔๖ คน ให้ด�ำเนิน
งานตอบสนองความต้องการของสมาชิกทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จ�ำนวน
๕ แผนงาน ซึง่ ผลการด�ำเนินงานสะสมตัง้ แต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๕๘ เป็นดังนี้

๑. แผนงานเร่งรัดและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน
โครงการที่ ๑ โครงการช่วยเหลือด้านหนีส้ นิ สมาชิกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย
กิจกรรมหลักที่ ๑ มาตรการช่วยเหลือหนีส้ นิ สมาชิกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรผูป้ ระสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔
๑. มาตรการช่วยเหลือหนีส้ นิ สมาชิกสหกรณ์และ
กลุม่ เกษตรกร ผูป้ ระสบอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปีสดุ ท้าย)
จากอุทกภัยปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ
การเกษตร ท�ำให้ไม่สามารถช�ำระหนี้สินต่อสหกรณ์และ
กลุม่ เกษตรกร ได้ตามปกติ รัฐบาลจึงให้ความช่วยเหลือโดย
การพักช�ำระหนีเ้ ป็นเวลา ๓ ปี ซึง่ รัฐบาลจ่ายดอกเบีย้ แทน
ตามอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากสมาชิกตามระยะเวลา
ทีพ่ กั ช�ำระหนี้ เพือ่ ให้สมาชิกมีโอกาสน�ำเงินค่าดอกเบีย้ ที่
จะต้องไปช�ำระหนีน้ ำ� ไปฟืน้ ฟูอาชีพของตนเองให้มรี ายได้
เกิดขึน้ และเก็บออมไว้ชำ� ระหนีใ้ นอนาคต ส่วนสมาชิกที่
เสียชีวติ ในขณะเกิดอุทกภัย รัฐบาลช�ำระหนีแ้ ทนทัง้ จ�ำนวน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเป้าหมายให้ความ
ช่วยเหลือในพื้นที่ ๓๖ จังหวัด ๓๒๔ สถาบันเกษตรกร
สมาชิก จ�ำนวน ๒๗,๔๖๙ คน เป็นเงิน ๒๐๓.๙๐๗ ล้านบาท
โดยสามารถเบิ ก จ่ า ยเงิ น ชดเชยดอกเบี้ ย ให้ ส มาชิ ก
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้ว จ�ำนวน ๒๖,๐๕๙ คน
เป็นเงิน ๑๙๔.๑๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๒ จาก
เป้าหมาย ๒๐๓.๙๐๗ ล้านบาท
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โครงการที่ ๒ พักหนีเ้ กษตรกรรายย่อย
กิจกรรมหลักที่ ๒ ชดเชยดอกเบีย้ ให้สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ตามโครงการพักหนีเ้ กษตรกรรายย่อยและ
ประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีม่ หี นีค้ งค้างต�ำ่ กว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
การพักช�ำระหนีเ้ กษตรกรรายย่อย เพือ่ บรรเทาภาระหนีส้ นิ
ของสมาชิกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ทีเ่ ป็นกลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย
และมีปัญหาการส่งช�ำระหนี้ โดยสถานะหนี้ปกติจะจ่ายชดเชย
ดอกเบีย้ ให้รอ้ ยละ ๓ จ�ำนวน ๓ ปี และหนีค้ า้ งช�ำระจะจ่ายชดเชย
ดอกเบีย้ ร้อยละ ๔ จ�ำนวน ๓ ปี และจ่ายเงินทุนหมุนเวียน เพือ่
ฟืน้ ฟูอาชีพแก่สมาชิก เพือ่ พัฒนาอาชีพและเพิม่ รายได้ให้แก่สมาชิก
ให้สามารถส่งช�ำระหนีใ้ ห้สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรได้ ภายหลัง
จากการเข้าร่วมโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เบิกจ่ายงบประมาณ เพือ่
ชดเชยดอกเบีย้ ให้สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร แล้ว จ�ำนวน ๘๕.๒๗๓
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๗ จากเป้าหมาย ๘๙.๗๙๒ ล้านบาท
๒. แผนงานแก้ปญ
ั หาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ ๓ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมหลักที่ ๓ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด และการแปรรูปของสถาบัน
เกษตรกรในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
สนับสนุนปัจจัยการผลิต การตลาด และการแปรรูป ให้สมาชิก
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ในพืน้ ที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล เพือ่ ส่งเสริมอาชีพการเกษตรของ
สมาชิกเครือข่ายในการลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ การตลาด และการ
บริหารจัดการกลุม่ ให้สมาชิกเครือข่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จัดประชุม เพื่อเพิ่มศักยภาพ
เครือข่ายกลุม่ อาชีพบูรณาการร่วมกัน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีดา้ นการลดต้นทุนอาหารสัตว์ การตลาด และ
การบริหารจัดการกลุม่ ให้สมาชิกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร จ�ำนวน ๓๐๘
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๖๗ ของเป้าหมาย ๓๐๐ คน และสนับสนุนปัจจัย
การผลิ ต ให้ แ ก่ ส ถาบั น เกษตรกร เพื่ อ จั ด หาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รผลิ ต
อาหารสัตว์ จ�ำนวน ๓๗ แห่ง เป็นเงิน ๑๘,๔๕๐,๐๐๐ บาท ตามเป้าหมาย
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๒. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปยางพาราของ
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรในจังหวัดยะลา
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาค
ใต้ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราในพืน้ ที่ อาทิ รายได้
ลดลง ปัญหาการว่างงาน จึงรวมกันจัดตัง้ สหกรณ์ขนึ้ เพือ่ ด�ำเนิน
การรวบรวมน�ำ้ ยางพาราจากสมาชิก แล้วแปรรูปเป็นยางแผ่นรม
ควัน ซึง่ ปัจจุบนั สหกรณ์ได้ขยายการรับสมาชิกเพิม่ ท�ำให้ปริมาณ
การส่งน�ำ้ ยางเพิม่ มากขึน้ ก�ำลังการผลิตทีม่ อี ยูไ่ ม่สามารถรองรับ
ผลผลิตของสมาชิกได้ จึงจ�ำเป็นต้องจัดหาปัจจัยการผลิตเพือ่ ให้
รองรับปริมาณน�้ำยางที่เพิ่มขึ้น และเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ของสมาชิกจากการแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น�ำ้ ยาง
ข้น และยางคอมปาวด์ รวมทัง้ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กบั
สหกรณ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้สนับสนุนอุปกรณ์การ
ตลาดและปัจจัยการผลิตยางพารา เพือ่ พัฒนาศักยภาพให้สหกรณ์
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดยะลาแล้ว จ�ำนวน ๔ แห่ง เป็นเงิน ๑๒,๙๐๕,๐๐๐
บาท ตามเป้าหมาย
๓. พัฒนาผูน้ ำ� ชุมชนและบุคลากรขององค์กรต่าง ๆ
ในชุมชน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
จัดอบรมผู้น�ำชุมชนและบุคลากรในชุมชนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในอุดมการณ์ หลักการ และวิธกี าร
สหกรณ์ และสามารถถ่ายทอดวิถชี วี ติ แบบสหกรณ์และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้บุคลากรในชุมชน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ขยายสูผ่ นู้ ำ� องค์กรอืน่ ๆ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดอบรมหลักสูตร
“เผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ผู้น�ำชุมชน” และ
หลักสูตร “ส่งเสริมพัฒนาผูน้ ำ� สหกรณ์อสิ ลาม” ให้ผนู้ ำ�
ชุมชนและบุคลากรในชุมชนแล้ว จ�ำนวน ๓๔๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๑๙ ของเป้าหมาย ๓๒๐ คน
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๓. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
โครงการที่ ๔ พัฒนาพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
กิจกรรมหลักที่ ๔ โครงการหลวง
๑. โครงการหลวง
แนะน�ำ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมในรูปแบบสหกรณ์ ในพืน้ ทีโ่ ครงการ
หลวง ๕ จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮอ่ งสอน และล�ำพูน
จ�ำนวน ๕๓ แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์ ๔๘ แห่ง    กลุม่ เกษตรกร ๒ แห่ง และกลุม่
เตรียมสหกรณ์ ๓ แห่ง โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมกับชุมชน เพือ่
สร้างกระบวนการเรียนรูแ้ ละประยุกต์ใช้รปู แบบของการสหกรณ์ได้ตามเป้าหมาย
ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๒,๖๐๐ คน รวมทัง้ ให้เงินอุดหนุนเพือ่ การจัดหา
ปัจจัยการผลิตและการตลาดทีจ่ ำ� เป็นในการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ และแม่ฮอ่ งสอน จ�ำนวน ๕ แห่ง ในวงเงินงบประมาณ
๓,๐๐๓,๗๐๐ บาท ตามเป้าหมาย
๒. โครงการขยายผลโครงการหลวง
แนะน�ำ  ส่งเสริมการด�ำเนินกิจกรรม
ในรูปแบบของสหกรณ์ ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
๗ จังหวัด จ�ำนวน ๒๙ แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์
๓ แห่ง กลุม่ เกษตรกร ๒ แห่ง กลุม่ เตรียม
สหกรณ์ ๑๓ แห่ง และหมู่บ้าน ๑๑ แห่ง
จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมกับชุมชน
เพือ่ สร้างกระบวนการเรียนรูแ้ ละประยุกต์ใช้
รูปแบบของการสหกรณ์ในชุมชน จ�ำนวน
๒๙ แห่ง รวม ๑๐ ครัง้ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำนวน ๓๔๐ คน รวมทั้งสนับสนุนเงินเพื่อ
การจั ด หาปั จ จั ย การผลิ ต และการตลาดที่
จ� ำ เป็ น ในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ สหกรณ์ ใ ห้ แ ก่
สหกรณ์ในจังหวัดน่าน จ�ำนวน ๒ แห่ง เป็นเงิน
๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
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๓. โครงการขยายผลโครงการหลวง เพือ่ แก้ปญ
ั หาการปลูกฝิน่ อย่างยัง่ ยืน
พัฒนาพื้นที่ที่มีปัญหาการปลูกฝิ่นซ�้ำซาก โดยใช้แนวทางของโครงการ
หลวง และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุง่ เสริมสร้างอาชีพและรายได้บนฐาน
ความรูท้ สี่ อดคล้องกับสภาพภูมสิ งั คม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สงั คมและชุมชน
รวมทัง้ สร้างความมัน่ คงของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมบนพืน้ ทีส่ งู อย่าง
ยัง่ ยืนด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน โดยแนะน�ำ ส่งเสริมให้ดำ� เนินกิจกรรม
ในรูปแบบของการสหกรณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ตาก และแม่ฮอ่ งสอน จ�ำนวน
๑๐ แห่ง ตามเป้าหมาย จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมกับชุมชน เพือ่ สร้าง
กระบวนการเรียนรูแ้ ละประยุกต์ใช้รปู แบบของการสหกรณ์ในชุมชน รวม ๑๐ แห่ง
จ�ำนวน ๕ ครัง้ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๑๗๐ คน ตามเป้าหมาย และได้รว่ ม
ประชุมกับสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน) และส�ำนักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง เพือ่ แก้ปญ
ั หาพืน้ ทีป่ ลูกฝิน่ อย่างยัง่ ยืน ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
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โครงการที่ ๕ พัฒนาเกษตรกรสูเ่ กษตรกรปราดเปรือ่ ง (Smart Farmer)
กิจกรรมหลักที่ ๕ พัฒนาเกษตรกรสูเ่ กษตรกรปราดเปรือ่ ง (Smart Farmer)
๑. พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง เพื่อให้เกษตรกร
สมาชิกมีรายได้เพิม่ ขึน้ และพร้อมทีจ่ ะพัฒนาให้มคี ณ
ุ สมบัตขิ องเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีความรู้เรื่องการเกษตรที่ตนท�ำอยู่
มีข้อมูลที่จะใช้ในการประกอบการตัดสินใจผลิตและจ�ำหน่าย รวมทั้งมี
ความตระหนักถึงคุณภาพของสินค้าเกษตรทีต่ นผลิตและความปลอดภัย
ต่อผูบ้ ริโภคทีจ่ ะซือ้ สินค้าของตน รับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมทีต่ น
อาศัยอยู่ และภาคภูมใิ จในอาชีพการเกษตรของตน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด�ำเนินการในพืน้ ที่ ๗๗ จังหวัด
โดยคัดสรรเกษตรกรสมาชิกกลุม่ เป้าหมายทีพ่ ร้อมจะพัฒนาเป็นต้นแบบ
เกษตรกรปราดเปรือ่ งแล้ว จ�ำนวน ๓,๐๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๒๓
ของเป้าหมาย จ�ำนวน ๓,๐๕๐ คน และด�ำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้
การสหกรณ์ ตลอดจนความรู้อื่น จ�ำนวน ๓,๐๕๐ คน ตามเป้าหมาย
โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสหกรณ์เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน
๒,๙๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๔ ของผูเ้ ข้ารับอบรม
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๔. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการที่ ๖ พัฒนาสินค้าเกษตรกรสูม่ าตรฐาน
กิจกรรมหลักที่ ๖ พัฒนาคุณภาพสินค้าสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรสูม่ าตรฐาน
๑. พัฒนาการผลิตและการรวบรวมผลไม้ของสถาบัน
เกษตรกรสูม่ าตรฐาน GAP
ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐาน GAP (Good Agricultural
Practices )  พฒ
ั นาระบบการบริหารจัดการธุรกิจการตลาดผลไม้
ในกลุม่ เกษตรกร รักษาและขยายตลาดผลไม้ในสถาบันเกษตรกร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสถาบันเกษตรกร เข้าร่วม
โครงการ จ�ำนวน ๙๐ แห่ง มีเป้าหมายรวบรวมและจ�ำหน่ายผลไม้
ได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๐ จากเป้าหมาย จ�ำนวน ๔๐,๐๐๐ ตัน โดย
ได้ดำ� เนินการจัดประชุมเพือ่ เสริมสร้างเครือข่ายการด�ำเนินธุรกิจ
ผลไม้ในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘ และจัดประชุมเพือ่ เสริมสร้างเครือ
ข่ายการด�ำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรแล้ว มีผเู้ ข้าร่วมประชุม
จ�ำนวน ๑๘๐ คน ประสานคูค่ า้ ผลไม้หรือช่องทางการตลาดสินค้า
ผลไม้ให้แก่สถาบันเกษตรกร จ�ำนวน ๑๐ แห่ง ผลการด�ำเนินธุรกิจ
รวบรวมและจ�ำหน่ายผลไม้จากสถาบันเกษตรกร จ�ำนวน ๘๙ แห่ง
รวม ๑๖,๙๔๖ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๗ ของเป้าหมาย
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๕. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
ผลผลิตที่ ๑ สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรได้รบั การจดทะเบียนจัดตัง้ และส่งเสริม
กิจกรรมหลักที่ ๗  ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร
๑. ส่งเสริมสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ตามระบบ CPS
การส่งเสริมสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ตามระบบ Cooperative
Promotion System : CPS โดยแนะน�ำ ส่งเสริม ติดตาม และสนับสนุน
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรแล้ว ๑๔,๒๙๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๑
ของเป้าหมาย ๑๔,๓๑๑ แห่ง
เข้าร่วมประชุมกลุม่ สมาชิกในสหกรณ์การเกษตรแล้ว จ�ำนวน
๒,๑๓๙ แห่ง คิดเป็น ร้อยละ ๘๙.๔๖ ของเป้าหมาย ๒,๓๙๑ แห่ง กลุม่
สมาชิก จ�ำนวน ๒๒,๐๐๘ กลุม่ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๑ ของเป้าหมาย
๒๒,๑๘๔ กลุม่ สมาชิกเข้าประชุม ๖๖๑,๘๖๔ คน และเข้าร่วมประชุม
กลุม่ สมาชิกในสหกรณ์นคิ ม จ�ำนวน ๗๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๔
ของเป้าหมาย ๘๕ แห่ง จ�ำนวนกลุม่ สมาชิก ๑,๖๔๖ กลุม่ คิดเป็นร้อยละ
๙๑.๖๕ ของเป้าหมาย ๑,๗๙๖ กลุม่ สมาชิกเข้าประชุม ๕๔,๑๘๐ คน
๒. สร้างระบบคุม้ ครองการเงินของสหกรณ์
เพื่อให้สหกรณ์มีแนวทางสร้างระบบคุ้มครองการเงินของสหกรณ์
จัดหากลไกแก้ไขและให้ความช่วยเหลือสหกรณ์ยามเกิดวิกฤตการณ์ทางการ
เงินแก่สหกรณ์ รวมทั้งพัฒนาเกณฑ์การก�ำกับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์
ส�ำหรับเป็นเครือ่ งมือขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบการเงินของสหกรณ์ โดยให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษารูปแบบการด�ำเนินงานและแนวทางการ
เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการเงิน ซึ่งได้
ศึกษาแล้วเสร็จเมือ่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ นอกจากนี้
ยังได้จัดประชุมประชาพิจารณ์ เพื่อประเมินสถานภาพ
ระบบทางการเงินของสหกรณ์ (SWOT) ใน ๔ ภูมภิ าค และจัดเวที
แลกเปลี่ยน Forum การสร้างกลไกการแก้ไขและพัฒนาเกณฑ์
ก�ำกับดูแลความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ในระดับจังหวัด
ซึง่ ด�ำเนินการแล้ว ๑๖ จังหวัด จากเป้าหมาย ๗๘ จังหวัด
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๑ มีผเู้ ข้าประชุม จ�ำนวน ๑,๒๒๐ คน
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๓. พัฒนาระบบบริหารความเสีย่ งของสหกรณ์ภาคการเกษตร
เพือ่ พัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ งของสหกรณ์ให้ขยาย
ผลในวงกว้าง ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของวาระแห่งชาติดา้ นการสหกรณ์
และพัฒนาสหกรณ์ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาให้ขา้ ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์และ
บุคลากรของสหกรณ์ มีความรูใ้ นการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์
และจัดท�ำแผนบริหารความเสีย่ งสามารถถ่ายทอดองค์ความรูต้ อ่ ไปได้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเป้าหมายในสหกรณ์ภาค
การเกษตร จ�ำนวน ๓๐ แห่ง โดยประชุมคัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วม
โครงการ จ�ำนวน ๓๐ แห่ง ใน ๓๐ จังหวัด และจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การให้สหกรณ์ทเี่ ข้าร่วมโครงการจัดท�ำแผนบริหารความเสีย่ งในการ
ด�ำเนินธุรกิจสหกรณ์แล้ว จ�ำนวน ๓๐ ครัง้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จาก
เป้าหมาย ๓๐ ครัง้ รวมถึง ติดตามให้สหกรณ์นำ� แผนบริหารความเสีย่ ง
ไปปฏิบตั ิ ๗๐ ครัง้ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๗ จากเป้าหมาย ๙๐ ครัง้

๔. พัฒนาระบบบริหารความเสีย่ งของสหกรณ์นอกภาคเกษตร
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ให้ขยาย
ผลในวงกว้าง เป็นการขับเคลือ่ นวาระแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ และ
พัฒนาสหกรณ์ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจการเงินของสหกรณ์อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาให้ขา้ ราชการและบุคลากรของสหกรณ์
มีความรูใ้ นการบริหารจัดการธุรกิจการเงินและจัดท�ำแผนบริหารความ
เสีย่ ง สามารถถ่ายทอดองค์ความรูต้ อ่ ไปได้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเป้าหมายในสหกรณ์นอกภาค
การเกษตร จ�ำนวน ๓๐ แห่ง โดยได้ประชุมคัดเลือกสหกรณ์ทเี่ ข้าร่วม
โครงการแล้ว จ�ำนวน ๓๐ แห่ง ใน ๒๗ จังหวัด และจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงในการ
ด�ำเนินธุรกิจสหกรณ์แล้ว จ�ำนวน ๒๗ ครัง้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จาก
เป้าหมาย ๒๗ ครัง้ รวมถึงติดตามให้สหกรณ์นำ� แผนบริหารความเสีย่ ง
ไปปฏิบตั ิ ๖๙ ครัง้ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๙ จากเป้าหมาย ๘๑ ครัง้
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๕. ส่งเสริมสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรสูค่ ณ
ุ ภาพ
๕.๑ พัฒนาสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรสูม่ าตรฐาน
(บูรณาการกรม)
จัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดย
แนะน�ำ  ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร เพือ่ วัด
ความเป็นสถาบันสหกรณ์และประเมินศักยภาพการด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์เบื้องต้น รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาการจัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ์เป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ในการแบ่งระดับสหกรณ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แนะน�ำ  ส่งเสริม
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ให้ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จ�ำนวน
๓,๗๑๑ แห่ง โดยมีกลุม่ เกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ�ำนวน
๑,๗๖๕ แห่ง

