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พระราชด�ารัส พระราชทานแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ�ากัด
ณ ส�านักงานสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ�ากัด

วันเสาร์ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๑

ศาสตร์พระราชา 
สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน
ด้วยระบบสหกรณ์

“..การอยู่เป็นสหกรณ์นี้ เคยพูดมาเเล้วนานเเล้วหลายครั้งเเล้วว่า แปลว่าร่วมกัน อยู่ร่วมกัน

ท�างานด้วยกัน คือ “สห” ก็ “ด้วยกัน” “กรณ์” ก็ “ท�างาน” ท�างานด้วยกัน ท�างานด้วยกันส�าหรับอะไร

ก็ส�าหรับให้มีความสุข คือ มีกินมีอยู่ อันนี้ก็เท่ากับช่วยตัวเอง ถ้าอยากให้มีผลดี ทุกคนที่เป็น

สมาชิกสหกรณ์ หมายถึง ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็ก ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย จะต้องคิดดูว่า เรามีชีวิตท�าไม

เราอยากได้อะไร เเละจะท�าอย่างไร สหกรณ์นี้ก็เท่ากับเป็นหนึ่ง จะต้องท�าทุกอย่าง จะต้องท�ามาหากิน

เพาะปลูก เเล้วก็เมื่อเพาะปลูกเเล้วก็ต้องขายได้ เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อาจจะมีความไม่สบาย ป่วยไข้

เบียดเบียนได้บ้าง ก็ต้องรักษา นอกจากนี้ก็ต้องรักษาความเรียบร้อย ป้องกันอันตรายที่จะมีมา

เพราะว่าอาจจะมีผู้ร้ายเข้ามาได้ ทั้งหมดนี้เป็นงานของสหกรณ์..”
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	 เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ได้มาบรรจบ	
ครบรอบเป็นปีท่ี	49	ในวันศุกรท่ี์	1	ตุลาคม	2564	กรมส่งเสรมิสหกรณ์
จึงได้จัดท�าหนังสือเล่มนีข้ึ้น	 เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 ท่ีมีความสอดคล้อง			
และเช่ือมโยงยุทธศาสตรช์าติ	ยุทธศาสตรท่ี์	2	ด้านการสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขัน	และยุทธศาสตรท่ี์	4	ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม		รวมท้ังการด�าเนินงานโครงการตามนโยบายส�าคัญของรฐับาล
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ในปงีบประมาณ	พ.ศ.	2564	โดยมุ่งส่งเสรมิ	
สนับสนุน	ก�ากับ	ดูแล	และพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	
เป็นท่ีพ่ึงให้กับสมาชิก	ยกระดับคุณภาพชีวิต	มีอาชีพท่ีม่ันคง	สรา้งรายได้
อย่างย่ังยืน	แม้ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา
2019	 จะท�าให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจครัง้ย่ิงใหญ่	 พลังแห่งการขับเคล่ือน
ขบวนการสหกรณ์	 นับว่าเป็นฟันเฟอืงส�าคัญส�าหรบัมวลสมาชิก	 ท่ีจะสามารถ
ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาแห่งวิกฤตนีไ้ปด้วยกัน
	 คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างย่ิงว่า	 หนังสือเล่มนีจ้ะเป็นก�าลังใจส�าคัญ
ท่ีท�าให้บุคลากรทุกท่านภาคภูมิใจในเส้นทางแห่งการท�างาน	เพ่ือประโยชน์
ของประชาชน	 และมีก�าลังกายก�าลังใจในการขับเคล่ือนสรา้งสรรค์	 พัฒนางาน
ส่งเสรมิสหกรณ์ให้ก้าวหน้าต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 	 คณะผู้จัดท�า
	 	 	 	 	 	 	 						กันยายน	2564

ค�ำน�ำ
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ผู้บรหิำรกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์
ประจ�ำปี 2564

รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์
DEPUTY MINISTER OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES

รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์
DEPUTY MINISTER OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES

นางสาวมนัญญา	ไทยเศรษฐ์
MISS.	MANANYA	THAISET

ดร.ทองเปลว	กองจันทร์
DR.	THONGPLEW	KONGJUN

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
PERMANENT SECRETARY, MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES

นายประภัตร	โพธสุธน
MR.	PRAPAT	POTASUTHON

ดร.เฉลิมชัย	ศรีอ่อน
DR.	CHALERMCHAI	SREEON

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์
MINISTER OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES
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ส่วนท่ี 1
ข้อมูลท่ัวไป

เกี่ยวกับกรมส่งเสรมิสหกรณ์
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1110 11

“การสหกรณ์ม่ันคง 
สหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกรเข้มเเข็ง 

เศรษฐกิจเเละสังคมของชุมชนย่ังยืน”

วิสัยทัศน์
VISION
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1. ก�ากับดูเเลสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในกรอบ 
    ของกฎหมายเเละทันต่อสถานการณ์
2. เสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้เละทักษะด้านการสหกรณ์ให้แก่
    บุคลากรสหกรณ์เเละประชาชนท่ัวไป
3. ส่งเสรมิเเละพัฒนาสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกรให้มีการ
    ด�าเนินการอย่างมีประสิทธภิาพเเละเข้มเเข็ง      
     ท้ังทางเศรษฐกิจเเละสังคม ตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สนับสนุนด้านเงินทุน สารสนเทศ เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม
    ให้เเก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

พันธกิจ
MISSION

12 Cooperative Promotion Department
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พันธกิจ อ�ำนำจหน้ำท่ี
1. ด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ กฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรจัดท่ีดิน เพ่ือกำรครองชีพเฉพำะในส่วนท่ีเกี่ยว
กับกำรนิคมสหกรณ์และกฎหมำยอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง

2. ส่งเสริม สนับสนุน และด�ำเนินกำรตำมท่ีนำย
ทะเบียนสหกรณ์ มอบหมำยในกำรรับจดทะเบียน 
ส่งเสริม แนะน�ำ ก�ำกับ และดูแลสหกรณ์  รวมท้ัง
ตำมอ�ำนำจหน้ำท่ีอ่ืน ๆ ท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์  
ส่ังกำร ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์

5. ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัย เพ่ือพัฒนำระบบสหกรณ์ กำรบริหำรจัดกำร
องค์กร และกำรด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มี
ประสิทธิภำพและเข้มแข็งท้ังทำงเศรษฐกิจและสังคม

3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำและคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์

6. ศึกษำและวิเครำะห์ เพ่ือเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำ
สหกรณ์ให้กับคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ

8. ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนเงินทุน ข้อมูลสำรสนเทศ 
เทคโนโลยีและทรัพยำกรอ่ืน ๆ  ท่ีเหมำะสมในกำร
ด�ำเนินงำนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

9. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจ
หน้ำท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือตำมท่ีกระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมำย

7. ศึกษำ วิเครำะห์ ควำมต้องกำรของตลำดสินค้ำสหกรณ์
และสร้ำงเครือข่ำยกำรเช่ือมโยงธุรกิจระหว่ำงสหกรณ์
สหกรณ์กับเอกชนท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ

4. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ควำมรู้เกี่ยวกับอุดมกำรณ์ 
หลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ให้แก่บุคลำกรสหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกรและประชำชนท่ัวไป
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ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร ์1 : เสรมิสรา้งสหกรณ์ให้เป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
                     เเละคุณภาพชีวิตของประชาชน
 1. สรำ้งกระบวนกำรของกำรสหกรณ์ ให้เกิดควำมเช่ือมโยง ตัง้แต่ต้นน�้ำ
จรดปลำยน�ำ้ให้กับภำคกำรเกษตรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (End to End process)
 2. สร้ำงกลไกกำรเข้ำถึงข้อมูลกำรผลิตและกำรตลำดให้กับสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
 3. กำรเสรมิสรำ้งหลักปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้สหกรณ์และ
สมำชิกมีสภำพควำมเป็นอยู่มีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึนและลดภำระหนี้สิน

ยุทธศาสตร ์ 2 : พัฒนาเเละสรา้งศักยภาพของสถาบันเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
                      การผลิตเเละการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain)
  1. พัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้รูเ้ท่ำทันเทคโนโลยีและกำรจัดกำร

สมัยใหม่
 2. กำรส่งเสรมิและสนับสนุนควำมรูท่ี้ตรงตำมควำมต้องกำรเฉพำะกลุ่ม
และน�ำไปใช้งำนได้
 3. กำรสรำ้งเครอืข่ำย (Networking Builder) ระหว่ำงกลุ่มสหกรณ์ตลอดจน
ห่วงโซ่อุปทำน (Supply chain)
 4. ส่งเสรมิกำรสรำ้งนวัตกรรมเพ่ือใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต
และกำรตลำดในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 5. ส่งเสริมมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยกำรสร้ำง
ตรำสินค้ำ (Brand)

           ยุทธศาสตร ์3 : พัฒนาการบรหิารจัดการธรรมาภิบาลในระบบสหกรณ์ เพ่ือเพ่ิม
                      ขีดความสามารถในการเเข่งขันเเละสรา้งนวัตกรรมในการบรหิารจัดการ

 1. ยกระดับ (พัฒนำ ปรบัปรุงและช่วยเหลือ) สหกรณ์ท่ีไม่ผ่ำนมำตรฐำน
ไปสู่มำตรฐำนชั้นดี
 2. Revisit and reinforce ทบทวน ปรบัแก้ และเสรมิสรำ้งกระบวนกำร
ส่งเสรมิสหกรณ์ให้เข้มแข็ง
 3. ยกระดับ (พัฒนำและช่วยเหลือ) สหกรณ์ท่ีผ่ำนมำตรฐำนไปสู่มำตรฐำน
ชัน้ดีมำกและดีเลิศ
 4. สรำ้งระบบกำรรำยงำนท่ีสำมำรถตรวจสอบและรูเ้ท่ำทัน (Integrity Risk)
 5. สรำ้งมำตรฐำนระบบกำรบรหิำรจัดกำรสหกรณ์ชัน้ดี และระบบตรวจสอบ
 6. พัฒนำคณะกรรมกำรสหกรณ์ให้มีประสิทธิภำพ ในกำรใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เพ่ือกำรบรหิำรจัดกำรสหกรณ์

 1. กำรปรบัปรุงกฎระเบียบท่ีเกีย่วข้องเพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัว
 2. สรำ้งระบบฐำนข้อมูล พรอ้มระบบแจ้งเตือน ปรบัข้อมูลให้เช่ือมโยงกับ
หน่วยงำนอ่ืน และตัววัดท่ีใช้ในกำรติดตำมได้รวดเรว็ฉับไวย่ิงข้ึน และมีกำรบูรณำ
กำรเทคโนโลยีกำรส่ือสำรเพ่ือใช้สนับสนุนกำรตัดสินใจ
 3. กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและสมรรถนะของบุคลำกร โดยเสรมิสรำ้ง
องค์ควำมรูส้มัยใหม่และรูปแบบกำรพัฒนำ และกำรท�ำงำนต้องมีควำมเช่ือมโยง
เครอืข่ำยภำครฐัและเอกชนท้ังในและต่ำงประเทศ
 4. เสรมิสรำ้งกำรจูงใจ ควำมผูกพัน กำรเรยีนรูรู้ปแบบใหม่ และควำม
ก้ำวหน้ำทำงอำชีพ
 5. กำรพัฒนำกระบวนงำน งำนวิจัย สรำ้งองค์ควำมรู ้สรำ้งกำรรบัรูใ้นกำร
พัฒนำกระบวนกำรด้ำนกำรสหกรณ์

ยุทธศาสตร ์4 : พัฒนาระบบบรหิารจัดการของกรมส่งเสรมิสหกรณ์
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ควำมหมำย
ตรำกรมส่งเสริมสหกรณ์

 วันท่ี 8 กันยำยน 2518 ได้มีประกำศส�ำนักนำยกรฐัมนตรเีกี่ยวกับ เรื่อง กำรก�ำหนด
ภำพและเครื่องหมำยรำชกำรของกรมส่งเสรมิสหกรณ์ โดยหม่อมรำชวงศ์คึกฤทธิ์ ปรำโมช 
นำยกรฐัมนตรเีป็นผู้ลงนำมในประกำศดังกล่ำว ตรำประจ�ำกรมส่งเสรมิสหกรณ์เป็นดวงตรำ
รูปกลม เส้นผ่ำศูนย์กลำง 6 เซนติเมตร ลำยกลำงเป็นรูปพระวรุณ มี 4 กร พระหัตถ์ถือ
เชือกบำศ แว่นแก้ว ดอกบัว และถุงเงิน ทรงนำครองรบัด้วยลำยเมฆ มีรศัมีเป็นวงโค้งอยู่
เบ้ืองหลัง เบ้ืองล่ำงเหนือขอบตรำมีอักษรว่ำ “กรมส่งเสรมิสหกรณ์ “

 โดยกองหัตถศิลป์ กรมศิลปำกร กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ให้ควำมหมำยของตรำ
ประจ�ำกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไว้ดังนี้
  พระหัตถ์ถือ  เชือกบาศ   หมายถึง  งานประชาสัมพันธ์
  พระหัตถ์ถือ  แว่นแก้ว    หมายถึง  งานส�ารวจจัดตั้ง
  พระหัตถ์ถือ  ดอกบัว   หมายถึง  งานวิเทศสัมพันธ์
  พระหัตถ์ถือ  ถุงเงิน    หมายถึง  งานสหกรณ์ออมทรพัย์
  ทรงนาครองรบัด้วยลายเมฆ   หมายถึง  สัญลักษณ์แห่งความชุ่มช้ืน
                                                                       และความอุดมสมบูรณ์



1716 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

กรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปี
WE	ARE	HOPE	เรา	คือ	ความหวังของเกษตรกร

ประวัติควำมเป็นมำ
    ช่วงท่ี 1 พ.ศ. 2458 -2463  แผนกการสหกรณ์ 
กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
         ก่อตัง้เม่ือวันท่ี 1 กันยำยน 2458 มีพระรำชวงศ์เธอ 
กรมหม่ืนพิทยำลงกรณ์ ทรงด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีและ
นำยทะเบียนสหกรณ์เป็นพระองค์แรก

ช่วงท่ี 2 พ.ศ. 2463 -2477 กรมสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 
 ในปี พ.ศ. 2463 กรมพำณิชย์เเละสถิติพยำกรณ์ ได้ยกระดับฐำนะข้ึนเป็น
กระทรวงพำณิชย์ เป็นผลให้แผนกสหกรณ์ได้รบีกำรสถำปนำข้ึนเป็น “กรมสหกรณ์”

ช่วงท่ี 3 พ.ศ. 2495 -2506  กระทรวงสหกรณ์
 ในปี พ.ศ. 2495 ยกฐำนะกรมสหกรณ์เป็นกระทรวงสหกรณ์ 
ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครำม ด�ำรงต�ำแหน่งนำยกรฐัมนตรี

ช่วงท่ี 4 พ.ศ. 2506 -2515  
ส่วนราชการในกระทรวงพัฒนาการเเห่งชาติ

 ในป ี พ.ศ. 2506 ได้มีพระรำชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม ให้ยกเลิกกระทรวงสหกรณ์เเละโอนงำนท้ังหมดไป
เป็นของกระทรวงพัฒนำกำรเเห่งชำติ

ช่วงท่ี 5 พ.ศ. 2515 -2545  กรมส่งเสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์
 วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2515  ได้ตัง้กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เเละยกเลิกกระทรวง
พัฒนำกำรแห่งชำติ พรอ้มโอนอ�ำนำจหน้ำท่ีในส่วนท่ีเกีย่วข้องกับกำรส่งเสรมิกำรสหกรณ์ เป็นของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ โดยมีพันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ 
ด�ำรงอธบิดีกรมส่งส่งเสรมิสหกรณ์เเละนำยทะเบียนสหกรณ์เป็นคนเเรก

ช่วงท่ี 6 พ.ศ. 2545 -ปัจจุบัน 
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์

กรมส่งเสรมิสหกรณ์ตำมโครงสรำ้งใหม่
โดยอำศัยกฎกระทรวงเเบ่งส่วนรำชกำร
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตร
เเละสหกรณ์ พ.ศ. 2545
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ภำพรวมอัตรำก�ำลัง
      กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 

              ประจ�ำปี 2564

ส่วนกลำง

1,015  
คน

ส่วนภูมิภำค

4,197  
คน

ข้าราชการ             661  คน

ลูกจ้างประจ�า         111  คน

พนักงานราชการ     243  คน

ข้าราชการ          2,359  คน

ลูกจ้างประจ�า         453  คน

พนักงานราชการ  1,385  คน

รวมท้ังส้ิน
5,212  

คน

ข้าราชการ          3,020  คน

ลูกจ้างประจ�า         564  คน

พนักงานราชการ  1,628  คน

ข้อมูล ณ วันท่ี 20 เมษำยน 2564
กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
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โครงสร้ำง 

ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
COOPERATIVE OFFICE

รำชกำรบรหิำรส่วนภูมิภำค

กลุ่มตรวจสอบภำยใน กลุ่มพัฒนำระบบบรหิำร

กรมส่งเสรมิสหกรณ์
COOPERATIVE PROMOTION DEPARTMENT

INTERNAL AUDIT GROUP ADMINISTRATIVE SYSTEM DEVELOPMENT GROUP

ส�ำนักพัฒนำเเละถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์

กองพัฒนำระบบสนับสนุนกำรสหกรณ์

กองพัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรเเละกลุ่มเกษตรกร

ส�ำนักงำนส่งเสรมิสหกรณ์ กรุงเทพมหำนคร พ้ืนท่ี 1 ส�ำนักงำนส่งเสรมิสหกรณ์ กรุงเทพมหำนคร พ้ืนท่ี 2

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเเละกำรส่ือสำร

กองพัฒนำสหกรณ์ด้ำนกำรเงินเเละรำ้นค้ำ

รำชกำรบรหิำรส่วนกลำง

ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
DEPARTMENT SECRETARY OFFICE

กองคลัง
FINANCE DIVISION

COOPERATIVE SUPPORT DIVISION

AGRICUTURE SECTOR COOPERATIVE AND FARMER 
GROUPS DEVELOPMENT DIVISION

BANGKOK COOPERATIVE PROMOTION 
OFFICE OF AREA 1

BANGKOK COOPERATIVE PROMOTION 
OFFICE OF AREA 2

COOPERATIVE TECHNOLOPGY TRANSFER 
AND DEVELOPMENT OFFICE

INFORMATION TECHNOLOGY CENTER OF CPD

FINANCE AND CONSUMER COOPERATIVES 
DEVELOPMENT DIVISION

กองแผนงำน
PLANNING DIVISION

กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
PERSONAL DIVISION
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ADMINISTRATIVE SYSTEM DEVELOPMENT GROUP

ADMINISTRATIVE SYSTEM DEVELOPMENT GROUP

 1) เสนอแนะ ให้ค�ำปรึกษำแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบ
รำชกำรภำยในกรม
 2) ติดตำม ประเมินผล และจัดท�ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำร
ในกรม
 3) ประสำนและด�ำเนินกำรเกีย่วกับกำรพัฒนำระบะรำชกำรรว่มกับหน่วยงำน
กลำงต่ำง ๆ และหน่วยงำนภำยในกรม
 4) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง
หรอืท่ีได้รบัมอบหมำย

