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ของกรมส่งเสริมสหกรณ
์  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ทำทันทีจึงอยู่ดีมีสุข  
ทำทันทีเที่ยงแท้ ถูกใจ 
มุ่งมั่นไปให้ไกล ม่านฟ้า 
ประชาชื่นฤทัย ฝันใฝ่ ดีเฮย 
เสริมส่งราษฎร์ทั่วหล้า	 สั่งได้	ดังพร	
สหกรณ์อยู่ยั้ง	 ยืนยง	
เคียงคู่กันมั่นคง	 กู่ก้อง	
ปรับโครงใหม่ประสงค์	 ตรงที่	พัฒนา	
กินอยู่ดีมิข้อง	 เชิดหน้า	ชูตา	
 

ผลงานโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

วันคล้ายวันสถาปนา 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

๔๒ ปี 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 



ผลงานโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์


วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

๑ตุลาคม๒๕๕๗



คำนำ



 

	 เนือ่งในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนากรมสง่เสรมิสหกรณ์	 ปทีี	่ ๔๒ 

ในวันพุธ	ที่	 ๑	 ตุลาคม	๒๕๕๗	กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้รวบรวมผลงาน

โครงการสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ประจำปี	 งบประมาณ	๒๕๕๗	

ที่มีความโดดเด่น	 น่าสนใจ	 จัดทำเป็นหนังสือเผยแพร่ให้บุคลากร	 

กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้รับทราบ	 เพื่อเป็นประสบการณ์	 และเป็นข้อคิด

เตือนใจในการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์	 ให้เข้มแข็งเป็นที่พึ่งแก่

มวลสมาชิกได้อย่างยั่งยืนต่อไป	 และแสดงถึงผลงานโครงการสำคัญ		 

ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบ	 เป็นช่อง

ทางการแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานซึ่งกันและกันอีกทางหนึ่ง	 รวมถึง	 

เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบถึงการดำเนินงานส่งเสริมงานสหกรณ์ที่

กรมส่งเสริมสหกรณ์	 มุ่งหวังให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งมั่นคง	 เติบโตได้	 

ในทุกสภาวะเศรษฐกิจ	

	 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์

ต่อท่านบ้างไม่มากก็น้อย	

 

	 	 	 	 	 	 คณะผู้จัดทำ	

	 	 	 	 	 	 กันยายน	๒๕๕๗ 

คำนำ



สารบัญ
๑.บททั่วไป
 

 ♦	 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		๘
 ♦	 พระดำรัสพระราชวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส	กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์			๑๐  

 ♦	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมงานสหกรณ์			๑๒
 ♦	 ตราประจำกรมส่งเสริมสหกรณ์			๑๓
 ♦	 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			๑๔
 ♦	 สารปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			๑๕
 ♦	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	ตั้งแต่อดีต	–	ปัจจุบัน			๑๖
 ♦	 คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗			๑๗
 ♦	 อำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์			๒๐
 ♦	 วิสัยทัศน์	ค่านิยม	และอัตรากำลัง			๒๒
 

๒.แผนงานและผลงาน
 

	 ๒.๑		แผนงาน			๒๔   

	 ๒.๒		ผลงาน			๒๙  

  ♦ ต้นน้ำ						๒๙
  ♦ กลางน้ำ			๓๙
  ♦ ปลายน้ำ			๕๐



สารบัญ  

๓.โครงการสำคัญ
 

	 ๓.๑		โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร		

  (Agricultural Sector Program Loan : ASPL)    ๖๔  

	 ๓.๒		กองทุนพัฒนาสหกรณ์   ๖๗  

	 ๓.๓		งานวันสหกรณ์แห่งชาติ   ๗๑
					 ๓.๔		งานคืนความสุขสู่ประชาชน   ๗๒
     ๓.๕		การศกึษาและออกแบบการจดัทำระบบฐานขอ้มลูดา้นการบรหิารจดัการสหกรณ ์  ๗๔
	 ๓.๖	ผลงานที่ได้รับรางวัล   ๗๕
					 ๓.๗	การคุ้มครองระบบสหกรณ์	   ๗๖
					 ๓.๘	การจัดซื้อจัดจ้างและระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   

	 	 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	(e-GP	ระยะที่	๒)  ๗๙
					 ๓.๙		การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงสีข้าว	(On	the	job	training)   ๘๑
	 ๓.๑๐		การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ   ๘๒
	 ๓.๑๑	การเตรียมความพร้อมสหกรณ์สู่อาเซียน   ๘๖

 

๔.การมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
 

	 ๔.๑	 การปรับปรุงบทบาทและภารกิจโครงสร้างของกรม   ๘๘
	 ๔.๒	 การเตรียมความพร้อมให้บุคลากร   ๙๐  

					 ๔.๓	 แนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์อย่างยั่งยืน   ๙๒  

					 ๔.๔	 การเพิ่มสมรรถนะบุคลากร   ๙๔
 

 



๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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ส่วนที่ ๑
บททั่วไป

ผลงานโครงการสำคัญ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ 

บททั่วไป
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พระบรมราโชวาท  
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน  
วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 
	 ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด	 ระดับไหน	 มีหน้าที่อย่างไร		 

ล้วนแต่มีส่วนสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น.	 ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติ

หน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถด้วยอุดมคติ	 ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ	

และระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่ เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรง		 

ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า	 การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน	 มีผล	 

เกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของประชาชน	 ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของ

ประเทศชาติ.	

 

ณ	วังไกลกังวล		

วันที่	๒๕	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๗	

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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พระบรมราโชวาท  
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน  
วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 

บททั่วไป
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พระดำรัส 
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 

 
“…สหกรณ์เป็นวิธีจัดการรูปแบบหนึ่งซึ่งบุคคลหลายคนรวมกันโดยความ

สมัครใจของตนเองในฐานะที่เป็นมนุษย์โดยมีสิทธิเสมอหน้ากันหมดเพื่อ

บำรุงตัวเองให้เกิดความจำเริญในทางทรัพย์...”	

 
เอกสารแจกในการปาฐกถา	 เรื่อง	 สหกรณ์บางรูปในอินเดีย	 ของพระราชวรวงศ์เธอ

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	 ณ	 สามัคยาจารย์สมาคม	 เมื่อวันที่	 ๑๔	 สิงหาคม	 ๒๔๖๗		

พระองค์ทรงแปลมาจากคำจำกัดความของนายฮิวเบอร์ตคัลเวอร์ต	Hubert	Calvert	

อดีตนายทะเบียนสหกรณ์ประเทศอินเดีย	

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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บททั่วไป
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หมวด๓
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย


ส่วนที่๑๑

เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม
	 มาตรา	 ๖๔	 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม	 สหภาพ	 สหพันธ์	 สหกรณ์		 

กลุ่มเกษตรกร	องค์การเอกชน	องค์การพัฒนาเอกชน	หรือหมู่คณะอื่น	

	 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป		 

แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทำ

บริการสาธารณะ	ทั้งนี้	ตามกฎหมายบัญญัติ	

	 การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง	 จะกระทำมิได้	 เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 เฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน	 เพื่อรักษาความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ	

 

หมวด๕
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ


ส่วนที่๗

แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ
	 มาตรา	๘๔	รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ	ดังต่อไปนี้	

	 (๙)	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระ	 และการรวมกลุ่ม		 

การประกอบอาชีพ	หรือวิชาชีพ	ตลอดทั้งการรวมกลุ่มของประชาชน	เพื่อดำเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสหกรณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร

ตราไว้ณวันที่๒๔สิงหาคมพุทธศักราช๒๕๕๐
เป็นปีที่๖๒ในรัชกาลปัจจุบัน

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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“ดวงตรารูปกลม	ศูนย์กลางกว้าง	๖	เซนติเมตร	ลายกลางเป็นรูปพระวรุณ	มี	๔	กร	พระหัตถ์ถือเชือกบาศ			

ดอกบัว	แว่นแก้ว	ถุงเงิน	และดอกบัว	ทรงนาค	รองรับด้วยลายเมฆ	มีรัศมีเป็นวงโค้งอยู่เบื้องหลัง	เบื้องล่าง

เหนือขอบตรามีอักษรว่า	กรมส่งเสริมสหกรณ์” 

	 ตามประกาศสำนกันายกรฐัมนตร	ี เรือ่ง	กำหนดภาพเครือ่งหมายราชการตามพระราชบญัญตั	ิ

เครื่องหมายราชการ	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๒	 (ฉบับที่	 ๖๒)	 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา	 ๕		 

แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช	๒๔๘๒	นายกรัฐมนตรี	จึงประกาศกำหนด

ภาพเครื่องหมายราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ไว้เป็นเครื่องหมายราชการตามความในพระราช

บัญญัติเครื่องหมายราชการ	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๒	 ดังปรากฏตามภาพและรายการแนบท้าย

ประกาศนี	้ประกาศ	ณ	วนัที	่๘	กนัยายน	๒๕๑๘	หมอ่มราชวงศค์กึฤทธิ	์	ปราโมช	นายกรฐัมนตรี 

 

ทรงนาค	รองรับด้วยเมฆ  

หมายถึง	 สัญลักษณ์แห่ง

ความชุ่มชื้นและความอุดม

สมบูรณ์ 

กองหัตถกรรม	กรมศิลปากร	กระทรวงศึกษาธิการ	ได้ให้ความหมายของตราประจำกรมส่งเสริมสหกรณ์	 

