โครงการเมืองสหกรณอนั เนือ่ งมาจากพระราชดําริ
พระราชดําริ
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2537 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินยังธุดงคสถานถาวรนิมิตร อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เพื่อกําหนด
พื้นที่สรางอางเก็บน้ําคลองสีเสียด ไวสําหรับเกษตรกรทํามาหากินไดทุกฤดูกาล พื้นที่ประมาณ 3,000 ไร ซึ่งมี
พื้นอยูใกลกับ ธุดงคสถานถาวรนิมิต
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีความหวงใยในชีวิตความเปนอยูของราษฎรบริเวณรอบ ๆ พื้นทีท่ ี่
จะสรางอางเก็บน้ําคลองสีเสียด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จึงไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับงาน
พัฒนาแหลงน้ําและงานพัฒนาอาชีพของ ราษฎรทรงมีพระราชดํารัส กับพระราชพิพัฒนาทร (ถาวร
จิตตถาวโร) ผูชวยเจาอาวาสวัดปทุมวนารามซึ่งเปนผูกอตั้งธุดงคสถานถาวรนิมิต ผูวาราชการจังหวัดนครนายก
และขาราชการชั้นผูใหญที่เฝารับเสด็จ ณ ธุดงคสถาน ฯ สรุปความวา ถามีแหลงน้ําเกิดขึ้นก็จะทําใหปา ไม ดูชุม
ชื่นเขียวชอุม เมื่อน้ําไหลผานไรนาของเกษตรกร จะเปนผลใหทําไรทํานาไดผลผลิตพอกินพอใชเหลือกินก็ขาย
ไดในฤดูแลงปลูกผัก ผลไม ใหเกิดความรมรื่นเขียวขจีทําใหชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรดีขึ้น เมื่อมีรายได
เพิ่มขึ้นชาวบานที่ทิ้งถิ่นที่อยูเขาไปขายแรงงานในเมือง และในกรุงเทพมหานครคงจะหันมาใหความสนใจถิ่นที่
อยูและกลับมาทํามาหากินที่ บานเกิดเมืองนอนแนนอน และใหเกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้งเปนหมูบานสหกรณที่
เต็มไปดวยความเขียวขจี ของตนไมที่ปลูกไวกินผลตามบานเรือนภายในบานมีสวนครัวและเลี้ยงสัตวมี เปดไกไว
กินไข เลี้ยงหมูไวขาย เลี้ยงปลาไวกินไวขาย จัดบานเรือนใหสะอาด ถูกสุขอนามัยสรางใหครอบครัวมีชีวิตความ
เปนอยูดีกวาเดิม เปนเมืองนาอยูนาอาศัย
หลักการและเหตุผล
หลังจากที่ไดดําเนินโครงการในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2545) แลวปรากฏวา การดําเนิน
โครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ในพื้นที่นาํ รอง จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดนาน และจังหวัดนครนายก คือ
ราษฎรในพื้นทีโ่ ครงการเขาใจหลักและวิธีการสหกรณ มีสหกรณเปนองคกรหลักในการใหบริการชุมชนในการ
พัฒนาอาชีพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม และสหกรณยังเปนศูนยกลางในการประสานงาน
กับสวนราชการตลอดจนเปนแหลงรวบ รวมเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนําไปถายทอดสูสมาชิก สหกรณ และ
ประชาชนทั่วไปเปนไปในแนวทางที่มีพระราชดําริไว คณะกรรมการบริหารโครงการเมืองสหกรณจึงไดรวมกัน
พิจารณา และมีมติใหขยายโครงการไปสูระยะที่สองตอไป พรอมทั้งใหนาํ กราบบังคมทูลเพื่อใหทรงมีพระราช
วินิจฉัยดวย
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
2. เพื่อเปนการขยายผลของโครงการใหกวางขวางยิ่งขึ้นโดยใช ฐานเดิมจากโครงการระยะที่ 1 โดย
สหกรณจะเปนศูนยกลางในการประสานงานกับสวนราชการ และภาคเอกชน และสหกรณจะสามารถ
ใหบริการตามความตองการของสมาชิกทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรม
3. เพื่อสงเสริมอาชีพ เพิ่มรายไดและลดความเสี่ยงแกเกษตรกรโดยนําแนว"ทฤษฎีใหม” มาดําเนินการ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม โดยเนนหนักในการดําเนินทฤษฎีใหมขั้นที่ 2 ใหสําเร็จมากยิ่งขึ้นและมุงเนน ในการ

ทําธุรกิจการ รวมกันขาย และรวมกันซื้อ และธุรกิจสินเชื่อตามลําดับ
4. เพื่อพัฒนาสภาพความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ขยายผลในดานตาง ๆ ใหดีขึ้น เชน ดานสุขภาพ
อนามัย ดานการศึกษา ดานการอาชีพ เปนตน
5. เพื่อสงเสริมดานศีลธรรม จริยธรรมแกประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ขยายผล โดยใชความศรัทธาสราง
จิตสํานึกและอุดมการณ ในการรวมกันเปนสหกรณ และเปนเมืองสหกรณในที่สุด
พื้นที่และเปาหมายโครงการ
พื้นที่เปาหมายจะเนนหนักในพื้นที่ขยาย ผลที่มีความเปนไปได(ตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการ
พิจารณาเห็นวามีความ เปนไปได) แตก็ยังคงดําเนินการในพื้นที่นํารองคือ กาฬสินธุ มุกดาหาร นาน และ
นครนายก ตอไป
เปาหมายเมื่อสิ้นสุดโครงการ ในป พ.ศ. 2550
1. ราษฎรในพื้นที่เปาหมายจะเขาเปนสมาชิกสหกรณไมต่ํากวา 80 %
2. ราษฎรในชุมชนพื้นที่เปาหมายสามารถนําหลักและวิธีการสหกรณมาใชในการจัดการ ชุมชน
วิธีดําเนินการ
จะเผยแพรหลักและวิธกี ารสหกรณ โดยใชความศรัทธานําเพื่อสรางจิตสํานึก และอุดมการณในการ
รวมกลุมของราษฎรในพื้นที่ขยายผล จนมีความเขาใจและพรอมแลวจึงจะดําเนินการขอจัดตั้งเปนสหกรณ
ประเภทบริการ ตอไป
1. สงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงกันในขบวนการสหกรณใหมากยิ่งขึ้น ทั้งทางดานการแลกเปลี่ยนสินคา
การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
2. ขอความรวมมือกับสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนภาคเอกชนในทองถิ่น เพื่อให เกิดการ
ดําเนินโครงการประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
3. จัดที่อยูอาศัยของราษฎรในหมูบานใหนาอยู จัดสาธารณูปโภคที่จําเปนโดยประหยัด
4. ดานการเกษตรสงเสริมการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม และสงเสริมให ดําเนินการ
ไปถึง ทฤษฎีใหมขั้นที่สอง เพื่อสามารถ รวมกันขายผลผลิต รวมกันแปรรูป รวม กันซื้อปจจัยการผลิต โดยวิธี
สหกรณ พรอมทั้งเนนที่การทําเกษตรอินทรีย ไรสารพิษ โดยภูมิปญญาทองถิ่นเปนสําคัญ
5. สหกรณในพื้นที่ขยายผลนั้น ใหดําเนินธุรกิจ โดยเริ่มจากธุรกิจรวมกันขาย และรวมกันซื้อกอน ตอเมื่อ
ธุรกิจทั้งสองดําเนินไปไดดวยดีมีทุนเพียงพอ ราษฎรเรียนรูการสหกรณจากการทําธุรกิจทั้งสองแลว จึงดําเนิน
ธุรกิจสินเชื่อในภายหลัง
6. จัดใหมีทรัพยสิน และที่ดินแปลงกลาง เพื่อใหกลุม สตรีและเยาวชนในพื้นที่ไดทํางานรวมกัน เพื่อใหมี
งานทําในพื้นที่อันจะสงผลดีตอสถาบันครอบครัว และเพือ่ ไวใชทําการทดลองสาธิตเทคโนโลยีที่เหมาะสมตาง
ๆ
7. จัดใหมีสวัสดิการแกราษฎรในพื้นทีโ่ ครงการ
8. จัดใหมีการประเมินผลแบบมีสวนรวม โดยใหราษฎรในพื้นที่ผูไดรับผลจากโครงการเปน ผูประเมิน
กันเอง และสามารถปรับปรุงโครงการของทองถิ่นตนเองดวยภูมิปญญาของทองถิ่นเอง โดยหนวยงานกลาง จะ
เปนผูสนับสนุนทางดานงบประมาณ และวิทยาการที่เหมาะสมบางสวนที่ทองถิ่นไมมี
ระยะเวลาดําเนินการ
ป 2546 – 2550 รวม 5 ป