กลุ่มพัฒนำระบบบรหิำร

ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

 1) ปฏิบัติงำนสำรบรรณของกรม
 2) ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ�ำนวยกำร งำนสนับสนุนและงำนเลขำนุกำร
ของกรม
 3) ประสำนรำชกำรกับหน่วยงำนของกรมในส่วนภูมิภำคและหน่วยงำนอ่ืน
ท่ีเกี่ยวข้อง
 4) รบัผิดชอบเกี่ยวกับกำรช่วยงำนรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกรม
 5) ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์กฎหมำยว่ำด้วยกำร
จัดท่ีดินเพ่ือกำรครองชีพและกฎหมำยอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง งำนนิติกรรมและสัญญำงำน
เกีย่วกับควำมรบัผิดทำงแพ่งและอำญำ งำนคดีปกครองและงำนคดีอ่ืนท่ีอยู่ในอ�ำนำจ
หน้ำท่ีของกรม
 6) ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนห้องสมุดของกรม
 7) ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเผยแพรแ่ละประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำนและ
ควำมก้ำวหน้ำของกรม
 8) ด�ำเนินกำรอ่ืนใดท่ีมิได้ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำท่ีของส่วนรำชกำรใดของกรม
 9) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง
หรอืท่ีได้รบัมอบหมำย

DEPARTMENT SECRETARY OFFICE

อ�ำนำจหน้ำท่ีส่วนงำน



2120 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 1) ศึกษำและวิเครำะห์ เพ่ือเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำสหกรณ์ให้กับรฐับำล
และคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ
 2) จัดท�ำและวิเครำะห์แผนงำน โครงกำร ประสำนแผนกำรปฏิบัติงำนของกรม
ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนแม่บทของกระทรวง และจัดท�ำค�ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ�ำป ี และจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปขีองกรม รวมท้ังเรง่รดัติดตำม
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนและโครงกำร
 3) ด�ำเนินกำรในด้ำนควำมช่วยเหลือและควำมรว่มมือทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำร
ส่งเสรมิและพัฒนำสหกรณ์ กับองค์กรในประเทศและต่ำงประเทศ
 4) ศึกษำและวิเครำะห์แผนงำน โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำรโิครงกำรหลวง
โครงกำรเพ่ือควำมม่ันคง โครงกำรในพ้ืนท่ีเฉพำะและโครงกำรอ่ืน
 5) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
หรอืท่ีได้รบัมอบหมำย

กองแผนงำน
PLANNING DIVISION

กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี

 1)  ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบรหิำรงำนบุคคลของกรม เว้นแต่กำรฝึกอบรม
 2) ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเสริมสรำ้งวินัยและพัฒนำระบบคุณธรรมของกรม
 3)  ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสวัสดิกำรและเจ้ำหน้ำท่ีสัมพันธ์ของกรม
 4) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
หรอืท่ีได้รบัมอบหมำย

PERSONAL DIVISION

กองคลัง
 1) ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี กำรบริหำรงบประมำณ กำรพัสดุ  
อำคำร สถำนท่ี และยำนพำหนะของกรม
 2) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
หรอืท่ีได้รบัมอบหมำย

FINANCE DIVISION



2120 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 1) ควบคุมและก�ำกับดูแลเกีย่วกับกำรจดทะเบียน กำรควบ กำรเลิก กำรช�ำระบัญชี
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กำรแยกสหกรณ์ กำรตรวจกำรสหกรณ์ กำรให้ควำมเห็นชอบ
ระเบียบสหกรณ์ รวมถึงงำนในควำมรบัผิดชอบของนำยทะเบียนสหกรณ์ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยสหกรณ์
 2) ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรนำยทะเบียนสหกรณ์
 3) ศึกษำและวิเครำะห์เกีย่วกับกำรก�ำหนดมำตรฐำน หลักเกณฑ์ วงเงินกำรกู้ยืม
หรือกำรค�้ำประกันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเป็นแนวทำงกำรพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบวงเงินกำรกู้ยืมหรอืกำรค�้ำประกันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 4) ด�ำเนินกำรเกีย่วกับงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ
 5) ด�ำเนินกำรเกีย่วกับกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำสหกรณ์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยสหกรณ์ และบรหิำรกองทุน หรอืเงินทุนอ่ืน ๆ ผ่ำนกรมท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
สหกรณ์กู้ยืมหรอืสนับสนุนกิจกำรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 6) ด�ำเนินกำรเกีย่วกับงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำสหกรณ์
และกองทุน หรอืเงินทุนอ่ืนท่ีผ่ำนกรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สหกรณ์กู้ยืม หรอืสนับสนุน
กิจกำรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 7) ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัย เพ่ือให้เงินทุนสนับสนุนแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
และติดตำมประเมินผลกำรใช้เงินทุน
 8) ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัย เพ่ือพัฒนำระบบกำรแก้ไขปัญหำหนีสิ้นของสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร สมำชิกสหกรณ์ และสมำชิกกลุ่มเกษตรกร ภำยใต้นโยบำยกำรแก้ไข
ปัญหำหนีสิ้นของรฐับำล และนโยบำยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
 9) ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัย เพ่ือกำรพัฒนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับกำรผลิต
กำรแปรรูป และกำรบ�ำรุงรกัษำของธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 10) ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดนิคมสหกรณ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดท่ีดิน
เพ่ือกำรครองชีพและกฎหมำยอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
 11) รว่มมือกับสหกรณ์และสันนิบำตสหกรณ์แห่ประเทศไทยเพ่ือพัฒนำงำน
สหกรณ์
 12) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง
หรอืท่ีได้รบัมอบหมำย

กองพัฒนำระบบสนับสนุนกำรสหกรณ์
COOPERATIVE SUPPORT DIVISION

 1) ด�ำเนินกำรเกีย่วกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบรหิำรกำรเงินและกำรบัญชี
ของกรม
 2) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง
หรอืท่ีได้รบัมอบหมำย

กลุ่มตรวจสอบภำยใน
INTERNAL AUDIT GROUP



2322 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 1) ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัย เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมกำรด�ำเนินงำน
และระบบงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน สหกรณ์ร้ำนค้ำ 
และสหกรณ์บรกิำรเกี่ยวกับรูปแบบโครงสรำ้งกำรจัดองค์กร กำรบรหิำรจัดกำร
ระบบงำน กำรด�ำเนินธุรกิจและกิจกำรกำรผลิตสินค้ำและบรกิำรท่ีเกีย่วเน่ืองกับ
กิจกำรของสหกรณ์แต่ละประเภท รวมท้ังกำรตลำดและกำรเช่ือมโยงเครอืข่ำย
ควำมรว่มมือต่ำง ๆ
 2) ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยข้อมูลด้ำนกำรเงินและด้ำนกำรตลำดท้ังในประเทศ
และต่ำงประเทศ เพ่ือสรำ้งระบบเตือนภัยล่วงหน้ำให้แก่สหกรณ์ออมทรพัย์สหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน สหกรณ์รำ้นค้ำ และสหกรณ์บรกิำร
 3) ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัย เพ่ือก�ำหนดแนวทำงกำรส่งเสรมิอุดมกำรณ์
หลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ให้แก่บุคลำกรของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน สหกรณ์รำ้นค้ำ สหกรณ์บรกิำร กลุ่มเกษตรกร และประชำชนท่ัวไป
 4) ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัย เพ่ือก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกีำรจัดตัง้สหกรณ์
และกำรจัดมำตรฐำนสหกรณ์ออมทรพัย์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน สหกรณ์รำ้นค้ำ 
สหกรณ์บรกิำร และจัดท�ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
 5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรพัย์
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน สหกรณ์รำ้นค้ำ และสหกรณ์บรกิำร ภำยหลังกำรจัดตั้ง
 6) ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัย เพ่ือก�ำหนดแนวทำงกำรส่งเสรมิและพัฒนำ
สหกรณ์ออมทรพัย์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน สหกรณ์รำ้นค้ำ และสหกรณ์บรกิำร 
โดยใช้อุดมกำรณ์ หลักกำร และวิธีกำรสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นสถำบันท่ีเป็นท่ีพ่ึง
ของมวลสมำชิก
 7) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง
หรอืท่ีได้รบัมอบหมำย

กองพัฒนำสหกรณ์ด้ำนกำรเงินและรำ้นค้ำ
FINANCE AND CONSUMER COOPERATIVES 

DEVELOPMENT DIVISION

 1) ศึกษำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูล ระบบสำรสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ำยและระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของกรม 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 2) จัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของกรม พัฒนำระบบ
รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธกีำร ระเบียบวิธทีำงสถิติ และศึกษำวิเครำะห์ เพ่ือจัดท�ำข้อมูล
กำรจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลส�ำหรบัใช้ในงำนส่งเสรมิสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 3) ส่งเสรมิ เผยแพร ่สนับสนุน และให้บรกิำรสำรสนเทศแก่บุคลำกรของกรม
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชำชนท่ัวไป
 4) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง
หรอืท่ีได้รบัมอบหมำย

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร
INFORMATION TECHNOLOGY CENTER OF CPD
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 1) ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัย เพ่ือพัฒนำและส่งเสรมิกำรด�ำเนินงำน ตลอดจน
ระบบงำนของสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับรูปแบบโครงสรำ้ง
กำรจัดองค์กร กำรบรหิำรจัดกำรระบบงำน กำรด�ำเนินธุรกิจและกิจกำร กำรผลิตสินค้ำ
และบรกิำรท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกิจกำรของสหกรณ์แต่ละประเภท รวมท้ังกำรตลำดและ
กำรเช่ือมโยงเครอืข่ำยควำมรว่มมือต่ำง ๆ
 2) ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยข้อมูลด้ำนกำรตลำดท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ
เพ่ือสรำ้งระบบเตือนภัยล่วงหน้ำสินค้ำให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 3) ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัย เพ่ือก�ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมอุดมกำรณ์ 
หลักกำร และวิธีกำรสหกรณ์ให้แก่บุคลำกรสหกรณ์ภำคกำรเกษตร กลุ่มเกษตรกร
และประชำชนท่ัวไป
 4) ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัย เพ่ือก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรจัดตั้งสหกรณ์
และกำรจัดมำตรฐำนสหกรณ์ภำคกำรเกษตร กลุ่มเกษตรกร และจัดท�ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
 5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของสหกรณ์ภำคกำรเกษตร
และกลุ่มเกษตรกรภำยหลังกำรจัดตั้ง
 6) ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัย เพ่ือก�ำหนดแนวทำงกำรส่งเสรมิและพัฒนำสหกรณ์
ภำคกำรเกษตร และกลุ่มเกษตรกร โดยใช้อุดมกำรณ์ หลักกำร และวิธีกำรสหกรณ์
เพ่ือให้เป็นสถำบันท่ีเป็นท่ีพ่ึงของมวลสมำชิก
 7) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง
หรอืท่ีได้รบัมอบหมำย

กองพัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
AGRICUTURE SECTOR COOPERATIVE AND FARMER GROUPS 

DEVELOPMENT DIVISION

 1) ด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนแม่บท แผนกลยุทธ์ด้ำนกำรพัฒนำและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ และด้ำนอ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วข้อง เพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรของกรม
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชำชนท่ัวไป
 2) ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัย เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ด้ำนวิชำกำรสหกรณ์ ด้ำนกำรจัดตัง้ ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรองค์กร ด้ำนธุรกิจ และด้ำน
เทคโนโลยีกำรแปรรูป กำรผลิต และกำรบ�ำรุงรกัษำของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 3) ด�ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรของกรม
 4) ด�ำเนินกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเกีย่วกับกำรสหกรณ์ให้กับบุคลำกรของกรม
สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ประชำชนท่ัวไป และสหกรณ์ระหว่ำงประเทศ
 5) ด�ำเนินกำรเกีย่วกับงำนเผยแพรกิ่จกรรม ควำมรู ้และควำมก้ำวหน้ำของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 6) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง
หรอืท่ีได้รบัมอบหมำย

ส�ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์
COOPERATIVE TECHNOLOPGY TRANSFER  AND DEVELOPMENT OFFICE



2524 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 1) ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์และกฎหมำย
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
 2) ส่งเสรมิและพัฒนำสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร
 3) ส่งเสรมิ เผยแพร ่และให้ควำมรูเ้กี่ยวกับอุดมกำรณ์ หลักกำร และ
วิธีกำรสหกรณ์แก่บุคลำกรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชำชนท่ัวไป
 4) ส่งเสรมิและพัฒนำธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 5) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องหรอืท่ีได้รบัมอบหมำย

ส�ำนักงำนส่งเสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พ้ืนท่ี 1  2
BANGKOK COOPERATIVE PROMOTION OFFICE OF AREA 1 2

 1) ด�ำเนินกำรเกีย่วกับงำนด้ำนกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ กฎหมำยว่ำด้วย
กำรจัดท่ีดินเพ่ือกำรครองชีพ และกฎหมำยอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
 2) ส่งเสรมิและพัฒนำงำนสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร
 3) ส่งเสรมิ เผยแพร ่และให้ควำมรูเ้กีย่วกับอุดมกำรณ์ หลักกำร และวิธกีำร
สหกรณ์ให้แก่บุคลำกรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชำชนท่ัวไป
 4) ส่งเสรมิและพัฒนำธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 5) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง
หรอืท่ีได้รบัมอบหมำย

ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด 
COOPERATIVE OFFICE

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจ�ำปี พ.ศ. 2564



2524 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

BANGKOK COOPERATIVE PROMOTION OFFICE OF AREA 1 2

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจ�ำปี พ.ศ. 2564

ผู ้บริหำร

วิวัตห์ชัย  พันธุ์วา
รองกรมส่งเสริมสหกรณ์

วิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ประกอบ  เผ่าพงศ์
รองกรมส่งเสริมสหกรณ์

อัชฌา  สุวรรณนิตย์
รองกรมส่งเสริมสหกรณ์

25Cooperative Promotion Department



2726 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

สมศักด์ิ  กรีธาธร
ผู้ตรวจรำชกำรกรม 

เขตตรวจรำชกำรท่ี 2 3 4

รอซนานี  สันหมุด
ผู้ตรวจรำชกำรกรม 

เขตตรวจรำชกำรท่ี 5 6 7

ศักด์ิชัย  ไชยพุทธ
ผู้ตรวจรำชกำรกรม 

เขตตรวจรำชกำรท่ี 1 17 18

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจ�ำปี พ.ศ. 2564

ผู ้บริหำร

วิโรจน์  ภู่ไพบูลย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรสหกรณ์ 

ค�ารณ  พวงมณี
หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกรม 

วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลำคม 2564

26 Cooperative Promotion Department



2726 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

สุมิตรา  อภิชัย
ผู้ตรวจรำชกำรกรม 

เขตตรวจรำชกำรท่ี 15 16

พิษณุ  คล้ายเจตน์ดี
ผู้ตรวจรำชกำรกรม 

เขตตรวจรำชกำรท่ี 12 13 14

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจ�ำปี พ.ศ. 2564

ผู ้บริหำร

ถาพร  ณ นคร
ผู้ตรวจรำชกำรกรม 

เขตตรวจรำชกำรท่ี 10 11 12

ประวัติ  แดงบรรจง
ผู้ตรวจรำชกำรกรม 

เขตตรวจรำชกำรท่ี 8 9

27Cooperative Promotion Department



2928 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

อาทิตย์  สุกเหลือ
ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร

สุวรรณี  ศรีสุวรรณ์
ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจ�ำปี พ.ศ. 2564

ผู ้บริหำร

อุไร  ทับเทศ
ผู้อ�ำนวยกำรกองคลัง  

บรรจง  ชัยขุนพล
ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำระบบ

สนับสนุนกำรสหกรณ์

วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลำคม 2564
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2928 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

พักตร์พิมล  สุวรรณโณ
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำ

ระบบบริหำร สมนึก  ศรีผดุงเจริญ
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจ�ำปี พ.ศ. 2564

ผู ้บริหำร

สุรินทร์  วทัญญู
เลขำนุกำรกรมส่งเสริมสหกรณ์

สุรพล  พงศ์เมธีอภิชัย
ผู้อ�ำนวยกำร

กองพัฒนำสหกรณ์ด้ำนกำรเงินและร้ำนค้ำ
รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนักนำยทะเบียนและกฎหมำย

29Cooperative Promotion Department



3130 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

สันทาน  สีสา
ผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์
รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำร

สถำบันพัฒนำคณะกรรมกำรเเละฝ่ำยจัดกำร
กรนภา  ชัยวัฒน์

ผู้อ�ำนวยกำรกองแผนงำน

สุวิช  น้อยอ่ิม
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหำนคร พ้ืนท่ี 2

ปรัชญา  ดิลกสัตยา
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหำนคร พ้ืนท่ี 1

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจ�ำปี พ.ศ. 2564

ผู ้บริหำร
วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลำคม 2564
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3130 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

ชาย คงแก้ว
ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำสหกรณ์

ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

ครสวรรค์  โภคา
ผู้อ�ำนวยกำรกองประสำนงำน

โครงกำรพระรำชด�ำริ

จิโรจน์  แช่มวงษ์
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันพัฒนำ

เครื่องจักรกลและพ้ืนท่ีสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจ�ำปี พ.ศ. 2564

ผู ้บริหำร

31Cooperative Promotion Department



3332 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

สุรางค์  คัยนันท์
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจ

สหกรณ์ออมทรัพย์

กัญจนา  ภัทรวนาคุปต์
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำกำรสหกรณ์

ปรานอม  จันทร์ใหม่
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนธุรกิจข้ำวของสหกรณ์

รุ่งโรจน์  สรวุฒิพิบูลย์
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำร

กำรเงินสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจ�ำปี พ.ศ. 2564

ผู ้บริหำร

วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลำคม 2564
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3332 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

ส่วนท่ี 2
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

เเละกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ประจ�ำปี 2564



3534 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กรมส่งเสรมิสหกรณ์

ผลงานสะสมตั้งแต่	1	ตุลาคม	2563	–	31	สิงหาคม	2564

 กำรด�ำเนินงำนของกรมส่งเสรมิสหกรณ์ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีควำมสอดคล้อง
และเช่ือมโยงจำกยุทธศำสตรช์ำติ รวมถึงยุทธศำสตรก์ำรจัดสรรงบประมำณ ประกอบด้วย 
 1. ยุทธศำสตรท่ี์ 2 : ด้ำนกำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ภำรกิจหลัก คือ แนะน�ำ 
ส่งเสรมิ และพัฒนำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีควำมเข้มแข็งเป็นท่ีพ่ึงให้กับสมำชิก/
เกษตรกรท่ัวไปทำงเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน 
 2. ยุทธศำสตรท่ี์ 4 : ด้ำนกำรสรำ้งโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ภำรกิจหลัก คือ 
ส่งเสรมิ เผยแพร ่และสนับสนุนให้สมำชิกและประชำชนได้รบัประโยชน์จำกวิธีกำรสหกรณ์ใน
กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพ่ิมมำกข้ึน 
 กำรขับเคล่ือนงำน/โครงกำร ภำยใต้ยุทธศำสตรช์ำติให้เกิดผลส�ำเรจ็สอดคล้องกับค่ำเป้ำ
หมำยและตัวชีวั้ดตำมแผนแม่บทประเด็นย่อยด้ำนกำรเกษตร พลังทำงสังคมและ
เศรษฐกิจฐำนรำก รวม 6 แผนงำน คือ แผนงำนบุคลำกรภำครฐั แผนงำนพ้ืนฐำน ด้ำนกำรสรำ้ง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน แผนงำนยุทธศำสตรก์ำรเกษตรสรำ้งมูลค่ำ แผนงำนยุทธศำสตร์
เสรมิสรำ้งพลังทำงสังคม แผนงำนยุทธศำสตรเ์พ่ือสนับสนุนด้ำนกำรสรำ้งโอกำส
และควำมเสมอภำคทำงสังคม และแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสรมิเศรษฐกิจฐำนรำก
จ�ำนวน 9 ผลผลิต/โครงกำร โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยในกำรส่งเสรมิ สนับสนุน ก�ำกับ และดูแล
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมถึงพัฒนำระบบสหกรณ์ กำรบรหิำรจัดกำรองค์กรและกำรด�ำเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภำพและเข้มแข็งท้ังทำงเศรษฐกิจและสังคม 
ณ วันท่ี 31 สิงหำคม 2564 มีสหกรณ์ จ�ำนวน 7,896 แห่ง สมำชิก 11.433 ล้ำนคน 
แบ่งเป็น สหกรณ์ภำคกำรเกษตร 4,352 แห่ง สมำชิก 6.396 ล้ำนคน สหกรณ์นอกภำค
กำรเกษตร 3,544 แห่ง สมำชิก 5.037 ล้ำนคน กลุ่มเกษตรกร 4,407 แห่ง สมำชิก 0.421 
ล้ำนคน ทุนด�ำเนินงำนของสหกรณ์รวม 3,521,873.95 ล้ำนบำท (สหกรณ์ภำคกำรเกษตร 
300,775.75 ล้ำนบำท และสหกรณ์นอกภำคกำรเกษตร 3,221,098.20 ล้ำนบำท) และทุน
ด�ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกรรวม 4,771.31 ล้ำนบำท ให้มีควำมเข้มแข็งตำมศักยภำพและมี
ประสิทธิภำพในกำรบรหิำรจัดกำร รกัษำสภำพคล่องทำงกำรเงิน และด�ำเนิน
กิจกำรภำยใต้กำรก�ำกับดูแลและเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม รวมท้ังกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสำมำรถด�ำเนินธุรกิจและให้
บรกิำรสมำชิกได้ต่อเน่ืองและอยู่รอดในสถำนกำรณ์ปัจจุบันท่ีส่งผลกระทบต่อสภำวะทำง
เศรษฐกิจและสังคมจำกกำรแพรร่ะบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID–19) สรุป
ผลกำรด�ำเนินงำนได้ 3 ส่วน ดังนี้
 1. ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำป ี
            พ.ศ. 2564
 2. ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรตำมนโยบำยส�ำคัญ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
 3. ผลกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมส�ำคัญด้ำนกำรต่ำงประเทศ ประจ�ำปีงบประมำณ 
           พ.ศ. 2564
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ส่วนท่ี 1 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำน
และงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี พ.ศ. 2564

2. แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสรำ้งควำมสำมำรถ
    ในกำรแข่งขัน

1. ส่งเสรมิควำมรูด้้ำนกำรสหกรณ์

งบประมำณรวม 521.9558 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 1 ผลผลิต
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รบักำรส่งเสรมิและพัฒนำ
             ให้มีควำมเข้มแข็งตำมศักยภำพ

1. แผนงำนบุคลำกรภำครฐั
งบประมำณรวม 1,908.2625 ล้ำนบำท

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครฐั
 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครฐักรมส่งเสรมิสหกรณ์ เงินเดือน 
ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน ฯลฯ บุคลำกรกรมส่งเสรมิสหกรณ์ จ�ำนวน 
5,036 คน ประกอบด้วย ข้ำรำชกำร 2,870 คน ลูกจ้ำงประจ�ำ 
558 คน และพนักงำนรำชกำร 1,608 คน

1.1	พัฒนาบุคลากรกรม
 เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรกรมส่งเสรมิสหกรณ์ให้สำมำรถแนะน�ำ 
ส่งเสริม ก�ำกับ ดูแล เผยแพร่ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็ง กรมส่งเสรมิสหกรณ์ด�ำเนินกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรม “กำร
เป็นข้ำรำชกำรท่ีดีส�ำหรับข้ำรำชกำรท่ีอยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร” ภำยใต้

แผนพัฒนำบุคลำกรกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้กับ
ข้ำรำชกำรกรมส่งเสรมิสหกรณ์ จ�ำนวน 2 รุน่ ได้แก่ 
NEW GEN รุน่ท่ี 15 จ�ำนวน 66 รำย และ NEW GEN
รุน่ท่ี 16 จ�ำนวน 43 รำย รวมผู้เข้ำรบักำรอบรม
ท้ังส้ิน 109 รำย 



3736 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 เพ่ือให้สมำชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง 
อุดมกำรณ์ หลักกำร วิธกีำร คุณค่ำของสหกรณ์ และกำรด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์
 กรมส่งเสรมิสหกรณ์ด�ำเนินกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรม จ�ำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 

1) หลักสูตร“พัฒนำคณะกรรมกำร
สหกรณ์เข้มแข็งท้ังคณะ”2) หลักสูตร  
“พัฒนำสมำชิกสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรสหกรณ์”
มีสมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เข้ำรับกำรอบรมรวมท้ังส้ิน จ�ำนวน 
10,098 รำย 

1.2	พัฒนาบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 เพ่ือเผยแพร่ ประชำสัมพันธ ์
และสร้ำงกำรรับรู้ด้ำนกำรสหกรณ์
ให้แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำและ
ประชำชนท่ัวไป กรมส่งเสรมิสหกรณ์
ด�ำ เ นินกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรม 
“กำรจัดกำรเรียนรู้กำรสหกรณ์ใน
สถำนศึกษำ” ภำยใต้โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรในสถำนศึกษำและประชำชน
ท่ัวไป มี บุคลำกรในสถำนศึกษำ
และประชำชนท่ัวไปเข้ำรบักำรฝกึอบรม
จ�ำนวน 1,390 รำย สำมำรถสรำ้งกำรรบัรูด้้ำนกำรสหกรณ์ให้แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ 

รวมถึงส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้กำรสหกรณ์
ในโรงเรียนให้สอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 
และสำมำรถน�ำควำมรูด้้ำนกำรสหกรณ์ไปประยุกต์
ใช้ในกิจกรรมและปรบัใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้

1.3	พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและประชาชนท่ัวไป



3736 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ด�ำเนินกำรจัดฝึกอบรมผ่ำนระบบส่ือสำรออนไลน์ด้วยระบบ 
Zoom Meeting จ�ำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร “กำรพัฒนำศักยภำพนักส่งเสรมิ
สหกรณ์” 2) หลักสูตร “กำรพัฒนำศักยภำพผู้บรหิำรเพ่ือกำรบรหิำรงำนส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด”
 3) หลักสูตร “กำรซ่อมและบ�ำรุงรกัษำเครื่องจักรกลกำรเกษตรขนำดเล็ก” 4) หลักสูตร 
“ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ระดับพ้ืนฐำน” เพ่ือเป็นกำรปรบัเปลี่ยนวิธีกำรฝึกอบรมให้สำมำรถใช้
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในกำรติดต่อส่ือสำรและให้ค�ำแนะน�ำแก่เจ้ำหน้ำท่ีผ่ำนช่องทำงออนไลน์
ให้สอดคล้องกับช่วงสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
มีผู้เข้ำรบักำรอบรมรวมท้ังส้ิน จ�ำนวน 952 รำยโดยเจ้ำหน้ำท่ีกรมส่งเสรมิสหกรณ์มีองค์ควำมรู้
เพ่ิมข้ึน สำมำรถเพ่ิมทักษะและน�ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 

1.4	พัฒนาบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ		
						โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)

วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลำคม 2564
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2. กำรบรหิำรโลจิสติกส์ในสหกรณ์

38 Cooperative Promotion Department

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
สนับสนุนเงินอุดหนุนในกำรจัดหำ
รถบรรทุกห้องเย็นให้กับสหกรณ์ 
จ�ำนวน 4 แห่ง รวม 4 จังหวัด 
ได้แก่ 1) สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
จ�ำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 2) สหกรณ์
โคเน้ือก�ำแพงแสน จ�ำกัด จังหวัด
นครปฐม 3) สหกรณ์กสิกรรม
ไรส้ำรพิษในเขตปฏิรูปท่ีดินอ�ำเภอ
วังน�ำ้เขียว จ�ำกัด จังหวันครรำชสีมำ 
4) สหกรณ์กำรเกษตรค�ำเข่ือนแก้ว
จ�ำกัด จังหวัดยโสธร ซ่ึงสหกรณ์
ได้ใช้รถบรรทุกห้องเย็นในกำรส่งผลผลิต
ทำงกำรเกษตร  (ผัก โคนมและโคเน้ือ) แล้ว
273 เท่ียว สำมำรถลดต้นทุนได้ จ�ำนวน 
481,971 บำท มีรำยได้เพ่ิมข้ึนจำกกำร
ใช้รถบรรทุกห้องเย็นในกำรขนส่งสินค้ำ
เกษตร จ�ำนวน 417,750 บำท รวมท้ัง
ถ่ำยทอดควำมรู้ในด้ำนโลจิสติกส์ให้แก่
บุคลำกรสหกรณ์ สำมำรถน�ำควำมรูท้ำง
ด้ำนโลจิสติกส์ไปเ พ่ิมประสิทธิภำพ
กำรผลิตและกำรขนส่งได้อย่ำงครบวงจร 
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            ปั จ จุ บั น เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล
มีควำมส�ำคัญกับกำรท�ำงำนทุกภำคส่วน 
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภำรกิจหน้ำท่ีในกำร
ส่งเสรมิ สนับสนุน และก�ำกับดูแลสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรส่ือสำรเป็นหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีใน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรและ
เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลำกรกรมส่งเสริม
สหกรณ์ท้ังในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
เพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีและน�ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้ในกำร
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรกรมส่งเสรมิสหกรณ์ โดยกรมส่งเสรมิสหกรณ์ได้
จัดจ้ำงบบรษัิทเอกชน ซ่ึงเป็นผู้มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบ�ำรุงรกัษำและพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร จ�ำนวน 20 ระบบ และได้จัดหำระบบอินเตอรเ์น็ตและคู่สำย
ส่ือสำรและเช่ำระบบเครอืข่ำยไรส้ำยและระบบเครอืข่ำยส่ือสำรเพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำน งบประมำณท้ังส้ิน 17.897 ล้ำนบำท

3. กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร

วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลำคม 2564



4140 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 ในปี 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด�ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ
กำรผลิต กำรตลำด กำรบริกำร และกำรบริหำรจัดกำรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ใน 3 ด้ำน ได้แก่ 
 1) ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้ำน
ธรรมำภิบำล กำรควบคุมภำยในในกำรด�ำเนิน
กิจกำร จ�ำนวน 14,136 แห่ง 
 2) ด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร จ�ำนวน 10,520 แห่ง มีศักยภำพ
ในกำรด�ำเนินธุรกิจในกำรรับฝำกเงินกำรให้

สินเช่ือรวบรวม จัดเก็บผลผลิต แปรรูปผลผลิต
ทำงกำรเกษตร กำรจัดหำสินค้ำมำจ�ำหน่ำยเพ่ือส่งเสรมิ
ใ ห้ ส ม ำ ชิ ก ด� ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว ม กั น ช่ ว ย เ ห ลื อ
ซ่ึงกันและกันเป็นกำรสนับสนุนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับชุมชน ส่งผลให้มีปรมิำณธุรกิจ
รวม 1,928,676 ล้ำนบำท 
  3) ด้ำนกำรก�ำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รบักำรก�ำกับ
ดูแล ตรวจสอบ ให้ด�ำเนินกิจกำรตำมข้อบังคับ ระเบียบ
และกฎหมำย รวมถึงข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำข้อบกพรอ่ง
จ�ำนวน 6,065 แห่งรวมถึงสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรได้รบักำรส่งเสรมิและพัฒนำ
ให้มีควำมเข้มแข็งตำมศักยภำพแล้ว 
จ�ำนวน 12,134 แห่ง แบ่งเป็น แนะน�ำ
ส่งเสรมิ จ�ำนวน 10,475 แห่ง แนะน�ำ
กำรช�ำระบัญชี จ�ำนวน 1,659 แห่ง 
เกษตรกรและประชำชนท่ัวไปมีควำมสนใจ
โดยสมัครเข้ำรว่มเป็นสมำชิกของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร จ�ำนวน 169,033 รำย

แบ่งเป็น สมำชิกสหกรณ์ภำคกำรเกษตร จ�ำนวน 39,311 รำย สมำชิกสหกรณ์นอกภำค
กำรเกษตร จ�ำนวน 125,199 รำย และสมำชิกกลุ่มเกษตรกร จ�ำนวน 4,523 รำย

4. ส่งเสรมิและพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร



4140 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

4. ส่งเสรมิและพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 กำรจัดท่ีดินในรูปนิคมสหกรณ์เป็นภำรกิจท่ีกรมด�ำเนินกำรจัดท่ีดินให้แก่รำษฎร
ตำมพระรำชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือกำรครองชีพ พ.ศ. 2511 เพ่ือจัดท่ีดินให้กับเกษตรกร
ท่ีไม่มีท่ีดินท�ำกินหรอืมีน้อยไม่เพียงพอต่อกำรครองชีพได้มีท่ีดินท�ำกินเป็นของตนเอง 
โดยในปี 2564 ได้ออกหนังสืออนุญำตให้เข้ำท�ำประโยชน์ในท่ีดินของนิคมสหกรณ์ 
(กสน.3) ให้กับสมำชิกนิคมสหกรณ์ท่ีแสดงควำมประสงค์แล้ว 494 รำย พ้ืนท่ี 2,886 ไร่
และออกหนังสือแสดงกำรท�ำประโยชน์ (กสน.5) ให้กับสมำชิกนิคมสหกรณ์ท่ีปฏิบัติ
ครบถ้วนตำมเงื่อนไขท่ีก�ำหนดแล้ว 273 รำย พ้ืนท่ี 1,861 ไร ่รวมถึงได้ส�ำรวจวงรอบ
รำยแปลงพ้ืนท่ีจัดรูปท่ีดินท่ียังไม่ได้ข้ึนรูปแผนท่ีแล้ว 715 แปลง พ้ืนท่ี 6,432 ไร ่

5. กำรออกหนังสือรบัรองกำรท�ำประโยชน์ในท่ีดินของนิคมสหกรณ์



4342 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

        ด�ำเนินกำรจัดมำตรฐำนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ือวัดควำมเป็นสถำบัน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและประเมินศักยภำพในกำรด�ำเนินงำนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ในเบ้ืองต้น โดย ณ วันท่ี 31 สิงหำคม 2564 ได้ประเมินมำตรฐำนสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรแล้ว จ�ำนวน 6,477 แห่ง (สหกรณ์ 2,948 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 
3,529 แห่ง) มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผ่ำนมำตรฐำนแล้ว จ�ำนวน 4,502 แห่ง 
รำยละเอียดผลกำรประเมิน ดังนี้
 

6. ส่งเสรมิพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มำตรฐำน
    สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร



4342 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 ด�ำเนินกำรจัดประกวดคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชำติ
ป ีพ.ศ. 2563/64 เพ่ือยกย่องประกำศเกียรติคุณและเผยแพรผ่ลงำนของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นให้ปรำกฏต่อสำธำรณชน ซ่ึงกำรคัดเลือกในระดับภำค 
มีสหกรณ์ภำคกำรเกษตรผ่ำนตำมเกณฑ์ดีเด่น จ�ำนวน 21 แห่ง (คัดเลือกจำกสหกรณ์
ภำคกำรเกษตร จ�ำนวน 44 แห่ง สหกรณ์นอกภำคกำรเกษตรผ่ำนตำมเกณฑ์ดีเด่น
แล้ว จ�ำนวน 56 แห่ง (คัดเลือกจำกสหกรณ์นอกภำคกำรเกษตร จ�ำนวน 67 แห่ง)
และกลุ่มเกษตรกรผ่ำนตำมเกณฑ์ดีเด่นแล้ว จ�ำนวน 8 แห่ง (คัดเลือกจำกกลุ่ม
เกษตรกร 15 แห่ง) 

7. พัฒนำและส่งเสรมิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น



4544 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 เพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมสหกรณ์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงร่ำงกฎกระทรวง
ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และเข้ำใจถึงรูปแบบ วิธปีฏิบัติ และค�ำแนะน�ำ
กำรส่งเสรมิสหกรณ์ ตำมกฎกระทรวง ส�ำหรบัใช้ในกำรส่งเสรมิและขับเคล่ือนสหกรณ์
ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนให้เข้ำสู่เกณฑ์กำรก�ำกับดูแล กรมส่งเสรมิสหกรณ์
ด�ำเนินกำรจัดประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพ (Video Conference) ชีแ้จงแนวทำงปฏิบัติ
ตำมกฎกระทรวงกำรด�ำเนินงำน และกำรก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 4,397 รำย 

8. โครงกำรขับเคล่ือนกำรส่งเสรมิสหกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน เพ่ือเข้ำสู่เกณฑ์กำรก�ำกับดูแลตำมมำตรำ 89/2 
แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม



4544 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 เพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้จัดท�ำบัญชีของสหกรณ์นอกภำคกำรเกษตรให้สำมำรถจัดท�ำ
บัญชีและงบกำรเงินให้เป็นปัจจุบันและปดิบัญชีได้ตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด กรมส่งเสรมิสหกรณ์
ด�ำเนินกำรจัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท�ำแผนปดิบัญชีสหกรณ์ให้กับสหกรณ์
นอกภำคกำรเกษตรท่ีปดิบัญชีไม่ได้ (สหกรณ์บรกิำร สหกรณ์รำ้นค้ำ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน
และสหกรณ์ออมทรพัย์ จ�ำนวน 50 แห่ง ได้ด�ำเนินกำรจัดตัง้ทีมปดิบัญชีสหกรณ์และรว่ม
ประชุมกับหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง เช่น สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (พอช.) ส�ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัด และส�ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ เพ่ือหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดท�ำบัญชี
และงบกำรเงินของสหกรณ์ และมีกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติงำนปดิบัญชีสหกรณ์แล้ว จ�ำนวน
46 แห่ง 

9. โครงกำรสหกรณ์พัฒนำศักยภำพสหกรณ์นอกภำคกำรเกษตร
    สู่ควำมเข้มแข็ง

วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลำคม 2564



4746 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

10. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร Coop Financial Analyst

 เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และทักษะทำงกำรเงินสำมำรถวิเครำะห์
ข้อมูลทำงกำรเงินของสหกรณ์ได้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ด�ำเนินกำรจัดโครงกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร Coop Financial Analyst ภำคทฤษฎี ผ่ำนระบบ Zoom
จ�ำนวน 1 รุน่ รวม 290 รำย โดยมีผู้เข้ำรบักำรอบรมผ่ำนกำรทดสอบตำมเกณฑ์
ท่ีก�ำหนด จ�ำนวน 240 รำย จำกเป้ำหมำย 290 รำย คิดเป็นรอ้ยละ 82.75 

วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลำคม 2564



4746 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 ส่งเสรมิและพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรของสมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ให้มีคุณภำพได้มำตรฐำน GAP กรมส่งเสรมิสหกรณ์ด�ำเนินกำรจ้ำงท่ีปรกึษำ (มหำวิทยำลัย
สงขลำนครนิทร)์ ในกำรส่งเสรมิสมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผลิตผักและผลไม้
ให้ได้มำตรฐำน GAP โดยท่ีปรกึษำจะด�ำเนินกำรส่งเสรมิและพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เป้ำหมำย จ�ำนวน 26 แห่ง ให้สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่น้อยกว่ำ 1,100 รำย 
มีกำรพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้มีคุณภำพได้มำตรฐำน GAP

3. แผนงำนยุทธศำสตร์
    กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ

1. โครงกำรส่งเสรมิและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
    ท�ำกำรเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ

กิจกรรมท่ี	1	:	สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
																			ส่งเสรมิสมาชิกท�าการเกษตรปลอดภัย