๕.๒ การพั ฒ นาสหกรณ์ แ ละกลุ ่ ม
เกษตรกรสูด่ เี ด่น
คัดเลือกเกษตรกรจากสถาบันเกษตรกร
และสหกรณ์ดเี ด่นแต่ละสาขาอาชีพและประเภท เพือ่
ยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่น
ให้ปรากฏต่อสาธารณชนและเป็นตัวอย่างแก่สถาบัน
เกษตรกร        
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด�ำเนิน
การในพืน้ ที่ ๗๗ จังหวัด โดยแนะน�ำ ส่งเสริมสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ตามแผนพัฒนาและส่งเสริมสู่
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรดีเด่นแล้ว จ�ำนวน ๙๓๖ ครัง้
ตามเป้ า หมาย และด� ำ เนิ น การจั ด ประชุ ม คณะ
กรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น
ระดับภาค
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๖. ขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
มีความเข้มแข็ง มัน่ คง ยัง่ ยืน พึง่ พาตนเองได้ และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของสมาชิก โดยการน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการด�ำเนินงานของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด�ำเนินการในพื้นที่
๗๗ จังหวัด โดยเข้าแนะน�ำ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ ให้ด�ำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแล้ว จ�ำนวน ๓๙๐ แห่ง ตามเป้าหมาย จัดอบรมให้
ความรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่กรรมการและฝ่ายจัดการ
ของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร จ�ำนวน ๓๙๐ ครัง้ ตามเป้าหมาย
มีผเู้ ข้าอบรม จ�ำนวน ๗,๘๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑ ของ
เป้าหมาย ๗,๘๐๐ คน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จ�ำนวน ๑๕๖ ครัง้ คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐ ของเป้าหมาย ๑๕๖ ครัง้ มีผเู้ ข้าประชุม จ�ำนวน ๓,๒๒๗ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓ ของเป้าหมาย ๓,๑๒๐ คน และสนับสนุน
เงิน เพื่อขับเคลื่อนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการแห่งละ   ๒๐,๐๐๐ บาท  
จ�ำนวน ๓๙๐ แห่ง เป็นเงิน
๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามเป้าหมาย
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๗. พั ฒ นาการเกษตรแบบครบวงจรในพื้ น ที่ ที่ มี
ศักยภาพ (บูรณาการกระทรวง)
เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนและเกษตรกรใน
พืน้ ทีท่ เี่ ข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับสหกรณ์
หลักเกณฑ์การจัดตัง้ สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร และการด�ำเนิน
ธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ อันจะก่อให้เกิดการรวมกลุม่ กันด�ำเนิน
กิจกรรมตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธกี ารสหกรณ์ โดยอบรม
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์
และแนวทางด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์แก่กลุม่ เป้าหมาย
แล้ว จ�ำนวน ๓,๒๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒๓.๐๘ ของเป้าหมาย
๒,๖๖๐ คน ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สหกรณ์เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน ๒,๒๐๑ คน
๘. จัดทีด่ นิ ในเขตนิคมสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์ เป็นการด�ำเนินการจัด
ทีด่ นิ ให้ราษฎรตามพระราชบัญญัตจิ ดั ทีด่ นิ เพือ่ การครองชีพ พ.ศ.
๒๕๑๑ เพือ่ ให้สมาชิกทีไ่ ม่มที ดี่ นิ ท�ำกินหรือมีไม่เพียงพอต่อการ
ครองชีพ ได้มที ดี่ นิ ท�ำกินเป็นของตนเอง เมือ่ เกษตรกรผ่านการ
คัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์แล้ว จะได้รบั จัดสรรทีด่ นิ
ให้เข้าท�ำประโยชน์ และออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์ใน
ทีด่ นิ นิคมสหกรณ์ (กสน.๓) และเมือ่ สมาชิกได้เข้าท�ำประโยชน์และ
ปฏิบตั คิ รบถ้วนตามระเบียบกฎหมายแล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์
จะออกหนังสือแสดงการท�ำประโยชน์ (กสน.๕)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด�ำเนินการในนิคมสหกรณ์
จ�ำนวน ๓๐ แห่ง ในพืน้ ที่ ๒๐ จังหวัด ออกหนังสืออนุญาตให้
เข้าท�ำประโยชน์ในทีด่ นิ ท�ำกิน (กสน.๓) ให้สมาชิกนิคมสหกรณ์
ทีแ่ สดงความประสงค์แล้ว จ�ำนวน ๖๔๖ คน พืน้ ที่ ๖,๒๗๖ ไร่
คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๕ ของเป้าหมาย ๑๑,๐๐๐ ไร่ และออก
หนังสือแสดงการท�ำประโยชน์ (กสน.๕) ให้กบั สมาชิกนิคมสหกรณ์
ทีป่ ฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขครบถ้วน จ�ำนวน ๑,๑๗๑ คน พืน้ ที่ ๑๒,๗๑๘ ไร่
คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๑ ของเป้าหมาย ๒๒,๐๐๐ ไร่
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สหกรณ์

๙. การจัดท�ำฐานข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินในเขตนิคม

รัฐบาลก�ำหนดนโยบายให้ราษฎรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ในทีด่ นิ ท�ำกินเป็นของตนเอง การออกเอกสารสิทธิให้แก่สมาชิก
นิคมสหกรณ์ จึงจ�ำเป็นต้องจัดท�ำฐานข้อมูลแผนที่ แปลงทีด่ นิ ใน
เขตนิคมสหกรณ์ให้ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบนั เพือ่ น�ำข้อมูลไป
ใช้บริหารจัดการทีด่ นิ ในเขตนิคมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเป้าหมายจัดท�ำฐานข้อมูล
แผนที่ แปลงที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ จ�ำนวน ๙,๗๘๐ แปลง
จัดท�ำฐานข้อมูลแผนทีแ่ ล้ว จ�ำนวน ๖,๓๗๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ
๖๕.๑๔ ของเป้าหมาย
กิจกรรมหลักที่ ๘ การพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
๑. การส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ทักษะด้านการสหกรณ์ และสร้างลักษณะนิสยั
ที่สอดคล้องกับอุดมการณ์สหกรณ์ สร้างจิตส�ำนึกการท�ำงานร่วมกันให้เด็ก
นักเรียนและประชาชน จนสามารถน�ำไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เข้าแนะน�ำ ส่งเสริม กิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนตามพระราชด�ำริ ให้แก่โรงเรียนใน ๔๙ จังหวัด ๒ พืน้ ทีแ่ ล้ว จ�ำนวน
๔๕๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๔๕๕ แห่ง เข้าแนะน�ำ ส่งเสริม
กลุม่ อาชีพตามพระราชด�ำริ ให้สามารถด�ำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ
กลุม่ จ�ำนวน ๖๒ กลุม่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๖๒ กลุม่ รวมทัง้
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นกั เรียนทีเ่ ป็นคณะกรรมการสหกรณ์ ผูส้ งั เกตการณ์
และครูทรี่ บั ผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ จ�ำนวน ๓๙ ครัง้ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
๖,๒๙๔ คน จัดกิจกรรมการประกวดการบันทึกรายงานการประชุม และการ
บันทึกบัญชีสหกรณ์ภายในจังหวัด จ�ำนวน ๔๕ ครัง้ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน
๒,๐๒๘ คน จัดกิจกรรมการประกวดการออมของนักเรียน “สุดยอดเด็กดี มีเงิน
ออม” จ�ำนวน ๕ ครัง้ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๘๙ คน  และให้เงินอุดหนุน
เพือ่ ปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนแล้ว จ�ำนวน ๑๖๐ แห่ง เป็นเงิน
๑๒,๖๘๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๑๖๐ แห่ง
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๒. ออมความดี เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพือ่ รณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร เยาวชน และประชาชน รักการออมเป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอ
และให้ความส�ำคัญกับการสะสมเงินทุนจากภายในสหกรณ์อย่างต่อเนือ่ ง ตามหลักการพึง่ พาตนเอง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการออมความดี จากโรงเรียนใน
๔๙ จังหวัด ๒ พืน้ ที่ จ�ำนวน ๔๕๕ แห่ง โดยมีนกั เรียนเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๒๗,๓๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๒๖  
ของเป้าหมาย ๒๗,๓๐๐ คน
๓. โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
แนะน�ำ  ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ ให้สามารถด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกทัง้ ในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แนะน�ำ  ส่งเสริมสหกรณ์และ
กลุม่ เกษตรกร เกีย่ วกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธกี ารสหกรณ์ แล้ว
จ�ำนวน ๖๘ แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์ ๖๗ แห่ง กลุ่มเกษตรกร ๑ แห่ง
และส่งเสริมให้ชาวบ้านในพืน้ ทีเ่ กิดการรวมกลุม่ แล้ว ๒๒ กลุม่ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๖๙๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๕.๗๖ ของเป้าหมาย ๖๖๐ คน รวมทัง้ จัดเวทีชาวบ้านและ
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ ร่วมกันจัดท�ำและทบทวนแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร จ�ำนวน ๖๘ ครัง้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ของเป้าหมาย มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม ๒,๐๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ
เป้าหมาย และให้เงินอุดหนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่
โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ จ� ำ นวน ๓๙ แห่ ง คิ ด เป็ น
ร้อยละ ๘๘.๐๙ ของเป้าหมาย เป็นเงิน ๙,๙๕๒,๗๓๑ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๙๒.๘๕ ของเป้าหมาย ๑๐,๗๖๓,๕๐๐ บาท
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๔. โครงการตามพระราชประสงค์หบุ กะพง ศูนย์
สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
แนะน�ำ  ส่งเสริม สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน
พืน้ ทีโ่ ครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ให้สามารถด�ำเนิน
กิจกรรมโดยใช้หลักการของสหกรณ์ เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิก
ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้          
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ ด� ำ เนิ น
การในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยการแนะน�ำ  ส่งเสริม
สหกรณ์ ๑ แห่ ง เพื่ อ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ศู น ย์ ส าธิ ต
สหกรณ์ โ ครงการหุ บ กะพง ตามแผนแม่ บ ทโครงการ
พระราชประสงค์หบุ กะพง
๕. พัฒนาอาชีพในลุม่ น�ำ้ ปากพนัง
สนับสนุนความรูด้ า้ นการบริหารจัดการ และสนับสนุนอุปกรณ์การตลาด
ให้แก่สถาบันเกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ต่อการสร้าง
ศักยภาพการด�ำเนินธุรกิจและการบริหารสมาชิกสหกรณ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้สนับสนุนเงินอุดหนุน เพือ่ พัฒนาอาชีพในพืน้ ทีล่ มุ่ แม่นำ�้ ปากพนัง
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ แก่สถาบันเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว ๒ แห่ง เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บูรณาการกระทรวงของส�ำนักราชเลขาธิการ
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ได้รบั การแนะน�ำ  ส่งเสริม
ให้สามารถด�ำเนินการและจัดกิจกรรมทัง้ ในด้านส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิกได้อย่างต่อ
เนือ่ ง เพือ่ ส่งเสริมความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องสมาชิก รวมทัง้ ให้เงินอุดหนุนเพือ่ พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพืน้ ทีโ่ ครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ      
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเป้าหมายเข้าแนะน�ำ  ส่งเสริม สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร จ�ำนวน
๖ แห่ง ในพืน้ ที่ ๖ จังหวัด คือ แม่ฮอ่ งสอน เชียงใหม่ ระยอง จันทบุรี สระแก้ว
และเลย โดยแนะน�ำ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรแล้ว ๕ แห่ง รวมถึง
จัดเวทีชาวบ้าน จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร จัดสัมมนา เพือ่ ร่วมกันหาแนวทาง
น�ำรูปแบบสหกรณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการ
แล้ว ๗ ครัง้ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๒๑๐ คน ตามเป้าหมาย และจัดเวที
ชาวบ้าน จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ ร่วมกันจัดท�ำและทบทวนแผนกลยุทธ์
การพัฒนาสหกรณ์โดยใช้รปู แบบการสหกรณ์แล้ว ๖ ครัง้ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำนวน ๑๘๐ คน ตามเป้าหมาย
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๗. สายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
แนะน�ำ  ส่งเสริมความรู้ด้านการรวมกลุ่ม
และการบริ ห ารจั ด การกลุ ่ ม ในรู ป แบบสหกรณ์
ในพื้นที่โครงการ ๕๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๑๔
ของเป้าหมาย ๘๑ แห่ง เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิก
ให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ี โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้การด�ำเนินโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จ�ำนวน ๑๒๐ ครัง้ คิดเป็นร้อยละ ๗๕
ของเป้าหมาย ๑๖๐ ครัง้

๘. คลินกิ เกษตรเคลือ่ นทีใ่ นพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เพือ่ ให้การด�ำเนินโครงการอันเนือ่ งมาจากพระ
ราชด�ำริ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว เกิดผลสัมฤทธิ์ และสอดคล้องตาม
นโยบายของกระทรวงฯ คือ ให้เกษตรกรได้รบั การแนะน�ำ
ส่งเสริมด้านการสหกรณ์เพือ่ พัฒนาให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้บริการแก่
เกษตรกรในพืน้ ที่ ๗๗ จังหวัด โดยบูรณาการกับหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าร่วมจัดกิจกรรมคลินกิ สหกรณ์เคลือ่ นที่
ซึง่ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ การให้คำ� ปรึกษา ตอบ
ปัญหาชิงรางวัล จ�ำนวน ๒๖๙ ครัง้ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๑
ของเป้าหมาย ๓๑๒ ครัง้
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๙. อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
แนะน�ำ ส่งเสริมความรูก้ ารสหกรณ์ การอนุรกั ษ์และการใช้ประโยชน์พนั ธุกรรม
พืช ส่งเสริมการรวมกลุม่ ด�ำเนินกิจกรรมเพิม่ มูลค่า สร้างรายได้ และจัดท�ำแปลงสาธิต
รวบรวมพันธุกรรมพืชท้องถิ่น โดยแนะน�ำ  ส่งเสริมการสหกรณ์ให้ประชาชนในพื้นที่
๓๐ จังหวัด ๕๑ แห่ง ส่งเสริมความรูด้ า้ นสหกรณ์ พัฒนาอาชีพ อนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืชแก่สมาชิกสหกรณ์ในโครงการ จ�ำนวน ๕๑ รุน่ ตามเป้าหมาย มีผเู้ ข้าร่วม
กิจกรรม ๑,๕๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๒๐ ของเป้าหมาย ๑,๕๓๐ คน และส่งเสริม
การจัดท�ำแปลงสาธิตพันธุกรรมพืช เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูข้ องชุมชน จ�ำนวน ๕๐ แปลง
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย
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๑๐. บริหารจัดการพืชอาหาร (แปลงหญ้า)
ส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการอาหารสัตว์ (แปลงหญ้า) ให้กบั สมาชิก
ของสหกรณ์โคนม โดยการเรียนรูจ้ ากแปลงหญ้าสาธิต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเป้าหมายใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดสกลนคร โดยแนะน�ำ  ส่งเสริมการบริหาร
จัดการแปลงหญ้าสาธิตของสหกรณ์โคนมแล้ว ๒ แห่ง
ตามเป้าหมาย ได้แก่ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ�ำกัด และ
สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จ�ำกัด
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๑๑. สัมมนาครูสอนวิชาสหกรณ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด�ำเนินการจัดประชุมสัมมนาครูผสู้ อนวิชาสหกรณ์นกั เรียนในโรงเรียนตาม
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดารตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากคูม่ อื การจัดการเรียนรูก้ ารสหกรณ์ในสถานศึกษา แลกเปลีย่ นประสบการณ์
การด�ำเนินกิจกรรมสหกรณ์นกั เรียน รวมถึงรับทราบปัญหา อุปสรรคการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นกั เรียนใน
โรงเรียน จ�ำนวน ๔ รุน่ ใน ๔ ภูมภิ าค ดังนี้
รุน่ ที่ ๑ ภาคกลาง เมือ่ วันที่ ๒๗ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ
รุน่ ที่ ๒ ภาคเหนือ เมือ่ วันที่ ๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
รุน่ ที่ ๓ ภาคใต้ เมือ่ วันที่ ๒๐ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา จังหวัดสงขลา
รุน่ ที่ ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือ่ วันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๔๑๕ คน ประกอบด้วย ครูผรู้ บั ผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นกั เรียนในโรงเรียน วิทยากร
และผูส้ งั เกตการณ์

๑๒. ประชุ ม พั ฒ นากลุ ่ ม อาชี พ ในถิ่ น
ทุรกันดาร
เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพใน
ถิน่ ทุรกันดาร ตามพระราชด�ำริ ให้สามารถด�ำเนิน
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกลุม่ ได้อย่างต่อเนือ่ ง
ในรูปแบบของการบริหารจัดการแบบสหกรณ์
โดยคัดเลือกสมาชิกกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทราและสกลนคร เข้าประชุมสัมมนาแล้ว
จ�ำนวน ๘๐ คน ตามเป้าหมาย และจัดประชุม
สัมมนาสมาชิกกลุม่ อาชีพแล้ว ๒ รุน่ มีผเู้ ข้าร่วม
กิจกรรม ๘๐ คน ตามเป้าหมาย
กิจกรรมหลักที่ ๙ การพัฒนาศักยภาพ
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กิจกรรมหลักที่ ๙ การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
๑. การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
พัฒนาบุคลากรสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ
งานสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธกี ารสหกรณ์ เสริมสร้างและพัฒนา
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมด�ำเนินการ ร่วมรับผล
ประโยชน์ โดยจัดอบรมเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ให้ได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพ จ�ำนวน ๔ หลักสูตร คือ พัฒนาความรู้ บทบาทหน้าทีข่ อง
ผูน้ ำ� สหกรณ์เนือ่ งในวันพืชมงคล พัฒนาศักยภาพผูน้ ำ� สหกรณ์ ครูสอน
วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานพืน้ ทีเ่ ขตการศึกษา และ
พัฒนาสหกรณ์สมู่ าตรฐาน โดยจัดอบรมทัง้ ๔ หลักสูตรแล้ว จ�ำนวน ๓๙,๗๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑๓.๐๒
ของเป้าหมาย ๓๕,๑๓๐ คน
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สหกรณ์

๒. การพั ฒ นาผู ้ ต รวจสอบกิ จ การ

เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการ มีความรู้
ความเข้าใจในการตรวจสอบ ก�ำกับ ดูแลสหกรณ์
ให้ด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายสหกรณ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จัด
ฝึกอบรมโครงการการพัฒนาผูต้ รวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
ให้สามารถน�ำความรู้เรื่องผู้ตรวจสอบกิจการไป
ปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามกรอบ
ของกฎหมาย ซึง่ มีผเู้ ข้าอบรม จ�ำนวน ๙๐๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๑๒.๗๕ ของเป้าหมาย ๘๐๐ คน
๓. การเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุม่ เกษตรกร
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร
และเกษตรกรสมาชิก โดยใช้หลักการและวิธีการสหกรณ์
ควบคูก่ บั หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาตัวแบบ
กลุ่มเกษตรกรดีเด่น เพิ่มพูนความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร เพิ่ม
สมรรถนะการด�ำเนินงานของกลุ่ม เพิ่มพลังการออมเพื่อ
สะสมทุน และพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่ม
เกษตรกรให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกมากยิง่ ขึน้ โดยได้ดำ� เนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
กลุม่ เกษตรกร เพือ่ ส่งเสริมการจัดท�ำแผนกลยุทธ์แล้ว ๑๕๕ รุน่
จ�ำนวน ๑,๖๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๙.๔๘ ของเป้าหมาย
๑,๕๔๐ คน และจัดประชุมสมาชิกกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่ การมีอดุ มการณ์
ร่วมกัน ประโยชน์ของการรวมกลุม่ เสริมสร้างการมีสว่ นร่วม
และส่งเสริมการระดมทุน จ�ำนวน ๑๗๕ รุน่ รวม ๔,๖๔๕ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๕๔ ของเป้าหมาย ๔,๖๒๐ คน
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๔. ประชุมคณะกรรมการกลางกลุม่ เกษตรกร
เพื่อให้คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดการส่งเสริม
พัฒนา และแก้ไขปัญหากลุม่ เกษตรกร เพือ่ ให้กลุม่ เกษตรกร ได้นำ� ความรูไ้ ปพัฒนาการประกอบ
อาชีพ สร้างเครือข่ายให้กลุม่ เกษตรกรท้องถิน่ โดยจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุม่ เกษตรกร
ระดับอ�ำเภอแล้ว ๑๕๘ ครัง้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๖๐ ของเป้าหมาย ๑๕๔ ครัง้ และจัดประชุม
คณะกรรมการกลางกลุม่ เกษตรกร ระดับจังหวัดแล้ว ๒๒๒ ครัง้ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๐ ของ
เป้าหมาย ๒๓๑ ครัง้

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

57

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

กิจกรรมหลักที่ ๑๐ ส่งเสริมสหกรณ์สคู่ วามเข้มแข็ง
๑. ส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง เป็นกิจกรรมเร่งรัดให้สู่เป้าหมายเป็นรูปธรรม โดยด�ำเนินงาน
๔ ด้าน คือ
๑.๑ สหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมอยู่ในระดับเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ ในระดับคะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ สหกรณ์ทไี่ ด้รบั การส่งเสริมและอยูใ่ นระดับดีเด่นแห่งชาติ จ�ำนวน ๕๖๐ สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ
๗๘.๘๗ ของเป้าหมาย ๗๑๐ แห่ง
๑.๒ สหกรณ์ทไี่ ด้รบั การส่งเสริมและด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลรวมถึงมีการควบคุมภายใน
อยูใ่ นระดับดีขนึ้ ไป สหกรณ์ทไี่ ด้รบั การส่งเสริมและด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลรวมถึงมีการควบคุมภายใน
ระดับดีขนึ้ ไป จ�ำนวน ๑,๔๓๑ สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๗๗ ของเป้าหมาย ๑,๔๒๐ แห่ง
๑.๓ สหกรณ์ทไี่ ด้รบั การส่งเสริมมีระดับการมีสว่ นร่วมของสมาชิกในการด�ำเนินธุรกิจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๗๐ สหกรณ์ทไี่ ด้รบั การส่งเสริมและมีระดับการมีสว่ นร่วมของสมาชิกในการด�ำเนินธุรกิจตามเกณฑ์
จ�ำนวน ๖๓๘ สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๖ ของเป้าหมาย ๗๑๐ แห่ง
๑.๔ สหกรณ์ทไี่ ด้รบั การส่งเสริมสามารถแก้ไขปัญหาการขาดทุนในการด�ำเนินธุรกิจให้ไม่ขาดทุน
และหรือขาดทุนลดลง สหกรณ์ทไี่ ด้รบั การส่งเสริมและสามารถแก้ไขปัญหาการขาดทุนในการด�ำเนินธุรกิจ จ�ำนวน
๑๔๒ สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๓ ของเป้าหมาย ๑๕๖ แห่ง
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ผลผลิตที่ ๒ : สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ได้รบั การพัฒนาการด�ำเนินธุรกิจ
กิจกรรมหลักที่ ๑๑ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
๑. ส่งเสริมเพือ่ ยกระดับการจัดชัน้ มาตรฐานสหกรณ์ภาค
การเกษตรและกลุม่ เกษตรกร
เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตร ยกระดับผลการจัดชั้นให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทีส่ งู ขึน้ และเสริมสร้างองค์ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าที่
ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ เพื่ อ น� ำ ไปส่ ง เสริ ม ให้ ส หกรณ์ ภ าค
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็งและเป็นองค์กรทางธุรกิจที่เป็นที่พึ่ง
ของมวลสมาชิกได้อย่างยั่งยืน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเป้าหมายด�ำเนินการในสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร จ�ำนวน ๓๕๑ แห่ง โดยการแนะน�ำ 
ส่งเสริม พัฒนาการด�ำเนินธุรกิจแล้ว ๓๓๕ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๔ ของเป้าหมาย

