
สห
กร

ณ์
มั่น

คง 
             สมาชกิมัง่คั่ง

พลงัสหกรณ์

๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

กผป. ๒/๒๕๕๕  กรมส่งเสริมสหกรณ์  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๕๘๘๓ 

๑ ต
ุลาค

ม ๒
๕

๕
๕

   ๔
๐ ป

ี กรมส
่งเส

ริมส
หกรณ

์ (โครงการส
ำคัญ

) 
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คำนำ 
 
	 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริม
สหกรณ์	 ปีที่	 ๔๐	 ในวันจันทร์	 ที่	 ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๕		 
กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้จัดทำหนังสือที่ระลึกเพื่อเผยแพร่
ผลงานในห้วงปีที่ผ่านมาให้สาธารณชนได้รับทราบถึงการ
พัฒนาวิธีการส่งเสริมงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มี
ความเจริญก้าวหน้า	 เป็นที่พึ่งพาของสมาชิกได้เท่าทัน	 
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา	
	 หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง
ไม่มากก็น้อย	
 

คณะผู้จัดทำ
กันยายน๒๕๕๕



๔๐ ปี แห่งการส่งเสริมสหกรณ์
 

 ๔๐ ปี การส่งเสริม แกร่งก้าวหน้า 
 มุ่งฟันฝ่า พาสหกรณ์ สู่ฝั่งฝัน
 สมาชิก เห็นคุณค่า ความสำคัญ 
 พร้อมใจพลัน มีส่วนร่วม พัฒนา

 การกินดี อยู่ดี คือ ที่หมาย  
 กรมฯ ขวนขวาย ความรู้เสริม เพิ่มสรรหา
 ปลูกฝังจิต คิดฝึกทำ ล้ำปัญญา 
 ด้วยศรัทธา อุดมการณ์ งานก้าวไกล

 ความมั่นคง ยั่งยืน มาบังเกิด 
 สุขล้ำเลิศ การส่งเสริม นำสมัย
 วิชาการ ผสานมิตร คิดพาไทย 
 เตรียมกายใจ รวมเป็นหมู่ รู้เท่าทัน

 ๔๐ ปี ที่ส่งเสริม เพิ่มศักดิ์ศรี  
 คุณความดี ทวีกล้า มาสู่ขวัญ
 สหกรณ์ กรมส่งเสริม เคียงคู่กัน 
 สานสัมพันธ์ มุ่งหน้า สู่หลักชัย.



สารบัญ 
 
 
 
สมดังประสงค์ 
พระบรมราโชวาท	 ๓	
พระดำรัส		 	 ๔	
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ๕	
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ๖	
สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ๗	
เครื่องหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ๘	
๔	ทศวรรษ	กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ๙	
รายชื่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ๑๐	
ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ๑๒	
 
มั่นคงในอาชีพ 
ระบบงานและอัตรากำลัง	 ๑๕	
การพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ๑๘	
สหกรณ์รวมใจ	ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	 ๑๙	
 
เร่งรีบจัดระบบ 
แผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙	 ๒๑	
แผนพัฒนาการสหกรณ์	ฉบับที่	๓	พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙	 ๒๔	
ระบบการส่งเสริมสหกรณ์	 ๒๖	
 
สมทบวัฒนธรรม 
ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ๒๙	
กรมส่งเสริมสหกรณ์	กับรางวัล	PMQA	 ๓๑	
 
เลิศล้ำเทคโนโลยี 
การประชุมทางไกล	 ๓๔	
การชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์	 ๓๕	
การแจ้งเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	 ๓๖	
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสหกรณ์ไทย	 ๓๗	
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	 ๓๘	
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วิถีพัฒนาคน 
การพัฒนาบุคลากร	 ๓๙	
 
มวลชนอยู่ดีกินดี 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์	 ๔๗	
การดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์	 ๕๐	
	 •	 ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง	 ๕๐	
	 •	 ในสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย	 ๕๑	
	 •	 ในสหกรณ์โคนมที่ให้ความช่วยเหลือสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย	 ๕๑	
การใช้หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์	 ๕๒	
 
มั่งมีด้วยผลิตภัณฑ์ 
การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า	 ๕๔	
สินค้ามาตรฐานสหกรณ์	(สมส.)	 ๕๕	
สหกรณ์ไทย	ก้าวไกลสู่สากล	 ๕๕	
สหกรณ์ไทย	เพื่อคนไทย	ถูกทั้งแผ่นดิน	สินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรม	 ๕๖	
ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์	 ๕๗	
สหกรณ์คู่แฝดไทย	–	ญี่ปุ่น	 ๕๙	
 
สร้างสรรค์และพัฒนา 
การสัมมนาความสัมพันธ์ไทย	–	จีน	ครั้งที่	๙	 ๖๑	
การจัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	 ๖๒	
การส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง	 ๖๓	
การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริฯ	 ๖๔	
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 ๖๕	
การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร	 ๖๘	
การพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานดีเด่น	 ๖๙	
การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.	๒๕๑๑	 ๗๑	
การเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน	ใน	๓	จังหวัด	ชายแดนภาคใต้	 ๗๓	
นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในเขตนิคมสหกรณ์	 ๗๓	
 
มหาราชาทรงพระเจริญ 
ธารน้ำใจสหกรณ์สู่น้องในชนบท	เทิดไท้มหาราชา	 ๗๗	
 
ก้าวเดินที่สำคัญ 
การประชมุระดบัรฐัมนตรทีีร่บัผดิชอบดแูลงานสหกรณข์องประเทศในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิกิ	ครัง้ที	่๙	 ๗๙	
การขับเคลื่อนสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ	 ๘๒	
 
ความฝันสู่ AEC 
สหกรณ์กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ๘๗	
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พระบรมราโชวาท  
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน  

วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
 

	 งานราชการทุกอย่าง	ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่	ง่ายหรือยาก	ย่อมมีความสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดิน

ด้วยกันทั้งสิ้น	 อีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขา	 ย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน	 เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและ

กันอยู่.	ข้าราชการทุกคน	ทุกฝ่าย	ทุกระดับ	จึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน	หากต้องพิจารณาให้เห็นความ

สำคัญของกันและกัน	 แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กัน	 ด้วยความเป็นมิตร	 ด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน	

และด้วยความเมตตาปรองดองกัน.	 งานของแผ่นดินทุกส่วน	 จักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน	

และยงัประโยชนท์ีพ่งึประสงค	์คอื	ความเจรญิมัน่คง	ใหเ้กดิแกบ่คุคล	แกง่าน	และแกส่ว่นรวมไดแ้ทจ้รงิ. 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช	

วันที่	๓๑	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๕	

40th		Cooperative		Promotion		Department
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พระดำรัส 
พระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 

 

“…สหกรณ์เป็นวิธีจัดการรูปแบบหนึ่ง	 ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกันโดยความสมัครใจของตนเองในฐานะที่

เป็นมนุษย์	โดยมีสิทธิเสมอหน้ากันหมด	เพื่อบำรุงตัวเองให้เกิดความจำเริญในทางทรัพย์...”	

 

เอกสารแจกในการปาฐกถา เรือ่ง สหกรณบ์างรปูในอนิเดยี ของพระราชวรวงศเ์ธอกรมหมืน่พทิยาลงกรณ ์

ณ สมัคยาจารย์สมาคม  เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๗  พระองค์ทรงแปลมาจากคำจำกัดความของ

นายฮิวเบอร์ต คัลเวอร์ต (Hubert Calvert) อดีตนายทะเบียนสหกรณ์ ประเทศอินเดีย 

4

สมดังประสงค์

40th		Cooperative		Promotion		Department

๔๐	ปี	กรมส่งเสริมสหกรณ์



หมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

 
ส่วนที่ ๑๑ 

เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม 
	 มาตรา	 ๖๔	 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม	 สหภาพ	 สหพันธ์	 สหกรณ์		 

กลุ่มเกษตรกร	องค์การเอกชน	องค์การพัฒนาเอกชน	หรือหมู่คณะอื่น	

	 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป		 

แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทำ

บริการสาธารณะ	ทั้งนี้	ตามกฎหมายบัญญัติ	

	 การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง	 จะกระทำมิได้	 เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 เฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน	 เพื่อรักษาความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ	

 

หมวด ๕  
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

 
ส่วนที่ ๗  

แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
	 มาตรา	๘๔	รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ	ดังต่อไปนี้	

	 (๙)	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระ	 และการรวมกลุ่ม		 

การประกอบอาชีพ	หรือวิชาชีพ	ตลอดทั้งการรวมกลุ่มของประชาชน	เพื่อดำเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

ตราไว้ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 

40th		Cooperative		Promotion		Department
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สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ 

วันจันทร์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  
 

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับการดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 
มีภารกิจหลักในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 ให้มีความเข้มแข็ง	 มีภูมิคุ้มกัน	 และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพและขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของสหกรณ์	 กลุ่มเกษตรกร	และประชาชนทั่วไป	ขยายเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการระหว่างหน่วย
งานภายในประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์	 เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขต
นิคมสหกรณ์	 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์และการมีส่วนร่วม	 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการบริหารการจัดการทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ
วัฒนธรรม	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์	 สนับสนุนและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 
ในการดำเนินงาน	 เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ภายใต้หลักการสหกรณ์
สากล	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 และปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร	 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
บุคลากรให้เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์	 ซึ่งระบบสหกรณ์เป็นระบบที่สามารถแก้ไขปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ	สังคมและปัญหาความยากจนของประเทศอย่างยั่งยืน	ด้วยอุดมการณ์	หลักการ	และวิธีการ
สหกรณ์	 ในการสร้างความอยู่ดี	 กินดี	 มีสันติสุข	 ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของชาติ	 ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
สามารถสนองนโยบายได้อย่างน่ายินดี		
	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้เดินหน้าพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่องมี
การปรับแผนการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นเป้าหมาย	 และได้วางแผนพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น	 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ	 รวมทั้งการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทัน
สมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน	เพื่อรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน		
	 ชีวิตของผม	 รับราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาโดยตลอด	 มีความผูกพันกับวิถีชีวิต
การเกษตรเป็นอย่างมาก	 จึงอยากเห็นเกษตรกรไทย	 มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 และมีความเชื่อว่าการสหกรณ์เป็น
เครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความสุขและความสมดุลในชีวิตของประชาชนและเป็นเครื่องมือสำคัญใน
การพัฒนาประเทศ	
	 ในโอกาสที่กรมส่งเสริมสหกรณ์	 เดินทางมา	๔	ทศวรรษ	ผมขอให้มีพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ	 ปกป้องคุ้มครองบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ให้แคล้วคลาดจากสิ่งมัวหมองที่มากระทบกายใจ	 ใจ	 สติปัญญาอันสุจริต	 เพื่อพร้อมที่จะมุ่งมั่น
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเพื่อนำความเจริญมั่นคงสู่สหกรณ์ตลอดไป	
 
 
	 	 	 (นายธีระ			วงศ์สมุทร)	
	 	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
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สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  

วันจันทร์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 

	 การสหกรณ์เป็นระบบที่แข็งแรงและเข้มแข็ง	ซึ่งปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง	ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศเพราะเปรียบเสมือน	 “กระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทย”	 มีความทนทานต่อปัญหาและแรง

กดดันจากภายนอกเป็นอย่างดี	 สามารถเข้าถึงประชาชนทุกระดับ	 เป็นหลักยึดแก่สมาชิกและประชาชน

ทั่วไปในยามประสบปัญหา	 อีกทั้งยังช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม	 จนได้รับการ

ยอมรับให้สหกรณ์เป็น	“วาระแห่งชาติ”	

	 หัวใจหลักของงานส่งเสริมสหกรณ์คือการสร้างศรัทธาให้เกิดแก่ประชาชน	 อันจะนำมาซึ่งความเชื่อ

มั่นต่อสหกรณ์ว่าภาครัฐให้ความสำคัญและต้องการให้สหกรณ์ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมฐานราก

ของประเทศ	 เพราะช่วยให้ผู้ที่เป็นสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 นอกจากนี้	 สหกรณ์ยังเป็นกลไกสำคัญใน

การรับรองความเปลี่ยนแปลงในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยความแข็งแกร่งของเครือข่าย

ระหว่างกัน	ขบวนการสหกรณ์ไทยจะช่วยไทยเสริมประสิทธิภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ	

	 การส่งเสริมสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จะต้องมีความ

รอบรู้หลากหลายด้าน	 ทันต่อเหตุการณ์	 มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วน	 มีความตั้งใจ	 ความใส่ใจ	

และความทุ่มเท	 เพราะถือว่าท่านคือกองหน้าของกรมฯ	 ที่จะส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์นำอุดมการณ์		 

หลักการ	 และวิธีการสหกรณ์	 ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง	 อันจะส่งผลให้งานส่งเสริมสหกรณ์บรรลุ

วัตถุประสงค์	และเกิดการยอมรับในที่สุด	

	 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์	ปีที่	๔๐	ในวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	นี้	ผม

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	 โปรดดลบันดาลให้บุคลากรกรมส่งเสริมหกรณ์	 

ทุกท่าน	 จงประสบความสุข	 ความเจริญ	 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง	 สามารถปฏิบัติงานส่งเสริม

สหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง	 สามารถแก้ไข

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และปัญหาความยากจนของประเทศได้อย่างยั่งยืนสืบไป	

 

 

	 	 	 (นายณัฐวุฒิ		ใสยเกื้อ)	

	 	 	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
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“ดวงตรารูปกลม	ศูนย์กลางกว้าง	๖	เซนติเมตร	ลายกลางเป็นรูปพระวรุณ	มี	๔	กร	พระหัตถ์ถือเชือกบาศ			

ดอกบัว	แว่นแก้ว	ถุงเงิน	และดอกบัว	ทรงนาค	รองรับด้วยลายเมฆ	มีรัศมีเป็นวงโค้งอยู่เบื้องหลัง	เบื้องล่าง

เหนือขอบตรามีอักษรว่า	กรมส่งเสริมสหกรณ์”	

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติ  

เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๖๒) 
 

	 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา	 ๕	 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ	 

พุทธศักราช	 ๒๔๘๒	 นายกรัฐมนตรี	 จึงประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการกรมส่งเสริม

สหกรณ์	 ไว้เป็นเครื่องหมายราชการตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ		 

พุทธศักราช	๒๔๘๒	ดังปรากฏตามภาพและราชการแนบท้ายประกาศนี้	

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๘ 

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์  ปราโมช 

นายกรัฐมนตรี 

ทรงนาค	รองรับด้วยเมฆ  

หมายถึง	 สัญลักษณ์แห่ง

ความชุ่มชื้นและความอุดม

สมบูรณ์ 

กองหัตถกรรม	กรมศิลปากร	กระทรวงศึกษาธิการ	ได้ให้ความหมายของตราประจำกรมส่งเสริมสหกรณ์	 

แว่นแก้ว		หมายถึง	งานสำรวจจัดตั้ง 

เชือกบาศ	หมายถึง		

งานประชาสัมพันธ์ 

ดอกบัว	หมายถึง	งานวิเทศสัมพันธ์ 

ถุงเงิน	หมายถึง		

งานสหกรณ์ออมทรัพย์ 

8

สมดังประสงค์

40th		Cooperative		Promotion		Department

๔๐	ปี	กรมส่งเสริมสหกรณ์



	 เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕๑๕	 ได้มีคำสั่งคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 ๒๑๖	 ลงวันที่	 ๒๙	 กันยายน	 ๒๕๑๕		 
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๑๕	ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พุทธศักราช	
๒๕๐๖	 และได้ตั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้น	 โดยยกเลิกกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ	 พร้อมมีคำสั่ง
คณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 ๒๑๗	 ลงวันที่	 ๒๙	 กันยายน	 ๒๕๑๕	 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	 ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๑๕	 ให้โอน
อำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการสหกรณ์	 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ	
กรมสหกรณ์ที่ดิน	 กรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ	 เป็นกรมส่งเสริมสหกรณ์	 สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	 โดยมี	 พันเอกสุรินทร์	 	 ชลประเสริฐ	 ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 และนายทะเบียน
สหกรณ์	เป็นคนแรก	
	 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 พุทธศักราช	
๒๕๔๕	 ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์	 มีภารกิจในการส่งเสริม	 เผยแพร่	 ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์	 หลักการ
และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์	 กลุ่มเกษตรกร	 และประชาชนทั่วไป	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และ
พัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง	 	 โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการเพิ่มขีดความสามารถใน
ด้านการบริหารการจัดการ	 การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์สู่ระดับ
สากล	 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	 โดยกำหนดให้มีอำนาจ
หน้าที่	ดังนี้	
	 ๑.	 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์	 กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการนิคมสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	
	 ๒.		 สง่เสรมิ	 สนบัสนนุ	 และดำเนนิการตามทีน่ายทะเบยีนสหกรณม์อบหมายในการรบัจดทะเบยีน 
ส่งเสริม	 แนะนำ	 กำกับ	 และดูแลสหกรณ์	 รวมทั้งตามอำนาจหน้าที่อื่น	 ๆ	 	 ที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการ		 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์	
	 ๓.		 ส่งเสริม	สนับสนุน	พัฒนา	และคุ้มครองระบบสหกรณ์	
	 ๔.		 ส่งเสริม	 เผยแพร่	 และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์	 หลักการ	 และวิธีการสหกรณ์	 ให้แก่
บุคลากรสหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	และประชาชนทั่วไป	
	 ๕.		 ศกึษา	 วเิคราะห	์ และวจิยั	 เพือ่พฒันาระบบสหกรณ	์ การบรหิารจดัการองคก์ร	 และการดำเนนิ
ธรุกจิของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม	
	 ๖.		 ศึกษาและวิเคราะห์	เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ	
	 ๗.		 ศึกษา	 วิเคราะห์	 ความต้องการของตลาดสินค้าสหกรณ์และสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจ
ระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์	สหกรณ์กับเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
	 ๘.		 สง่เสรมิและสนบัสนนุดา้นเงนิทนุ	ขอ้มลูสารสนเทศ	 เทคโนโลย	ีและทรพัยากรอืน่	ๆ	 	ทีเ่หมาะสม	 
ในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	
	 ๙.		 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือตาม
ที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย	

ทศวรรษ  กรมส่งเสริมสหกรณ์  

40th		Cooperative		Promotion		Department
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รายชื่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

พ.อ.สุรินทร์		ชลประเสริฐ	
พ.ศ.	๒๕๑๕	–	๒๕๒๐	
พ.ศ.	๒๕๒๒	–	๒๕๒๖ 

นายอดุลย์		นิยมวิภาต	
พ.ศ.	๒๕๒๐	–	๒๕๒๒ 

นายทรงยศ		นาคชำนาญ	
พ.ศ.	๒๕๓๐	–	๒๕๓๒	

นายอวยผล		กนกวิจิตร	
พ.ศ.	๒๕๓๖	–	๒๕๓๘ 

นายวัลลภ		วิทยประพัฒน์	
พ.ศ.	๒๕๔๐	–	๒๕๔๑ 

นายชวาลวุฑฒ		ไชยนุวัติ	
พ.ศ.	๒๕๔๔	–	๒๕๔๕ 

นายศุภชัย		บานพับทอง	
พ.ศ.	๒๕๕๒ 

นายสมชาย		ชาญณรงค์กุล	
พ.ศ.	๒๕๕๓	–	ปัจจุบัน 

นายเชิญ		บำรุงวงศ์	
พ.ศ.	๒๕๒๖	–	๒๕๓๐ 

นายเสงี่ยม		มาหมื่นไวย	
พ.ศ.	๒๕๓๒	–	๒๕๓๖	

นางสาวพีรรัตน์		อังกุรรัต	
พ.ศ.	๒๕๓๘	–	๒๕๔๐ 

นายบุญมี		จันทรวงศ์	
พ.ศ.	๒๕๔๑	–	๒๕๔๔	
พ.ศ.	๒๕๔๕	–	๒๕๔๙ 

นางสาวสุพัตรา		ธนเสนีวัฒน์	
พ.ศ.	๒๕๔๙	–	๒๕๕๒ 

นายฉกรรจ์		แสงรักษาวงศ์	
พ.ศ.	๒๕๕๒	-	๒๕๕๓ 

10
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นายสมชาย		ชาญณรงค์กุล			

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

นายจิตรกร		สามประดิษฐ์		 	

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

นายวินัย		กสิรักษ์				 	 	 	

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	

นายโอภาส		กลั่นบุศย์	 	 		

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

นายวิทยา		โตรักษา	 	 	 	

ผู้ตรวจราชการกรม 

นายกิตติพงษ์	โตโพธิ์ไทย	 	 	 	

ผู้ตรวจราชการกรม	

นางสุดารัตน์		วัชรคุปต์	เหล่าวิชยา		

ผู้ตรวจราชการกรม 

นายสาโรจน์		เจียมศรีพงษ์	 	 	

ผู้ตรวจราชการกรม 

นายเสนอ		ชูจันทร์	 	 		

ผู้ตรวจราชการกรม 

นายเอนก		ถนอมทรัพย์	 	 	

ผู้ตรวจราชการกรม 

นายสุกรี		พันละบุตร	 	 		

ผู้ตรวจราชการกรม 

นายเชาวฤทธิ์		ประเสริฐสกุล		 	 	

ผู้ตรวจราชการกรม 
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ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

นายวีรชัย		ศิริวรรณางกูล		 		

ผู้ตรวจราชการกรม 

นางศิริภร		กลิ่นกล่ำ	 	 	 	

ผู้เชี่ยวชาญ	

ด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์ 

นางบริสุทธิ์		เปรมประพันธ์	 		

ผู้เชี่ยวชาญ	

ด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์	

นายมนตรี		ณ	รังษี	 	 	 	

ผู้เชี่ยวชาญ	

ด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ 

นายเชิดชัย		พรหมแก้ว	 	 	

ผู้เชี่ยวชาญ	

ด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์	

นายธรรมศิริ		ไชยรัตน์	 	 	

ผู้เชี่ยวชาญ	

ด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์	

นายศักชาย		อินโอชานนท์	 		

ผู้เชี่ยวชาญ	

ด้านพัฒนาการสหกรณ์ 

นายถาวร		สุภณาวรรณ์	 	 	

ผู้เชี่ยวชาญ	

ด้านระบบการตรวจการสหกรณ์	

นายภานุวัฒน์		ณ	นครพนม	 		

ผู้อำนวยการกองแผนงาน 
รักษาการในตำแหน่ง	
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

นายบุญโชว์		สมทรง			 	 	

ผู้อำนวยการ	
สำนักบริหารเงินทุน	

นายปรีชา		กิ้มเฉี้ยง	 	 		
ผู้อำนวยการ	
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 

นายปริญญา		เพ็งสมบัติ	 	 	
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและ	
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

40th		Cooperative		Promotion		Department
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นายนิกิต		อารยพิทักษ์	 	 	

