รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์
	

คำนำ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รบั การสถาปนาขึน้ เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2515 ได้ดำเนินการ
เผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ แก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งส่งเสริม และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และ
เพิ่มขีดความสามารถในด้านการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 37 จึงได้มีการจัดทำหนังสือ
รายงาน ประจำปี 2552 เล่ ม นี้ ขึ้ น สำหรั บ เผยแพร่ ผ ลการดำเนิ นงานในปี ที่ ผ่ า นมา
ให้สาธารณชนได้รับทราบ และเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้นักส่งเสริมสหกรณ์ทุกคน ทำหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของมวลสมาชิก
คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานกิจการ ประจำปี 2552 นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
รับทราบ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของท่านได้บ้างไม่มากก็น้อย
						
					

คณะผู้จัดทำ	
กันยายน 2552
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พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2552
การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึง
ประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน. ข้าราชการ
ทุกฝ่ายทุกระดับจึงต้องทำความเข้าใจในความสำคัญข้อนี้ให้ถ่องแท้
แล้วเพียรพยายามปฏิบัติงานของตนด้วยความตั้งใจ จริงใจ และ
ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งสู ง เพื่ อ ให้ ง านที่ ท ำบั ง เกิ ด ผลเป็ น
ประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่าง
แท้จริง.
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2552
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พระดำรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
เมื่อทรงเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์ที่จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2466
“...หมู่บ้านนี้ มีคนราว 400 คน ในทางราชการมีผู้ใหญ่บ้าน
คนหนึ่ ง แต่ ต าผู้ ใ หญ่ บ้ า นเปนสมาชิ ก ธรรมดาของสหกรณ์ 

ตัวนายใหญ่ในหมู่บ้านจริง ๆ นั้น คือ ประธานสหกรณ์ สหกรณ์
เปนราวกับ government ของหมู่บ้าน มีการมีงานอะไร สหกรณ์
จัดทัง้ นัน้ พวกสมาชิก 50 คน เปนหัวน่าครอบครัว 50 ครอบครัว
และคน 400 นั้น คงจะอยู่ใน 50 ครัวนี้แทบทั้งนั้น เหตุฉนี้
กรรมการสหกรณ์ ก็คือกรรมการผู้แทนหัวน่าครอบครัวต่าง ๆ  
นั้นเอง เมื่อสหกรณ์ทำอะไร ก็คือทำกันทั้งหมู่บ้าน หรือหมู่บ้านจะ
ทำอะไรก็ต้องให้สหกรณ์ทำ.  ...”
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รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๗ ก

หน้า ๑ 
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔  สิงหาคม ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ตราไว้ ณ วันที่ ๒๔  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

ส่วนที่ ๑๑
เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม
มาตรา ๖๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ 

กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่น
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป แต่ทั้งนี้
ต้ อ งไม่ ก ระทบประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารราชการแผ่ นดิ น และความต่ อ เนื่ อ งในการจั ด ทำบริ ก าร
สาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์ ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ
ส่วนที่ ๗
แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ
มาตรา ๘๔ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้
(๙)   ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และคุ้ ม ครองระบบสหกรณ์ ให้ เป็ น อิ ส ระ และการรวมกลุ่ ม 

การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อดำเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ
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สาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์
วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2552
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 37 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม
2552 นี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกคน
กรมส่ งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

โดยเฉพาะอุดมการณ์สหกรณ์ บนพื้นฐานของการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ได้ พ ระราชทานไว้ อุ ด มการณ์ ส หกรณ์ นี้ 

หากประชาชนทั่วไปได้นำไปประยุกต์ใช้ จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ อันจะส่งผลในการ
ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกทางหนึ่ง เพราะทุกการดำเนินธุรกิจของระบบสหกรณ์ต้อง
ใช้ความมีอุดมการณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการให้สินเชื่อ การรับฝากเงิน การรวมกันซื้อ รวมกันขาย
การผลิต การแปรรูป และการจำหน่าย ที่ต้องอาศัยการร่วมมือกัน ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

การแสดงความคิดเห็น การศึกษาเรียนรู้เพื่อการพัฒนา เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัยและเพียงพอต่อการดำรงชีวิต
การที่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป จะมีอุดมการณ์สหกรณ์ได้ ก็ต้องได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการส่งเสริมและผลักดันจากข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ดังนั้น ทุกท่านต้องทำหน้าที่ในส่วนนี้อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา
ในระบบสหกรณ์ให้เป็นที่ประจักษ์ หากสามารถดำเนินการประสบผลแล้ว วิถีแห่ง “การช่วยตนเองและ
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” ของระบบสหกรณ์จะไม่ส่งผลเพียงสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเท่านั้น แต่ยังจะ
ส่งผลถึงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมพื้นฐานของประเทศได้อย่างยั่งยืน
ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงจะได้ช่วยกันพัฒนา
สหกรณ์ให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกต่อไป
(นายธีระ  วงศ์สมุทร)
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

สาร

นายศุภชัย  โพธิ์สุ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เกิดขึ้นจากการมีความเชื่อในอุดมการณ์แห่งการช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดมความคิด สติปัญญา กำลัง
ความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ถึงอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของสถาบันเกษตรกรทั้ง 2 รูปแบบ 

ภายใต้การส่งเสริมแนะนำ และเผยแพร่อุดมการณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีส่วนราชการคอยให้
คำแนะนำ เสริมสร้างให้สมาชิกและประชาชนมีความเชื่อมั่นมาอย่างต่อเนื่อง
การส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดตั้ง
และอยู่ในกรอบของกฎหมาย การดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนการ
ให้ ค ำแนะนำในด้ า นการดำเนิ นธุ ร กิ จ ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ บ ริ ก ารสมาชิ ก เป็ น หลั ก โดยเน้ นความเป็ นธรรม 

เรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่าย นักส่งเสริมสหกรณ์ต้องมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายแม่นยำ 

โดยเฉพาะกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งต้องสร้างความศรัทธาให้สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรเกิดความเชือ่ ถือ เชือ่ มัน่ และไว้ใจทีจ่ ะมาขอคำปรึกษาในยามทีข่ าดความมัน่ ใจในการดำเนินงาน
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 37 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 นี้
ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อที่จะได้ศึกษา พัฒนาความรู้ สำหรับ
การให้คำแนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกต่อไป

(นายศุภชัย  โพธิ์สุ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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(สำเนา)
แจ้งความสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราประจำตำแหน่ง
ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ใช้ ต ราประจำตำแหน่ ง อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ คื อ ดวงตรารู ป กลมศู น ย์ ก ลางกว้ า ง 

๖ เซนติเมตร ลายกลางเป็นรูปพระวรุณ มี ๔ กร พระหัตถ์ถือเชือกบาศ ดอกบัว พระขรรค์ และ
ประทานพร ทรงนาค มีรัศมีเป็นวงโค้งอยู่เบื้องหลัง เบื้องล่างมีลายกนกรูปเมฆ ทั้งนี้ เป็นตราประจำ
ตำแหน่งดังกล่าวใช้ราชการสืบไป
แจ้งความ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๘
ปลั่ง  มีจุล
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

เป็นดวงตรารูปกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ เซนติเมตร ลายกลางเป็นรูปพระวรุณมี ๔ กร
พระหัตถ์ถือเชือกบาศ แว่นแก้ว ดอกบัว และถุงเงิน ทรงนาครองรับด้วยลายเมฆ มีรัศมีเป็นวงโค้งอยู่
เบื้องหลัง
●

●

เบื้องล่างเหนือขอบตรามีอักษรว่า  กรมส่งเสริมสหกรณ์Ž

กองหัตถกรรม กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความหมายของตราประจำกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้
●

พระหัตถ์ถือเชือกบาศ
แว่นแก้ว
ดอกบัว
ถุงเงิน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

งานประชาสัมพันธ์
งานสำรวจจัดตั้ง
งานวิเทศสัมพันธ์
งานสหกรณ์ออมทรัพย์

ทรงนาค รองรับด้วยลายเมฆ หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความชุ่มชื้น และความอุดมสมบูรณ์
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อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

พ.อ.สุรินทร์  ชลประเสริฐ

นายอดุลย์  นิยมวิภาต

นายเชิญ บำรุงวงศ์

นายทรงยศ  นาคชำนาญ

นายเสงี่ยม  มาหมื่นไวย

นายอวยผล  กนกวิจิตร

นางสาวพีรรัตน์  อังกุรรัต

นายวัลลภ  วิทยประพัฒน์

นายบุญมี  จันทรวงศ์

นายชวาลวุฑฒ  ไชยนุวัติ

นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์

นายศุภชัย  บานพับทอง

(พ.ศ. 2515 – 2520)
(พ.ศ. 2522 – 2526)

(พ.ศ. 2530 – 2532)

(พ.ศ. 2538 – 2540)

(พ.ศ. 2544 – 2545)

(พ.ศ. 2520 – 2522)

(พ.ศ. 2532 – 2536)

(พ.ศ. 2540 – 2541)

(พ.ศ. 2549 – 2552)

นายฉกรรจ์  แสงรักษาวงศ์
(พ.ศ. 2552)

(พ.ศ. 2526 – 2530)

(พ.ศ. 2536 – 2538)

(พ.ศ. 2541 – 2544)
(พ.ศ. 2545 – 2549)

(พ.ศ. 2552)

รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

โครงสร้างของกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์

1

2

5

6

7

8

9

15

16

17

18

19

25

26

27

28

29

1. นายฉกรรจ์  แสงรักษาวงศ์
2. นายจิตรกร  สามประดิษฐ์
3. นายเลอพงษ์  มุสิกะมาน
4. นายวินัย  กสิรักษ์
5. นายสาโรจน์  เจียมศรีพงษ์
6. นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์
7. นายศักชาย  อินโอชานนท์
8. นางสาวปราณี  อ้นเกษม
9. นายบุญโชว์  สมทรง

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้อำนวยการสำนักจัดตั้งและส่งเสริมการสหกรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์

10. นายมนตรี  ณ รังษี
11. นายเอนก  ถนอมทรัพย์
12. นางศิริภร  กลิ่นกล่ำ
13. นางจินตนา  ฉันทศรัทธาการ
14. นายธรรมศิริ  ไชยรัตน์
15. นายเชิดชัย  พรหมแก้ว
16. นายปริญญา  เพ็งสมบัติ
17. นายโอภาส  กลั่นบุศย์
18. นางสุดารัตน์  วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้ตรวจราชการกรม
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

3

4

10

11

12

13

14

20

21

22

23

24

30

31

32

33

34

19. นายจุมพล  ชละเอม
20. นายปรีชา  กิ้มเฉี้ยง
21. นายกิตติพงษ์  โตโพธิ์ไทย
22. นายชำนาญ  จันทรชาติ
23. นายสุทัศน์  วงค์สัมพันธ์ชัย
24. นายนิกิต  อารยพิทักษ์
25. นายวีรชัย  ศรีสงวน
26. นางดุษณี  ดานาพงศ์
27. นายเสนอ  ชูจันทร์

ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้ตรวจราชการกรม
เลขานุการกรม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

28. นายชนินทร  สุวรรณสุขุม
29. นางอรุณี  เอกทัฬห์
30. นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ
31. นายวิเชียร  แท่นธรรมโรจน์
32. นายบุญเสริม  ไกรสินธุ์
33. นางกัณทิมา  สมแสง
34. นางวนิดา  รุ่มโรย

ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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อัตรากำลัง
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552
ลูกจ้างประจำ   1,488
พนักงานราชการ   1,297
ข้าราชการ   3,268

รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

แนวคิดการส่งเสริมสหกรณ์
โดยปรับโครงสร้างให้มีสหกรณ์อำเภอ
Consult
สกอ.