๒. เพิ่ ม ศั ก ยภาพการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของสหกรณ์ น อกภาค
การเกษตร
เพื่อประเมินสถานภาพการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์
และระดมแนวคิด เพื่อหาแนวทางพัฒนาระบบการด�ำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาความรู้การบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์
แก่ขา้ ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์และบุคลากรของสหกรณ์ ให้สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรูต้ อ่ ไปได้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สหกรณ์นอกภาคการเกษตร
เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๒๕ แห่ง โดยจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารให้สหกรณ์
จัดท�ำแผนธุรกิจแล้ว ๒๔ ครัง้ คิดเป็นร้อยละ ๙๖ ของเป้าหมาย ๒๕ ครัง้
และสหกรณ์ได้ทำ� แผนบริหารจัดการธุรกิจแล้ว ๒๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ
๙๖ ของเป้าหมาย
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๓. พัฒนาเครือข่ายการเงินในระบบสหกรณ์
เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินการด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เชื่อมโยงเครือข่ายการเงินในระบบ
สหกรณ์ และสร้างองค์ความรูก้ ารเชือ่ มโยงเครือข่ายทางการเงินในสหกรณ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จดั เวทีประชุมระดับจังหวัด เพือ่ ชีแ้ จงสภาพปัญหาของสหกรณ์ทขี่ าด
สภาพคล่องและสหกรณ์ทมี่ สี ภาพคล่องล้นระบบแล้ว จ�ำนวน ๗๔ ครัง้ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๗ ของเป้าหมาย
๗๘ ครัง้ จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม ๒,๑๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑๐.๒๕ ของเป้าหมาย ๑,๙๕๐ คน

๔. พัฒนาเครือข่ายสหกรณ์รา้ นค้า
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการด� ำ เนิ นธุ ร กิ จให้
บุคลากรของสหกรณ์ร้านค้า และน�ำค่านิยมร้าน
สหกรณ์ “ร้านสหกรณ์ไทย เที่ยงธรรม โปร่งใส
ใส่ใจบริการ มาตรฐานสินค้า มอบคุณค่าสู่ชุมชน”
ไปสูก่ ารปฏิบตั ริ ว่ มกัน    ในการสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้
โดดเด่นและแตกต่างจากคูแ่ ข่งขันทางธุรกิจ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สหกรณ์ที่
มีรา้ นค้าได้รบั การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน
๒๐ แห่ง ซึง่ ได้ดำ� เนินการพัฒนาศักยภาพการด�ำเนิน
ธุรกิจร้านสหกรณ์แล้ว ๑๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๐
ของเป้าหมาย และจัดเวทีประชุมเพื่อขับเคลื่อน
โครงการแล้ว ๑๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของ
เป้าหมาย ๒๐ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม ๕๔๔ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๓๖ ของเป้าหมาย ๔๐๐ คน
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๕. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า CDC
		
๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับจังหวัด เป็นศูนย์กลางสินค้าสหกรณ์
ระดับภาค โดยจัดประชุมแนวทางการปฏิบตั งิ านศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์สรู่ ะดับภาคและพัฒนาศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์สรู่ ะดับภาค และจัดกิจกรรมแสดงสินค้าและจ�ำหน่ายสินค้า เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (Cooperative  Distribution Center : CDC) และส่งเสริมการด�ำเนินกิจกรรมศูนย์
กระจายสินค้าสหกรณ์ รวมทัง้ พัฒนาต่อยอดทางธุรกิจเพือ่ ให้ตลาดสินค้าสหกรณ์มปี ระสิทธิภาพ ด�ำเนินการใน
พืน้ ที่ ๗๗ จังหวัด โดยแนะน�ำ  ส่งเสริม สนับสนุนการด�ำเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับจังหวัดแล้ว
๘๔๑ ครัง้ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๕ ของเป้าหมาย ๙๓๖ ครัง้
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๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตัง้ ตลาดเกษตรกร
ของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
เพือ่ ให้สมาชิกได้รบั การพัฒนาด้านการผลิตและการ
ตลาด ดูแลผลผลิตของสมาชิกโดยตรง ลดขัน้ ตอนการน�ำสินค้าจาก
แหล่งผลิตสูผ่ บู้ ริโภคโดยตรง ซึง่ เป็นตลาดทางเลือกใหม่ของสมาชิก
และส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคในพืน้ ทีแ่ ละชุมชนสนับสนุนผลผลิตเกษตรกร
ท�ำให้ผบู้ ริโภคได้บริโภคสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ราคายุตธิ รรม เกษตรกร
มีรายได้เพิม่ ขึน้ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ด�ำเนินการในพืน้ ที่ ๗๗
จังหวัด โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตสินค้าคุณภาพให้สมาชิกเกษตรกรผู้น�ำผลผลิตมาจ�ำหน่าย
จ�ำนวน ๕๕ ครัง้ มีผเู้ ข้าประชุม ๑,๕๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๙๗
ของเป้าหมาย ๑,๔๕๐ คน และจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นในการจัดตั้งตลาดเกษตรกรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
รวมถึงวางแผนการจัดตัง้ ตลาดเกษตรกรให้ผแู้ ทนสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร จ�ำนวน ๓๘ ครัง้ มีสมาชิกเข้าประชุม ๙๙๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๗.๔๖ ของเป้าหมาย ๙๒๕ คน

62

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

๖. พัฒนาสถาบันเกษตรกรเพือ่ แก้ไขปัญหาการผลิต การตลาด และ
แปรรูป ในจังหวัดร้อยเอ็ด สระแก้ว และอุทยั ธานี
เพือ่ ให้สหกรณ์ได้รบั การพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพด้านการ
ผลิต การแปรรูป การตลาด และการกระจายสินค้าและผลผลิต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้อดุ หนุนเงินให้สหกรณ์
๔ แห่งในพืน้ ที่ ๓ จังหวัด ด�ำเนินโครงการ ๔ โครงการ คือ
๑) ก่อสร้างไซโลข้าวเปลือก ขนาด ๑๐,๐๐๐ ตัน
ในสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จ�ำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลส�ำเร็จ
ของงานประมาณร้อยละ ๘๐
๒) ก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด ๒,๐๐๐ ตัน และ
ซ่อมแซมลานตากขนาด ๓,๒๐๐ ตารางเมตร ในสหกรณ์การเกษตร
สุวรรณภูมิ จ�ำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลส�ำเร็จของงานประมาณร้อยละ ๖๐ ส่วนลานตากซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
๓) ก่อสร้างอาคารเก็บวัตถุดบิ ส�ำหรับผลิตอาหารสัตว์ ในสหกรณ์โคนมวังน�ำ้ เย็น จ�ำกัด จังหวัดสระแก้ว
ผลส�ำเร็จของงานประมาณร้อยละ ๘๐
๔) จัดหาอุปกรณ์การตลาด ประกอบด้วย รถตัก รถบรรทุก เครือ่ งชัง่ พร้อมอุปกรณ์ โรงคุม และเครือ่ ง
ท�ำความสะอาดลานตาก ของสหกรณ์นคิ มลานสัก จ�ำกัด จังหวัดอุทยั ธานี ได้ดำ� เนินการเสร็จสิน้ แล้ว
๗. เพิม่ ศักยภาพด้านการผลิตการตลาดผักปลอดภัยของสถาบัน
เกษตรกร
ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ผลิตสินค้าให้ได้การรับรอง
มาตรฐานและผลิตสินค้าปลอดภัยในชุมชน ตามหลักการสหกรณ์ โดย
แนะน�ำ  ช่วยเหลือ และให้คำ� ปรึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
ในการด�ำเนินงานโครงการเพิม่ ศักยภาพด้านการผลิต การตลาดผักปลอดภัย
ในสถาบันเกษตรกร ๒๒ แห่ง จาก ๑๗ จังหวัด ผลการรวบรวมและจ�ำหน่าย
ผักปลอดภัยทัง้ สิน้ ๗๓๐ ตัน จัดอบรมให้ความรูก้ ารผลิตพืชผักปลอดภัย
ตามระบบ GAP (Good Agricultural Practice) และจัดท�ำแปลงสาธิต
การผลิตพืชผักปลอดภัย ตามระบบ GAP ให้กบั สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
แล้ว ๒๒ ครัง้ ตามเป้าหมาย มีเกษตรกรเข้าร่วม ๘๐๙ คน จัดศึกษาดูงาน
เพือ่ เสริมสร้างด้านการผลิตและการตลาดผักปลอดภัย จ�ำนวน ๖๙๒ คน
รวมทัง้ แนะน�ำ ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการทัง้ ๒๒ แห่ง
จัดท�ำข้อมูลพืน้ ฐานการผลิตพืชผักปลอดภัย จัดท�ำแผนธุรกิจการผลิตและ
จ�ำหน่ายพืชผักปลอดภัย
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๘. เพิ่มช่องทางการตลาดสหกรณ์ปศุสัตว์
และสหกรณ์ประมง
แนะน�ำ ส่งเสริม และประสานงานการด�ำเนิน
งานของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร จ�ำนวน ๙๗ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของเป้าหมาย ๑๐๐ แห่ง และ
ติดตามการด�ำเนินงานของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
จ�ำนวน ๓๖๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๒ ของ
เป้าหมาย ๕๑๖ ครัง้ เพือ่ พัฒนาการด�ำเนินงานให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ท� ำ ให้ ส มาชิ ก มี ร ายได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจ และ
เอือ้ ประโยชน์ระหว่างสหกรณ์ปศุสตั ว์ สหกรณ์ประมง
กับสหกรณ์อนื่ ๆ

๙. พัฒนาศักยภาพการด�ำเนินธุรกิจโคเนือ้
ประสานงานกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว
๑๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง เพือ่ ส�ำรวจข้อมูลในพืน้ ที่
รับรูส้ ภาพปัญหาทีแ่ ท้จริง รวมทัง้ ส่งเสริมและติดตามให้สหกรณ์ดำ� เนินธุรกิจ และ
พัฒนาเครือข่ายธุรกิจโคเนือ้ ของสหกรณ์ให้มปี ระสิทธิภาพ จ�ำนวน ๑๓๙ ครัง้
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๒ ของเป้าหมาย ๑๘๐ ครัง้ เพือ่ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรทีท่ ำ� ธุรกิจโคเนือ้ ให้มคี วามเข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้
ให้แก่สมาชิกอย่างยัง่ ยืน
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๑๐. ส่งเสริมการค้าชายแดนสหกรณ์
เพือ่ พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
และสหกรณ์ให้มคี วามรูด้ า้ นการค้าชายแดน และ
ส่งเสริม สนับสนุนสหกรณ์เป็นศูนย์กลางการ
จ�ำหน่ายสินค้าเกษตรเพือ่ รองรับการค้าชายแดน
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN  Economic  Community : AEC)
รวมทัง้ เพิม่ ศักยภาพการเชือ่ มโยงเครือข่ายระบบ
การผลิต การตลาด และการเงินของสหกรณ์
โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๒๕ แห่ง
และด�ำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงานการค้าชายแดนแล้ว ๗ ครั้ง มีผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๓๗๓ คน มีความรูแ้ ละ
ทักษะเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน ๒๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ
๕๖.๓๐ จากเป้าหมายร้อยละ ๘๐
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๑๑. พัฒนาศักยภาพการด�ำเนินธุรกิจข้าว
ช่วยเหลือ แนะน�ำ ประสานงาน และสนับสนุน
สหกรณ์ทดี่ ำ� เนินธุรกิจข้าว ๗๐๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐ ของเป้าหมาย มีปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือก
และธุรกิจแปรรูปข้าว ๒,๕๗๙,๖๕๔ ตัน คิดเป็นร้อยละ
๖๒.๙๕ ของเป้าหมาย ๔,๐๙๗,๕๗๓ ตัน และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดข้าวแล้ว จ�ำนวน ๑๖๑ ครัง้ คิดเป็น   
ร้อยละ ๑๐๓.๒๐ ของเป้าหมาย ๑๕๖ ครัง้
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๑๒. สร้างและเพิม่ ประสิทธิภาพเครือข่ายโคนม
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันของห่วงโซ่
การผลิตนม ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
อาหารสัตว์กบั สหกรณ์โคนม ให้สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคนมที่เข้าร่วมโครงการ ๑๐๑ แห่ง และชุมนุม
สหกรณ์โคนมระดับภาค ๕ ภูมภิ าค โดยประสานงานให้
ค�ำแนะน�ำและติดตามให้สหกรณ์โคนมในจังหวัดด�ำเนิน
ธุรกิจและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ๑๕๒ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๑๔๒ ของเป้าหมาย ๑๐๗ แห่ง
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๑๓. เครื อ ข่ า ยมั น ส� ำ ปะหลั ง กาแฟ และยางพารา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		
๑๓.๑ เครือข่ายมันส�ำปะหลัง
มั น ส� ำ ปะหลั ง เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส� ำ คั ญ ของ
ประเทศไทย และปัญหาส�ำคัญของการปลูกมันส�ำปะหลัง คือ ไม่
สามารถควบคุมปริมาณการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของตลาด ส่งผลให้ราคาทีเ่ กษตรกรขายได้ตกต�ำ 
่ รัฐบาลจึงเข้ามา
แทรกแซงตลาด ท�ำให้กลไกตลาดถูกบิดเบือนไป กรมส่งเสริมสหกรณ์
จึงมีนโยบายส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการผลิตและการ
ตลาด ตลอดจนให้ความรูแ้ ละสร้างเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ เพือ่
พัฒนาให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายในสหกรณ์และ
กลุม่ เกษตรกรทีด่ ำ� เนินธุรกิจมันส�ำปะหลัง ในพืน้ ที่ ๕ จังหวัด คือ
ก�ำแพงเพชร นครราชสีมา อุทยั ธานี สระแก้ว และปราจีนบุรี โดย
ให้ค�ำปรึกษาแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตมันส�ำปะหลัง
แล้ว ๑๐๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕๖ จากเป้าหมาย ๔๑ แห่ง จัด
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร สร้างเครือข่ายเชือ่ มโยงการผลิตและการตลาด
มันส�ำปะหลังของสหกรณ์ จ�ำนวน ๑๕ ครัง้ คิดเป็นร้อยละ ๑๒๕ ของ
เป้าหมาย ๑๒ ครั้ง รวมทั้งแนะน�ำ  ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร จัดท�ำข้อมูลพื้นฐานการผลิตแล้ว จ�ำนวน ๔๘ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๑๑๗.๐๗ ของเป้าหมาย ๔๑ แห่ง และแนะน�ำ ส่งเสริม
การด�ำเนินธุรกิจ การเชือ่ มโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
ในพืน้ ทีแ่ ล้ว ๗๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๗๖ จากเป้าหมาย ๔๑ แห่ง
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๑๓.๒ กาแฟ
กาแฟเป็น ๑ ในสินค้า ๒๓ รายการ ภายใต้
องค์การค้าโลก (WTO : World Trade Organization) ทีก่ ำ� หนด
ส่วนแบ่ง (Quota) และอัตราภาษีนำ� เข้าในแต่ละประเทศสมาชิก
เพื่อปกป้องการผลิตภายในประเทศ และการเปิดเสรีการค้า
ระหว่างกันของสมาชิกอาเซียน ท�ำให้ตอ้ งปรับลดภาษีนำ� เข้า
ของสินค้า เพือ่ เอือ้ ประโยชน์ให้คา้ ขายระหว่างกันในหมูป่ ระเทศ
สมาชิก กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงมีนโยบายเสริมสร้างความเข้ม
แข็งให้สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ภายใต้แนวคิด “เครือข่าย
เข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง”
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเป้าหมายส่งเสริม
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ด�ำเนินธุรกิจกาแฟในจังหวัดชุมพร
ระนอง และเชียงใหม่ รวม ๑๘ แห่ง โดยแนะน�ำ  ช่วยเหลือ และให้
ค�ำปรึกษาสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ผลิตกาแฟคุณภาพแล้ว ๓๕ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๑๗๕ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ถ่ายทอดความรูด้ า้ นการผลิตกาแฟทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ๓ ครัง้ มีผเู้ ข้าประชุม
๒๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖๖.๖๖ ของเป้าหมาย ๑๕๐ คน จัดประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร เชือ่ มโยงเครือข่ายผูผ้ ลิตและ
จ�ำหน่ายกาแฟ ๓ ครัง้ มีผเู้ ข้าประชุม
๒๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓๓.๓๓
ของเป้าหมาย ๑๕๐ คน
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๑๓.๓ ยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ยางพาราและการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรทีด่ ำ� เนินธุรกิจยางพารา เพือ่ ขยายช่องทางการ
ตลาด โดยมีเป้าหมายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ที่ ด� ำ เนิ นธุ ร กิ จยางพาราในภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ
๑๙ จังหวัด โดยแนะน�ำ ช่วยเหลือ และให้คำ� ปรึกษาแก่สหกรณ์
และกลุม่ เกษตรกรผูผ้ ลิตยางพาราแล้ว ๓๔๔ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๖๓ ของเป้าหมาย ๒๑๑ แห่ง และได้จดั ประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร “การสร้างเครือข่ายสหกรณ์ยางพาราเพือ่
เชือ่ มโยงเครือข่ายและขยายช่องทางการตลาดยางพารา”
ซึ่งได้เชื่อมโยงเครือข่ายและขยายช่องทางการตลาด
ยางพาราแล้ว
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กิจกรรมหลักที่ ๑๒ ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุด์ แี ก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
๑. ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุด์ แี ก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
เพือ่ ส่งเสริมสหกรณ์ให้ผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วและถัว่ เหลืองพันธุด์ ี และกระจายเมล็ดพันธุท์ มี่ คี ณ
ุ ภาพแก่
เกษตรกร โดยให้เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จา่ ยทางการตลาดในการผลิตและจ�ำหน่ายเมล็ดพันธุข์ า้ วและถัว่ เหลือง
ให้สหกรณ์ทเี่ ข้าร่วมโครงการในอัตรากิโลกรัมละ ๑.๘๐ บาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสหกรณ์ทเี่ ข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๙๐ แห่ง ในพืน้ ที่ ๓๙ จังหวัด โดย
ให้เงินอุดหนุนส�ำหรับผลิตเมล็ดพันธุด์ แี ก่สถาบันเกษตรกรแล้ว จ�ำนวน ๒๖,๗๖๒ ตัน จ�ำนวน ๕๗.๙๑๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๖ ของเป้าหมาย ๗๒ ล้านบาท
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กิจกรรมหลักที่ ๑๓ การจัดมหกรรมสินค้าสหกรณ์
๑. การจัดมหกรรมสินค้าสหกรณ์
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงานของขบวนการ
สหกรณ์ ภายใต้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ เปิด
โอกาสให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของขบวนการสหกรณ์ได้ออกสู่
ตลาด โดยการจัดแสดง และจ�ำหน่าย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่
หลาย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป้าหมาย ก�ำหนดจัดงาน ๔ ภูมภิ าค ๆ ละ ๑ ครัง้ และส่วนกลาง
๑ ครั้ง รวม ๕ ครัง้ ประกอบด้วย ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย
ภาคกลาง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
จังหวัดนครราชสีมา ภาคใต้ จังหวัดสงขลา และส่วนกลาง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ด�ำเนินการแล้ว ๕ ครั้ง โดยส่วนกลาง
ด�ำเนินการจัดงาน ณ อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่
๒๓ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีผู้เข้าชมงาน ๓๕,๔๓๐ คน และ
ยอดจ�ำหน่ายสินค้ารวม ๑๖.๙๖๒ ล้านบาท
๒. ตลาดเกษตรกร (Farmer Market)
เพือ่ ส่งเสริมการตลาดและการขายสินค้าเกษตรปลอดภัย
สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย มีโอกาสน�ำสินค้าทีผ่ ลิตได้มาจ�ำหน่ายให้ผบู้ ริโภค
โดยตรง เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและผู้บริโภคในเขตชุมชนเมือง ได้มาซื้อขายสินค้า
ปลอดภัย เพือ่ เพิม่ รายได้ให้แก่เกษตรกร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก�ำหนดให้ดำ� เนินการจัด
แสดงและจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยตลาดเกษตรกร (Farmer
Market) ทัว่ ประเทศ โดยส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัดทุกจังหวัด และ
ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ ๑ และ ๒ ได้นำ�
สมาชิกสหกรณ์แสดงและจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยในงาน
แล้ว จ�ำนวน ๒,๙๙๘ ครัง้   
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โครงการที่ ๗ สนับสนุนวาระแห่งชาติดา้ นการสหกรณ์
กิจกรรมหลักที่ ๑๔ ขับเคลือ่ นวาระแห่งชาติดา้ นการสหกรณ์
๑. ขับเคลือ่ นวาระแห่งชาติดา้ นการสหกรณ์
เพือ่ ให้ประชาชนในชาติมคี วามรู้ ความเข้าใจการสหกรณ์
พร้อมทัง้ น�ำไปใช้ในวิถชี วี ติ และการด�ำเนินงานอย่างจริงจัง และ
เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยัง่ ยืน โดยด�ำเนิน
การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติดา้ นการสหกรณ์ ผ่านคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�ำงาน เพือ่ บูรณาการแผน
ปฏิบตั กิ ารและสนับสนุนงบประมาณรายยุทธศาสตร์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ดำ� เนินงานโครงการ
Top Down เพือ่ ขับเคลือ่ นวาระแห่งชาติดา้ นการสหกรณ์ในส่วน
ภูมภิ าคแล้ว ดังนี้
๑.๑ โครงการสัมมนาเครือข่ายครู
ผูส้ อนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน มีเป้าหมายจัดสัมมนา
๗๘ รุน่ มีเครือข่ายครูผสู้ อนวิชาสหกรณ์ ๖,๒๔๐ คน
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๑.๒  โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์
มีเป้าหมายสร้างวิทยากรเครือข่ายในระดับ
อ�ำเภอ ๙๒๐ อ�ำเภอ จ�ำนวน ๔,๖๔๐ คน
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๑.๓ โครงการจัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้
การสหกรณ์อย่างยัง่ ยืน โดยจัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้
การสหกรณ์แล้ว ๒๑๐ แห่ง ทัว่ ประเทศ
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๑.๔ โครงการฝึกอบรมบุคลากรในขบวนการ
สหกรณ์ส�ำหรับประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม โดยจัดฝึก
อบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับหลักการและวิธกี ารสหกรณ์แก่บคุ ลากร
ในขบวนการสหกรณ์แล้ว จ�ำนวน ๒,๐๒๓ แห่ง ๕๑,๓๓๕ คน
โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมได้รบั การทดสอบและมีความรูเ้ กีย่ วกับ
การสหกรณ์เพิม่ ขึน้ ๓๖,๘๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๒ ของ
ผูเ้ ข้ารับการอบรม
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๑.๕ โครงการฝึกอบรมผูน้ ำ� ชุมชนภาคประชาชน ซึง่ เป็นกรรมการหมูบ่ า้ น หมูบ่ า้ นละ ๒๐ คน
โดยให้ความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งการสหกรณ์แก่กรรมการหมูบ่ า้ น ผูน้ ำ� ชุมชน ผูน้ ำ� กลุม่ เพือ่ น�ำไปเผยแพร่สู่
ประชาชนแล้ว ในพืน้ ที่ ๘๐๐ อ�ำเภอ ๑,๗๒๓ หมูบ่ า้ น มีกรรมการหมูบ่ า้ น ผูน้ ำ� ชุมชน ผูน้ ำ� กลุม่ ได้รบั การถ่ายทอด
ความรู้ จ�ำนวน ๓๒,๖๒๔ คน โดยแต่ละหมูบ่ า้ นได้นำ� วิธกี ารสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้สร้างกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของคนในชุมชนแล้ว จ�ำนวน ๑,๔๑๖ กิจกรรม เช่น กิจกรรมการออมทรัพย์เพือ่ การผลิตของหมูบ่ า้ น
กิจกรรมการบริหารกองทุนหมูบ่ า้ นโดยวิธกี ารสหกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเกษตร
๑.๖ โครงการขับเคลือ่ นวาระแห่งชาติดา้ นการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีเป้าหมายด�ำเนินการใน
กลุม่ เศรษฐกิจและสังคม ๙,๗๔๖ กลุม่ กลุม่ สมาชิกสหกรณ์ ๒,๒๖๓ กลุม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๔๒๙ แห่ง
ในส่วนโครงการ Bottom up จากส่วนภูมภิ าค ได้ดำ� เนินการแล้ว คือ
๑.๖.๑ โครงการสนับสนุนกิจกรรมร้านค้าและส่งเสริมการออม เพือ่ สร้างทักษะการสหกรณ์ใน
โรงเรียน ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัดสระบุรี
๑.๖.๒ โครงการจัดประกวดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัดนครพนม
๑.๖.๓ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์นกั เรียนในโรงเรียน ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัด
บุรรี มั ย์ และโครงการจัดกิจกรรมวันสหกรณ์นกั เรียน “๗ มิถนุ ายน ประจ�ำปี ๒๕๕๘”  
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ส่วนที่ ๓