ผู้อำนวยการ	
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

นายสุรพล		พงศ์เมธากุล	 	 	

ผู้อำนวยการ	
สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย 

นางรัชนีพร		พึงประสพ	 	 	

เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

นางดุษณี		ดานาพงศ์	 	 	 	

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	

นางอัจฉราวรรณ		จิตตานนท์	 	 	

ผู้อำนวยการกองคลัง 

นายภานุวัฒน์		ณ	นครพนม	 	 	

ผู้อำนวยการกองแผนงาน 

นายวิเชียร		แท่นธรรมโรจน์	 	 	

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ 

นางสาววาสนา		ศุกรศร	 	 	

ผู้อำนวยการ	
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์		

กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	๑	

นายสันทาน		สีสา	 	 	 	

ผู้อำนวยการ 
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์		

กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	๒ 

นายศักดิ์ชัย		ไชยพุทธ	 	 	

ผู้อำนวยการ	
สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกล	
และพื้นที่สหกรณ์	

นางฐิรกาญจน์		อุดมศิลป์		 	

ผู้อำนวยการ	
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

นางสุรีรัชย์	 อวนสกุล	 	 	

ผู้อำนวยการ	
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

40th		Cooperative		Promotion		Department
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กรมส่งเสริมสหกรณ์

(๓,๑๙๘)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ๗๖ จังหวัด
(๒,๔๗๖) 

-	นักบริหาร	ระดับสูง	(๑)
-	นักบริหาร	ระดับต้น	(๓)	
-	ผู้ตรวจราชการกรม	(๙)
-	นักวิชาการสหกรณ์	ชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ	(๑)

๑. ระบบงานและอัตรากำลัง 

โครงสร้างของกรมส่งเสริมสหกรณ์

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

(๑๐)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

(๔)

สำนักงานเลขานุการกรม
(๔๕)

ศูนย์สารสนเทศ 
(๒๗)

กองคลัง 
(๕๑)

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒

(๓๙) 

สำนักบริหารเงินทุน
(๖๖) 

กองการเจ้าหน้าที่ 
(๔๔)

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑

(๔๗) 

สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
(๗๘)

กองแผนงาน 
(๓๗)

สำนักส่งเสริมและ
พัฒนาสหกรณ์

(๖๗)

สำนักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์

(๑๙๓)

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค	
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การปรับเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการและลูกจ้าง 
	 ๑.	 ดำเนินการเปลี่ยนประเภทตำแหน่งในสายงานและตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนในกรม

ส่งเสริมสหกรณ์	จำนวน	๓๐	อัตรา	และยุบตำแหน่ง	จำนวน	๖	อัตรา	

	 ๒.	 ปรับปรุงเปลี่ยนสายงานของลูกจ้างประจำ	จำนวน	๖	ตำแหน่ง	และตัดโอนตำแหน่ง	จำนวน	

๕	ตำแหน่ง	

  

การจัดสรรทุนของสำนักงาน ก.พ.  
	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	ได้รับการจัดสรรทุนรัฐบาล	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๕	(ทุนสนับสนุน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ)	ซึ่งเป็นทุนพัฒนาข้าราชการจากสำนักงาน	ก.พ.	จำนวน	๕	ทุน	ดังนี้	

	 ๑.	สาขาวิชา	Business	Economics	สาขาวิชาเอก	Economics	for	Business	

	 ๒.	สาขาวชิา	Business	Administration	วชิาเอก	Financial	and	Business	Management)	

	 ๓.	สาขาวิชา	International	Business	Management	วิชาเอก	International	Business	

	 ๔.	สาขาวิชา	Strategic	Marketing	วิชาเอก	Strategic	Marketing	Management	

	 ๕.	สาขาวิชา	Cooperative	Management	วิชาเอก	Agriculture	and	Co-operation	

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
(๒,๔๗๖)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(๒๒๓)

ศูนย์สาธิตฯ 
โครงการหุบกะพง

(๘) 

กลุ่มจัดตั้งและ
ส่งเสริมสหกรณ์

(๒๙๗)  

กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

(๓๒๓)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การบริหารการจัดการสหกรณ์

(๒๘๑)

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
(๓๒๐ กลุ่ม)
(๑,๑๓๘)

นิคมสหกรณ์ 
(๑๓๐)

โครงสร้างของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

40th		Cooperative		Promotion		Department
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การกำหนดมาตรฐานอัตรากำลังของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 
และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  
	 กำหนดปัจจัยประกอบการกำหนดมาตรฐานอัตรากำลังเพื่อจัดขนาดกลุ่มหน่วยงานของสำนักงาน

สหกรณ์จังหวัด	 และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์	 กรุงเทพมหานคร	 โดยนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องรวม	๑๔	ปัจจัย	

มาใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าคะแนนในแต่ละปัจจัย	 หลังจากนั้นใช้วิธีการกำหนดค่าคะแนนโดยให้นำ

ข้อมูลจริงของแต่ละปัจจัยมาคำนวณเป็นคะแนนโดยตรงแล้ว	 (ค่าสูงสุดของแต่ละปัจจัยจะได้คะแนนเต็ม	

และจะลดหลัน่ลงมาตามจำนวนปจัจยั	 สว่นปจัจยัทีผ่กผนัจะมผีลตรงกนัขา้ม)	 ใหน้ำคะแนนทีไ่ดจ้ากทกุปจัจยั

มารวมกันแล้วจัดลำดับจากมากไปน้อย	เพื่อพิจารณาแบ่งกลุ่มหน่วยงานออกเป็น	๕	ขนาด		

	 จากการแทนค่าคะแนนของแต่ละปัจจัย	 เมื่อนำผลรวมคะแนนที่ได้จากวิธีการข้างต้น	 มาจัดเรียง

จากมากไปน้อย	และจัด	๕	ชั้น	โดยแต่ละชั้นมีขนาดเท่ากัน		

การสรรหา แต่งตั้ง และโยกย้าย 
	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง	 

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	โดยเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต	ตั้งแต่วันที่	๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕	และได้

ประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้	 จำนวน	๕๕๖	 ราย	 ภายหลังการประกาศขึ้นบัญชี	 มีการเรียกบุคคล	 

ผู้สอบแข่งขันได้	 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ	 ในลำดับที่	 ๑	 ถึงลำดับที่	 ๑๐๐	 และระหว่าง

ปีงบประมาณ	 มีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ	 	 ๔๙	 ราย	 เลื่อนระดับข้าราชการ	 ๑๓๐	 ราย		 

ย้ายข้าราชการ	 จำนวน	๓๐๐	 ราย	 แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่	 (ปรับระดับชั้นงาน,	 เปลี่ยน	 

สายงาน)	จำนวน		๒๕๒	ราย	และดำเนินการคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ	 ระดับชำนาญการพิเศษลงมา	 จำนวน	๑๕๕	 ราย	 และดำเนินการเพื่อให้ข้าราชการได้รับ

เงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ	ตามมติคณะรัฐมนตรี	จำนวน	๗๔๖	ราย	
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๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ดา้นการศกึษา	 กรมสง่เสรมิสหกรณ	์ ไดจ้ดัตัง้	 “เงนิทนุพฒันาบคุลากรกรมสง่เสรมิสหกรณ”์	 ใหบ้คุลากร	 

กู้ยืมเงินเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	 เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถ

ของบุคลากรให้สูงกว่าระดับบัณฑิต	 เพื่อพัฒนาสหกรณ์ในภาพรวมต่อไปในอนาคต	 ในปี	 ๒๕๕๕	 มีผู้กู้ยืม

เงินทุนที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิต	 จำนวน	 ๒๗๐	 ราย	 และจะสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร

ดุษฎีบัณฑิต	จำนวน	๓	ราย			

ด้านเศรษฐกิจ กรมสง่เสรมิสหกรณ	์ ได้ทำข้อตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์	 และธนาคารกรุงไทย	

เรื่องสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	และเงินกู้อเนกประสงค์ทั่วไป	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้บุคลากรในสังกัด	

ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีและติดตามผล	

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 ๗๐๐	คน	 และโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารการพฒันาคณุภาพชวีติการทำงาน	 เพือ่เผย

แพรอ่งคค์วามรูเ้กีย่วกบัการดูแลรักษาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ	จำนวน	๑๐๐	คน		

ด้านการสร้างจิตสำนึก	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้จัดกิจกรรม	 “พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น

ข้าราชการที่ดีเป็นพลังของแผ่นดิน”	 เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม	 ๓๐๐	 คน	 และกิจกรรม	 “วันผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์”	 เพื่อยกย่องเชิดชู	 แสดงความ

กตัญญูกตเวที	ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๖๐๐	คน 
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๓. สหกรณ์รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

	 เมื่อปลายปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ประเทศไทยประสบ

อุทกภัยครั้งใหญ่	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 จึงได้ดำเนินการรับ

บริจาคเงินและสิ่งของจากบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์	

บุคลากรสหกรณ์	 และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ	 เพื่อนำไป

แจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกสหกรณ์		 

กลุ่มเกษตรกร	และประชาชนทั่วไป		

ผลการดำเนินงาน	 ตั้งแต่วันที่	 ๒๗	 กันยายน	 –	 ๒๑	

ธันวาคม	 ๒๕๕๔	 บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์	 บุคลากร

สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	และประชาชนทัว่ไป	รว่มกนับรจิาคเงนิ

เข้าบัญช	ี “เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ”	 และบริจาค

สิ่งของ	รวม	๒,๘๙๔,๑๗๗	บาท		และตั้งแต่วันที่	๑๙	ตุลาคม	

๒๕๕๔	–	๕	มกราคม	๒๕๕๕	กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้นำเงิน

ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ	 โดยจ่ายเป็นเงิน	 ถุงยังชีพ	

และอาหารแก่ผู้ประสบอุทกภัย	ประมาณ	๒๐,๐๐๐	ราย			
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๑. แผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
 

	 แผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๙	 เป็นแผนที่จัดทำขึ้นจากการมีส่วนร่วมของ

คณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ปี	 ๒๕๕๕-๒๕๕๙	 ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์	 แต่งตั้งขึ้น		 

ซึ่งมีกระบวนการจัดทำโดยการออกแบบสอบถามเพื่อประเมินตำแหน่งปัจจุบันขององค์กร	 กำหนดประเด็น

ความท้าทายเพื่อพลิกวิกฤตเป็นโอกาส	ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน	และหาโอกาสขยายงาน	ทบทวน

วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	และโครงการ	ภายใต้มุมมองใน	๔	มิติ

ของ	Balanced	Scorecard	คือ	ประสิทธิผล	คุณภาพการให้บริการ	ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	

และการพัฒนาองค์กร	 ที่ทันต่อสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 	 ที่เปลี่ยนแปลงไป	 และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ	 (PMQA)	 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 และเกณฑ์การวิเคราะห์

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ	 (PART)	 ของสำนักงบประมาณ	 โดยสรุป

สาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ฯ	ได้ดังนี้	
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วิสัยทัศน์   
	 “มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ให้มีความเข้มแข็ง	มีภูมิคุ้มกัน	และทันต่อการเปลี่ยนแปลง”	

 

พันธกิจ  
	 ๑.		 ยกระดับคุณภาพและขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ

สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	และประชาชนทั่วไป	

	 ๒.		 ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่าง

ประเทศเพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์	

	 ๓.		 เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์	

	 ๔.		 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์	และการมีส่วนร่วม	

	 ๕.		 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการบริหารจัดการ	 ทางด้าน

เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์	

	 ๖.	 สนับสนุนและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินงาน	 เพื่อตอบสนอง	 

ความต้องการของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ภายใต้หลักการสหกรณ์สากล	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

	 ๗.		 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร	 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและบุคลากรให้เอื้อต่อการ	 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์	

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

	 ๑.		 เรง่รดั	ยกระดบัคณุภาพ	และขยายการใหบ้รกิารแกส่หกรณ	์กลุม่เกษตรกร	และประชาชนทัว่ไป 

	 ๒.		 เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์	 การมีส่วนร่วม	 และสนับสนุนการสร้างเครือข่าย

พันธมิตรทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	ให้เข้มแข็งในระบบสหกรณ์	

	 ๓.		 สนับสนุนระบบสหกรณ์ให้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน	

ท้องถิ่นและประเทศ	

	 ๔.		 ปรับโครงสร้างองค์กร	 พัฒนาบุคลากร	 และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิภาพ	

เป้าประสงค์ 

	 ๑.		 สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สมาชิก	และประชาชนทั่วไปได้รับการส่งเสริม	สนับสนุน	และพัฒนา	

 ๒.		 สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 และประชาชนทั่วไปมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบ

สหกรณ์	

 ๓.		 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน	

ท้องถิ่นและประเทศ	
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	 ๔.		 เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง	 และมีความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม	

ตัวชี้วัด 

	 ๑.	 จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	

	 ๒.		 ร้อยละของสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	

	 ๓.		 ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	

	 ๔.		 ร้อยละของจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีอัตราการเพิ่มของปริมาณ

ธุรกิจ	

	 ๕.	 ร้อยละของสหกรณ์	 กลุ่มเกษตรกร	 และกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน	

	 ๖.		 จำนวนนิคมสหกรณ์ที่บรรลุผลตามหลักเกณฑ์การจัดนิคมสหกรณ์	

	 ๗.		 ร้อยละของจำนวนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์	ที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุน	

	 ๘.		 ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพิ่มขึ้น 

	 ๙.		 จำนวนเกษตรกร	สมาชิกสหกรณ์	และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	

	 ๑๐.	จำนวนบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ในเรื่องอุดมการณ์	

หลักการ	วิธีการสหกรณ์	อย่างเข้มข้น	

	 ๑๑.	ร้อยละของจำนวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น 
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๒. แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 

 พระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๐	(๒)	ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	 (คพช.)	ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ

ระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และในมาตรา	 ๑๐	 (๕)	 ได้ให้อำนาจหน้าที่	 

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรค	 ตลอดจนข้อขัดข้องที่ทำให้

นโยบายและแผนการพัฒนาการสหกรณ์ไม่อาจบรรลุเป้าหมาย	 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ง

ชาติ	 (คพช.)	 ได้มีมติครั้ งที่	 ๑/๒๕๕๕	 เมื่อวันที	่ ๒๓	 มีนาคม	 ๒๕๕๕	 เห็นชอบร่างแผนพัฒนาการ

สหกรณ์	 ฉบับที่	 ๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 –	 ๒๕๕๙)	 ซึ่งเป็นแผนชี้ทิศทางการพัฒนาการสหกรณ์ทั้งระบบ 

ตามที่คณะอนุกรรมการร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์	ฉบับที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๙)	ร่วมกับจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 ได้ยกร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์	 ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	

และระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๙)		

 

สาระสำคัญของร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
ประกอบด้วย 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

	 “การสหกรณ์เป็นกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก”	 		

พันธกิจ (Mission) 

 “มุง่สรา้งระบบสหกรณท์ีม่คีณุคา่	 จากการดำเนนิงานทีเ่ปน็เลศิ	 มผีลสมัฤทธิส์งู	 ก้าวหน้า	 และเป็น

ประโยชน์ต่อสมาชิก	และสังคม”	

 ๑๒.	จำนวนเครือข่ายทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	

	 ๑๓.	จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	

	 ๑๔.	ร้อยละของปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของ

ประเทศ	(GDP)		

	 ๑๕.	จำนวนสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรเขา้รว่มกจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคมกบัชมุชน	และทอ้งถิน่ 

	 ๑๖.	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 (ร้อยละ

โดยเฉลี่ย)	
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เป้าประสงค์ (Goals) 

	 ๑.		 เพือ่ใหค้นไทยมศีรทัธาและความเชือ่มัน่ในคณุคา่สหกรณ์	 อนัจะกอ่ใหเ้กดิจติสำนกึความรว่มมอื 

เกิดความสามัคคีของคนในชาติ	 และเข้ามามีส่วนร่วมในสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหา	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และ

วัฒนธรรมร่วมกัน	

	 ๒.		 เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์	 ในการขับเคลื่อนสหกรณ์ได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม	และเป็นไปในทิศทางที่จะปรับตัวสู่การเป็นองค์การพึ่งพาตนเองของสหกรณ์	

	 ๓.		 เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

มีความมั่นคงและเข้มแข็ง	 สามารถเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน	 และยกระดับความสามารถของ

สหกรณ์สำหรับภารกิจในการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพ	 และการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก

สหกรณ์	

	 ๔.		 เพื่อสร้างระบบการผลิตและการค้าอย่างเที่ยงธรรม	 ขยายโอกาสการทำธุรกิจสหกรณ์จาก

ภายในสู่ภายนอกขบวนการสหกรณ์	 พัฒนารูปแบบการผลิตและการค้าภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบก้าวหน้า	 (ทฤษฎีใหม่	 ๓	 ขั้นตอน)	 เพื่อให้มีมูลค่าสูงขึ้น	 และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำธุรกิจ

สหกรณ์	ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง	

	 ๕.		 เพื่อปรับกลไกและโครงสร้างของระบบการเงินสหกรณ์ไปในทิศทางที่เกื้อหนุนการพึ่งพา

ตนเองและการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์	 ให้มีระบบการเงินที่เอื้อต่อการออม	 การสะสมทุนรวมถึงการ

กระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์	

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 ๑	 “สร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์”	 ได้แก่	 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่

สหกรณ์ทั้งด้านการบริหารจัดการ	ปลูกฝังอุดมการณ์	และค่านิยมสหกรณ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 ๒	 “สร้างและขยายเครือข่ายงานการสหกรณ์”	 ได้แก่	 การสร้างและ

ขยายเครือข่ายงานการสหกรณ์โดยอาศัยภาคส่วนต่าง	ๆ	ร่วมดำเนินงานช่วยเหลือกัน	

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 ๓	 “สร้างการยอมรับการสหกรณ์”	 ได้แก่	 การสร้างการยอมรับ	 ให้ข้อมูล	

ข่าวสาร	ความรู้	และสร้างความรู้ให้แก่ทุกภาคส่วน	และส่งเสริมกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์	

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	๔	“ขยายงานการสหกรณ์ให้ครอบคลุมสังคมไทย”	ได้แก่	การขยายงานการ

สหกรณ์ให้ครอบคลุมสังคมไทย	จากความได้เปรียบและมีโอกาสในการพัฒนาด้านการสหกรณ์	
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๓. ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
 
	 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์	 เป็นนโยบาย

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่ว่า	

“เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ต้องเข้าไปเยี่ยมเยียน

สหกรณ์อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง	 และเมื่อไปเยี่ยม

แล้วต้องมีสิ่งที่เป็นอุปกรณ์	 เครื่องมือในการเข้าไป

ทำงานร่วมกับสหกรณ์”	 โดยปรับปรุงกระบวนการ

ทำงานส่ง เสริมสหกรณ์ เพื่อให้ เจ้ าหน้าที่ของ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสามารถเข้าไปส่งเสริม

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 ด้วยเครื่องมือต่าง	 ๆ	

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 และวางระบบการเข้าไปปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีแผนงาน

อย่างชัดเจนที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ออกไป

ทำงานอย่างมีเป้าหมาย	 มีประเด็นและเนื้อหาในการ

ส่งเสริมพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของ

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร	 มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้		 

มีการบริหารงานตามอุดมการณ์	 หลักการ	 และ	 

วิธีการสหกรณ์	 บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถดำเนินงาน

ให้บริการสนองความต้องการของสมาชิกตาม

วัตถุประสงค์กระบวนการทำงานดังกล่าว	 เรียกว่า	

“ระบบการส่งเสริมสหกรณ์”	 (Cooperatives	

Promotion	 System	 :	 CPS)	 โดยยึดหลักการ

ทำงานเป็นขั้นตอน	“PPCD”	ประกอบด้วย	

๑. การวางแผน (Planning) 

	 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์กำหนดให้มีการ

วางแผน	 ๒	 ระดับคือ	 การวางแผนเชิงกลยุทธ์และ

การวางแผนการดำเนินงาน	

 	 การวางแผนเชิงกลยุทธ์	 เป็นการนำ

แผนและนโยบายการพัฒนาสหกรณ์สู่การปฏิบัติ	

กำหนดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องหรือจัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำ

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร	 กลยุทธ์การปฏิบัติงาน	 การกำหนด

แผนงาน	กิจกรรม	กระบวนงาน	ตลอดจนการมอบ

หมายงานและการพัฒนาความรู้ความสามารถของ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์	

 	 การวางแผนการดำเนินงาน	 เป็นการ

วางแผนปฏิบัติงานรายเดือนหรือรายสัปดาห์	

กำหนดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานในCPS 26
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	 เพื่อนิเทศงาน	 ติดตาม

ความก้าวหน้า	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 วิ เคราะห์

สถานการณ์กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการเข้าปฏิบัติ

งาน	 ศึกษาวิเคราะห์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้า

หมายก่อนการปฏิบัติงาน	 และการนำประเด็น

ปัญหาต่าง	ๆ	ที่ได้รับจากการรายงานผลการปฏิบัติ

งานและการติดตามผลเพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือ	 

สง่เสรมิพฒันา	เพือ่กำหนดประเดน็หรอืวตัถปุระสงค	์

ในการตรวจเยี่ยมหรือการเข้าไปปฏิบัติงานใน

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในครั้งต่อ	ๆ		ไป	

 

 

 

 

 

 

 

๒. การปฏบิตังิานสง่เสรมิและพฒันา (Promotion) 

	 เป็นการดำเนินงานเพื่อปฏิบัติงานใน

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 ได้แก่	 การกำหนด

ปฏิทินการปฏิบัติงานมีแผนการเข้าไปในสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกรที่ชัดเจน	 การกำหนดวิธีการ

ทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการ

ทำงานอย่างมีเป้าหมาย	 โดยให้มีการเตรียมการ

และการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดประเด็นในการ

เข้าไปปฏิบัติงาน	 รวมทั้งเตรียมเนื้อหาให้สมบูรณ์	

ก่อนการเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาในแต่ละครั้ง	หลัง

จากส่งเสริมเสร็จแล้วจะมีการบันทึก	 เพื่อการ

ติดตามและแก้ไขปัญหา	 ซึ่งในรอบการเยี่ยมถัดไป

จะได้นำประเด็นปัญหาต่าง	 ๆ	 นี้	 มาหารือร่วมกัน	

เพื่อเข้าไปส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป	
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๓. การตรวจสอบ รายงานและติดตามผล 

(Checking and reporting) 

	 การจัดทำรายงานผลการทำงานส่งเสริม

และพัฒนา	 จัดทำรายงานต่าง	 ๆ	 การตรวจสอบ	 

และติดตามผลการปฏิบัติงาน	 พร้อมจัดทำข้อ

เสนอแก้ไข		

๔. การพัฒนาระบบ (Development) 

	 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติ งาน		 

การวดัผลการปฏบิตังิาน	 และการพฒันาระบบงาน 

อาทิ	 การปรับปรุงพัฒนางานส่งเสริมสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร	 การจัดการข้อมูลและพัฒนาระบบ

สารสนเทศ	 การจัดทำแฟ้มประวัต	ิ (Profile)	