งบประมาณ
1. ใชงบประมาณดานการประสานงาน และเผยแพรประชาสัมพันธโครงการจากมูลนิธิถาวรจิตตถาวรโร วงศมาลัย
2. ขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)
3. ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. ขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน
หนวยงานรับผิดชอบ
1. มูลนิธิถาวรจิตตถาวโร – วงศมาลัย
2. สํานักงานสหกรณจังหวัดนครนายก นาน และกาฬสินธุ กรมสงเสริมสหกรณ เปนหนวยงานหลักในการ
ดําเนินโครงการ
หนวยงานสนับสนุน
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกอบดวย สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมพัฒนา
ที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว กรมประมง กรมปาไม กรมชลประทาน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมสงเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ องคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)
สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร
2. กระทรวงกลาโหม ประกอบดวย กองทัพบก กรมการทหารชาง สถานีโทรทัศนสกี องทัพบกชอง 5
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 และสถานีวิทยุเครือขายกองทัพบก
3. กระทรวงมหาดไทย ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน สถานีวิทยุ
กรุงเทพมหานคร
4. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ประกอบดวย สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและ สวัสดิการ
สังคม กรมประชาสงเคราะห กรมพัฒนาฝมอื แรงงาน
5. กระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบดวยสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
6. กระทรวงพาณิชย ประกอบดวย สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กรมการคาภายใน องคการคลังสินคา
(อคส.)
7. กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา กรมการศึกษา
นอกโรงเรียน(กศน.) กรมอาชีวศึกษา กรมพลศึกษา กรมศิลปากร
8. กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย
9. สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประโยชนของโครงการ
1. ราษฎรในพื้นที่เปาหมายโครงการ มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2. ราษฎรในพื้นที่โครงการมีสหกรณเปนศูนยกลางในการรับและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. สหกรณที่ตั้งขึ้นสามารถใหบริการแกสมาชิกและราษฎรในชุมชนไดอยางทั่วถึง
4. ราษฎรในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียงมีความเอื้ออาทรตอกัน และศีลธรรมและจริยธรรม

แพรกระจายมากขึ้น
5. ราษฎรในพื้นที่เปาหมายโครงการมีความรูความเขาใจในเรื่อง หลักและวิธีการ สหกรณ อันจะ สงผลให
ราษฎรในชุมชนนั้นสามารถพึ่งตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันไดในที่ สุด
6. จะทําใหราษฎรในพื้นทีม่ ีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สหกรณที่อยูใ นความดูแลสงเสริมในปจจุบันโดยสํานักงานสหกรณจังหวัด
จํานวน 3 สหกรณ คือ
1. สหกรณการเกษตรถาวรพัฒนานครนายก จํากัด จังหวัดนครนายก
2. สหกรณการเกษตรถาวรพัฒนา จํากัด จังหวัดนาน
3. สหกรณการเกษตรถาวรพัฒนากาฬสินธุ จํากัด จังหวัดกาฬสินธุ