โครงการสำ�คัญ

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

การพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่

๑. ด้านการศึกษา ได้จดั ตัง้ “เงินทุนพัฒนา
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์” เพื่อให้บุคลากรกู้ยืม
เงินไปศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต คนละ ๑๕๐,๐๐๐
บาท และระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต คนละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เป็นการยกระดับความรูค้ วามสามารถ เสริมสร้างเครือ
ข่าย เพือ่ พัฒนาสหกรณ์ในภาพรวม ซึง่ มีผกู้ ไู้ ปศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต จ�ำนวน ๕๖ คน วงเงิน ๖,๓๔๕,๔๗๐
บาท
๒. ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ

๒.๑ จั ด แข่ ง ขั น กี ฬ าภายในกรมส่ ง
เสริมสหกรณ์ CPD SPORTDAY 2015 เมือ่ วันที่ ๒๔
มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนธรรมศาสตร์
คลองหลวง อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพือ่
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและส่งเสริมความ
สามัคคี ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ๒,๒๐๐ คน
    ๒.๒   การตรวจ
สุขภาพประจ�ำปีและ
ติดตามผลอย่างต่อ
เนือ่ ง จ�ำนวน ๔ ครัง้
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๗๒๐ คน
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๒.๓ การสัมมนา
เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
การเสริ ม สร้ า ง
สุ ข ภ า พ ที่ ดี
เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร ่
องค์ความรูเ้ กีย่ วกับ การดูแลรักษาสุขภาพทางร่ายกาย
และจิตใจระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการที่มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปี
ขึ้นไป จ�ำนวน ๑๐๐ คน
   
๒.๔ การให้ความรูด้ า้ นสุขภาพ “You are
what you eat  โภชนาการเพือ่ สุขภาพ” โดยวิทยากร
อาจารย์ไกร มาศพิมล นักโภชนาการบ�ำบัด เมือ่ วันที่
๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้ได้รบั ความรูด้ า้ นโภชนาการที่
ถูกต้อง สามารถน�ำไป
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคและดูแลรักษา
สุขภาพของตนให้ดีขึ้น
กลุม่ เป้าหมาย คือ ผูท้ มี่ ี
ความผิดปกติดา้ นภาวะ
โภชนาการและไขมันใน
เส้นเลือดสูง จ�ำนวน ๑๕๐ คน
   
๒.๕ การให้ ค วามรู ้
เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ “การ
นวดกดจุ ด สะท้ อ นเท้ า Foot
Reflexology” โดยอาจารย์ธนัท
ดลอัมพรพิศุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์
การกดจุดสะท้อนเท้า กรมพัฒนาการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลื อ ก เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่ อ ให้
บุคลากรได้รับความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงจากการ
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นวดกดจุดสะท้อนเท้า ท�ำให้อวัยวะต่าง ๆ ภายใน
ร่างกายท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้
มีสุขภาพร่างกายโดยรวมแข็งแรงและป้องกันโรค
ต่าง ๆ ได้ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ๑๕๐ คน
๒.๖ จัดตัง้ ชมรมกีฬา เพือ่
ส่งเสริมสุขภาพ เช่น ชมรม
คนรักสุขภาพ (โยคะ) ชมรม
กอล์ฟกรมส่งเสริมสหกรณ์
ชมรมจักรยานกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เป็นต้น   
๓. ด้านเศรษฐกิจ
   
๓.๑ จั ด ท� ำ ข้ อ ตกลงกั บ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ และ ธนาคารกรุงไทย เพือ่ ขอสินเชือ่
ซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเองและเงินกูอ้ เนกประสงค์
ทัว่ ไป และบรรเทาความเดือดร้อน โดยออกหนังสือ
รับรองสิทธิการกู้ยืม ซึ่งมีบุคลากรได้รับการอนุมัติ
สินเชือ่ จ�ำนวน ๒๑๐ คน
   
๓.๒ การฌาปนกิจสงเคราะห์ขา้ ราชการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพือ่ ให้สมาชิกท�ำการสงเคราะห์
ซึง่ กันและกัน หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
ของสมาชิ ก ที่ ถึ ง แก่ ค วามตายด้ ว ยเงิ น สงเคราะห์
สมาชิก จ�ำนวน ๕,๐๕๖ คน
   
๓.๓ โครงการส่ ง เสริ ม การออม
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ ๖๐ พรรษา เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี และรณรงค์สง่ เสริมการปลูกจิตส�ำนึก
นิสยั การออม และน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางการด�ำเนินชีวติ แก่สมาชิกสหกรณ์ กลุม่
เกษตรกร และประชาชนทั่วไป รวมทั้งรณรงค์ให้
ขบวนการสหกรณ์สง่ เสริมการสะสมเงินทุนจากภายใน

สหกรณ์อย่างต่อเนือ่ งตามหลักการพึง่ พาตนเอง และ
สวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมตั ใิ ห้จดั ท�ำกระปุก
ออมสินแพะ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จา่ ย น�ำเข้าเป็นราย
ได้ของกองทุนสวัสดิการกรม ส่วนลดค่าตอบแทนแก่
หน่วยงานในสังกัด และร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จ
พระราชกุศล
     
๓.๔ โครงการคืน
ความสุ ข ให้ ป ระชาด้ ว ยสิ น ค้ า
สหกรณ์ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๕๗ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เพือ่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาด
ของสินค้าสหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร และกลุม่ ผูผ้ ลิตใน
สังกัดสหกรณ์ ให้เป็นทีร่ จู้ กั ของบุคคลทัว่ ไป
๔. ด้านสังคมและการสร้างจิตส�ำนึก
๔.๑ พิธถี วายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ณ วัดป่า
ประดู่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง  เพือ่
ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อ
แผ่ และเอือ้ อาทรต่อชุมชน ด้วยการร่วม
บริจาคทรัพย์ สืบทอดประเพณีอนั ดีงาม
และร่วมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๒,๒๐๐ คน
๔.๒ พิธถี วายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเป็น
พลังของแผ่นดิน เพือ่ ถวาย
ความจงรักภักดีแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สร้างจิตส�ำนึกแก่บุคลากร
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ๔๐๐ คน
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๖) วัดบุปผาราม ๗) วัดชิโนรสาราม ๘) วัดอินทรวิหาร
๙) วั ด ทองธรรมชาติ ๑๐) วั ด ราชสิ ท ธาราม
๑๑) วัดนาคกลาง ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ๓๖๐ คน
              ๔.๖ ร่ ว มกั บ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต   ณ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จ�ำนวน
๔.๓ ตักบาตรเนือ่ งในวันขึน้ ปีใหม่ เพือ่
๓ ครัง้ เพือ่ ส่งเสริมให้บคุ ลากรมีจติ ใจเมตตากรุณาและ
ความเป็นสิริมงคล และสืบทอดประเพณีอันดีงาม
เอื้ออาทรต่อชุมชน และมีสุขภาพแข็งแรง ผู้เข้าร่วม
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน
บริจาคโลหิต ๒๐๐ คน
๔.๔ วันผูส้ งู อายุ
เนื่ อ งในเทศกาลสงกรานต์
การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
เพื่อยกย่องเชิดชู แสดงความ
กตัญญูกตเวที และตระหนัก ภาคการเกษตร
ถึงคุณค่าและความส�ำคัญของ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่ เกษตรกร
ผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑. การพัฒนาการเลีย้ งโคนมทดแทนฝูงของสหกรณ์
โคนม
๖๐๐ คน
“...อาชีพการเลี้ยงโคนมนี้ เป็นอาชีพที่พ่อ
พระราชทานไว้ ดังนั้น เราจะสู้ต่อ เพื่อให้อาชีพนี้
อยู่คู่แผ่นดินไทย...” พระราชด�ำรัสสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จ
พระราชด�ำเนิน ทรงเปิดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
UHT ณ สหกรณ์โคนมพัทลุง จ�ำกัด จังหวัดพัทลุง เมือ่
๔.๕ เข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษา วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึง่ ผูบ้ ริหารกรมส่งเสริม
ณ วัดในเขตกรุงเทพฯ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สหกรณ์ ได้นอ้ มรับกระแสพระราชด�ำรัสมาเป็นแนว
ั นาสหกรณ์โคนม และก�ำหนดเป็นนโยบาย
บุคลากร น�ำหลักธรรมค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา ปฏิบตั พิ ฒ
เป็นแนวทางด�ำเนินชีวติ และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึง่ ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์โคนม ลดต้นทุนการเลี้ยง
เป็นพืน้ ฐานในการท�ำคุณงามความดีให้แก่ตนเอง สังคม โคนมโดยการพัฒนาลูกโคเพศเมียให้เป็นโคสาวท้อง
และประเทศชาติ จ�ำนวน ๑๑ ครัง้ ได้แก่ ๑) วัดนรนาถ คุณภาพ และพัฒนาแหล่งผลิตอาหารหยาบ เพือ่ เพิม่
สุนทริการาม  ๒) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ๓) ปริมาณอาหารหยาบให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เป้าหมาย
วัดระฆังโฆสิตาราม ๔) วัดราชาธิวาส  ๕) วัดปรินายก เพือ่ ให้เกษตรกรเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มได้
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การจัดซือ้ เครือ่ งผลิตอาหาร เครือ่ งสับอาหารหยาบ การ
สร้างบ่อชีวภาพ (Biogas) การจัดซือ้ รถไถ และอุปกรณ์
ต่อพ่วงทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงได้รบั ความร่วมมือจากกรม
ปศุสตั ว์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง สนับสนุน
ให้องค์ความรู้ และค�ำแนะน�ำเรือ่ งการบริหารจัดการ
ฟาร์ม การจัดการแปลงหญ้า สูตรอาหารโคนมแต่ละช่วง
อายุ และการผสมเทียม ตามความเหมาะสมของแต่ละ
จริง โดยจัดท�ำโครงการพัฒนาการเลีย้ งโคนมทดแทน สหกรณ์ อันเป็นแนวทางการขับเคลือ่ นและพัฒนาอาชีพ
ฝูงในสหกรณ์ ๓ ภาค น�ำร่อง คือ สหกรณ์โคนมผาตัง้ การเลีย้ งโคนมให้เกิดความยัง่ ยืน สนองกระแสพระราช
จ�ำกัด สหกรณ์โคนมพิมาย จ�ำกัด และสหกรณ์โคนม ด�ำรัสทีพ่ ระราชทานไว้วา่ “...ให้สง่ เสริมอาชีพการเลีย้ ง
โคนมอยูค่ แู่ ผ่นดินไทยตลอดไป...”
พัทลุง จ�ำกัด
ผลการด�ำเนินงาน
๑. สนับสนุนเงินกูจ้ ากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ๒. โครงการเพิม่ ขีดความสามารถยุวเกษตรกรโคนม
สหกรณ์ละ ๒๕ ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ ๑ ต่อปี ในการเลี้ยงโคนม เพื่อเพิ่มผลผลิตฟาร์มโคนมที่
เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงโคนมในฟาร์มให้สมาชิกของ ปฏิบตั ไิ ด้และเห็นผลจริง
อ า ชี พ ก า ร
สหกรณ์โคนมทัง้ ๓ แห่ง สมาชิกเข้าโครงการ จ�ำนวน
๑๔๕ คน สหกรณ์รบั ซือ้ ลูกโคเพศเมีย อายุ ๒ - ๖ เดือน เลี้ ย งโคนม เป็ น อาชี พ
มาเลีย้ งทีฟ่ าร์มกลางของสหกรณ์ จ�ำนวน ๖๓๓ ตัว และ พระราชทานและการ
ขายคืนเป็นโคสาวท้องให้สมาชิกแล้ว จ�ำนวน ๓๑๗ ตัว ถ่ า ยทอดจากรุ ่ น สู ่ รุ ่ น
เพือ่ น�ำไปเลีย้ งต่ออีก ๒ - ๓ เดือน ก็จะได้แม่โคทีใ่ ห้นำ�้ นม ของเกษตรกรลดน้อยลง
ดิบที่มีคุณภาพและปริมาณน�้ำนมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น เนื่องจากเยาวชนรุ่นใหม่
๑๒ - ๑๕ กิโลกรัม/ตัว/วัน โดยลดค่าใช้จา่ ยในการเลีย้ ง นิ ย มประกอบอาชี พ อื่ น
ลูกโคให้สมาชิก เฉลีย่ ๘,๕๐๐ – ๑๐,๕๐๐ บาท/ตัว และ จึงท�ำให้เกษตรกรจ�ำนวน
หนึ่ ง ต้ อ งเลิ ก ประกอบ
สร้างรายได้ให้เกษตรกรได้เร็วขึน้ ๕ - ๖ เดือน
๒. สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ เพือ่ เพิม่ อาชีพนี้ เพราะไม่มผี ส้ ู บื ทอด
ประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มได้จริง โดยก่อสร้าง และมีปัจจัยภายนอกเข้า
โรงเรือนเลีย้ งโคนม อายุเฉลีย่ ๓ – ๑๒ เดือน เป็นฟาร์ม มากระทบ เช่น การรับ
กลางให้สหกรณ์ สหกรณ์ละ ๒ โรงเรือน และโรงเก็บ ซื้ อ โคนมจากเกษตรกร
อาหารสัตว์สหกรณ์ละ ๑ โรง การจัดท�ำแปลงหญ้าเนเปียร์ เพือ่ ส่งออกไปยังประเทศ
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๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

และระหว่างวันที่ ๑๗ ๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๘ ณ
โรงแรมซีแอนด์ซี จังหวัด
ราชบุรี มียุวเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน
๔๙ คน จาก ๑๘ สหกรณ์
เพื่อนบ้าน มีค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการที่สูงมาก ในพืน้ ที่ ๑๒ จังหวัด ควบคูก่ บั การฝึกปฏิบตั ทิ ฟี่ าร์ม
ขึน้ เกษตรกรมีการจัดการฟาร์มทีล่ า้ หลัง และยังไม่ โคนมมาตรฐานของสหกรณ์โคนมท่าม่วง จ�ำกัด จังหวัด
สามารถปรับตัวได้ทนั กับการเปลีย่ นแปลง ความเสีย่ ง กาญจนบุรี และฟาร์มโคนมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ต่อการเลิกเลีย้ งโคนมจึงมีอตั ราสูงขึน้
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ เป็ น หน่ ว ยงานที่
ก� ำ กั บ ดู แ ลงานด้ า นสหกรณ์ โ คนม ด้ ว ยส� ำ นึ ก ใน ๓. โครงการพัฒนาศักยภาพการด�ำเนินธุรกิจโคเนือ้
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ของสหกรณ์
อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อสร้างมูลค่าสูง แต่
ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่พสกนิกร
และเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการโคนมในรูปแบบ ประสบปัญหาขาดแคลนแม่พนั ธุโ์ ค ขาดแคลนลูกโค
สหกรณ์ ตลอดถึงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ ก่อนขุน การน�ำเข้าโคมีชีวิตจากประเทศเพื่อนบ้าน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง ขาดแคลนเงินทุน พืน้ ทีป่ ลูกหญ้าลดน้อยลง จึงได้จดั
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ด้วยการสืบสาน ท�ำโครงการนี้ เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อของสหกรณ์ให้
ุ ภาพมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค เชือ่ มโยง
อาชีพพระราชทาน  เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทย ได้คณ
ให้ยั่งยืน และปลูกฝังให้ลูกหลานสมาชิกให้รักอาชีพ เครือข่ายการผลิตและการตลาดตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
การเลี้ยงโคนม รวมถึงเป็นผู้สืบทอดอาชีพการเลี้ยง หาช่องทางการจ�ำหน่ายโคเนือ้ และผลิตภัณฑ์เนือ้ โคไป
ตลาดต่างประเทศ กลุม่ เป้าหมาย คือ สหกรณ์และกลุม่
โคนมรุน่ ต่อไป
โครงการเพิ่มขีดความสามารถยุวเกษตรกร เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคเนือ้ จ�ำนวน ๓๐ แห่ง งบประมาณ
โคนมในการเลี้ยงโคนม เพื่อเพิ่มผลผลิตฟาร์มโคนม จ�ำนวน ๑,๗๐๒,๘๐๐ บาท
ทีป่ ฏิบตั ไิ ด้และเห็นผลจริง ให้ยวุ เกษตรกรโคนม เป็น
Smart young dairy farmers เพือ่ สนองพระราชกระแส
รับสั่ง โดยร่วมกับคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมการเพิม่ ขีดความสามารถให้
กับยุวเกษตรกรโคนมในการเลีย้ งโคนมเพือ่ เพิม่ ผลผลิต
ฟาร์มโคนมทีป่ ฏิบตั ไิ ด้และเห็นผลจริง ให้ยวุ เกษตรกร
โคนม จ�ำนวน ๒ รุน่ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ พฤษภาคม
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ผลการด�ำเนินงาน
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายธุรกิจโคเนือ้ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม
๒๕๕๘ ณ จังหวัดเพชรบุรี สหกรณ์ทที่ ำ� ธุรกิจโคเนือ้ ที่
เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๓๐ แห่ง ได้รบั ความรูเ้ รือ่ งการ
พัฒนาการผลิต และการตลาด พร้อมเสนอแนวทางการ
เชือ่ มโยงเครือข่ายแบบต้นน�ำ 
้ กลางน�ำ 
้ และปลายน�ำ้
๒. ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเชื่ อ มโยงเครื อ
ข่ายสหกรณ์ทที่ ำ� ธุรกิจโคเนือ้ ประจ�ำปี ระดับภูมภิ าค
จ�ำนวน ๓ ครัง้
ครัง้ ที่ ๑ เชือ่ มโยงเครือข่ายต้นน�ำ ้ ระหว่าง
วันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดลพบุรี
สหกรณ์ทที่ ำ� ธุรกิจผลิตแม่พนั ธุแ์ ละเลีย้ งโคผลิตลูก หรือ
โคต้นน�ำ 
้ น�ำเสนอปัญหาและร่วมน�ำเสนอแผนงานและ
โครงการเพือ่ แก้ไขปัญหา แบ่งตามภูมภิ าค ได้แก่ ภาค
กลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้
ครั้งที่ ๒ เชื่อมโยงเครือข่ายกลางน�้ำ 
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๘  ณ จังหวัด
สุรนิ ทร์ สหกรณ์ทที่ ำ� ธุรกิจขุนโค น�ำเสนอปัญหาและ
เสนอแผนงานหรือโครงการ คือ โครงการส่งเสริมเงิน
ทุนเพือ่ จัดหาโค จัดอบรมการดูแลสุขภาพสัตว์ และ
การเลีย้ งโคให้ได้ประสิทธิภาพ
   ครั้งที่ ๓ เชื่อมโยงเครือข่ายปลายน�้ำ 
ระหว่ า งวั น ที่ ๒๕ - ๒๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘  
ณ จั ง หวั ด นครราชสี ม า สหกรณ์ ที่ ท� ำ ธุ ร กิ จ การ
ตลาดโคเนื้ อ ร่ ว มกั น เสนอโครงการเพื่ อ ขอ
สนับสนุนจากภาครัฐ จ�ำนวน ๓ โครงการ ได้แก่
๑) โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฟาร์ม
๒) โครงการส่งเสริมโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานของสหกรณ์
๓) โครงการสร้างแบรนด์เนือ้ คุณภาพเพือ่ การส่งออก
๓. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเชือ่ มโยงเครือข่าย