สหกรณ	์ และกลุ่มเกษตรกร	 การจัดการความรู	้

ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรและการกำหนด

มาตรฐานการทำงาน	 พัฒนาการทำงานและ	 

ระบบงาน	

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้วางทิศทางการ

ดำเนินงานไว้	 คือ	 สร้าง	 Trainers	 ขึ้นมา	 โดยคิด

ว่า	 Trainers	 จะเป็นผู้ที่จะไปถ่ายทอดความคิด	

วิธีการ	 เข้าไปทำงานในแต่ละจังหวัด	 ซึ่งในปี	

๒๕๕๕	 ได้สร้างไว้แล้ว	 ครบทั้ง	 ๗๗	 จังหวัด	

จำนวน	๓๑๒	 คน	 ให้เป็นแกนหลักที่ต้องมีความรู้

ความเข้าใจในหลักการ	 มีการวิเคราะห์ปัญหาโดย

ใช้เครื่องมือในแนวทางเดียวกันและ	 Trainers	 ได้

ดำเนินการถ่ายทอดวิธีการตามระบบการส่งเสริม

สหกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในแต่ละ

จังหวัดสามารถดำเนินการตามระบบส่งเสริม

สหกรณ์ได้ทั่วประเทศรวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อ

เนื่อง	 เพื่อให้นักส่งเสริมสหกรณ์มีการพัฒนา

คุณภาพการส่งเสริมสหกรณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป	
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๑. ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 “ค่านิยม หมายถึง หลักการและพฤติกรรมชี้นำที่คาดหวังให้ส่วนราชการและบุคลากรปฏิบัติ 
ซึ่งสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยสนับสนุนและชี้นำการตัดสินใจของบุคลากรทุกคน 
อันจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
 ค่านิยม อาจรวมถึงความมีคุณธรรมและความยุติธรรมในการปฏิสัมพันธ์ทุกกรณี การทำให้
เหนือความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเห็นคุณค่าของบุคลากรและของความ
หลากหลาย การป้องกันสิ่งแวดล้อมและการมีการดำเนินการที่เป็นเลิศทุกๆ วัน” 
	 คำนิยามค่านิยมข้างต้น	 เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	

(PMQA)	 ที่ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ให้ความสำคัญ	 จึงได้ดำเนินการจัดทำค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์

ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกรมมาโดยตลอด	 และได้มีการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์	 สำหรับค่านิยมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	 ประกาศเมื่อวันที่	 ๑๔	พฤษภาคม	๒๕๕๔	 เพื่อให้บุคลากร

กรมส่งเสริมสหกรณ์	มีค่านิยม	
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ริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative thinking)	 หมายถึง	 มีความ

คิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดหาแนวทางใหม่ๆ		เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

การทำงาน	พัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง		

มุ่งมั่นฟันฝ่า (Proactive working) หมายถึง	ทำงานด้วย

ความกระตือรือร้นอย่างมีสติและเหตุผล	ทำงานอย่างเป็นสุขด้วยใจ

ที่มุ่งมั่นสู่จุดมุ่งหมายเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน	

พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperative)	 หมายถึง		 

มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้		

ฝ

 แนวทางการขับเคลื่อนค่านิยม กรมส่งเสริมสหกรณ์ คือ 

	 ๑.		 กระตุ้นการรับรู้ด้วยหนังสือราชการ	และสื่อสิ่งพิมพ์	

	 ๒.		 ระดับหน่วยงาน	 ให้ทุกหน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกันในการนำค่านิยมไปปฏิบัติเพื่อยกระดับ

การพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการ	

	 ๓.		 ระดับบุคคล	 กำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ตามค่านิยมและระดับความคาดหวังของบุคลากรแต่ละ

ตำแหน่ง	

	 ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกิจกรรม	 KICK	 OFF	 เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรรับรู้ค่านิยมและ	 

นำไปปฏิบัติ	และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ผู้บริหารได้เห็นชอบให้มีการค้นหาหน่วยงานต้นแบบ	 ค่านิยมเพื่อ

เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติแก่หน่วยงานอื่น	 เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามค่านิยมกันอย่างแพร่

หลายกลายเป็นวัฒนธรรมอันพึงประสงค์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ไปในที่สุด	 ตามคุณลักษณะขององค์การที่

มีขีดสมรรถนะสูงทำงานได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	

 การขับเคลื่อนค่านิยมจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ ผู้บริหารมีส่วนสำคัญที่ต้องแสดงให้เห็นถึง

บทบาทต่าง ๆ  ดังนี้ 

	 ๑.	 ชี้นำ	 (Path	 finding)	 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ	และ

กระตุ้นให้บุคลากรมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์	

	 ๒.	 สร้างความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน	 (Aligning)	 โดยคิดค้นระบบงานและวิธีบริหาร

เพื่อปฏิบัติงานมุ่งสู่วิสัยทัศน์	

	 ๓.	 กระจายอำนาจการตัดสินใจ	 (Empowering)	 โดยสร้างเงื่อนไขเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้

ศักยภาพที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่	

	 ๔.	 เป็นแบบอย่างที่ดี	 (Modeling)	 ทั้งหลักการในการทำงานและการประพฤติตนเพื่อสร้างความ

ศรัทธาให้กับบุคลากรใช้เป็นแบบอย่าง	

ซึ่งย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  

CPD 
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  ๒. กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับรางวัล PMQA 
 

	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 มิถุนายน	 ๒๕๔๘	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น

ชอบ	 ให้นำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 (Public	

Sector	 Management	 Quality	 Award	 :	 PMQA)	 มาใช้เป็น

เครื่องมือสนับสนุนให้การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพ	 

อย่างยั่งยืน	 โดยนำหลักเกณฑ์และแนวคิดตามรางวัลคุณภาพแห่ง

ชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา	 (Malcolm	 Baldrige	 National	

Quality	 Award	 :	 MBNQA)	 และรางวัลคุณภาพแห่งชาติของ

ประเทศไทย	(Thailand	Quality	Award	:	TQA)	มาปรับใช้ให้

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย	 และดำเนิน

การตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบการ

ประเมินองค์การด้วยตนเอง	 และเห็นแนวทางการปรับปรุงการจัดการองค์กร	 เพื่อการยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานการทำงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่มาตรฐานสากล	

	 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	

(ก.พ.ร.)	 ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วน

ราชการนำระบบ	 PMQA	 ไปใช้เป็นตัวชี้วัดของส่วน

ราชการ	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 พอมาถึง	 

ปี	 ๒๕๕๒	 ได้พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพื้นฐาน	 (Fundamental	 Level	 :	 FL)	 ซึ่ง

เป็นแนวคิด	 “การปรับปรุงทีละขั้น”	 โดยวางแนวดำเนิน

การพัฒนาองค์การ	 (PMQA	 Roadmap)	 ให้ผ่านเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 เป็นเวลา	 ๒	 ปี	 คือ	 

ปี	 ๒๕๕๒	 -	 ๒๕๕๔	 ปีละ	 ๒	 หมวด	 รวม	 ๖	 หมวด		 

กรมส่งเสริมสหกรณ์	 เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ดำเนินการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 ตามแนวทางที่

สำนักงาน	 ก.พ.ร.	 กำหนด	 มาตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	

๒๕๕๐	-	๒๕๕๔	โดยมีแนวทางการดำเนินการ	ดังนี้	
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	 ในปี	 ๒๕๕๕	 สำนักงาน	 ก.พ.ร.	 ดำเนินการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพื้นฐาน	 (Certified	 FL)	 ให้ส่วนราชการที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	

PMQA	ตั้งแต่	๔.๖๕๐๐	คะแนนขึ้นไป	ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์	เป็น	๑	ใน	๕๕	หน่วยงานที่ได้รับการตรวจ

รับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	 (Certified	 FL)	 จากคณะผู้ตรวจ

รับรอง	 ของสำนักงาน	 ก.พ.ร.	 โดยผ่านการตรวจรับรอง	 ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	 ๙๗.๖๖	 และได้รับใบ

ประกาศเกยีรตคิณุการรบัรองการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน	 (Certified	 FL) 

จากนายชัยณรงค์	 	 อินทรมีทรัพย์	 	 ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ	 	 ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์	 คอนเวนชั่น	 กรุงเทพฯ	 เมื่อวันที่	 ๑๘	 มิถุนายน	

๒๕๕๕	

	 จึงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์	 มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันทำให้งาน

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์สัมฤทธิ์ผล	ให้สาธารณชนประทับใจ.	

 PMQA 
28 2548 

(Public Sector Management Quality Award : PMQA) 

(Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) 
(Thailand Quality Award : TQA) 

. . 2546 
 

( . . .) 
PMQA . . 2549 

2552 (Fundamental Level : FL) 
“ ” (PMQA Roadmap) 

2 2552 - 2554 2 6  

. . . . . 2550 - 2554  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2555 . . . 

(Certified FL) 
PMQA 4.6500  1 55 

(Certified FL) 
. . . 97.66 

(Certified FL) 

 18 2555 
  

. 
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๑. การประชุมทางไกล 

	 ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วถือเป็น

หัวใจสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จขององค์การ	 โดยเฉพาะ

การประชุมที่ต้องการนำมติต่าง	 ๆ	 	 ไปดำเนินงานต่อ	 แต่การ

ประชุมทำให้เสียเวลาในการเดินทางและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย		 

ซึ่งระบบอินเตอร์เน็ตสามารถช่วยได้โดยการจัดประชุมทางไกล	

เป็นการนำเทคโนโลยีผสมผสานกับอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 	 เช่น	

คอมพิวเตอร์	 กล้องโทรทัศน์	 และระบบสื่อสารโทรคมนาคม	

ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่กันคนละสถานที่	 และไม่จำกัดระยะ

ทาง	 สามารถประชุมร่วมกัน	 รวมถึงสามารถโต้ตอบกันได้		 

ส่งข้อความเสียง	 และภาพเคลื่อนไหว	 ผ่านระบบเครือข่ายได้	

โดยการบีบอัดภาพเคลื่อนไหว	 	 เสียง	 และข้อความ	 กราฟฟิก

ต่าง	 ๆ	 	 ไปยังสถานที่ประชุมต่าง	 ๆ	 	 ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุม

สามารถเห็นภาพและข้อความ	 จนสามารถอภิปรายร่วมกันได้	

ส่งผลให้การประชุมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้เห็นถึงความ

สำคัญดังกล่าว	 จึงจัดทำโครงการระบบประชุม

ทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของกรมส่งเสริม

สหกรณ์	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	

เป็นต้นมา	 โดยเช่าใช้ระบบกับบริษัท	 กสท.	

โทรคมนาคม	 จำกัด	 (มหาชน)	 	 เป็นการเช่าใช้

แบบจำนวนผู้เข้าใช้งาน	 ๑๐๐	 จุด	 และแสดงขึ้น

หน้าจอได้	 ๕	 หน้าจอ	 ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ตลอดเวลาที่ เช่าใช้งาน	 จากการดำเนินการ	 

ดังกล่าว	 ทำให้กรมฯ	 สามารถสื่อสาร	 ติดตาม		 

สั่งการงานสำคัญเร่งด่วน	 กับสำนักงานสหกรณ์

จังหวัด	ได้ทันท่วงที	
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๒. การชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  

	 การชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์นั้น	 กลุ่มบริหารเงินทุน	

สำนักพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์เดิม	 จะต้องคอยสอบถามข้อมูล

ใบสำคัญการชำระหนี้จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด	 และเจ้าหน้าที่สำนักงาน

สหกรณ์จังหวัดก็จะต้องคอยสอบถามข้อมูลจากสหกรณ์ต่ออีกว่าสหกรณ์ใด

ชำระหนี้มาบ้าง	ต้องคอยทวงถามใบสำคัญบ้าง	ส่งใบสำคัญล่าช้าบ้าง	ทำให้มี

เงินค้างในบัญชีเป็นจำนวนมาก	 และไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นเงินค่าชำระ

หนี้ของสหกรณ์ใด	 เพราะบางครั้งสหกรณ์ชำระหนี้แต่ไม่ระบุสัญญาว่าชำระ

หนี้สัญญาใด	 ไม่ระบุจำนวนเงิน	 ทำให้เจ้าหน้าที่สับสน	 ด้วยสาเหตุนี้กลุ่ม

บริหารเงินทุน	 จึงร่วมกับศูนย์สารสนเทศ	 หาแนวทางพัฒนาระบบการชำระ

หนี้ให้ได้ทราบผลการชำระหนี้ได้เร็วที่สุดและสามารถรายงานผลได้ทันที		 

รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการชำระหนี้ให้กับสหกรณ์	 ซึ่งแสดงให้

เหน็วา่กรมสง่เสรมิสหกรณ	์ใสใ่จดแูลและชว่ยพฒันาสหกรณอ์ยา่งจรงิใจ	ดงันัน้ 

ระบบการชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์	 ด้วยระบบ	 Barcode	 ที่ศูนย์

สารสนเทศ	 ได้ร่วมพัฒนานั้น	 ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้	

โดยในปีที่ผ่านมาสหกรณ์ที่ชำระหนี้ผ่านระบบ	Barcode	 สามารถทราบราย

งานผลการชำระหนี้ผ่านทางระบบได้ทันที	 ซึ่งสหกรณ์ชำระหนี้	 ณ	 วันที่	 ๑	

สิงหาคม	๒๕๕๕	 จำนวน	๓,๑๖๔	 รายการ	 และได้ลดอัตราค่าธรรมเนียมได้

ถึง	๑,๓๕๐,๐๖๐	บาท	และได้รับการตอบรับจากสหกรณ์เป็นอย่างดีที่กรมส่ง

เสริมสหกรณ์	จัดหาเครื่องมือพัฒนาระบบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

 

. 
 1 
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๓. การแจ้งเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  

	 กองคลัง	 มีหน้าที่ในการออกใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น	 ๆ	 	 ให้ข้าราชการและลูกจ้าง

ประจำของกรมฯ	 โดยดึงแฟ้มข้อมูลใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น	 ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์จาก

ระบบของกรมบัญชีกลาง	แล้วพิมพ์จัดส่งไปยังหน่วยงานต่าง	ๆ		ของกรมฯ	เป็นประจำทุกเดือน	ซึ่งเป็นการ

สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเวลา	 กองคลังจึงขอความร่วมมือศูนย์สารสนเทศ	พัฒนาระบบใบแจ้งเงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	 โดยเชื่อมโยงข้อมูลเบื้องต้นจากกรมบัญชีกลาง	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การทำงานให้ดียิ่งขึ้น	และอำนวยความสะดวกให้ข้าราชการในกรมฯ	สามารถพิมพ์รายงานย้อนหลังได้	จาก

การประเมินผลระบบงานดังกล่าว	 พบว่ากลุ่มเป้าหมายเข้ามาใช้ระบบงานเฉลี่ยเดือนละไม่น้อยกว่า		

๗,๐๐๐	 	ครั้ง	 ซึ่งถ้าคิดเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปีจะทำให้ค่าลดกระดาษ	และลดภาระการตอบปัญหาและข้อ

สงสัยเกี่ยวกับเงินเดือน	 ไม่น้อยกว่า	 ๑๐๐,๐๐๐	 ใบ	 URL	 ที่ใช้สำหรับการเข้าใช้งานระบบ	 http://

www.cpd-th.com/jobslip/login.php 

 

 
 1 

 

 

20 2554 

 

URL  
 http://www.cpd-th.com/jobslip/login.php 

 
 

/ (Username / Password)  
: 13 

   : 13 
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๔. การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารสหกรณไ์ทย  

	 เมื่อป	ี ๒๕๕๑	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 นำระบบสารสนเทศมาใช้เป็นช่อง

ทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 ในเรื่องขององค์ความรู้สหกรณ์	 การจัดตั้งสหกรณ์	

แหล่งเงินทุนสหกรณ์	 ราคาสินค้าเกษตร	 และแจ้งข่าวเตือนภัยกับสถานการณ	์	 

ตา่ง	ๆ		ทีจ่ำเปน็ใหก้บัสหกรณ	์ที่	URL:	http://www.thaicooperative.org/ 
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๕. การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

		 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ดำเนินการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลผู้ประสบอุทกภัย	 โดยสำนักงาน

สหกรณ์จังหวัด	 เป็นผู้บันทึกขอ้มลูผา่นทาง	http://profile.cpd.go.th/profile_flood/	 เมื่อเกิดอุทกภัยขึ้น	

เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานขอตัง้งบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ผู้ประสบอุทกภัย	เป็นไปด้วยความถูกต้อง	รวดเร็วทันต่อสถานการณ์	 
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วิถีพัฒนาคน
การพัฒนาบุคลากร 

 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้องค์กรที่เป็นที่พึ่งทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
มวลสมาชิกให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นก้าวย่างของการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 
ผลการดำเนินงาน 
	 การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์	 บุคลากรสหกรณ์	 กลุ่มเกษตรกร	 และกลุ่มอาชีพ	 ดำเนิน

การในลักษณะการฝึกอบรมผ่านโครงการฝึกอบรม	สัมมนา	ประชุมเชิงวิชาการ	และกิจรรมต่างๆ	ดังนี้	 	
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โครงการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

รุ่นใหม่ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	

แก่กรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่ยังไม่

เคยเข้ารับการอบรม	 จำนวน	 ๒๐	 รุ่น	

จำนวน	๘๐๐	คน	ให้สามารถนำความรู้ที่

ได้รับไปปรับใช้กับการบริหารจัดการ

สหกรณ์	 และปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	

โครงการปลูกจิตสำนึกด้าน

อุดมการณ์	 หลักการ	 วิธีการ	

และคุณค่าของสหกรณ์	 แก่

สมาชิกสหกรณ์	 และกลุ่ม

เกษตรกร	 จำนวน	 ๑๗๖	 รุ่น	

จำนวน	 ๑๘,๔๘๐	 คน		 

ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไป

ปรับใช้ในการให้ความร่วมมือ

ทำธุรกิจกับสหกรณ์	 ซึ่งจะ

ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น	 สหกรณ์

มีความเข้มแข็งขึ้น	
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ

สหกรณ	์แกป่ระธานกลุม่	 เลขานกุาร

กลุ่ม	 และสมาชิกชั้นนำ	 จำนวน	

๒๐	 รุ่น	 จำนวน	 ๓,๙๐๐	 คน	 ให้

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับ

ใช้กับการบริหารจัดการในกลุ่ม

สมาชิกสหกรณ์	 และสามารถ

ปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน	 หลักสูตร	 “ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”	จำนวน	๒๐	รุ่น	จำนวน	๘๐๐	คน	 ให้ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์มีแหล่งการ

จัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ในโรงเรียนประจำในเขตพื้นที่การศึกษา	 และเด็กนักเรียนมีความรู้เรื่องสหกรณ์		 

มีส่วนร่วมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น	

โครงการพัฒนาทักษะในการบริหารงานอย่าง

ต่อเนื่อง	 แก่คณะกรรมการ	 ประธานกลุ่ม	

เลขานุการกลุ่ม	 สมาชิกสหกรณ์	 และกลุ่ม

เกษตรกร	 ฝ่ายจัดการสหกรณ	์ 	 ผู้ตรวจสอบ

กิจการ	จำนวน	๒๐	รุ่น	จำนวน	๑,๖๐๐	คน	

ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ

บริหารจัดการสหกรณ์	 และสามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
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โครงการสัมมนาเพื่อการถวายความรู้เรื่องสหกรณ์แก่

พระสงฆ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม	 แก่พระอาจารย์	 

ผู้สอนสหกรณ์	 ครูสอนสหกรณ์ในโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม	 ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมส่งเสริม

สหกรณ์	 และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 จำนวน	 ๒	 รุ่น	

จำนวน	 ๑๕๕	 ท่าน/คน	 ให้สามารถนำคู่มือการเรียน

การสอนสหกรณ์	 และการจัดกิจกรรมสหกรณ์ใน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาความรู้บทบาทหน้าที่ผู้นำ

สหกรณ์เนื่องในวันพืชมงคล	 แก่ผู้นำ

สหกรณ์ภาคการเกษตร	 และกลุ่ม

เกษตรกร	 จำนวน	๒๕๐	คน	 ให้สามารถ

นำความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง	 ไปปรับใช้ในการบริหารงานของ

องค์กร	และการดำเนินชีวิต 

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 หลักสูตร	 “เผยแพร่

ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน”	 แก่ผู้นำ

ชุมชน	ผู้นำสหกรณ์	บุคลากรของชุมชน	ผู้นำ

ศาสนา	 และผูน้ำองคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่

ในจังหวัดปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส	สตูล	และ

สงขลา	 จำนวน	 ๑๒๐	 คน	 ให้มีความรู้ความ

เข้าใจการสหกรณ์ที่ถูกต้อง	 และมีส่วนร่วมใน

การเผยแพร่การสหกรณ์	 รวมถึงนำแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 แนวคิดการ

สหกรณ์ไปปรับใช้ในการทำงาน	 ตลอดจนเผย

แพร่แนวคิดสู่ชุมชน	

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 หลักสูตร	 “ส่งเสริมพัฒนาผู้นำ

สหกรณ์อิสลาม”	 ให้กรรมการ	 ฝ่ายจัดการ	 และ

สมาชิกแกนนำของสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจตามหลัก

อิสลามในจังหวัดสงขลา	สตูล	ปัตตานี	ยะลา	และ

นราธิวาส	จำนวน	๒๐๐	คน	ให้มีความรู้และความ

เข้าใจในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่สอดคล้อง

กับหลักศาสนาอิสลามและได้ ร่ วมกันแก้ ไข	

ปรับปรุง	 เพิ่มเติม	 ระเบียบต่าง	 ๆ	 	 ของสหกรณ์

อิสลามอย่างสมบูรณ์เพื่อนำไปถือปฏิบัติในการ

พัฒนาสหกรณ์อิสลาม	
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โครงการลดต้นทุนการผลิตของสมาชิกสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรหลังประสบอุทกภัย	 หลักสูตร	 “การใช้

และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก”		 

ป	ี๒๕๕๕	ใหส้มาชกิสหกรณ	์กลุม่เกษตรกรทีป่ระสบภยั

น้ำท่วม	 และเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสีย

หาย	จำนวน	๓๕	รุ่น	จำนวน	๑,๗๕๐	คน	ให้มีความรู้

ในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร

ขนาดเล็ก	 และสามารถซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือ

การเกษตรเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง	 เพื่อลดค่าใช้จ่าย	

และสร้างพื้นฐานความรู้เรื่องเครื่องจักรกลการเกษตร

จนสามารถนำไปประกอบวิชาชีพด้านซ่อมเครื่อง	 

จักรกล	 ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดการช่วยตนเอง	 และ

การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

โครงการฝึกอบรม	 หลักสูตร	 “การเรียนรู้สหกรณ์จากประสบการณ์ตรง”	 ให้สมาชิกสหกรณ์		 

กลุ่มเกษตรกร	 และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์	 จาก	 ๓๔	 จังหวัด	 จำนวน	 ๑๒,๐๐๐	 คน	 ให้นำ

ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและสหกรณ์	 โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 จนเกิดกระบวนการมี

ส่วนร่วม	และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสหกรณ์ 
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จัดงานวันเด็ก	 ป	ี ๒๕๕๔	 ให้แก่เด็ก	 เยาวชน		 

คณะคร	ู อาจารย	์ และประชาชนทั่วไป	 ในเขต

กรงุเทพมหานคร	 และจังหวัดใกล้เคียง	 มีความรู้ความ

เข้าใจเรื่องสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 และพระราช

กรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	 ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการสหกรณม์ากขึน้ 

โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการ

พัฒนาระบบสหกรณ์	 “การส่งเสริมและ

สนับสนุนให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ”	

ให้ผู้แทนสหกรณ์	 กลุ่มเกษตรกร	 ปราชญ์

สหกรณ์	 เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์	

จำนวน	 ๓๐๐	 คน	 ได้ร่วมกันกำหนด

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้

สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ	และนำแนวทาง

ดั งกล่ าวไปปรับใช้ ในการดำเนินงาน

สหกรณ์	 เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิก

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
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โครงการฝึกอบรม	 หลักสูตร	 “ศักยภาพเชิง

สร้างสรรค์”	 (Creative	 Thinking)	 แก่

บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ให้สามารถ

พัฒนาบุคลิกภาพของตน	 และนำมาปรับใช้ใน

การทำงาน	 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ	 และ

การทำงานเป็นหมู่คณะภายในองค์กร	

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการ

เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์	 ประจำปี	

๒๕๕๕	 แก่ผู้แทนสหกรณ์	 เจ้าหน้าที่กรมส่ง

เสริมสหกรณ์ทั่วประเทศ	 ให้เกิดเครือข่ายการ

เรียนรู้	 พัฒนาสหกรณ์	 ซึ่งจะส่งผลต่อการเสริม

สร้างการพัฒนาองค์ความรู้	 เพื่อการพัฒนา

ขบวนการสหกรณ์ในสภาวการณ์ปัจจุบัน	 เกิด

การเชื่ อมโยงเครือข่ ายธุรกิจของสหกรณ์		 

เพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์แบบครบวงจร	

และสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกัน

ระหว่างฝ่ายสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

สหกรณ์	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 หลักสูตร	 “ศิลปะ

การนำเสนอ”	 แก่บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้

สามารถมีศิลปะในการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน

และถ่ายทอดความรู้ต่าง	 ๆ	 	 ในรูปแบบที่ทันสมัย

และเข้าใจง่าย 

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร	System	 Innovation 

แก่บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ให้สามารถ

วางแผนการดำเนินงานอย่างมีขั้นตอน	และสำเร็จ

ตามจุดหมายที่ตั้งไว้ 

โครงการฝึกอบรมข้าราชการฝ่าย

บริหารทั่วไป	หลักสูตร	 “การบริหาร

งานหนังสือราชการ”	 ให้สามารถ

บริหารจัดการหนังสือราชการได้

อย่างถูกต้อง	และมีประสิทธิภาพ 

โครงการฝึกอบรม	 หลักสูตร	 “วิทยากรการ

สหกรณ์”	 แก่บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์	

สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง	และมี

ประสิทธิภาพ	
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มวลชนอยู่ดีกินดี

๑. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์   
 

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 เปิดตัวโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์	 (Cooperative	

Quality	Award	 :	 CQA)	มาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	๒๕๕๓	 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการของ

สหกรณ์อย่างต่อเนื่องตามแนวทางการบริหารคุณภาพโดยรวม	 และพัฒนากลไกการตรวจประเมินตาม

เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ	 จนถึงปัจจุบันโครงการได้

มีการพัฒนามาเป็นลำดับ	 โดยมีสหกรณ์นำร่อง	 จังหวัดละ	 ๒	 แห่ง	 ยกเว้นจังหวัดนครนายก	 ระยอง	 สตูล	

กาฬสินธุ์	อำนาจเจริญ	และอุดรธานี	มีสหกรณ์นำร่องเพียง	๑	แห่ง	รวม	๑๕๒	แห่ง	แบ่งเป็น	
 

สหกรณ์ภาคการเกษตร (๗๕ แห่ง) สหกรณ์นอกภาคการเกษตร (๗๘ แห่ง) 

	สหกรณ์การเกษตร	๕๙	แห่ง		

	สหกรณ์นิคม	๔	แห่ง		

	สหกรณ์เช่าซื้อที่ดิน	๑	แห่ง		

	สหกรณ์โคนม	๔	แห่ง		

	สหกรณ์การเกษตรลูกค้า	ธ.ก.ส.		๒	แห่ง		

	สหกรณ์ประมง	๒	แห่ง		

	สหกรณ์กองทุนสวนยาง	๒	แห่ง	

สหกรณ์ออมทรัพย์		๕๘	แห่ง		

			 -	ออมทรัพย์ครู	๑๗	แห่ง		

			 -	ออมทรัพย์สาธารณสุข		๑๙	แห่ง		

			 -	ออมทรัพย์โรงพยาบาล		๕	แห่ง	

	 -	ออมทรัพย์ตำรวจ		๕	แห่ง		

			 -	ออมทรัพย์อื่นๆ	๑๒	แห่ง	

สหกรณ์เครดิตยูเนียน	๑๔	แห่ง	

สหกรณ์บริการ	๕	แห่ง	

ร้านสหกรณ์		๑	แห่ง		
 

   

 

 

Cooperative Quality Award : CQA 

                   (Cooperative 

Quality Award : CQA) . . 
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โครงการฯ	ให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนา	จำนวน	๔	กิจกรรมหลัก	คือ		
 	การพัฒนาเกณฑ์ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์เบื้องต้น	
 	การค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดี	(Best	Practice)	ของสหกรณ์นำร่อง	
 	การพัฒนาองค์ความรู้	ด้านการบริหารจัดการ	
 	การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการของสหกรณ์นำร่อง	

 
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ 

การวิเคราะห์รายละเอียดลักษณะองค์กร การตรวจประเมินการบริหารจัดการ 

 

 

การเรียนรู้จากสหกรณ์ที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

การพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการด้านบริหารจัดการ 

 

 

การพัฒนาและปรับปรุงสหกรณ์ของตนเอง 

 การเลียนแบบและต่อยอดจากแนวทางปฏิบัติที่ดี การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางการบริหารจัดการ  

 

48

มวลชนอยู่ดีกินดี

40th		Cooperative		Promotion		Department

๔๐	ปี	กรมส่งเสริมสหกรณ์



ผลการดำเนินงาน	 สหกรณ์นำร่องมีการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์	
โดยจัดทำรายละเอียดในส่วนที่	๑	ลักษณะสำคัญขององค์กร	และส่วนที่	๒ ตอบคำถามทั้ง	๖	หมวด	พร้อม
เขียนคำอธิบายเพิ่มเติม	 ซึ่งผลการการประเมินตนเองสหกรณ์ส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าตนเองมีการดำเนิน
งานที่ผ่านเกณฑ์	จึงจำเป็นที่จะต้องมีการให้ความรู้และค้นหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสหกรณ์ต่าง	ๆ		ใน
แต่ละหมวด	 เพื่อเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้เกิดการเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาในแต่ละ
สหกรณ์			

ร้อยละของสหกรณ์ที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละประเด็นผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA)

หมวด
สหกรณ์

ภาคเกษตร
ร้อยละ

ลำดับ
(มากไป
น้อย)

สหกรณ์
นอกภาคเกษตร

ร้อยละ

ลำดับ
(มากไป
น้อย)

หมวด	๑	การนำองค์กร ๙๓.๙๑ ๑ ๙๕.๔๒ ๑

หมวด	๒	การวางแผนกลยุทธ์ ๙๐.๔๓ ๒ ๘๖.๙๓ ๕

หมวด	๓	การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ ๗๕.๕๕ ๖ ๘๑.๔๒ ๖

หมวด	๔	การวัด	การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงผลการ		
											ดำเนินงานของสหกรณ์

๘๘.๔๐ ๓ ๙๒.๒๖ ๒

หมวด	๕	การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ๘๖.๗๖ ๔ ๘๙.๐๖ ๓

หมวด	๖	การจัดการกระบวนการ 	๘๑.๑๔ ๕ ๘๘.๑๘ ๔

	 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ	ยังคงจะต้องพัฒนา
ต่อไป	 พร้อมกับการขยายผลแนวทางและวิธีการนี้ไปยังสหกรณ์อื่น	 ๆ	 	 ตราบเท่าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน
ขบวนการสหกรณ์เข้าใจ	 ปรารถนาและตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการดำรง

อยู่อย่างยั่งยืนของสหกรณ์ในระบบเศรษฐกิจ 
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ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริและโครงการหลวง 

	 กพส.	 ให้เงินกู้ยืมแก่สหกรณ์ในพื้นที่

โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดำริและ

โครงการหลวง	 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล	

และบนพื้นที่สูง	 มีทุนดำเนินงานไม่เพียงพอต่อ

การให้บริการสมาชิก	 จำนวน	 ๔๕	 	 สหกรณ	์	 

ใน	๒๑	จงัหวดั	สหกรณล์ะไมเ่กนิ	๔๐๐,๐๐๐	บาท 

รวมเป็นเงิน	 ๑๕,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 ในอัตรา	 

ดอกเบี้ยร้อยละ	๑	ต่อปี	จากจำนวน	๔๖	สัญญา	

๑๗	 จังหวัด	 เพื่อให้สหกรณ์นำไปเป็นทุนจัดหา

ปัจจัยการผลิต	 หรือรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก	

ส่งผลให้สหกรณ์ในพื้นที่ โครงการฯ	 มีเงิน

ทุนหมุนเวียนทำธุรกิจ	 ตอบสนองความต้องการ

ของสมาชิกได้มากขึ้น	 และมีโอกาสในการสร้าง

ความเข้มแข็งให้สหกรณ์และชุมชนในพื้นที่

โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดำริและ

โครงการหลวง	

 

 

๒. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 

	 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์	 (กพส.)	 ได้อนุมัติกรอบวงเงินกู้ให้สหกรณ์	 จำนวน	

๓,๐๓๐	ล้านบาท	ดังนี้	

	 ๑.	 โครงการปกต	ิอตัราดอกเบีย้ตามชัน้ลกูหนี	้รอ้ยละ	๑.๕	–	๕.๕	ตอ่ป	ีจำนวน	๒,๐๐๐	ลา้นบาท  

ให้สหกรณ์กู้ยืมเป็นทุนและลงทุนในทรัพย์สิน	เช่น	รวบรวมผลผลิต	แปรรูป	และจัดหาสินค้ามาจำหน่าย					

	 ๒.	 โครงการพิเศษ	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	๑	จำนวน	๘๓๕	ล้านบาท	ให้สหกรณ์กู้ยืมตามนโยบาย

ของกรมสง่เสรมิสหกรณ	์ จำนวน	๑๒	 โครงการ	 และไมค่ดิดอกเบีย้	 จำนวน	๑๙๕	ลา้นบาท	 เพื่อช่วยเหลือ

สหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย	ปี	๒๕๕๔			
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ในสหกรณ์โคนมที่ให้ความช่วยเหลือสหกรณ์ 
ที่ประสบอุทกภัย 

	 ให้เงินทุนแก่สหกรณ์ที่มีโรงงานผลิตนมกล่องพร้อม

ดื่ม	 ๒	 แห่ง	 คือ	 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น	 จำกัด	 จังหวัด

สระแก้ว	และสหกรณ์โคนมเชียงใหม่	จำกัด	จังหวัดเชียงใหม่	

จำนวน	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท		โดยไม่คิดดอกเบี้ย	ระยะเวลา	

๑	 ปี	 เพื่อรับซื้อน้ำนมโคจากสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ	 และ

ไม่มีโรงงานที่จะส่งน้ำนมโค	จากสาเหตุโรงงานเอกชนหยุดรับ

น้ำนม	 เนื่องจากประสบอุทกภัย	 ทำให้สมาชิกสหกรณ์

สามารถส่งน้ำนมโคได้	 	 ลดผลกระทบต่อรายได้ของ

ครอบครัวเป็นอย่างมาก	

ในสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย
	 กพส.	 ให้การช่วยเหลือสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย	 ในช่วง

เดือน	 สิงหาคม	 –	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๔	 ที่มีประกาศภัยพิบัติ		 

ใน	๔๔	จังหวัด	จำนวน	๕๐๑	สหกรณ์	วงเงิน	๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท	

ในรูปเงินกู้โดยไม่คิดดอกเบี้ย	ระยะเวลา	๑	ปี	เพื่อให้สหกรณ์นำไปให้

สมาชิกที่ประสบอุทกภัยอย่างร้ายแรงกู้ยืม	 โดยไม่คิดดอกเบี้ยเช่นกัน	

รายละไม่เกิน	 ๓๐,๐๐๐	 บาท	 ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์	 จำนวน	

๑๐๒,๑๗๕	 ราย	 ได้รับเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ	 และ

สหกรณ์มีโอกาสสร้างคุณค่าของสหกรณ์ตามระบบสหกรณ์	 ในการให้

ความช่วยเหลือสมาชิกในช่วงประสบสภาวะวิกฤติ	
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๓. การใช้หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 

 ธรรมาภิบาล		หมายถึง	 	การบริหารจัดการที่ดี	 	 เมื่อนำ

ไปใช้ในการดำเนินกิจการใดย่อมก่อให้เกิดความเข้มแข็ง	 มั่นคง	

และเจริญก้าวหน้าในกิจการนั้น	 ทำให้เกิดความศรัทธา	 และ	

“ความเชื่อถือ”	จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง	

	 สหกรณ์	 ซึ่งเป็นองค์การนิติบุคคล	 ที่จดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ์	 ดำเนินธุรกิจเช่นองค์การธุรกิจทั่วไป	 แต่

แตกต่างที่	 “สหกรณ์เป็นของสมาชิก	 เพื่อสมาชิก	 และโดย

สมาชิก”	 แนวความคิดนี้จึงเป็นพื้นฐานที่จะต้องมีการบริหาร

จัดการที่ดี	 เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามหลักการ

และวิธีการสหกรณ์	

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ตระหนักถึงความสำคัญของ

ธรรมาภิบาล	 จึงให้มีการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์	 โดยมี

เป้าหมายที่จะให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 มีการบริหารจัดการ

ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	

 	 ให้ทุกฝ่ายในสหกรณ์มีความรู้	 ความเข้าใจในสาระ

ของธรรมาภิบาลในสหกรณ์ทั้ง	๖	หลัก		ในแนวทางเดียวกัน	และ

ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการบริหารจัดการตามหลัก	 

ธรรมาภิบาล	 และพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การ

ปฏิบัติ	

 	 ให้ทุกฝ่ายในสหกรณ์มีการปฏิบัติตามหลักธรรมา	 

ภิบาลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง	 เกิดความร่วมมือในการพัฒนา

แนวทางการดำเนินงานที่ เหมาะสมสอดคล้อง	 โดยใช้หลัก	 

ธรรมาภิบาลในสหกรณ์เป็นเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์	

 “หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์”	 จำนวน	 ๖	 หลัก	

ประกอบด้วย	

	 ๑.	 หลักนิติธรรม	 (The	 Rule	 of	 Law)	 :	 การกำหนด

ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์	 โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในสหกรณ์และใช้

เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเสมอภาค	

52

มวลชนอยู่ดีกินดี

40th		Cooperative		Promotion		Department

๔๐	ปี	กรมส่งเสริมสหกรณ์



	 	 ๒.	 หลักคุณธรรม	 (Morality)	 :	 การยึดมั่นในความถูกต้อง	 ดีงาม	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ซื่อสัตย์		สุจริต	ประพฤติตามจรรยาบรรณที่ร่วมกันกำหนด	ยกย่อง	ส่งเสริมผู้กระทำความดี	

	 	 ๓.	 หลักความโปร่งใส	(Transparency)	:	การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน	พัฒนาวิธีการ

ทำงานที่โปร่งใส	 กำหนดขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน	 และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ตรวจ

สอบได้	

	 	 ๔.	 หลักการมีส่วนร่วม	 (Participation)	 :	 สหกรณ์เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายในสหกรณ์มีส่วนร่วม

รับรู้	 ร่วมแสดงความคิดเห็น	 และร่วมตัดสินใจทั้งในด้านการพัฒนาและสร้างสรรค์	 เพื่อความผาสุกของ	 

ส่วนรวม	

	 	 ๕.	 หลักความรับผิดชอบ	(Responsibility	and	Accountability)	:	ทุกฝ่ายในสหกรณ์เข้าใจ

และตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน	มีความสำนึกรับผิดชอบ	ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาสาธารณะและสังคม	

	 	 ๖.	 หลักความคุ้มค่า	(Cost	–	effectiveness	or	Economy)	:	การบริหารจัดการทรัพยากร	

ที่มีอยู่อย่างประหยัด	สมเหตุผลและเกิดประโยชน์สูงสุด	

	 การดำเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์	 วัดได้จากการประเมินผลของการที่แต่ละสหกรณ์

นำไปปฏิบัติ	 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดของกลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนา

เกษตรกรและระบบสหกรณ์	 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์	 และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 เป็นหน่วยงานที่ร่วมรับ

ผิดชอบ	

 

ผลการดำเนินงาน   
 

สหกรณ์เป้าหมาย แผน (สหกรณ์) ผล (สหกรณ์) 

๑.	สหกรณ์ที่ทำ	MOU	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๔	 ๓๑๐	 ๓๐๖	

๒.	สหกรณ์ที่ทำ	MOU	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๓	 ๕๑	 ๔๘	
 

	 ทั้งนี้	 สหกรณ์ต่าง	 ๆ	 	 ที่เข้าร่วมดำเนินการและประเมินผลธรรมาภิบาลในสหกรณ์	 (ตั้งแต่

ปีงบประมาณ	๒๕๕๓		-		๒๕๕๕)	ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่อยู่ในระดับการควบคุมภายในดีถึงดีมาก	(จากกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์	 ของแต่ละปี)	 รวม	 ๓,๔๖๒	 สหกรณ์	 และผ่านการประเมินผลธรรมาภิบาลในสหกรณ์ตาม

เกณฑ์ที่กำหนด	จำนวน	๓,๐๕๔	สหกรณ์	คิดเป็นร้อยละ	๘๘.๒๑	ของสหกรณ์เป้าหมายรวม	
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๑. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า 
 

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้ให้ความสำคัญและมุ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของขบวนการสหกรณ์สู่

มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๐	 ถึงปัจจุบัน	 ตามโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า	 โดยจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์	 ปีละ	 ๑๐๐	 กลุ่ม	 และ	 

งบประมาณสำหรับปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน	 ปีละ	 ๓๐	 แห่ง	 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมากลุ่มได้รับ

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์	จำนวน	๕๐๐	กลุ่ม	และโรงเรือนได้รับมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา	 จำนวน	 ๑๕๐	 แห่ง	 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค	 และสามารถที่จะขยาย

ช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น	
 

บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา โรงเรือนที่ได้รับการพัฒนา 
ก่อนการพัฒนา	 	 	 	 ก่อนการพัฒนา	 	 	 หลังการพัฒนา	 	

 

 

 

หลังการพัฒนา	 	 	 	 	 	
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มั่งมีด้วยผลิตภัณฑ์
๓. สหกรณ์ไทย ก้าวไกลสู่สากล 

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	จัดงาน	“สหกรณ์ไทย	ก้าวไกลสู่สากล”	

ณ	 สวนอัมพร	 กรุงเทพมหานคร	 ระหว่างวันที่	 ๒-๖	 มีนาคม	 ๒๕๕๕	

เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์ไทย	 ภายใต้

อุดมการณ์	 หลักการ	 และวิธีการสหกรณ์	 และเพื่อรณรงค์ยกระดับ

มาตรฐานสินค้าสหกรณ์ให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล	 เป็นที่ยอมรับทั้ง

ในและต่างประเทศ	 รวมถึงเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ามาตรฐาน

สหกรณ	์กลุม่เกษตรกร	และกลุม่ผูผ้ลติในขบวนการสหกรณท์ัว่ประเทศ 

	 กิจกรรมภายในงานมีการสัมมนาทางวิชาการ	 การเสวนาทาง

ธุรกิจ	 การจำหน่ายสินค้า	 การสาธิต	 และการสอนอาชีพ	 ซึ่งมีผู้เข้าชม

งาน	จำนวน	๑๕,๕๕๗	คน	 

การสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ	 “การส่งเสริมและสนับสนุนให้

สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ”	 เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้และร่วม

กันแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมให้สหกรณ์เป็น

วาระแห่งชาติ	มีผู้เข้าสัมมนา	จำนวน	๓๑๗	คน	ประเด็นการอภิปราย

ประกอบด้วยการใช้วิธีการสหกรณ์โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	

การส่งเสริมสหกรณ์ให้มีมาตรฐาน	 การสนับสนุนงบประมาณของรัฐ	

การศึกษาเรื่องสหกรณ์ในสถาบันการศึกษาทุกระดับและกฎหมายที่

เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมสหกรณ์	

๒. สินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส) 

	 การสร้างมาตรฐานสินค้าเพื่อยกระดับสินค้าของขบวนการ

สหกรณ์	 เป็นหนึ่งในแนวทางที่กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้ดำเนินการมาอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๒	 เป็นต้นมา	 เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้

ผลิตพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค	 ปัจจุบันมีสินค้าที่

ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าสหกรณ์	 (สมส.)	 แล้วทั้งสิ้น	 ๑,๐๕๑	

ผลิตภัณฑ์	แบ่งเป็น	ผลิตภัณฑ์อาหาร	จำนวน		๔๕๗	รายการ	ผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่ม	 จำนวน	๘๖	 รายการ	 ผลิตภัณฑ์ผ้าและแปรรูปจากผ้า	 จำนวน	

๒๑๐	 รายการ	 ผลิตภัณฑ์ของใช้	 ของตกแต่ง	 และของที่ระลึก	 จำนวน	

๑๘๗	 รายการ	 และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร	 จำนวน	 ๑๑๑	

รายการ	
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๔. สหกรณ์ไทย เพื่อคนไทย ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรม 
 

การเสวนาทางธุรกิจ ในหัวข้อทางเลือก	 ทางรอด	 ธุรกิจข้าวไทย
ภายใต้กรอบนโยบายรัฐ	 และการเตรียมความพร้อมรับ	 AEC	 ทาง
เลือก	ทางรอด	ของระบบเงินฝากในสหกรณ์ไทย	โคเนื้อไทยก้าวไกลสู่	
AEC	 และมิตรภาพชักพานำสินค้าสู่สากล	 มีผู้ เข้าฟังการเสวนา	
จำนวน	๕๑๐	คน		

การจำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นสินค้าของสหกรณ์	 และกลุ่มเกษตรกร		 
ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากกรมสง่เสรมิสหกรณ์	 จำนวน	๓๓๗	 รา้น
มีอาหารแปรรูป	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 ศิลปะประดิษฐ์	 ของที่ระลึก	
ผลิตภัณฑ์จากไม	้ ข้าวสาร	 	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา	 อาหารสด   
ผัก	ผลไม้	และเครื่องดื่ม	มียอดจำหน่าย	๑๓,๔๔๖,๖๒๕	บาท	

การสาธติและการสอนอาชพี	มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรม	จำนวน	๕๔๕	คน 
มาฝึกอาชีพในวิชา	 กระเป๋าเดโคพาจ	 การทำเครสโทรศัพท์มือถือ	 
การเพ้นท์เสื้อยืด	 รองเท้าแฟนซี	 กิ๊ฟที่ติดผมแฟนซี	 พวงกุญแจคริสตัล
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น	และกล่องผ้าไหมประดิษฐ์	

	 นอกจากนี้	 มีกิจกรรมสำคัญคือพลอากาศเอก	
กำธน		สินธวานนท์		องคมนตรี		ประธานในพิธีเปิดงาน	
ได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณให้	 
นักสหกรณ์แห่งชาติ	 ประจำปี	 ๒๕๕๔	 แก่นายลัภย์		 

หนูประดิษฐ์	 นักสหกรณ์แห่งชาติ	 สาขาบริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์	 
สุวิทย์		เปียผ่อง	นักสหกรณ์แห่งชาติ	สาขาวิชาการสหกรณ์	

	 จากสาเหตุที่ประชาชนประสบปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภคราคา

แพง	 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 ซึ่งมีเครือข่ายการผลิตและการตลาดทั่ว

ประเทศ	 จึงได้ร่วมมือกันช่วยแก้ไขปัญหา	 โดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่

จำเป็นต่อการครองชีพ	 เช่น	ข้าวสาร	 ไข่ไก่	น้ำดื่ม	และนม	มาจำหน่ายใน

ราคายุติธรรม	 เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสซื้อสินค้าคุณภาพมาตรฐาน	 และ

เป็นขวัญกำลังใจให้ผู้มีรายได้น้อยลดรายจ่ายในครัวเรือนในภาวะสินค้า

ราคาแพง	 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์	 และขบวนการสหกรณ์	 ร่วมกัน	 

ดำเนินการ	 ระหว่างวันที่	 ๑๐	 พฤษภาคม	 –	 ๙	 มิถุนายน	 ๒๕๕๕		 

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ	
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๕. ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 

	 จากผลสำเรจ็ของโครงการ	“สหกรณไ์ทยเพือ่คนไทย	ถกูทัง้แผน่ดนิ		สนิคา้สหกรณ	์

ราคายุติธรรม”	 ตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 นายณัฐวุฒิ		

ใสยเกื้อ	 ที่ให้ขบวนการสหกรณ์เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่

ประชาชนทั่วประเทศ	 ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพได้ในระดับหนึ่ง	

ส่งผลให้ประชาชนยอมรับในคุณภาพสินค้าของสหกรณ์	 และเรียกร้องให้ขยายเวลาและ

เปิดจุดจำหน่ายเพิ่มขึ้น	 	 จึงต่อยอดแนวคิดเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้า

สหกรณ์	 การรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการณ์สหกรณ์	 โดยรวมกันซื้อ

เพื่อลดต้นทุนราคาสินค้า	 รวมกันขายเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง	 ผู้ซื้อและผู้ขายจะได้รับ

ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย	 เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ไปยงั

ผูแ้ทนจำหนา่ยสนิคา้สหกรณ	์เชน่	สหกรณ	์เอกชน	ผูแ้ทนจำหนา่ยสนิคา้	หา้งสรรพสนิคา้	และ

อื่น	ๆ		โดยดำเนินงาน	๒	ระยะ	คือ	ระยะนำร่อง	ตั้งแต่เดือน	มิถุนายน	–	กันยายน	พ.ศ.	