ปัจจัยอำนวย
ความสะดวก
(Facility)
ช่องทางการ
สื่อสาร
การพัฒนา
สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

Regulator
แผนงาน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
วัสดุครุภัณฑ์
ข้อมูลบริหาร
ของ กสส.
ข้อมูลสถาบัน
เกษตรกร
ข้อมูลรายสินค้า

ข้าราชการภูมิภาค
(กองหน้า)
HRD

ข้าราชการส่วนกลาง
(กองกลาง)
การพัฒนาบุคลากร
กสส. (รวม)

ความร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ

ใช้องค์กรที่มีอยู่แล้ว
ให้เกิดประโยชน์
นิคมสหกรณ์

บัญชี
การบริหารจัดการ
การพัฒนาธุรกิจ
การจัดตั้งและส่งเสริม
นายทะเบียน
ผู้ตรวจการ

ตลาด
ผลิต
ปรัชญา/กฎหมาย/
ข้อบังคับสหกรณ์
ธรรมาภิบาล (GG)
บทบาทการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค
การบริหารอย่างมีส่วนร่วม
Mr.รายสินค้า
(คณะกรรมการ 5 คน)
Intelligent Management
Change Management
Risk Management
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4,065,800

        กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

0

9,901,100

9,901,100

1,434,983,400 786,233,400 38,694,800

9,086,100

        กิจกรรมหลัก : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร

รวมงบประมาณ

29,119,600

38,205,700

        กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์และการผลิตสินค้า
           ปลอดภัย

0

80,463,400

4,065,800

   ผลผลิต : เกษตรกรและสมาชิกได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้

   ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

22,385,800

        กิจกรรมหลัก : การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
80,463,400

63,125,000

1,430,917,600 561,088,200 28,793,700

        กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร

        กิจกรรมหลัก : สร้างคุณค่าสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1,430,917,600 646,599,000 28,793,700

   ผลผลิต : สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรได้รบั การจดทะเบียนจัดตัง้ และส่งเสริม

0

0

1,434,983,400 765,268,100 38,694,800

9,810,700

งบลงทุน

แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

    โครงการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย

9,810,700

0

แผนงาน : ฟื้นฟูอาชีพและพักหนี้เกษตรกร

0 11,154,600

งบดำเนินงาน
11,154,600

งบบุคลากร

     โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก

1,482,779,200

5,500,000

28,043,500

33,543,500

0

49,249,300

20,025,000

361,943,900

431,218,200

464,761,700

875,654,800

875,654,800

142,362,700

142,362,700

งบเงินอุดหนุน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

885,465,500

885,465,500

153,517,300

153,517,300

รวมงบประมาณ

18,071,100

57,163,100

75,234,200

94,430,300

94,430,300

40,213,300 3,782,904,100

3,485,000

3,485,000

0

71,635,100

83,150,000

36,728,300 2,419,471,700

36,728,300 2,574,256,800

40,213,300 2,743,921,300

0

0

งบรายจ่ายอื่น
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00

200000000
200,000,000

400,000,000
400000000

600,000,000
600000000

800,000,000
800000000

1,000,000,000
1000000000

1,200,000,000
1200000000

1,400,000,000
1400000000

1,600,000,000
1600000000

кээѫзјѥді

786,233,400

кэчѼѥѯьѧькѥь

1,434,983,400

кэјкъѫь

38,694,800

кэѯкѧьѠѫчўьѫь

40,213,300

кэіѥѕлҕѥѕѠѪѷь

1,482,779,200

แผนภูมงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

кээѫзјѥді
кэчѼѥѯьѧькѥь
кэјкъѫь
кэѯкѧьѠѫчўьѫь
кэіѥѕлҕѥѕѠѪѷь
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37
ปี
37 Anniversary Celebration
th

ในปี พ.ศ. 2515 ได้มีคำสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2515 และยกเลิกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2506 และได้ตั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้น
โดยยกเลิกกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ พร้อมนี้ได้มีคำสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่ 217 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2515 ให้โอนอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการสหกรณ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาติ กรมสหกรณ์ที่ดิน กรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ เป็นกรมส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี
พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นคนแรก
ต่อมา พ.ศ. 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกกฎกระทรวงให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจในการส่งเสริม
เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในด้านการบริหารการจัดการ การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเชือ่ มโยงธุรกิจสหกรณ์สรู่ ะดับสากล เพือ่ ให้สมาชิก
สหกรณ์มคี ณุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยกำหนดให้มี
อำนาจหน้าที่
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
การนิคมสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์
3. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
4. ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์
5. ศึกษา วิเคราะห์ เพือ่ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กบั คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
6. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของตลาดสินค้าสหกรณ์ และสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์
กับสหกรณ์ สหกรณ์กับเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย	

รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

of Cooperative Promotion Department
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”
พันธกิจ
1. สร้างค่านิยมและสนับสนุนระบบสหกรณ์ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการให้บริการแก่สมาชิกให้เกิดความพึงพอใจ
3. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรร่วมกับคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและเที่ยงธรรมตามความ
ต้องการของลูกค้า
4. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาบุคลากรในระบบสหกรณ์ให้ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ให้พึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือกันและกันมากขึ้น
6. พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข้ง รวมทั้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
7. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการเชือ่ มโยงเครือข่ายกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่าง ๆ ภายใต้ กรอบของกฎหมาย
8. พัฒนาระบบการบริหารราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เกิดธรรมาภิบาล และมีสมรรถนะสูง
9. พัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน
10. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
การนิคมสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์
คุณธรรม 		
สร้างสรรค์
เรียนรู้ 		
เกื้อกูล 		

การใช้หลักคุณธรรมในการบริหารและปฏิบัติงานเพื่อมุ่งผลสำเร็จ
การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์
การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกัน
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
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It was in 1972 according to the Revolutionary’s Order No. 216 dated 29 September 1972, the Ministry of
Agriculture and Cooperatives was newly established to take care the cooperative development and followed by the
Revolutionary’s Order No. 217 on the same date, all authorities and functions related to cooperative development which
was formerly under responsibility of other organizations were transferred to the Ministry. Colonel Surin Chonprasert was
the f ififirst taking a post of Director General and a Registrar of Cooperative.
According to the Regulations of Ministry of Agriculture and Cooperatives in 2002, the Cooperative Promotion
Department had missions to promote and disseminate knowledge about cooperative ideology, principles and practices to
those in cooperative movement, farmer groups, and people; to contribute to the cooperative development by improving
the learning method, increasing management capability and effective business operation, and building up international
business networks. All aims to cooperative members’ better living economically and socially. To achieve these objectives,
Cooperative Promotion Department has duties as follows:
• Taking responsibilities following the Cooperative Act, Land Allocation for Livelihood Act on the matters
relevant to land settlement cooperative promotion and related laws.
• Studying, analyzing and conducting researches for cooperative system development.
• Promoting, disseminating and instructing the cooperative ideology, principles and methods to cooperative
personnel, farmer groups and the public.
• Promoting, supporting and protecting the cooperative system.
• Studying and analyzing the guidelines or the direction of cooperative development for proposing to the
National Cooperative Development Board.
• Studying and analyzing the need of cooperative product markets and creating the business linkage among
cooperatives and between cooperatives and private sectors both in domestic and foreign countries.
• Taking other responsibilities according to the authorities of the Department prescribed by the Cooperative
Act or by the Ministry of Agriculture and Cooperatives or by the Cabinet.
Vision
Cooperative Promotion Department is the lead agency to promote and develop cooperatives and farmer groups
into self-reliance and member-reliance.
Responsibilities
1. Establish cooperative values and keep society peaceful based on sufficiency economy theory by means of
cooperative system
2. Provide guidance on services to cooperatives and farmer groups to meet members’ satisfactory
3. Encourage cooperatives and farmer groups to trade with partners fairly and effif iciently
4. Encourage cooperatives and farmer groups to take part in social and environmental development
5. Encourage cooperatives and farmer groups to take part in management towards independent and mutualhelp organizations
6. Strengthen cooperatives and farmer groups towards the knowledge-based society
7. Promote business networks with stake holders lawfully
8. Improve the bureaucracy based on good governance and high effif iciently
9. Increase capability and virtue of CPD offif icers
10. Abide by the Cooperative Act and Laws of Land Allocation
Cooperative Values
Virtue 		
management and operation by good virtue for achievement
Creation		
participation creatively
Learning		
sharing for learning
Hospitality		
mutual help
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ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ภายใต้แนวคิด 3 พัฒนา 2 แก้ไข
Overall Operation at Fiscal Year of 2009
under 3-Developments-and-2-Solution Theme
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณประจำ
ปี พ.ศ. 2552 เพื่อดำเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ โดยดำเนินการภายใต้แนวคิด
3 พัฒนา 2 แก้ไข คือ
พัฒนาองค์กร ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ส่งเสริม การดำเนินงาน
การบริ ห ารจั ด การ การดำเนิ น ธุ ร กิ จ ตลอดจนส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการจัดตั้ง
พัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริม
สร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม
และธุรกิจ ตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป ให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
และบุคลากรของกรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เสริมสร้างรายได้เพิ่มของสมาชิก
พัฒนาโรงเรือนบรรจุภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่
มาตรฐานสากล พัฒนาสินค้าให้เป็นที่เชื่อมั่นและรู้จักของ
ผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาเกษตรอินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย
แก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร เพื่อลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่าน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิก
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ โดยส่งเสริมพื้นที่ปลูกปาล์มใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชดเชยดอกเบี้ยตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบ
ได้มีการดำเนินแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่
สำคัญ คือ

In 2009 the Cooperative Promotion
Department has the operation strategies that scope 3
developments (organization, personnel and product)
and 2 solutions (to debt settlement and to better living
during disturbance in southern border provinces).
The organization development is aimed
at strengthening cooperatives and farmer groups,
promoting their operations and business management,
and encouraging the establishment.
The personnel development focuses
on building up capacity and increasing knowledge
and skills in performing cooperative businesses in
the same directions with changes in current global
economy and technology.
The product development has objective to
add values to products made by cooperatives and
farmer groups, to increase family incomes, to develop
packaging to reach the international standard, to
build up the customers’ reliability on cooperative
products, and to encourage the organic and food
safety processing into the yields.
The debt settlement is implemented
through the programs: the 3-year debt suspension
program and the interest recovery program after
flooding impact.
The better living of cooperatives and
farmer groups during disturbance in southern border
provinces is promoted by encouraging cooperative
and farmer groups to farm palms, compensating
certain interests to debts, increasing their capability
to run businesses effectively.
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แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
Action Plan: Better Living during Disturbance
in the Southern Border Provinces

การเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ดินพรุ และพื้นที่นาร้างให้นำมาใช้ประโยชน์ปลูกพืชเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสใน
การประกอบอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการปลูกปาล์มให้กับเกษตรกร
การส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันแก่สมาชิกทีเ่ ข้าร่วมโครงการ รวมทัง้ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปุย๋ ยา สารเคมีและค่าใช้จา่ ย
ในการบริหารจัดการฟาร์ม
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ผลการดำเนินงาน
1. ส่งเสริม สนับสนุน พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันแก่
สมาชิกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการใหม่ (ปีที่ 1)
จำนวน 5,553 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 61.70 ของเป้าหมายจำนวน
9,000 ไร่)
2. ส่งเสริม สนับสนุนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันของ
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเดิม (ปีที่
2-3) จำนวน 6,010 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 17.78 ของเป้าหมาย
จำนวน 33,810 ไร่)
3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อบริการสมาชิกค่าบริหารจัดการฟาร์มในลักษณะ
แปลงรวม จำนวน 8.129 ล้านบาท
ผลการดำเนิ นงานรวม (ปี ง บประมาณ พ.ศ.
2547 – 2552)
ส่งเสริม สนับสนุน พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน
78,439 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 92.28 ของเป้าหมาย จำนวน
85,000 ไร่)

An Increase in Oil Palm Plantations in
3 Southern Border Provinces
This project had objective to rehabilitate
the muddy land and reutilized desolated land to farm
palms effectively. The farmers who joined in the
palm planting project were subsidized in fertilizer,
medications, chemicals and farm management fee.
They were expected to have stabilized income in the
end.
Operational Result
The operation from 2004 to 2009
contributed to an increase in the palm planting totally
78,439 rai or 92.28% of expected land of 85,000 rai.
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ชดเชยดอกเบี้ ย แก่ ส มาชิ ก สหกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกรที่ ได้ รั บ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก สถาบั น เกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
เหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบใน 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เพื่ อ บรรเทาความ
เดือดร้อนโดยการให้พักชำระหนี้เป็นเวลา 3 ปี และลดภาระหนี้สิน ซึ่งสถาบัน
เกษตรกรสามารถนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือ
สมาชิ ก และเป็ น การเสริ ม สร้ า งระบบสหกรณ์ ใ ห้ เ ข้ ม แข็ ง เป็ น ที่ พึ่ ง ของ
มวลสมาชิกต่อไป
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ผลการดำเนินงาน
1. ชดเชยการจำหน่ า ยหนี้ ที่ เ ป็ น เงิ น ต้ น และ
ดอกเบี้ ย ของสมาชิ ก ที่ เ สี ย ชี วิ ต ออกจากบั ญ ชี ส หกรณ์
จำนวน 15 แห่ง สมาชิก 27 ราย เป็นเงิน 1.910 ล้านบาท
(คิดเป็นร้อยละ 107.41 และร้อยละ 102.08 ของเป้าหมาย
จำนวน 27 ราย และจำนวนเงิน 1.910 ล้านบาท ตามลำดับ)
2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ
ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี จำนวน 8,340 ราย จาก
สถาบันเกษตรกร 32 แห่ง จำนวนเงิน 46.329 ล้านบาท
(คิดเป็นร้อยละ 89.60 และร้อยละ 59.82 ของเป้าหมาย
จำนวน 9,308 ราย และจำนวนเงิ น 77.445 ล้ า นบาท
ตามลำดับ)