แว่นแก้ว		หมายถึง	งานสำรวจจัดตั้ง 

เชือกบาศ	หมายถึง		

งานประชาสัมพันธ์ 

ดอกบัว	หมายถึง	งานวิเทศสัมพันธ์ 

ถุงเงิน	หมายถึง		

งานสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ตราประจำกรมส่งเสริมสหกรณ์

บททั่วไป
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สาร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ 
วันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 
	 การทำงานร่วมกันในกิจการงานใด	ๆ	 จะสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวังไม่ได้	 หากขาดการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน	
งานส่งเสริมสหกรณ์ก็เช่นเดียวกัน	 ต้องเอาใจใส่ในการสื่อสารทำความเข้าใจ	 สร้างความสัมพันธ์	 เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน	 อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์	 และเกิดการยอมรับในวงกว้าง	 สามารถพูดคุยตกลง
กันได้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น	
	 “สหกรณ์”	 เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งตาม	 พ.ร.บ.สหกรณ์	 เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีอาชีพ
เดียวกัน	หรืออยู่ในชุมชนเดียวกัน	หรืออยู่ในหน่วยงานเดียวกัน	และมีวงสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน	มีปัญหาความเดือดร้อน
ทางเศรษฐกิจและสังคม	 ส่วนการดำเนินกิจการของสหกรณ์เป็นการทำธุรกิจเชิงสวัสดิการไม่แสวงหากำไร	 ให้การ
บริการสมาชิกเป็นลำดับแรกและเป็นหลัก	 ไม่ขยายธุรกิจแข่งกับเอกชนเพื่อแสวงหากำไรแล้วนำมาแบ่งปันกัน	 ก่อให้
เกิดความไม่เป็นธรรมต่อเอกชน	 เนื่องจากสหกรณ์ได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคล	 สหกรณ์ต้องดำเนินการช่วยตนเอง	
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์โดยเคร่งครัด	 ดังนั้น	 เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้าและบรรลุ	 
เป้าหมาย	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 มีเหตุมีผล	 มีภูมิคุ้มกัน	 และความ
พอประมาณมาพัฒนาสหกรณ์ทั้งระบบ	และจะนำพระราชดำรัส	 เข้าใจ	 เข้าถึง	และพัฒนา	 เป็นแนวทางการส่งเสริม
สหกรณ์ทุกประเภท	 ตลอดจนสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม	 สนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ซื้อพืชผล
การเกษตรเพื่อการแปรรูปและการส่งออก	 เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง	 เป็นการ
ช่วยคานอำนาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน	
	 นอกจากนี	้ กระทรวงเกษตรและสหกรณม์นีโยบายเรง่รดัการกำกบั	 ดแูล	 สหกรณท์ัง้ระบบใหด้ำเนนิกจิการ
ตามกรอบหลักการสหกรณ์	 และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	 เนื่องจากมวลสมาชิกเป็นเจ้าของ
สหกรณ์	 บริหารโดยสมาชิกและเพื่อสมาชิก	 หากการดำเนินกิจการของสหกรณ์มีปัญหาและเกิดความเสียหายจะส่ง
ผลกระทบต่อบรรดาสมาชิกและระบบสหกรณ์โดยรวม	และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	
	 หัวใจหลักสำคัญที่จะขับเคลื่อนงานส่งเสริมสหกรณ์	 คือ	 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รอบคอบระมัดระวัง	และซื่อสัตย์สุจริต	ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม	ดังนั้น	นักส่งเสริมสหกรณ์จะต้อง
มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย	มีการสั่งสมประสบการณ์และต้องหมั่นเรียนรู้วิทยาการก้าวหน้าใหม่ๆ	 เพื่อสร้างศรทัธาให้
ขบวนการสหกรณเ์ชือ่ถอื	เชือ่มัน่	และยอมรบัการสง่เสรมิ	แนะนำ	อนัจะเปน็ผลดตีอ่ระบบสหกรณโ์ดยรวม 
	 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์	 ปีที่	 ๔๒	 ในวันพุธที่	 ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๗	 นี้		 
ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	 โปรดดลบันดาลให้ผู้บริหารและบุคลากรของ	 
กรมส่งเสริมสหกรณ์	มีความสุข	ความเจริญ	และประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ตลอดไป	
 
 
 
	 	 	 (นายปีติพงศ์	พึ่งบุญ	ณ	อยุธยา)	
	 	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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สาร 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ 
วันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  
 
	 เนือ่งในโอกาสวนัสถาปนากรมสง่เสรมิสหกรณ	์ไดเ้วยีนมาบรรจบเปน็ปทีี	่๔๒	ผมขอสง่ความปรารถนาดีมายัง
ผู้บริหาร	ข้าราชการ	ลูกจ้างประจำ	และพนักงานราชการ	ด้วยความจริงใจ	
	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้มอบนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์	 นำระบบสหกรณ์เข้ามาเป็นกลไก
สำคัญในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	 เป็นการผลักดันเกษตรกรผ่านองค์กรที่เกิดขึ้นโดยชุมชน		 
ให้สามารถช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้	 ก่อให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน		 
ส่งผลให้องค์กรมีความเข้มแข็ง	มั่นคง	เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกได้อย่างยั่งยืน	
	 การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว	 ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เพราะการปฏิบัติ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรนั้น	 เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก	 ผู้ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมจะต้องมีภูมิความรู้ทั้งในด้านสายอาชีพ
ของเกษตรกรและความสามารถในการถ่ายทอดให้เป็นที่ประจักษ์	 เพื่อเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ	 จึงจะสามารถหลอม
รวมจิตใจของคนที่กำลังประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ	 ให้เกิดพลังและแรงศรัทธา	 ร่วมกันคิด	 ร่วมกันทำ		 
ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ความความเดือดร้อนบรรเทาลงไปได้	 ซึ่งถ้าทั้ง	 ๒	 ฝ่าย	 มีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้ว	
แนวทางในการแก้ไขปัญหาทุกด้านก็จะสะดวกยิ่งขึ้น	
	 ในปีที่ผ่านมา	กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้แก่
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ	ในส่วนของต้นน้ำ	คือ	การให้ความรู้เรื่องอุดมการณ์	
หลักการ	 และวิธีการสหกรณ์	 ความรู้เรื่องขั้นตอนการผลิตอย่างเป็นระบบ	 สำหรับกลางน้ำ	 ได้สนับสนุนให้เกิด
กระบวนการรวบรวมผลผลิต	 การแปรรูป	 การเข้าถึงแหล่งทุน	 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า	 รวมถึง
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่น่าสนใจตามต้องการของตลาด	ส่วนปลายน้ำได้พัฒนาช่องทางและเครือข่ายการตลาด
ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้	 ยังได้สนองนโยบายการแก้ไขปัญหาราคา
พืชเศรษฐกิจตกต่ำ	 เช่น	 แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิต	 ๒๕๕๗/๕๘	 โครงการการแก้ไข	 
ยางพาราทั้งระบบ	เป็นต้น	
	 นอกจากดา้นการเกษตรแลว้	 ในดา้นอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสหกรณ	์ กรมสง่เสรมิสหกรณ	์ ยงัไดใ้หค้วามรว่มมอื
และสนองตอบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างดี	 ทั้งในด้านการส่งเสริมและกำกับดูแลบรรดา
สหกรณ์ประเภทต่างๆ	ให้เจริญพัฒนายิ่งขึ้นไป	
	 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์	 ผมขออำนวยพรให้ผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 ลูกจ้างประจำ	
และพนักงานราชการ	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 มีสุขภาพแข็งแรง	 ประสบความสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
การงานยิ่ง	ๆ		ขึ้นไป	
 
 
 
	 	 	 (นายชวลิต		ชูขจร)	
	 	 	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
 

บททั่วไป

ผลงานโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 15



อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
๑.	 พ.อ.สุรินทร์		ชลประเสริฐ	 	
	 (พ.ศ.	๒๕๑๕	–	๒๕๒๐)	
	 (พ.ศ.	๒๕๒๒	–	๒๕๒๖)	
๒.	 นายอดุลย์		นิยมวิภาต	 	
	 (พ.ศ.	๒๕๒๐	–	๒๕๒๒)			
๓.	 นายเชิญ		บำรุงวงศ์	 	
	 (พ.ศ.	๒๕๒๖	–	๒๕๓๐)	
๔.	 นายทรงยศ		นาคชำนาญ	 	
	 (พ.ศ.	๒๕๓๐	–	๒๕๓๒)	
๕.	 นายเสงี่ยม		มาหมื่นไวย	 	
	 (พ.ศ.	๒๕๓๒	–	๒๕๓๖)	
๖.	 นายอวยผล		กนกวิจิตร	 	
	 (พ.ศ.	๒๕๓๖	–	๒๕๓๘)	
๗.	 นางสาวพีรรัตน์		อังกุรรัต	 	
	 (พ.ศ.	๒๕๓๘	–	๒๕๔๐)	
๘.	 นายวัลลภ		วิทยประพัฒน์	 	
	 (พ.ศ.	๒๕๔๐	–	๒๕๔๑)	
๙.	 นายบุญมี		จันทรวงศ์	 	
	 (พ.ศ.	๒๕๔๑	–	๒๕๔๔)	
	 (พ.ศ.	๒๕๔๕	–	๒๕๔๙)	
๑๐.	นายชวาลวุฑฒ		ไชยนุวัติ	 	
	 (พ.ศ.	๒๕๔๔	–	๒๕๔๕)	
๑๑.	นางสาวสุพัตรา		ธนเสนีวัฒน์	 	
	 (พ.ศ.	๒๕๔๙	–	๒๕๕๒)	
๑๒.	นายศุภชัย		บานพับทอง	 	
	 (พ.ศ.	๒๕๕๒)	
๑๓.	นายฉกรรจ์		แสงรักษาวงศ์	 	
	 (พ.ศ.	๒๕๕๒	-	๒๕๕๓)	
๑๔.	นายสมชาย		ชาญณรงค์กุล	 	
	 (พ.ศ.	๒๕๕๓	–	๒๕๕๖)	
๑๕.	นายจุมพล		สงวนสิน					
	 (พ.ศ.	๒๕๕๖	–	ปัจจุบัน)	