๒๕๕๕		และระยะขยายผล	ดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน	๒๕๕๕	เป็นต้นไป	

ผลการดำเนินงาน 
	 ๑.		 จำหน่ายสินค้า	จำนวน	๑๔๔,๕๐๓,๘๘๔	บาท	ผู้เข้าชม	

จำนวน	๖๙๐,๙๒๘	คน	สินค้าที่มีมูลค่าการจำหน่ายสูงสุด	ได้แก่	ผัก

และผลไม้	รวม	๔๗,๒๒๙,๗๘๗	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๓๒.๖	รองลงมา	

๔	 อันดับ	 คือ	 ข้าวสาร	 มูลค่า	 ๑๕,๘๙๐,๗๗๐	บาท	 คิดเป็นร้อยละ	

๑๑.๐๐	 ไข่	 มูลค่า	 ๑๓,๑๑๑,๘๙๗	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙.๐๗		

อาหาร	มูลค่า	๑๐,๒๒๗,๙๗๖	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๗.๐๘	และน้ำมัน

พืช	มูลค่า	๗,๖๓๖,๙๖๒	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๕.๒๘	

	 	 ๒.	 จังหวัดที่มูลค่าจำหน่ายสูงสุด	 ได้แก่	 จังหวัดจันทบุรี	

มูลค่า	 ๓๓,๕๑๐,๙๖๑	 บาท	 ระยอง	 มูลค่า	 ๑๑,๖๙๒,๐๒๘	 บาท	

พะเยา	 มูลค่า	 ๙,๐๑๗,๕๔๐	 บาท	 อุตรดิตถ์	 มูลค่า	 ๘,๓๑๓,๓๕๑	

บาท	และตราด	มูลค่า	๔,๐๔๔,๗๘๓	บาท	

	 	๓.	ผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าในงาน	จำนวน	๔,๘๗๕	คน	เป็น

เพศหญงิ	คดิเปน็รอ้ยละ	๖๖.๓๔	 เปน็แมบ่า้น/พอ่บา้น	คดิเปน็รอ้ยละ 

๓๒.๐๐	มีความต้องการซื้อไข่มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๓๒.๘๔	และผู้

บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าสหกรณ์	 และราคายุติธรรม	

รวมถึงมีปริมาณสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการ	 ตลอดจนพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้		

40th		Cooperative		Promotion		Department

๔๐	ปี	กรมส่งเสริมสหกรณ์

57



ผลการดำเนินงาน 
	 ๑.			สหกรณ์	จำนวน	๑๕	แห่ง	สมัครใจจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์	ได้แก่		

	 	 ชุมนุมสหกรณ์สินค้าภาคเหนือ	จำกัด		 	 จังหวัดเชียงใหม่			

	 	 สหกรณ์นิคมสวรรคโลก	จำกัด		 	 จังหวัดสุโขทัย			

	 	 สหกรณ์การเกษตรลับแล	จำกัด		 	 จังหวัดอุตรดิตถ์		

	 	 สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง	จำกัด		 	 จังหวัดปทุมธานี				

	 	 ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี	จำกัด		 	 	 จังหวัดสิงห์บุรี			

	 	 สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด	จำกัด	 	 จังหวัดเพชรบุรี			

	 	 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด		จำกัด		 	 จังหวัดตราด		

	 	 สหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย	จำกัด		 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		

	 	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา	จำกัด		 จังหวัดสงขลา		

	 	 สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว	จำกัด		 	 จังหวัดตรัง		

	 	 สหกรณ์การเกษตรพิมาย	จำกัด		 	 จังหวัดนครราชสีมา	

	 	 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย	จำกัด		 	 จังหวัดร้อยเอ็ด		

	 	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์	จำกัด		 จังหวัดบุรีรัมย์		

	 	 ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย	จำกัด		 กรุงเทพมหานคร	

  ชมุนมุสหกรณก์ารเกษตรแหง่ประเทศไทย	จำกดั	กรุงเทพมหานคร	

	 ๒.			เปิดศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์การเกษตรพิมาย	จำกัด	จังหวัดนครราชสีมา	เป็นแห่งแรก	

เมื่อวันที่	๑๗	มิถุนายน	๒๕๕๕	จำหน่ายข้าวสาร	น้ำมันพืช	น้ำตาลทราย	และน้ำปลา	มีสหกรณ์เครือข่ายที่

เป็นจุดจำหน่ายปลีก	จำนวน	๖	แห่ง		ยอดจำหน่าย	๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท	

	 ๓.			สินค้าหลักที่มีการรวมซื้อของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์	 ๑๕	 แห่ง	 คือ	 ข้าวสาร	 น้ำมันพืช		 

น้ำตาลทราย	 ผงซักฟอก	 สบู่	 ยาสีฟัน	 ประมาณเดือนละ	๑๐๓	 ล้านบาท	หลังจากเปิดศูนย์กระจายสินค้า

เป็นเวลาประมาณสองเดือนเศษ	 มียอดซื้อขาย	 ประมาณ	 ๒๕๐	 ล้านบาท	 ขณะนี้เริ่มมีการเชื่อมโยงกับ

สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟในจังหวัดชุมพร	โดยสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย	จำกัด	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

จะเป็นผู้แทนกระจายกาแฟสำเร็จรูปไปยังสหกรณ์อื่น	ๆ			

	 ๔.	 สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมจัดทำแผนรวมซื้อน้ำมันพืชระหว่างเดือน	 กรกฎาคม		 

-	สิงหาคม	๒๕๕๕	จำนวน	๑๐๗,๔๐๐	ลิตร	มูลค่า	๔,๒๙๖,๐๐๐	บาท	

	 ๕.			จัดประชุมเพิ่มศักยภาพ	จำนวน	๒	ครั้ง	 เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย

ธุรกิจสหกรณ์	ทั้ง	๑๕	แห่ง	และพัฒนาเว็บไซต์การรวมซื้อและรวมขาย		

	 ๖.			สหกรณ์สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการระยะที่	๒	อีก	๓๔	แห่ง	ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาความ

พร้อม		
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สิ่งที่เรียนรู้จากญี่ปุ่น
จะนำไปพัฒนาสหกรณ์ไทย
  
	 ๑.	 การจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุเพื่อ

ให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี	

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

๖. สหกรณ์คู่แฝดไทย – ญี่ปุ่น

	 การจัดทำโครงการสหกรณ์คู่แฝดไทย	–	ญี่ปุ่น	ปี	๒๕๕๕	มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ของไทยกับสหกรณ์ของญี่ปุ่น	 ในทุกสาขาของความ

ร่วมมือที่เป็นไปได้	เช่น	การท่องเที่ยว	วัฒนธรรม	การศึกษา	การค้า	และการลงทุน		

	 กรมสง่เสรมิสหกรณ	์ไดค้ดัเลอืกบคุลากรของสหกรณท์ีม่ศีกัยภาพ	อายไุมเ่กนิ	๓๕	ป	ีจาก	๒๒	สหกรณ	์

๓๖	คน	และเจา้หนา้ที	่๔	คน	ไปศกึษาดงูานทีป่ระเทศญีปุ่น่	ระหวา่งวนัที	่๒๖	พฤษภาคม	-	๓	มถินุายน	๒๕๕๕ 

โดยศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น	 (Japan	 International	 Cooperation	 Center:	 JICE)	

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาดูงานสหกรณ์ที่จังหวัดอิวาเตะ	 เมืองฮานามากิ	 และจังหวัดนางาโน	 เมือง	 

อียามะ	ประเทศญี่ปุ่น	โดยแบ่งเป็น	๒	กลุ่ม	ๆ		ละ	๒๐	คน	

 

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนไป 
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	 ๒.	 ส่งเสริมให้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบและครบวงจร	 	 อาทิ	 การวางแผนการผลิต	 	 โดยการ

ตั้งฝ่ายให้คำแนะนำสมาชิกเรื่องการผลิตทางการเกษตร	 และการวางแผนการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	 

	 ๓.	 การแจ้งข่าวสารของสหกรณ์มีการทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	

	 ๔.	 ทบทวนปรับปรุงและพัฒนา	 Software	 	 ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์	 

	 ๕.			การทำหลักประกันเงินกู้เพื่อป้องกันหนี้สูญ	

	 ๖.			การปลูกจิตสำนึกของสมาชิกให้มีความรักและศรัทธาสหกรณ์	

	 ๗.			การจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค	

ศึกษาดูงานศูนย์รวบรวมข้าวเปลือก การดำนาแบบญี่ปุ่น

ตลาดขายตรง (Farmer Market)

หลังกลับจากญี่ปุ่น	 สหกรณ์ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด	 จัดเวทีทำแผนงาน/โครงการที่นำความรู้จาก

ญี่ปุ่นมาพัฒนาสหกรณ์	และโครงการที่จะเชื่อมโยงกับญี่ปุ่น 
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สร้างสรรค์และพัฒนา

๑. การสัมมนาความสัมพันธ์ไทย – จีน ครั้งที่ ๙  

	 ธนาคารกสิกรไทย	 จำกัด	 (มหาชน)	 ได้ริเริ่มให้มีการจัดสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน	 ระหว่าง

หน่วยงานและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรของทั้งสองประเทศ	 ในหัวข้อที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในแต่ละครั้ง		 

ซึ่งได้ดำเนินการจัดมาแล้ว	๘	ครั้ง	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	จนถึงปัจจุบัน	

	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงมีรับสั่งกับอธิบดี	 

กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ในเรื่องการจัดสัมมนาความสัมพันธ์ไทย	 –	 จีน	 ครั้งที่	 ๙	 	 โดยใช้หัวข้อการสัมมนา	 

เกีย่วกบั	 “การพฒันาสหกรณ”์	กรมสง่เสรมิสหกรณ	์จงึรว่มกบัสำนกังานโครงการสว่นพระองคส์มเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 จัดทำโครงการสัมมนาความสัมพันธ์ไทย	 –	 จีน	 ครั้งที่	 ๙	 ประจำปี	

๒๕๕๕	ในหัวข้อ	“สหกรณ์	 :	พลังพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน”	 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและองค์การ

สหกรณ์ของทั้งสองประเทศมีแนวคิดและมุมมองที่กว้างไกล	 มีความ

เข้าใจในการบริหารจัดการและส่งเสริมนวัตกรรมสหกรณ์ให้สอดคล้อง

กับธุรกิจสมัยใหม่	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและ

สาธารณรัฐประชาชนจีน	ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	

 

40th		Cooperative		Promotion		Department

๔๐	ปี	กรมส่งเสริมสหกรณ์

61



๒. การจดัสรา้งพระอนสุาวรยีพ์ระราชวรวงศเ์ธอกรมหมืน่พทิยาลงกรณ ์ 
 

	 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๗	รอบ	๕	ธันวาคม	๒๕๕๔	และครบรอบ	๑๓๕	ป	ี

พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ	์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย	 เมื่อวันที่	 ๑๐	 มกราคม	 ๒๕๕๔		 

ซึ่งประสูติวันที่	 ๑๐	 มกราคม	 ๒๔๑๙	 กรมส่งเสริมสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ไทย	 จัดกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติ	 โดยจัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ขึ้น	 ณ	 บริเวณหน้า

อาคารคณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 จังหวัดเชียงใหม่	 และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระอนุสาวรีย์	 ฯ	

เมื่อวนัที	่๒๑	กมุภาพนัธ	์๒๕๕๓		รวมทั้งได้ทำพิธีบวงสรวงเมื่อวันที่	๒๐	มิถุนายน	๒๕๕๕	โดยมีหม่อมเจ้า

ภศีเดช	รชัน	ีประธานมลูนธิโิครงการหลวง	พระโอรสองคส์ดุทอ้งในพระราชวรวงศเ์ธอกรมหมืน่พทิยาลงกรณ	์

เป็นประธานในพิธีบวงสรวง	 สำหรับพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ฯ	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 มิถุนายน	 ๒๕๕๕	 ได้รับ	 

พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เป็นองค์ประธานในพิธีเปิด	

และนายสมชาย	 	 ชาญณรงค์กุล	 	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 	 ทูลเกล้าฯ	 ถวายเหรียญทองคำที่ระลึก	 

พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์		

	 พระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	 นี้	 จะเป็นศูนย์รวมจิตใจให้สมาชิก

สหกรณ์ใช้เป็นที่สักการะ	 และแสดงความกตัญญูต่อพระองค์ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อขบวนการสหกรณ์

ไทยอย่างใหญ่หลวง	
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๓. การส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง  

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 เข้าปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ดำเนินงานของโครงการหลวง	 มาตั้งแต่ปี	 ๒๕๓๕	
โดยดำเนินการด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน	 ตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ที่ทรง
ให้ราษฎรชาวไทยบนพื้นที่สูงมีรายได้เพิ่มขึ้น	 มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	 สามารถช่วยตนเอง	 และพึ่งพาซึ่งกันและ
กันได้	โดยดำเนินการส่งเสริมใน	๖	จังหวัด	จำนวน	๔๖	สหกรณ์	๒	กลุ่มเกษตรกร		ดังนี้						
	 ๑.		 สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้แก่สหกรณ์ใน
พื้นที่โครงการหลวง	 เพื่อใช้เป็นสำนักงานของสหกรณ์	 พร้อมทั้งให้เป็นสถานที่คัด
คุณภาพผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ก่อนส่งจำหน่ายให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	
และเป็นสถานที่เก็บวัสดุทางการเกษตร	 เช่น	 ปุ๋ย	 ยาปราบศัตรูพืช	 อุปกรณ์
การเกษตรที่จำเป็น		
	 ๒.		 สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกให้สหกรณ์	สำหรับนำ
ไปบริการสมาชิกสหกรณ์	 ให้ได้รับผลประโยชน์ในการร่วมกันผลิตผัก	 ผลไม้	 และไม้ดอก	 ให้เป็นไปตาม
คุณภาพและปริมาณที่มูลนิธิโครงการหลวงกำหนด	 เป็นการเพิ่มรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์อีกทางหนึ่ง	 และ
ยังเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย	
	 ๓.	 จัดการประกวดสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง	 เพื่อให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลาง
ของการทำกิจกรรมทางด้านอาชีพของสมาชิกที่จะสามารถช่วยเหลือสมาชิกด้วยกันเองได้อย่างทั่วถึง	และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี	 ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในชุมชน		
เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาศักยภาพในทุกด้าน	 และยังเป็นการส่งเสริมสมาชิกให้ความสำคัญของการ
รวมกลุ่มกันประกอบกิจกรรมเพื่อพัฒนาทั้งในด้านอาชีพ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 อีกทั้งเป็นการเสริมสร้าง
พื้นฐานจิตใจของสมาชิกสหกรณ์ให้มีสำนึกในคุณธรรม	 ความซื่อสัตย์สุจริต	 ให้มีความรู้ที่เหมาะสม	 ดำเนิน
ชีวิตด้วยความเพียร	รอบคอบ	อดทน	ปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น	โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิม	และ
สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างพอเพียง	 ผลการประกวดสหกรณ์ดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง	 ประจำปี	 ๒๕๕๕	
เป็นดังนี้	
	 สหกรณ์ดีเด่นอันดับที่	 ๑	 คือ	 สหกรณ์ผู้เพาะเห็ดหอมป่าแป๋	 จำกัด	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 ได้รับโล่
และเงินรางวัล	๕,๐๐๐	บาท		
	 สหกรณ์ดีเด่นอันดับที่	 ๒	 คือ	 สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์	 จำกัด	 จังหวัด
เชียงใหม่	ได้รับโล่และเงินรางวัล	๔,๐๐๐	บาท	 
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๔. การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริ ฯ 

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงเห็นว่า	การปลูกฝังการสหกรณ์แก่เด็กและ

เยาวชนในโรงเรียนเป็นอันดับแรก	 จะก่อให้เกิดความร่วมมือ	 ร่วมแรง	 ร่วมใจ	 ในกลุ่มของเด็กนักเรียน		 

เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม	และจะได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมต่าง	ๆ		

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สนองงานตามพระราชดำริ	 มีหน้าที่ส่งเสริมและ

สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน	 ซึ่งผลของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ส่งผลให้เด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดารจำนวนหลายหมื่นคนได้รับการศึกษา	 หลายคนมีอาชีพ	 สามารถหารายได้เลี้ยงดู

ตนเองและครอบครัวได้	 แต่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นต้องมีการทำความเข้าใจให้มีความชัดเจน	

อันจะส่งผลให้เกิดแนวทางนำไปสู่การส่งเสริม	 ช่วยเหลือ	 และสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ผ่านโครงการจัดทำแผนพัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริ	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 -	 ๒๕๕๙	 เพื่อระดมความคิด	 เพื่อหา

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	 ตลอดจนแนวทางการพัฒนานำไปสู่กรอบการทำงานที่

ชัดเจนและมีทิศทางในการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการตามพระราชดำริฯ	 ทั้งจากส่วน

กลาง	ส่วนภูมิภาค	และครูผู้สอนวิชาสหกรณ์	จำนวน	๑๒๐	คน	เพื่อบูรณาการงานร่วมกัน	ซึ่งใช้วิธีการแบ่ง

กลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิด	เสนอปัญหา	และวิเคราะห์	พร้อมหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนา	โดยกำหนด

แนวทาง	๓	ส่วน	คือ	ฝ่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริม	ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์	และนักเรียน					
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และสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร		 

ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ใน

การดำเนินงานและดำเนินชีวิต	 ในกิจกรรมต่าง	 ๆ		

ดังนี้	

	 ๑.		 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	 และ

สำนกังานสง่เสรมิสหกรณก์รงุเทพมหานคร	 แตง่ตัง้

คณะทำงานเพื่อดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ	

และส่งเสริมให้สหกรณ์	 กลุ่มเกษตรกร	 และ

สมาชกินำปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	ไปประยกุตใ์ช้ 

๕. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

	 ในการดำเนินการตามหลักการสหกรณ์ส่วนใหญ่เน้นถึงการร่วมมือกัน	 ความเสมอภาค	 การไม่เอา

รัดเอาเปรียบในสังคม	 หากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการดำเนินงานในลักษณะความพอประมาณ		 

ความมีเหตุผล	การมีภูมิคุ้มกัน	 โดยใช้เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม	จะทำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง	

มั่นคง	ยั่งยืน	สามารถพึ่งตนเองได้	และแก้ไขปัญหาของสมาชิกได้ดีขึ้น		

	 ปัจจุบันสหกรณ์หลายแห่งมีการดำเนิน

งานที่มุ่งการเจริญเติบโตด้านธุรกิจตามกระแส

ทุนนิยม	 ขาดความพอดีในการดำเนินงาน	 ละเลย

พื้นฐานความเป็นสหกรณ์	 ทำให้ประสบปัญหา

การขาดทุน	 	 มีหนี้สินมาก	 	 สหกรณ์ขาดความ

มั่นคง	 หากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินงานจะ

ทำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความมั่นคง	

และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

สมาชิกได้อย่างแท้จริง		

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 เห็นความจำเป็นที่

จะต้องขับเคลื่อนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมี

การดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อ

ความมั่นคงยั่งยืนขององค์กร	 และความผาสุกของ

มวลสมาชิก	 โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร	 รวมถึง

การถ่ายทอดความรู้ให้แก่กรรมการ	 ฝ่ายจัดการ	
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	 ๒.		 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	 และ

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 จัด

อบรมกรรมการ	 พนักงานของสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	 เพื่อจัดทำแผนการ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เ พี ย ง ใ น ส ห ก ร ณ์ แ ล ะ ก ลุ่ ม

เกษตรกร	

	 ๓.		 สำนักงานสหกรณ์

จังหวัด	 และสำนักงานส่งเสริม

สหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 จัด

อบรมสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	 เพื่อ

จัดทำแผนครัวเรือนเศรษฐกิจพอ

เพียงในระดับสมาชิก	

	 ๔.		 สำนักงานสหกรณ์

จังหวัด	 และสำนักงานส่งเสริม

สหกรณ์กรุงเทพมหานคร	จ่ายเงิน

อุ ดหนุ น ให้ สหกรณ์ และกลุ่ ม

เกษตรกรที่ เข้ าร่ วมโครงการ		 

แห่งละ	 ๕๐,๐๐๐	 บาท	 ตั้งแต่

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 และ

ต้ อ ง น ำ เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ

กรรมการดำเนินการของสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร	 เพื่อดำเนินการตามมติที่