งบประมำณรวม 22.9472 ล้ำนบำท



4948 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 สนับสนุนเงินทุนเพ่ือสรำ้งระบบน�้ำในไรน่ำของสมำชิกสถำบันเกษตรกร
จำกกองทุนสงเครำะห์เกษตรกร สรำ้งโอกำสในกำรท�ำเกษตรและลดควำมเส่ียง
จำกกำรขำดแคลนน�้ำ และสนับสนุนให้สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรน�ำแนวทำง
กำรท�ำเกษตรผสมผสำนในลักษณะเกษตรปลอดภัยมำปรับใช้ในกำรด�ำเนิน
กิจกรรมทำงกำรเกษตร โดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมำชิก
ท�ำกำรเกษตรปลอดภัยแล้ว จ�ำนวน 56 แห่ง 735 รำย บนพ้ืนท่ี 3,675 ไร ่
สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท�ำกำรผลิตแบบผสมผสำนในลักษณะเกษตร
ปลอดภัยสำมำรถประกอบอำชีพในถ่ินฐำนได้อย่ำงม่ันคงและย่ังยืนตำมแนวคิด
ของปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมท่ี 2 : ส่งเสรมิกำรท�ำเกษตรผสมผสำนลักษณะ
                  เกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลำคม 2564



4948 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 ส่งเสริมให้สมำชิกนิคมสหกรณ์สำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้แบบมีส่วนร่วม 
ซ่ึงจะก่อให้เกิดกำรเรยีนรูโ้ดยธรรมชำติ กำรช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตำมหลักกำรสหกรณ์
มุ่งเน้นกำรพ่ึงพำตนเอง โดยกำรส่งเสรมิวิธคิีด องค์ควำมรูแ้ละกำรบรหิำรจัดกำร รวมกลุ่ม
กำรสรำ้งรำยได้ ลดรำยจ่ำย ตำมแนวปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดอบรมถ่ำยทอด
ควำมรูเ้รือ่ง กำรวิเครำะห์ดินและปรบัปรุงดินให้กับสมำชิกนิคมสหกรณ์ จ�ำนวน 3,758 รำย
จ�ำนวน 56 สหกรณ์นิคม ส่งผลให้สมำชิกนิคมสหกรณ์สำมำรถตรวจวิเครำะห์ดินและประเมิน
ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินอย่ำงง่ำยได้

กิจกรรมท่ี 3 : พัฒนำนิคมเกษตรปลอดภัยในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์



5150 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

	 1)		โครงการส่งเสรมิสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการหลวง

 ส่งเสรมิ อุดมกำรณ์ หลักกำร และวิธีกำรสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงกำรหลวง
รวม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงรำย เชียงใหม่ พะเยำ แม่ฮ่องสอน และล�ำพูน
จ�ำนวน 59 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์ จ�ำนวน 47 แห่ง กลุ่มเกษตรกร จ�ำนวน 
2 แห่ง และกลุ่มอำชีพ จ�ำนวน 10 แห่ง โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนจัดหำปัจจัย
กำรผลิต/กำรตลำด จ�ำนวน 4 แห่ง งบประมำณท้ังส้ิน 0.51 ล้ำนบำท และสนับสนุน
งบประมำณจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนในสหกรณ์เพ่ือช่วยเหลือด้ำนกำรจัดท�ำบัญชี
และกำรตลำด จ�ำนวน 25 อัตรำ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือกำรพัฒนำ
เพ่ิมบทบำทบุคลำกรสหกรณ์ จ�ำนวน 46 แห่ง มีผู้เข้ำรว่มประชุม จ�ำนวน 1,388 รำย

4. แผนงำนยุทธศำสตร์
    เสริมสร้ำงพลังทำงสังคม

1. โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีโครงกำรหลวง
    กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี
                      โครงกำรหลวง

งบประมำณรวม 29.7357 ล้ำนบำท
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5150 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564
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	 2)		โครงการส่งเสรมิสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
														แบบโครงการหลวง

 ส่งเสรมิ แนะน�ำกำรบรหิำรจัดกำรและกำรด�ำเนินกิจกรรมในรูปแบบของสหกรณ์
เพ่ือพัฒนำเกษตรกรในพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงในพ้ืนท่ี รวม  9 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดกำญจนบุร ี เชียงรำย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�ำปำง น่ำน ตำก เพชรบูรณ์
และก�ำแพงเพชร เป้ำหมำยด�ำเนินกำร จ�ำนวน 26 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์ จ�ำนวน 
10 แห่ง กลุ่มเตรยีมสหกรณ์ จ�ำนวน 4 แห่ง กลุ่มอำชีพ จ�ำนวน 2 แห่ง และหมู่บ้ำน 
จ�ำนวน 10 แห่ง โดยสรำ้งกระบวนกำรเรยีนรูแ้ละกำรมีส่วนรว่มระหว่ำงสหกรณ์กับชุมชน
ในพ้ืนท่ีแล้ว จ�ำนวน 26 แห่ง รวมท้ังสนับสนุนงบประมำณจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนในสหกรณ์
เพ่ือช่วยเหลือสหกรณ์ด้ำนกำรจัดท�ำบัญชีและกำรตลำด จ�ำนวน 5 อัตรำและจัดประชุม
เชิงปฏิบัติกำรเพ่ือกำรพัฒนำเพ่ิมบทบำทบุคลำกรสหกรณ์ จ�ำนวน 9 แห่ง มีผู้เข้ำรว่มประชุม
จ�ำนวน 282 รำย 



5352 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

	 3)		โครงการส่งเสรมิสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
												แบบโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีเฉพาะ

 ด�ำเนินกำรตำมแนวทำงของโครงกำรหลวงและหลักปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง 
มุ่งเสรมิสรำ้งอำชีพและรำยได้บนฐำนควำมรูท่ี้สอดคล้องกับสภำพภูมิสังคม เสรมิสรำ้ง
ควำมเข้มแข็งให้สังคมและชุมชน ด�ำเนินกำรในพ้ืนท่ีรวม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
ตำก และแม่ฮ่องสอน โดยแนะน�ำ ส่งเสรมิกำรด�ำเนินงำนในรูปแบบสหกรณ์เพ่ือแก้ไข
ปัญหำพ้ืนท่ีเฉพำะ และจัดกิจกรรม/เวทีชุมชน เพ่ือเสรมิสรำ้งกำรมีส่วนรว่มกับชุมชน
แล้วในพ้ืนท่ี 14 หมู่บ้ำน ส่งผลให้กลุ่มหมู่บ้ำนสำมำรถน�ำควำมรูท่ี้ได้เรื่องกำรสหกรณ์
ไปประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจเพ่ือเตรยีมควำมพรอ้มในกำรจัดตั้งเป็นสหกรณ์ 

วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลำคม 2564



5352 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 1)		โครงการส่งเสรมิและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี	
													โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

 แนะน�ำ ส่งเสรมิสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร ิให้สำมำรถ
เป็นองค์กรท่ีด�ำเนินกิจกรรมท้ังในด้ำนส่งเสรมิอำชีพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของสมำชิก
ให้มีควำมเป็นอยู่ท่ีดีได้อย่ำงต่อเน่ือง ในป ี2564  มีเป้ำหมำยด�ำเนินกำรในพ้ืนท่ี รวม 40 จังหวัด
จ�ำนวน 107 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์ จ�ำนวน 72 แห่ง กลุ่มเกษตรกร จ�ำนวน 2 แห่ง
และกลุ่มชำวบ้ำน จ�ำนวน 33 แห่ง โดยเข้ำไปส่งเสริมอำชีพและพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของสมำชิกสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร ิ ส่งผลให้คณกรรมกำร
ควำมสำมำรถเรื่องกำรหำช่องทำงกำรตลำด กำรพัฒนำสินค้ำเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้แก่
ตัวผลิตภัณฑ์ รวมท้ังสนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนำศักยภำพสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงกำร
อันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร ิจ�ำนวน 30 แห่ง 

2. โครงกำรส่งเสรมิกำรด�ำเนินงำนอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ
    กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงกำร
                       อันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ



5554 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

	 2)		โครงการการประยุกต์ใช้แนวพระราชด�ารเิป็นแนวทาง
													การขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน	(บันได	7	ขั้น)

 ส่งเสรมิ พัฒนำสหกรณ์ในโครงกำรพระรำชด�ำรใิห้มีควำมพรอ้มในกำรขับเคล่ือน
กำรประยุกต์ใช้แนวพระรำชด�ำรเิป็นแนวทำงขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนำชุมชนอย่ำงย่ังยืน 
โดยด�ำเนินกำรแนะน�ำ ส่งเสริมสหกรณ์ให้ประยุกต์ใช้แนวพระรำชด�ำริเป็นแนวทำง
ขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนำสหกรณ์อย่ำงย่ังยืน (บันได 7 ขัน้) จ�ำนวน 69 แห่ง ท�ำให้สมำชิก
สหกรณ์และคณะกรรมกำรสหกรณ์มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ ในบทบำทหน้ำท่ีของตนเอง
ต่อสหกรณ์ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือกำรพัฒนำเพ่ิมบทบำทบุคลำกรสหกรณ์ 
จ�ำนวน 23 แห่ง มีผู้เข้ำรว่มประชุม 708 รำย โดยคณะกรรมกำร ฝ่ำยจัดกำร สมำชิก
ได้รว่มกันประชุมวำงแผนกำรด�ำเนินธุรกิจ ท�ำให้เกิดกำรพัฒนำ/ปรบัปรุงกำรด�ำเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ให้ตรงกับควำมต้องกำร



5554 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department
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 3)		โครงการส่งเสรมิเกษตรทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	

       กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมำยจำกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้รับผิดชอบเกษตรกรเป้ำหมำยท่ีมีควำมพร้อมเข้ำร่วมโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่
ในภำพรวมท้ังประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2562 รวม 15,548 รำย โดยท�ำหน้ำท่ี
เป็นพี่เลีย้งในกำรแนะน�ำส่งเสรมิให้เกษตรกรเป้ำหมำยสำมำรถด�ำเนินกิจกรรมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ให้ได้อย่ำงย่ังยืน มีเกษตรกรได้รบักำรแนะน�ำ ส่งเสรมิ ติดตำม ตรวจเยี่ยม
กำรท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่แล้ว จ�ำนวน 9,548 รำย และมีเกษตรกรท่ีได้รบัคัดเลือกเป็น
จุดเรยีนรูส้ำมำรถด�ำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ จ�ำนวน 338 จุดเรยีนรู ้โดยเกษตรกร
ได้น�ำแนวทำงเกษตรทฤษฎีใหม่หลักปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรบัใช้ในกำรด�ำเนิน
กิจกรรมทำงกำรเกษตรของพ้ืนท่ีตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับพ้ืนท่ี และสำมำรถ
พัฒนำเป็นเกษตรกรต้นแบบ ขยำยผลกำรท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ไปสู่เกษตรกรรำยอ่ืน

วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลำคม 2564
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 4)		โครงการขับเคล่ือนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์
	 					และกลุ่มเกษตรกร

 กรมส่งเสรมิสหกรณ์เริม่ด�ำเนินงำนโครงกำรขับเคล่ือนปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซ่ึงปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง
กับหลักสหกรณ์มีส่วนท่ีสอดคล้องกัน เพรำะต้องกำรให้ประชำชนอยู่ดีกินดี มีสันติสุข 
สำมำรถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันได้
  ในปี 2564 ได้ด�ำเนินกำรคัดเลือกสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้ำรว่ม
โครงกำร จ�ำนวน 390 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท่ีเคยเข้ำรว่มโครงกำร

จ�ำนวน 152 แห่ง และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ียังไม่เคยร่วมโครงกำร 
จ�ำนวน 238 แห่ง โดยได้แนะน�ำ ส่งเสรมิกำรน�ำหลักปรชัญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงมำใช้ในกำรบรหิำรจัดกำรธุรกิจหรอืกิจกรรมต่ำง ๆ ในระดับ
องค์กรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรแล้ว 

จ�ำนวน 390 แห่ง และติดตำมสมำชิกท่ีเข้ำร่วมโครงกำร
ขยำยผลกำรน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ใน

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในปี พ.ศ. 2563 แล้ว จ�ำนวน 
510 รำย และสำมำรถขยำยผลกำรน�ำหลักปรชัญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอ่ืน พรอ้มท้ังสมำชิกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรอ่ืนน�ำไปปรบัใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้

วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลำคม 2564
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	 5)		โครงการส่งเสรมิกิจกรรมสหกรณ์ตามพระราชด�าร	ิ
	 					สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา	ฯ	
													สยามบรมราชกุมารี

 เสรมิสรำ้งควำมรูแ้ละทักษะด้ำนกำรสหกรณ์ สรำ้งลักษณะนิสัยท่ีสอดคล้องกับ
อุดมกำรณ์สหกรณ์ และสรำ้งจิตส�ำนึกในกำรท�ำงำนรว่มกันให้กับเด็กนักเรยีนและประชำชน
ในพ้ืนท่ีโครงกำรตำมพระรำชด�ำรสิมเด็จพระเทพรตันรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
โดยด�ำเนินกำรส่งเสรมิ สนับสนุน และเสรมิสรำ้งประสบกำรณ์ กำรด�ำเนินกิจกรรมสหกรณ์
นักเรยีนในโรงเรยีนตำมโครงกำรพระรำชด�ำรแิล้ว จ�ำนวน 541 แห่ง จัดกิจกรรมทัศนศึกษำ
เพ่ือเสรมิสรำ้งประสบกำรณ์ด้ำนงำนสหกรณ์ให้แก่นักเรยีน จ�ำนวน 8,117 รำย รวมท้ัง
สนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือด�ำเนินกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงอำคำรกิจกรรมสหกรณ์
โรงเรยีน จ�ำนวน 13 แห่ง งบประมำณท้ังส้ิน 3.77 ล้ำนบำท ส่งผลให้โรงเรยีนในสังกัด
สำมำรถใช้ประโยชน์จำกอำคำรกิจกรรมในกำรท�ำกิจกรรมต่ำง ๆ ของนักเรยีนได้และ
เข้ำไปแนะน�ำส่งเสรมิในกำรพัฒนำอำชีพและจัดอบรมกำรบรหิำรจัดกำรกลุ่มและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอำชีพประชำชนในถ่ินทุรกันดำรแล้ว จ�ำนวน 50 กลุ่มอำชีพ
โดยกลุ่มอำชีพได้รบัควำมรูด้้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบท่ีทันสมัยข้ึน เพ่ือพัฒนำ
ให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด และมีกำรประชุมกลุ่มท�ำให้สมำชิกได้มีส่วนรว่มใน
กำรวำงแผนกำรด�ำเนินงำนและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
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	 6)		โครงการส่งเสรมิกิจกรรมสหกรณ์นักเรยีนในโรงเรยีนเพียงหลวง		
            	ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตันราชกัญญา	สิรวัิฒนาพรรณวดี

 ส่งเสรมิกิจกรรมสหกรณ์นักเรยีนในโรงเรยีนเพียงหลวง เพ่ือน้อมน�ำพระด�ำริ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตันรำชกัญญำ สิรวัิฒนำพรรณวดี ท่ีทรงห่วงใยในปัญหำท่ีเกิดข้ึน
กับเด็กในพ้ืนท่ีชนบทท่ีอยู่ห่ำงไกลในถ่ินทุรกันดำร โดยเข้ำไปด�ำเนินกำรส่งเสรมิให้เด็ก
และเยำวชนในถ่ินทุรกันดำรได้รบักำรพัฒนำท้ังด้ำนรำ่งกำย จิตใจ และมีชีวิตควำมเป็นอยู่
ท่ีดีข้ึน มีเป้ำหมำยด�ำเนินกำรในโรงเรยีนเพียงหลวง จ�ำนวน 18 แห่ง ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ บุรรีมัย์ กำญจนบุร ีสตูล ชุมพร ตรำด น่ำน สุรนิทร ์อ�ำนำจเจรญิ นครพนม 
แม่ฮ่องสอน อุบลรำชธำนี หนองคำย ศรีสะเกษ ระนอง เชียงรำย สระแก้ว 
และจังหวัดเลย โดยได้ตรวจเยี่ยม แนะน�ำ ส่งเสริม ประสำนงำนกับส่วนภูมิภำค
และหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องกับกำรส่งเสรมิกิจกรรมสหกรณ์ ให้ควำมรูเ้กีย่วกับอุดมกำรณ์
หลักกำรและวิธกีำรสหกรณ์ ในโรงเรยีนเป้ำหมำยท้ัง 18 แห่ง และจัดกิจกรรมทัศนศึกษำ
เพ่ือเสรมิสรำ้งประสบกำรณ์ด้ำนงำนสหกรณ์ให้แก่นักเรยีนแล้ว จ�ำนวน 280 รำย 
นักเรยีนได้น�ำควำมรูด้้ำนกำรสหกรณ์ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น เรือ่งกำรรวมกลุ่ม
กำรท�ำงำนแบบกลุ่ม กำรเลือกตั้ง กำรบันทึกบัญชีครวัเรอืน

วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลำคม 2564
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 7)		โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์	
	 						สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร

 ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดรว่มบูรณำกำรกับหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องจัดกิจกรรม
คลินิกสหกรณ์เคล่ือนท่ีเพ่ือแนะน�ำส่งเสริม สนับสนุนให้ควำมรู้ด้ำนกำรสหกรณ์ 
ภำยในงำนมีกิจกรรมกำรจัดนิทรรศกำร กำรให้ควำมรูด้้ำนอุดมกำรณ์ หลักกำร 
วิธีกำรสหกรณ์ คลินิกปรกึษำปัญหำด้ำนกฎหมำย ระเบียบเเละข้อบังคับสหกรณ์ 
โดยด�ำเนินกำรจัดคลินิกสหกรณ์
ในพ้ืนท่ี 75 จังหวัด จ�ำนวน 133 ครัง้
มี ผู้ใช้บริกำรคลินิกสหกรณ์ 
จ�ำนวน 14,329 รำย 

 8)		โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ
													สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ			
													สยามบรมราชกุมารี

 แนะน�ำ ส่งเสริมให้สหกรณ์ใน
พ้ืนท่ีเห็นควำมส�ำคัญของกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและทรัพยำกรท้องถ่ิน
และเข้ำไปศึกษำดูงำนในแปลงสำธิต
พันธุกรรมพืช รว่มดูแล อนุรกัษ์ ส่งเสรมิ
ให้แปลงสำธิตพันธุกรรมพืชเป็นศูนย์
เรยีนรูข้องชุมชนต่อไป เป้ำหมำยด�ำเนิน
กำรในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ จ�ำนวน 49 แห่ง
และศูนย์สำธติสหกรณ์โครงกำรหุบกะพง
และส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวันครสวรรค์ 
สิงห์บุร ีรอ้ยเอ็ด รวม 53 แห่ง ในพ้ืนท่ี 32 จังหวัด ซ่ึงได้ด�ำเนินกำรแนะน�ำส่งเสรมิแล้ว
จ�ำนวน 45 แห่ง รวมท้ังจัดท�ำแปลงสำธิตในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์เพ่ือเป็นแหล่งเรยีนรู้
เข้ำไปศึกษำดูงำนแล้ว 49 แปลง มีสมำชิกนิคมสหกรณ์/นักเรยีน/นักศึกษำ/ประชำชนท่ัวไป
ท่ีเข้ำมำใช้ประโยชน์ในกำรศึกษำ/เยี่ยมชมแปลงสำธิตพันธุกรรมพืช ในปี 2564 แล้ว 
จ�ำนวน 2,589 รำย 
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 ลดภำระดอกเบีย้และลดต้นทุนในกำรประกอบอำชีพให้แก่สมำชิกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร จ�ำนวน 1,062 แห่ง โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบีย้
เงินกู้ให้แก่สมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพ่ือ
กำรเกษตรแล้ว จ�ำนวน 63 จังหวัด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1,057 แห่ง 
สมำชิก 362,883 รำย เป็นเงิน 295.7459 ล้ำนบำท 

5. แผนงำนยุทธศำสตร์
    เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรสร้ำงโอกำส
    และควำมเสมอภำคทำงสังคม