๑

๔

๗

๑๐

๑๓

๒

๕

๘

๑๑

๑๔

๓

๖

๙

๑๒

๑๕

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นายจุมพล  สงวนสิน  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายปริญญา  เพ็งสมบัติ  
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายกิตติพงษ์  โตโพธิ์ไทย   
ผู้ตรวจราชการกรม



นายเสนอ  ชูจันทร์   
ผู้ตรวจราชการกรม


นายนารถพงศ์  สุนทรนนท์  
ผู้ตรวจราชการกรม


นายวัชรินทร์  ภู่แพร   
ผู้ตรวจราชการกรม

นายเชาวฤทธิ์  ประเสริฐสกุล   
ผู้ตรวจราชการกรม


นายสมเกียรติ  ฉายโช้น   
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์

นายสุพิทยา  พุกจินดา   
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์

นายศักชาย  อินโอชานนท์  
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาการสหกรณ์

นางภัทราสม  ร่มเย็น   
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

นายวีรชัย  ศิริวรรณางกูร  
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

นายเชิดชัย  พรหมแก้ว   
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

นายสันทาน  สีสา   
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 


นายภานุวัฒน์  ณ นครพนม  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน


นางรัชนีพร  พึงประสพ   
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพื้นที่๑

นายศักดิ์ชัย  ไชยพุทธ   
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา
เครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์

นางสุรีรัชย์ อวนสกุล   
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายวินัย  กสิรักษ์   
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ ์  
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ   
ผู้ตรวจราชการกรม


นายสุกรี  พันละบุตร   
ผู้ตรวจราชการกรม


นายสาโรจน์  เจียมศรีพงษ์  
ผู้ตรวจราชการกรม

นายวิทยา  โตรักษา   
ผู้ตรวจราชการกรม


นางสาวรุ่งนภา  เจริญรัตน์  
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์

นางอารีย์  ฉายโช้น   
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารการเงินสหกรณ์

นางนิตรีญา สนั่นเมือง พริ้งศุลกะ  
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์


นายเกียรติพงศ์  ศรีเฟื่องฟุ้ง  
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์

นายจิรศักดิ์  เงินเส็ง   
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารเงินทุน

นายประยูร  อินสกุล   
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

นางสมจิตร ส่องสว่าง 
เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์



ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียน
และกฎหมาย

นางดุษณี  ดานาพงศ์   
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวิเชียร  แท่นธรรมโรจน์  
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ 


นายบุญเสริม  ไกรสินธุ์  
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพื้นที่๒

นางฐิรกาญจน์  อุดมศิลป์  
ผู้อำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน

๑๘ ๑๗ ๑๙ผลงานโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ว่าง 



	 ๑.	ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์	กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการนิคมสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	
	 ๒.	 ส่งเสริม	 สนับสนุนและดำเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายในการรับ	 
จดทะเบียน	 ส่งเสริมแนะนำ	 กำกับ	 และดูแลสหกรณ์	 รวมทั้งตามอำนาจหน้าที่อื่นๆ		 
ที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการ	ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์	
	 ๓.	ส่งเสริม	สนับสนุน	พัฒนา	และคุ้มครองระบบสหกรณ์	
	 ๔.	 ส่งเสริมเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์	 หลักการ	 และวิธีการสหกรณ์	 
ให้แก่บุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร	และประชาชนทั่วไป	
	 ๕.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และวิจัย	 เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์	 การบริหารจัดการองค์กรและ
การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคม	
	 ๖.	 ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	
	 ๗.	 ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของตลาดสินค้าสหกรณ์และสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยง
ธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์	สหกรณ์กับเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
	 ๘.	 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุน	 ข้อมูลสารสนเทศ	 เทคโนโลยี	 และทรัพยากรอื่นๆ		 
ที่เหมาะสมในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	
	 ๙.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย	
 

	ข้าราชการ	 	 ๓,๑๙๒	คน	
	ลูกจ้างประจำ			 ๑,๒๕๕	คน	
	พนักงานราชการ	 ๒,๐๒๗	คน	

    รวม  ๖,๔๗๔ คน 

	 ส่วนราชการไทยที่ดูแลสหกรณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่	 ๑	 กันยายน	 พุทธศักราช	 ๒๔๕๘		 
ในแผนกการสหกรณ์	 กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์	 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ	 เนื่องจาก
กรมพาณชิยแ์ละสถติพิยากรณ	์ รบัผดิชอบเกีย่วกบัเรือ่งเศรษฐกจิในสว่นภมูภิาค	 และการจดัตัง้
สหกรณ์ในระยะแรกได้อาศัยเงินกู้จากแบงก์สยามกัมมาจล	 จำกัด	 ซึ่งค้ำประกันโดย	 
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ	 จึงจำเป็นต้องให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ	 ดูแลผลการ
ดำเนินงานสหกรณ์อย่างใกล้ชิด	 และมีการปรับโครงสร้างส่วนราชการตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ต่อเนื่องมาจนกระทั่งพุทธศักราช	 ๒๕๑๕	 ได้มีคำสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่	 ๒๑๖		 
ลงวันที่	๒๙	กันยายน	๒๕๑๕	ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๑๕	ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พุทธศักราช	๒๕๐๖	และได้ตั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้น	
โดยยกเลิกกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ	 พร้อมมีคำสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่	 ๒๑๗	 ลงวันที่	 ๒๙	
กันยายน	๒๕๑๕	ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๑๕	ให้โอนอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการสหกรณ์	 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ	 กรมสหกรณ์ที่ดิน	
กรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจเป็นกรมส่งเสริมสหกรณ์	 สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
โดยมี	 พันเอกสุรินทร์	 	 ชลประเสริฐ	 ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 และ	 
นายทะเบียนสหกรณ์	เป็นคนแรก	
	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๕	 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์	 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	 ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์	 มีภารกิจในการส่งเสริม	 เผยแพร่	 ให้ความรู้เกี่ยว
กับอุดมการณ์	 หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์	 กลุ่มเกษตรกร	 และ
ประชาชนทั่วไป	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง	 	 โดยการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารการจัดการ		 
การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์สู่ระดับสากล	 เพื่อให้
สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	 โดยกำหนดให้มีอำนาจ
หน้าที่	ดังนี้	

อำนาจหน้าที่ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

วิสัยทัศน์  “มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง” 

ค่านิยม  

ริเริ่มสร้างสรรค์  
(Creative thinking)  
มุ่งมั่นฟันฝ่า  
(Proactive working)  
พัฒนาสหกรณ์  
(Develop cooperatives)  

อัตรากำลัง 

ผลงานโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลงานโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์๒๐ ๒๒๒๑

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  



ส่วนที่ ๒
แผนงานและผลงาน

ผลงานโครงการสำคัญ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ 

แผนงานและผลงาน
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๒.แผนงานและผลงาน
๒.๑แผนงาน
แผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(แผน๑)
แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

ผลผลิตที่๑สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม

กิจกรรมหลัก: ชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการลำไย	ปี	๒๕๔๘	

กิจกรรมหลัก:ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร	

	 (๑)	 การพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานและดีเด่นแบบบูรณาการ		

	 	 (ก)	 การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น 

	 	 (ข)	 พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน 

	 (๒)		การเร่งรัดการจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	

		 	 (ก)	 ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของสหกรณ์  

	 	 (ข)	 การบริหารจัดการที่ดินและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้บรรลุตามความมุ่งหมายของการจัด

ที่ดิน	(เตรียมสิ้นสภาพนิคมสหกรณ์) 

	 	 (ค)	 การจัดทำฐานข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ 

	 (๓)	 ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

									 (๔)	 โครงการบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

	 	 (ก)	 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 

	 	 (ข)	 นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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	 	 (๕)	 งานสง่เสรมิสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรผา่นระบบ	CPS	และอำนวยการสว่นกลางและสว่นภมูภิาค 

 	 	 	 (ก)	 งานสง่เสรมิสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรผา่นระบบ	CPS	(รวมอำนวยการสว่นภมูภิาค) 

	 	 	 (ข)	 งานอำนวยการส่วนกลาง 

	 	 (๖)		 พนักงานราชการ	๑	

															 	 (ก)	ส่วนกลาง 

								 	 	 (ข)		จังหวัดกระบี่	-	จังหวัดภูเก็ต 

							 	 	 (ค)		จังหวัดมหาสารคาม	-	จังหวัดอุบลราชธานี,	พื้นที่	๑,	พื้นที่ ๒	

	 	 (๗)	 โครงการขบวนการสหกรณไ์ทยเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี 



กิจกรรมหลัก:	การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		

	 	 (๑)	 การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี  

										 	 (๒)	 การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	

																			 (ก)	การส่งเสริมสหกรณ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

																				 	 -	โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง	(ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง) 

	 	 	 (ข)	 การพฒันาอาชพีในพืน้ทีลุ่ม่นำ้ปากพนงั	อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร	ิ(บรูณาการกระทรวง) 

	 	 	 (ค)	 การบรูณาการการดำเนนิงาน	๗	โครงการ	อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร	ิ(บรูณาการกระทรวง) 