ประชุม	 เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร	ดังนี้	

	 	 ๔.๑		 ดำเนินกิจกรรมตามแผนการ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร	

	 	 ๔.๒		 ดำเนินกิจกรรมกลุ่มสมาชิก

ของวิทยากรกระบวนการ	

	 	 ๔.๓		 ดำเนินกิจกรรมตามแผนครัว

เรือนเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิก	

	 ๕.		 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	 และ

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 จัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือ

ข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร	 เพื่อให้

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน

เศรษฐกิจพอเพียงระหว่างกัน

และเพื่อสร้างเครือข่ายสหกรณ์

แ ล ะ กลุ่ ม เ กษต ร ก รที่ มี ก า ร

ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงในการดำเนินงาน	

	 ๖.	 สำนักงานสหกรณ์

จังหวัด	 และสำนักงานส่งเสริม

ส ห ก รณ์ ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร	

ติดตาม	 ประเมินผลตัวชี้วัดและ

รายงานผลทั้งในส่วนขององค์กร

และสมาชิก	

	 ๗.		 สำนักส่งเสริมและ

พัฒนาสหกรณ์	 คัดเลือกสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น	 ในการ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดำเนินงาน	

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
	 ๑.	 เ กิ ด ก ร ะบ วนก า ร เรี ย น รู้ เ รื่ อ ง

เศรษฐกิจพอเพียงในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร	ทุกระดับ	ตั้งแต่คณะกรรมการ

บริหาร	ฝ่ายจัดการ	และสมาชิก	
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	 ๒.	 เกิดความรู้	 ความเข้าใจ	 และกระแส

สนับสนุนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ใน

หมู่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	

	 ๓.	 เกิดการพัฒนาและสร้างคนที่มีความ

รู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 และ

สร้างผู้นำที่จะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น	

	 ๔.	 ผู้เกี่ยวข้องสามารถแยกแยะได้ว่า

อะไรเป็นเศรษฐกิจพอเพียงและอะไรที่ไม่ใช่	 รวม

ทั้งสามารถขยายความเข้าใจและค้นหาตัวอย่าง

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูป

ธรรมได้ในหลายรูปแบบ	

สรุปผลจำนวนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๑	–	๒๕๕๕	มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	จำนวน	๗๑๙	แห่ง		

มีสมาชิก	จำนวน	๓๖,๑๕๙	ครอบครัว	ดังตารางต่อไปนี้			
 

ปีงบประมาณ 
สหกรณ์  

(แห่ง) 

จำนวนสมาชิก 

(ครอบครัว) 

กลุ่มเกษตรกร  

(แห่ง) 

จำนวนสมาชิก 

(ครอบครัว) 

พ.ศ.๒๕๕๑	 ๗๑	 ๓,๗๐๔	 ๖	 ๓๗๑	

พ.ศ.๒๕๕๒	 ๑๐๙	 ๕,๔๕๔	 ๗๑	 ๓,๔๗๗	

พ.ศ.๒๕๕๓	 ๙๐	 ๔,๕๐๘	 ๖๔	 ๓,๑๘๒	

พ.ศ.๒๕๕๔	 ๙๕	 ๔,๘๗๔	 ๕๙	 ๒,๙๖๙	

พ.ศ.๒๕๕๕	 ๙๕	 ๔,๖๙๐	 ๕๙	 ๒,๙๓๐	

รวม ๔๖๐ ๒๓,๒๓๐ ๒๕๙ ๑๒,๙๒๙ 
 

 

	 ๕.	 เกดิกระบวนการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ	

พอเพียงที่เป็นเครือข่าย	 มีการติดตามประเมินผล

และแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ	

	 ๖.	 สามารถนำเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส	

เปน็ธรรม	มรีะบบภมูคิุม้กนัทีด่	ีบนพืน้ฐานของการมี

องคค์วามรูท้ีถ่กูตอ้งและลกึซึง้	รูเ้ทา่ทนัสถานการณ	์

เชน่	รเิริม่มาตรการ

ปอ้งกนัความเสีย่ง

ที่จะเกิดขึ้นจาก

ก า ร ท ำ ธุ ร กิ จ	

เป็นต้น		
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๖. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร 

	 กรมสง่เสรมิสหกรณ	์ มุง่สง่เสรมิและพฒันาใหก้ลุม่เกษตรกรสามารถพึง่ตนเองได	้ มคีวามมัน่คงและ	 
ยั่งยืน	 เอื้อประโยชน์ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านอาชีพแก่สมาชิก	 	 โดยดำเนินการตามอุดมการณ	์ 
การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยวิธีการสหกรณ	์ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ	 
การบรหิารจดัการตามวถิทีางประชาธปิไตย	โดย	
	 ๑.	สนบัสนนุการประชมุคณะกรรมการกลางกลุม่เกษตรกรในระดบัอำเภอ	จงัหวดั	ภาค	และระดบัชาต	ิ
เพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารจดัการกลุม่เกษตรกรตามหลกัการและวธิกีารสหกรณ	์ และการ
พฒันาเครอืขา่ยของผูแ้ทนกลุม่เกษตรกรในแตล่ะระดบั	ซึง่มาจากการเลอืกตัง้ตามระบบสหกรณ	์ เพือ่เสรมิสรา้ง
การมสีว่นรว่มของสมาชกิ	และการตระหนกัรูใ้นสทิธแิละบทบาทหนา้ทีข่องสมาชกิ	
	 ๒.	 สง่เสรมิใหก้ลุม่เกษตรกรดำเนนิธรุกจิเพือ่อำนวยความสะดวกตอบสนองความตอ้งการของสมาชกิ	
โดยมุง่ใหก้ลุม่เกษตรกรมคีวามเขม้แขง็และมคีณุภาพ	 เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติของสมาชกิดว้ยหลกัการและวธิกีาร
สหกรณ์	
	 ในป	ี พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 	 กรมส่งเสริมสหกรณ	์ รับโอนภารกิจการดูแลและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจาก	 
กรมสง่เสรมิการเกษตร	ปรมิาณธรุกจิของกลุม่เกษตรกรโดยรวม	มจีำนวน	๒,๗๐๐	ลา้นบาท	 ในป	ีพ.ศ.	๒๕๕๔		
กลุม่เกษตรกร	ทำธรุกจิรวมกวา่	๑๓,๐๐๐	ลา้นบาท	 เปน็ขอ้มลูจากรายงานการจดัมาตรฐานกลุม่เกษตรกรแมว้า่
จำนวนกลุม่เกษตรกรจะลดลงจาก	๖,๘๓๗	กลุม่	เหลอืเพยีงจำนวน	๕,๕๐๐	กลุม่	แตก่รมสง่เสรมิสหกรณ	์มุง่เนน้
คณุภาพและศกัยภาพของกลุม่เกษตรกร	โดยยกเลกิกลุม่เกษตรกรทีไ่มด่ำเนนิงานและทีไ่มส่ามารถหาหลกัแหลง่พบ 
	 ๓.		พฒันาศกัยภาพและประสทิธภิาพของกลุม่เกษตรกรใหเ้ขม้แขง็ยิง่ขึน้	โดย	
	 	 ๓.๑	 จดัมาตรฐานกลุม่เกษตรกร	 โดยใชห้ลกัเกณฑห์รอืตวัชีว้ดั	 	 ๕	 ขอ้	 สามขอ้เปน็ขอ้กฎหมาย		 
อกีสองขอ้เปน็หลกัการทำธรุกจิพืน้ฐาน	ซึง่กลุม่เกษตรกรสามารถใชป้ระเมนิศกัยภาพในการดำเนนิงานของกลุม่
เบือ้งตน้	 กลุม่เกษตรกรทีผ่า่นมาตรฐานจะไดร้บัการพจิารณาเรือ่งเงนิกูแ้ละเปน็เงือ่นไขสำคญัในการเขา้รบัการ	 
คดัเลอืกเปน็กลุม่เกษตรกรดเีดน่ในระดบัตา่ง	ๆ				

  ๓.๒	 การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น	 โดยกำหนดให้มีการประกวด	 
คดัเลอืกกลุม่เกษตรกรดเีดน่ระดบัจงัหวดั	 ระดบัภาค	และระดบัชาต	ิ	
ตามหลกัเกณฑก์ารพจิารณาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ซึง่กลุม่
เกษตรกรดเีดน่ระดบัชาต	ิจะไดร้บัพระราชทานโลร่างวลัในพระราชพธิี
จรดพระนงัคลัแรกนาขวญั	 	ณ	 	มณฑลพธิทีอ้งสนามหลวง	และเงนิ
อดุหนนุจากกรมสง่เสรมิสหกรณ	์	
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๗. การพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานดีเด่น 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กำหนดให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร	

สถาบันเกษตรกร	 และสหกรณ์	 แต่ละสาขาอาชีพและประเภท	 เป็นเกษตรกร	 สถาบันเกษตรกร	 และ

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ	 เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน	 อันเป็น

ตัวอย่างแก่เกษตรกร	 สถาบันเกษตรกร	 และสหกรณ์อื่น	 ๆ	 	 และเพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานการดำเนิน

งานของสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	 	 โดยเกษตรกร	 สถาบันเกษตรกร	 และ

สหกรณ์	 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		

ในงานพระราชพธิพีชืมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัประจำป	ีณ	พลบัพลาทีป่ระทบัมณฑลพธิทีอ้งสนามหลวง 

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามแนวทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

และจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์	กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานดีเด่น	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๕	

โดยมีกิจกรรมประกวดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น	 ระดับจังหวัด	 ระดับภาค	

และระดับกรม	รวมทั้งกำหนดให้มีเงินรางวัล	ซึ่งเป็นเงินอุดหนุน	มอบให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น

แห่งชาติ	แห่งละ	๑๐๐,๐๐๐	บาท	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์		

 

 ผลการดำเนินงาน 
	 	 ๑.		สำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 กำหนดกลุ่ม	 

เป้าหมายสหกรณ์	 และกลุ่มเกษตรกร	 ปี	 ๒๕๕๖	 –	 ๒๕๕๘	 และเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และ	 

กลุ่มเกษตรกร	เพื่อส่งเข้าประกวดคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ	

	 	 ๒.	 คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น	 คัดเลือกสหกรณ์และ											

กลุ่มเกษตรกรดีเด่นประจำปี	 ๒๕๕๔/๒๕๕๕	 ส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น	

ระดับภาคพิจารณา	แบ่งเป็นสหกรณ์	จำนวน	๗๔	สหกรณ์	และกลุ่มเกษตรกร	จำนวน		๒๓	กลุ่ม	

	 	 ๓.		คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค	 คัดเลือกสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาคประจำปี	 ๒๕๕๔/๒๕๕๕	 ปรากฏว่ามีสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกระดับภาค	

จำนวน	 ๑๙	 	 สหกรณ์	 และกลุ่มเกษตรกร	 จำนวน	 ๑๐	 กลุ่ม	 ซึ่งได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก	 

40th		Cooperative		Promotion		Department

๔๐	ปี	กรมส่งเสริมสหกรณ์

69



รองนายกรัฐมนตร	ี นายชุมพล	 	 ศิลปอาชา	 	 เมื่อวันที	่ ๒๖	 กุมภาพันธ	์
๒๕๕๕	ซึง่เปน็วนัสหกรณแ์หง่ชาต	ิณ	สนันบิาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย 
	 	 ๔.		คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 
ดีเด่นระดับกรม	 คัดเลือกสหกรณ์	 และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค
ประจำปี	 ๒๕๕๔/๒๕๕๕	 และส่งผลให้คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับกระทรวง	 พิจารณาตัดสิน	 ปรากฏว่า	
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ	จำนวน	๗		สหกรณ์	และ	๓	กลุ่มเกษตรกร		ดังนี้		
	 	 		๔.๑	สหกรณ์การเกษตรเวียงสา	จำกัด		 	 	 จังหวัดน่าน	
	 	 		๔.๒	สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก	พัฒนานิคม	จำกัด		 	 จังหวัดลพบุรี	
	 	 		๔.๓	สหกรณ์นิคมนครชุม	จำกัด	 	 	 	 จังหวัดกำแพงเพชร		
	 	 		๔.๔	สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จำกัด		 กรุงเทพมหานคร	
	 	 		๔.๕	ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	จำกัด		 	 จังหวัดภูเก็ต	
	 	 		๔.๖	สหกรณ์เดินรถเพชรบูรณ์	จำกัด		 	 	 จังหวัดเพชรบูรณ์	
	 	 		๔.๗	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง	จำกัด		 	 	 จังหวัดกาฬสินธุ์	
	 	 		๔.๘	กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด		 	 	 	 จังหวัดพัทลุง	
	 	 		๔.๙	กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านสิงห์		 	 	 	 จังหวัดราชบุรี	

	 	 ๔.๑๐	กลุ่มเกษตรกรทำไร่แม่กลอง		 	 	 	 จังหวัดตาก 

	 นายสมชาย	 	 ชาญณรงค์กุล	 	 อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์	 	 เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนให้สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติ	 แห่งละ	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์	 	 ณ	 โรงแรม	 เอส.ดี.	
อเวนิว	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	๗	พฤษภาคม	๒๕๕๕	
	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ในฐานะฝ่ายฝึกซ้อมเกษตรกร	
สถาบันเกษตรกร	 และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ	 ประจำปี	
๒๕๕๕	 ได้นำเกษตรกร	 ผู้แทนสถาบันเกษตรกร	 และผู้แทน
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ	 เข้าเฝ้าฯ	 รับพระราชทานโล่ประกาศ
เกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 	 ในงานพระ
ราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	ประจำปี	๒๕๕๕	
ณ	มณฑลพธิทีอ้งสนามหลวง	เมือ่วนัที	่๙	พฤษภาคม	๒๕๕๕ 
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๘. การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ  
ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 รับผิดชอบจัดที่ดินให้แก่ราษฎรตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	

พ.ศ.	๒๕๑๑	เพือ่จดัทีด่นิใหแ้กเ่กษตรกรทีไ่มม่ทีีด่นิทำกนิเปน็ของตนเองหรอืมนีอ้ยไมเ่พยีงพอตอ่การครองชพี

ครอบครัวละไม่เกิน	๕๐	ไร่	โดยจัดที่ดิน	๓	รูปแบบ	ตามลักษณะการได้มาของที่ดินและกฎหมาย	คือ	

 ๑.  รูปการเช่าที่ดิน	 เป็นการจัดสรรที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	 ตามพระราชบัญญัติป่าสงวน

แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 ซึ่งเป็นป่าสงวนที่เสื่อมโทรมแล้วราษฎรบุกรุกเข้าทำกินจนรัฐไม่สามารถฟื้นฟูให้คืน

สภาพเป็นป่าดังเดิมได้	จำนวน	๑๓	นิคมสหกรณ์	๑๔	ป่า	เนื้อที่ประมาณ	๑,๕๖๕,๔๙๙	ไร่	

 ๒.  รูปการเช่าซื้อที่ดิน เป็นการจัดที่ดินในพื้นที่ที่รัฐจัดสรรงบประมาณให้กรมส่งเสริมสหกรณ์นำ

มาดำเนินการจัดซื้อที่ดินและจัดสรรให้แก่เกษตรกร	 เมื่อเกษตรกรผู้เช่าซื้อที่ดินได้ดำเนินการชำระค่าที่ดิน

ครบถ้วนแล้ว	 ราชการจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้เช่าซื้อที่ดิน	 จำนวน	๑๑	นิคมสหกรณ์	 เนื้อที่

ประมาณ	๙๘,๑๑๔	ไร่	ปัจจุบันคงเหลือ	๕	นิคมสหกรณ์	

 ๓.  รูปนิคมสหกรณ์ เป็นการจัดที่ดินในที่ดินซึ่งรัฐจัดสรรให้ราษฎรเพื่อทำการเกษตร	 ตาม

ระเบียบที่อธิบดีกำหนด	ถ้าจะทำการอย่างอื่นด้วยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี	ทั้งนี้	อธิบดีจะอนุญาตให้เข้า

ทำประโยชน์ในที่ดินตามหลักเกณฑ์	 วิธีการสหกรณ์	 และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	 จะได้รับหนังสือ

อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์	 (กสน.๓)	 และเมื่อได้ปฏิบัติครบถ้วนตามระเบียบและเงื่อนไขต่าง	 ๆ	 ตามที่

กฎหมายกำหนดแล้ว	จะได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์	(กสน.๕)	สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการขอ

ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน	 ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้	 จำนวน	 ๓๗	 นิคมสหกรณ์	 พื้นที่ประมาณ	

๓,๐๗๑,๖๖๔	ไร่	ปัจจุบันคงเหลือ	๓๖	นิคมสหกรณ์	 เนื่องจากประกาศสิ้นสภาพนิคมสหกรณ์แล้ว	๑	นิคม

สหกรณ์	
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	 ปัจจุบันการจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์ได้มอบสิทธิ์	กสน.	๕	แล้ว	จำนวน		๑๐	แห่ง	คือ	

	 ๑.	นิคมสหกรณ์หนองบัว			 จังหวัดสุโขทัย		 										

	 ๒.	นิคมสหกรณ์คีรีมาศ	 	 จังหวัดสุโขทัย		 											

	 ๓.	นิคมสหกรณ์ทุ่งสง	 	 จังหวัดนครศรีธรรมราช		

	 ๔.	นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง			 จังหวัดสุโขทัย					

	 ๕.	นิคมสหกรณ์เชียงคำ	 	 จังหวัดพะเยา					

	 ๖.	นิคมสหกรณ์แม่แตง					 จังหวัดเชียงใหม่										

	 ๗.	นิคมสหกรณ์พิชัย					 	 จังหวัดอุตรดิตถ์						

	 ๘.	นิคมสหกรณ์สวรรคโลก					 จังหวัดสุโขทัย						

	 ๙.	นิคมสหกรณ์กาญจนดิษฐ์		 จังหวัดสุราษฎรธานี		

	 ๑๐.	นิคมสหกรณ์นครชุม							 จังหวัดกำแพงเพชร	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ได้กำหนดเป้าหมายการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ใน

ที่ดินของนิคมสหกรณ์	(กสน.๓)	จำนวน	๑๖,๒๘๕	ไร่	และหนังสือแสดงการทำประโยชน์	 (กสน.๕)	จำนวน	

๔๐,๔๓๙	ไร่		

 

ผลการดำเนินงาน 
	 ได้ออกเอกสารสิทธิ์	ณ	วันที่	๓๑	กรกฎาคม	๒๕๕๕	คือ	

 ๑.	 หนงัสอือนญุาตใหเ้ขา้ทำประโยชนใ์นทีด่นิของนคิมสหกรณ	์(กสน.๓)	จำนวน	๕,๖๒๙	–	๓	–	๘๓	ไร่	

	 ๒.	 หนังสือแสดงการทำประโยชน์	(กสน.๕)	จำนวน	๑๑,๒๐๗	-	๑	-	๗๙	ไร่		

	 ๓.	 ดำเนินการอนุญาตให้ใช้ที่ในเขตนิคมสหกรณ์	 ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ												

พ.ศ.	๒๕๑๑	มาตรา	๑๕	จำนวน	๔๔	แปลง	เนื้อที่รวม	๔๓๗	–	๓	–	๘๔	ไร่	
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๙. การเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันใน ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ส่งเสริมให้สมาชิกในพื้นที่นิคมสหกรณ์บาเจาะและนิคมสหกรณ์ปิเหล็ง	

จังหวัดนราธิวาส	 ปลูกปาล์มน้ำมัน	 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กำหนดให้เพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์ม

น้ำมันในเขตนาร้าง	และพื้นที่อื่นที่มีความเหมาะสม	ซึ่งพื้นที่ในเขตจัดนิคมสหกรณ์บาเจาะและนิคมสหกรณ์

ปิเหล็ง	 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าพรุมีน้ำท่วมขัง	 หลังจากได้ทดลองปลูกปาล์มน้ำมันพบว่า	 มีศักยภาพสูงกว่า

ชนิดอื่น	 นอกจากนี้	 ยังได้มีแผนส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ป่าพรุให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 ประสบผลสำเร็จใน

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินที่รัฐจัดสรรให้แก่เกษตรกรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	

เป็นการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม	 เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร	 รวมทั้ง

เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่	๓	จังหวัด	ชายแดนใต้	ในด้านการสร้างงาน	สร้างรายได้ที่มั่นคง	จึงได้

มีการส่งเสริมการปลูกปาล์มอย่างต่อเนื่อง	และจะขยายไปในพื้นที่นาร้างจังหวัดยะลา	และปัตตานี		

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
	 ๑.	 เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพในพื้นที่และ

มีรายได้ที่ยั่งยืน	

	 ๒.	 เกษตรกรมีรายได้สุทธิจากการปลูกปาล์ม

น้ำมันเพิ่มขึ้น	

 

ผลการดำเนินงาน 
	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 เกษตรกร	 ได้เบิกจ่าย

เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 ให้สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลา	 ปัตตานี	

นราธิวาส	จำนวน	๓	แห่ง	เป็นเงิน	๙,๒๕๖,๙๔๐	บาท	
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๑๐. นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในเขตนิคมสหกรณ์ 

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 มีภารกิจในการส่งเสริม	

สนับสนุน	 และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง	 โดย

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการเพิ่มขีดความสามารถ

ในด้านการบริหารการจัดการ	 การดำเนินธุรกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 และมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์สู่ระดับ

สากล	 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทาง

ด้านเศรษฐกิจและสังคม	 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของสมาชิก

สหกรณ์ให้สามารถผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน

ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด	 และสามารถ

พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	 จึงดำเนินการจัดตั้งนิคม

การเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในเขตนิคม

สหกรณ์	จำนวน	๓๐	นิคมสหกรณ์	ซึ่งมีเป้าหมายจากการมี

ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกสหกรณ์นิคม

และกลุ่มเกษตรกร	จำนวน	๒,๒๗๖	ราย	ในพืช	๖	ชนิด	คือ	

ข้าว	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	อ้อย	มันสำปะหลัง	ถั่วเหลือง	และ

ปาล์มน้ำมัน	 การพัฒนาในพื้นที่นิคมการเกษตรมุ่งเน้นการ

พึ่งพาตนเอง	 โดยการส่งเสริมวิธีคิด	 องค์ความรู้	 และการ

บริหารจัดการ	 เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอาหารและพืช

พลังงานทดแทนรองรับนโยบายปรับโครงสร้างภาค

การเกษตร	 รองรับเกษตรกรรุ่นใหม่	 และผู้สนใจเข้าสู่อาชีพ

เกษตรกรรม	 โดยให้สหกรณ์นิคมในเขตนิคมสหกรณ์	 เป็น

องค์กรหลักในการบริหารจัดการนิคมการเกษตรทั้งระบบ

ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการทางการตลาด	
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เป้าหมาย 
	 ๑.	 เกษตรกรได้เรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

ผลิต	ทำให้มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น		

	 ๒.	 เ พิ่ ม พื้ น ที่ ก า ร ผ ลิ ต พื ช ห ลั ก ใ น นิ ค ม

การเกษตร	

	 ๓.	 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	มีรายได้เพิ่มขึ้น	

 