Debt Payment Recovery for Cooperatives
and Farmer Groups Affected from the Disturbance
in 3 Southern Border Provinces
This project was initiated to relieve suffering
from the debts. The members of cooperatives and
farmer groups in 3 southern border provinces
who were in debts and join the project suspended
the payment for 3 years and received the interest
compensation.
Operational Result
- The principle and interest born by the dead
members had been paid totally 1.910 million baht or
107.41 percent.
- There were 8,340 members from 32 farmer
institutions joining in the program and sharing the
interest compensation of 46.329 million baht or 89.60
percent which shared the expected result of 59.82
percent
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พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพของสถาบั น
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สนั บ สนุ นอุ ปกรณ์ การตลาด ปั จจั ยการผลิ ต
การแปรรูป รวมทั้งการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การผลิต การตลาด และการแปรรูป เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิต การตลาด และการ
แปรรู ป แก่ ส ถาบั น เกษตรกรในพื้ นที่ จั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้ ประกอบด้วย

พัฒนาศักยภาพศูนย์รวบรวมปาล์มน้ำมัน
ผลการดำเนินงาน
1) สนับสนุนการก่อสร้างอาคารรวบรวมปาล์ม
น้ำมัน พร้อมอุปกรณ์ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 2
แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 100) งบประมาณ 3.00 ล้านบาท
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดูแล เก็บเกี่ยว และ
รวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมัน จำนวน 7 แห่ง จำนวน 111 ราย
(คิดเป็นร้อยละ 100)
3) สนับสนุนการจัดจ้างพนักงานให้โรงงานสกัด
น้ำมันปาล์ม จำนวน 1 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

Improving Capacity of Farmer Institutions
in 3 Southern Border Provinces
The farmer institutions were provided
equipment, inputs, know-how and technology
of production, knowledge of marketing and
processing.

Improving Capacity of Oil Palm Plants
Operational Result
- With 3 million baht subsidy from
Cooperative Promotion Department, the facilities
for collecting oil palm were constructed equipped
with machineries.
- 111 members from 7 cooperatives
and farmer groups accomplished in workshop
on planting, harvesting and collecting oil palm.
Those were accounted 100 percent.
- The worker employment got promoted
in an oil palm extraction plant.
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สร้างความเข้มแข็งด้านการผลิต การตลาด และ
การแปรรูป ของสถาบัน
ผลการดำเนินงาน
1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิต การตลาด
การแปรรูป จำนวน 1,560 ราย (คิดเป็นร้อยละ 104.33
ของเป้าหมาย 1,500 ราย)
2) สนั บ สนุ น เงิ น อุ ด หนุ น สำหรั บ จั ด หาปั จ จั ย
พื้นฐานด้านการผลิต การแปรรูป การรวบรวม และการตลาด
ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 49 แห่ง (คิดเป็น
ร้อยละ 77.77 ของเป้าหมาย 63 แห่ง) งบประมาณ 7.345
ล้านบาท
3) สนับสนุนการก่อสร้างศูนย์คัดแยกผลไม้และ
ตะกร้าบรรจุผลไม้ จำนวน 1 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
งบประมาณ 5.034 ล้านบาท
4) สนับสนุนอุปกรณ์การเลี้ยงปลากะพง จำนวน
3 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 100) งบประมาณ 1.900 ล้านบาท
5) สนับสนุนการก่อสร้างศูนย์รวบรวมผลิตภัณฑ์
กลุ่ ม อาชี พ จำนวน 1 แห่ ง (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100)
งบประมาณ 0.346 ล้านบาท

Empowering Farmer Institutions on Production,
Marketing, Processing
Operational Result
- 1,560 members or 104.33% experienced
the technology transfer in production, marketing,
processing.
- 49 cooperatives or 77.77% got subsidy
for inputs in production, processing, collecting and
marketing.
- A cooperative or 100% got 5.034 million
baht as subsidy to construct grading and packaging
center.
- A vocational or 100% group got 0.346
million baht to construct its product distribution
center.
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พัฒนาศักยภาพการรวบรวมยางพาราของสหกรณ์
ผลการดำเนินงาน
1) สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงงานยางแผ่นดิบและอุปกรณ์
การตลาดที่ ใช้ ในการรี ด ยางแผ่ น จำนวน 8 แห่ ง (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80 ของ
เป้าหมาย 10 แห่ง) งบประมาณ 3.596 ล้านบาท
2) สนับสนุนการก่อสร้างโรงรมยางพารา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน
4 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 100) งบประมาณ 0.346 ล้านบาท
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมสมาชิกสหกรณ์ชาวสวนยาง
เกี่ยวกับธุรกิจยางพารา การรวมซื้อ รวบรวมผลผลิต และรวมขายโดยวิธีสหกรณ์
จำนวน 17 แห่ง สมาชิก 395 ราย (คิดเป็นร้อยละ 100)
Improving Capacity in Collecting Para Rubber
Operational Result
- 8 cooperatives or 100% got 3.596 million baht or 80% to
construct the raw rubber sheet plants
- 4 cooperatives or 100% got 0.346 million baht to construct
the rubber sheet smoking plants.
- 395 members from 17 cooperatives and farmer groups or
100% experienced a workshop on rubber purchasing and marketing
business.
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แผนงาน : ฟื้นฟูอาชีพและพักหนี้เกษตรกร

Action Plan: Vocation Rehabilitation and Debt Suspension
โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เพือ่ ให้เกษตรกรรายย่อยทีเ่ ป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร และมีหนีไ้ ม่เกิน 100,000 บาท ได้มกี าร
ลดภาระหนี้ โดยการลดดอกเบีย้ เงินกูล้ งร้อยละ 3 ต่อปี เป็นเวลา 2 ปี และมีโอกาสฟืน้ ฟูอาชีพเพือ่ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการชำระหนี	
้
ผลการดำเนินงาน
1. เกษตรกรสมาชิกที่มาชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการชดเชยดอกเบี้ย
จำนวน 479,223 ราย จากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1,903 แห่ง รวมเป็นเงิน 246.523 ล้านบาท
(คิดเป็นร้อยละ 43.58 และ 28.15 ของเป้าหมาย จำนวน 1,099,590 ราย และจำนวนเงิน 875.655
ล้านบาท ตามลำดับ)
2. แนะนำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดทำแผนพัฒนาอาชีพ เพื่อฟื้นฟูอาชีพสมาชิก
ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการลดภาระหนี้ให้สามารถฟื้นฟูอาชีพเดิม
หรือประกอบอาชีพใหม่ หรือสร้างแหล่งรายได้เสริม เพื่อให้มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีพ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการชำระหนี้ โดยจะดำเนินการในลักษณะกลุ่มอาชีพตามความสมัครใจของเกษตรกร
สมาชิก ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดแนวทางการดำเนินการ
Groups

Debt Reduction for Small-Scaled Farmers through Cooperatives and Farmer

This project was implemented with the objective to reduce the burden from debt
to small-scaled farmers in debt less than 10,000 baht by decreasing loan interest rate 3%
per year for 2 years in a row.
Operational Result
- 479,223 members from 1,903 cooperatives and farmer groups received the
interest compensation totally 246.523 million baht. Those got paid were 43.58% which
contributed 28.15% of expected result.
- Cooperatives and farmer groups learned were given the advices on how to set
the vocation development plan with the objective to gain more income enough to pay
debt and live on.
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แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
Action Plan: Agriculture Restructuring
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการดำเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดำเนินงาน
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 185 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ
102.78 ของเป้าหมาย 180 แห่ง)
2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 9,294 ราย (คิดเป็น
ร้อยละ 104.77 ของเป้าหมาย 8,871 ราย)
3. จัดอบรมสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8,828 ราย (คิดเป็นร้อยละ 101.21 ของ
เป้าหมาย 8,871 ราย)
4. จัดอบรมกรรมการ ประธานกลุ่ม และฝ่ายจัดการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่เข้า
ร่วมโครงการ จำนวน 3,637 ราย (คิดเป็นร้อยละ 102.69 ของเป้าหมาย 3,600 ราย) ซึ่งกรรมการ
ประธานกลุ่ม และฝ่ายจัดการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ผ่านการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น จำนวน
3,637 ราย คิดเป็นร้อยละ 102.69
Cooperative and Farmer Group Development based on Suff ificiency Economy
This project had focused on applying the sufficiency economy theory onto living
and business operation effectively.
Operational Result:
- There were 9,294 out of 8,871 members or accounted to 104.77% from 185
cooperatives and farmer groups or 102.78% joining in this project.
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รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
เกษตรกรสมาชิ ก ตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เป็นการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์
ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้
รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และวิ ช าการด้ า นการเกษตร เป็ น แหล่ง เรีย นรู้ ข อง
สมาชิกสหกรณ์ โดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
งานจริ ง ในแปลงเรี ย นรู้ (Learning by doing)
“ทำให้ดู” โดยปราชญ์ชาวบ้าน “ให้ทำดู” ในพื้นที่
ส่วนกลาง (ศูนย์เรียนรู้นิคมสหกรณ์)
Vocation Development and Better Living
based on Suff ificiency Economy
This project was conducted in land
settlement cooperatives which were developed
as learning centers in transferring technology
and agricultural technical to cooperative
members through learning by doing method.

รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ผลการดำเนินงาน
1. คัดเลือกสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,698 ราย (คิดเป็นร้อยละ 100.63 ของเป้าหมาย 3,675 ราย)
2. ฝึกอบรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,685 ราย (คิดเป็น
ร้อยละ 100.27 ของเป้าหมาย 3,675 ราย)
3. ช่วยเหลือสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจริง จำนวน 3,487 ราย (คิดเป็น
ร้อยละ 94.88 ของเป้าหมาย 3,675 ราย)
Operational Result
- 3,698 members were selected to participate in the project. They got trained to farm based on
suffif iciency economy. It was 3,487 out of 3,698 could adopt the suffif iciency economy theory into practice.
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รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์
เป็นการรณรงค์ส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง และขยายฐานกลุ่มเป้าหมายการออมให้กว้างขวางขึ้น โดยส่งเสริมให้
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
1. รณรงค์ ส่งเสริมการออมของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 913 แห่ง 1,204 ครั้ง สมาชิก จำนวน
120,608 ราย
2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการมีการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง จำนวน 158,431 ราย
จำนวนเงิน 1,738.253 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 158.43 ของเป้าหมาย สมาชิก 100,000 ราย)
3. รณรงค์ ส่งเสริมการออมของนักเรียน จำนวน 167 แห่ง จำนวน 298 ครั้ง จำนวนนักเรียน 20,749 ราย
4. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง จำนวน 20,502 คน จากโรงเรียน 173 แห่ง จำนวน
เงิน 6.973 ล้านบาท)

people.

Promotion and Development for Saving in Cooperatives System.
This project aimed at continual saving habit and instilling the saving habit to members, students, and

Operational Result
- The project was introduced to 120,608 members in 913 cooperatives and
farmer groups.
- The savings were greater continually up to 1,738.253 million baht.
- The students involved in the project were 20,502 persons with savings
of 6.973 million baht.
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รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์
เป็นการส่งเสริมให้สหกรณ์จัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อให้สหกรณ์มีกรอบ
ทิศทางในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดจาก
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาชิก กรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ รวมทั้ง
ข้ า ราชการที่ ท ำหน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ใ นพื้ นที่ ในฐานะคณะที่ ป รึ ก ษาและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำแล้วนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยกำหนด
เป็นกิจกรรมแผนงานโครงการและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ทำให้สหกรณ์
มีกรอบทิศทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ที่คำนึงถึงศักยภาพของสหกรณ์ภาย
ใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่สหกรณ์เผชิญอยู่ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานของ
สหกรณ์ดีขึ้น สมาชิกได้รับประโยชน์จากกิจกรรม แผนงาน โครงการ อีกทั้งทำให้
แต่ละฝ่ายรู้บทบาทหน้าที่ของตนที่ส่งผลให้สหกรณ์เข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของ
สมาชิกได้
Promotion on Strategy Planning
The cooperatives and farmer groups were encouraged to set
up the strategy plan as the direction of management based on the
participations from all concerned sectors. With the direction, the
cooperatives could assess their capability distinctly that leaded the
effective management.

รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลการดำเนินงาน
1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ที่จัดทำแผนกลยุทธ์ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 – 2551 ให้มีการทบทวนหรือปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน จำนวน 1,263 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 67.90 ของเป้าหมาย 1,860 แห่ง)
โดยทบทวน ปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 608 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 48.14 ของเป้าหมาย 1,263 แห่ง) แบ่งเป็น จัดทำเป็น
รูปเล่มใหม่ 399 แห่ง ทบทวนบางส่วน 209 แห่ง
2. สหกรณ์ที่มีแผนกลยุทธ์ซึ่งจัดทำตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 – 2551 นำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผลการ
ดำเนินงานแล้ว จำนวน 805 แห่ง รวม 3,060 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 43.28 ของเป้าหมาย 1,860 แห่ง)
3. ได้กำหนดให้มีการจัดทำโครงการสัมมนาเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกระบวนการบริหารเชิง
กลยุทธ์ของสหกรณ์ จำนวน 1,709 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 91.88 ของเป้าหมาย จำนวน 1,860 สหกรณ์)
Operational Result
- It was 608 out of 1,263 cooperatives had reviewed their strategy plans.
- 805 cooperatives had adopted the strategy plan into practice.
- 1,709 cooperatives accomplished the seminars on experience exchange in strategy plan
administration.
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การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
เป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือในการจัดทำบัญชีของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ให้มีงบทดลองที่ถูกต้องตามหลักบัญชีและเป็น
ปัจจุบัน และสามารถปิดบัญชีได้ตามกำหนดเวลา รวมทั้งการให้
คำแนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การเก็บเอกสารหลักฐานทาง
บัญชีที่ดีและถูกต้องแก่กรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนิน
งานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรการมีระบบการบริหารการจัดการที่
มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมภายในที่ดีโดยระบบบัญชีที่เป็นสากล
Increasing Eff ificiency in Management
This focused on contribute the accountancy of
cooperatives and farmer groups. For example; they learned
to complete trial balance in time and correctly and were
equipped with effective internal control to supervise the
accountancy and management.

รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ผลการดำเนินงาน
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือการจัดทำบัญชีและ
แนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางบัญชี
จำนวน 3,748 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 99.26 ของเป้าหมาย จำนวน 3,776 แห่ง)
แบ่งเป็น สหกรณ์ 1,416 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2,332 แห่ง ดำเนินกิจกรรม
นอกแผนเพิม่ เติม จำนวน 1,313 แห่ง รวมดำเนินการ จำนวน 5,061 แห่ง
2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดทำงบทดลองเป็นปัจจุบัน จำนวน
3,699 แห่ง แบ่งเป็น สหกรณ์ 1,451 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2,248 แห่ง
(คิดเป็นร้อยละ 97.96 ของเป้าหมาย จำนวน 3,776 แห่ง) และมีการดำเนิน
กิจกรรมนอกแผนเพิม่ เติม จำนวน 425 แห่ง รวมดำเนินการ จำนวน 4,124 แห่ง
3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีได้ตามกำหนดเวลา จำนวน
2,813 แห่ง แบ่งเป็น สหกรณ์ 955 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 1,858 แห่ง
(คิดเป็นร้อยละ 74.50 ของเป้าหมาย จำนวน 3,776 แห่ง) และสามารถปิด
บัญชีได้แต่เกินกำหนดเวลา จำนวน 15 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 1.57 ของ
เป้าหมาย จำนวน 3,776 แห่ง) และมีการดำเนินกิจกรรมนอกแผนเพิ่มเติม
จำนวน 800 แห่ง รวมดำเนินการ จำนวน 3,613 แห่ง
4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการวิเคราะห์งบทดลอง จำนวน
3,894 แห่ง และมีการดำเนินกิจกรรมนอกแผนเพิ่มเติม จำนวน 523 แห่ง
รวมดำเนินการ จำนวน 4,417 แห่ง
5. นำผลการวิเคราะห์งบทดลอง ตามข้อ 4. ไปแนะนำส่งเสริม
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 3,094 แห่ง และมีการดำเนินกิจกรรม
นอกแผนเพิ่มเติม จำนวน 404 แห่ง รวมดำเนินการ จำนวน 3,498 แห่ง

45

46

รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร
Promotion and Development of Farmer Institutions
การส่งเสริมสหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกรทั่วไป
เป็นการแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ในการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารการจัดการ การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงธุรกิจ การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของสมาชิก รวมทั้งการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นที่พึ่ง
ของสมาชิกได้และสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
ผลการดำเนินงาน
1) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตัง้ สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ตามความต้องการของประชาชน โดย
		 1. ให้คำแนะนำความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ การดำเนินงานของสหกรณ์และ
กลุม่ เกษตรกร แก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไป จำนวน 776 ครัง้ จำนวน 20,861 คน
		 2. จัดอบรมให้ความรูพ้ นื้ ฐานก่อนจดทะเบียนจัดตัง้ จำนวน 236 ครัง้ จำนวน 14,176 คน
		 3. จัดตัง้ สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร จำนวน 141 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 70.50 ของเป้าหมาย จำนวน 200 แห่ง)
		 4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งสามารถดำเนินการได้ โดยมีการจัดประชุมใหญ่
สามัญครั้งแรก และมีการดำเนินธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งประเภท จำนวน 114 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 80.85 ของเป้าหมาย ที่ได้รับ
การจดทะเบียนจัดตั้ง 141 แห่ง)
2) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริหาร
จัดการ การดำเนินธุรกิจ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขข้อบกพร่องและอื่น ๆ
		 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 11,582 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 92.25 ของเป้าหมาย
จำนวน 12,033 แห่ง)
		 2. ตรวจการสหกรณ์ในฐานะผู้ตรวจการสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง เพื่อกำกับดูแลสหกรณ์ในเรื่อง
ของการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน รวมทั้งการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ รวมถึงกฎหมายอื่นและนายทะเบียน
สหกรณ์กำหนด ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ จำนวน 5,744 แห่ง (ร้อยละ 97.41)
		 3. จัดประชุมเสวนา โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กร สมาชิก เพื่อประมวลปัญหาและกำหนด
แนวทางแก้ไขที่ชัดเจนปฏิบัติได้จริง เพื่อการแก้ปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับการดำเนินงานและธุรกิจขององค์กร จำนวน 2,036 แห่ง
สมาชิก 81,715 คน
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		 4. แนะนำ และติดตามการนำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำแผนจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 1,640 แห่ง (ร้อยละ 94.96)
		 5. แนะนำ และติดตามการใช้อุปกรณ์การตลาด สหกรณ์ ที่ได้รับเงินอุดหนุนและโครงการ ASPL จากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 692 แห่ง (ร้อยละ 98.30)
		 6. ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้ใช้เงินกู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จำนวน 2,310 แห่ง (ร้อยละ 92.40)
		 7. แนะนำ และติดตามการดำเนินงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในการเร่งรัดหนี้ของเงินทุนที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เป็นไปตามแผนการส่งคืนเงินทุน จำนวน 2,146 แห่ง (ร้อยละ 78.76)
		 8. ติดตาม ตรวจสอบ แนะนำ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่หยุดดำเนินการ และไม่พบที่อยู่ ให้สามารถดำเนิน
ธุรกิจ หรือเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี และ ติดตามผลของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี หรืออยู่
ระหว่างการชำระบัญชี การเลิก หรือสั่งเลิก จำนวน 1,759 แห่ง (ร้อยละ 81.59)
		 9. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ภายใน 30 วัน) จำนวน
6,325 แห่ง (ร้อยละ 64.69)
Cooperatives and Farmers in General
This was to develop the learning processes in order to increase the capability in administration,
management, business linkage, member participation, solution to common problems.
Operational Result
- 20,861 persons received the advice on the cooperative principles, ideology and practices.
- 14,176 persons accomplished the training on pre-establishment of cooperatives.
- There were 141 newly-established cooperatives and farmer groups.
- 114 newly-established cooperatives could hold the general assembly and started operating at least one
business.
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การอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยสมาชิกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2549
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549
และวันที่ 16 มกราคม 2550 เห็นชอบและอนุมัติในหลักการ
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ดังนี้
1) สมาชิกที่เสียชีวิตให้จำหน่ายหนี้ออกจากบัญชี
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นสูญ โดยรัฐบาลรับภาระ
ค่าใช้จ่ายแทน
2) สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ผลผลิต
ทางการเกษตรเสียหายอย่างร้ายแรง ขาดรายได้นำส่งชำระ
หนี้ ให้ ส หกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกร ให้ ได้ รั บ การพั ก ชำระหนี้
เป็นเวลา 3 ปี โดยรัฐบาลรับภาระจ่ายดอกเบี้ยแทนสมาชิก
ผลการดำเนินงาน
ชดเชยดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2549 (ดำเนินการในปีที่สาม)
จำนวน 211 แห่ ง สมาชิ ก 24,854 ราย รวมเป็ น เงิ น
168.366 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 75.15 และ 73.20 ของ
เป้าหมาย จำนวน 33,071 ราย และจำนวนเงิน 234.134
ล้านบาท ตามลำดับ)

Interest Recovery to Cooperatives and
Farmer Groups Affected from Flooding in 2006
According to the resolution by the Cabinet
on 22 August 2006 and 16 January 2007, there were
measures to help suffering members in debts:
- the government paid all debts for the dead
members
- The members who were affected from the
flooding got the debt payment suspension for 3 years.
The government would pay the interest incurred
during the time for them.
Operational Result
Up to now there have been 24,854 members
involved in the project and the government paid the
interest for them totally 168.366 million baht.
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การอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยปี 2550
ผลการดำเนินงาน
ชดเชยดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2550 ซึ่งดำเนินการในครั้งแรก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยชดเชยรวม 2 ปี คือ
1. ปีที่ 1 ชดเชยดอกเบี้ย จำนวน 124 แห่ง
สมาชิก 8,342 ราย รวมเป็นเงิน 45.953 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 56.25 และ 58.92 ของเป้าหมายสมาชิก จำนวน
14,829 ราย และจำนวนเงิน 77.989 ล้านบาท ตามลำดับ)
2. ปีที่ 2 ชดเชยดอกเบี้ย จำนวน 92 แห่ง
สมาชิก 3,349 ราย รวมเป็นเงิน 20.422 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 22.58 และ 26.75 ของเป้าหมาย จำนวน 14,829
ราย และจำนวนเงิน 76.339 ล้านบาท ตามลำดับ)

Interest Recovery to Cooperatives and
Farmer Groups Affected from Flooding in 2007
		 Operational Result
		 First Year: the government paid interest of
45.953 million baht for 8,342 members
		 Second Year: the government paid interest
of 20.422 million baht for 3,349 members
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การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
เป็นการส่งเสริม แนะนำการรวมกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม สามารถ
พึ่งตนเอง และเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก และพัฒนาศักยภาพการผลิต การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มี
มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และสร้าง
โอกาสทางการแข่งขันด้านการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งจะเป็นการสร้าง
รายได้ที่ยั่งยืนให้ชุมชน
Vocational Group Development
Cooperatives and Farmer Groups were encouraged to gain more income
through supplementary occupations and became independent. Their capability in
production was improved to reach the required standard that added value of
products and increased the competitive advantages.

ผลการดำเนินงาน
1. แนะนำ ส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนการดำเนินงาน
กลุ่มอาชีพพื้นฐาน จำนวน 194 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 97.00 ของเป้าหมาย
จำนวน 200 แห่ง)
2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่กลุ่มอาชีพพื้นฐานสังกัดได้รับเงิน
อุดหนุน เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 188 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ
94.00 ของเป้าหมายจำนวน 200 แห่ง)
3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่กลุ่มอาชีพต่อยอดสังกัดได้รับเงิน
อุดหนุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 300 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. กลุ่มอาชีพพื้นฐาน ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนแล้วสามารถ
ดำเนินงานต่อได้ จำนวน 190 แห่ง
5. กลุ่ ม อาชี พ ได้ รั บ การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการผลิ ต โดยการจั ด
ประชุมเครือข่ายการผลิตและการตลาดระดับจังหวัด จำนวน 3,157 กลุ่ม ผู้นำ
กลุ่มเข้าร่วมประชุม จำนวน 8,048 คน
		 Operational Result
		 - The vocational groups increased up to 194 accounted to
97%.
		 - Over 188 vocational groups got subsidy for inputs.
		 - 300 vocational groups got the second subsidy for product improvement.
		 - There were 8,048 vocational group members enrolled in seminar on production and marketing
network in provincial level.
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การออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์
เป็นการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรในรูปนิคม
สหกรณ์ โดยนำที่ดินที่รกร้างเสื่อมโทรม ที่คณะกรรมการ
จัดที่ดินแห่งชาติจำแนกจัดสรรเพื่อเกษตรกรรม นำมาจัดให้
ราษฎรที่ ไม่ มี ที่ ดิ น ทำกิ น หรื อ มี แ ต่ น้ อ ยไม่ เพี ย งพอแก่ ก าร
เลี้ ย งชี พ โดยการจั ด ตั้ ง นิ ค มสหกรณ์ ได้ อ าศั ย อำนาจแห่ ง
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ผลการดำเนินงาน
1. ออกหนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า ทำประโยชน์
ในที่ดิน (กสน.3) ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ จำนวน 1,220
ราย พืน้ ที่ 10,536 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 97.52 ของจำนวนพืน้ ที่
เป้าหมาย 10,804 ไร่)
2. ออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)
ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ จำนวน 2,276 ราย พื้นที่ 34,609 ไร่
(คิดเป็นร้อยละ 69.57 ของจำนวนพื้นที่เป้าหมาย 49,744 ไร่)

Issuance of Land Deed in Land Settlement
Cooperatives
This project had objective to bring the
deteriorated land back for farming, allocate them
to landless farmers and settled the areas as land
settlement cooperatives by virtue of the Land
Allocation Act in 1968.
Operational Result
- The land of 10,536 rai was allocated to
1,220 landless farmers for land utilization.
- The land over 34,000 rai was allocated to
2,276 landless farmers.