สหกรณ์ทที่ ำ� ธุรกิจโคเนือ้ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่
๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดอุดรธานี
๔. จัดสรรเงินอุดหนุนด้านการผลิตการตลาด
จ�ำนวน ๘ ล้านบาท ให้สหกรณ์เพือ่ จัดหาเครือ่ งมือ
และอุปกรณ์ที่สนับสนุนกิจกรรมการผลิตและการ
ตลาด เพือ่ เพิม่ มูลค่าสินค้าของสหกรณ์ เช่น เครือ่ ง
บดเนือ้ เครือ่ งย่างเบอร์เกอร์ ตูแ้ ช่แข็ง โรงอบพลังงาน
แสงอาทิตย์ โรงเรือนพักคอก เครือ่ งชัง่ พร้อมอุปกรณ์
เครือ่ งผสมอาหาร TMR ฯลฯ ให้สหกรณ์ทที่ ำ� ธุรกิจ
โคเนือ้ จ�ำนวน ๑๓ แห่ง
๔. มาตรการและแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร
ผูป้ ลูกยางพารา
๔.๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายส่งเสริม
และสนับสนุนสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิก
ผลิตยางคุณภาพ ด�ำเนินธุรกิจเกีย่ วกับยางพาราตาม
ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละแห่ง เสริมสร้าง
องค์ความรูเ้ กีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจเกีย่ วกับยางพารา
ให้บคุ ลากรของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร จัดหาหรือ
ประสานงานแหล่งเงินทุนกูย้ มื ดอกเบีย้ ต�ำ่ ให้สหกรณ์
เพือ่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจรวบรวม
และแปรรูปยางพารา เกิดการรวมกลุม่ สร้างเครือข่าย
การท�ำธุรกิจยางพาราเพือ่ เพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่าย
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๔.๒ ข้อมูลด้านยางพารา
๑) ปี ๒๕๕๕ ปลูกในพืน้ ที่ ๕๒ จังหวัด
จ�ำนวน ๖๕๔ แห่ง
๒) ปี ๒๕๕๖ ปลูกในพืน้ ที่ ๕๔ จังหวัด
จ�ำนวน ๗๒๓ แห่ง
๓) ปี ๒๕๕๗/๕๘ ปลูกในพืน้ ที่ ๕๙ จังหวัด จ�ำนวน ๘๐๗ แห่ง
แยกเป็น
ก. สหกรณ์กองทุนสวนยาง
จ�ำนวน ๕๐๔ แห่ง
ข. สหกรณ์อนื่ ๆ
จ�ำนวน ๒๑๐ แห่ง
ค. กลุม่ เกษตรกร
จ�ำนวน    ๙๓ แห่ง
ในปี ๒๕๕๗/๕๘ สมาชิกปลูกยาง ๖๑๒,๘๕๐ ราย ในพืน้ ที่ ๔.๑๓ ล้านไร่  
ผลผลิต ๑.๑๖ ล้านตัน คิดเป็น ๒๘.๒๒% ของผลผลิตยางทั้งหมดในประเทศ และ
ประมาณการผลผลิตยางในประเทศฤดูกาลผลิต ปี ๕๘/๕๙ จ�ำนวน ๔.๑๑ ล้านตัน           
ปี

จำ�นวน
จังหวัด

๕๕
๕๖

๕๒
๕๔

จำ�นวน
สถาบัน
เกษตรกร
๖๕๔
๗๒๓

๕๗/๕๘

๕๙

๘๐๗

แยกเป็น

ผลการรวบรวม
ผลการจำ�หน่าย
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
(ตัน)
(ล้านบาท)
(ตัน)
(ล้านบาท)
๕๐๖,๑๒๔
๖๕,๓๗๘.๕๕ ๕๓๓,๘๐๔.๒๐ ๗๑,๑๕๒.๗๔
๗๒๖,๒๔๖
๗๑,๖๐๒.๔๒ ๖๕๑,๙๕๕.๕๒ ๘๐,๕๘๑.๕๖
(๑ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘)
๕๐๙,๘๒๘
๒๐,๓๔๒
๔๗๒,๒๒๙
๑๙,๙๔๔

๔.๓ การรวบรวมผลผลิตยางพารา ปี ๒๕๕๗/๕๘ ปริมาณ ๕๐๙,๘๒๘ ตัน มูลค่า ๒๐,๓๔๒ ล้านบาท

๑) น�ำ้ ยางสด  ๑๕๕,๓๗๓  ตัน  
มูลค่า ๖,๒๕๒ ล้านบาท (๓๑ %)
๒) ยางก้อนถ้วย ๑๓๗,๘๗๗ ตัน  
มูลค่า ๓,๗๔๕ ล้านบาท (๒๗ %)
๓) ยางแผ่นดิบ  ๑๒๘,๖๐๘  ตัน   มูลค่า ๖,๒๕๓ ล้านบาท (๒๕ %)
๔) ยางแผ่นรมควัน ๕๑,๔๖๖ ตัน
มูลค่า ๒,๙๒๓ ล้านบาท (๑๐ %)
๕) ยางอืน่ ๆ  ๓๖,๕๐๕ ตัน  
มูลค่า ๑,๑๖๙ ล้านบาท (๗ %)
     ๔.๔ การจ�ำหน่ายยางพารา ปริมาณ ๔๗๒,๒๒๙ ตัน มูลค่า ๑๙,๙๔๔ ล้านบาท โดยมีชอ่ งทางการตลาด
แบ่งออกเป็น
๑) บริษทั (โรงงาน) เอกชน
(๒๑ %)
๒) พ่อค้าท้องถิน่
(๒๐ %)
๓) เครือข่ายสหกรณ์/กลุม่ ฯ (ชุมนุมสหกรณ์ฯ) (๑๙ %)
๔) ตลาดกลางยางพารา
(๑๔ %)
๕) ส่งขายต่างประเทศเอง
(๗ %)
๖) ตลาดอืน่ ๆ เช่น ขาย อสย.
(๑๙ %)
86 ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

๔.๕ ฐานข้อมูลของโรงงานแปรรูป
๑) โรงรมควันยางพารา
จ�ำนวน ๔๑๐ แห่ง
๒) โรงงานอัดก้อนยาง
จ�ำนวน ๑๔๖ แห่ง
๓) โรงงานยางแผ่นดิบ/เครฟ จ�ำนวน ๕๗ แห่ง
๔) โรงงานยางคอมปาวด์
จ�ำนวน    ๔ แห่ง
๕) โรงงานยางแท่ง (STR 20) จ�ำนวน    ๑ แห่ง
๔.๖ การรับรองมาตรฐาน GMP ของโรงงานอัดก้อนยาง จาก
สถาบันวิจยั ยางแล้ว จ�ำนวน ๘ แห่ง ได้แก่
๑) สหกรณ์สวนยางจันดี จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒) ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดตรัง จ�ำกัด จังหวัดตรัง
๓) กลุม่ เกษตรกรท�ำสวนควนเมา จังหวัดตรัง
๔) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโตนพัฒนา จ�ำกัด จังหวัดตรัง
๕) ชุมนุมสหกรณ์การยางกระบี่ จ�ำกัด จังหวัดกระบี่
๖) ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จ�ำกัด จังหวัดสตูล
๗) กลุม่ เกษตรกรท�ำสวนธารน�ำ้ ทิพย์ จังหวัดยะลา          
๘) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อทอง จ�ำกัด จังหวัดชลบุรี
ผลการด�ำเนินงาน
๑. โครงการสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ เป็ น เงิ น
ทุ น หมุ น เวี ย นแก่ ส ถาบั น เกษตรกรเพื่ อ รวบรวม
ยางพารา ในวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
    
๑.๑ สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ประสงค์
ขอกู้ จ�ำนวน ๕๑๐ แห่ง เป็นเงิน ๕,๐๕๕.๔๕ ล้านบาท
    
๑.๒ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้
รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้ว จ�ำนวน ๓๒๗ แห่ง
เป็นเงิน ๔,๐๔๔.๙๖ ล้านบาท
ทัง้ นี้ คณะรัฐมนตรี ได้มมี ติเห็นชอบให้ขยาย
ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ ของ ธ.ก.ส. จากสิน้ สุดวันที่ ๓๐
มิถนุ ายน ๒๕๕๘ ออกไปเป็นสิน้ สุดวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๘ และขยายระยะเวลาการส่งคืนเงินกูอ้ อกไปอีก

๓ เดือน จากเดิม ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เป็นภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดย ธ.ก.ส. ต้อง
น�ำเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการฯ ธ.ก.ส. อีกครัง้
    
๑.๓ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เบิก
เงินกูจ้ ริงจาก ธ.ก.ส. แล้ว จ�ำนวน ๓๑๐ แห่ง เป็นเงิน
๓,๘๘๒.๑๖ ล้านบาท
    
๑.๔ สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ยกเลิก
การเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๑๕๓ แห่ง รวมวงเงิน
๘๘๒.๐๕ ล้านบาท เนือ่ งจากขอถอนความประสงค์,
เงินทุนด�ำเนินงานมีเพียงพอ และขาดคุณสมบัติ
    
๑.๕ ผลการด�ำเนินการรวบรวมและรับ
ซื้อยางพาราของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ�ำนวน
๗๐๗ แห่ง ในพืน้ ที่ ๕๗ จังหวัด จ�ำนวน ๕๐๙,๘๒๘.๓๐
ตัน มูลค่า ๒๐,๓๔๒.๒๔ ล้านบาท
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๑.๖ ผลการจ� ำ หน่ า ยยางพาราของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ�ำนวน ๗๐๓ แห่ง ใน
พืน้ ที่ ๕๗ จังหวัด จ�ำนวน ๔๗๒,๒๒๙.๑๘ ตัน มูลค่า
๑๙,๙๔๔.๓๔ ล้านบาท  
๒. โครงการสนับสนุนสินเชือ่ สถาบันเกษตรกร
เพือ่ แปรรูปยางพารา ในวงเงินสินเชือ่ ๕,๐๐๐ ล้านบาท
    
๒.๑ สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ประสงค์
ขอกู้ จ�ำนวน ๒๐๙ แห่ง เป็นเงิน ๕,๐๖๔.๒๒ ล้านบาท
โดยแยกวงเงินทีก่ ยู้ มื ดังนี้
๑) วงเงินสินเชือ่ ๓,๕๐๐ ล้านบาท เพือ่
ลงทุนในโรงงานแปรรูปยางพารา จ�ำนวน ๒๐๙ แห่ง
เป็นเงิน ๔,๓๙๑.๑๒ ล้านบาท
ก. เพือ่ น�ำไปปรับปรุงและขยายก�ำลัง
การผลิต จ�ำนวน ๙๙ แห่ง เป็นเงิน ๕๐๐.๕๕ ล้านบาท
     ข. เพื่อลงทุนจัดสร้างโรงงานใหม่
จ�ำนวน ๑๑๕ แห่ง เป็นเงิน  ๓,๘๙๐.๕๗ ล้านบาท
๒) วงเงินสินเชือ่ ๑,๕๐๐ ล้านบาท เพือ่
รับซือ้ และรวบรวมวัตถุดบิ ยางพารามาแปรรูป จ�ำนวน
๔๔ แห่ง เป็นเงิน ๖๗๓.๑๐ ล้านบาท
๒.๒ สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ได้รบั
อนุมตั วิ งเงินกูย้ มื จาก ธ.ก.ส. แล้ว จ�ำนวน ๘๘ แห่ง วงเงิน
สินเชือ่ ๕๐๑.๔๒ ล้านบาท และเบิกเงินกูจ้ ริงจาก ธ.ก.ส.
แล้ว จ�ำนวน ๘๓ แห่ง เป็นเงิน ๓๘๑.๔๑ ล้านบาท
๒.๓ สหกรณ์ แ ละกลุ ่ ม เกษตรกร
ถอนความประสงค์การเข้าร่วมโครงการ เนื่องจาก
ติดปัญหาการขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน, มติสหกรณ์
ยกเลิกการยืน่ กู้ และไม่ผา่ นประชาพิจารณ์หมูบ่ า้ น
๕. การบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสหกรณ์
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
มีนโยบายจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพือ่ กระตุน้
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เศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้
ประชาชน แก้ปญ
ั หาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาใน
พื้นที่ชั้นใน รวมถึงการแก้ปัญหาผลิตผลการเกษตร
ตามแนวชายแดน โดยระบบสหกรณ์ เพือ่ ป้องกันการ
ลักลอบน�ำสินค้าเกษตรเข้ามาปลอมปนหรือซือ้ ขายใน
ประเทศ ท�ำให้ราคาสินค้าภายในประเทศตกต�ำ 
่ ซึง่ ส่ง
ผลกระทบต่อกลไกตลาดและราคาผลผลิตในประเทศ
หากไม่ด�ำเนินการบริหารจัดการ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
หาแนวทางการบริหารจัดการผลิตผลการเกษตร ร่วมกับ
ขบวนการสหกรณ์ที่มีความพร้อม และมีศักยภาพ
ด�ำเนินการน�ำร่อง ซึง่ ได้ดำ� เนินการใน ๔ เขต ได้แก่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตราด
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ผลการด�ำเนินงาน
๑) เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษแม่ ส อด
จั ง หวั ด ตาก น� ำ เข้ า ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ ใ นฝั ่ ง พม่ า
จ�ำนวน ๑,๖๐๓ ตัน มูลค่า ๑๒,๙๘๐,๐๐๐ ล้านบาท
๒) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ
จั ง หวั ด สระแก้ ว น� ำ เข้ า มั น ส� ำ ปะหลั ง เมื่ อ วั น ที่
๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๕๑๗ ตัน มูลค่า
๓,๑๗๙,๕๕๐ บาท และเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน
๒๕๕๘ จ�ำนวน ๒๕๐ ตัน มูลค่า ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๓) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ�ำกัด จังหวัดมุกดาหาร
ได้จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกเรียบร้อยแล้ว และอยู่
ระหว่างการขอใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออก – ผู้น�ำเข้า
สินค้าเกษตร คือ โค และผลิตภัณฑ์จากโค โดยท�ำ
บันทึกข้อตกลง (MOU) กับผู้ประกอบการน�ำเข้าใน
เวียดนามเมือ่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ และมีแผนการ
ส่งออก ไปประเทศเวียดนาม ในต้นเดือนกันยายน
๒๕๕๘ เป็นต้นไป มูลค่าการส่งออกต่อปี ๗๔.๔๐ ล้านบาท
๔) เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษตราด
สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จ�ำกัด
ได้ส่งออกผลไม้ไปยังตลาดเนี๊ยะเมี๊ยะ กรุงพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา โดยเชื่อมโยงเครือข่ายกับบริษัท
Thmey Thmey Co.,Ltd. จ�ำนวน ๒,๘๕๐ กิโลกรัม
มูลค่า ๕๗,๐๐๐ บาท ผ่านด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก
อ�ำเภอคลองใหญ่ เป็นการน�ำร่องการส่งออกผลไม้ไป
ยังตลาดต่างประเทศ

การพัฒนาระบบบริหาร

กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร

๑. การจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการและการ
ติดตามประเมินผล

จัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ ทั้งใน
ระดับกรม ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล โดยแบ่ง
ออกเป็น มิตภิ ายนอก ได้แก่ ด้านประสิทธิผลและด้าน
คุณภาพ มิตภิ ายใน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพและด้าน
การพัฒนาองค์การ โดยมีนโยบายให้นำ� ตัวชีว้ ดั ตามค�ำ
รับรองดังกล่าว ก�ำหนดเป็นตัวชีว้ ดั ระดับบุคคล เพือ่ ให้
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ตัวชีว้ ดั สหกรณ์
และกลุม่ เกษตรกร ทีผ่ า่ นเกณฑ์มาตรฐานได้รบั การส่ง
เสริมให้อยูใ่ นเกณฑ์ดเี ด่น ทีร่ ะดับคะแนน ร้อยละ ๖๐
และตัวชีว้ ดั ร้อยละของสหกรณ์ทที่ จุ ริตสามารถแก้ไข
ปัญหาแล้วเสร็จ
ผลการด�ำเนินการ แต่งตัง้ คณะท�ำงานจัดท�ำ
ค�ำรับรองและการรายงานผลการปฏิบตั ริ าชการตามค�ำ
รับรองการปฏิบตั ริ าชการ ประชุมติดตามผลการปฏิบตั ิ
ราชการตามค�ำรับรอง การปฏิบตั ริ าชการ และแต่งตัง้
คณะท�ำงานตรวจ ติดตาม และประเมินผลการจัดท�ำค�ำ
รับรองระดับส�ำนัก กอง กรมส่งเสริมสหกรณ์ รายงาน
รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั สามารถด�ำเนินงานมุง่ เน้น
เป้าหมายเพือ่ บรรลุวสิ ยั ทัศน์ สอดคล้องกันทัง้ ระดับ
กรม ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล
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๒. การบริหารการเปลีย่ นแปลง
พัฒนาการด�ำเนินงานตามกรอบแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหน่วยงานภาค
รัฐ (Public Sector Management Quality Award
: PMQA) ที่มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใช้เป็น
แนวทางการประเมินการบริหารจัดการหน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศไทย โดยเกณฑ์ดังกล่าวแบ่งการ
ประเมินการบริหารจัดการของส่วนราชการออกเป็น
๖ หมวด ได้แก่ ๑) การน�ำองค์การ ๒) การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ ๓) การให้ความส�ำคัญกับผูร้ บั บริการและ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ๔) การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ ๕) การมุง่ เน้นบุคลากร ๖) การมุง่ เน้น
ระบบปฏิบตั กิ าร โดยทุกหมวดมุง่ สูผ่ ลลัพธ์การด�ำเนิน
การในหมวด ๗
ผลการด�ำเนินงาน
ประเมินตนเองในการด�ำเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพ PMQA พ.ศ. ๒๕๕๐ เพือ่ พัฒนาไปสูก่ ารส่ง
สมัครรางวัลรายหมวด โดยได้เผยแพร่เกณฑ์และเชิญ
วิทยากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านการพัฒนาองค์การตาม
แนวทาง PMQA มาให้ความรู้ เพือ่ เพิม่ พูนทักษะแก่
ผูเ้ กีย่ วข้องทุกหมวด ทัง้ ด้านการด�ำเนินการตามเกณฑ์
และด้านการน�ำเสนอผลงานขอรับรางวัล และวางแผน
พัฒนายกระดับการบริหารจัดการองค์การต่อไป  
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั พัฒนาบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
90
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ตามเกณฑ์ PMQA และแนวทางการพัฒนายกระดับ
การบริหารจัดการกรมส่งเสริมสหกรณ์
๒.๑ ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้
การน�ำองค์การของผูบ้ ริหารระดับสูง ได้กำ� หนดค่านิยม
ร่วม (Cooperative Promotion Department : CPD)
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งองค์การ
ให้มพี ฤติกรรมแสดงออกไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัด
กิจกรรมการค้นหาหน่วยงานต้นแบบค่านิยม และการ
ผลิตสือ่ องค์ความรูค้ า่ นิยมในรูปแบบละครสัน้ เป็นต้น
ประโยชน์ที่ได้รับ สื่อองค์ความรู้ค่านิยมที่ผลิตขึ้น
สามารถใช้พฒ
ั นาบุคลากรให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
และน�ำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็น
วัฒนธรรมองค์การ
๒.๒ การวิเคราะห์และออกแบบห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion
Department : CPD Value Chain) กรมส่งเสริม
สหกรณ์ มีภารกิจส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการสหกรณ์และก�ำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรให้ดำ� เนินงานตามกฎหมาย เพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้อง
ส่งมอบคุณค่าแก่ผรู้ บั บริการได้ตรงตามผลลัพธ์ทคี่ าด
หวัง คือ สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร มีความเข้มแข็ง
สมาชิกมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และสืบสานคุณค่าสหกรณ์ให้
ด�ำรงอยูส่ บื ไป จึงจัดท�ำแผนภาพระบบการขับเคลือ่ น
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

Key Support

การวางแผน และบริหารยุทธศาสตร์

การพัฒนา
บุคลากร

Key Support

ระบบ
สารสนเทศ
สหกรณ์
การพัฒนา
ระบบบริหาร
การพัฒนา
ระบบการเงิน
การคลัง
การจัดซือ้
จัดจ้าง
การปรับปรุง
และพัฒนา
กฎหมาย

งานวิชาการสหกรณ์
วิจยั เพือ่ พัฒนาระบบสหกรณ์
การจัดการความรูด้ า้ นการสหกรณ์

การพัฒนา
ระบบ IT

ก�ำกับดูแล
งานทะเบียน
การบริหารความเสีย่ ง
การประเมินผลควบคุมภายใน
การตรวจการสหกรณ์
การก�ำกับแบบมีสว่ นร่วม
ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียน
การบังคับใช้กฎหมาย
ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
ส่งเสริมกลุม่ เตรียมสหกรณ์
พัฒนาศักยภาพมาตรฐาน
ระบบส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)
การเชือ่ มโยงเครือข่าย
ส่งเสริมระบบผลิต
ส่งเสริมการตลาด
เผยแพร่ความรู้
พัฒนาสือ่ ความรู้
การเผยแพร่ความรู้
สร้างประสบการณ์สหกรณ์
พัฒนาหลักสูตรการสอน

Target Group

Quality/Value
งานก�ำกับดูแล

งานส่งเสริม/พัฒนา

งานเผยแพร่ความรู้

สหกรณ์ ๗ ประเภท
๑. สหกรณ์การเกษตร
๒. สหกรณ์ประมง
๓. สหกรณ์นคิ ม
๔. สหกรณ์รา้ นค้า
๕. สหกรณ์บริการ
๖. สหกรณ์ออมทรัพย์
๗. สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น
กลุม่ เกษตรกร

เยาวชน ชุมชน ฯลฯ
** คนทีย่ งั ไม่เข้าสู่
ระบบสหกรณ์

Outcome
๑. สหกรณ์/
กลุม่ เกษตรกร
เข้มแข็ง
๒. สมาชิกมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี

๓. สืบสาน
คุณค่าสหกรณ์

กลุม่ เครือข่าย
การตรวจสอบภายใน
การก�ำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล

และประกาศให้บุคลากรได้รับรู้และสื่อสารกับผู้รับ
บริการ รวมทัง้ เพิม่ พูนความรูแ้ ก่เจ้าของกระบวนงาน
เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�ำงานตามห่วงโซ่
คุณค่า ซึง่ ต้องพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�ำงานอย่าง
ต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ ทบทวนห่วงโซ่คณ
ุ ค่าอย่างสม�ำ่ เสมอ
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั
ภาพความส�ำเร็จ หรือผลลัพธ์จากการด�ำเนิน
งานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นภาพเดียวกัน และมี
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ด�ำเนินงาน โดยสามารถสือ่ สารถ่ายทอดไปยังบุคคลากร
รุน่ ใหม่ตอ่ ไป