																				 (ง)	 คลนิคิเกษตรเคลือ่นทีใ่นพระบรมราชปูถมัภส์มเดจ็พระบรมโอรสาธริาช	สยามมกฎุราชกมุาร 

(บูรณาการกระทรวง) 

													 	 (จ)	 การสานสายใยรักแห่งครอบครัว	 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช		 

สยามมกฎุราชกมุาร	(บรูณาการกระทรวง) 

									 	 	 (ฉ)	อนุรักษ์พันธุกรรม

พืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรตัน

ราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี 

																				 (ช)	ปลูกแปลงหญ้า

เลี้ยงสัตว์ตามพระราชดำริสมเด็จพระ

เทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี 

แผนงานและผลงาน
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กิจกรรมหลัก	:	ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์	

	 (ก)		วาระแห่งชาติสหกรณ์	(จังหวัด	,	สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์)	

	 (ข)	 วาระแห่งชาติสหกรณ์	(ศูนย์สารสนเทศ)   

 

                               

แผนพัฒนาบุคลากร(แผน๒)
๕.แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

ผลผลิตที่๑:สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม

กิจกรรมหลัก	:	พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	

	 (๑)	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	รวมอำนวยการ	ศูนย์ฯ	๑-๒๐	

									 (๒)	คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตร 

									 (๓)	พนักงานราชการ ๒	

โครงการที่๖:พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง(SmartFarmer)

กิจกรรมหลัก:	พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง 

	 (๑)	จังหวัดกระบี่	-	จังหวัดปัตตานี 

									 (๒)	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	-	จังหวัดเลย 

									 (๓)	จังหวัดศรีสะเกษ		-	จังหวัดอุบลราชธานี	,	พื้นที่	๑	,	พื้นที่ ๒	

โครงการที่๗:ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร

กิจกรรมหลัก:	ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน	

       กิจกรรมรอง : ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร   

 

  

แผนพัฒนาเครือข่ายเข้มข้นสหกรณ์เข้มแข็ง(แผน๓)
๒.แผนงาน:ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

โครงการที่๒:พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมหลัก:	พัฒนาคุณภาพสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน 

โครงการที่๓:พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

กิจกรรมหลัก:	โครงการหลวง	

	 -		 การสง่เสรมิสหกรณใ์นพืน้ทีโ่ครงการหลวงและขยายผลการแกไ้ขปญัหาพืน้ทีป่ลกูฝิน่อยา่งยัง่ยนื 

๓.แผนงาน:แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการที่๔:ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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กิจกรรมหลัก:	ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	

	 (๑)		การพัฒนาผู้นำชุมชนและบุคลากรขององค์กรต่างๆ	ในชุมชน	๕	จังหวัดชายแดนใต้ 	แผนรวม	

๓	แผน	(๑-๓)	

										 (๒)		เพิ่มศักยภาพการผลิต	การตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร	

										 (๓)		พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปยางพาราของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยะลา	

๕.แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

ผลผลิตที่๒:สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ

กิจกรรมหลัก:	การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ 

กิจกรรมหลัก:	ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	

	 -		 การพัฒนาธุรกิจ	สร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดของสหกรณ์	

          		 (ก)		 ส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์	(ศูนย์กระจายสินค้า) 

            (ข)		 การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกร 

            (ค)		 การส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

												 (ง)	 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาการผลิต	 การตลาดและแปรรูปในจังหวัด

ร้อยเอ็ด	(อุดหนุนเฉพาะจัดสรรให้จังหวัดร้อยเอ็ด	จำนวน	๒๗	ล้านบาท)	

กิจกรรมหลัก:	สนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลก							

	 -		 การพัฒนาคุณภาพการผลิตและการจัดการสินค้าปลอดภัยในสถาบันเกษตรกร		

            (ก)		 การส่งเสริมผลผลิตสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานด้านอาหารปลอดภัย 

												 (ข)		 การลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของสหกรณ์	(แผนยังไม่ออก)	

												 (ค)	 การส่งเสริมการบริหารจัดการพืชผักปลอดภัยของสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร   



แผนงานและผลงาน
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แผนการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ตลอด
มูลค่าของห่วงโซ่การผลิต
(WholeValueChainNetwork)(แผน๔)

๑.แผนงาน:รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการที่๑:พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน

กิจกรรมหลัก:	ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร	

	 (๑)		การเร่งรัดการใช้เมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร	(ข้าวและถั่วเหลือง) 

	 (๒)		การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว	 ภายใต้โครงการจัดระบบการปลูกข้าว	 (บูรณาการ

กระทรวง)	

๔.แผนงานเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการที่๕:เมืองเกษตรสีเขียว(GreeAgricultureCity)

กิจกรรมหลัก:	บริหารจัดการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกร 

๕.แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

ผลผลิตที่๒:สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ

กิจกรรมหลัก:	สนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลก	

	 (๑)		การส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์	

															 (ก)	 สร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจโคเนื้อ 

	 	 (ข)	 พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของสหกรณ์โคนม 

	 	 (ค)	 เชื่อมโยงสร้างเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม 

														 (ง)	 การเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก 

		 (๒)		การส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรพืชไร่	

													 (ก)	 การผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ 

													 (ข)	 การศึกษากระบวนการจัดการระบบโลจิสติกส์ในทุ่งสัมฤทธิ์ 

												 (ค)	 การสร้างเครือข่ายข้าวสาร 

													 (ง)	 การสร้างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตมันสำปะหลัง 

												 (จ)	 การพัฒนาการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานข้าวของสหกรณ์	(แผนไม่ออก)	

													 (ฉ)	 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดของสหกรณ์ 

 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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๒.๒ผลงาน 

การพัฒนางานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๗
	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 มีภารกิจหลักในการส่งเสริม	แนะนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ดำเนินงาน

เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	ณ	 วันที่	 ๑	 มกราคม	 ๒๕๕๗		 

มีสหกรณ์	๗,๐๒๐	แห่ง	สมาชิก	๑๑,๑๑๑,๑๑๗	คน	มีปริมาณธุรกิจ	๒.๐๗๓	ล้านล้านบาท	กลุ่มเกษตรกร	

๔,๒๗๗	 แห่ง	 สมาชิก	 ๖๒๑,๖๘๙	 คน	 มีปริมาณธุรกิจ	 ๘,๒๙๑	 ล้านบาท	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๗		 

กรมสง่เสรมิสหกรณ	์ ไดร้บัอนมุตังิบประมาณ	๓,๑๑๑,๗๗๔,๙๐๐	บาท	 เพือ่ดำเนนิการตามภารกจิตอบสนอง

ความต้องการของสหกรณ์,	 กลุ่มเกษตรกร,	 สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 และประชาชนทั่วไป		 

อย่างครบวงจร	ซึ่งได้คัดเลือกผลการดำเนินงาน	ณ	วันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๗	ส่วนหนึ่งมานำเสนอ	ดังนี้	

 

 การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวกัน	 ช่วยแก้ไขปัญหา

การประกอบอาชีพอย่างเป็นระบบ	 ผ่านการช่วยตนเองและช่วยเหลือ	 

ซึ่งกันและกัน	 การสนับสนุนสหกรณ์ดูแลด้านปัจจัยการผลิตพื้นฐานที่จำเป็นแก่

สมาชิก	ที่ดินทำกิน	ปุ๋ย	 เมล็ดพันธุ์พืช	 ฯลฯ	 ในรูปแบบของสินค้าที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม	

รวมทั้งเงินทุนและเทคโนโลยีการผลิตประกอบด้วยโครงการ	

	 ๑)	การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานและดีเด่นแบบบูรณาการ		

	 ๒)	การเร่งรัดการจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	

	 ๓)	ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

	 ๔)	พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	

	 ๕)	ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์	

	 ๖)	 โครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ	๖๐	พรรษา	



แผนงานและผลงาน
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  ๑.๑	ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น

โดยคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น	 ในแต่ละสาขา

อาชีพและประเภท	 เพื่อยกย่อง	 ประกาศเกียรติคุณและเผย

แพร่ผลงานดีเด่นให้ปรากฏต่อสาธารณชนและเป็นตัวอย่างแก่

สถาบันเกษตรกรอื่น	 ๆ	 	 ได้ดำเนินการการแนะนำ	 ส่งเสริม

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น	

๕๘๓	 ครั้ง	 แบ่งเป็นสหกรณ์	 ๔๖๖	 ครั้ง	 และกลุ่มเกษตรกร	

๑๑๗	 ครั้ง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๖๒.๒๙	 ของเป้าหมาย	 ๙๓๖	 ครั้ง	

สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ

คัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ	 จำนวน	

๑๐	แห่ง	แบ่งเป็นสหกรณ์	๗	แห่ง	และกลุ่มเกษตรกร	๓	แห่ง

แห่งละ	๑๐๐,๐๐๐	บาท	

 

๑.การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่
มาตรฐานและดีเด่นแบบบูรณาการ

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  

ผลงานโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์30



	 	 ๑.๒	พั ฒ น า ส ห ก ร ณ์ แ ล ะ ก ลุ่ ม

เกษตรกรสู่มาตรฐาน	 (บูรณาการกรม)	 โดย	 

ดำเนนิการจดัมาตรฐานสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร 

ด้วยการแนะนำ	 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์	 

และกลุ่มเกษตรกร	 เพื่อวัดความเป็นสถาบัน

สหกรณ์และประเมินศักยภาพการดำเนินงานของ

สหกรณ์เบื้องต้น,	 ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

ระดับมาตรฐานสหกรณ์เพื่อเป็นข้อมูลแบ่งระดับ

สหกรณ์	 ได้แนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร	 ให้รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน		 