การยกระดับการศึกษาให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เป็นการทำข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในการยกระดับการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้นำ และสมาชิกของสหกรณ์
ภาคการเกษตร ในพื้นที่ดำเนินการ 75 จังหวัด
1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ผู้นำและสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัด
ได้รับทราบ จำนวน 288 ครั้ง
2. จัดประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงาน สิทธิประโยชน์ของผู้นำและสมาชิก
สหกรณ์ และการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน จำนวน 202 ครั้ง จำนวน 1,431 แห่ง
สมาชิก จำนวน 7,587 คน
Upgrading the Members’ Educational Level
This project was initiated from the agreement between Cooperative
Promotion Department and the Permanent Secretary Office of Education Ministry.
It focused on providing formal education for group leaders and members of agricultural
cooperatives in 75 provinces.
Operational Result
- The project was publicized to leaders and cooperative members 288 times.
- 7,587 leaders and members understood their privileges to access this project through the meetings
held by Cooperative Promotion Department.
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พัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ที่มีอุปกรณ์การตลาด
เป็นการสนับสนุนเพื่อพัฒนาสหกรณ์ที่มีอุปกรณ์
การตลาด (โรงสีข้าว โรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ ไซโล ฉาง
ลานตาก) ให้มีประประสิทธิภาพด้านการจัดการธุรกิจของ
สหกรณ์ โดยการเพิ่มทักษะด้านการรับซื้อ การตรวจสอบ
วัตถุดิบ ปัจจัยที่มีผลต่อการสีข้าว เทคนิคการสีข้าว การบำรุง
รักษาเครื่องจักร และการเก็บรักษาคุณภาพข้าว รวมทั้งการ
สร้างองค์ความรู้และทักษะการจัดการธุรกิจ การจัดทำแผน
ธุ ร กิ จ แผนการตลาด และการพั ฒ นาสหกรณ์ เข้ า สู่ ร ะบบ
มาตรฐานสากล (GMP)
Improving Capacity of Equipped Cooperatives
The target groups were cooperatives owned
facilities such as rice milling, seed improvement plant,
silo, rice storage, paddy exposing field. The objective
was to improve the target groups’ skills in purchasing
yields, checking quality of yields, techniques of milling
rice, machinery maintenance, storing rice, business
planning, marketing planning, and planning into GMP
markets.
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ผลการดำเนินงาน
1. จัดประชุมและอบรมผู้แทนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3
หลักสูตร ประกอบด้วย
		
1) หลักสูตร “การปรับปรุงวิธีการทำงานด้านโรงสี (On
the job training) จำนวน 264 คน (คิดเป็นร้อยละ 88 ของเป้าหมาย จำนวน
300 คน)
		
2) หลักสูตร “การตลาดเชิงรุกและการบริการลูกค้าสัมพันธ์
(CRM)” จำนวน 79 คน (คิดเป็นร้อยละ 98.75 ของเป้าหมาย จำนวน 80 คน)
		
3) ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “การจัดการธุรกิจทีม่ ปี ระสิทธิภาพ”
เป้าหมาย จำนวน 3 ครัง้ 150 คน
2. คัดเลือกสหกรณ์ที่มีอุปกรณ์การตลาด (โรงสี) ที่มีศักยภาพและ
ความพร้ อ มในการพั ฒ นาศั ก ยภาพโรงสี ส หกรณ์ เข้ า สู่ ร ะบบมาตรฐานสากล
(GMP) จำนวน 10 แห่ง
3. จัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาสหกรณ์ที่มีศักยภาพ ในการพัฒนา
ศักยภาพโรงสีสหกรณ์เข้าสูร่ ะบบมาตรฐานสากล (GMP) ซึง่ ได้ดำเนินการกำหนด
ขอบเขตการจ้างทีป่ รึกษา (TOR) เรียบร้อยแล้ว
Operational Result
- Two training courses on Rice Milling Improvement and on
Customer Relationship Marketing, and the workshop on “Effective
Business Management” were held with 493 participants.
- Ten capable cooperatives were selected into the planning into
GMP markets project. To reach the target, they had to work closely
with the consultant hired as resource person in the project.
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การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
เป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริม พัฒนาเกษตรกร
รุ่ น ใหม่ ใ ห้ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดความรู้ แ ละเทคโนโลยี ก าร
สหกรณ์ และเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีการรวมกลุ่ม
ในรูปสหกรณ์ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ
Producing New Young Farmer Generation
This project had objective to produce young
generation equipped with technology know-how and
encouraged them to form in cooperatives that could
access to the fund easily.

รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลการดำเนินงาน
1. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับสหกรณ์ ให้แก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตามที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน (สปก.)
กำหนด
		
1) หลักสูตรครบวงจร จำนวน 49 จังหวัด
เกษตรกร จำนวน 3,243 ราย
		
2) หลักสูตรเฉพาะทาง จำนวน 36 จังหวัด
เกษตรกร จำนวน 1,198 ราย
2. จัดนิทรรศการสหกรณ์ในงานเสวนาขยายผลองค์ความรู้
ตามที่ สปก.กำหนด จัดอบรม จำนวน 11 แห่ง
Operational Result
- 4,441 persons from cooperatives and farmer groups
accomplished the training courses held in collaboration
with Land Reform Offif ices and Cooperative Promotion
Department.
- 11 Exhibition Events with the theme of cooperative
development were held nationwide.
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กิจกรรมหลัก : การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Cooperative Promotion Projects by the King’s Initiatives
การส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการหลวง
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม ของประชาชนในพื้ นที่ โครงการ
หลวงโดยวิธีการสหกรณ์ การส่งเสริมการบริหารการจัดการกลุ่มที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ส หกรณ์ แ ละกลุ่ ม
เกษตรกร กลุ่มเตรียมสหกรณ์ กลุ่มอาชีพรวมถึงกลุ่มสตรีและเยาวชน
สหกรณ์ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม การอนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ผลการดำเนินงาน
แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเตรียมสหกรณ์
กลุ่มอาชีพรวมถึงกลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ ตามโครงการหลวง
เกี่ยวกับการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ กฎหมาย
ข้อบังคับและระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเผยแพร่ให้ความรู้
เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ จำนวน 35 แห่ง
(คิดเป็นร้อยละ 97.22 ของเป้าหมาย จำนวน 36 แห่ง)

รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Cooperative Promotion under the Royal Development Projects
Thai people have been very grateful for His Majesty the King’s royal
grace. He visited all over the remote areas of the country to listen to the
villagers’ problems and helps them. In view of cooperatives, he introduced
the effective approach based on the self-help and mutual-help under the
cooperative ideology, principles and practices.
To respond to the King’s initiative and continue the Royal Projects,
Cooperative Promotion Department organizes plenty of activities with aim
to develop and promote cooperative performances. On implementation to
increase the management capacity, Cooperative Promotion Department also
cooperates with other governmental organizations to integrate the cooperative
promoting jobs with other fif ields. The Cooperative Promotion Department has
40 ongoing royal projects that cover 62 cooperatives in 28 provinces.
According to the operational result, 39 of 62 target cooperatives can
hold the annual general meeting within150 days and there are 29 cooperatives
able to close the accounts according to the Registrar’s Order.
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การส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการพระราชดำริ
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของสมาชิ ก สหกรณ์ แ ละกลุ่ ม ในพื้ นที่ โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำริ ให้มีความอยู่ดีกินดีโดยอาศัยหลักการสหกรณ์ ด้วยการส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่รวมกลุ่ม
จัดตั้งเป็นสหกรณ์ สนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มในพื้นที่ เพื่อดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันตามหลักการและวิธีการสหกรณ์
ผลการดำเนินงาน
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการ
การดำเนินธุรกิจ กฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขข้อบกพร่อง และอื่น ๆ จำนวน 62 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ
96.88 ของเป้าหมาย จำนวน 64 แห่ง)
2. ตรวจการสหกรณ์ในฐานะผู้ตรวจการสหกรณ์ที่นายทะเบียนแต่งตั้งเพื่อกำกับดูแลสหกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบ
กิจการและฐานะการเงิน รวมทั้งการอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ รวมถึงกฎหมายอื่นและนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
		 1) ครั้งที่ 1 ดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย ร้อยละ 100
		 2) ครั้งที่ 2 ดำเนินการได้ร้อยละ 21.88 ของเป้าหมาย จำนวน 64 แห่ง
3. สหกรณ์ตามโครงการ สามารถนำแผนกลยุทธ์ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ จำนวน 45 แห่ง (คิดเป็น
ร้อยละ 70.31 ของเป้าหมาย จำนวน 64 แห่ง)
Cooperative Promotion under His Majesty the King’s Royal Projects
His Majesty the King established the Royal Projects in 1969 to develop high land agriculture, reduce
addictive plant cultivation and water source conservation.
To respond the King’s initiatives, the Cooperative Promotion Department has set up the projects to develop
the cooperative operation and increase the management eff ificiency of cooperatives, farmer groups and occupational
and youth groups in the Royal Project areas. There are 113 groups altogether in 9 northern provinces.
The operational result shows that 17 of 33 target cooperatives/farmer groups can hold the annual general
meeting within 150 days and 9 cooperatives can close the accounts under the Registrar’s Order.
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การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในถิ่น
ทุ ร กั น ดาร ตามพระราชดำริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต น
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็ น การปลู ก ฝั ง เรื่ อ งสหกรณ์ แ ก่ เด็ ก และ
เยาวชน โดยเริ่มจากโรงเรียนเป็นอันดับแรก จะก่อให้เกิด
ความร่ ว มมื อ ร่ ว มแรงร่ ว มใจในกลุ่ ม ของเด็ ก นั ก เรี ย น
ตลอดจนครูและประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและ
ต่ อ เนื่ อ ง เกิ ด การช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น การเห็ น
ประโยชน์ ส่ ว นรวม การรวมกลุ่ ม กั น ในการดำเนิ น
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี
ผลการดำเนินงาน
1. ตรวจเยี่ ย ม แนะนำ ด้ า นการเรี ย น
การสอนเกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จำนวน 396
โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. จัดทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์ในพื้นที่จริง
ให้กับนักเรียนที่เป็นกรรมการพร้อมครู จำนวน 5,215
คน จาก 355 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 99.56 ของ
เป้าหมาย จำนวน 5,238 คน)

รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

3. จ่ายเงินอุดหนุนปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร
กิ จ กรรมสหกรณ์ ให้ แ ก่ โ รงเรี ย นในโครงการ จำนวน 46
โรงเรียน เป็นเงิน 9.062 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 95.83
ของเป้าหมายจำนวนโรงเรียน 49 โรงเรียน) และดำเนินการ
ก่อสร้างและปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 9 โรงเรียน
4. นั ก เรี ย นได้ รั บ การฝึ ก ทั ก ษะทางด้ า นธุ ร กิ จ
การบัญชี การจดบันทึกรายงานการประชุม การแก้ไขปัญหา
ด้ ว ยวิ ธี ก ารประชุ ม การแสดงความคิ ด เห็ นต่ อ ชุ ม ชน การ
ยอมรั บ ความคิ ด เห็ น และความเป็ น ผู้ น ำ ทำให้ ส หกรณ์
นั ก เรี ย นสามารถปิ ด บั ญ ชี ได้ จำนวน 628 ครั้ ง (คิ ด เป็ น
ร้อยละ 79.29 ของเป้าหมายจำนวน 792 ครั้ง) และสามารถ
บันทึกรายงานการประชุมใหญ่ได้ถูกต้อง จำนวน 620 ครั้ง
(คิดเป็นร้อยละ 51.26 ของเป้าหมาย จำนวน 792 ครั้ง) รวม
ทั้ ง รายงานการประชุ ม คณะกรรมการได้ ถู ก ต้ อ ง จำนวน
1,207 ครั้ง
5. จำนวนนั ก เรี ย นที่ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จำนวน 52,568 คน.