๒.๓ การยกระดับการบริการตามเกณฑ์
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ เป็นกระบวนงานบริการ
ของกรมที่สามารถแสดงผลลัพธ์และกระบวนการได้
อย่างชัดเจน จะได้รบั การพิจารณาเพือ่ น�ำเสนอขอรับ
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติของส�ำนักงาน ก.พ.ร. ใน
ปี ๒๕๕๘ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รบั รางวัล ๒ ผลงาน
ได้แก่ รางวัลบูรณาการการบริการทีเ่ ป็นเลิศ ระดับดี
ชือ่ ผลงาน “ธนาคารเมล็ดพันธุพ์ ชื เพือ่ การเกษตรทีย่ งั่ ยืน
โดยขบวนการสหกรณ์ (Seed for grain by Cooperative movement) ของนิคมสหกรณ์แม่สอด ส�ำนักงาน
สหกรณ์จงั หวัดตาก” และรางวัลการพัฒนาการบริการ
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ที่ เป็นเลิศ ระดับดี ชือ่ ผลงาน “ระบบการส่งเสริมเพือ่
ความยั่งยืนของสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จ�ำกัด
ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัดสงขลา”
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั ด้านการปรับปรุงกระบวน
งาน : บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ การพิจารณารางวัลซึง่ สามารถน�ำไปใช้พฒ
ั นา
ปรับปรุงกระบวนงานได้อย่างดียงิ่ ด้านการจัดท�ำข้อ
เสนอขอรับรางวัล : ได้จดั เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูโ้ ดย
เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์จดั ท�ำข้อ
เสนอมาแลกเปลีย่ นประสบการณ์ เพือ่ พัฒนาความรู้
และทักษะแก่บคุ ลากร จ�ำนวน ๕๒ คน
๓. การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ได้ ป รั บ โครงสร้ า ง
องค์ ก ารรองรั บ การด� ำ เนิ น งานตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอยูร่ ะหว่างด�ำเนิน
การปรับปรุงโครงสร้างภายใน จากกรณีทงี่ านสหกรณ์
เกิดผลกระทบเชิงลบขึน้ ในวงกว้าง ส่งผลให้ผเู้ กีย่ วข้อง
ทั้งระดับกรม และระดับกระทรวง ให้ความสนใจ
เสนอแนะ และสัง่ การให้กรมด�ำเนินการแก้ไขในเรือ่ ง
ต่าง ๆ  ซึง่ มีเรือ่ ง การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบ
งานให้เอือ้ ต่อการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการสหกรณ์และก�ำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรให้ดำ� เนินงานตามกฎหมายและเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งส�ำนักงานสหกรณ์อ�ำเภอ
เพื่อความใกล้ชิดในการให้บริการส่งเสริม ช่วยเหลือ
แนะน�ำ โดยผ่านการวิเคราะห์และส�ำรวจความคิดเห็น
ของผูร้ บั บริการ ร้อยละ ๙๐ เห็นควรจัดตัง้ ส�ำนักงาน
สหกรณ์อำ� เภอ ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างประสานงานกับ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
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กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

๑. สถานภาพ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม กิ จ การของสหกรณ์
ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
๒๕๔๒ ที่มาของเงิน กพส. ตามมาตรา ๒๘ แห่ง
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบด้วย
๑) เงิ น อุ ด หนุ น ที่ ไ ด้ รั บ จากงบประมาณ
แผ่นดิน
๒) เงินและทรัพย์สนิ ทีม่ ผี มู้ อบให้
๓) เงินและทรัพย์สนิ ทีต่ กเป็นของ กพส.
๔) เงินทีไ่ ด้จากการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้
รับมาตามข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓
๕) ดอกผล รายได้ หรือประโยชน์อนื่ ใดของ
กพส.
เงินและทรัพย์สนิ ของ กพส. ให้สง่ เข้าบัญชี
กพส. โดยไม่ตอ้ งน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ทุนด�ำเนินงานของ กพส. ได้มาจากการโอน
เงินทุนหมุนเวียนทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการส่งเสริมสหกรณ์
และเงินทุนอื่น ๆ รวม ๗ ทุน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒
ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีทนุ แรกตัง้
จ�ำนวน ๒,๒๘๖.๓๕ ล้านบาท และบางปีงบประมาณ
รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ ซึ่งระหว่าง
ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๗ สหกรณ์ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ
ภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร
(Agricultural Sector Program Lona : ASPL) จ�ำนวน
๑,๕๓๘.๖๖ ล้านบาท ได้รบั เงินบริจาคคืนให้ กพส.
จ�ำนวน ๗๑๒.๘๔ ล้านบาท
ฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
ทุนด�ำเนินงาน ๕,๓๕๙.๒๒ ล้านบาท และ ณ วันที่ ๓๐
มิถนุ ายน ๒๕๕๘ ประกอบด้วย
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ก. เงินรอโอนให้จงั หวัดตามกรอบวงเงินให้กู้ ๓. การสนั บ สนุ น เงิ น กู ้ ผ่ า นสหกรณ์ แบ่ ง เป็ น
จ�ำนวน ๑,๖๖๔.๑๗ ล้านบาท
๒ ลักษณะ คือ
๓.๑ สนับสนุนการด�ำเนินงานของสหกรณ์
ข. ลูกหนี้ กพส. จ�ำนวน ๓,๖๙๒.๔๖ ล้านบาท
ตามโครงการปกติของสหกรณ์ เป็นการสนับสนุนตาม
ค. สินทรัพย์อนื่ จ�ำนวน ๒.๕๗ ล้านบาท
วัตถุประสงค์ของ กพส. คือ การให้เงินกูเ้ พือ่ สนับสนุน
๒. การด�ำเนินงาน ของ กพส. โดยคณะกรรมการ การด�ำเนินงานของสหกรณ์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
บริหาร กพส. ซึง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทนของหน่วยราชการ ๑) โครงสร้างปัจจัยพืน้ ฐานของสหกรณ์  ๒) การผลิต
ผูแ้ ทนของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร คือ อธิบดีกรมส่ง และการตลาด ซึง่ สหกรณ์จะน�ำไปรวบรวมผลผลิตจาก
เสริมสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมตรวจ สมาชิก เช่น ข้าวเปลือก ยางพารา ปาล์มน�ำ้ มัน น�ำ้ นมดิบ
บัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรม และอื่น ๆ รวมทั้งแปรรูปผลผลิต ๓) สนับสนุนให้
ประมง อธิบดีกรมปศุสตั ว์ ผูแ้ ทนกรมบัญชีกลาง ผูแ้ ทน สมาชิกเข้าถึงแหล่งทุนโดยให้สมาชิกกูจ้ ากเงินทุนของ กพส.
สหกรณ์ทจี่ ะกูเ้ งินจาก กพส. ต้องได้รบั การ
ส�ำนักงบประมาณ ผู้แทนของสหกรณ์ประเภทละ
๑ คน ซึง่ รัฐมนตรีแต่งตัง้   ผูแ้ ทนกลุม่ เกษตรกร ๑ คน จัดชัน้ ลูกหนีป้ ระจ�ำปีทกุ กรณี และการก�ำหนดอัตรา
ซึง่ รัฐมนตรีแต่งตัง้ เป็นกรรมการ และรองอธิบดีกรม ดอกเบีย้ ทีใ่ ห้สหกรณ์กู้ จะพิจารณาตามวัตถุประสงค์
ส่งเสริมสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ และขนาด ดังนี้
ก�ำหนดกรอบวงเงินกู้และแนวทางให้การสนับสนุน
ส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้จำ� นวนเงินงบประมาณทีม่ อี ยู่

ชั้นลูกหนี้
A
B
C
D

ให้กู้
๓.๐
๓.๕
๔.๐
๔.๕

ตารางอัตราดอกเบีย้ เงินกู้
ขนาดเล็ก/กลาง
ขนาดใหญ่/ใหญ่มาก
จัดหา/รวบรวม/ลงทุน ท/ส ให้กู้
จัดหา/รวบรวม/ลงทุน ท/ส
๑.๕
๔.๐
๒.๕
๒.๐
๔.๕
๓.๐
๒.๕
๕.๐
๓.๕
๓.๐
๕.๕
๔.๐

๓.๒ สนับสนุนให้สหกรณ์ดำ� เนินการเพือ่ แก้
ปัญหาให้แก่สมาชิก รวมทั้งด�ำเนินงานตามนโยบาย
ของภาครัฐ เป็นการใช้เงินกูจ้ าก กพส. เพือ่ สนับสนุน
งานตามนโยบายของภาครัฐ ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ
๐ – ๑% ต่อปี

ขัน้ ตอนและวิธกี าร กรมจะแจ้งให้สำ� นักงาน
สหกรณ์จังหวัด ส�ำรวจความต้องการใช้เงินกู้ของ
สหกรณ์ เพื่ อ น� ำ ไปด� ำ เนิ น งานตามแผนงานและ
โครงการทีก่ ำ� หนดไว้ ดังนัน้ การขอกูเ้ งิน กพส. ของ
สหกรณ์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ กพส. คื อ
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๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

มีทนุ เรือนหุน้ ไม่ตำ�่ กว่า ๕ หมืน่ บาท มีวนิ ยั ทางการเงิน
อยูใ่ นเกณฑ์ดี ไม่มกี ารทุจริต และมีความต้องการจะใช้
กูเ้ งินจาก กพส. ให้แจ้งความประสงค์ผา่ นส�ำนักงาน
สหกรณ์จงั หวัด หลังจากนัน้ กรมจะด�ำเนินการจัดสรร
วงเงินตามที่คณะกรรมการบริหาร กพส. พิจารณา
อนุมตั ใิ ห้ และให้สหกรณ์นำ� เสนอแผนงานและโครงการ
เพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ของ กพส.
พิจารณาการขอกูต้ อ่ ไป
คณะกรรมการบริหาร กพส. ได้แต่งตั้งให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กพส. แต่ละคณะมี
อ�ำนาจพิจารณาแผนงานและโครงการที่สหกรณ์ขอ
กู้เงิน กพส. ส�ำหรับวงเงินเห็นสมควรให้กู้ในแต่ละ
วัตถุประสงค์ของสัญญา ๑) คณะอนุกรรมการพิจารณา
เงินกู้ กพส. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒) คณะอนุกรรมการ
พิจารณาเงินกู้ กพส. ส�ำนักบริหารเงินทุน ๓) คณะ
อนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กพส. ส�ำนักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ ที่ ๑, พืน้ ที่ ๒ ๔) คณะ
อนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กพส. ระดับจังหวัด เพือ่
กลัน่ กรอง พิจารณาแผนงานและโครงการทีส่ หกรณ์
ขอกู้
๔. ผลสัมฤทธิ์ ในรอบปี ๒๕๕๗ กพส. สนับสนุนเงินกู้
ให้สหกรณ์ จ�ำนวน ๑,๔๙๓ แห่ง จ�ำนวน ๓,๘๘๕.๑๕  
ล้านบาท จ�ำแนกเป็น ๑) โครงการปกติ ๘๘๓ แห่ง
เป็นเงิน ๒,๓๘๖.๘๖  ล้านบาท คิดเป็น ๑๐๐% ของ
วงเงินจัดสรร ๒) โครงการพิเศษ ๖๑๐ แห่ง เป็นเงิน
๑,๔๙๘.๒๙ ล้านบาท คิดเป็น ๙๒.๘๘% ของวงเงิน
จัดสรร
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ส� ำ หรั บ สั ญ ญาที่ ค รบก� ำ หนดช� ำ ระเมื่ อ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๓,๓๑๕.๕๙ ล้านบาท
จ�ำนวน ๑,๕๙๓ สัญญา ได้รบั ช�ำระ จ�ำนวน ๓,๐๕๑
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของหนีท้ คี่ รบก�ำหนดช�ำระ
๔.๑ สหกรณ์ได้รบั ประโยชน์จากเงินที่ กพส.
สนับสนุนในอัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ร้อยละ ๒.๓๓ ต่อปี
สามารถลดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์จากส่วนต่างอัตรา
ดอกเบีย้ ทีต่ ำ�่ กว่าสถาบันการเงินอืน่ มูลค่า ๑๗๙.๘๑
ล้านบาท สหกรณ์ได้น�ำเงินกู้ไปหมุนเวียนก่อให้เกิด
ปริมาณธุรกิจ มูลค่า ๒๙,๘๕๔ ล้านบาท จากการ
ส�ำรวจความพึงพอใจของสหกรณ์ลกู ค้า กพส. ได้รบั
ความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ดุ ร้อยละ ๙๐.๑๓
๔.๒ สนับสนุนเงินทุนให้สหกรณ์ดำ� เนินธุรกิจ
ตามนโยบายของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการ
ให้เงินกูเ้ มือ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สมาชิกสหกรณ์
ได้รับประโยชน์ จ�ำนวน ๓๔๘,๙๕๔ คน ส�ำหรับใช้
บริการกูย้ มื เงินและซือ้ สินค้าจากสหกรณ์ สามารถลด
ต้นทุนในส่วนของสมาชิกจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
ทีต่ ำ�่ กว่าสถาบันการเงินอืน่ จ�ำนวน ๒๐๐.๗๐ ล้านบาท
โดยสหกรณ์ คิ ด ดอกเบี้ ย กั บ สมาชิ ก เฉลี่ ย ร้ อ ยละ
๗.๖๑ ต่อปี และสร้างรายได้เพิม่ ให้สมาชิกทีใ่ ช้บริการ
รวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ มูลค่า ๑๔๖.๗๒ ล้านบาท
จึ ง กล่ า วได้ ว ่ า กพส. สามารถแก้ ไขปั ญ หาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรสมาชิก และสหกรณ์สามารถ
บริหารงานรองรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจ ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้
ดังนี้
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ข้อมูลการประเมินหนีท้ ถี่ งึ ก�ำหนดช�ำระปีงบประมาณ ๒๕๕๗
วัตถุประสงค์
ให้สมาชิกกู้
รวบรวมผลผลิต
จัดหาสินค้าจำ�หน่าย
ลงทุนในทรัพย์สิน
รวม

ต้นเงิน

สมาชิก

สหกรณ์

(ราย)

ลดต้นทุน/เพิ่มรายได้

ลดต้นทุน

๓๙,๖๑๒
๖๖,๕๖๓
๒๔๒,๗๗๙
  ๓๔๘,๙๕๔

๔๕.๐๔
๑๔๖.๗๒
๑๕๕.๖๖
๓๔๗.๔๓

ปริมาณธุรกิจ

      ๗๖๕.๔๗
   ๑,๐๗๕.๕๔
   ๑,๐๙๘.๐๕
     ๑๑๑.๗๔
   ๓,๐๕๐.๗๘

    ๑,๒๓๐.๒๘
  ๑๔,๗๖๖.๐๘
    ๘,๘๒๒.๒๔
   -   
  ๒๔,๘๑๘.๖๐

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลการด�ำเนินงานของกองทุนทีผ่ า่ นมาระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗

๔๓.๙๕
๕๖.๒๐
๕๗.๙๙
๒๑.๖๗
  ๑๗๙.๘๑
หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ
วัตถุประสงค์

๒๕๕๓

๒๕๕๔

จำ�นวน สหกรณ์
๖๔๑.๓๙ ๕๕๐

๒๕๕๕

ทุนให้สมาชิกกู้
รวมรวมผลผลิต

๔๓๒

๑,๑๐๕.๕๑ ๓๔๕

๑,๐๙๘.๒๕ ๒๙๘

๑,๐๘๖.๗๙ ๒๒๕

๗๕๓.๐๐ ๑๙๕

๖๘๒.๐๐

จัดหา

๓๔๐

๗๗๔.๕๐ ๓๖๘

๘๒๘.๒๖ ๓๗๔

๘๙๘.๙๘ ๔๒๖

๑,๑๒๔.๓๔ ๓๖๒

๑,๑๔๐.๖๒

ลงทุนใน
ทรัพย์สิน
รวม

๓๗๓

๑๐

๖๒.๓๙

๙

จำ�นวน สหกรณ์
๙๔๒.๗๒ ๖๙๔

๒๕๕๗

สหกรณ์
๔๓๒

๗๖.๙๙

จำ�นวน สหกรณ์
๘๐๘.๕๙ ๖๓๒

๒๕๕๖

๘๒.๓๕

๑,๕๗๗ ๒,๕๙๘.๓๘ ๑,๒๗๓ ๒,๗๙๗.๕๐ ๑,๓๑๓ ๓,๐๑๐.๘๔

จำ�นวน สหกรณ์ จำ�นวน
๑,๔๗๕.๔๙ ๙๒๑ ๑,๙๘๖.๖๙

๑๖

๑๖๑.๔๔

๑๕

๗๕.๘๔

๑,๓๖๑ ๓,๕๑๔.๒๖ ๑,๔๙๓ ๓,๘๘๕.๑๕

ข้อมูลอัตราการส่งช�ำระหนีท้ ผี่ า่ นมาระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗
ปี
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗

ทั้งหมด
๓,๓๐๕.๖๔
๓,๕๙๘.๔๑
๓,๗๓๕.๗๐
๔,๒๕๑.๐๑
๔,๖๔๑.๕๓

         ลูกหนี้
ถึงกำ�หนด
๒,๕๕๑.๖๒
๒,๔๕๔.๖๐
๒,๗๘๔.๑๘
๒,๙๗๒.๑๗
๓,๓๑๕.๕๙

การส่งชำ�ระ
๒,๕๒๐.๒๘
๒,๔๓๐.๒๒
๒,๗๕๓.๔๘
๒,๙๒๒.๒๔
๓,๒๖๘.๑๓

ร้อยละ
๙๘.๗๗
๙๙.๐๑
๙๘.๙๐
๙๘.๓๒
๙๘.๕๗

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

95

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

๕. การเพิม่ ประสิทธิภาพ
๕.๑ เพื่อให้สหกรณ์น�ำเงินกู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์อย่าง
แท้จริง จะต้องวิเคราะห์คำ� ขอกูข้ องสหกรณ์อย่างเข้ม
งวด
     ๕.๒ เพือ่ ให้สมาชิกสหกรณ์ได้รบั ประโยชน์
อย่างแท้จริง จะต้องตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม
เร่งรัดหนีท้ ใี่ กล้ถงึ ก�ำหนดช�ำระ และประเมินผล
     ๕.๓ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารเงิ น กพส. มี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และทัน
เหตุการณ์ คณะกรรมการบริหาร กพส. จึงต้อง
กระจายอ�ำนาจการพิจารณาเงินกู้ การผ่อนผันหนี้
การประนีประนอมหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ ให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กพส. แต่ละคณะมี
อ�ำนาจพิจารณาแผนงานและโครงการทีส่ หกรณ์ขอกู้
รวมทัง้ พิจารณากลัน่ กรองการขอไกล่เกลีย่ คดีและการ
ประนีประนอมยอมความของสหกรณ์ลกู หนี้ ในกรณีที่
มีทนุ ทรัพย์พพิ าทสอดคล้องกับกรอบวงเงินพิจารณา
กลัน่ กรอง
     ๕.๔ การประเมินผลประจ�ำปีบญ
ั ชี ๒๕๕๗
กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้จา้ งบริษทั
เอฟ พี อาร์ ไอ แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด ติดตามประสิทธิภาพ
๔ ด้าน คือ ๑) ด้านการเงิน ๒) ด้านการสนองประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓) ด้านการปฏิบัติการ และ
๔) ด้านพัฒนาทุนหมุนเวียน ซึง่ กพส. ได้รบั ๔.๕๒๙๖
คะแนน เพิม่ ขึน้ จากปี ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๐.๘๐๑ คะแนน
(ปี ๒๕๕๖ ได้รบั ๓.๕๒๘๖ คะแนน) ทัง้ นี้ การพิจารณา
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อ
ตกลงระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมบัญชีกลาง
ซึ่งเป็นตัวก�ำกับให้การด�ำเนินงานงานของ กพส. มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
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๖. แผนการบริหารเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
คณะกรรมการบริหาร กพส. ได้อนุมตั วิ งเงินกู้ จ�ำนวน
๔,๔๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการปกติ จ�ำนวน
๒,๗๐๐ ล้านบาท และโครงการพิเศษ จ�ำนวน ๑,๗๐๐
ล้านบาท ประกอบด้วย ๑๔ โครงการ คือ
๖.๑ พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ด
พันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเชียน จ�ำนวน ๑๗๕
ล้านบาท
    
๖.๒ บริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ใน
สถาบันเกษตรกร จ�ำนวน ๒๒๐ ล้านบาท
    
๖.๓ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรวบรวมและ
แปรรูปผลผลิตกาแฟ จ�ำนวน ๖๕ ล้านบาท
    
๖.๔ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจปาล์มน�ำ้ มัน
ของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน
๑๐ ล้านบาท
    
๖.๕ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาตลาดสิ น ค้ า
สหกรณ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (ศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์) จ�ำนวน ๑๐๐ ล้านบาท
    
๖.๖ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
สหกรณ์ (Whole value chain network) จ�ำนวน
๒๐๐ ล้านบาท
    
๖.๗ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และ
โครงการหลวง จ�ำนวน ๓๕ ล้านบาท
    
๖.๘ สนับสนุนเงินกูเ้ พือ่ ปรับโครงสร้างภาค
เกษตร จ�ำนวน ๓๕ ล้านบาท
    
๖.๙ ฟื ้ น ฟู อุ ป กรณ์ ก ารตลาด จ� ำ นวน
๑๐๐ ล้านบาท
     ๖.๑๐ เพื่ อ ฟื ้ น ฟู ธุ ร กิ จ สหกรณ์ จ� ำ นวน
๒๐๐ ล้านบาท
     ๖.๑๑ พัฒนาธุรกิจสินเชือ่ ของสหกรณ์ ปี ๒
จ�ำนวน ๘๐ ล้านบาท