ซึ่งมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรักษาระดับผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน	 จำนวน	 ๔,๑๒๖	 แห่ง	 แบ่งเป็น

สหกรณ์	 ๒,๗๕๓	 แห่ง	 และกลุ่มเกษตรกร	

๑,๓๗๓	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๕๒.๒๔	 ของ	 

เป้าหมาย	 ๗,๘๙๘	 แห่ง	 และจัดประชุมเชิง	 

ปฏิบัติการการจัดสร้างองค์ความรู้ส่งเสริมและ

พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน	

จำนวน	๒	ครั้ง	

แผนงานและผลงาน
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 ๒.๑		การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของ

นิคมสหกรณ์	การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์เป็นการดำเนินการจัด

ที่ดินให้ราษฎร	 ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ		 

พ.ศ.	๒๕๑๑	เพื่อให้สมาชิกที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีน้อยไม่เพียงพอ

ต่อการครองชีพ	ได้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง	ซึ่งเกษตรกรที่ผ่าน

การคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์แล้ว	 นิคมสหกรณ์จะ

จัดสรรที่ดินให้กับสมาชิกเข้าทำประโยชน์	 และออกหนังสือ

อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์	 (กสน.๓)	และเมื่อ

สมาชิกได้เข้าทำประโยชน์และปฏิบัติครบถ้วนตามระเบียบ

กฎหมายแล้ว	 กรมส่งเสริมสหกรณ์จะออกหนังสือแสดงการทำ

ประโยชน์ในที่ดิน	 (กสน.๕)	 ในนิคมสหกรณ์	 ๓๖	 แห่ง	 ในพื้นที่		 

๒๑	 จังหวัด	 ดำเนินการออกหนังสือ	 กสน.๓	 จำนวน	 ๘,๓๔๙	 ไร่		 

คิดเป็นร้อยละ	 ๖๙.๐๑	 ของเป้าหมาย	 ๑๒,๐๙๙	 ไร่	 และ	 

ออกหนังสือ	กสน.๕	จำนวน	๑๘,๓๓๘	ไร่	คิดเป็นร้อยละ	๖๑.๑๓	

ของเป้าหมาย	๓๐,๐๐๐	ไร่	

 

๒.การเร่งรัดจัดที่ดิน
ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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  ๒.๒		การประกาศสิ้นสภาพนิคมสหกรณ์	 เมื่อดำเนิน

การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์ให้ราษฎรตามพระราชบัญญัติจัด

ที่ดินเพื่อการครองชีพ	 พ.ศ.	 ๒๕๑๑	 ในพื้นที่ตามแนวเขตพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์และออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์

ตามมาตรา	 ๑๑	 อนุญาตให้ใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์ตาม

มาตรา	 ๑๕	 เมื่อบรรลุหลักเกณฑ์ตามความมุ่งหมายแห่งพระราช

บัญญัติดังกล่าวแล้วจะต้องมีการประกาศสิ้นสภาพนิคมสหกรณ์

ตามมาตรา	 ๑๙	 โดยต้องปฏิบัติครบตามหลักเกณฑ์ทั้ง	 ๕	 ข้อตาม

มติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ	 โดยดำเนินการอบรมให้ความรู้

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรและสมาชิก

สหกรณ์นิคมในเขตนิคมสหกรณ์จำนวน	 ๒	 ครั้ง	 ตามเป้าหมาย

จำนวนสมาชิก	๕๐๐	ราย	

 

 	 ๒.๓		การจัดทำฐานข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์

การดำเนินการจัดตั้งนิคมสหกรณ์เพื่อจัดที่ดินให้แก่ราษฎรตามพระราช

บัญญัติการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	 พ.ศ.	 ๒๕๑๑	 และตามนโยบายของ

รัฐบาลที่ต้องการให้ราษฎรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินทำกินเป็นของตนเอง	

การออกเอกสารสิทธิให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์จึงจำเป็นต้องจัดทำฐานข้อมูล

แผนที่แปลงที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	 เพื่อนำข้อมูลไปใช้

บริหารจัดการที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งจัดทำฐาน

ข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์	 จำนวน	 ๔,๐๘๖	 แปลง	 คิดเป็น

ร้อยละ	๔๓.๐๑	ของเป้าหมาย	๙,๕๐๐	แปลง	

 

แผนงานและผลงาน
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 โดยสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้นำแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์

ใช้ในการดำเนินงาน	 จำนวน	 ๑๕๖	 แห่ง	 ผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจ	 

พอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	มีผู้เข้าร่วมประชุม	 ๑,๕๖๐	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	๕๐	 ของเป้าหมาย	

๓,๑๒๐	คน	จดัอบรมใหค้วามรูป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและศกึษาดงูาน	มผีูเ้ขา้รว่มอบรม	๓,๐๖๑	คน 

คิดเป็นร้อยละ	 ๑๓๐.๘๑	 ของเป้าหมาย	 ๒,๓๔๐	 คน	 สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	

เพือ่นำไปดำเนนิกจิกรรมตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	จำนวน	๑๕๔	แหง่	เปน็เงนิ	๗.๗๐	ลา้นบาท 

๓.การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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  ๔.๑		ก า รพั ฒน าศั ก ยภ าพบุ ค ล า ก ร

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 ให้มีความรู้ความเข้าใจใน

อุดมการณ์	 หลักการ	 และวิธีการสหกรณ์	 เสริมสร้าง

และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ให้มีส่วนร่วมคิด	

ร่วมดำเนินการ	 ร่วมรับผลประโยชน์	 โดยจัดอบรมให้

แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 ให้ได้รับการ	 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	รวม	๖	หลักสูตร	จำนวน	

๔๒,๒๙๕	คน	คิดเป็นร้อยละ	๑๑๐.๗๒	ของเป้าหมาย	

๓๘,๒๐๐	คน	

๔.การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร

แผนงานและผลงาน
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  ๔.๒		คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร

ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้นำของกลุ่มเกษตรกรในการ

แลกเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อส่งเสริมพัฒนาและแก้

ปัญหากลุ่มเกษตรกร	 และสร้างเครือข่ายให้กลุ่ม

เกษตรกร	 โดยจัดประชุมในระดับอำเภอ	 มีผู้เข้า

ประชุมจำนวน	 ๓,๓๖๒	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๐.๐๙	

ของเป้าหมาย	 ๓,๗๓๒	 คน	 และจัดประชุมระดับ

จังหวัด	 มีผู้เข้าประชุม	 ๖๔๕	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	

๘๓.๕๕	 ของเป้าหมาย	 ๗๗๒	 คน	 และจัดประชุม

ระดับประเทศ	มีผู้เข้าประชุม	๑๔	คน	 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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	 เพื่อให้ประชาชนในชาติได้รับรู้และเข้าใจการ

สหกรณ์	 สามารถนำไปใช้ในวิถีชีวิต	 และดำเนินงานอย่าง

ต่อเนื่องจริงจัง	 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 

อย่างยั่งยืน	 โดยดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระ	 

แหง่ชาตดิา้นการสหกรณผ์า่นคณะกรรมการ	คณะอนกุรรมการ 

และคณะทำงานเพือ่บรูณาการแผนปฏบิตักิารและสนบัสนนุ

งบประมาณรายยทุธศาสตร	์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ไดด้ำเนนิการ

โครงการ	 ๗	 มิถุนายน	 วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน	 และ

โครงการเครือข่ายวิทยากรสหกรณ์	 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง

การดำเนินการและได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม	 จำนวน	

๙.๔๔๖	 ล้านบาท	 ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดและ

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 ดำเนินการ

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติที่ผ่าน	 

ความเหน็ชอบจากคณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นวาระแหง่ชาติ

ระดับจังหวัด	

๕.การขบัเคลือ่นวาระแหง่ชาตดิา้นการสหกรณ์

แผนงานและผลงาน
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 เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ	 ๖๐	 พรรษา		 

๒	เมษายน	๒๕๕๘	เพือ่รบัสนองแนวพระราชดำร	ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุาร	ีทีพ่ระองคท์รงรบัสัง่ใหเ้ผยแพรค่วามรู	้ สรา้งความเขา้ใจ		 

เรื่องการสหกรณ์	 โดยเน้นการปลูกฝังเด็ก	 เยาวชน	ในโรงเรียน	 เพื่อก่อให้

เกิดความร่วมมือ	 ร่วมแรง	 และร่วมใจในกลุ่มเด็กนักเรียน	 ครู	 ผู้ปกครอง	

และประชาชนในท้องถิ่น	 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อ

ขบวนการสหกรณ์ไทย	 จึงร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์	 บริจาคเงินจัด

สร้างอาคารเรียน	 เพื่อมอบให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในถิ่นทุรกันดาร	จำนวน	๑๐	หลัง	งบประมาณรวม	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	

ซึ่งก่อสร้างในปี	 ๒๕๕๖	 –	๒๕๕๘	ขณะนี้ก่อสร้างโรงเรียนเสร็จเรียบร้อย

แล้ว	จำนวน	๕	หลัง	๕	จังหวัด	คือ	สระแก้ว	กาญจนบุรี	ชุมพร	อุดรธานี	

และตาก	 คิดเป็นร้อยละ	 ๕๐	 ของเป้าหมาย	 ๑๐	 หลัง	 และจัดอบรมให้

ความรู้การสหกรณ์	 จัดให้มีการเรียนการสอน	 และจัดกิจกรรมทาง

สหกรณ์ในโรงเรียน	 เพื่อให้เด็ก	 เยาวชน	 นำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต	