ผลการดำเนินงาน 
	 ๑.	 เกษตรกรสมาชกิทีเ่ขา้รว่มโครงการ	มคีวามรู้

เพิ่มขึ้นจากอบรม	 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน	

ชีวิตประจำวันได้	พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน	

	 ๒.	 เกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ	 มีการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการ	 หรือวิธีการเพาะปลูก	 และมี

ผลผลิตเพิ่มขึ้น	จากการเข้าร่วมโครงการ	

	 ๓.	 เกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ	 ลด

ต้นทุนในการผลิตลง	และมีรายได้เพิ่มขึ้น	

	 ๔.	 เกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ	จำนวน	

๒,๒๗๖	ราย	ไดร้บัเงนิอดุหนนุปจัจยัการผลติ	แปลงเรยีนรู	้

และแปลงทดสอบพันธุ์	เป็นเงิน	๑๒,๒๖๖,๗๕๐	บาท	

	 ๕.	 สหกรณ์นิคมในพื้นที่นิคมสหกรณ์ได้รับเงิน

อุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด							

จำนวน	๘	แห่ง	เป็นเงิน	๑๕,๗๓๔,๒๐๐	บาท		
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มหาราชาทรงพระเจริญ

ธารน้ำใจสหกรณ์ สู่น้องในชนบท เทิดไท้มหาราชา 

  กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้ดำเนินโครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ	 พระบาทสมเด็จ	 
พระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๗	 รอบ	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๔	
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 ๑	 ได้ร่วมกับขบวนการสหกรณ์	 ในเขตพื้นที่	 จัดทำ
โครงการธารน้ำใจสหกรณ์	 สู่น้องในชนบท	 เทิดไท้มหาราชา	 เพื่อรณรงค์ให้สหกรณ์มีความเอื้ออาทรต่อ
เยาวชนซึ่งเป็นพลังสำคัญของชาติในอนาคต	 ได้มีส่วนร่วมสร้างอาคาร	 อุปกรณ์การเรียนการสอนแก่
โรงเรียนที่ขาดแคลนในท้องที่ชนบท	 จำนวน	๑	 หลัง	 งบประมาณดำเนินการ	๓๕๐,๐๐๐	บาท	 (สามแสน	 
ห้าหมื่นบาทถ้วน)		
 
ผลการดำเนินงาน 
	 ได้ก่อสร้างอาคารสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	๘๔	พรรษา	(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแกน้อย)	บ้านแม่แกน	
ตำบลเมืองนะ	 อำเภอเชียงดาว	 จังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อใช้รับเลี้ยงเด็ก
ก่อนวัยเรียน	 และให้ความรู้พื้นฐานแก่เด็กก่อนเข้าเรียน	 โดยความ
ร่วมมือจากสหกรณ์	 บุคลากรสหกรณ์	 บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์	 และบุคคลทั่วไป	 สนับสนุนเงินทุน
ก่อสร้าง	จำนวน	๓๕๐,๐๐๐	บาท	และความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย	อำเภอเชียงดาว,	
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่	 และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง	 จำกัด	 จังหวัด
เชียงใหม่	ในการก่อสร้าง	
	 นายสมชาย		ชาญณรงค์กุล		อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์		เป็นผู้แทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์	และ
ขบวนการสหกรณ์	 	ส่งมอบอาคารให้รองศาสตราจารย์	กฐิน	 	ศรีมงคล	 	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงแกน้อย	 เมื่อวันที่	 ๑๔	 มกราคม	๒๕๕๕	 	 ชาวชุมชนในพื้นที่ยืนยันที่จะใช้ประโยชน์	 ดูแลรักษา	 และ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป		และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์		ได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับนายอาจู่		แสขื่อ		ผู้บริจาค
ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคาร,	มอบเครื่องนุ่มห่มให้เด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแกน้อย	ผู้ปกครอง	และชาวชุมชนใน
พื้นที่	จำนวน	๒๕๐	ชุด,	มอบเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมต่าง	ๆ	แก่ครูผู้ดูแลพัฒนาเด็กเล็กแกน้อย	และมอบ
อุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน				
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ก้าวเดินที่สำคัญ

๑. การประชุมระดับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลงานสหกรณ์ 
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๙  

 

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้รับเกียรติจากบรรดาองค์กรสมาชิก	 และ

คณะกรรมการบริหารขององค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	

ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลงานสหกรณ์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและ

แปซิฟิก	ครั้งที่	๙	ณ	ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ	กรุงเทพมหานคร	ระหว่างวันที่	๒๗	กุมภาพันธ์	ถึงวันที่	๑	

มีนาคม	 ๒๕๕๕	 โดยมีนายชุมพล	 	 ศิลปอาชา	 	 รองนายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่อง

เที่ยวและกีฬา	เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม	เมื่อวันที่	๒๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕		

 ผลการประชุมในภาพรวม 

	 ผู้แทนประเทศต่าง	 ๆ	 	ที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้	 จำนวน	๒๗๑	คน	 เป็นผู้แทนจากประเทศไทย	

จำนวน	 ๑๖	 คน	 และผู้แทนจากประเทศอื่น	 ๆ	 	 ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	 จำนวน	 ๒๐	 ประเทศ		 

รวม	๒๕๕	คน	โดยมีประเทศที่ส่งบุคคลระดับรัฐมนตรีเข้าประชุม	จำนวน	๑๔	ประเทศ	คือ	ญี่ปุ่น	อินเดีย	

อิหร่าน	บรูไน	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	บังกลาเทศ	ศรีลังกา	เวียดนาม	ภูฏาน	คูเวต	ลาว	เนปาล	และไทย	และ

มีองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม	หรือเป็นวิทยากร	ได้แก่	องค์การสัมพันธภาพ

สหกรณ์ระหว่างประเทศ	 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ	

และสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย	 รวมถึงมีหน่วยงานต่าง	 ๆ	 	 ของไทย	 และ

ขบวนการสหกรณ์ไทย	ส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์	รวม	๑๔๒	คน	รวมทั้งสิ้น	๓๙๓	คน	
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	 การประชุมทางวิชาการระหว่างวันที่	

๒๗-๒๙	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๕	 ณ	 ศูนย์ประชุม

สหประชาชาติ	 มีรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูง

จากหน่วยงานภาครัฐและขบวนการสหกรณ์

ประเทศต่าง	ๆ	 	 	กล่าวสุนทรพจน์ในประเด็นของ

การจัดให้มีกฎหมายและนโยบายที่เอื้ออำนวยต่อ

การจดัตัง้และสง่เสรมิพฒันาสหกรณ	์จำนวน	๓๒	คน 

และในประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญเพื่อการ

พิจารณาหารือต่อไปรวม	๒	ประการ	คือ	ข้อเสนอ

เพื่อการจัดตั้ง	 “กองทุนพัฒนาสหกรณ์ในภูมิภาค

เอเชียและแปซิฟิก”	 ของประเทศไทย	 และข้อ

เสนอเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างสหกรณ์	 รวมถึง

การจัดทำปฏิญญาร่วมเรียกร้องให้รัฐบาล	 และ

ขบวนการสหกรณ์ในประเทศต่าง	 ๆ	 	 ดำเนินการ

ให้มีกฎหมายและนโยบายที่เอื้ออำนวยต่อการจัด

ตัง้และสง่เสรมิพฒันาสหกรณอ์ยา่งยัง่ยนื	 ตลอดจน

ได้เรียกร้องให้องค์การระหว่างประเทศต่าง	 ๆ		

ผนึกกำลังกับองค์การของสหกรณ์ทั้งในประเทศ

และระหว่างประเทศ	เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนา

สหกรณ์ในประเทศต่าง	ๆ			

	 คณะผู้แทนประเทศต่าง	 ๆ	 ที่ เข้าร่วม

ประชุมไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบุรี	 เมื่อวันที่	

๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๕	 รวม	 ๒	 แห่ง	 ได้แก่	 สหกรณ์

การเกษตรท่ายาง	 จำกัด	 และศูนย์สาธิตสหกรณ์

โครงการหุบกะพง	 ทำให้มีความรู้	 ความเข้าใจใน

ระบบสหกรณ์ของประเทศไทยมากขึ้น	 โดยเฉพาะ

ในประเด็นของ	 “การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์”	 ซึ่งเห็น

ว่าเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์จะช่วยสนับสนุนให้เกิด

การพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน	 และแสดงความ

สนใจที่จะนำไปปรับใช้ในประเทศของตน	
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	 ผลสืบเนื่องจากการประชุม 

	 จากการหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กับรัฐมนตรีที่

ดูแลงานสหกรณ์ของประเทศมาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	

และอิหร่าน	 และการหารือทวิภาคีระหว่างอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์	 กับคณะผู้แทนประเทศ

มองโกเลีย	คู่หารือทวิภาคีทั้ง	๔	คู่ประเทศ	ได้เห็น

ชอบที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านสหกรณ์

ระหว่างกัน	 และเห็นควรให้มีการจัดทำบันทึก

ความเข้าใจ	 (MOU	 :	 Memorandum	 Of	

Understanding)	 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ

ดำเนินความร่วมมือระหว่างกัน	

	 การหารือทวิภาคีระหว่างอธิบดีกรมส่ง

เสริมสหกรณ์	 และคณะผู้แทนประเทศภูฏาน		 

ทัง้สองฝา่ยไดเ้หน็ชอบทีจ่ะเสรมิสรา้งความรว่มมอื

ด้านสหกรณ์ระหว่างกัน	 ทั้งในด้านวิชาการและ

การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ของทั้ง

สองประเทศ	โดยในด้านวิชาการภูฏานแสดงความ

ประสงค์ขอส่งบุคลากรมาฝึกอบรมดูงานสหกรณ์

ในประเทศไทย	 สำหรับความร่วมมือระหว่าง

สหกรณ์ภูฏานแสดงความประสงค์ที่จะนำเข้า

สินค้าจากสหกรณ์ในประเทศไทยโดยตรง	 ซึ่งใน

เบื้องต้นเห็นชอบที่จะเริ่มต้นจาก	 “การค้าข้าว”	

โดยภูฏานจะมอบให้	 Food	 Corporation	 of	

	 การหารือทวิภาคีระหว่างอธิบดีกรม	 

ส่งเสริมสหกรณ์	 กับคณะผู้แทนสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	 ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบที่จะเสริม

สร้างความร่วมมือด้านสหกรณ์ระหว่างกัน	 ทั้งใน

ด้านเทคนิคและวิชาการสหกรณ์	 และการส่งเสริม

การทำธุรกิจระหว่างสหกรณ์	 โดยได้มอบหมาย	 

ผูแ้ทนฝา่ยละ	๕	คน	ไปพจิารณาหารอืรายละเอยีด

ของแผนงานและแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน	

ซึ่ งได้มีการหารือระหว่างกันในเบื้องต้นแล้ว	

ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตลาดรองรับ

การส่งออกผลผลิตทางการเกษตรของไทย	 ได้แก่	

ยางพารา	มันสำปะหลัง	ข้าวหอมมะลิ	ลำไย	และ

ทุเรียน	

Bhutan	 เป็นตัวแทนนำเข้า	 ซึ่งกรมส่งเสริม

สหกรณ์	 ได้นำคณะผู้แทนภาครัฐและสหกรณ์ที่

ดำเนินธุรกิจด้านข้าว	 ไปพบหารือเจรจาราย

ละเอียดความร่วมมือเพิ่มเติม	

	 ผลจากการประชุมทั้งมวลจะเป็นปัจจัย

สำคัญนำไปสู่การเดินหน้าสนับสนุนให้	 “สหกรณ์	

เป็นวาระแห่งชาติ”		
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	 การรณรงค์ส่วนใหญ่เป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

งานสหกรณ์	 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้มีงบประมาณ

สนับสนุนให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ	 จึงดำเนินงานใน

ลักษณะงานปกติ		

	 กระทั่งเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 คณะกรรมาธิการเกษตรและ

สหกรณ์	 วุฒิสภา	 ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาศึกษาและผลักดัน

ให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ	 โดยจัดทำรายงานผลการศึกษาเสนอ

ต่อนายกรัฐมนตรี	 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ทำหนังสือถึง

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 ให้สนับสนุนแนวทางดังกล่าว	 แต่มีการ

เปลี่ยนแปลงรัฐบาล	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 จึงส่งเรื่องคืน

เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่	

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรี	 เพื่อรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการการเกษตร

และสหกรณ์	 วุฒิสภา	 เรื่อง	 การส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์เป็น

วาระแห่งชาติ	 ในโอกาสทศวรรษครบ	 ๑๐๐	 ปี	 ของสหกรณ์ไทย	

และเสนอให้สนับสนุนสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ	 และสนับสนุน

แนวทางการดำเนินการตามการศึกษาของคณะกรรมาธิการ

การเกษตรและสหกรณ์	 วุฒิสภา	และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	

ได้แจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ทราบด้วย		

๒. การขับเคลื่อนสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ 
 

	 การขับเคลื่อนสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติมีการดำเนิน

การมาโดยลำดับ	 เริ่มตั้งแต่ปลายปี	 ๒๕๕๐	 กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาประกาศให้

สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติและใช้ระบบสหกรณ์พัฒนาประเทศ	

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ใช้ระบบสหกรณ์

พัฒนาประเทศตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ	 แต่ให้

ดำเนนิการในลกัษณะรณรงคแ์ทนการประกาศเปน็วาระแหง่ชาต ิ

โดยเน้นความต้องการของประชาชนเป็นหลัก	 และบูรณาการ	

เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร์อยู่ดี	มีสุข	ของรัฐบาล	
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	 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	วุฒิสภา	ได้เสนอ

เรื่องต่อนายกรัฐมนตรี	 ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	เพื่อผลักดันให้ประกาศสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ	

	 จากผลการศึกษา	 เรื่อง	 การส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์

เป็นวาระแห่งชาติ	 ในโอกาสทศวรรษครบ	 ๑๐๐	 ปี	 ของคณะ

กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	 วุฒิสภา	 พบว่า	 แม้วิธีการ

สหกรณ์จะสามารถแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 ความยากจน	

และปัญหาอื่น	 ๆ	 	 ได้	 แต่ระบบสหกรณ์ยังมีปัญหาในเรื่องการ

บริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ	 กลไกภาครัฐไม่ได้ให้การ

สนับสนุนอย่างเหมาะสม	 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อแนวคิด

ของสหกรณ์ยังไม่ขยายไปสู่ประชาชนและผู้ เกี่ยวข้องที่จะใช้

ประโยชน์จากระบบสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง	 เหมาะสม	 และมี

ประสทิธภิาพ	ดังนั้น	เพื่อให้ระบบสหกรณ์เป็นระบบที่สามารถแก้ไข

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และความยากจนของประเทศได้อย่าง

ยั่งยืน	 จึงเห็นสมควรเสนอให้	 “สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ”	 โดยมี

แนวทางดำเนินการหลังการประกาศ	จำนวน	๕	ยุทธศาสตร์	คือ	

	 ๑.	 พัฒนาและขับเคลื่อนการรวมกลุ่มในชนบท	 ให้เป็นฐานราก

สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 	 โดยมีองค์การบริหารส่วน	 

ท้องถิ่น	เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน	

	 ๒.	 กำหนดวิชาสหกรณ์	 ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน	 และ

การศึกษาอบรมผู้นำทุกระดับ	

	 ๓.	 ปฏิรูปโครงสร้างของหน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์ของภาครัฐ	

ให้มีความเป็นเอกภาพ	และมีส่วนร่วมจากขบวนการสหกรณ์	รวมถึงปรับ

ทิศทางการส่งเสริมสหกรณ์	 มุ่งเน้นการกำหนดและพัฒนามาตรฐาน

สหกรณ์	

	 ๔.	 สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขบวนการ

สหกรณ์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง	

	 ๕.	 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์	 ให้เอื้อต่อการส่งเสริม

และพัฒนาสหกรณ์	ภายใต้อุดมการณ์	หลักการ	และวิธีการสหกรณ์	

	 โดยมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ	

จำนวน	๖	ด้าน	ในการช่วยขับเคลื่อน	คือ		
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	 ๑.		 ปฏิบัติการขับเคลื่อนสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ		

	 ๒.	 จัดการงานชุมชนและครอบครัวด้วยวิธีการ

สหกรณ์		

	 ๓.		 เชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต	การตลาด	และ

การเงินของสหกรณ์		

	 ๔.		 จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ทั้งในระบบและนอก

ระบบการศึกษา		

	 ๕.		 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์		

	 ๖.		 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่

เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์		

	 ทั้งนี้	 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโดยจัดเวทีรับฟังความ

คิดเห็นทั่วประเทศ	 ๑๑	 ครั้ง	 ในจังหวัดเพชรบุรี	 ชลบุรี		 

สุราษฏร์ธานี	 ปทุมธานี	 เชียงใหม่	 สงขลา	 ขอนแก่น	

นครราชสีมา	พิษณุโลก	และในกรุงเทพฯ	๒	ครั้ง	 โดยมีผู้แทน

ส่วนราชการ	ขบวนการสหกรณ์	สถาบันการศึกษา	ผู้นำชุมชน	

ปราชญ์สหกรณ์	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ร่วมแสดงความ

คิดเห็น	จำนวน		๑,๐๙๓	คน	

	 ผลจากการรับฟังความคิดเห็น	 ๑๑	 ครั้ง	 คือ	 การจัดการ

งานชุมชนและครอบครัวด้วยวิธีการสหกรณ์	 ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่

จะนำระบบสหกรณ์	ลงสู่ชุมชนและครอบครัว		

	 การเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต	 การตลาด	 และการ

เงินของสหกรณ์	 ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการพัฒนา	 กลุ่มผู้ผลิต

คุณภาพและเชื่อมั่นในศักยภาพของขบวนการสหกรณ์	 ศูนย์กลาง

การค้าสินค้าสหกรณ์ ส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการจัดตั้งหน่วยงานที่

เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการตลาดและฐานข้อมูลสินค้า

สหกรณ์	 เป็นศูนย์กลางการเงินของสหกรณ์ รวมถึงส่วนใหญ่มี

ความเห็นว่าควรมีการจัดตั้งสถาบันการเงินของสหกรณ์	หรือ	 	

	 การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ทั้งในระบบและนอกระบบ

การศึกษา	ส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน	
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	 การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ

ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์	 ต้องการให้

มีสำนักงานคณะกรรมการการส่ง เสริมและ

พัฒนาการสหกรณ์	 และกระทรวงสหกรณ์	 ดูแล

และพัฒนาสหกรณ์	 ให้เป็นกลไกสำคัญในการ

พัฒนาประเทศ	

	 ก า รพัฒนาและปรั บปรุ ง กฎหมาย	 

สหกรณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะมีการให้แก้ไข	 

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	

และยกเลิกโดยร่างใหม่ทั้งฉบับ	 รวมถึงปรับปรุง

บทบาทอำนาจหน้าที่สันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทยตลอดจนเพิ่มเติมข้อบังคับและ

ระเบียบสหกรณ์	

	 เมื่อวันที่	 ๓๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๕	 คณะ

รัฐมนตรี	 เห็นชอบในหลักการให้ประกาศสหกรณ์

เป็นวาระแห่งชาติแล้ว	 กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	 จึงได้จัดประชุมหารือกับกระทรวง

ศึกษาธิการ	 มหาดไทย	 การคลัง	 พาณิชย์	

คมนาคม	สาธารณสุข	และอุตสาหกรรม	 เพื่อร่วม

กันพิจารณาและแสดงความคิดเห็น	 ตลอดจนข้อ

สังเกตเกี่ยวกับบทบาท	 กิจกรรม	 แผนงาน	 และ

โครงการของแตล่ะกระทรวงในรา่งแผนยทุธศาสตร์	

และกลยุทธ์ในวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์		 

ใน	๕	ยุทธศาสตร์ข้างต้น	และอีก	๑๓	กลยุทธ์	คือ	

การผลักดันการจัดการเรียนรู้และทักษะการ

สหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในระบบการศึกษา	

การสร้างและผลักดันการจัดการเรียนรู้และทักษะ

การสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนนอกระบบการ

ศึกษา	 การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเศรษฐกิจ

และสังคมในชุมชนโดยใช้วิธีการสหกรณ์เป็น

แนวทางในการดำเนินงาน	 การส่งเสริมและ

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระบบ

สหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม	สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อ

ยกระดับสินค้าสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน	 การสร้าง

เครือข่ายการตลาดสินค้าสหกรณ์	 การเชื่อมโยง

เครือข่ายทางการเงินสหกรณ์	 การผลักดันแผน

พัฒนาการสหกรณ์สู่การปฏิบัติ	 การปฏิรูป

โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับงานส่งเสริม

สหกรณ์	 การปฏิรูปโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย	 การปรับปรุงโครงสร้างชุมนุม

สหกรณ์และสหกรณ์	 การปรับปรุงกฎหมาย

สหกรณ์ให้เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

ภายใต้อุดมการณ์	 หลักการ	 และวิธีการสหกรณ์	 

ให้เหมาะสมกับสหกรณ์แต่ละประเภท	 และการ

พัฒนาปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับกฎหมายสหกรณ์ให้เอื้อต่อการพัฒนา

และส่งเสริมสหกรณ์	

	 จากนั้น	 ได้นำผลการพิจารณาและผล

ของข้อสังเกตจากกระทรวงต่าง	 ๆ	 	 ข้างต้นนำ

เสนอคณะรัฐมนตรี	 เพื่อพิจารณาให้ความเห็น

ชอบต่อไป	
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ความฝันสู่ AEC

สหกรณ์ กับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

เชิดชัย  พรหมแก้ว 

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเศรษฐกิจโคนมของสหกรณ์ 

 

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	มักจะได้ยินคำว่า	“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”	มากขึ้น	ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้ง

แต่วันที่	 ๑	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 เป็นต้นไป	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 หมายถึงอะไร	 จะมีบทบาทอย่างไร	

และเมื่อมีผลบังคับใช้แล้วจะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์อย่างไรบ้าง	เป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง	ซึ่งก่อนจะ

ไปวิเคราะห์ในประเด็นดังกล่าว	เราลองมาทำความรู้จักกับ	“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”	กันก่อน	

	 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Association	of	South	East	Asian	Nations	:	

ASEAN)		หรือ	“อาเซียน”	เป็นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค	

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	มีประเทศสมาชิกทั้งหมด	๑๐	ประเทศ	ได้แก่	ไทย	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย		

สิงคโปร์	 บรูไน	 ลาว	 กัมพูชา	 เวียดนาม	 และพม่า	 อาเซียนมีพื้นที่ประมาณ	๔,๔๓๕,๕๗๐	 ตารางกิโลเมตร		 

มีประชากรประมาณ		๕๙๐	ล้านคน	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	ผลิตภัณฑ์มวลรวม	(GDP)	ของชาติสมาชิกรวมกัน	

คิดเป็นมูลค่าประมาณ	 ๑.๘	 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	 อยู่ในลำดับที่	 ๙	 ของโลก	 เมื่อเรียงตาม