โครงกำรช่วยเหลือด้ำนหนี้สินสมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

งบประมำณรวม 296.0100 ล้ำนบำท

60 Cooperative Promotion Department



6160 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

5. แผนงำนยุทธศำสตร์
    เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรสร้ำงโอกำส
    และควำมเสมอภำคทำงสังคม

 กิจกรรมท่ี	1	:	ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดท่ีดิน
	 	 											ตามนโยบายรฐับาล

 ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ พร้อมท้ังพัฒนำอำชีพ/กำรตลำด
ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน 
และสรำ้งควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รบัควำมรู้
ในกำรพัฒนำอำชีพกำรเกษตรท่ีเหมำะสมกับพ้ืนท่ี เช่น กำรเลีย้งแพะ กำรเลีย้งไส้เดือน
กำรท�ำเกษตรอินทรย์ี กำรเพำะเห็ด กำรแปรรูปสมุนไพรแล้ว 22 พ้ืนท่ี จ�ำนวน 682 รำย
รวมท้ังบูรณำกำรกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ในกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพภำยใต้
โครงกำรจัดท่ีดินท�ำกินให้ชุมชนในพ้ืนท่ีโครงกำรตำมนโยบำยรฐับำลแล้ว 149 พ้ืนท่ี 

6. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำ
    และส่งเสรมิเศรษฐกิจฐำนรำก

1. โครงกำรส่งเสรมิและพัฒนำอำชีพเพ่ือแก้ไขปัญหำท่ีดิน
    ท�ำกินของเกษตรกร

งบประมำณรวม 138.4349 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วย 4 โครงกำร 4 กิจกรรมหลัก



6362 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 กิจกรรมท่ี	1	:	น�าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน	สานต่ออาชีพการเกษตร

 สนับสนุนให้ลูกหลำนสมำชิกสหกรณ์หรือบุคคลท่ัวไปท่ีต้องกำรคืนกลับสู่
ถ่ินฐำนบ้ำนเกิดได้กลับมำท�ำอำชีพเกษตรกรรมในบ้ำนเกิดของตนเอง เพ่ือสรำ้งควำมม่ันคง
ในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร และมีรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรท่ี
สำมำรถด�ำรงชีพได้อย่ำงย่ังยืน มีเป้ำหมำยลูกหลำนเกษตรกร จ�ำนวน 500 รำย ในพ้ืนท่ี
76 จังหวัด รวมกรุงเทพมหำนคร พ้ืนท่ี 1 และ 2 โดยแนะน�ำ ส่งเสรมิลูกหลำนเกษตรกร
ในกำรรวมกลุ่มเช่ือมโยงเครือข่ำยร่วมกันระหว่ำงลูกหลำน กำรวำงแผนกำรผลิต 
ตลอดจนจัดหำตลำดรองรับ ซ่ึงกรมได้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ลูกหลำนเกษตรกร 
รวม 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรกำรประกอบอำชีพเกษตรสมัยใหม่ เริ่มตั้งแต่
กำรวำงแผนกำรผลิต กำรวิเครำะห์ดิน กำรใช้ปุ๋ย และกำรควบคุมแมลงศัตรูพืช 
ผ่ำนระบบออนไลน์ จ�ำนวน 500 รำยแล้ว และ 2) หลักสูตรสรำ้งทักษะกำรตลำด
สินค้ำเกษตร อบรมแล้ว จ�ำนวน 850 รำย 

2. โครงกำรส่งเสรมิและสรำ้งทักษะในกำรประกอบอำชีพ
    ท้ังในและนอกภำคเกษตร



6362 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบในกำร
ขับเคล่ือนแผนแม่บทประเด็นกำรเกษตรด้ำนเกษตรแปรรูป และยุทธศำสตรก์ระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ข้อท่ี 1 ตลำดน�ำกำรผลิต รวมท้ังขับเคล่ือนโครงกำร 1 อ�ำเภอ 
1 ผลิตภัณฑ์สินค้ำเกษตร (พืช ข้ำว ประมง และปศุสัตว์) และได้ด�ำเนินกิจกรรมกำร
ขับเคล่ือนตำมนโยบำยดังกล่ำวภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด�ำเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน รวม 2 กิจกรรม เป้ำหมำยสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร จ�ำนวน 590 แห่ง ในพ้ืนท่ี 75 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนนทบุร)ี 
รวมกรุงเทพมหำนคร พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 รวม 77 หน่วยงำน ดังนี้

3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน



6564 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

	 กิจกรรมท่ี	1	:	เพ่ิมศักยภาพการด�าเนินธุรกิจรวบรวม	จัดเก็บและแปรรูป
																												ผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 ส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นศูนย์กลำงในกำรรวบรวม
จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตสินค้ำเกษตรของสมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึง
กำรตลำดได้ตลอดห่วงโซ่อุปทำน โดยด�ำเนินกิจกรรมถ่ำยทอดควำมรูด้้ำนกำรแปรรูป
เพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตรและพัฒนผลิตภัณฑ์ให้ก้ำวทันตลำดผู้บริโภคยุคปกติใหม่ 
(NEW NORMAL) ให้แก่บุคลำกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมีศักยภำพในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจรวบรวม  แปรรูป จ�ำนวน 4 ชนิดสินค้ำ 5 หลักสูตรรวม 1,001 คน รวมท้ังสนับสนุน
เงินอุดหนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรจัดเก็บ รวบรวม และแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร
ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ�ำนวน 62 แห่ง รวม 98 รำยกำร เช่น เครือ่งช่ังรถบรรทุก 
เครื่องสีข้ำว รถเกีย่ว นวดข้ำว รถโฟล์คลิฟท์ รถตักล้อยำง รถแทรกเตอรพ์รอ้มอุปกรณ์
ต่อพ่วง เครือ่งจักรรดียำง เครือ่งซีลสุญญำกำศ ลำนตำก โรงสีข้ำว อำคำรรวบรวมผลผลิต
โกดัง เป็นต้น  



6564 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

	 	 กิจกรรมท่ี	2	:	เพ่ิมขีดความสามารถในการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์/
	 	 	 	 		กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ	
																																						ระดับอ�าเภอ

 พัฒนำศักยภำพและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินกิจกำรและธุรกิจของสหกรณ์
/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำเศรษฐกิจระดับอ�ำเภอ จ�ำนวน 590 แห่ง โดย
ด�ำเนินกิจกรรมกำรขับเคล่ือนและสรำ้งองค์ควำมรูก้ำรจัดท�ำแผนพัฒนำศักยภำพของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ แผนพัฒนำศักยภำพกำรบรหิำรจัดกำรองค์กร/ธุรกิจ แผนพัฒนำ
ศักยภำพกำรด�ำเนินธุรกิจ แผนกำรจัดกำรผลผลิต/ตลำด และถ่ำยทอดควำมรูก้ำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์สินค้ำเกษตรแปรรูป ภำยใต้โครงกำร 1 อ�ำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์สินค้ำเกษตร 
(พืช ข้ำว ประมง ปศุสัตว์) แล้ว จ�ำนวน 2,665 รำย ด�ำเนินกำรขับเคล่ือนแผนพัฒนำศักยภำพ
และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินธุรกิจของสถำบันเกษตรกรและแผนบรหิำรจัดกำรสินค้ำ
เกษตรระดับจังหวัด (OPP) ผ่ำนสถำบันเกษตรกรรว่มกับหน่วยงำนภำคีเครอืข่ำยแบบบูรณำ
กำรในพ้ืนท่ีรวม 77 หน่วยงำน รวมท้ังจัดท�ำฐำนข้อมูลเกษตรแปรรูป และกำรบรหิำรจัดกำรสินค้ำ
เกษตรตลอดห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทำนผ่ำนสถำบันเกษตรกร 



6766 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

4. โครงกำรส่งเสรมิกำรพัฒนำระบบตลำดภำยในส�ำหรบัสินค้ำเกษตร

 กิจกรรมท่ี	1	:	พัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า
																												ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตลำด
สินค้ำเกษตร เช่ือมโยงเครอืข่ำยสินค้ำคลัสเตอร์
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรองรับภำรกิจ
เรง่ด่วนเพ่ือขับเคล่ือนนโยบำยตลำดน�ำกำรผลิต
เพ่ือปฏิรูปภำคเกษตรในเรื่องส่งเสริมกำรผลิต 
พัฒนำสินค้ำเกษตร และสนับสนุนกำรตลำด
ผ่ำนสถำบันเกษตรกร โดยกรมได้สนับสนุนเงิน
อุดหนุนในกำรก่อสร้ำงตลำดกลำงสินค้ำเกษตร
เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมและจ�ำหน่ำยสินค้ำในพ้ืนท่ี
ให้แก่สหกรณ์ จ�ำนวน 3 แห่ง งบประมำณท้ังส้ิน 
18.4864 ล้ำนบำท รวมท้ังจัดประชุมเชิงปฏิบัติ

กำรบูรณำกำรกำรขับเคล่ือนแผนบรหิำรจัดกำรสินค้ำเกษตรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้ำหมำย
รวม 590 แห่ง ในพ้ืนท่ี 75 จังหวัดและถ่ำยทอดควำมรูก้ำรท�ำตลำดออนไลน์ เพ่ือสรำ้งนักขำย
ออนไลน์มืออำชีพ จ�ำนวน 9 รุน่ รวม 195 แห่ง ท้ังนี ้กรมส่งเสรมิสหกรณ์ได้รว่มกับหน่วยงำน
ภำยใต้กระทรวงพำณิชย์ ขับเคล่ือนกำรสรำ้งแพลตฟอรม์กลำง “เกษตรผลิต พำณิชย์ตลำด”
เพ่ือผลักดันสินค้ำของสหกรณ์ข้ึนสู่แพลตฟอรม์ B2B (Business-to-Business) ซ่ึงได้แก่
แพลตฟอร์ม “Thaitrade.com ของ
กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ”
และแพลตฟอร์ม “Phenixbox.com” 
ของบรษัิท แอสเสท เวิรด์ คอรป์ จ�ำกัด 
(มหำชน) โดยมีสหกรณ์แจ้งเข้ำรว่มจ�ำหน่ำย
สินค้ำบนแพลตฟอร์มกลำงแล้ว จ�ำนวน 
39 แห่ง

วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลำคม 2564



6766 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

ส่วนท่ี 3
ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

ตำมนโยบำยส�ำคัญ 
ประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564



6968 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

1.	โครงการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ
				ร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบ
				ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์	

 กรมส่งเสรมิสหกรณ์ได้ด�ำเนินกำรขับเคล่ือน
นโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกำรพัฒนำ
รำ้นค้ำสหกรณ์ให้เป็นจุดจ�ำหน่ำยสินค้ำของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีคุณภำพจำกจังหวัดต่ำง ๆ อำทิ 
ข้ำวสำร นม ไข่ไก่ เน้ือสัตว์ อำหำรแปรรูป ผักและผลไม้ 
เพ่ือเป็นช่องทำงให้ผู้บรโิภคเข้ำถึงสินค้ำสหกรณ์ได้มำกข้ึน
ในรูปแบบซูเปอรม์ำรเ์ก็ตสหกรณ์ ในปีงบประมำณ 2564
มีรำ้นค้ำสหกรณ์สนใจเข้ำรว่มโครงกำร จ�ำนวน 168 แห่ง
61 จังหวัด 2 พ้ืนท่ี และได้มีกำรประชำสัมพันธ์เปิดตัว
ซูเปอรม์ำรเ์ก็ตสหกรณ์ จ�ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) สหกรณ์
กำรเกษตรบ้ำนเขว้ำ จ�ำกัด จังหวัดชัยภูมิ 2) สหกรณ์
กำรเกษตรคอนสำร จ�ำกัด จังหวัดชัยภูมิ 3) สหกรณ์
กำรเกษตรปรำงค์กู่ จ�ำกัด จังหวัดศรสีะเกษ 4) สหกรณ์
กำรเกษตรโพทะเล จ�ำกัด จังหวัดพิจิตร 5) สหกรณ์
กำรเกษตรสบปรำบ จ�ำกัด จังหวัดล�ำปำง โดยปัจจุบันมีรำ้นค้ำซูเปอร์มำร์เก็ตสหกรณ์ 

จ�ำนวน 133 แห่ง ได้น�ำสินค้ำจำกเครอืข่ำยสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมำจ�ำหน่ำย

ผ่ำนซูเปอรม์ำรเ์ก็ตสหกรณ์ กว่ำ 200 แห่ง
รวมมูลค่ำเฉลีย่ไม่ต�่ำกว่ำ 20 ล้ำนบำท
ต่อเดือน



6968 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

2. โครงกำรส่งเสรมิกำรใช้ยำงพำรำในหน่วยงำนภำครฐั (Big Rock) 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รว่มกับกระทรวงคมนำคมได้ท�ำข้อตกลง
และร่วมกันผลักดันให้สถำบันเกษตรกรเพ่ิมมูลค่ำผลผลิต โดยน�ำยำงพำรำ
มำแปรรูปเป็นวัสดุด้ำนกำรจรำจร และเพ่ิมควำมปลอดภัยทำงถนน โดยกำรผลิต
และหลักน�ำทำงจำกยำงธรรมชำติ (Rubber Guide Post: RGP) ส�ำหรบัน�ำไปใช้
ในเส้นทำงต่ำง ๆ  ของกรมทำงหลวง โดยกรมทำงหลวงชนบทและกรมส่งเสรมิสหกรณ์
ได้สนับสนุนองค์ควำมรูใ้ห้แก่สถำบันเกษตรกรในพ้ืนท่ี ในด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิต
แผ่นยำงธรรมชำติครอบก�ำแพงคอนกรตี (RFB) และหลักน�ำทำงยำงธรรมชำติ (RGP)
มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับกำรตรวจสอบโรงงำนและรวบรวมตัวอย่ำง
เพ่ือทดสอบคุณสมบัติท่ัวไปของวัสดุก่อนข้ึนรูป (General Test) ตำมคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ท่ีก�ำหนดแล้ว จ�ำนวน 20 แห่ง และมีสหกรณ์ได้รบักำรรบัรองเป็น
 “รำ้นสหกรณ์” หรอื “สถำบันเกษตรกรท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รบัรอง”
แล้วจ�ำนวน 18 แห่ง
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

3. ส่งเสรมิให้เกษตรกรสมำชิกปลูกพืช/ผัก เพ่ือสรำ้งทำงเลือก
    ท่ีมีศักยภำพและตลำดรองรบัเพ่ิมจำกอำชีพหลัก โดยได้ 
    มำตรฐำน GAP และ GMP ท่ีเกี่ยวข้อง

 สถำบันเกษตรกรได้รบักำรส่งเสรมิและยกระดับกำรผลิต รวมท้ังกำรแปรรูป
ผลผลิตให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำนตำมท่ีตลำดต้องกำร และสรำ้งควำมเช่ือม่ัน
ให้ผู้บรโิภค โดยสมำชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรผ่ำนกำรตรวจประเมินแปลงผัก
และผลไม้ตำมข้อก�ำหนดมำตรฐำนกำรผลิตทำงกำรเกษตรท่ีดี (Good Agricultural
Practices : GAP) แล้ว จ�ำนวน 966 รำย อีกท้ังมีสหกรณ์ท่ีผ่ำนกำรตรวจรบัรอง
และถูกยกระดับกำรรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกำรเกษตร (ข้ำว ผลไม้ โคเน้ือ 
และกำแฟ) และได้ใบรบัรองมำตรฐำน GMP แล้ว จ�ำนวน 10 แห่ง

วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลำคม 2564
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

4. ก�ำหนดแนวทำงกำรส่งเสรมิสหกรณ์ให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกร
    สมำชิกท่ีมีปัญหำในกำรประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร

 สนับสนุนวงเงินกู้จำกกองทุนพัฒนำ
สหกรณ์ จ�ำนวน 4,000 ล้ำนบำท เพ่ือให้
สหกรณ์กู้ในอัตรำดอกเบี้ยตำมชั้นลูกหนี้
ส�ำหรบัน�ำไปใช้ในกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำน
/โครงกำรของสหกรณ์ เช่น โครงสรำ้งปัจจัย
พ้ืนฐำนของสหกรณ์ กำรผลิตและกำรตลำด
รวมถึงขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน
ของสมำชิก พร้อมท้ังสนับสนุนเงินทุนให้
สหกรณ์กู้ในอัตรำดอกเบีย้พิเศษ (รอ้ยละ 1)
เ พ่ื อ แ ก้ ปั ญ ห ำ ใ ห้ แ ก่ ส ม ำ ชิ ก ส ห ก ร ณ์

เป็นกำรเฉพำะ เช่น สมำชิกได้รบัผลกระทบจำกรำคำผลผลิต หรอืจำกภัยธรรมชำติต่ำง ๆ 
รวมท้ังกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยของภำครฐั โดยอนุมัติเงินกู้เบิกจ่ำยแล้ว จ�ำนวน 1,269 สหกรณ์
เป็นเงินจ�ำนวน 2,821.3371 ล้ำนบำท (รอ้ยละ 70.53) แบ่งเป็นโครงกำรปกติ วงเงิน
จ�ำนวน 2,280 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ�ำนวน  607 สหกรณ์ เป็นเงิน 1,649.1825 ล้ำนบำท
(รอ้ยละ 72.33 ของวงเงินโครงกำรปกติ) และโครงกำรพิเศษ วงเงินจ�ำนวน 1,720 ล้ำนบำท
เบิกจ่ำยแล้ว จ�ำนวน 662 สหกรณ์ เป็นเงิน 1,172.1546 ล้ำนบำท (รอ้ยละ 68.15 
ของวงเงินโครงกำรพิเศษ)
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

5. “เกษตรผลิต พำณิชย์ตลำด” 

    [กระทรวงพำณิชย์รว่มกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ก�ำหนดวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พำณิชย์ตลำด”

 ภำยใต้ยุทธศำสตร์ตลำดน�ำกำรผลิต เพ่ือพัฒนำภำค
กำรเกษตรไทยไปสู่เป้ำหมำยกำรเป็นศูนย์กลำงสินค้ำเกษตร

และอำหำรคุณภำพของโลก โดยก�ำหนดพันธกิจส�ำคัญ 4 ด้ำน ได้แก่
 1. กำรสรำ้งSingle Big Data ใช้ข้อมูลจำกฐำนเดียวกัน 2. กำรสรำ้ง

แพลตฟอรม์กลำง “เกษตรผลิต พำณิชย์ตลำด” 3. กำรสรำ้งควำมเช่ือม่ันด้วยคุณภำพ 
มำตรฐำน ควำมปลอดภัย และกำรตรวจสอบย้อนกลับ 4. กำรพัฒนำคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรง
ตำมควำมต้องกำรของตลำด โดยกรมส่งเสรมิสหกรณ์และกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำในฐำนะ
คณะอนุกรรมกำรฯ ได้รว่มพิจำรณำกำรด�ำเนินงำน
ขับเคล่ือนกำรท�ำงำนจัดท�ำแพลตฟอรม์กลำง 
“เกษตรผลิต พำณิชย์ตลำด” แนวทำงกำร
ด�ำเนินกำรโครงกำรน�ำรอ่ง (Quick Win)
ซ่ึงมีสหกรณ์แจ้งเข้ำรว่มจ�ำหน่ำยสินค้ำ
บนแพลตฟอรม์กลำง (Thaitrade
.com และ Phenixbox .com) 
จ�ำนวน 39 แห่ง

วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลำคม 2564
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

6. โครงกำรน�ำลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำน 
    สำนต่ออำชีพกำรเกษตร 