จำนวน	 ๒๗๓	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๘๗.๕๐	 ของเป้าหมาย	 ๓๑๒	 แห่ง	

รวมถึงรณรงค์และร่วมมือกับสหกรณ์	 จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษา	 

เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนถึงระดับปริญญาตรี	 ๑๔๖	 กองทุน	

คิดเป็นร้อยละ	๙๓.๕๙	ของเป้าหมาย	๑๕๖	กองทุน	

๖.โครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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การสนับสนุนให้สหกรณ์รวบรวมผลผลิต	 และแปรรูป

ผลิตผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามความ

ตอ้งการของตลาด	เพือ่เพิม่รายไดใ้หแ้กส่มาชกิ	และสง่เสรมิ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน	 อย.,	 มาตรฐานสินค้า

สหกรณ์,	 ผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐาน	 GMP	 เพื่อให้ได้สินค้าที่มี

คุณภาพมาตรฐานและราคายุติธรรมแก่ผู้บริโภคประกอบด้วยโครงการ	

	 	 ๑)	 การส่ง เสริมผลผลิตสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร	 

สู่มาตรฐานด้านอาหารปลอดภัย	

	 	 ๒)		 การส่งเสริมการบริหารจัดการพืชผักปลอดภัยของ

สหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร	 	 	 	

	 	 ๓)		 การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ	CPS	

	 	 ๔)		 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปยางพารา

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยะลา	

	 	 ๕)	 การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน

แรงงาน	

	 	 ๖)	 การส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่

เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร	

	 	 ๗)	 การพัฒนาคุณภาพสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 

สู่มาตรฐาน	

	 	 ๘)		 การพัฒนาผู้นำชุมชนและบุคลากรขององค์กรต่าง	 ๆ	

ในชุมชน	๕	จังหวัด	ชายแดนภาคใต้ 

แผนงานและผลงาน
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  เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามหลักเกณฑ์การ

ผลิตตามมาตรฐาน	 GAP	 และให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 มีความรู้ความเข้าใจใน

มาตรฐาน	 GAP	 เพิ่มขึ้น	 โดยมีฟาร์มของสมาชิกในสังกัดสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำ

นครนายก	จำกัด	เข้าร่วมโครงการ	จำนวน	๑๐	ฟาร์ม	ให้ได้รับองค์ความรู้มาตรฐาน	GAP	และ

การพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า	 ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาฟาร์มให้ผ่านมาตรฐาน	 GAP	 แบบกลุ่ม	

และได้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารปลา	 และอุปกรณ์การเลี้ยงปลาจำนวน	

๒,๓๘๐,๐๐๐	บาท 

๑.การส่งเสริมผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สู่มาตรฐานด้านอาหารปลอดภัย

GAP 

GAP 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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	 ช่วยประสานงาน	 แนะนำ	 ส่งเสริมการบริหารจัดการ

พืชผักปลอดภัย	 พร้อมติดตามการดำเนินงานสหกรณ์

การเกษตรบึงสามัคคี	 จำกัด	 และสหกรณ์การเกษตร

พรานกระต่าย	 จำกัด	 และจัดประชุมประเมินสถานการณ์

ผลผลิตและเตรียมความพร้อมรวบรวมพืชปลอดภัย	 ประชุม

ชี้แจงการผลิตและรวบรวมพืชปลอดภัยอบรมให้ความรู้	 

การผลิตพืชปลอดภัย	 และศึกษาดูงานแปลงพืชปลอดภัยจาก

สถานที่ผลิตจริงแก่สมาชิก	 ๘๐	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 ๑๐๐	 ของ	 

เป้าหมาย	๘๐	คน	

๒. การส่งเสริมการบริหารจัดการพืชผักปลอดภัย
ของสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร

แผนงานและผลงาน
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 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์	(Cooperatives	Promotion	System	:	

CPS)	 ได้ขับเคลื่อนพัฒนาวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในการ

ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกสำนักงาน

สหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 เพื่อนำไปสู่

การกำหนดมาตรฐานการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ	 

เจ้าหน้าที่ส่ ง เสริมสหกรณ์ด้วยการที่ เจ้าหน้าที่ส่ ง เสริมสหกรณ์และ	 

กลุ่มเกษตรกรได้ร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินงาน	 ร่วมกันตัดสินใจ	

ร่วมกันวางแผน	 ร่วมกันปฏิบัติงาน	 และร่วมกันประเมินผล	 ถือเป็นการ

ทำงานแนะนำส่งเสริมแบบมีส่วนร่วม	

 

 ผลลัพธ์	 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรู้ตัวตน	 มีความภูมิใจที่มีส่วน

ร่วมในการบริหารงานด้วยตนเอง	 ไม่ใช่ปฏิบัติงานตามคำสั่งจากภาครัฐ	

บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 ได้พัฒนาเรียนรู้การทำงานร่วมกันกับ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์	 เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจากทุกฝ่าย	 เกิดความ

พึงพอใจจากการได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์	 และเกิด

ความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้น	

๓.การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบCPS

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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 ผลกระทบเชิงบวก	 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบ

การบริหารจัดการและการควบคุมภายในดีขึ้น	

 

 แนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สามารถ
สรุปผลการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องรวมถึงการพัฒนาในระดับ

จังหวัด	 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้กำหนด

นโยบายต่อไป	

 

 จุดเด่น	 มีระบบการทำงาน,	 มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน,		

มีเป้าหมายและประเด็นการส่งเสริมที่ชัดเจนและนำระบบ	IT	มา

ใช้บันทึกประเด็นการส่งเสริม,	 การปฏิบัติงาน,	 การรายงานผล

และการให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในแบบบันทึกการส่ง

เสริม	(CPD	Card	Online)	ใน	Computer	

 

	 ทั้งนี้	 เพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับอุดมการณ์		 

หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ ,		 

กลุ่มเกษตรกร	 และประชาชนทั่วไป	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	

และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง	 โดยการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ในการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการ

บริหารการจัดการ	 การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	

และเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์สู่ระดับสากล	 เพื่อให้สมาชิก

สหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคม	 โดยแนะนำ	 ส่งเสริม	 และติดตามสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรแล้ว	 จำนวน	 ๑๓,๓๑๕	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	

๙๓.๑๔	ของเป้าหมาย	๑๔,๒๙๕	แห่ง	

แผนงานและผลงาน
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 จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้	 ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพยางพาราของ

สมาชิก	 ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน	 รายได้ลดลง	 และเกิด

ปัญหาอื่น	 ๆ	 ตามมา	 เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจึงรวมกันจัดตั้ง

สหกรณ์ขึ้น	 เพื่อรวบรวมน้ำยางพาราจากสมาชิก	 แล้วนำมา

แปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน	 ทำให้มีผู้สนใจมาเป็นสมาชิกเพิ่ม	

ปริมาณการส่งน้ำยางจึงเพิ่มขึ้นด้วยส่งผลให้กำลังการผลิตที่มี

อยู่ไม่สามารถรองรับผลผลิตของสมาชิกได้	 จึงจำเป็นต้องจัดหา

ปัจจัยการผลิตเพื่อให้รองรับปริมาณน้ำยางที่เพิ่มขึ้น	 และช่วย

เพิ่มมูลค่าผลผลิตของสมาชิกจากการแปรรูปเป็นยางแผ่นรม

ควัน	 ยางแท่ง	 น้ำยางข้นและยางคอมปาวด์	 นอกจากนี้		 

ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ด้วย	 ทั้งนี้		 

ได้สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิตยางพาราเพื่อ

พัฒนาศักยภาพให้กับสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลา	 จำนวน		 

๓	แห่ง	เป็นเงิน	๗,๓๖๘,๖๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	

 

๔.การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปยางพารา
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยะลา

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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 โดยส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใช้เครื่องจักรกลการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

เนือ่งจากผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรม	 ผลติสนิคา้เกษตร	นำเครือ่งจกัรกลการเกษตรมาใชเ้ปน็เครือ่งทุน่แรง 

เช่น	 เครื่องสูบน้ำ	 รถไถนาเดินตาม	 เครื่องตัดหญ้า	 เป็นต้น	 ทำให้ต้นทุนการผลิตที่สูง	 บางส่วนมาใช้งาน

เครื่องจักรกลอย่างไม่คุ้มค่า	 จึงได้จัดอบรม	 “โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน

แรงงานเกษตร”	แก่บุคลากรสหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	และผู้ประกอบอาชีพการเกษตรทั่วไป	เพื่อให้มีความรู้

ความสามารถ	 ทักษะในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรที่ชำรุดให้สามารถกลับมาใช้

งานได้อย่างเดิมและมีประสิทธิภาพ	 และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ประกอบอาชีพให้มีอายุ

การใช้งานยาวนาน	 เป็นการลดค่าใช้จ่าย	 จำนวน	 ๘,๗๕๓	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 ๑๐๐.๐๓	 ของเป้าหมาย	

๘,๗๕๐	คน	

๕.การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร

แผนงานและผลงาน
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  ๖.๑	 การเร่งรัดการใช้เมล็ดข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดีแก่

เกษตรกร เพื่อส่งเสริมสหกรณ์ให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดี	

และกระจายเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพแก่เกษตรกร	 โดยสนับสนุนเงิน

อุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการตลาดในการผลิตและจำหน่ายเมล็ด

พันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการในอัตรากิโลกรัมละ	

๒	 บาท	 ซึ่งมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ	 ๗๙	 แห่ง	 ในพื้นที่	 ๓๗	 จังหวัด	

สามารถรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองที่ผ่านมาตรฐานการรับซื้อ