ผลิตภัณฑ์มวลรวม			

	 สมาชิกจำนวน	 ๑๐	 ประเทศดังกล่าว	 ได้รวมตัวเป็น	 “ประชาคมอาเซียน”	 อันประกอบด้วย		 

๓	ประชาคมย่อย	ซึ่งเปรียบเสมือน	๓	เสาหลัก	(Pillars)	คือ			

	 (๑)	 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	 (ASEAN	 Political-Security	 Community	 :	

ASC)				

	 (๒)	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	:	AEC)		และ		

	 (๓)	ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	(ASEAN	Socio-Cultural	Community	:	ASCC)				 
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ภาพความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ที่มา : กรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ (๒๕๕๔) 

	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	:	AEC)		มีเป้าหมายของการรวม

กลุ่มเศรษฐกิจเป็น	“ตลาดและฐานการผลิตเดียว	(Single	Market	and	Production	Base)”	โดยให้มีการ

เคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	การลงทุน	และแรงงานฝีมือ	ภายในอาเซียนอย่างเสรี	และการเคลื่อนย้ายเงินทุน

ที่เสรีมากขึ้น	 ภายในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการ

ขยายการส่งออก	 โอกาสทางการค้าและการบริการในสาขาที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน		 

เช่น	การท่องเที่ยว	โรงแรมและภัตตาคาร	สุขภาพ	ฯลฯ	นอกจากนี้	ยังจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการดึงดูด

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายังอาเซียน	 ซึ่งจะเพิ่มอำนาจการต่อรองของอาเซียนในเวทีการค้าโลก	

และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอาเซียนโดยรวม	 จึงเป็นความท้าทายและโอกาสใหม่ของ

ประเทศไทย	ที่จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และความมั่นคง	 โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ

ที่จะมีการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มในภูมิภาค	 (Regional	 Value	 Chain)	 การเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขัน	การเพิ่มอำนาจในการต่อรอง	และการขยายตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า	๕๙๐	ล้านคน			

เครือข่ายใยแก้วนำแสง

พลังงาน	การเชื่อมโยงระบบขนส่งไฟฟ้าอาเซียน
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ภาพวัตถุประสงค์และลักษณะพิเศษของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 

 

	 การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	:	AEC)		ใน

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 จะส่งผลกระทบอย่างไรกับประเทศไทย	 	 และประเทศไทยจะยืนอยู่ตรงไหนในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	 เป้าหมายด้านเศรษฐกิจหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียน		 

ภายหลงัการลงนามจดัตัง้เขตการคา้เสรอีาเซยีน	ประชาคมเศรษฐกจิจะมอีงคป์ระกอบสำคญั	คอื	การเปน็ตลาด

และเป็นฐานการผลิตร่วมกัน	และเงินลงทุนที่เสรีมากขึ้น	มีความสามารถในการแข่งขันสูง	มุ่งสร้างความเท่า

เทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาเซียน	 และการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาเซียนเข้ากับ

ประชาคมโลก	ขนาดของตลาดอาเซียนที่ใหญ่ขึ้น	มีอำนาจซื้อสูงขึ้น	ความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาค

อื่นที่เพิ่มขึ้นนั้น	 จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ในประเทศไทยอย่างไรบ้าง	 และสมาชิก

สหกรณ์	 คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์	 และฝ่ายจัดการ	 จะสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ยุคโลกาภิวัตน์นี้ได้อย่างไร	 ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะองค์ประกอบสำคัญภายใต้แผนดำเนินงานจัด

ตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC	 Blueprint)	 ว่าจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ใน

ประเทศไทยทั้งสหกรณ์ในภาคการเกษตร	 	 และสหกรณ์นอกภาคการเกษตรอย่างไร	 และสหกรณ์จะต้อง

ปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อเตรียมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านใดบ้าง		
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	 ขอให้ย้อนหลังดูการดำเนินงานของสหกรณ์และเศรษฐกิจของประเทศไทยในรอบ	 ๕	 ปีที่ผ่านมา	

ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	-	๒๕๕๔	และข้อมูลคาดการณ์ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	ซึ่งมีผลเปรียบเทียบที่น่าสนใจหลาย
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ภาพเป้าหมายสำคัญภายใต้  AEC Blueprint 

(ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 

เป็นตลาดและ
ฐานการผลิตร่วม

เป็นภูมิภาคที่มี
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสูง

การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจอย่าง
เท่าเทียมกัน

การเชื่อมโยง
ของอาเซียน

เข้ากับเศรษฐกิจโลก
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	 จากกราฟข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจ

ภาคสหกรณ์	พบว่า	การเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีเกือบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ยกเว้นในปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	ที่

เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินของโลก	 จากข้อมูลในรอบ	 ๕	 ปี	 มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจอยู่	 ๒	 ปี	 คือ		 

ปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	และปี	พ.ศ.	๒๕๕๔		

 		ปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	เกิดวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์	(Hamburger	crisis)	ส่งผลให้สินค้าโภคภัณฑ์

พื้นฐาน	 (Basic	 Commodity)	 โดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นมาก	 ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจ	 

ทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทยดว้ย	อตัราเตบิโตทางเศรษฐกจิไทย	-๒.๓	%	แตเ่ศรษฐกจิภาคสหกรณก์ลบัสวนทาง 

คือ	มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	จาก	๑๐.๓	%		เป็น	๑๔.๔	%	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	สาเหตุสำคัญ	คือ	

สหกรณ์ใช้เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจด้วยทุนภายในของสหกรณ์เองถึงร้อยละ	๘๗	 ของเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งหมด	 (ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 สหกรณ์ใช้ทุนของสหกรณ์เอง	 ร้อยละ	๕๑,	 เงินรับฝากจากสมาชิก	 ร้อยละ	๓๒	

และทุนจากการกู้ยืม	 ร้อยละ	 ๑๗)	 ทุนกู้ยืมจากแหล่งภายนอกมีจำนวนน้อย	 วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์		 

จึงไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหกรณ์	

 		ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	เกิดวิกฤตการณ์อุทกภัยใหญ่ภายในประเทศ	เศรษฐกิจของประเทศปรับตัวลด

ลงจากร้อยละ	๗.๘	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	คงเหลือร้อยละ	๐.๑	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	ส่วนเศรษฐกิจสหกรณ์ปรับ

ตัวลดลง	จากร้อยละ	๑๗.๑	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	คงเหลือร้อยละ	๑๕.๓	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	ซึ่งปรับตัวลดลง

เพียงเล็กน้อย	 สาเหตุเนื่องจากสหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะพึ่งพาซึ่งกันและกัน	 ให้บริการในหมู่

สมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์เป็นส่วนใหญ่	 บนหลักการของสหกรณ์ที่เป็นจุดแข็งของระบบเศรษฐกิจ

สหกรณ์	วิกฤตการณ์อุทกภัยจึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหกรณ์เพียงส่วนน้อยเท่านั้น	

	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	๑	มกราคม	๒๕๕๘	เป็นต้นไป	ใน

ประเทศแถบทวีปเอเชีย	๑๐	ประเทศ	ให้มีฐานการผลิตเดียวกัน	มีการเคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	การลงทุน	

เงินทุน	และแรงงานอย่างเสรี	จะมีผลกระทบต่อไทยอย่างไร	

 ผลกระทบภาพรวม มองจากปัจจัยของประเทศไทย 

	 ๑.		ผู้บริโภคมีเพิ่มขึ้นจาก	๖๐	ล้านคนเศษ	เป็น	๖๐๐	ล้านคน	ตลาดใน	AEC	ประเทศไทยควรใช้

โอกาสนี้แสวงหาความร่วมมือกับ	๙	ประเทศสมาชิก	เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคให้ดีขึ้น	

 ๒.	 	 จุดแข็งของประเทศไทย	 ที่มีศักยภาพในการผลิตพืชเศรษฐกิจ	 เช่น	 ข้าว	 ยางพารา	 ผลไม้			 

พืชอาหาร	 การเลี้ยงปศุสัตว์	 และการผลิตนมพร้อมดื่ม	 มีโอกาสขยายตัวในตลาด	 AEC	 และสามารถขยาย

ฐานการผลิตไปยังประเทศใน	AEC	ได้	โดยมิต้องลักลอบทำอย่างเช่นปัจจุบัน	

	 ๓.	 	กิจกรรมบริการด้านสุขภาพ	สปา	การท่องเที่ยว	และกีฬา	มีโอกาสขยายฐานการให้บริการได้

เพิ่มขึ้น	 ประเทศไทยควรเร่งพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการ	 อันจะส่งผลให้

40th		Cooperative		Promotion		Department

๔๐	ปี	กรมส่งเสริมสหกรณ์

91



ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาไปอยู่ที่ระดับเศรษฐกิจที่อิงอยู่กับภาคบริการ	 (Service	 –	 based	

economy)	มากขึ้น	

	 ๔.	 	 สำหรับภาคการผลิตที่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยหลัก	 เช่น	 การใช้ที่ดินจำนวนมาก	 

ในการผลิต	ประเทศไทยควรร่วมมือกับประเทศอื่นใน	AEC	ใช้เป็นฐานการผลิต	

	 ๕.	 	 ปัจจัยการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี	 น่าจะมีผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการออมและ	 

รูปแบบการลงทุนภายในประเทศ	เพราะอาจมีผลิตภัณฑ์การลงทุนรูปแบบใหม่	ๆ		มากมายเกิดขึ้น	

 

 ผลกระทบต่อสหกรณ์ 

	 ก่อนวิเคราะห์ผลกระทบของ	AEC	ต่อสหกรณ์	ขอกล่าวถึงสถิติและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ที่น่าสนใจ	เพื่อเป็นฐานในการวิเคราะห์	ดังนี้	

 

สถิติและข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

หน่วยเงิน	:	ล้านบาท	

รายการ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 

จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	(แห่ง)	

จำนวนสมาชิก	(ล้านคน)	

ทุนดำเนินงาน	

(ร้อยละ)	

	 ทุนค่าหุ้นและทุนอื่นๆ	

	 (ร้อยละ)	

	 เงินรับฝาก	

	 (ร้อยละ)	

เงินกู้ยืม	

(ร้อยละ)	

ROE			(ร้อยละ)	

ROA			(ร้อยละ)	

๑๑,๕๗๒	

๑๐.๒๓	

๘๙๕,๒๑๔	

(๑๐๐)	

๔๗๐,๖๑๓	

(๑๐๐)	

๒๕๕,๑๑๖	

(๑๐๐)	

๑๖๙,๔๘๕	

(๑๐๐)	

๗.๐๓	

๓.๖๕	

๑๐,๔๓๖	

๑๐.๕๗	

๑,๐๐๖,๙๖๖	

(๑๑๒.๕๐)	

๕๑๘,๐๕๒	

(๑๑๐.๒๐)	

๓๑๖,๔๒๗	

(๑๒๔.๑๐)	

๑๗๒,๔๘๗	

(๑๐๒.๑๐)	

๗.๑๙	

๓.๗๒	

๑๐,๔๐๐	

๑๐.๖๖	

๑,๑๓๒,๑๑๐	

(๑๒๖.๕๐)	

๕๗๗,๒๓๗	

(๑๒๒.๘๐)	

๓๖๔,๐๒๔	

(๑๔๒.๗๐)	

๑๙๐,๘๔๙	

(๑๑๒.๙๐)	

๗.๓๑	

๓.๗๕	

๑๐,๕๓๐	

๑๑.๒๐	

๑,๓๑๑,๑๗๒	

(๑๔๖.๕๐)	

๖๔๓,๘๔๖	

(๑๓๗.๐๐)	

๔๖๙,๘๒๗	

(๑๘๔.๒๐)	

๑๙๗,๔๙๘	

(๑๑๖.๙๐)	

๗.๒๔	

๓.๖๒	

๑๐,๕๒๒	

๑๑.๓๔	

๑,๕๔๑,๗๓๒	

(๑๗๒.๒๕)	

๗๒๖,๐๗๙	

(๑๕๔.๕๐)	

๕๕๐,๑๙๘	

(๒๑๕.๘๐)	

๒๖๕,๔๕๕	

(๑๕๗.๐๐)	

๗.๓๐	

๓.๕๐ 

ที่มา : ผู้เขียนประมวลจากข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
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	 ในรอบ	 ๕	 ปีที่ผ่านมา	 จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 ปรับลดจำนวนลงเล็กน้อย	 เนื่องจาก

นโยบายการพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน	ดังนั้น	องค์กรที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์จึงถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกไป	 แต่จำนวนสมาชิกมีทิศทางเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราการขยาย

ตัวของประชากร	

	 การวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในรอบ	 ๕	 ปีที่ผ่านมา	 ได้ใช้ข้อมูลปี	 พ.ศ.	

๒๕๕๐		เป็นปีฐาน	พบว่า	ทุนดำเนินงานร้อยละ	๑๐๐	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	เพิ่มเป็นร้อยละ	๑๗๒.๒๕	ในปี	

พ.ศ.	๒๕๕๔	 	ทุนค่าหุ้นและทุนอื่น	 ๆ	 	 ร้อยละ	๑๐๐	 ในปี	 พ.ศ.	๒๕๕๐	 เพิ่มเป็นร้อยละ	๑๕๔.๕๐	 ในปี	

พ.ศ.	๒๕๕๔	 เงินรับฝาก	ร้อยละ	๑๐๐	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	 เพิ่มเป็น	 ร้อยละ	๒๑๕.๘๐	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	

และเงินกู้ยืมร้อยละ	๑๐๐	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	เพิ่มเป็นร้อยละ	๑๕๗.๐๐	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	เงินทุนภายใน

ของสหกรณ์ที่มาจากทุนค่าหุ้นลงทุนอื่น	 ๆ	 	 รวมกับเงินรับฝาก	 มีอัตราการเพิ่มที่สูงกว่าเงินกู้ยืมจากแหล่ง

ภายนอก	

	 ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน	 (ROE)	มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ	๗.๒๑	 	นับเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารและอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรของรัฐบาล	 ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อ

สนิทรพัย	์(ROA)	มอีตัราเฉลีย่รอ้ยละ	๓.๖๕	นบัเปน็อตัราคอ่นขา้งตำ่เมือ่เทยีบกบัภาคธรุกจิทัว่	ๆ		ไป	ซึง่สหกรณ	์

และกลุ่มเกษตรกรสามารถเพิ่มความถี่การใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อีก	
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 ผลกระทบที่เป็นปัจจัยบวกในระบบสหกรณ์ 

	 ๑.		สหกรณ์มีเงินทุนจากการถือหุ้นของสมาชิก	ซึ่งเป็นหุ้นที่ไม่สามารถถอนคืนได้	นอกจากการลา

ออก	และจำนวนหุ้นมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทุกปี	จากการถือหุ้นรายเดือนและการถือหุ้นตามสัดส่วนของเงินกู้		

	 ๒.		สัดส่วนของเงินทุนภายในสหกรณ์	(ทุนค่าหุ้นและทุนอื่น	ๆ		รวมกับเงินรับฝาก)	ที่มีปริมาณสูง

กว่าเงินกู้ยืมภายนอก	เป็นปัจจัยเสริมให้ระบบเศรษฐกิจสหกรณ์มีความมั่นคงและยั่งยืน	

	 ๓.	 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 มีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นสมาชิกและมีระบบการเชื่อมโยงเครือ

ข่ายการผลิต	 การตลาด	 และการเงิน	 ที่มีศักยภาพสูงอยู่แล้ว	 ดังนั้น	 เมื่อเกิดวิฤตการณ์อุทกภัยเมื่อปลายปี	

พ.ศ.	๒๕๕๔	จึงส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตของสหกรณ์เพียงเล็กน้อย	

 

 ผลกระทบที่เป็นปัจจัยลบในระบบสหกรณ์ 

	 ๑.	 	 โครงสร้างระบบการเงินของสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร	 ที่รับเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์มี

สัดส่วนสูงกว่าเงินรับฝากประจำ	 แต่การนำเงินรับฝากไป

ลงทุนระยะยาวมากกว่าระยะสั้น	 ซึ่งอาจจะส่งผลต่อ

สภาพคล่องทางการเงินของแต่ละสหกรณ์หรือกลุ่ม

เกษตรกรได้	 เมื่อมีการเปิดเสรีทางการเงินใน	 AEC		

เพราะเงินทุนที่ฝากไว้กับสหกรณ์อาจมีการเคลื่อนย้าย

ออกไป	

	 ๒.	 	 ระบบการธำรงรักษาพนักงานของสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร	ยังขาดประสิทธิภาพ		โดยเฉพาะด้าน

อัตราผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง	ๆ		การเปิดเสรี

ด้านแรงงานที่มีฝีมือ	 อาจส่งผลให้พนักงานที่เก่งและ	 

ดีลาออกไปทำงานที่อื่น	

	 ๓.	 	 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 ที่มีขนาดเล็ก	

และมีอยู่จำนวนมากในปัจจุบัน	 อาจมีต้นทุนดำเนินงาน

สงูขึน้จากการพฒันาของเทคโนโลยดีา้นตา่ง	ๆ	 	ซึง่สหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร	 ที่มีขนาดเล็ก	 ไม่อาจจะพัฒนาการ

ลงทุนในด้านเทคโนโลยีได้	 เพราะมีต้นทุนสูง	 ซึ่งภาครัฐ

ควรจะมีการศึกษาขนาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	

ที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	
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	 การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ของสหกรณ์	แยกเป็น	๓	ด้าน	คือ	

 ๑.	 ด้านสมาชิก 

	 	 ๑.๑	 สมาชิกที่ประกอบอาชีพด้านบริการ	 การขนส่ง	 การท่องเที่ยว	 สปา	 สุขภาพ	 ควรเร่ง

พัฒนาการให้บริการสู่ระดับมาตรฐานสากล	และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ	เพื่อการสื่อสารไว้ด้วย	

	 	 ๑.๒	 สมาชิกในภาคการผลิต	 (Real	 Sector)	 	 ควรมีการรวมกลุ่มเป็นหน่วยเศรษฐกิจฐาน

ชุมชน	 เพื่อแบ่งหน้าที่ทำการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	 ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน	 มีการประสานกันของ	

Supply	 และ	 Demand	 advantage	 ให้สอดคล้องกัน	 บนข้อเท็จจริงของการลงทุนที่มีขนาดเหมาะสม	

(Economy	of	Scale)	

 

 ๒.	 ด้านสหกรณ์ 

	 	 ๒.๑	 ปรับปรุงระเบียบ	ข้อบังคับ	ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป			

	 	 ๒.๒	 สหกรณ์ภาคการเกษตร	ต้องเพิ่มบทบาทการวางแผนการผลิตให้แก่สมาชิก	โดยเฉพาะ	

การปลูกพืชเศรษฐกิจ	 ข้าว	 ยางพารา	 ปาล์มน้ำมัน	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 ถั่วเหลือง	 ผลไม้	 ฯลฯ	 การใช้

เทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 	 เข้ามาทดแทนแรงงาน	 (กรณีที่ใช้แรงงานต่างด้าว)	 ลดการใช้สารเคมี	 โดยปรับไปใช้สาร

อินทรีย์แทน		เพื่อรองรับการบริโภคใน	AEC	ที่จะมีตลาดใหญ่ขึ้น	

	 	 ๒.๓	 สมาชิกที่มีอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์และโคนม	 ต้องปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐาน	 GAP	

พัฒนาการใช้อาหารสัตว์ในลักษณะของอาหารผสมรวม	 (Total	mixed	 ration	 :	 TMR)	 	ซึ่งเน้นการใช้พืช

อาหารเป็นปัจจัยหลัก	 เพื่อลดต้นทุน	 การปรับปรุงโรงงานผลิต	 แปรรูป	 เข้าสู่มาตรฐาน	 GMP	 เพื่อสร้าง

ความน่าเชื่อถือในการผลิตสินค้าสหกรณ์	

	 	 ๒.๔	 ด้านการเงิน	 ต้องเน้นการบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น	 เพิ่มความระมัดระวังการลงทุน

ในผลิตภัณฑ์การเงินใหม่	 ๆ	 	 ที่จะเกิดขึ้นพร้อม	 AEC	 เพื่อมิให้เกิดปัญหาการนำเงินสหกรณ์ไปลงทุนใน

ลักษณะของแชร์ลอตเตอรี่	หรือแชร์น้ำมัน	เช่นทุกวันนี้	

 

 ๓.	 ข้อเสนอการปรับตัวรองรับ	AEC 

	 	 ๓.๑	 นายทะเบียนสหกรณ์	ควรออกคำแนะนำแนวทางในการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับ

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	 โดยเฉพาะคุณสมบัติสมาชิก	 สมาชิกสมทบ	 การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ		

คุณลักษณะประเภทของสหกรณ์	 บทบาทการเป็นสถาบันการเงินของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	
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	 	 ๓.๒	 ประเทศไทยควรใช้โอกาสนี้	

เชิญชวนสหกรณ์ของประเทศในประชาคมอาเซียน	

จัดตั้งเป็นสมาคม	 หรือสมาพันธ์	 หรือองค์กร

สหกรณ์ในอาเซียนขึ้น	 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ

ประสานและพัฒนาวิธีการสหกรณ์ในภูมิภาคนี้	

	 	 ๓.๓	 สหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่และมี

มูลค่าทางธุรกิจ	 เช่น	 ธุรกิจยางพารา	 ปาล์มน้ำมัน	

โรงสี	 	 โรงงานแปรรูปนม	ฯลฯ	ควรพัฒนาจัดตั้งให้

มีบริษัทลูก	 เพื่อบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละประเภท	 	 เพื่อให้เกิดความคล่องตัว	 และสามารถ

แข่งขันในโลกของธุรกิจทั่วไปได้	

	 	 ๓.๔	 สหกรณ์ที่มีแดนดำเนินงานครอบคลุมทั้งจังหวัด	 หรือครอบคลุมทั่วประเทศ	 	 ควรจะ

ปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์	 ให้จัดตั้งสหกรณ์สาขาขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการ	 และให้บริการ

สมาชิกในแต่ละพื้นที่	 เช่น	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 มีสหกรณ์ออมทรัพย์สาขาในแต่ละอำเภอ	 เป็นต้น	 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์	 โดยกระจายอำนาจจากสหกรณ์หลักให้สหกรณ์สาขาดำเนิน

การแทน	และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก	

	 	 ๓.๕	 ภาครัฐควรมีการศึกษาและเสนอให้ธุรกิจสหกรณ์เข้าอยู่ในระบบฐานภาษีเช่นเดียวกับ

ธุรกิจทั่ว	ๆ		ไป	เพื่อยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์	โดยอาจจะมีสิทธิพิเศษด้วยการนำเงินที่สหกรณ์

จ่ายในด้านสังคมไปหักลดหย่อนได้	กล่าวคือ	หากสหกรณ์ได้จัดสรรเงินรายได้จากกำไรสุทธิไปเป็นค่าใช้จ่าย

ต่าง	 ๆ	 	 ในด้านสังคมตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดแล้ว	 สหกรณ์ดังกล่าวไม่ต้องชำระภาษี	 ซึ่งวิธี	 

ดังกล่าวจะเป็นการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกใช้สหกรณ์ไปเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ได้	

เพราะการลงทุนและรูปแบบธุรกิจใหม่	น่าจะเกิดขึ้นมาก	หลังจาก	AEC	มีผลบังคับใช้แล้ว	
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