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

     ๖.๑๒ เสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์
ขนาดเล็ก ปี ๕ จ�ำนวน ๑๕๐ ล้านบาท
     ๖.๑๓ ขยายโอกาสเข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น ของ
สหกรณ์ ปี ๓ จ�ำนวน ๑๕๐ ล้านบาท
     ๖.๑๔ สนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์ที่ประสบ
สาธารณภัยและอืน่ ๆ จ�ำนวน ๖๕ ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม
๒๕๕๘ สหกรณ์ได้รบั เงินกูแ้ ล้ว จ�ำนวน ๒,๙๓๒.๔๑
ล้านบาท คิดเป็น ๖๖.๖๕ % ของวงเงินจัดสรร จ�ำแนก
เป็น
๑) โครงการปกติ จ�ำนวน ๗๓๓ สหกรณ์
จ�ำนวน ๑,๙๕๑.๖๐ ล้านบาท คิดเป็น ๗๒.๒๘ %
๒) โครงการพิเศษ จ�ำนวน ๒๐๘ สหกรณ์
จ�ำนวน ๙๘๐.๘๑ ล้านบาท คิดเป็น ๕๗.๖๙ %
๓) โครงการตามนโยบายรัฐบาล มีดงั นี้
ก. การบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร
ในบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้โครงการเชือ่ มโยง
เครือข่ายสหกรณ์ตลอดมูลค่าห่วงโซ่การผลิต (Whole
Value Network) วงเงิน ๒๐๐ ล้านบาท (ตามนโยบาย
ที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน)
ข. การแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ โดยส่งเสริม
สนับสนุนสถาบันเกษตรกร ด�ำเนินการ พัฒนาธุรกิจ
รวบรวมผลไม้ให้สามารถรองรับผลผลิตราคาตกต�่ำ 
เพื่อสร้างโอกาส รักษา และขยายธุรกิจรวบรวม
วงเงิน ๒๒๐ ล้านบาท (ตามโนบายที่ ๖.๑๖ ใน
ด้านอุตสาหกรรมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
สอดคล้องกับศักยภาพพืน้ ฐานของประเทศ เช่น การ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร แปรรูป
ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ถึงปลายน�ำ้ )
ค. แนวทางให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์

และสหกรณ์ทไี่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยแล้งโดยลดอัตรา
ดอกเบีย้ ขยายระยะเวลาการช�ำระหนี้ และสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบีย้ ให้สหกรณ์ทอี่ ยูใ่ นพืน้ ที่
น�ำไปเพิม่ ศักยภาพ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน จ�ำนวน
๓๐๐ ล้านบาท (ตามนโยบาย ที่ ๖.๘ แก้ปญ
ั หาน�ำ้ ท่วม
ในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน�้ำในบางพื้นที่และ
บางฤดูกาล)

การบริหารงานด้านการเงินการคลัง

กองคลัง

กองคลัง มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานด้านกฎหมาย
และระเบียบงานคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ซึง่ บุคลากรในสังกัด จะต้องมีความรอบรูใ้ นเรือ่ งของ
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ รวมทัง้ ค�ำสัง่ และมติคณะ
รัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้อง เพือ่ น�ำความรูท้ ไี่ ด้มาใช้ปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการบริหารงานด้านการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุ มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ละเอียด
อ่อนและต้องด�ำเนินการด้วยความรวดเร็ว ทันก�ำหนด
เวลา ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของทาง
ราชการ เพือ่ มิให้เกิดผลเสียหาย จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนา
ศักยภาพของผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการเงินการคลัง ให้เป็น
ผู้รู้รอบ สามารถบริหารจัดการให้การใช้จ่ายเงินของ
ส่วนราชการเกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดฝึกอบรม
หลักสูตร “การบริหารงานด้านการเงินการคลัง” ขึน้
เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม
ริ เวอร์ ไซด์ เขตบางพลั ด กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ
เพิม่ พูนความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน
การคลัง การบัญชีภาครัฐ และระบบพัสดุ ให้สามารถ
น�ำไปปรับใช้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผลยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
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ทัศนคติ และประสบการณ์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขร่วมกัน
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรในสังกัด
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ปฏิบัติงานด้านการ
เงินการคลัง ประมาณ ๑๕๐ คน และวิทยากรจาก
กรมบัญชีกลาง บรรยายในหัวข้อ
๑. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง : หลัก
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง วิธกี ารเบิกจ่ายเงิน การเบิก
จ่ายเงินยืม การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการน�ำเงินส่งคลัง
๒. การเดินทางไปราชการ
๒.๑ การเดินทางไปราชการชัว่ คราว : ค่า
เบีย้ เลีย้ งเดินทาง ค่าเช่าทีพ่ กั ค่าพาหนะ และค่าใช้จา่ ย
อืน่ ทีจ่ ำ� เป็นต้องจ่าย
๒.๒ การเดินทางไปราชการประจ�ำ : ค่า
เบีย้ เลีย้ งเดินทาง ค่าขนย้ายสิง่ ของส่วนตัว ค่าใช้จา่ ยอืน่
ทีจ่ ำ� เป็น ค่าเช่าทีพ่ กั ค่าพาหนะ
๒.๓ การเดินทางกลับภูมลิ ำ� เนา : ค่าเช่า
ทีพ่ กั ค่าพาหนะ ค่าขนย้ายสิง่ ของส่วนตัว
๓. การฝึกอบรม
๓.๑ การฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวง
การคลัง : โครงการหรือหลักสูตร ระยะเวลาก�ำหนด
แน่นอน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ไม่มกี ารแจกปริญญา
บัตรหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
98

ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๓.๒ ค�ำนิยาม
ก. การฝึกอบรมประเภท ก หมายถึง
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ
ซึง่ เป็นข้าราชการระดับ ๙ ขึน้ ไป หรือเทียบเท่า
ข. การฝึกอบรมประเภท ข หมายถึง
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ
ซึง่ เป็นข้าราชการระดับ ๘ ลงมา หรือเทียบเท่า
ค. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายถึง
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมเกินกึง่ หนึง่ ไม่ใช่บคุ ลากรของรัฐ
บุคลากรของรัฐ หมายถึง ข้าราชการทุก
ประเภท พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐ
     ๓.๓ บุคคลที่เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ :
ประธานในพิธเี ปิดหรือพิธปี ดิ การฝึกอบรม ผูม้ เี กียรติ
และผูต้ ดิ ตาม เจ้าหน้าที่ วิทยากร ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
และผูส้ งั เกตการณ์
๓.๔ ค่าใช้จา่ ยการฝึกอบรม มี ๒ ประเภท
ก. ค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็นดุลพินจิ หัวหน้าส่วน
ราชการ เบิกได้เท่าทีจ่ า่ ยจริง : ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการใช้
และการตกแต่งสถานที,่    ค่าใช้จา่ ยในพิธเี ปิด – ปิด,
ค่าวัสดุ เครือ่ งเขียน และอุปกรณ์ , ค่าประกาศนียบัตร,
ค่ า ถ่ า ยเอกสาร ค่ า พิ ม พ์ เ อกสารและสิ่ ง พิ ม พ์ ,
ค่าหนังสือ, ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร, ค่าเช่า
อุปกรณ์, ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่
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ข. รายการทีม่ อี ตั ราก�ำหนด : ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร, ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน, ค่าอาหาร, ค่าเช่าทีพ่ กั และค่ายานพาหนะ
๔. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ : พระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่
เติม มาตรา ๗ ข้าราชการผูใ้ ดได้รบั ค�ำสัง่ ให้เดินทาง
ไปประจ�ำส�ำนักงานในต่างท้องทีม่ สี ทิ ธิได้รบั ค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการเท่าทีต่ อ้ งจ่ายจริงตามทีส่ มควรแก่สภาพแห่ง
บ้าน แต่อย่างสูง ต้องไม่เกินจ�ำนวนเงินทีก่ ำ� หนดไว้ตาม
บัญชีอตั ราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกา
ทัง้ นี้ เว้นแต่ผนู้ นั้
๔.๑ ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ระทรวงการคลัง ก�ำหนด
๔.๒ มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิข์ อง
ตนเองหรือคูส่ มรสในท้องทีท่ ไี่ ปประจ�ำส�ำนักงานใหม่
โดยไม่มหี นีค้ า้ งช�ำระกับสถาบันการเงิน
๔.๓ ได้รับค�ำสั่งให้เดินทางไปประจ�ำ
ส�ำนักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามค�ำร้องขอของตนเอง
ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการผู้ได้รับ
ค�ำสัง่ ให้เดินทางไปประจ�ำส�ำนักงานในต่างท้องทีท่ เี่ ป็น
ท้องทีท่ เี่ ริม่ รับราชการครัง้ แรกหรือท้องทีท่ กี่ ลับเข้ารับ
ราชการใหม่ดว้ ย
๕. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
๕.๑ ผู้มีสิทธิ : ข้าราชการและลูกจ้าง
ประจ�ำ ลูกจ้างชาวต่างประเทศ และผูร้ บั บ�ำนาญปกติ
หรือผูร้ บั บ�ำนาญพิเศษ
     ๕.๒ บุคคลในครอบครัว : บุตรชอบด้วย
กฎหมายของผูม้ สี ทิ ธิซงึ่ ยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ คูส่ มรสที่
ชอบด้วยกฎหมาย และบิดามารดาทีช่ อบด้วยกฎหมาย
     ๕.๓ ค่ารักษาพยาบาล : ค่ายา ค่า
เวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่วน

ประกอบของเลือด, ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำ� บัด
รักษาโรค, ค่าบริการทางการแพทย์, ค่าห้องและค่า
อาหาร, ค่าใช้จา่ ยเพือ่ เสริมสร้างสุขภาพและป้องกัน
โรค, ค่าฟืน้ ฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ และค่าใช้
จ่ายอืน่ ทีจ่ ำ� เป็น
ทัง้ นี้ จากการประเมินผลผูเ้ ข้ารับการอบรม
มีระดับความพึงพอใจ เท่ากับ ๔.๖๒ คิดเป็นร้อยละ
๙๒.๓๑ ซึง่ เป็นผลส�ำเร็จของการจัดอบรมทางวิชาการ
ทีเ่ กีย่ วกับการเงินการคลัง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว.๓๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะ
กรรมการให้สว่ นราชการถือปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยมีคณะกรรมการตามระเบียบส�ำนักนายก
รัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่
เติม ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุดว้ ย
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะกรรมการ
ก�ำหนดราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลัก
เกณฑ์การค�ำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิด ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยให้คณะกรรมการได้รบั
ค่าตอบแทนในอัตรา ประธานกรรมการ ไม่เกินคนละ
๑,๕๐๐ บาทต่อครัง้ ทีม่ าประชุม และกรรมการไม่เกิน
คนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อครัง้ ทีม่ าประชุม และหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมอาจก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการ
บริหารงบประมาณรายจ่าย เพือ่ ควบคุมค่าตอบแทน
กรรมการได้ตามความจ�ำเป็น ประหยัด และเหมาะสม
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๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

กองคลัง จึงได้กำ� หนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตามประกาศกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้หน่วยงาน
ในสังกัดถือปฏิบตั ิ

“เพิม่ ศักยภาพการแปรรูป
และลดการสูญเสียในโรงสีขา้ ว
(On the job training)”
สถาบันพัฒนาเครือ่ งจักรกลและพืน้ ทีส่ หกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จดั สรรงบประมาณ
อุดหนุนให้สหกรณ์เป็นค่าใช้จ่ายจัดหาอุปกรณ์การ
ตลาด เช่น ไซโล โรงสี ฉาง และลานตาก แต่วา่ หลาย
สหกรณ์ขาดองค์ความรู้ในการใช้และการดูแลบ�ำรุง
รักษาที่ถูกต้อง ท�ำให้ต้นทุนการแปรรูปสินค้าสูง
กระบวนการแปรรูปสูญเสียมาก คุณภาพสินค้าไม่ดี
เท่าทีค่ วร วัตถุดบิ เกิดความเสียหายจากการเก็บรักษา
สถาบันพัฒนาเครือ่ งจักรกลและพืน้ ทีส่ หกรณ์ จึงจัด
ท�ำโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ที่มีอุปกรณ์การ
ตลาด โดยเฉพาะโรงสีภายใต้แผนงานโครงการปีงบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�ำหรับจัดฝึกอบรมหลักสูตร
“เพิม่ ศักยภาพการแปรรูปและลดการสูญเสียในโรงสี
ข้าว (On the job training)” โดยให้ความรูแ้ ก่สหกรณ์
แบบฝึกปฏิบตั จิ ริง เพือ่ พัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ใน
กระบวนการผลิต แปรรูป การใช้และการบ�ำรุงรักษา
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เครือ่ งจักรอุปกรณ์โรงสี เพือ่ ลดการสูญเสีย ลดต้นทุน
การแปรรูปสินค้า และเพิม่ คุณภาพสินค้า โดยวิทยากร
ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภาคราชการและเอกชน ผูเ้ ข้ารับการ
อบรมประกอบด้วย ข้าราชการของส�ำนักงานสหกรณ์
จังหวัดทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน ๘ จังหวัด ๒๔ คน และ
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ๘ แห่ง รวม ๒๐๐ คน
ผลการด�ำเนินงาน
จากการทดสอบการสีขา้ วก่อนการฝึกอบรม
และหลังการฝึกอบรม พบว่า สหกรณ์ที่เข้ารับการ
อบรมได้พฒ
ั นาศักยภาพการผลิต แปรรูป การใช้ และ
การบ�ำรุงรักษาโรงสี ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน เพื่อ
ลดการสูญเสียและทุกโรงสีสามารถสีขา้ วได้เปอร์เซ็นต์
ต้นข้าวเพิม่ ขึน้ จากเดิมไม่นอ้ ยกว่า ๑ % คิดเป็นมูลค่า
ทีไ่ ด้เพิม่ ขึน้ ไม่นอ้ ยกว่า ๕๓๖,๐๐๐ บาท/ปี จ�ำนวน
๘ โรงสี เป็นมูลค่าทีไ่ ด้รบั เพิม่ ขึน้ ในปีแรกหลังการอบรม
ไม่นอ้ ยกว่า ๔ ล้านบาทต่อปี
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การพัฒนาบุคลากร
ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ส� ำ นั ก พั ฒ นาและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
ก า ร ส ห ก ร ณ ์ ด� ำ เ นิ น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ บุ ค ลากรสหกรณ์ แ ละ
กลุ่มเกษตรกร ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป
ผ่านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และกิจกรรม
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด�ำเนินการตาม
กลุม่ เป้าหมาย ดังนี้
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ พัฒนาให้ได้
รับความรู้ มีความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อน�ำไปปรับใช้ในการส่ง
เสริม แนะน�ำ สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรทีร่ บั ผิดชอบ
จ�ำนวน ๙ โครงการ คือ
๑. วิทยากรการสหกรณ์ จ�ำนวน ๔ รุ่น
จ�ำนวน ๑๒๓ คน
๒. สัมมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์
จ�ำนวน ๒๓๐ คน
๓. การบริหารส�ำนักงานและส่งเสริมสหกรณ์
จ�ำนวน ๑๖ คน
๔. การตรวจการสหกรณ์เพื่อป้องกันการ
ทุจริตในสหกรณ์ จ�ำนวน ๑๒๑ คน
๕. ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
ว่าด้วยสัญญาค�้ำประกันและสัญญาจ�ำนอง (แก้ไข)
จ�ำนวน ๒๖๐ คน
๖. การพัฒนาศักยภาพด้านการสหกรณ์
หลักสูตร ๑ รุน่ ที่ ๑ - ๒ จ�ำนวน ๓๑๖ คน
๗. การพัฒนาศักยภาพด้านการสหกรณ์
หลักสูตร ๒ รุน่ ที่ ๑-๒ จ�ำนวน ๓๐๘  คน
๘. เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์
รุน่ ที่ ๙ จ�ำนวน ๑๓๘ คน

๙. นักบริหารระดับกลาง จ�ำนวน ๑๐๐ คน
บุคลากรสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร พัฒนา
ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเรือ่ ง อุดมการณ์ หลักการ วิธกี าร
และคุณค่าของสหกรณ์ รวมถึงบทบาทหน้าที่การ
ด�ำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
บริหารจัดการกลุ่มได้อย่างเหมาะสม พัฒนาให้ไปสู่
สหกรณ์มาตรฐาน และการให้บริการแบบมืออาชีพ
จ�ำนวน ๗  โครงการ คือ
๑. การพัฒนาศักยภาพผูน้ ำ� สหกรณ์ จ�ำนวน
๗๘ รุน่ จ�ำนวน ๔,๕๗๕ คน
๒. พัฒนาสหกรณ์สมู่ าตรฐาน จ�ำนวน ๓๑๒
รุน่ จ�ำนวน ๓๓,๗๕๙ คน
๓. พัฒนาผูข้ บั รถแท็กซีเ่ พือ่ การพัฒนาด้าน
บริการ จ�ำนวน ๒ รุน่ จ�ำนวน ๒๘๖ คน
๔. การพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
จ�ำนวน ๒๐ รุน่ จ�ำนวน ๙๐๓ คน
๕. การพัฒนาความรูบ้ ทบาทหน้าทีข่ องผูน้ ำ�
สหกรณ์ แ ละกลุ ่ ม เกษตรกร (พื ช มงคล) จ� ำ นวน
๒๒๐ คน
๖. เผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งการสหกรณ์สชู่ มุ ชน
จ�ำนวน ๑ รุน่ จ�ำนวน ๑๔๓ คน
๗. ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาผู ้ น� ำ สหกรณ์ อิ ส ลาม
จ�ำนวน ๑ รุน่ จ�ำนวน ๒๐๐ คน
โครงการที่ ๖ และ ๗ เป็นโครงการทีส่ ง่ เสริม
ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุง่ เน้นพัฒนาผูน้ ำ� ชุมชน
ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ ในอุดมการณ์ หลักการ และ
วิธีการสหกรณ์ วิถีชีวิตแบบสหกรณ์ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และขยายสูผ่ นู้ ำ� องค์กรอืน่ เพือ่ สร้าง
แนวร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมตามหลักการสหกรณ์
รับทราบแนวทางปฏิบตั กิ ารด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์
การพัฒนาสหกรณ์ ทีส่ อดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม
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บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจในวิชาการสหกรณ์ รู้วิธีการจัดการเรียน
รู้วิชาการสหกรณ์ ผ่านการอบรมโครงการครูผู้สอน
วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา จ�ำนวน ๒๐ รุน่ จ�ำนวน ๑,๑๕๐ คน
นักเรียน ประชาชนทัว่ ไป เน้นการสร้างความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) ความเข้าใจ (Understand)
และทัศนคติ (Attitude) ทีด่ ใี นเรือ่ งสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร รวมถึงเยาวชนและครอบครัวทีม่ าร่วมงาน
วันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๕,๕๐๐ คน
การขั บ เคลื่ อ นวาระแห่ ง ชาติ ด ้ า นการ
สหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาการเรียนรู้
และทักษะการสหกรณ์สวู่ ถิ ชี วี ติ ประชาชนในชาติ ได้
ก�ำหนดการขับเคลื่อนให้ครอบคลุมแผนงานและตัว
ชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนด และสอดคล้องกับงบประมาณทีไ่ ด้รบั
จัดสรร โดยให้ความส�ำคัญกับการมีสว่ นร่วมขับเคลือ่ น
ของหน่วยงานภาคีในระดับจังหวัด รวมทัง้ ด�ำเนินการ
ขับเคลือ่ นตามกลยุทธ์ทกี่ ำ� หนด ๒ กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างการจัดการเรียนรูแ้ ละ
ทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในระบบการ
ศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างการจัดการเรียนรูแ้ ละ
ทักษะการสหกรณ์สวู่ ถิ ชี วี ติ ประชาชนนอกระบบการ
ศึกษา ด�ำเนินการผ่านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
และกิจรรม เพื่อให้ประชาชนในชาติรับรู้และเข้าใจ
การสหกรณ์ และน�ำอุดมการณ์ หลักการ และวิธกี าร
สหกรณ์ ไปใช้ในวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน จ�ำนวน ๕ โครงการ
ได้แก่
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๑. สร้างความเชือ่ มัน่ ของประชาชนต่อระบบ
สหกรณ์ จ�ำนวน ๔๕๐ คน
๒. การสร้างวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้
ให้กับครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน จ�ำนวน
๘๐ คน
๓. การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโครงการ
พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ จ�ำนวน
๓๒๕ คน
๔. พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เรียนรูต้ น้ แบบ
จ�ำนวน ๒๑๐ สหกรณ์
๕. การสร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นการสหกรณ์
จ�ำนวน ๙๒๘ อ�ำเภอ จ�ำนวน ๔,๑๗๗ คน

การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นกั เรียน
ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ ๒

ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ ๒ (สสพ.๒) ด�ำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรม
สหกรณ์นกั เรียน ในโรงเรียนตามโครงการพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มา
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ รับผิดชอบ จ�ำนวน ๑๗ โรงเรียน
โดยด�ำเนินกิจกรรมร้านค้า กิจกรรมการผลิต กิจกรรม
การออม และกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการและการศึกษา
รวมถึงฝึกให้เด็กนักเรียนน�ำวิธีการสหกรณ์ไปใช้ใน
กิจกรรมดังกล่าว ตลอดจนฝึกให้จัดประชุม บันทึก
รายงานการประชุม จัดท�ำบัญชี เพือ่ ให้เด็กได้เรียนรู้
และน�ำไปปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ ดังนี้
๑. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ดา้ นการสหกรณ์
ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นในโครงการพระราชด� ำ ริ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
จัดทัศนศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่เป็นคณะ
กรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ได้เรียนรู้วิธีการ

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

บริหารจัดการสหกรณ์ทปี่ ระสบผลส�ำเร็จ และน�ำความ
รูท้ ไี่ ด้รบั ไปปรับใช้ในการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยตัวแทนนักเรียนโรงเรียน
ละ ๑๐ คน รวม ๑๗๐ คน ครูผรู้ บั ผิดชอบกิจกรรม
โรงเรียนละ ๒ คน รวม ๓๔ คน บุคลากรส�ำนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ และผู้
สังเกตการณ์ จ�ำนวน ๒๖ คน รวม ๒๓๐ คน เมือ่ วันที่
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ�ำกัด และร้านสหกรณ์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ�ำกัด จังหวัด
นครนายก
๒. โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ “ออมความดี
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี” ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เมือ่ วันที่ ๒๗ มกราคม
๒๕๕๘ สสพ.๒ ได้มอบกระปุกออมสินแพะและสมุด
ออมทรัพย์ออมความดี ให้โรงเรียนในพื้นที่ จ�ำนวน
๑๗ โรงเรียน ๆ ละ  ๖๐ คน รวม ๑,๐๒๐ คน ส�ำหรับ
ออมเงินและบันทึกความดีในสมุดอย่างต่อเนือ่ ง ผลของ
การออมความดี เป็นเงิน ๒๘๙,๐๘๐ บาท จากนักเรียน
จ�ำนวน ๙๙๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๕๔