คืนจากสมาชิกได้	 จำนวน	 ๓๗,๖๗๐.๕๘	 ตัน	 แบ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว	

๓๖,๗๕๘.๗๘	ตนั	และเมลด็พนัธุถ์ัว่เหลอืง	๙๑๑.๘๐	ตนั	คดิเปน็รอ้ยละ 

๘๔.๘๔	 ของเป้าหมาย	 ๔๔,๔๐๐	 ตัน	 และสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับ

สหกรณ์	๗๐	แห่ง	เป็นเงิน	๔๕,๗๕๐,๓๒๘	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๗๒.๖๒	

ของเงินอุดหนุนทั้งสิ้น	๖๓	ล้านบาท		

๖.การสง่เสรมิการผลติและกระจายเมลด็พนัธุด์แีกเ่กษตรกร
ในสถาบันเกษตรกร

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  

ผลงานโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์46



 	 ๖.๒	 การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว	 ภายใต้โครงการจัดระบบ

การปลูกข้าวเพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์ภาคการเกษตรดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์	 

ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จำหน่ายส่งให้โครงการจัดระบบการปลูกข้าวของรัฐบาล	ส่งเสริมให้

เกษตรกรปลูกพืชถั่วเขียวเป็นพืชหลังนาและสนับสนุนเงินอุดหนุนการผลิตเมล็ด

พันธุ์ถั่วเขียวให้สหกรณ์ในโครงการในอัตรากิโลกรัมละ	 ๒	 บาท	 ซึ่งมีสหกรณ์ที่เข้า

ร่วมโครงการ	๑๑	แห่ง	 ในพื้นที่	 ๕	จังหวัด	สามารถรวบรวมผลผลิตเมล็ด

พันธุ์ถั่วเขียวได้	 จำนวน	๓๕๙.๙๗	 ตัน	 คิดเป็นร้อยละ	 ๓๕.๙๙	 ของ

เป้าหมาย	 ๑,๐๐๐	 ตัน	 การที่ผลการรวบรวมต่ำกว่าเป้าหมาย	

เนื่องจากประสบภัยธรรมชาติ	 ซึ่งทำให้ไม่มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ในรอบ

ที่	 ๒	 อีก	 และสหกรณ์ในโครงการไม่ขอรับเงินอุดหนุนการผลิตเมล็ด

พันธุ์ดีเพิ่มเติมในส่วนของเงินสนับสนุนได้เบิกจ่ายให้แล้ว	 จำนวน	

๒	สหกรณ์	เป็นเงิน	๗๑๙,๙๔๐	บาท	 

แผนงานและผลงาน
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	 เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและปรับปรุงบรรจุ

ภัณฑ์สู่มาตรฐานสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาด	 และสามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้มากขึ้น	

โดยพัฒนาและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์จำนวน	 ๑๐๐	 แห่ง	

ตามเป้าหมาย	 และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าสหกรณ์	

(สมส.)	จำนวน	๒๔๔	ผลิตภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละ	๑๕๖.๔๑	

ของเป้าหมาย	 ๑๕๖	 ผลิตภัณฑ์	 การพัฒนาปรับปรุง	 

โรงเรอืนเสรจ็เรยีบรอ้ย	๒๕	แหง่	ตามเปา้หมายเงนิอดุหนนุ

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และปรับปรุงบรรจุภัณฑ์	 จำนวน	

๙๘	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๘	 ของเป้าหมาย	 ๑๐๐	 แห่ง	

เป็นเงิน	 ๒,๕๐๐,๐๐๐	 บาท	 สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อ

ปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน	 อย.	 หรือ	

มาตรฐาน	 GMP	 จำนวน	 ๒๕	 แห่ง		 

ตามเป้าหมาย	เป็นเงิน	๒,๑๑๔,๐๐๐	บาท	

๗.การพัฒนาคุณภาพสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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	 โดยจัดอบรมผู้นำชุมชนและบุคลากรใน

ชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจ	 ในอุดมการณ์		 

หลกัการ	และวธิกีารสหกรณ	์ใหส้ามารถถา่ยทอด

วิถีชีวิตแบบสหกรณ์	 และปรัชญาเศรษฐกิจ	 

พอเพียงให้บุคลากรในชุมชน	 และเผยแพร่	 

งานสหกรณข์ยายผลสูผู่น้ำองคก์รอืน่	๒	หลกัสตูร 

คอื	“เผยแพรค่วามรูเ้รือ่งการสหกรณส์ูผู่น้ำชมุชน” 

และ	 “ส่งเสริมพัฒนาผู้นำสหกรณ์อิสลาม”	

จำนวน	๓๓๕	คน	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๔.๖๙	ของ

เป้าหมาย	๓๒๐	คน	

๘.การพัฒนาผู้นำชุมชนและบุคลากรขององค์กรต่างๆ
ในชุมชน๕จังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนงานและผลงาน
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	 การพัฒนาด้านการตลาดและช่องทางการจำหน่ายสินค้า

หรือผลผลิตทางการเกษตร	 สนับสนุนให้เกิดศูนย์กระจายสินค้า

สหกรณ์	 เพื่อเป็นแหล่งกระจายไปสู่สมาชิกสหกรณ์และผู้บริโภค	 

ทั่วประเทศ	 ซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าขนส่ง	 เพื่อให้เกิดตลาดรองรับสินค้าของ

สหกรณ์อย่างยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 และยังส่งผลถึงการพยุงราคาพืชผล

ในช่วงที่ราคาตกต่ำหรือผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดประกอบด้วยโครงการ	

	 	 	 ๑)	 การเพิ่มศักยภาพการผลิต	 การตลาดและการแปรรูปของสถาบัน

เกษตรกร	

	 	 	 ๒)	 การส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์	(ศูนย์กระจายสินค้า)	

	 	 	 ๓)	 การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกร	

	 	 	 ๔)	 การส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร	

	 	 	 ๕)	 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาการผลิต	การตลาด	และ

การแปรรูปในจังหวัดร้อยเอ็ด	

	 	 	 ๖)	 การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจโคเนื้อ 

	 	 	 ๗)	 การเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม 

	 	 	 ๘)	 การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของสหกรณ์โคนม	

	 	 	 ๙)	 การเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและสหกรณ์	 

ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก 

	 	 ๑๐)	การผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ 

	 	 ๑๑)	การศึกษากระบวนการจัดการระบบโลจิสติกส์ในทุ่งสัมฤทธิ์ 

	 	 ๑๒)	การสร้างเครือข่ายข้าวสาร 

	 	 ๑๓)	การสร้างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตมันสำปะหลัง 

	 	 ๑๔)	การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดของสหกรณ์ 

  ๑๕)	การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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	 โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต	 การตลาด	 และการแปรรูปให้กับสมาชิก

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ในพื้นที่	๕	จังหวัดชายแดนภาคใต้	คือ	นราธิวาส	

ปัตตานี	 ยะลา	สงขลา	และสตูล	 เพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตรของสมาชิก

เครือข่ายในการลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์	 โดยจัดอบรมสมาชิก

สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรในพืน้ที	่ จำนวน	๒๑๕	คน	คดิเปน็รอ้ยละ 

๕๙.๗๒	 ของเป้าหมาย	 ๓๖๐	 คน	 และจัดอบรมถ่ายทอด	 

องค์ความรู้	 เทคโนโลยีด้านต้นทุนอาหารสัตว์	 การตลาด	 และ

การบรหิารจดัการกลุม่ใหก้บัสมาชกิสหกรณ	์จำนวน	๘๕	คน 

คิดเป็นร้อยละ	๔๐.๔๘	ของเป้าหมาย	๒๑๐	คน	รวมทั้ง

สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่สมาชิกเครือข่ายในการ

หาเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อนำไปผลิตอาหารสัตว์	

จำนวน	 ๓๙	 แห่งของเป้าหมาย	 ๔๑	 แห่ง		 

เปน็เงนิ	๒๓,๒๕๒,๓๐๐	บาท	คดิเปน็รอ้ยละ 

๙๖.๘๘	ของเปา้หมาย	๒๔,๐๐๑,๒๐๐	บาท 

๑. การเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด และการแปรรูปของ
สถาบันเกษตรกร

แผนงานและผลงาน

ผลงานโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 51



	 เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าให้แก่สหกรณ์	 เอกชน	 ผู้แทน

จำหน่ายสินค้า	 ห้างสรรพสินค้า	 ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ที่เป็น	 

ผูบ้รโิภคสามารถเขา้ถงึสนิคา้สหกรณไ์ดง้า่ยขึน้	 อนัจะกอ่ใหเ้กดิประโยชน	์

ต่อสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นผู้ผลิตสามารถจำหน่ายสินค้าของตนให้ถึง	 

ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง	 และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้า

สหกรณ์ต่อผู้บริโภค	 ซึ่งมีมูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ในระบบการเชื่อมโยง

เครือข่ายการผลิตและการตลาด	 ๑,๓๙๒	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	

๑๐๕.๔๙	 ของเป้าหมาย	 คือไม่น้อยกว่า	 ๑,๓๒๐	 ล้านบาท	 ดำเนินการ

จัดประชุมแลกเปลี่ยน	 เรียนรู้การสร้างเครือข่ายสินค้าสหกรณ์และการ

ส่งเสริม	 Brand	 สินค้าสหกรณ์	 ๕	 ครั้ง	 คิดเป็นร้อยละ	

๘๓.๓๓	 ของเป้าหมาย	 ๖	 ครั้ง	 และจัดประชุมการขับ

เคลื่อนเครื่องหมายการค้าร่วม	 CDC	 Trade	 Mark	

จำนวน	 ๗๘	 ครั้ง	 ตามเป้าหมาย	 มีผู้เข้าร่วมประชุม	 

ทั้งสิ้น	๒,๓๔๐	ราย	และจัดงานคาราวานศูนย์กระจาย

สินค้าสหกรณ์	๖	ครั้ง	ตามเป้าหมาย		

๒.การส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์(ศูนย์กระจายสินค้า)