 กรมส่งเสรมิสหกรณ์จัดท�ำโครงกำรน�ำลูกหลำน
เกษตรกรกลับบ้ำน สำนต่ออำชีพกำรเกษตร เพ่ือสนับสนุน
ให้ลูกหลำนสมำชิกสหกรณ์หรอืบุคคลท่ัวไปท่ีจำกบ้ำน
ไปประกอบอำชีพในกรุงเทพฯ หรอืในต่ำงจังหวัด กลับมำ
ท�ำกำรเกษตรท่ีบ้ำนเกิด โดยสนับสนุนกำรรวมกลุ่มกำรผลิต
ตลอดจนกำรจัดหำตลำดรองรบัและกรมส่งเสรมิสหกรณ์
ได้รว่มกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรท�ำหน้ำท่ีเป็นพี่เลีย้ง
ให้ค�ำปรกึษำ และให้ค�ำแนะน�ำแก่สหกรณ์และสมำชิกเกษตรกร
พรอ้มท้ังส่งเสรมิกำรน�ำหลักปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำร
ประกอบอำชีพและด�ำรงชีวิต ส่งผลให้เกษตรกรมีอำชีพท่ีย่ังยืนและมีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน 
ผู้เข้ำรว่มโครงกำรน�ำลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำน สำนต่ออำชีพกำรเกษตร มีกำรท�ำเกษตร

หลำยชนิด เช่น ปลูกฝรัง่กิมจู ปลูกผักออแกนิค เป็นต้น
ซ่ึงสำมำรถน�ำมำขำยเป็นรำยได้ตลอดท้ังปี มีกำรเลีย้ง
ไส้เดือน เพ่ือน�ำมำใช้ท�ำเป็นปุ๋ยหมักชีวภำพ เป็นกำรลด
รำยจ่ำย เพ่ิมรำยได้ ให้กับสมำชิกสหกรณ์ 
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

  
 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดท�ำโครงกำรกระจำยข้ำวสำร
เพ่ือช่วยเหลือชำวนำและลดค่ำครองชีพของผู้บรโิภคท่ี

ได้รบัผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 รว่มกับเครอืข่ำยสหกรณ์
/กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยข้ำวสำร จ�ำนวน 35 แห่ง ปรมิำณข้ำวสำรท่ีต้องกำรกระจำย
จ�ำนวน 20,108 ตัน โดยกรมส่งเสรมิสหกรณ์สนับสนุนเงินอุดหนุนลักษณะจ่ำยขำดให้กับ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเป็นค่ำขนส่งและค่ำบรรจุภัณฑ์รวมท้ังส้ิน 2,100,000 บำท
เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยข้ำวสำรของสหกรณ์ รวมท้ังบรรเทำควำมเดือดรอ้นของสหกรณ์
ท่ีมีข้ำวสำรและข้ำวเปลือกค้ำงสต็อกรกัษำเสถียรภำพรำคำข้ำวในระบบสหกรณ์ เป็นกำร
เตรียมควำมพร้อมให้สหกรณ์ในกำรรับซ้ือข้ำว
เปลือกปีกำรผลิต 2564/65 และผู้บริโภค
ข้ำวสำรได้บริโภคข้ำวสำรจำกชำวนำในรำคำท่ี
เป็นธรรมช่วยลดค่ำครองชีพของผู้บริโภค
ท่ีได้รบัผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรสัโคโรนำ 2019 ระหว่ำง เดือนสิงหำคม ถึง 
พฤศจิกำยน 2564 
 

7. โครงกำรกระจำยข้ำวสำรเพ่ือช่วยเหลือ
    ชำวนำและลดค่ำครองชีพของผู้บรโิภค
    ท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของ 
    โรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่ำ 2019
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

8. โครงกำรส่งเสรมิกำรผลิตฟ้ำทะลำยโจร
    ในสถำบันเกษตรกร

 กรมส่งเสรมิสหกรณ์บูรณำกำรควำมรว่มมือกับกรมวิชำกำรเกษตรผลักดัน
และส่งเสรมิให้สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรเพ่ิมข้ึนโดยเฉพำะ
อย่ำงย่ิงฟ้ำทะลำยโจร เพ่ือสร้ำงรำยได้และต่อยอดกำรพัฒนำธุรกิจของสหกรณ์
มีเป้ำหมำยน�ำรอ่งในปี 2564 จ�ำนวน 98 ไร ่21 สหกรณ์ โดยกรมวิชำกำรเกษตร
สนับสนุนกล้ำพันธุท่ี์มีคุณภำพ ให้กับสหกรณ์เป้ำหมำย ท้ังนีมี้ควำมคำดหวังให้เกษตรกร
มีรำยได้เพ่ิมข้ึน สรำ้งงำน สรำ้งอำชีพ  เกิดควำมสมดุลทำงกำรตลำดคำดว่ำผลผลิต
ออกสู่ตลำดไม่น้อยกว่ำ 68.6 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 13.720  ล้ำนบำท และพืชสมุนไพร
ได้รบักำรยอมรบัมำกข้ึน
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

9. กำรกระจำยผลไม้ผ่ำนเครอืข่ำยสหกรณ์เพ่ือบรรเทำควำมเดือดรอ้น
    ของสมำชิกเกษตรกร จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด-19

 เพ่ือบรรเทำผลกระทบของสมำชิกสหกรณ์ท่ีไม่สำมำรถกระจำยผลไม้ออกนอก
แหล่งผลิต และผลผลิตท่ีไม่สำมำรถส่งออกได้ในขณะนีร้วมท้ังกำรจ�ำหน่ำยภำยในประเทศ
ท่ีเกิดปัญหำมำกข้ึนจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด-19 กรมด�ำเนินกำรโดยใช้
วิธีกำรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นกลไกในกำรขับเคล่ือนสู่ผู้บรโิภคในรำคำท่ีเป็นธรรม
ช่วยกระจำยผลไม้และแก้ปัญหำผลผลิตล้นตลำดและยกระดับรำคำจ�ำหน่ำยผลผลิต
ในพ้ืนท่ีไม่ให้ตกต�่ำ โดยด�ำเนินกำรในลักษณะซ้ือขำย/แลกเปลี่ยนสินค้ำข้ำวและผลไม้ 

5 ชนิด ได้แก่ มังคุด ล�ำไย เงำะ ลองกอง และทุเรยีน จำกสถำบันเกษตรกรต้นทำง
 34 แห่ง 20 จังหวัด สหกรณ์ปลำยทำงหรอืหน่วยงำนรำชกำร 280 แห่ง 

61 จังหวัด ปรมิำณซ้ือขำย  /แลกเปลีย่น 1,993.94 ตัน มูลค่ำ 54.937 ล้ำนบำท
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

10. กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบำยและแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
      หนีสิ้นของเกษตรกร สมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในป ี2564

10.1	โครงการช่วยเหลือด้านหนีสิ้นสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 กรมส่งเสรมิสหกรณ์สนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบีย้ให้แก่
สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพ่ือกำรเกษตร 
โดยมีต้นเงินกู้ขอรบักำรชดเชยไม่เกิน 300,000 บำทแรก อัตรำรอ้ยละ 3 
เป็นระยะเวลำ 1 ป ี(สัญญำกู้ตัง้แต่ 1 สิงหำคม 2561 – 31 กรกฎำคม 2562)
โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้ชดเชยดอกเบีย้ให้แก่สมำชิกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรแล้ว จ�ำนวน 362,883 รำย (สมำชิกสหกรณ์ จ�ำนวน 
359,523 รำย สมำชิกกลุ่มเกษตรกร จ�ำนวน 3,360 รำย) ในพ้ืนท่ี 63 จังหวัด
สหกรณ์ จ�ำนวน 889 แห่ง กลุ่มเกษตรกร จ�ำนวน 168 แห่ง รวม 1,057 แห่ง 
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

10.2	โครงการแก้ไขปัญหาหนี้
							ค้างช�าระของสมาชิกสหกรณ์	

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด�ำเนิน
กำรถ่ำยทอดควำมรูใ้ห้แก่สหกรณ์เป้ำหมำย 
จ�ำนวน 590 แห่ง ให้มีกำรบรหิำรจัดกำร
สินเช่ือท่ีมีประสิทธิภำพ แก้ไขปัญหำหนีค้้ำง 
และส่งเสรมิให้สมำชิกวำงแผนทำงกำรเงินและ
ส่งเสรมิพัฒนำอำชีพแก่สมำชิกให้มีรำยได้ท่ีม่ันคง 
สำมำรถช�ำระหนีค้้ำงได้ และได้สนับสนุนเงินกู้กองทุน
พัฒนำสหกรณ์ วงเงินจ�ำนวน 100 ล้ำนบำท เพ่ือให้สหกรณ์ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ให้สมำชิกกู้รำยละไม่เกิน 30,000 บำท อัตรำดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อป ี
ระยะเวลำให้กู้ 3 ปี เพ่ือให้สมำชิกท่ีมีปัญหำภำระหนีห้นักใช้เป็นทุนในกำรประกอบ

อำชีพ/สรำ้งรำยได้โดยให้สหกรณ์หำตลำดรองรบัผลิตผลล่วงหน้ำ 
ตำมนโยบำยตลำดน�ำกำรผลิต ซ่ึงอยู่ระหว่ำงเสนอคณะกรรมกำร

บรหิำร กพส. พิจำรณำอนุมัติโครงกำรฯ ในเดือนมิถุนำยน
 2564 โดยคำดว่ำจะสำมำรถจ่ำยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์

ได้ภำยในเดือนกรกฎำคม 2564 ผลกำรด�ำเนินงำน
ท่ีผ่ำนมำสมำชิกสหกรณ์ท่ีเป็นหนีค้้ำงนำนสำมำรถ
ช�ำระหนีไ้ด้ จ�ำนวน 230,230 รำย จำกเป้ำหมำย
263,910 รำย มีมูลหนีค้้ำง ณ ส้ินเดือน มีนำคม
2564 จ�ำนวน 27,288.96 ล้ำนบำท ลดลงจำก
ปี 2562 ท่ีมีมูลหนี้ค้ำง จ�ำนวน 37,729.23 

ล้ำนบำท ลดลง 10,440.26 ล้ำนบำท

วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลำคม 2564



7978 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

	 10.3	มาตรการและแนวทางช่วยเหลือบรรเทาภาระช�าระหนีใ้ห้แก่สมาชิก
																		สหกรณ์และสหกรณ์ท่ีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาด
																		ของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	มาตรการและแนวทางช่วยเหลือ
																	บรรเทาภาระช�าระหนีใ้ห้แก่สมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์	ท่ีได้รบั		
																	ผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด	–	19

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกประกำศนำยทะเบียนสหกรณ์ ให้สหกรณ์ใช้เป็น
แนวทำงในกำรช่วยบรรเทำควำมเดือดรอ้นของสมำชิกสหกรณ์ท่ีได้รบัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
โรคโควิด – 19 ในขณะนี ้โดยขอควำมรว่มมือสหกรณ์ผ่อนผันกำรช�ำระหนีใ้ห้กับสมำชิก
ท้ังขยำยเวลำกำรช�ำระหนี ้กำรพักช�ำระหนีเ้ป็นกำรช่ัวครำวปรบัลดอัตรำดอกเบีย้เงินกู้ 
และกำรปรบัปรุงโครงสรำ้งหนี ้ส่วนกำรช�ำระค่ำหุ้นของสมำชิก ขอให้ปรบัลดหรอืงดส่ง
ค่ำหุ้นรำยเดือนเป็นกำรช่ัวครำว หรอืงดหักส่งค่ำหุ้นตำมส่วนของเงินกู้ จนกว่ำจะเข้ำสู่
สถำนกำรณ์ปกติ

 ผลกำรให้ควำมช่วยเหลือของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือบรรเทำควำมเดือดรอ้น
ของสมำชิกจำกกำรแพรร่ะบำดของเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ดังนี้

 (1) สหกรณ์ด�ำเนินกำรโครงกำร/มำตรกำร เพ่ือลดภำระกำรส่งช�ำระหนีข้องสมำชิก
จ�ำนวน 2,009 แห่ง มีสมำชิกสหกรณ์ท่ีได้รบัควำมช่วยเหลือให้มีสภำพคล่องและมีเงิน
เหลือเพ่ิมข้ึนส�ำหรบักำรใช้จ่ำยในระยะเวลำ 6 เดือนข้ำงหน้ำ โดยลดภำระกำรช�ำระหนี้
และลดเงินส่งค่ำหุ้น รวมท้ังส้ิน 2,465,441 รำย มูลค่ำรวมท้ังส้ิน 53,250.495 ล้ำนบำท 
(เฉลี่ยรำยละ 3,599.80 บำท/เดือน) ดังนี้
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

  - กำรลดอัตรำดอกเบีย้เงินกู้สหกรณ์ จ�ำนวน 723 แห่ง ปรบัลดอัตรำดอกเบีย้เงินกู้
(เฉลีย่รอ้ยละ 1.03) ให้กับสมำชิก 1,105,179 รำย มูลค่ำต้นเงินกู้ 1,188,626.688 ล้ำนบำท
มูลค่ำดอกเบีย้ท่ีลดลงรวมท้ังส้ิน 6,121.427 ล้ำนบำท

  - กำรพักช�ำระหนีส้หกรณ์ จ�ำนวน 1,230 แห่ง ได้ผ่อนผันและพักช�ำระหนี ้(ระยะเวลำ
3 - 12 เดือน) ให้กับสมำชิก 669,707 รำย จ�ำนวนเงินท่ีได้รบักำรพักช�ำระหนี ้368,246.061 
ล้ำนบำท จ�ำนวนเงินท่ีสมำชิกส่งช�ำระหนีล้ดลง 43,236.389 ล้ำนบำท

   - กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้สหกรณ์ จ�ำนวน 181 แห่ง ได้รับควำมช่วยเหลือ
 และผ่อนคลำยภำระในกำรช�ำระหนี้รำยเดือนให้กับ

สมำชิก 47,549 รำย มูลค่ำ หนีร้วม 16,567.54
 ล้ำนบำท จ�ำนวนเงินท่ีส่งช�ำระหนีล้ดลง

 204.44 ล้ำนบำท/เดือน

    (2) สหกรณ์ด�ำเนินกำร
ปรบัลด/งดกำรส่งค่ำหุ้น

ของสมำชิก จ�ำนวน 
612 แห่ง สมำชิกสหกรณ์
ท่ีปรับลดกำรส่งค่ำหุ้น
ให้สมำชิก 643,006 รำย
จ�ำนวนเงินท่ีส่งค่ำหุ้น
รำยเดือนลดลง รวมท้ังส้ิน
 2,666.018 ล้ำนบำท
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

	 10.4	การช่วยเหลือด้านหนีสิ้นของสมาชิกกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนา
เกษตรกร	(กฟก.)	ท่ีเป็นลูกหนีส้หกรณ์	และสมาชิกสภาเครอืข่ายประชาชน
อีสาน	(สอส.)	สภาประชาชน	4	ภาค	กรณีถูกด�าเนินการทางกฎหมาย

 ประสำนขอควำมร่วมมือสหกรณ์ในกำรชะลอกำรด�ำเนินคดีกับสมำชิก
ระหว่ำงรอกระบวนกำรจัดกำรหนีข้อง กฟก. และ สอส. โดยในปี 2564 กฟก. 
ช�ำระหนีแ้ทนเกษตรกรไปแล้ว จ�ำนวน 632 รำย เป็นเงินจ�ำนวน 555.28 ล้ำนบำท
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วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลำคม 2564



8382 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

ส่วนท่ี 4
สรุปกิจกรรมส�ำคัญ
ด้ำนกำรต่ำงประเทศ 

ประจ�ำปีงบประมำณ 2564

วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลำคม 2564
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 เม่ือวันท่ี 27 ตุลำคม 2563 นำงสมำดำร ์
ชำพิรำ รองหัวหน้ำคณะผู้แทนทำงกำรทูต สถำน
เอกอัครรำชทูตอิสรำเอลประจ�ำประเทศไทย
และศูนย์ควำมรว่มมือด้ำนกำรพัฒนำระหว่ำง
ประเทศของอิสรำเอล  (Israel’s Agency for 
International Development Cooperation : 
MASHAV) และนำยอัชฌำ สุวรรณนิตย์ 
รองอธิบดีกรมส่งเสรมิสหกรณ์ เป็นประธำน
พิธเีปดิโรงเรอืนหลังท่ี 2 พรอ้มเยีย่มชมนิทรรศกำร
เฉลิมพระเกียรติฯ และกำรด�ำเนินงำนโครงกำร
ตำมพระรำชประสงค์หุบกะพงเพ่ือใช้เป็นแปลง
เกษตรสำธิตกำรปลูกพืชในโรงเรือนให้แก่
เกษตรกรซ่ึงเป็นผลมำจำกควำมส�ำเรจ็ของโรงเรอืนหลังแรกท่ีได้รบักำรสนับสนุนเม่ือป ี
พ.ศ. 2561 ภำยใต้โครงกำรไทย-อิสรำเอลเพ่ือกำรพัฒนำชนบท (หุบกะพง) ตั้งแต่ป ี
พ.ศ. 2509 - 2514 โดยรัฐบำลอิสรำเอลได้ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร รวมถึง

เทคโนโลยีกำรบรหิำรจัดกำรน�้ำใน
พ้ืนท่ีแห้งแล้งในพ้ืนท่ีโครงกำรจัด
พัฒนำท่ีดินตำมพระรำชประสงค์
หุบกะพง

วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลำคม 2564
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 เม่ือวันท่ี 26 เมษำยน 2564
นำยวิศิษฐ ์ศรสุีวรรณ์ อธบิดีกรมส่งเสรมิ
สหกรณ์ พรอ้มด้วย นำงสำวกรนภำ
ชัยวัฒน์ ผู้อ�ำนวยกำรกองแผนงำน 
และนำงอุไร ทับเทศ ผู้อ�ำนวยกำร
กองคลัง รว่มรบัมอบรถยนต์ High
-grade Hybrid Wagon รุน่ 
Toyota Alphard จ�ำนวน 1 คัน 
จำกรฐับำลญี่ปุ่น ภำยใต้โครงกำร
ควำมช่วยเหลือแบบให้เปล่ำเพ่ือ
กำรจัดสรรยำนยนต์ญี่ปุ่นสมัยใหม่
ส�ำหรบัรำชอำณำจักรไทย ปี 2557 (Japan’s Non-Project Grant Aid for Provision 
of Next-Generation Vehicles (FY2014) for the Kingdom of Thailand) ซ่ึงกรม
ส่งเสรมิสหกรณ์เป็น 1 ใน 6 หน่วยงำนรฐับำลไทยท่ีได้รบักำรสนับสนุนรถยนต์ในครัง้นี ้เพ่ือใช้ในภำรกิจ
ของกรมส่งเสรมิสหกรณ์ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
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8584 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

        เม่ือวันท่ี 20 มีนำคม 2564 นำยวิศิษฐ ์  ศรสุีวรรณ์
 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ ลงพ้ืนท่ีอ�ำเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือตรวจเยี่ยมควำม
ก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศ ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือไทย - ญี่ปุ่น 
(JTEPA) “โครงกำรกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกีย่ว
และกำรพัฒนำฐำนชุมชุน (กำแฟอำรำบิกำ)” 
ภำยใต้กรอบควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ไทย-ญี่ปุ่น (Japan and the Kingdom of 
Thailand for an Economic Partnership : 

JTEPA) โดยกรมส่งเสรมิสหกรณ์รว่มกับองค์กำร
ควำมรว่มมือระหว่ำงประเทศญีปุ่่น  (Japan International

Cooperative  Agency: JICA) ด�ำเนินงำนโครงกำร
ควำมรว่มมือด้ำนกำรเช่ือมโยงท้องถ่ินสู่ท้องถ่ิน (Local to