๓. การประกวดการบันทึกรายงานการประชุม และ
การบันทึกบัญชีของสหกรณ์นกั เรียน ตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกวดการบันทึก
รายงานการประชุมและการบันทึกบัญชี การบันทึก
รายงานการประชุมใหญ่ การจดบันทึกรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ถูกต้องตามข้อบังคับ
และการพิจารณาผลการลงบัญชีกจิ กรรมสหกรณ์ของ
นักเรียนอย่างเป็นปัจจุบนั สามารถปิดบัญชีจดั ท�ำงบ
การเงิน แสดงผลการด�ำเนินกิจการ งบก�ำไรขาดทุน
ประจ�ำปี โดยแบ่งรางวัลออกเป็น ๔ ประเภท ๖ รางวัล
ผลการประกวด ดังนี้
๑. โรงเรี ย นบ� ำ รุ ง รวิ ว รรณวิ ท ยา เขต
ดอนเมือง ชนะเลิศ ได้รบั เงินรางวัล จ�ำนวน ๓,๐๐๐
บาท และเกียรติบตั ร
๒. โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ ได้รบั เงินรางวัล จ�ำนวน ๒,๐๐๐ บาท และ
เกียรติบตั ร
๓. โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ เขตมีนบุรี รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้รบั เงินรางวัล จ�ำนวน ๑,๕๐๐
บาท  และเกียรติบตั ร
๔. โรงเรี ย นวั ด เกาะสุ ว รรณาราม เขต
สายไหม, โรงเรียนวัดสีชมพู และโรงเรียนสุเหร่าล�ำแขก
เขตหนองจอก รางวัลชมเชย ได้รบั เงินรางวัล ๑,๐๐๐
บาท และเกียรติบตั ร
โดยมอบในงาน ๗ มิถุนายน วันสหกรณ์
นักเรียน ประจ�ำปี  ๒๕๕๘
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๔. โครงการจัดงาน “๗ มิถนุ ายน วันกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียน”
ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ ร่วมกับ สสพ.๑ และ ๒ จัดท�ำโครงการ
จั ด กิ จ กรรม “๗ มิ ถุ น ายน วั น สหกรณ์ นั ก เรี ย น
ประจ�ำปี ๒๕๕๘” เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โดยจัดกิจกรรมหมวดความรู้ในลักษณะนิทรรศการ
และหมวดประกวดผลงานของเด็กนักเรียน เป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่การจัดการเรียนรู้การ
สหกรณ์ในโรงเรียน โดยมีนักเรียน ครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และ
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม ๓๗๙ คน เข้าร่วม
กิจกรรมการประกวดผลงานการบันทึกรายงานการ
ประชุมและบันทึกบัญชีของกิจกรรมสหกรณ์นกั เรียน
ประจ�ำปี ๒๕๕๘, การประกวดการแข่งขันโต้วาที, การ
ประกวดเรียงความ, การประกวดการวาดภาพ, การ
ประกวดร้องเพลง,  การประกวดชุมชนมีสว่ นร่วม,  การ
ประกวดผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์นกั เรียน
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๕. การประเมินผลการด� ำเนินกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนในโรงเรียนตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
การประเมินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนใน
โรงเรียนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด� ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย
ประเมินผล ๓ ด้าน คือ ด้านการเรียนรูต้ ามสภาพจริง  
ด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้   และด้านพฤติกรรม
สัมฤทธิผ์ ลของผูเ้ รียน คะแนนเต็ม ๓ คะแนน ซึง่ ผล
ปรากฏว่าทุกโรงเรียนมีผลการประเมินเพิ่มมากขึ้น
แต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต�่ำ  เนื่องจากช่วงเวลาของการ
ประเมินไม่หา่ งกันมาก
ข้อเสนอแนะ
๑. เนือ่ งจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
มีหลายหน่วยงานเข้าไปแนะน�ำส่งเสริม ท�ำให้นกั เรียนมี
เวลาเรียนน้อยลง เพราะต้องใช้เวลามาปฏิบตั งิ านตาม
โครงการของแต่ละหน่วยงาน จึงเห็นว่าควรจะบูรณา
การการท�ำงานร่วมกัน เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถศึกษา
ได้ตามหลักสูตรและฝึกปฏิบตั งิ านตามโครงการพิเศษ
ได้
๒. การประกวดผลงานการบันทึกรายงาน
การประชุมและการบันทึกบัญชี ควรแยกหลักเกณฑ์
ส�ำหรับนักเรียนระดับประถม และระดับมัธยม เพื่อ
ความเป็นธรรม
๓. การประเมินผลที่ระยะเวลาใกล้เคียง
กัน ๕ เดือน ท�ำให้โรงเรียนยังไม่สามารถพัฒนาการท�ำ
กิจกรรมได้เท่าทีค่ วร จึงเห็นว่าควรมีการประเมินปีละ
๑ ครัง้
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การสนองงานโครงการตามพระราชด�ำริ
กองประสานงานโครงการพระราชด�ำริ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนองงานโครงการตามพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดสรร
งบประมาณ จ�ำนวน ๒๔,๔๘๑,๐๐๙ บาท ส�ำหรับด�ำเนินโครงการ
ดังนี้

๑. โครงการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมสหกรณ์
นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย
โครงการย่อย ๗ โครงการ ดังนี้
๑.๑ โครงการประชุมสัมมนาครูผู้สอนวิชา
สหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิน่ ทุรกันดารตามพระราชด�ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔ ภาค
เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากคูม่ อื การจัดการเรียนรูก้ าร
สหกรณ์ในสถานศึกษา และแลกเปลีย่ นประสบการณ์
การด�ำเนินกิจกรรมสหกรณ์นกั เรียน รวมถึงรับทราบ
ปัญหาอุปสรรคการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นกั เรียน
ในโรงเรียน โดยการอภิปรายแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และท�ำ
กิจกรรมร่วมกันระหว่างผูบ้ ริหารโรงเรียน และครูผรู้ บั
ผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียนกับวิทยากร ใน
ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ จ�ำนวน  
๑๑๙ คน ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มีนาคม
๒๕๕๘ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ�ำเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ จ�ำนวน ๑๒๘ คน ภาคใต้ ระหว่างวันที่
๒๐ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ�ำนวน ๗๐ คน และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙
มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโฆษะ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น จ�ำนวน ๙๒ คน วงเงิน ๑,๕๙๓,๕๓๐ บาท
ผูบ้ ริหารและครูผรู้ บั ผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นกั เรียน
ในโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมประชุมสัมมนา มีความรู้ และเข้าใจ
ในการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถาน
ศึกษาเป็นแนวทางเดียวกันร้อยละ ๙๐  
ผลการด�ำเนินงาน จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
สัมมนา ๓๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๓ และผ่านการ
ทดสอบความเข้าใจในการใช้คมู่ อื การจัดการเรียนรูก้ าร
สหกรณ์ในสถานศึกษา (Pre-test ,Post-test) คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
๑.๒ โครงการส่ ง เสริ ม การออมทรั พ ย์
ออมความดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพือ่ ให้นกั เรียน
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๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ได้รว่ มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และให้นกั เรียนทีด่ ำ� เนิน
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนของโรงเรียนภายใต้แผน
พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในถิ่ น ทุ ร กั น ดารตามพระ
ราชด�ำริ ฝึกนิสัยรักการออม ออมเป็นประจ�ำ  และ
ท�ำความดีที่อย่างสม�่ำเสมอ โดยส�ำนักงานสหกรณ์
จังหวัด ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ ๑ และ พื้นที่ ๒ ที่ดูแลรับผิดชอบกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนภายใต้แผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิน่ ทุรกันดารตามพระราชด�ำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชีแ้ จงและ
เผยแพร่โครงการให้ผบู้ ริหารโรงเรียนได้รว่ มกันรณรงค์
ให้เกิดการออมในนักเรียนเพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ประสานความร่วมมือกับผูบ้ ริหารโรงเรียน ครูผร้ ู บั ผิดชอบ
กิจกรรมสหกรณ์ เพื่อด�ำเนินการก�ำหนดแนวทาง
วิธกี าร และหลักเกณฑ์ การด�ำเนินกิจกรรมการออม
ของโรงเรียน พร้อมคัดเลือกนักเรียนที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์เข้าร่วมโครงการโรงเรียนละ ๖๐ คน จ�ำนวน
๔๕๕ โรงเรียน รวม ๒๗,๓๐๐ คน รวมถึงแจกกระปุก
ออมสินแพะ และสมุดบันทึกออมทรัพย์ ออมความดี
และบัญชีรายรับ – จ่าย ให้นกั เรียนทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
เข้าโครงการโรงเรียนละ ๖๐ ชุด ตามรูปแบบทีก่ รม
ก�ำหนด ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม เพื่อ
กระตุน้ และสร้างนิสยั การออมให้นกั เรียนอย่างต่อเนือ่ ง
เช่น การเปิดกระปุกรายเดือน การให้รางวัลผูอ้ อม โดย
ก�ำหนดส่งผลยอดเงินภายหลังเปิดกระปุกออมสิน ใน
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ วงเงินประมาณ จ�ำนวน
๒,๑๘๔,๐๐๐ บาท ซึ่งจะท�ำให้นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีลักษณะนิสัยรักการออม และมีพฤติกรรม
จิตสาธารณะไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐  
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ผลการด�ำเนินงาน จ�ำนวนนักเรียนเข้าร่วม
โครงการ ๒๗,๓๗๒ คน จากเป้าหมาย ๒๗,๓๐๐ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๒๖
๑.๓ โครงการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมสหกรณ์
นักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่ จัดกระบวนการ
เรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมในการแนะน�ำ  แลกเปลีย่ นเรียนรู้
และเสริ ม ทั ก ษะด้ า นการสหกรณ์ ใ ห้ นั ก เรี ย น ครู
ผูบ้ ริหารโรงเรียน และผูป้ กครอง และเพือ่ สร้างลักษณะ
นิสัยที่สอดคล้องกับอุดมการณ์สหกรณ์จนสามารถ
น�ำไปใช้ในวิถีชีวิต โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
เข้าร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมแนะน�ำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมทักษะเรื่องการสหกรณ์
ในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนปฏิบัติงาน
ของแต่ละจังหวัด จ�ำนวน ๔๙ จังหวัด ๒ พืน้ ที่ จ�ำนวน
๔๕๕ โรงเรียน ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘ วงเงิน จ�ำนวน ๑,๒๒๑,๙๐๐ บาท
ทัง้ นี้ จ�ำนวนโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่ น ทุ ร กั น ดารตามพระราชด� ำ ริ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีผลการ
ประเมินคุณภาพ ระดับ ๒
ผลการด�ำเนินงาน เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมสหกรณ์
เข้าร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมแนะน�ำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมทักษะเรื่องการสหกรณ์
ในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนปฏิบตั งิ านของ
แต่ละจังหวัด ๔๙ จังหวัด ๒ พืน้ ที่ รวม ๔๕๕ โรงเรียน
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คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๔ โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์งานสหกรณ์ เพือ่ ให้นกั เรียนทีเ่ ป็นคณะ
กรรมการด�ำเนินการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนภาย
ใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม
พระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ดา้ นการสหกรณ์จากสหกรณ์จริงในพืน้ ที่
โดยส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัด จัดพานักเรียนทีเ่ ป็นคณะ
กรรมการด�ำเนินการกิจกรรมสหกรณ์นกั เรียนโรงเรียน
ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร
ตามพระราชด� ำ ริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เดินทางไปทัศนศึกษาเพือ่ เรียน
รูเ้ รือ่ งการสหกรณ์จากสหกรณ์จริงในพืน้ ที่ ตามแผน
ปฏิบตั งิ านของแต่ละจังหวัด จ�ำนวน ๔๙ จังหวัด ๒
พืน้ ที่ รวม ๔๕๕ โรงเรียน จ�ำนวน ๖,๐๓๓ คน ระหว่าง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ในวงเงิน ๓,๖๑๙,๘๐๐ บาท
ผลการด�ำเนินงาน ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัด
จะรายงานผลการด�ำเนินโครงการ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๕๘
๑.๕ โครงการประกวดบันทึกรายงานการ
ประชุม การบันทึกบัญชี และการประกวดการออม
ทรัพย์ “สุดยอดเด็กดีมีเงินออม” เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนได้มที กั ษะจับประเด็น สรุปความ เขียนภาษา
ไทย การแสดงความคิดเห็น การออกเสียงโดยใช้หลัก
ประชาธิปไตย และให้นกั เรียนได้เรียนรู้ เกิดทักษะเรือ่ ง
การจัดท�ำบัญชี ฝึกความละเอียดรอบคอบ และฝึกการ
คิดค�ำนวณด้านคณิตศาสตร์ รวมถึงกระตุน้ ให้นกั เรียน
มีนสิ ยั รักการออม และเกิดพฤติกรรมด้านการวางแผน
การใช้เงินให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยส�ำนักงานสหกรณ์

จังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดการประกวด
โรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่
ทุรกันดารตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ ตามแผน
ปฏิบตั งิ านของแต่ละจังหวัด เพือ่ จัดการประกวดการ
บันทึกรายงานการประชุมและบันทึกบัญชี จ�ำนวน ๔๒
จังหวัด ๒ พืน้ ที่ รวม ๔๔๘ โรงเรียน ส�ำหรับจังหวัด
ทีด่ แู ลรับผิดชอบ ๑ แห่ง ให้จดั ประกวดการออมทรัพย์
“สุ ด ยอดเด็ ก ดี มี เ งิ น ออม” โดยมี ก ลุ ่ ม เป้ า หมาย
๗ จังหวัด ๗ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
– ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ วงเงิน ๔๐๔,๐๐๐ บาท
ผลการด� ำ เนิ น งาน ส� ำ นั ก งานสหกรณ์
จังหวัด จะรายงานผลการด�ำเนินโครงการ  ในวันที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๕๘
๑.๖ โครงการอุ ด หนุ น ปรั บ ปรุ ง อาคาร
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิน่ ทุรกันดารตามพระราชด�ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้
เป็นห้องฝึกปฏิบตั ิ (CO-OP Lab) การจัดการเรียนรู้
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิน่ ทุรกันดารตามพระราชด�ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกอง
ประสานงานโครงการพระราชด�ำริ แจ้งให้สำ� นักงาน
สหกรณ์จังหวัด ประสานกับโรงเรียนในพื้นที่รับผิด
ชอบช่วยส�ำรวจความต้องการ และความจ�ำเป็น เพือ่
จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ใหม่
หรือปรับปรุงอาคารเก่าทีอ่ ยูใ่ นสภาพช�ำรุดให้ใช้งานได้
เป็นปกติ และจัดหาอุปกรณ์ทจี่ ำ� เป็นหรือเกีย่ วเนือ่ งกับ
การท�ำกิจกรรมสหกรณ์นกั เรียน และให้โรงเรียนทีไ่ ด้
รับงบประมาณด�ำเนินการจัดประชุม  เพือ่ แต่งตัง้ ผูร้ บั
ผิดชอบเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เช่น แต่งตั้ง
ผลงานโครงการสำ�คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์
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ผูม้ อี ำ� นาจรับเงิน การเปิดบัญชี การเบิกจ่าย การจัดซือ้
จัดจ้าง รวมถึงให้สำ� นักงานสหกรณ์จงั หวัด   โอนเงิน
ให้คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เพือ่ น�ำไปฝากใน
บัญชีโครงการทีก่ ำ� หนด และติดตามผลการใช้จา่ ยเงิน
พร้อมรายงานผลให้กรมทราบ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ วงเงิน ๑๒,๖๙๒,๙๐๐
บาท แบ่งเป็น โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณอุดหนุน  
เพือ่ จัดสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นกั เรียน จ�ำนวน
๑๕ โรงเรียน โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปรับปรุง
อาคารกิจกรรมสหกรณ์นกั เรียน จ�ำนวน ๔๗ โรงเรียน
และโรงเรียนทีไ่ ด้รบั เงินอุดหนุนจัดซือ้ ตูเ้ ก็บสินค้าและ
ชัน้ วางสินค้า จ�ำนวน ๑๑๙ โรงเรียน ซึง่ โรงเรียนทีไ่ ด้รบั
การสนับสนุนการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารกิจกรรม
สหกรณ์ด�ำเนินการเสร็จตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
ร้อยละ ๑๐๐
ผลการด� ำ เนินงาน โรงเรียนที่ได้รับการ
อุดหนุนจัดสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นกั เรียนและ
จัดหาชั้นวางและตู้เก็บสินค้า จ�ำนวน ๓๑ จังหวัด
จ�ำนวน ๑๖๐ โรงเรียน ด�ำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามก�ำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ใช้เงิน ๑๒,๖๘๙,๐๐๐
บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๙
๑.๗ โครงการประชุมพัฒนากลุม่ อาชีพในถิน่
ทุรกันดารตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ของกลุม่ อาชีพประชาชน ให้สามารถด�ำเนินกิจกรรม
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกลุ ่ ม ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน
รูปแบบของการบริหารจัดการแบบสหกรณ์ โดย
ส�ำนัก งานสหกรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
สกลนคร เป็นจังหวัดน�ำร่องคัดเลือกสมาชิกกลุ่ม
อาชีพประชาชน ทีม่ คี วามเข้มแข็งจังหวัดละ ๔๐ คน/รุน่
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รวม ๒ รุน่ จ�ำนวน ๘๐ คน เพือ่ พัฒนาศักยภาพของกลุม่
และเพิ่ ม ศั ก ยภาพการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ รวมถึ ง
ต่ อ ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องกลุ ่ ม ให้ มี คุ ณ ภาพที่ สู ง ขึ้ น
ตลอดจนการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการตลาดหรือช่องทางการ
จ�ำหน่าย
รุน่ ที่ ๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๕๗ ณ กลุ่มอาชีพประชาชน อ�ำเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท
รุน่ ที่ ๒ จังหวัดสกลนคร วันที่ ๒๙ มกราคม
๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะมาเจสติก สกลนคร อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร จ�ำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท
ผลการด�ำเนินงาน กลุ่มอาชีพประชาชน
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคการ
ด�ำเนินงานของกลุ่ม เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้
น�ำไปสู่การแก้ไขและพัฒนากลุ่มร่วมกันให้พึ่งพา
ตนเองได้   จ�ำนวน ๒ รุ่น รวม ๘๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีด
ความสามารถยุวเกษตรกรโคนมในการเลี้ยงโคนม
เพือ่ เพิม่ ผลผลิตฟาร์มโคนมทีป่ ฏิบตั ไิ ด้และเห็นผลจริง
เพือ่ สร้างยุวเกษตรกรโคนมในสหกรณ์โคนมให้มคี วาม
รูแ้ ละความเข้าใจการเลีย้ งโคนมอย่างถูกหลักวิชาการ
และให้ยวุ เกษตรกรสามารถแก้ปญ
ั หาระดับรายฟาร์ม
ของตนเอง อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืน และ
เพิ่มผลผลิตในฟาร์มจากการเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ โดยคัดเลือกตัวแทนยุวเกษตรกรโคนมจาก
สหกรณ์โคนมทัว่ ประเทศ จ�ำนวน ๒ รุน่ รุน่ ละ ๒๕ คน
รวม ๕๐ คน เพือ่ อบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
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ครัง้ ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม
๒๕๕๘ ณ โรงแรมซีแอนด์ซี จังหวัดราชบุรี
ครัง้ ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถนุ ายน
๒๕๕๘ ณ โรงแรมซีแอนด์ซี จังหวัดราชบุรี
งบประมาณกองพั ฒ นาสหกรณ์ ภ าค
การเกษตรและกลุม่ เกษตรกร จ�ำนวน ๓๑๐,๔๗๙.๗๘
บาท ซึ่งคาดว่าสหกรณ์โคนมที่เข้าร่วมโครงการมี
ยุวเกษตรกรโคนมทีม่ คี วามรู้ ความสามารถเลีย้ งโคนม
อย่างถูกหลักวิชาที่จะสืบสานอาชีพการเลี้ยงโคนม
ให้คงอยูใ่ นสหกรณ์ และยุวเกษตรกรโคนมทีเ่ ข้าร่วม
โครงการจะน�ำความรู้ และทักษะจากการฝึกปฏิบตั ไิ ป
ใช้ในการดูแลฟาร์มของตนเอง

ผลการด�ำเนินงาน ยุวเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ จ�ำนวน ๔๙ คน อายุระหว่าง ๑๒ - ๒๕ ปี
ซึ่งเป็นลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม จาก
๑๘ สหกรณ์ ในพืน้ ที่ ๑๒ จังหวัด ควบคูก่ บั การฝึก
ปฏิบตั ทิ ฟี่ าร์มโคนมมาตรฐานของสหกรณ์โคนมท่าม่วง
จ�ำกัด จังหวัดกาญจนบุรี และฟาร์มโคนมมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ทั้งนี้ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกร มีแผนการติดตามโครงการร่วมกับคณะ
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก�ำแพงแสน ในฟาร์มของยุวเกษตรกรที่เข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ฟาร์ม ว่าได้น�ำความรู้สู่การ
ปฏิบตั อิ ย่างไร พร้อมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำ พ่อ แม่ ผูป้ กครอง
ของยุวเกษตรกร ในการจัดการฟาร์มทีด่ ี
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้
๓ ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ยัง่ ยืนและเป็นธรรม และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม มีทศิ ทางในการส่งเสริมงานสหกรณ์ โดยจะพัฒนาศักยภาพ
สหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน โดยน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครือ่ งมือสนับสนุน
ให้การส่งเสริมสหกรณ์มปี ระสิทธิภาพสูงสุด โดยหวังผลให้สหกรณ์สามารถ
พึง่ พาตนเองได้และมีความเข้มแข็งพอทีจ่ ะเป็นทีพ่ งึ่ ของสมาชิกได้อย่างยัง่ ยืน
ประกอบกับในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นช่วงเวลาของการฉลอง
๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย การส่งเสริมสหกรณ์จงึ ต้องเน้นหนักทัง้ ทางด้านวิชาการ
และการจัดกิจกรรม เพือ่ ให้บคุ ลากรสหกรณ์ โดยเฉพาะสมาชิกสหกรณ์ซงึ่ มี
ฐานะผูใ้ ช้บริการสหกรณ์และเป็นเจ้าของสหกรณ์เข้ามามีสว่ นร่วมให้มากทีส่ ดุ
เท่าทีจ่ ะท�ำได้
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