Cooperative Promotion in Remote Areas
under Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirinthorn
Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirinthorn initiates to introduce the cooperative
system to schools through the specifif ic course. This
project needs the cooperation of students, teachers
and villagers. The Cooperative Promotion Department
designs the cooperative courses for 398 target schools
in 44 provinces. The main theme of the course orients
the changes in behaviors to cooperative mind rather
than profif it mind.
The operational result shows that 30 schools
are successful and plan to improve the buildings for
cooperative activities. The 46,284 students participate
in cooperative activities as members.
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การส่งเสริมกลุ่มเตรียมสหกรณ์และกลุ่มอาชีพ
สหกรณ์ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
การส่ ง เสริ ม กลุ่ ม เตรี ย มสหกรณ์ แ ละกลุ่ ม อาชี พ
สหกรณ์ ตามพระราชดำริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึง่ สมาชิกกลุม่ ส่วนใหญ่เป็นราษฎรในพืน้ ที่
ทุรกันดาร ยากจน โดยถ่ายทอดความรู้ในด้านหลักการและ
วิธีการสหกรณ์ ให้กลุ่มนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
กลุม่ ต่อไป

Promotion on Pre-cooperatives and Farmer
Groups under Her Royal Highness Princess Maha
Chakri Sirinthorn
The project had the objective to encourage
people in remote areas to form themselves in
cooperatives and to educate them in cooperative
principles and practices.

ผลการดำเนินงาน
1. กลุ่มเตรียมสหกรณ์และกลุ่มอาชีพ ได้รับการ
แนะนำ ส่งเสริม ให้มีการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
ของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง จำนวน 73 ครั้ง จำนวน 44 แห่ง
(คิดเป็นร้อยละ 77.19 ของเป้าหมาย จำนวน 57 แห่ง)
2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์และกลุ่มอาชีพ ได้รับการ
แนะนำ ส่ ง เสริ ม ให้ ก ลุ่ ม นำรู ป แบบของการสหกรณ์ ม า
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม จำนวน 46 ครั้ง จำนวน
26 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 45.61 ของเป้าหมาย จำนวน 57
แห่ง)

Operational Result
- There were 44 groups classifif ied into precooperative groups and vocational groups intent on
cooperative establishment enrolling on the courses of
cooperative introduction.
- There were 26 pre-cooperative groups
and vocational groups given advices how to apply
cooperative practice into group management.
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การพัฒนาอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
เป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิก
สหกรณ์และเกษตรกรผลิตข้าวเปลือกที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้ใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยมีผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้
1. แนะนำ และชี้แจงการดำเนินโครงการให้แก่สหกรณ์
ในพื้นที่โครงการ จำนวน 3 แห่ง จำนวน 15 ครั้ง
2. ติดตามการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์
การตลาด และการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ของสหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง
15 ครั้ง.
3. สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์การตลาดและ
อุปกรณ์การทำปุ๋ยอินทรีย์ให้สหกรณ์ จำนวน 6.316 ล้านบาท
Development in the Area of Pak Phanang River
Basin Development Project
The Ministry of Agriculture and Cooperatives have
policy to promote this project by matching the occupation
with the zone.
The Cooperative Promotion Department under the
Ministry undertakes the rice and oil palm zones by creating
the market networks and technology development for value
addition.
The operational result shows the Department grants
the budget for a 40X40 square meter rice threshing court
and a 50-ton scale to Wichienyai Agricultural Cooperative
Limited.

67

68

รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลผลิต : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาความรู้
Educating Knowledge of Cooperatives and Farmer Groups

การพั ฒ นาศั ก ยภาพสมาชิ ก สหกรณ์ แ ละกลุ่ ม ยั่ ง ยื น มี แ นวคิ ด ในการทำงานร่ ว มกั นของสมาชิ ก ภายใต้
เกษตรกร
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ดำเนินการจัดอบรม
เพื่อสร้างแนวคิด องค์ความรู้ด้านสหกรณ์ และ แล้ว จำนวน 13 หลักสูตร 137 รุ่น ผู้ได้รับการอบรม จำนวน
พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ 7,975 คน (ร้อยละ 63.78 ของเป้าหมาย จำนวน 12,503
ของสหกรณ์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย ราย) ซึ่งผู้ที่ผ่านกระบวนการอบรมดังกล่าวมีความรู้เพิ่มขึ้น
การเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50,065 ร้อยละ 97.52
คน (คิดเป็นร้อยละ 117.90 ของเป้าหมาย จำนวน 37,000
2. การสร้ า งวั ฒ นธรรมการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
คน) และผู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการพัฒนา บริหารจัดการ สหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อเสริมสร้างและ
ศักยภาพมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 96.51 ประกอบด้วย พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สร้าง
1. การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรในขบวนการ องค์ความรู้ และสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สหกรณ์ แ ละบุ ค คลทั่ ว ไป ในด้ า นบริ ห ารองค์ ก รด้ า นธุ ร กิ จ จัดการสหกรณ์ ดำเนินการจัดอบรมแล้ว จำนวน 472 รุ่น
สหกรณ์ ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและบำรุงรักษา จำนวน 37,375 คน (ร้อยละ 124.46 ของเป้าหมายจำนวน
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์และ 30,030 คน) ซึ่งผู้ที่ผ่านกระบวนการอบรมดังกล่าวมีความรู้
กลุ่ ม เกษตรกร และสมาชิ ก เพื่ อ เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นา เพิ่มขึ้นร้อยละ 98.23
ศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่าง

รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Improving Capacity of Cooperatives and Farmer

Groups
		 This project had objective to increase capacity in
business management systematically and to build up the network
of participants. There were 50,065 persons accomplishing the
training courses.
Operational Result
There were 7,975 persons accomplishing the training
course on the fif irst topic. It was higher 97.52%. While on the
second topic, there were 37,375 persons passing the course that
was increasing 98.23%.
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คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ลุ่ ม เกษตรกรสามารถ
รวมกลุ่ม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในบริหารงาน
ด้านต่าง ๆ ของกลุ่มเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Improving Capacity of Board of
Directors of Farmer Groups
The board of directors was encouraged
to consolidate the group and succeeded in
opinion exchanges for their progress.

รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลการดำเนินงาน
1. ประสานงานเพื่อดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัดและระดับอำเภอ จำนวน 76 จังหวัด
2. คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอและระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน
9,012 ราย (คิดเป็นร้อยละ 50.42 ของเป้าหมาย จำนวน 17,874 ราย)
		 2.1 ระดับอำเภอ จำนวน 7,411 ราย
		 2.2 ระดับจังหวัด จำนวน 1,601 ราย
Operational Result
- The board of directors of farmer groups in all 76 provinces had the general meetings in district
and provincial levels with 9,012 delegates.
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ผลผลิ ต : การผลิ ต สิ นค้ า เกษตรได้ รั บ
การส่งเสริมและพัฒนา
Development and Promotion of Production
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
เป็นการแนะนำ ส่งเสริม เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตภาค
การเกษตรเคมี เป็นเกษตรอินทรีย์ และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนให้เกิด
สุขอนามัยที่ดี ใช้ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล
ธรรมชาติ ประหยัดเงินตราต่างประเทศ และเป็นการสร้างโอกาสในการแข่งขันให้
ประเทศ โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร รวมทัง้ สนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาและผลิตปุย๋
อินทรีย์ หรืออินทรีย์วัตถุ มาจำหน่ายแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
และสารเคมีในการทำการเกษตร
Organic Agriculture
The cooperatives and farmer groups were encouraged to shift
from chemical agriculture to organic agriculture. The habit of consumption
should be changed by regard of good sanitary, balance in nature, saving
and competitive competency.

รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลการดำเนินงาน
1. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่สมาชิกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร จำนวน 2,463 ราย (คิดเป็นร้อยละ 109.46 ของเป้าหมาย
2,250 ราย)
2. สนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหา
และผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรืออินทรียวัตถุ มาจำหน่ายแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร
เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีในการทำการเกษตร จำนวน 525 แห่ง
สมาชิก 14,433 ราย (คิดเป็นร้อยละ 99.44 และ 100.23 ของเป้าหมาย
จำนวน 528 แห่ง สมาชิก 14,400 ราย ตามลำดับ)
3. สนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนิน
ธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้จากการทำ
เกษตรอินทรีย์ จำนวน 32 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. สมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินอุดหนุนจัดหาปุ๋ยมาจำหน่าย
มีการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี จำนวนร้อยละ 68.34 (เป้าหมาย จำนวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)
Operational Result
- There were 2,463 members of cooperatives and
farmer groups trained on organic agricultural practices.
- 525 farmer groups got subsidy to provide organic
fertilizers to their members.
- 32 cooperatives and farmer groups got subsidy as
working capital of marketing business.
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การส่ ง เสริ ม การผลิ ต สิ น ค้ า มาตรฐานและ
ปลอดภัยของสถาบันเกษตรกร
เป็นการแนะนำ ส่งเสริม เพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจอันถูกต้อง เรื่องความปลอดภัยของอาหารแก่สหกรณ์
กลุ่ ม เกษตรกร และสมาชิ ก ที่ ด ำเนิ นการเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
อาหารทั้งด้านการผลิตและการให้บริการ รวมทั้งส่งเสริมให้
สหกรณ์ กลุ่ ม เกษตรกร และสมาชิ ก มี ก ารพั ฒ นาและ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต สิ นค้ า เกษตรและอาหารให้ มี
มาตรฐานและปลอดภัย
Standard and Safe Products
The cooperatives and farmer groups should
have correct understanding on food safety and
attached the importance on clean production and
good service.

รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลการดำเนินงาน
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้ามาตรฐานและปลอดภัยแก่สมาชิก
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 9,853 ราย (คิดเป็นร้อยละ 105.77 ของ
เป้าหมาย จำนวน 9,315ราย)
2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ผ่านการอบรม สามารถ
พัฒนาการผลิต และยื่นการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 8,258 ราย (คิดเป็นร้อยละ 83.81 ของเป้าหมายที่ผ่านการอบรม จำนวน
9,853 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 88.65 ของเป้าหมายรวม จำนวน 9,315 ราย)
3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ในปี
2552) จำนวน 750 ราย.
Operational Result
- There were 9,853 members of cooperatives and farmer
groups trained on technology with clean production for food safety.
- After training, there were 8,258 members of cooperatives
and farmer groups eligible to apply for food safety certificate.
- In 2009, it was 750 members achieving the food safety
certificate.
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การพัฒนาสินค้าภายใต้มาตรฐาน อย. หรือ Q
เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสินค้าของ
มวลสมาชิกสหกรณ์ให้ได้รับมาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) และส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
Q เพื่อสร้างความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภค
นอกจากนั้ น สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานจะได้ รั บ
การยอมรับจากตลาดมากยิ่งขึ้ น ส่งผลให้ เกิดการเพิ่มมูล ค่า
สามารถขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักได้ ซึ่งจะ
สร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ส มาชิ ก ของสหกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกร
รวมทั้งกลุ่มในสังกัด
Product Development towards Food and Drug
Administrator (FDA)
The project aimed at developing the quality
of products to reach the required standard by Food
and Drug Administration (FDA) and Q standard by
Ministry of Agriculture and Cooperatives. This would
lead to recognition from markets, value added, the
expansion of marketing channels.

รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลการดำเนินงาน
ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์ ได้รับมาตรฐาน อย. จำนวน
323 ผลิ ต ภั ณฑ์ 3 (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 152.35 ของเป้ า หมาย 212
ผลิตภัณฑ์) และได้มาตรฐาน Q จำนวน 318 ราย (คิดเป็นร้อยละ
149.29 ของเป้าหมาย 213 ราย)8. หลักการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าเกษตร
Operational Result
The 323 products reached the requirements for
food safety by Food and Drug Administration, and 318
products achieved the Q Certificate.
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กิจกรรมหลัก : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า
เป็นการแนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสังกัดสหกรณ์หรือกลุ่ม
เกษตรกรให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน โดยการสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุน
พัฒนาบรรจุภัณฑ์และพัฒนาโรงเรือน
ผลการดำเนินงาน
1. แนะนำ ส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายปี 2552 ที่ได้รับ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และปรับปรุงโรงเรือน จำนวน 131 แห่ง 481 ครั้ง (เป้าหมาย จำนวน
131 แห่ง)
2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ นการดำเนิ นงาน (สหกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกรที่ ก ลุ่ ม
เป้าหมายในสังกัดได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดทำบรรจุภัณฑ์) จำนวน 76 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 76
ของเป้าหมาย จำนวน 100 แห่ง)
3. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ นการดำเนิ นงาน (สหกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกรที่ ก ลุ่ ม
เป้าหมายในสังกัดได้รับเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาโรงเรือน) จำนวน 24 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ
77.42 ของเป้าหมาย จำนวน 31 แห่ง)
4. การเข้าแนะนำ ส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และปรับปรุงโรงเรือนปี 2551 จำนวน 118 แห่ง 335 ครั้ง (คิดเป็น
ร้อยละ 92.19 ของเป้าหมาย จำนวน 128 แห่ง)
5. ผลิ ต ภั ณฑ์ ข องกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น โรงเรื อ นในปี ที่ ผ่ า นมา
(ปี 2551) จำนวน 28 แห่ง มีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้การรับรองมาตรฐาน อย. แล้ว
จำนวน 27 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 96.43 ของเป้าหมาย จำนวน 28 แห่ง)

รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

(FDA)

Product Development towards Food and Drug Administrator

The project aimed at developing the quality of products to reach
the required standard by Food and Drug Administration (FDA) and Q
standard by Ministry of Agriculture and Cooperatives. This would lead
to recognition from markets, value added, the expansion of marketing
channels.
Operational Result
- 131 cooperatives and farmer groups accomplished the course
on packaging development and production house improving.
- 76 cooperatives and farmer groups got subsidy to improve
packaging.
- 24 cooperatives and farmer groups got subsidy to develop
production houses.
- 118 cooperatives and farmer groups were given more advices
on packaging and production house after receiving subsidy.
- 27 cooperatives and farmer groups achieved the safety house
production certificate issued by Food and Drug Administration after
receiving subsidy.
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รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออก
ในทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ 2 (ปี 2552 - 2556)
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตให้เหมาะสม
ต่อการผลิตข้าวหอมมะลิ และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
การตลาดในข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ รวมทั้ง เพิ่มรายได้ให้แก่
เกษตรกร
Mali Rice Growing in Kula Ronghai Field for
Export, Phase II (Year of 2009 – 2113)
The project focused on improving the rice
growing in line with customers’ behaviors and market
demand.
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ผลการดำเนินงาน
1. จั ด ฝึ ก อบรมผู้ แ ทนสหกรณ์ ใ นหลั ก สู ต รกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร
ช่องทางการตลาด หลักสูตรการบริหารธุรกิจตลาดกลาง และหลักสูตรการจัดทำ
แผนธุรกิจข้าวเปลือก จำนวน 112 ราย (คิดเป็นร้อยละ 103.70 ของเป้าหมาย
ผู้แทนสหกรณ์ จำนวน 108 คน)
2. จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ เจรจาธุรกิจตลาดข้าวเปลือกให้
สหกรณ์ที่มีโรงสี และจัดกิจกรรมการขาย เพื่อขยายช่องทางการตลาด จำนวน 4
ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของเป้าหมาย จำนวน 6 ครั้ง)
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการระดมสมองเพื่อพัฒนาและสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์การทำงานร่วมกันในลักษณะ “คลัสเตอร์”
แก่สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง สมาชิก 316 ราย
(คิดเป็นร้อยละ 50 และ 63.20 ของเป้าหมาย จำนวน 4 ครัง้ สมาชิก จำนวน 500 คน)
4. จ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้ (เป้าหมาย จำนวน 1 คณะ)
5. จ้างที่ปรึกษาวางกรอบการดำเนินงาน และดำเนินการพัฒนา
“คลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” (เป้าหมาย จำนวน 1 คณะ)
Operational Result
- 112 cooperative members got trained on marketing
strategy, central market administration, and paddy business planning.
- There were 4 events organized to introduce central
market business to cooperatives possessing rice mills and to mach
buyers and sellers of rice markets.
- There were 2 workshops held to brainstorm and
comprehend cooperatives and farmer groups on cluster working.
- A consultant was hired to develop a new product of Mali
rice grown in Kula Ronghai Field.
		- A consultant was hire to set the action plan for cluster
working in growing rice in Kula Ronghai Field.

รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

การบริหารจัดการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกร
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรทำธุรกิจด้าน
การตลาดผลไม้คณ
ุ ภาพ และสร้างโอกาส รักษา และขยายตลาดผลไม้
คุณภาพของสถาบันเกษตรกร ภายใต้ธุรกิจตามกลไกตลาด โดยการ
ประสานช่องทางการตลาด การจัดทำแผนธุรกิจและการเงิน จัดเวที
เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ การประชาสัมพันธ์ และการสนับสนุน
เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับเป็นทุนหมุนเวียน
Fresh Fruit Control by Farmer Groups
The cooperatives and farmer groups were encouraged
to increase the competitive competency and operated
business by regard of demand and supply. Through the
government support, they were introduced to new market
channels, business planning and the source of loans with
low interest.

83

84

รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลการดำเนินงาน
1. เสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจด้านผลไม้ของ
สถาบันเกษตรกร และสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรดำเนินธุรกิจตามกลไกทางการตลาด โดยการ
สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้สามารถรวบรวมผลไม้ในพื้นที่ 17 จังหวัด จำนวน 76 แห่ง
ปริมาณผลไม้ 30,000 ตัน
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้ที่มีคุณภาพ โดย
		
1) จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจรวบรวม
และจำหน่ายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร จำนวน 1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมาย จำนวน
2 ครัง้ )
		
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ผลิต
เพื่อสร้างช่องทางการตลาดและจำหน่ายผลไม้ (เป้าหมายจำนวน 2 ครั้ง)
		
3) สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมและ
จำหน่ายผลไม้จากสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์
จำนวน 200 ล้านบาท ให้สถาบันเกษตรกรในภาคตะวันออก 90 ล้านบาท ภาคเหนือ 60 ล้านบาท
และภาคใต้ 50 ล้านบาท)

รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

		
4) การประสานและเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อกระจายผลผลิต โดยมี
ตลาดเป้าหมาย ได้แก่ ห้างค้าปลีก (Modern Trade) ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการทั่วไป เครือข่าย
สหกรณ์ (เป้าหมาย จำนวน 30,000 ตัน)
		
5) สนับสนุนและส่งเสริมการขายผลผลิต โดยการประชาสัมพันธ์ผลไม้
และส่งเสริมการขายผลไม้ตามฤดูกาล โดยจะดำเนินการในช่วงที่ผลไม้ออกสู่ตลาดเป็นจำนวน
มากในเดือน พฤษภาคม และสิงหาคม 2552 โดยจัดจำหน่ายที่
เจ เจ มอลล์ ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ของวันที่ 9-10, 16-17, และ 23-24 พฤษภาคม 2552
ซีคอนสแควร์ “ไทยแลนด์แดนผลไม้ ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2552
Operational Result
76 farmer groups were selected to participate in increasing fruit
competitive competency program through workshops on pre-business and loans
with low interest. They were also introduced to new markets, exporters and
entrepreneurs for increasing market channels.
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กองทุนพัฒนาสหกรณ์

Cooperative Fund Development
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ
สหกรณ์ในด้านการผลิต การตลาด สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จำเป็น ตลอดจนช่วยเหลือฟื้นฟูธุรกิจสหกรณ์และอาชีพของ
สมาชิก รวมทั้งเป็นกลไกสนับสนุนนโยบายของรัฐที่จะแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนเป็นเงินทุนหมุนเวียน
อัตราดอกเบี้ยต่ำให้แก่สหกรณ์ไปดำเนินธุรกิจตามกลไกตลาด

รายงานประจำปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลการดำเนินงาน
อนุมัติเงินให้สหกรณ์กู้ยืม รวมทั้งสิ้น จำนวน 581 แห่ง จำนวน 644 สัญญา
จำนวนเงิน 1,299.670 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 49.99 ของวงเงินกู้ยืมปี 2552 จำนวน
2,600 ล้านบาท) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน สหกรณ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. สนับสนุนการขยายโอกาสทางธุรกิจ จำนวน 385 สหกรณ์ วงเงิน 936.198
ล้านบาท แยกเป็น	
		
1.1 สนับสนุนโครงสร้างปัจจัยพื้นฐาน จำนวน 8 สหกรณ์ วงเงิน
43.339 ล้านบาท
		
1.2 สนับสนุนการผลิตและการตลาด 377 สหกรณ์ วงเงิน 892.859
ล้ า นบาท ได้ แ ก่ การรวบรวมผลผลิ ต และแปรรู ป (173 สหกรณ์ วงเงิ น 450.520
ล้านบาท), จัดหาสินค้า (181 สหกรณ์ วงเงิน 320.79 ล้านบาท) และเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตการตลาดของสหกรณ์โคนม (23 สหกรณ์ เป็นเงิน 121.549 ล้านบาท)
2. สนับสนุนเพื่อขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของสมาชิก จำนวน 152 สหกรณ์
วงเงิน 183.955 ล้านบาท แยกเป็น
		 2.1 สนั บ สนุ น โครงการตามนโยบาย จำนวน 44 สหกรณ์ วงเงิ น
179.517 ล้านบาท แยกเป็น
			 2.1.1 โครงการฯ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมั่ นคงของสหกรณ์
ขนาดเล็ก จำนวน 17 สหกรณ์ วงเงิน 40.167
ล้านบาท
			 2.1.2 การแก้ไขปัญหาผลไม้ จำนวน 13 สหกรณ์ วงเงิน
91.5 ล้านบาท
			 2.1.3 โครงการเป็ดไล่ทุ่ง จำนวน 2 สหกรณ์ วงเงิน 1.550
ล้านบาท
			 2.1.4 โครงการ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองปี 2552
จำนวน 12 สหกรณ์ วงเงิน 46.30 ล้านบาท

According to the
Cooperative Act in 1999,
Cooperative Fund Development was
founded to contribute cooperatives’
production, marketing, fundamental
infrastructure. The programs to
rehabilitate cooperative businesses
were launched by government
financial support as working capital.
The interest rate of such loans
could help cooperatives to perform
their businesses by regard of
market mechanism.
Operational Result
- 581 cooperatives were
granted to the loans of 1,299
million baht as working capital in
facilities, production and marketing.
- 152 cooperatives were
granted to the loan of 183.955
million baht as funds to initiate
new production projects, to solve
yield problems, etc.
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การคัดเลือกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2552
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี น โยบายให้ ส่ ว นราชการในสั ง กั ด
ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น แต่ละสาขา
อาชีพ/ประเภท เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผ ลงานดี เด่ น ให้ ป รากฏต่ อ สาธารณชนและเป็ นตั ว อย่ า งแก่
สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์อื่นๆ รวมทั้งเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรและ
สหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะได้เข้ารับ
พระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพระราชพิธีพื ช มงคลจรดพระนั ง คั ล แรกนาขวั ญ ประจำปี
ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการแนะนำส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ อำนวยประโยชน์และให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งผลให้
ประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นจึงได้ดำเนินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรในความรับผิดชอบตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำหรับปี 2552 ได้ดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ นำเสนอคณะกรรมการระดับ
กระทรวง พิจารณาตัดสินเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 3 กลุ่ม
ทั้งนี้ เพื่อเป็นยกย่องเกียรติคุณและผลงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ กรมฯ ได้จัดสรรเงินสนับสนุนให้
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552 เพื่อใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
จำนวนแห่งละ 100,000 บาท จำนวน 10 แห่ง เป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รายชื่อสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552 มีดังนี้
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
1. สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ได้แก่
2. สหกรณ์โคนม
ได้แก่
3. สหกรณ์นิคม
ได้แก่
4. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ
ได้แก่
		
5. สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป ได้แก่
7. สหกรณ์ร้านค้า
ได้แก่
กลุ่มเกษตรดีเด่นแห่งชาติ
1. กลุ่มเกษตรกรทำนา
2. กลุ่มเกษตรกรทำสวน
3. กลุ่มเกษตรกรทำไร่

สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด
จังหวัดพัทลุง
สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินลำพญากลาง จำกัด จังหวัดสระบุรี
สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด
จังหวัดกระบี่
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้าย
จังหวัดอุตรดิตถ์
วัดพญาปันแดน จำกัด	
สหกรณ์กองทุนสวนยางควนหมากพัฒนา จำกัด จังหวัดสงขลา
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด
จังหวัดสิงห์บุรี

ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาท้ายตลาด
ได้แก่ กลุม่ เกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์
ได้แก่ กลุม่ เกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดยะลา
จังหวัดเชียงใหม่
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การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4
ประเด็นสหกรณ์คุณธรรม
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพกับศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
ในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “ฝ่าวิกฤต ด้วยธุรกิจคุณธรรม”
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับเป็นเจ้าภาพในประเด็นสหกรณ์คุณธรรม โดยร่วมจัดงานทั้งในระดับภาคและ
ระดับชาติ จัดนิทรรศการ จัดทำบทความทางวิชาการ จัดเวทีขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำหนดประเด็นวิวาทะ
“มุ่งสู่คุณธรรม” ในการจัดสัมมนาเวทีย่อย พร้อมทั้งนำเสนอประเด็นคุณธรรมต่อเวทีสมัชชาคุณธรรมระดับภาค และ
ระดับชาติ โดยมีการจัดงานดังนี้
การจัดกิจกรรมประเด็นสหกรณ์คุณธรรม ได้กำหนดให้มกี ารคัดเลือกสหกรณ์คณุ ธรรม โดยใช้กรอบแนวความ
คิดในการคัดเลือก 2 ประการ คือ
ประการแรก วิธีการนำหลักการสหกรณ์ไปใช้ในการดำเนินงาน
ประการที่สอง วิธีการนำหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของสหกรณ์ไปใช้
					
ในการดำเนินงาน ซึ่งกำหนดไว้ 4 ด้าน คือ
					
ด้านที่ 1 ด้านสมาชิก (ทั้งในฐานะที่เป็นเจ้าของและ
						
ผู้ใช้บริการ)
					
ด้านที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายจัดการ
					
ด้านที่ 3 ด้านชุมชนและสังคม
					
ด้านที่ 4 ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
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กลุ่มเป้าหมายในการคัดเลือกสหกรณ์คุณธรรม พิจารณาจากสหกรณ์ที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติ ปี 2552 และผ่านเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติระดับกระทรวง
ผลการคัดเลือกสหกรณ์คุณธรรม มีดังนี้
รางวัลโล่สหกรณ์คุณธรรม จำนวน 3 สหกรณ์ ได้แก่
(1) สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินลำพญากลาง จำกัด
จังหวัดสระบุรี
(2) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
จังหวัดกาฬสินธุ์
(3) สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด
จังหวัดกระบี่
รางวัลชมเชยสหกรณ์คณ
ุ ธรรม จำนวน 14 สหกรณ์ ได้แก่
(1) สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อย จำกัด
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
(2) สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด
จังหวัดนครราชสีมา
(3) สหกรณ์นิคมปากน้ำ จำกัด
จังหวัดกระบี่
(4) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จำกัด
จังหวัดพังงา
(5) สหกรณ์กองทุนสวนยางควนหมากพัฒนา จำกัด
จังหวัดสงขลา
(6) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด
จังหวัดชลบุรี
(7) สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
จังหวัดอุตรดิตถ์
		 บ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด					
(8) สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังด้ง จำกัด
จังหวัดกาญจนบุรี
(9) สหกรณ์ผู้ใช้น้ำเสาไห้ จำกัด
จังหวัดสระบุรี
(10) สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด
จังหวัดสุพรรณบุรี
(11) สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด
จังหวัดฉะเชิงเทรา
(12) สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด
จังหวัดพัทลุง
(13) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
จังหวัดสงขลา
(14) ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด
จังหวัดสิงห์บุรี
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การบริหารจัดการผลไม้ของสถาบันเกษตรกร ปี 2552
ผลไม้นับเป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ทั้งด้านการผลิตและการตลาด ในขณะที่ผู้ประกอบการ
ให้ความสำคัญกับคุณภาพผลไม้และความสามารถในการส่งมอบสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง การสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ทางธุรกิจ จะเป็นช่องทางรองรับผลผลิตสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการรวบรวมและจำหน่ายผลไม้คุณภาพตามที่แต่ละตลาดต้องการและสามารถพัฒนาเป็นตลาดที่ยั่งยืน ภายใต้ธุรกิจ
ตามกลไกตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด ด้วยระบบเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่าง
สถาบันเกษตรกรกับสถาบันเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรกับผู้ประกอบการ ด้วยหลักการทุกฝ่ายรับผลประโยชน์
ร่วมกัน เพื่อผลประโยชน์ของมวลสมาชิก โดย
1. เสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจด้านผลไม้ของสถาบันเกษตรกร
พร้อมรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า โดยจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การพัฒนาระบบตลาด สนับสนุนการระบายสินค้า เพื่อให้ได้ราคาที่สูงขึ้น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรเป็นผูผ้ ลิตและจำหน่ายผลไม้ทมี่ คี ณุ ภาพ โดยการรณรงค์และอบรม
ให้ความรูแ้ ก่สมาชิกเกษตรกรในสถาบันเกษตรกร จำนวน 72 แห่ง ในการผลิตผลไม้ให้ได้ตามมาตรฐาน GAP และอบรม
ให้ความรูแ้ ก่ผนู้ ำสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกต่อความปลอดภัยด้านสินค้าผลไม้ของสถาบัน
เกษตรกร” จำนวน 81 แห่ง เพือ่ ให้สามารถนำความรูไ้ ปแนะนำและส่งเสริมให้สมาชิก สามารถผลิตสินค้าผลไม้คณุ ภาพที่
มีความปลอดภัย (GAP) ได้
3. สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำแก่สหกรณ์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมและจำหน่ายผลไม้
จากสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ โดยสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์จำนวน 200 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1 ต่อปี
4. ช่วยประสานและเพิ่มช่องทางการตลาด ให้แก่สถาบันเกษตรกรกับเครือข่ายสหกรณ์ ผู้ค้าภายในประเทศ
บริษัทผู้ส่งออก และห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เพื่อกระจายผลผลิตปริมาณ 30,000 ตัน
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5. สนับสนุนและส่งเสริมการขายผลผลิต โดยการประชาสัมพันธ์ผลไม้ และส่งเสริมการขายผลไม้ตามฤดูกาล
6. สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรดำเนินธุรกิจตามกลไกทางการตลาดปกติ โดยให้สถาบันเกษตรกรดำเนิน
ธุรกิจตามศักยภาพของตนเอง เกิดการเรียนรู้ปัญหาอุปสรรค เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขอันนำมาสู่การพัฒนาขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกร ปี 2552 ให้เจ้าหน้าที่และ
กรรมการของสถาบันเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ จำนวน 59 คน
โดยมาจากผู้แทนสถาบันเกษตรกร 30 แห่ง 32 คน ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 27 คน จัดประชุมเสริมสร้างเครือข่าย
สถาบันเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้ โดยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้ จำนวน 36 แห่ง 119 คน และจัดประชุม
เสริมสร้างเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมเจรจาการค้าผลไม้กับ
ผู้ประกอบการค้าผลไม้ส่งออกโดยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม
จำนวน 12 แห่ง 45 คน

ผลการรวบรวมผลไม้ของสถาบันเกษตรกร
ผลการรวบรวมและจำหน่ายของสถาบันเกษตรกรในปี 2552 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2552) มี
สถาบันเกษตรกรรวบรวมผลไม้ จำนวน 87 แห่ง ใน 16 จังหวัด สามารถรวบรวมผลไม้ที่เป็นผลไม้หลักได้ จำนวน
36,681 ตัน คิดเป็นมูลค่า 559.5 ล้านบาท ดังนี้
ปี
2548
2549
2550
2551
2552

ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ภาคเหนือ
รวม
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
(ต้น) (ล้านบาท) (ต้น) (ล้านบาท) (ต้น) (ล้านบาท) (ต้น) (ล้านบาท)
8,492 112.63
1,878
25.38
7,989 115.29 18,359 253.30
5,950 122.76
762
11.72
5,992
74.22 12,704 208.70
14,989 247.13
7,696
83.96
6,073
61.05 28,758 392.14
17,526 296.09
1,802
29.02
6,410
99.80 25,738 424.91
19,936 339.77
7,526
75.73
9,219 114.00 36,681 559.50
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การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เห็นความสำคัญในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้า
มามีบทบาทในการสนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้
กำหนดแผนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ
กลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถ
เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สินค้าและบริการให้แก่
สมาชิก และบุคคลทั่วไปได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนโปรแกรมที่ใช้จัดทำ
เว็บไซต์ จัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับเจ้าหน้าที่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ทำ
หน้าที่ webserver สำหรับใช้เก็บข้อมูลและให้บริการเว็บไซต์ และให้คำปรึกษาในการ
จัดทำเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
แผน

มีเป้าหมายให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ จัดทำเว็บไซต์ จำนวน 1,275 แห่ง ในระยะเวลา 6
ปี (ปี พ.ศ. 2550 – ปี พ.ศ. 2555)

ผลงาน จัดอบรมเว็บไซต์ให้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ โดยใช้โปรแกรมเทมเพลตเว็บไซต์ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 665 แห่ง เป็นของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 365 แห่ง
ประโยชน์ที่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ได้รับ คือ สามารถเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น
สินค้าและบริการ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไป ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วและตลอดเวลา
ประโยชน์ที่สมาชิก และบุคคลทั่วไปได้รับ สามารถเข้าถึงข้อมูล ภาพ และเสียง ที่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ
กลุ่มอาชีพ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา และรวดเร็วยิ่งขึ้น
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ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน ประจำปี 2553

สร้างองค์กร
ด้วยธรรมาภิบาล

สร้างงาน
สร้างรายได้

สร้างความ
โปร่งใส
ตรวจสอบได้

สานต่อ
ความเข้มแข็ง

พัฒนาองค์กร
พัฒนาบุคลากร
พัฒนาผลิตภัณฑ์

ก้าวสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่มั่นคงยั่งยืน

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง
ประเทศไทยเข้มแข็ง

กิจกรรมหลัก
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

พัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกร
รายย่อย

1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและ
เกษตรกร

แผนปฏิบัติงาน
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแก่
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของ
เกษตรกรรายย่อย

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

1.1 ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วไป
1.2 ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
1.3 จัดที่ดินทำกินและการกระจายกรรมสิทธิ์
1.4 นิคมการเกษตร
1.5 สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
1.6 บริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ
1.7 ให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินผู้ประสบภัย
1.8 พัฒนาผู้นำกลุ่มอาชีพของสหกรณ์
1.9 ส่งเสริมสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรให้มคี ณุ ธรรม
1.10 พัฒนาระบบมาตรฐานฯบริหารจัดการภายใน
สหกรณ์
1.11 เสริมสร้างเครือข่ายการค้าของสถาบัน
เกษตรกร
1.12 พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA)
1.13 พัฒนาบุคลากรกรมฯ
1.14 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรอง
1.1 แนะนำ ส่งเสริม การผลิตการตลาดและการ
แปรรูปแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต การตลาด และการ
แปรรูปในสถาบันเกษตรกร
สนับสนุนเงินชดเชยดอกเบีย้ สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
2,000 แห่ง สมาชิก 950,000 ราย

สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับเงิน
อุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 58
2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 41
3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา
ยกระดับสูงขึ้นร้อยละ 20
4. สหกรณ์สามารถประชุมใหญ่ได้ภายใน
150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีร้อยละ 85
5. ร้อยละ 50 ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมี
การเพิ่มของปริมาณธุรกิจ
6. ร้อยละ 45 ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ
กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
7. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
245 แห่ง

ตัวชี้วัด
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาอาชีพ 2,070 ราย

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
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พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม 1.
เกษตรกร
2.

1. พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับสินค้าของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
2. ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์และ
สินค้าปลอดภัย

5. การพัฒนาเกษตรกรและสมาชิก

6. การส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
สหกรณ์

2.2

2.1

1.5

1.4

1.1
1.2
1.3

4.

1.
2.
3.

2.3
2.4

2.1
2.2

ส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ตา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมหลัก
2. สร้างคุณค่าสหกรณ์ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ

แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรมรอง
ตัวชี้วัด
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
ส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์
ส่งเสริมการนำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์สู่การ
ปฏิบัติ
ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
1. สหกรณ์สามารถประชุมใหญ่ได้ภายใน
ส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการหลวง
150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีร้อยละ
ส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจาก
100
พระราชดำริ
2. สหกรณ์ตามโครงการฯ ไม่มีการทุจริต
ส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริสมเด็จ
3. กลุ่มเตรียมสหกรณ์และกลุ่มอาชีพและกลุ่ม
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
สตรี และเยาวชนดำเนินกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง
อบรมบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1. เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการ
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการกลางกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 35,000 ราย
เกษตรกร
2. ผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 80
ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและ
พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ที่มีอุปกรณ์การตลาด กลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมผ่านเกณฑ์
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ มาตรฐาน (อย. GMP) ร้อยละ 15
มาตรฐาน
ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการตลาดผลไม้
ของสถาบันเกษตรกร
ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
คุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้และทุ่ง
สัมฤทธิ์
ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในสถาบัน
เกษตรกร
ส่งเสริมการผลิตสินค้ามาตรฐานและปลอดภัย
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