 Local Linkage) เพ่ือยกระดับกำรบรหิำรจัดกำรกำแฟคุณภำพ
ของสหกรณ์ โดยได้พัฒนำกระบวนกำรผลิตและกำรแปรรูปตั้งแต่แปลงสมำชิก กำรแปรรูป
ของสหกรณ์ ไปจนถึงกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรตลำดกำแฟ
ของสหกรณ์ โดยทำง JICA ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชำญจำกญี่ปุ่นต่อ
เน่ืองตัง้แต่ป ี2560-2565 เข้ำมำให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกำรผลิต
กำรแปรรูป และกำรตลำดให้แก่สหกรณ์
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

         เม่ือวันท่ี 27 มิถุนำยน 2564 
นำยวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำร
สหกรณ์ เป็นประธำนร่วมกับฝ่ำยญี่ปุ่นใน
กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพิเศษร่วม
ด้ำนกำรเช่ือมโยงท้องถ่ินสู่ท้องถ่ินภำยใต้
กรอบควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญีปุ่่น
(Japan and the Kingdom of Thailand
for an Economic Partnership : JTEPA)
ครัง้ท่ี 11 เพ่ือหำรอืควำมรว่มมือด้ำนกำร

เช่ือมโยงท้องถ่ินสู่ท้องถ่ิน ติดตำมผลกำร
ด�ำเนินงำนควำมรว่มมือ รวมถึงพิจำรณำข้อ

เสนอโครงกำรใหม่ จ�ำนวน 5 โครงกำร 

วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลำคม 2564
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 เม่ือวันท่ี 20 เมษำยน 2564 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมพัฒนำชนบท
และสหกรณ์กระทรวงเกษตรและ
ป่ ำ ไ ม้ แ ห่ งส ำธ ำ รณรั ฐ
ประชำธปิไตยประชำชนลำว
(The Department of 
Rural Development
and Cooperatives : 
DRDC) สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน และสำธำรณรฐัสังคมนิยมเวียดนำมด�ำเนินกำรจัดท�ำ
ผลงำนวิจัยรว่มเรื่อง “กำรพัฒนำสหกรณ์กำรเกษตรในพ้ืนท่ีชนบทและนโยบำย
สนับสนุน (The Joint Research Project of Policies on Development of Rural 
Agriculture Cooperatives)” โดยนำยวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรสหกรณ์  
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำกำรสหกรณ์ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรส่งเสรมิงำนสหกรณ์และเจ้ำหน้ำท่ี
กองแผนงำน ได้เข้ำรว่มกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิจัยรว่มฯ ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 
(Zoom Meeting) เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เรยีนรูร้ว่มกันในด้ำนกำรพัฒนำสหกรณ์
ในชนบทและควำมต้องกำรกำรสนับสนุนเชิงนโยบำยของแต่ละประเทศ โดยผู้แทนจำกแต่ละ
ประเทศได้น�ำเสนอผลกำรศึกษำวิจัยและแลกเปลี่ยนมุมมองรว่มกันเพ่ือรวบรวมเป็นผลกำร
ศึกษำในระดับภูมิภำคต่อไป

วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลำคม 2564
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

  เม่ือวันท่ี 20 มกรำคม 2564
นำงสำวกรนภำ ชัยวัฒน์ ผู้อ�ำนวยกำร
กองแผนงำน เป็นประธำนกำรประชุม
หำรอืโครงกำรควำมรว่มมือด้ำนสหกรณ์
ระหว่ำงกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับกรม
ควำมรว่มมือระหว่ำงประเทศ  โดยมีนำง
ชรนิทิพย์ ยศธแสนย์ ผู้อ�ำนวยกำรกอง
ควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำระหว่ำง
ประเทศ พรอ้มคณะ เพ่ือประชุมหำรอื
ควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำน โครงกำร
กำรพัฒนำธุรกิจสหกรณ์กำรเกษตรใน

ประเทศกัมพูชำ (Project on the Development of Agricultural Cooperative Business
in Cambodia) ภำยใต้แผนงำนควำมรว่มมือเพ่ือกำรพัฒนำไทย-กัมพูชำ สำขำเกษตร  รวมถึง
ได้หำรอืแนวทำงกำรพัฒนำโครงกำรเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งของระบบสหกรณ์หรอืองค์กรเกษตรกร
ในสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) (Project on Strengthening of
Cooperatives Farmers Organization System in Lao PDR) ภำยใต้แผนงำนควำม
รว่มมือเพ่ือกำรพัฒนำไทย-สปป.ลำว

88 Cooperative Promotion Department

วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลำคม 2564



8988 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ด� ำ เ นินกำร
คัดเลือกเยำวชนเกษตรเ พ่ือเข้ำร่วม
โครงกำรฝึกงำนผู้น�ำเยำวชนเกษตร
ไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจ�ำปี 2564  
เพ่ือไปฝึกงำน ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็น
ระยะเวลำ 1 ปี ตำมข้อตกลงควำม
ร่วม มือกับสภำกำรแลกเปลี่ยน
ท ำ ง ก ำ ร เ ก ษ ต ร ข อ ง ญี่ ปุ่ น 
(Japan Agricultural Exchange 
Council: JAEC)  โดยในปี 2564 มี
เยำวชนเกษตร สังกัดกรมส่งเสรมิสหกรณ์
ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกจ�ำนวน 3 รำย และได้เข้ำ
รบักำรฝึกอบรมโครงกำรเตรยีมควำมพรอ้มผู้น�ำ
เยำวชนเกษตรเพ่ือไปฝึกงำนตำมข้อตกลงควำมรว่มมือฯ 
รว่มกับเยำวชนเกษตรท่ีได้รบักำรคัดเลือกจำกหน่วยงำนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวมจ�ำนวน 14 คน ระหว่ำงวันท่ี 1 มีนำคม - 2 มิถุนำยน 2564 ณ ศูนย์ส่งเสรมิเยำวชน
เกษตรอำเซียน จังหวัดกำญจนบุรี
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วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลำคม 2564
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

ส่วนท่ี 5
รำงวัลเลิศรัฐ

กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจ�ำปีงบประมำณ 2564
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 รำงวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้กับหน่วยงำนของรัฐ
ทีไ่ด้มุง่มัน่ปฏิบตัริำชกำรจนประสบควำมส�ำเรจ็ มคีวำมเป็นเลิศ
แห่งหน่วยงำนรัฐทั้งปวง แบ่งออกเป็น 3 สำขำ

รำงวัลเลิศรัฐ 

- เปิดใจใกล้ชิดประชำชน
- สัมฤทธิ์ผลประชำชนมีส่วนร่วม
- ผู้น�ำหุ้มส่วนควำมร่วมมือ
- เล่ืองลือขยำยผล
- ร่วมใจแก้จน

3. รำงวัลบริหำรรรำชกำร
เเบบมีส่วนร่วม

- นวัตกรรมกำรบริกำร
- พัฒนำกำรบริกำร
- ขยำยผลมำตรฐำนกำรบริกำร
- บูรณำกำรข้อมูลเพื่อกำรบริกำร
- ยกระดับบริกำรตอบสนองต่อ
   สถำนกำรณ์โควิด 19
- ยกระดับกำรอ�ำนวยควำมสะดวก
   ในกำรให้บริกำร

1. รำงวัลบริกำรภำครัฐ

- PMQA ระดับดีเด่น
- PMQA รำยหมวด
- PMQA 4.0

2. รำงวัล PMQA



9392 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

5 รำงวัลแห่งควำมภูมิใจ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2564

 เป็นรำงวัลที่มอบให้กับหน่วยงำนของรัฐ ที่มีผล
กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร เพื่อประชำชนได้รับ
บริกำรที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่
พึงพอใจ

รำงวัลบริกำรภำครัฐ  ประเภทพัฒนำกำรบริกำร 

 เป็นรำงวัลอนัทรงเกยีรตทิีม่อบให้กบัหน่วยงำนภำครฐั
และสร้ำงขวัญก�ำลังใจในกำรเปิดระบบรำชกำรให้ประชำชน
และภำคส่วนอืน่ทีเ่กีย่วข้อง เข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรบรหิำรรำชกำร
และท�ำงำนร่วมกนัอย่ำงเป็นรปูธรรม โดยส่งเสรมิและสนบัสนนุ
ให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วม ตั้งแต่กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร 
(Inform) กำรรบัฟังควำมคดิเหน็ (Consult) กำรเข้ำมำเกีย่วข้อง
(Involve) ไปจนถึงกำรสร้ำงควำมร่วมมือ (Collaborate)

รำงวัลบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม  ประเภทร่วมใจแก้จน

ระดับดีเด่น 

ระดับดีเด่น 

ผลงำน
 “โครงกำรสร้ำงรำยได้ ขำยผลผลิต พิชิตหนี้สมำชิกสหกรณ์”

โดย ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดล�ำปำง

ผลงำน 
“โครงกำรวิถีแก้จนของคนสหกรณ์บ้ำนหนองบัว”

โดย ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย



9392 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 เป็นรำงวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับหน่วยงำนภำครัฐและสร้ำงขวัญก�ำลังใจ
ในกำรเปิดระบบรำชกำรให้ประชำชนและภำคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรรำชกำรและท�ำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วม ตั้งแต่กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร (Inform) กำรรับฟังควำม
คิดเห็น (Consult) กำรเข้ำมำเกี่ยวข้อง(Involve) ไปจนถึงกำรสร้ำงควำมร่วมมือ 
(Collaborate)

รำงวัลบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม  ประเภทร่วมใจแก้จน

ระดับดี
ผลงำน

“โครงกำรร่วมใจแก้จนชุมชนชำติพันธุ์ 
สหกรณ์พัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ จ�ำกัด”

โดย ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดตำก

ระดับดี
ผลงำน

“โครงกำรส้มแขกพืชอัตลักษณ์สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจแก่ชุมชน 
สหกรณ์กำรเกษตรสะบ้ำย้อย จ�ำกัด” 
โดย ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสงขลำ

ระดับดี
ผลงำน

“โครงกำรส่งเสริมเล้ียงสุกรครบวงจร แก้หนี้ แก้จน”
โดย ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอ�ำนำจเจริญ



9594 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

ส่วนท่ี 6
ผลกำรเบิกจ่ำย

งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ�ำปีงบประมำณ 2564



9594 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่ีมา	:	กองคลัง	กลุ่มบัญชีเเละงบประมาณ		
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหำคม 2564

หน่วย	:	บาท



9796 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่ีมา	:	กองคลัง	กลุ่มบัญชีเเละงบประมาณ		
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหำคม 2564

หน่วย	:	บาท



9796 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่ีมา	:	กองคลัง	กลุ่มบัญชีเเละงบประมาณ		
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหำคม 2564

หน่วย	:	บาท

97Cooperative Promotion Department



9998 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

% ผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณ เปรยีบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงิน
ต่อวงเงินงบประมาณ ประจ�าปงีบประมาณ 2564

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564

ประจ�ำปงีบประมำณ 2563

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหำคม 2563

ท่ีมา	:	กองคลัง		กลุ่มบัญชีเเละงบประมาณ		

ผลการเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสรมิสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรา่ยจ่าย)
ประจ�าปงีบประมาณ 2564

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564

ท่ีมา	:	กองคลัง		กลุ่มบัญชีเเละงบประมาณ		



9998 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

ส่วนท่ี 7
กิจกรรมชำวสหกรณ์

ปันน�้ำใจ ช่วยภัยโควิด-19
ประจ�ำปีงบประมำณ 2564



101100 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกระบี่ รว่มกับสหกรณ์อิสลำมษะกอฟะฮ 
จ�ำกัด พรอ้มเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ ลงพ้ืนท่ีมอบของบรรเทำควำมเดือดรอ้น
ให้เจ้ำหน้ำท่ีทำงกำรแพทย์ และผู้ป่วยโควิด 19 ณ โรงพยำบำลสนำม 2 
ค่ำยทหำร ร 15 พัน 1 และจุดกักตัวโรงเรยีนเอกภำพศำสนวิชน์ โดยมี
ของใช้จ�ำเป็นในกำรใช้ประจ�ำวัน เช่น หน้ำกำกอนำมัย แอลกอฮอล์ ขนม 
นม บะหม่ีก่ึงส�ำเรจ็รูป เม่ือวันท่ี 13 กรกฏำคม 2564 

 สหกรณ์จังหวัดกำญจนบุร ีน�ำมังคุดของกลุ่มเกษตรกรท�ำนำตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง ตำมโครงกำรกระจำยผลไม้ของเครอืข่ำยสหกรณ์ จ�ำนวน 
10 ลัง (100 กิโลกรมั)  มอบให้โรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำชองค์ท่ี 19 
อ�ำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี เพ่ือเป็นขวัญและก�ำลังใจแก่ทีมแพทย์ 
พยำบำลและบุคลำกรท่ีปฏิบัติงำนดูแลรกัษำผู้ป่วย ด้วยควำมอดทนเสียสละ 
และแสดงควำมขอบคุณท่ีได้ดูแล
ประชำชนให้มีสุขภำพดี โดยเฉพำะ
ช่วงท่ีมีกำรแพร่ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 เม่ือวันท่ี 
9 สิงหำคม 2564

กระบี่

กำญจนบุรี



101100 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกำฬสินธุ์ มอบ
อำหำรว่ำงและเครื่องด่ืมแก่บุคลำกำรทำงกำร
แพทย์ และผู้ป่วยโควิด-19 จ�ำนวน 42 ชุด 
ณ โรงพยำบำลสนำมแห่งท่ี 2 ของจังหวัด
กำฬสินธุ์  บริเวณหอประชุมกัลยำณมิตร 
ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ ซ่ึงเป็น
สถำนท่ีรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ท่ีมีอำกำร
ไม่รุนแรง หรืออยู่ในช่วงพักฟื้ น โดยมีควำมจุ 
100 เตียง เม่ือวันท่ี 9 กรกฎำคม 2564

 สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น รว่มกับ
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนวังคูณพัฒนำ 
จ�ำกัด มอบเงินสมทบกำรสรำ้งโรงพยำบำล
สนำมอ�ำเภอหนองสองห้อง จ�ำนวน 
10,000 บำท ในสถำนกำรณ์แพรร่ะบำด
ของเช้ือไวรสัโคโรน่ำ 2019 (Covid-19) 
ณ ศูนย์อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลสนำม 
อ�ำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
เม่ือวันท่ี 3 สิงหำคม 2564

กำฬสินธุ์

ขอนแก่น



103102 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
ชัยภูมิ มอบส่ิงของเพ่ือส่งต่อให้
พี่น้องชุมชนกุดแคน อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ ท่ีต้องกักตัวจำก
ปัญหำกำรแพร่พระบำดของโรค
โควิด-19 ณ ศูนย์ปฏิบัติกำร
ควบคุมโรค เทศบำลเมืองชัยภูมิ 
โดยส� ำ นักงำนสหกรณ์จังหวัด
ชัยภูมิ ได้บรจิำคผงซักฟอก น�้ำยำล้ำงจำน และไฮเตอร ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพี่น้อง
ประชำชนชำวกุดแคน มีควำมต้องกำรเป็นอย่ำงมำก เม่ือวันท่ี 13 
พฤษภำคม 2564

  ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
ตรำด รว่มมอบน�้ำด่ืมให้แก่บุคลำกร
สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรแปรรูป
และส่งออกจังหวัดตรำด จ� ำ กัด 
ณ ท่ีท�ำกำรสหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือ
กำรแปรรูปและส่งออกจังหวัดตรำด 
จ�ำกัด ท่ีเข้ำรบักำรกักตัว จำกกรณี
แรงงำนและเจ้ำหน้ำท่ีของสหกรณ์ 
จ�ำนวนท้ังส้ิน 25 รำย พบผู้ติดเช้ือ 

7 รำย อีก 18 รำย อยู่ระหว่ำงกักตัวตำมมำตรกำรของสำธำรณสุข
และจังหวัด ซ่ึงส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดตรำดได้ด�ำเนินกำรติดตำม
อย่ำงใกล้ชิด เม่ือวันท่ี 25 สิงหำคม 2564

ตรำด

ชัยภูมิ 



103102 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
นครนำยก รว่มกำรจัดตั้งครวัส่วน
รำชกำรนครนำยกสู้ภัยโควิดเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด – 19 
ร่วม กันท� ำอำหำร  บรร จุและ
ส่งมอบอำหำรให้ประชำชนใน
จังหวัดนครนำยก เม่ือวันท่ี 19 
สิงหำคม 2564

 นำยรำชศักด์ิ ตระสินธุ์ สหกรณ์
จังหวัดนครรำชสีมำ และคณะน�ำน�้ำด่ืม 
จ�ำนวน 100 แพ็ค ท่ีได้รบักำรบรจิำค
จำกสหกรณ์กำรเกษตรสำรภีโชคชัย 
จ�ำกัด ไปบริจำคให้กับโรงพยำบำล
สนำมแห่งท่ี  3 ของโรงพยำบำล
มหำรำชนครรำชสีมำ โดยมีนำยแพทย์
วสันต์ ลิมปเจต ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำน
เวชกรรมสังคม โรงพยำบำลมหำรำช
นครรำชสีมำ   เม่ือวันท่ี 27 กรกฎำคม 
2564

นครรำชสีมำ 

นครนำยก
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 ส� ำ นักงำนสหกรณ์จังหวัด
นครศรธีรรมรำช ขบวนกำรสหกรณ์
แ ล ะ ก ลุ่ ม เ ก ษ ต ร ก ร ใ น จั ง ห วั ด
นครศรธีรรมรำช มอบข้ำวสำร น�้ำด่ืม 
พรอ้มเงินสด เพ่ือน�ำไปช่วยเหลือ
ผู้ได้รบัผลกระทบจำกโรคโควิด -19 
ใน พ้ืน ท่ี  ตำมกิจกรรมจิตอำสำ
บ�ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยรว่มกันบรจิำคเงินเพ่ือ
ซ้ือข้ำวสำร จ�ำนวน 7,000 กิโลกรมั น�้ำด่ืม จ�ำนวน 1,000 โหล 
และถุงยังชีพ จ�ำนวน 100 ถุง โดยนำยสมพงษ์ มำกมณี รองผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด ฯ เป็นผู้รบัมอบเพ่ือน�ำไปแจกจ่ำยให้กับประชำชนท่ีได้รบัผลกระทบ 
และเดือดร้อนจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) หรอืหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีรบัผิดชอบด้ำนกำรแพทย์
และสำธำรณสุข หรอืหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีสงเครำะห์ประชำชนโดยตรงตำม
ควำมเหมำะสมต่อไป ณ บริเวณโถงด้ำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัด
นครศรธีรรมรำช (หลังเก่ำ) เม่ือวันท่ี 18 สิงหำคม 2564

 นำยชัยวุฒิ มัณฑะนำนนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุร ีรว่มกับขบวนกำร
สหกรณ์ โดยนำยปรเมศวร ์อินทรชุมนุม ประธำนกรรมกำรสันนิบำตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย มอบอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
ได้แก่ ชุด Cover all จ�ำนวน 100 ชุด 
และ หน้ำกำก N59 จ�ำนวน 400 ชุด ให้
แก่ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุร ี
โดยมี น.พ.รุง่ฤทัย มวลประสิทธิพ์ร นำยแพทย์
สำธำรณสุขจังหวัดนนทบุร ี เป็นผู้รบัมอบ 
ณ ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุร ี
ศำลำกลำงจังหวัดนนทบุรี เม่ือวันท่ี 5 
สิงหำคม 2564

นนทบุรี

นครศรธีรรมรำช
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 ส� ำ นักงำนสหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมมอบ
อำหำรและน�้ ำ ด่ื ม ใ ห้ กับ
ประชำชนท่ีมำรับกำรฉีด
วั ค ซี น เ พ่ื อ ป้ อ ง กั น ก ำ ร
ติด เ ช้ือ ไ ว รั ส โ ค โ ร น ำ 
2019  ร่วม กับกองพล
ทหำรรำบท่ี 6 กองก�ำลัง
สุ ร น ำ รี ในโครงกำรครัว
ปันสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิ ต์ิฯ พระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง ณ หอประชุมท่ี ว่ำกำรอ�ำ เภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
เ ม่ือวันท่ี  11 สิงหำคม 2564

 นำงฉลวย ชำญสวัสด์ิ สหกรณ์
จังหวัดปทุมธำนีพร้อมด้วยหัวหน้ำส่วน
รำชกำรในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดปทุมธำนี  ร่วมมอบ
ส่ิงของ บรจิำคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของเช้ือไวรสัโคโรนำ (COVID-19) ให้
แก่ส�ำนักงำนจังหวัดปทุมธำนี โดยมีนำย
ชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ปทุมธำนี เป็นผู้รับมอบส่ิงของบริจำค 
ณ จวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปทุมธำนี 
เม่ือวันท่ี 24 พฤษภำคม 2564

บุรรีมัย์ 

ปทุมธำนี 
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 นำยธนะวิทย์  ชูทอง 
สหกรณ์จังหวัดปัตตำนี และ
นำยวรพจน์ สะรอนี ประธำน
สั น นิ บ ำ ต ส ห ก ร ณ์ จั ง ห วั ด
ปัตตำนี ร่วมกันเป็นผู้แทน
สั น นิ บ ำ ต ส ห ก ร ณ์ แ ห่ ง
ประเทศไทย มอบอุปกรณ์
และผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์
ของสันนิบำตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ให้กับผู้แทนส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี โดยมี
นำงเปรมจิต หงษ์อ�ำไพ รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี เป็น
ผู้รบัแทน เพ่ือมอบให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ในกำรช่วยเหลือผู้ประสบ
ควำมเดือดร้อนจำกโรคระบำดเช้ือไวรัส covid-19 จังหวัดปัตตำนี    
ณ ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 
เม่ือวันท่ี 23 สิงหำคม 2564

 นำยสุวิช น้อยอ่ิม ผู้อ�ำนวย
กำรส�ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหำนคร พ้ืนท่ี 2 และ
คณะบุคลำกร ร่วมสมทบทุนเพ่ือ
จัดหำ ส่ิงของอุปโภคบริโภคท่ี
จ�ำเป็นให้แก่โรงพยำบำลสนำม 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วย Covid 19 
รวมจ�ำนวน 6,800 บำท โดยได้
ร่วมท�ำบุญกับร้ำนสหกรณ์ ธกส จ�ำกัด และร้ำนสหกรณ์ฯ ได้น�ำส่งของ
อุปโภคบรโิภคท่ีรว่มกันบรจิำคดังกล่ำว ไปมอบให้โรงพยำบำลสนำมบุศรำคัม  
เมืองทองธำนี  เม่ือวันท่ี 4 สิงหำคม 2564

ส�ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ 
กรุงเทพมหำนคร พ้ืนท่ี 2

ปัตตำนี 



107106 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

ส�ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ 
กรุงเทพมหำนคร พ้ืนท่ี 2

 ส�ำนักงำนสหกรณ์พะเยำ น�ำเงำะ
ของสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรโครงกำร
หลวงปังค่ำ จ�ำกัด จ�ำนวน 35 กิโลกรมั 
และน�้ ำ ด่ืมของสหกรณ์กำรเกษตรปง 
จ�ำกัด จ�ำนวน 15 แพค และน�้ำด่ืม 4 ลัง 
มอบสนับสนุนแด่เจ้ำหน้ำท่ีและผู้ป่วย
จำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 
2019 (COVID-19 ) ณ ศูนย์พักคอย 
(Community Isolation) ณ ท่ีว่ำกำร
อ�ำเภอปง จ.พะเยำ เม่ือวันท่ี 10 สิงหำคม 
2564

 นำงสำวสำวดี รักษ์ศิร ิ
สหกรณ์จังหวัดพังงำ รว่มกับ
ส� ำ นักงำนสรรพำกร พ้ืน ท่ี
พังงำ และส�ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดพังงำ บริจำคน�้ำด่ืม 
ขนำด 800 ml จ�ำนวน 
600 โหล เพ่ือน�ำไปมอบให้กับ
โรงพยำบำลสนำม โรงเรียน
อนุบำลบ้ำนเด็ก และโรงพยำบำล
สนำม โรงเรียนโชคอ�ำนวย 
ต� ำบลแม่นำงขำว อ� ำ เภอ 
คุระบุรี และชำวบ้ำนในพ้ืนท่ีอ�ำเภอคุระบุร ี ท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนำ 2019 (COVID-19) เม่ือวันท่ี 18 มิถุนำยน 2564

พังงำ

พะเยำ 
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 นำยธรีพงศ์ ประสพเกียรติ
โภคำ สหกรณ์จังหวัเพชรบุร ี
และทีมงำนร่วมกับเครือข่ำย
สหกรณ์และสันนิบำตสหกรณ์
จังหวัดเพชรบุรี บริจำคเครื่อง
อุปโภคบรโิภค มูลค่ำ 132,000 บำท 
แก่ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคติดเช่ือไวรัสโคโรนำ 2019 จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือน�ำไป
ให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ได้รบัผลกระทบจำกกำรระบำดของโรค COVID–19 
โดยมีนำยบุญลำภ ทิพย์จันทร์ รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุร ี           
เป็นผู้รบัมอบ ณ ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุร ี เม่ือวันท่ี 2 มิถุนำยน 
2564

 ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พรอ้มด้วยบุคลำกรในสังกัด ได้รว่มกันบรจิำค
ข้ำวสำรและส่ิงของอุปโภคบรโิภค เพ่ือช่วย
เหลือและให้ก�ำลังใจสมำชิกสหกรณ์เคห
สถำนเพชบุระ จ�ำกัด ท่ีได้รบัผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) จ�ำนวน 
70 รำย ณ ท่ีท� ำกำรสหกรณ์เคหสถำน
เพชบุระ จ�ำกัด ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  เม่ือวันท่ี 26 
สิงหำคม 2564

เพชรบูรณ์

เพชรบุรี
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

  นำยวงศ์ธำรินทร์ พรหมรักษ์ 
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย
หัวหน้ำส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต 
รว่มน�ำผลไม้ ลองกอง และสับปะรด
ภู เ ก็ ต  ไ ป แ จ ก จ่ ำ ย ใ ห้ แ ร ง ง ำ น
ในเรือประมง ท่ี ติด เ ช้ือ โค วิด  19 
และกลุ่มสัมผัสเส่ียงสูงท่ีพักคอยใน
เรอืประมง (Vessel Isoration) 
จ�ำนวน 66 ล�ำ บรเิวณเกำะตะเภำน้อย 

โดยได้รับควำมอนุเครำะห์กำรเดินทำงด้วยเรือตรวจกำรณ์ประมง 1002 
ของศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมประมงทะเลกระบี่ เม่ือวันท่ี 26 สิงหำคม 
2564

   นำยสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัด
ระนอง พร้อมด้วยบุคลำกรในสังกัด 
เป็นผู้แทนของกลุ่มเกษตรกรท�ำสวน
ปำกจ่ัน มอบมังคุดให้กับ นำยสมจิตร ์
เขียนด้วง รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระนอง 
เ พ่ือส่งมอบให้กับบุคลำกรทำงกำร
แพทย์ของโรงพยำบำลระนอง จ�ำนวน 
300 กิโลกรมั เพ่ือเป็นกำรสรำ้งขวัญ

และก�ำลังใจให้กับหน่วยงำนรำชกำร และเจ้ำหน้ำท่ีท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีดูแลทุกข์สุข
ของประชำชน ตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนำ 2019 ของจังหวัดระนอง เม่ือวันท่ี 3 สิงหำคม 25564

ภูเก็ต 

ระนอง
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 นำยวีระ จันทร์ทอง สหกรณ์
จังหวัดรำชบุรี พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำท่ี 
ร่วมมอบข้ำวกล่อง จ�ำนวน 50 ชุด 
พร้อมน�้ำด่ืม เพ่ือช่วยเหลือสมำชิก
ของสหกรณ์กำรเกษตรดอนตะโก
พืชและสินค้ำปลอดภัยรำชบุรี จ�ำกัด 
ท่ีจ�ำเป็นต้องกักตัวอยู่ ณ ท่ีพักอำศัย 
โดยมีนำงปำนทิพย์ ณ นคร ผู้จัดกำร
ของสหกรณ์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบ และน�ำไปมอบให้กับสมำชิกของสหกรณ์
ต่อไป ณ อำคำรอเนกประสงค์ ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดรำชบุร ี เม่ือวันท่ี 
29 กรกฎำคม 2564

 ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสงขลำ ร่วมมอบถุงยังชีพแก่สมำชิกเพ่ือ
เยียวยำสมำชิกท่ีได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
เช้ือไวรัสโคโรนำ (covid-19) ให้กับประธำนกลุ่มเป็นเพ่ือน�ำไปแจกจ่ำย
ให้กับสมำชิก สหกรณ์กำรเกษตรควนเนียง จ�ำกัด ซ่ึงในปีนี้ สถำนกำรณ์
กำรแพรร่ะบำดของไวรสัโควิท 19 ในจังหวัดสงขลำ อยู่ในขั้นรุนแรง กระทบ
ต่อกำรด�ำรงชีพปกติของสมำชิก คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนสหกรณ์ จึงมีมติ
ใช้เงินทุนสำธำรณประโยชน์
เ พ่ือ ช่วยเหลือสมำชิก 
ณ สหกรณ์กำรเกษตร
ควนเนียง จ�ำกัด เม่ือวันท่ี 
20 สิงหำคม 2564  

สงขลำ

รำชบุรี
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 นำยประยูร พะมะ สหกรณ์จังหวัด
สตูล พรอ้มด้วยคณะ รว่มพิธีปล่อยขบวน
คำรำวำนรถผลไม้ ช่วยเหลือเกษตรไทย 
ส่งใจให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ และผู้ป่วย
โควิด-19 ในจังหวัดสตูล ณ บรเิวณหน้ำ
ศำลำกลำงจังหวัดสตูล เพ่ือน�ำผลผลิตมังคุด
1,500 กิโลกรมั และเงำะ 1,500 กิโลกรมั 
รวม 3,000 กิโลกรัม ท่ีได้รับซ้ือจำกเกษตรกรในพ้ืนท่ี และน�ำไปมอบให้กับ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ท่ีปฏิบัติหน้ำท่ี ณ โรงพยำบำลประจ�ำจังหวัด โรงพยำบำล
ประจ�ำอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ โรงพยำบำลสนำม สถำนท่ีกักกันโรคท่ีจังหวัดจัดให้ (LQ) 
เป็นเพ่ือเป็นขวัญและก�ำลังใจให้แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19        
ได้มีผลไม้ไว้รับประทำน อีกท้ังเพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือเกษตรกรในกำรระบำย
ผลผลิต โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสตูล เป็นประธำน เม่ือวันท่ี 5 สิงหำคม 2564

 นำยพีรวิชญ์  เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปรำกำร ร่วมกับ
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ำรว่มโครงกำร “แบ่งปันน�้ำใจ
เกษตรกรไทยสู้ภัยโควิด-19” เพ่ือส่ งมอบเป็นขวัญก�ำลังใจให้กับบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์  ประชำชนผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจำกกำรระบำดของโรค COVID-19 
และผู้ท�ำหน้ำท่ีต่ำง  ๆ ในกำรดูแลประชำชน
เพ่ือเป็นขวัญและก�ำลังใจให้กับผู้ท่ีได้
เสียสละ อีกท้ัง เป็นกำรประชำสัมพันธ์
สินค้ำเกษตรท่ีมีคุณภำพไปสู่กลุ่มเป้ำ
หมำยให้แพรห่ลำยย่ิงข้ึน ณ ศำลำกลำง
จังหวัดสมุทรปรำกำร เม่ือวันท่ี 8 มิถุนำยน
2564

สมุทรปรำกำร 

สตูล
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 นำยเชำวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์
จังห วัดสระแก้วพร้อมคณะร่วมกับ
ขบวนกำรสหกรณ์ในจังหวัด สนับสนุน
อำหำรและน�้ำด่ืมให้บุคลำกรทำงกำร
แพทย์ต่อสู้โควิด 2019 ณ โรงพยำบำล
สมเด็จพระยุพรำชสระแก้ว  รวมมูลค่ำ 
21,000 บำท เม่ือวันท่ี 11 พฤษภำคม 
2564

 นำยอนุรตัน์ เล่ือนลอย สหกรณ์
จังหวัดสุโขทัย พรอ้มด้วยหัวหน้ำหน่วย
งำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสุโขทัย ได้ส่งมอบผลผลิตทำงกำร
เกษตร กว่ำ 500 กิโลกรมั ให้แก่บุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ ณ โรงพยำบำลศรสัีงวรสุโขทัย 
โรงพยำบำลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพ่ือเป็น
ขวัญก�ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของแพทย์ พยำบำล และบุคลำกรทำงกำรแพทย์
ในกำรสอบสวนป้องกันโรค และเฝ้ำระวังโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 เม่ือวันท่ี 
4 มิถุนำยน 2564

สุโขทัย

สระแก้ว



113112 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

  ส� ำ นักงำนสหกรณ์
จังหวัดสุรนิทร ์ เข้ำรว่มกิจกรรม
บริจำคส่ิงของอุปโภคบริโภค 
ได้แก่ อำหำรส�ำเรจ็รูป 12 ลัง 
กำแฟ 20 แพ็ค เครือ่งด่ืมชูก�ำลัง 
12 ลัง และน�้ำด่ืม 300 แพ็ค 
รว่มกับสหกรณ์กำรเกษตรเมือง
สุรินทร์ จ� ำ กัด โดยประธำน
กรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรสหกรณ์ 

เ พ่ื อ เ ป็นกำร ช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดรอ้นของพี่น้องเกษตรกรสมำชิกสหกรณ์ 
และประชำชนท่ัวไปท่ีได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนำ 2019 ซ่ึงสหกรณ์ฯ ได้ด�ำเนินกำรส่งมอบส่ิงของบรจิำคโดยตรงไปยัง อบต.
ตระแสง อบต.สวำย อบต.นำบัว อบต.รำม อบต.นำดี อบต.ปรำสำททอง อบต.ตำกูก
และวัดละเอำะ อ�ำเภอเมืองสุรนิทร ์จังหวัดสุรนิทร ์เม่ือวันท่ี 15 กรกฎำคม 2564

 นำงยุพดี สำรทอง สหกรณ์
จั งห วัดหนอง บัวล� ำ ภู  ร่ วม กับ
ข บ ว น ก ำ ร ส ห ก ร ณ์ ใ น จั ง ห วั ด
หนองบัวล�ำภู รว่มกิจกรรมจิตอำสำ
บ�ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ “มีแล้ว
แบ่งปัน” สู้ภัยโควิด แจกข้ำวกล่อง
จ�ำนวน 350 กล่อง เครื่องด่ืม 
จ�ำนวน 400 ขวด ให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี 
บุคลำกรทำงกำรแพทย์และประชำชน
ท่ัวไปท่ีเข้ำมำรบับรกิำรฉีดวัคซีน “สรำ้งภูมิคุ้มกัน” เพ่ือชำวหนองบัวล�ำภูปลอดภัย
จำกโควิด - 19 พรอ้มท้ังรณรงค์ให้สวมใส่หน้ำกำกอนำมัยทุกครัง้ ท่ีออกนอกเคหสถำน 
ณ ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล�ำภู เขต 1 อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวล�ำภู เม่ือวันท่ี 9 มิถุนำยน 2564

หนองบัวล�ำภู

สุรนิทร์
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอ�ำนำจเจรญิ 
มอบชุดอำหำรว่ำงและน�้ำด่ืมให้แก่บุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ เจ้ำหน้ำท่ี และจิตอำสำ
ท่ีปฏิบัติงำน เพ่ือเป็นก�ำลังใจพรอ้มส่งควำมห่วงใย
ไปยังแพทย์ พยำบำล เจ้ำหน้ำท่ี และจิตอำสำ 
ณ ศูนย์บรกิำร ฉีดวัคซีนโควิด-19  โรงพยำบำล
ปทุมรำชวงศำ โดยใช้สถำนท่ีอำคำรนิคม
สหกรณ์พนำ ส� ำ นักงำนสหกรณ์จังหวัด
อ�ำนำจเจรญิ (อำคำรหลังเก่ำ) เป็นสถำนท่ี
บรกิำรฉีดวัคซีน เม่ือวันท่ี 6 สิงหำคม 2564

 ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้แทนและประสำนงำนกำรส่งมอบข้ำวสำร  
เพ่ือน�ำไปมอบให้แก่โรงพยำบำล บุคลำกรทำงกำรแพทย์ และประชำชนท่ีได้รบัควำม
เดือดรอ้นจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ตำมกิจกรรรม “โครงกำรแบ่งปันน�้ำใจ เกษตรไทย สู้ภัยโควิด-19” ครัง้ท่ี 1 ผ่ำนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และภำคีเครอืข่ำย จ�ำนวน 10 ตัน เพ่ือน�ำไปมอบให้แก่โรงพยำบำล 

บุคลำกรทำงกำรแพทย์ และประชำชน
ท่ีได้รบัควำมเดือดรอ้นจำกสถำนกำรณ์
กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 
2019 ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร
และจังหวัดท่ีได้รบัผลกระทบต่อไป 
ณ อำคำรส่งเสรมิกำรเกษตรเบญจ
สิรกิิต์ิ กรมส่งเสรมิกำรเกษตร เขต
บำงเขน กรุงเทพมหำนคร เม่ือวันท่ี 
2 มิถุนำยน 2564

อุตรดิตถ์

อ�ำนำจเจรญิ 



115114 Cooperative Promotion Department Cooperative Promotion Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิสหกรณ์ ครบรอบ 49 ป ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

 ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดยโสธร มอบมังคุด
คุณภำพไปมอบให้กับบุคลำกรทำงกำรแพทย์
และโรงพยำบำลสนำมในจังหวัดยโสธร
จ�ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลสนำมอ�ำเภอ
เลิงนกทำ โรงพยำบำลสนำมกองทัพบกหน่วยมณฑล
ทหำรบกท่ี 27 กรมทหำรรำบท่ี 16 กองพันทหำรรำบ
ท่ี 3 โรงพยำบำลสนำม อำคำรวิทยำลัยชุมชน
ยโสธร (หลังเก่ำ) บ้ำนบำกต�ำบลส�ำรำญ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร เม่ือวันท่ี 10 สิงหำคม 2564

 นำยยุทธนำ แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุร ีพรอ้มด้วยคณะ รว่มมอบส่ิงของ
อุปโภคบรโิภคให้แก่สมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรดอนเจดีย์ จ�ำกัด โดยมีประธำนกรรมกำร
คณะกรรมกำร ผู้จัดกำร และเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ รว่มมอบส่ิงของ เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือ
และบรรเทำควำมเดือนรอ้นของสมำชิกสหกรณ์ท่ีได้รบัผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำด
ของเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 จ�ำนวน 1,827 รำย ณ สหกรณ์กำรเกษตรดอนเจดีย์ จ�ำกัด

อ�ำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุร ี
โดยสหกรณ์ได้ใช้เงินทุนสะสมเพ่ือ
บรกิำรส่วนรวม และทุนบรจิำคอ่ืน ๆ
รวมท้ังส้ิน 511,000 บำท ซ่ึงส่ิงของ
ท่ีมอบให้แก่สมำชิก ได้แก่ ข้ำวสำร 
จ�ำนวน 5 กิโลกรมั บะหม่ีก่ึงส�ำเรจ็รูป
น�้ำมันพืช และน�้ำตำลทรำย เม่ือวันท่ี
17 กันยำยน 2564

สุพรรณบุรี

ยโสธร 