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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	 ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	โดยใช้เครือข่าย

การเรียนรู้ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งของขบวนการ

สหกรณ์	 การขยายธุรกิจและพัฒนาคุณภาพสินค้าและ

บริการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 เพิ่มปริมาณธุรกิจ	

ขยายตลาดและขีดความสามารถของสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร	จำนวน	๑๐,๐๐๖	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	๙๖.๒๔	

ของเป้าหมาย	๑๐,๓๙๗	แห่ง	 

๓.การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกร

 สนับสนุนให้สหกรณ์,	 กลุ่มเกษตรกร	

และกลุ่มอาชีพ	 สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน

ความร่วมมือในด้านต่าง	 ๆ	 	 ระหว่างกันได้		 

๑๘๙	 เครือข่าย	 คิดเป็นร้อยละ	 ๒๔๒.๓๑	 ของ

เป้าหมาย	 ๗๘	 เครือข่าย	 และเครือข่ายกลุ่ม

อาชีพสหกรณ์ในระดับจังหวัด	 ได้รับการพัฒนา

เครือข่ายการผลิต	 การตลาด	 คิดเป็นร้อยละ	

๑๐๐	ของเป้าหมาย 

๔. การส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

แผนงานและผลงาน
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	 เสริมสร้างระบบการบริหารการจัดการด้าน

การผลิตสินค้าโคเนื้อของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้

มีมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าคุณภาพมาตรฐาน	 ปลอดภัย		 

และเสริมสร้างระบบบริหารการจัดการด้านการตลาด

สินค้าโคเนื้อคุณภาพ	 โดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 

ที่เข้าร่วมโครงการ	 จำนวน	

๒๐	แหง่	ในพืน้ที	่๑๓	จงัหวดั 

ได้รับคำแนะนำและพัฒนา

เครือข่ายธุรกิจสินค้าโคเนื้อ

คุณภาพของสหกรณ์แล้ว		

๕.การพัฒนาสถาบันเกษตรกร

	 เพือ่แกไ้ขปญัหาการผลติ	 การตลาด 

และการแปรรูปในจังหวัดร้อยเอ็ดให้การ

สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่สหกรณ์การเกษตร

วิสัย	 จำกัด	 เพื่อสร้างอาคารโรงคลุมเครื่อง

อบลดความชื้นพร้อมอุปกรณ์	 เป็นเงิน		 

๒๗	ล้านบาท 

๖.การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจโคเนื้อ

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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	 สนับสนุนให้ชุมนุมสหกรณ์โคนมระดับภาคและระดับ

ประเทศ	 บริหารจัดการองค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ	 ช่วยให้สหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถผลิตสินค้าที่มี

คุณภาพ	 ปลอดภัย	 และประหยัดต้นทุน	 โดย

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 ที่เข้าร่วมโครงการ

จำนวน	 ๑๐๒	 แห่ง	 ในพื้นที่	 ๓๔	 จังหวัด	 ได้รับ	 

คำแนะนำการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการ

สหกรณ์โคนมอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว 

๗.การพฒันาศกัยภาพการแขง่ขนัของสหกรณโ์คนม

แผนงานและผลงาน
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	 จัดหาตลาดอาหารสัตว์ให้กับสหกรณ์โคนม	 และลด

ต้นทุนการเลี้ยงโคนมให้กับสมาชิกสหกรณ์	เสริมสร้างให้เกิดการ

เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจอาหารสัตว์ระหว่างสถาบันเกษตรกร

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้า

ร่วมโครงการ	จำนวน	๓๗	แห่ง	 ในพื้นที่	๑๒	จังหวัด	 ได้รับการ

แนะนำส่งเสริมและให้คำปรึกษาแล้ว	 และได้จัดทำบันทึกข้อ

ตกลงร่วมกันเพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ให้กับสหกรณ์โคนมแล้ว	

จำนวน	๑๒	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	ของเป้าหมาย	๑๒	ฉบับ	

 

๘.การเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  

ผลงานโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์56



	 ให้มีประสิทธิภาพ	 และพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์	 ให้มี

ความรู้ความสามารถในการพัฒนางานสหกรณ์	 สร้างความมั่นใจของ

สมาชิกสหกรณ์และผู้บริโภคต่อการดำเนินธุรกิจสหกรณ์	 โดยสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	 จำนวน	 ๘๔	 แห่ง	 ในพื้นที่		 

๓๘	 จังหวัด	 ได้รับคำแนะนำ	 ส่งเสริม	 และพัฒนาการสร้างเครือข่าย

เชื่อมโยงธุรกิจ,	 การเพิ่มช่องทางการตลาด	 และตลาดชุมชนสหกรณ์

ในจังหวัดแล้วคิดเป็นร้อยละ	 ๙๘.๘๒	 ของเป้าหมาย	 ๘๕	 แห่ง	 และ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของสหกรณ์แล้ว

จำนวน	๗	ครั้ง	

๙.การเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและ
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก

แผนงานและผลงาน
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	 ศึกษาวิจัยต้นทุนการขนส่งข้าวโดยใช้แนวคิด

การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน	 (Supply	Chain	Management) 

โดยใชก้รณศีกึษาขา้วทุง่สมัฤทธิใ์นพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา

เพื่อนำผลการศึกษาไปยกระดับการผลิตการจัดการธุรกิจ

ข้าวของสหกรณ์และนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบและ

กระบวนการขนส่งอย่างเป็นรูปธรรมขณะนี้อยู่ในระหว่าง

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล	

 

๑๑.การศึกษากระบวนการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ในทุ่งสัมฤทธิ์

๑๐.การผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐาน
เพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้

	 ส่งเสริม	 แนะนำ	 และให้คำปรึกษาแก่สหกรณ์		 

๑๙	 แห่ง	 ในพื้นที่	 ๕	 จังหวัด	 ซึ่งอยู่ภายใน	 “คลัสเตอร์	

กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้”	 โดยสหกรณ์สามารถ

รับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกและเกษตรกร	 จำนวน	

๒๗,๓๑๑	 ราย	 จำนวน	 ๓๘๐,๕๙๓.๕๙	 ตัน	 มูลค่า	

๔๕๗.๐๒๒	 ล้านบาท	 และจำหน่ายข้าวสารได้	

๑๙,๐๙๙.๘๘	 ตัน	 มูลค่า	 ๓๓๔.๗๖๔	 ล้านบาท		 

คิดเป็นร้อยละ	๕๙.๔๐	เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	

 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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	 ส่งเสริม	แนะนำ	สหกรณ์	๓๐	แห่ง	

ในพื้นที่	 ๑๕	 จังหวัด	 และจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและ

จัดทำสื่อเพื่อเสริมสร้างและขยายเครือข่าย

ตลาดข้ าวสารสหกรณ์ ให้ เข้ มแข็ งและ

สามารถใช้เครือข่ายกระจายผลผลิตข้าวสาร

สหกรณ์ได้	 โดยสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจซื้อ

ขายข้าวสารและผลผลิตอื่น	 รวม	 ๕๙๗	 ตัน	

เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ	๑๗.๒๙ 

๑๒.การสร้างเครือข่ายข้าวสาร

แผนงานและผลงาน
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	 ส่งเสริม	 แนะนำ	 และสนับสนุนสหกรณ์	 ๑๙	 แห่ง	 เพื่อสร้าง

เครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกันทั้งทางด้านการผลิตและการตลาด	

ระหว่างสหกรณ์	 และระหว่างสหกรณ์กับภาคเอกชน	 โดยสหกรณ์

สามารถจำหน่ายผลผลิตมันสำปะหลังได้	 จำนวน	 ๓๘๖,๑๕๐	 ตัน	

มูลค่า	๘๓๐,๒๒๒,๕๐๐	บาท	เพิ่มจากปีที่แล้วร้อยละ	๒๕ 

๑๓.การสร้างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตมันสำปะหลัง

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  

ผลงานโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์60



	 สนับสนุน	 แนะนำ	 ช่วยเหลือ	 และให้	 

คำปรึกษาแก่สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	

จำนวน	 ๓	 แห่ง	 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสถาบัน

เกษตรกร	 ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดคุณภาพดี	 และ

กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่มีคุณภาพสู่สมาชิก

และเกษตรกร	 โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสถาบันเกษตรกร		 

ผู้ผลิต	 -	 ผู้จำหน่าย	 ผู้ใช้	 ผู้ประกอบการและ	 

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องแล้วเมื่อวันที่	 ๒๙-๓๐	

มิถุนายน	๒๕๕๗	ณ	จังหวัดเชียงใหม่	

 

๑๔.การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดของสหกรณ์

แผนงานและผลงาน
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เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยขบวนการ

สหกรณ์	 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายในขบวนการ

สหกรณ์	 เป็นการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก	 นอกจากนี้

ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของขบวนการ

สหกรณ์	 และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์ให้

เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่ผู้บริโภค	 โดยดำเนินการ	 

จัดงานขึ้น	 เมื่อวันที่	 ๔-๘	 มีนาคม	๒๕๕๗	ณ	 อิมแพ็ค	

อารีน่า	 เมืองทองธานี	 โดยผลสำเร็จของการจัดงาน	 

พบว่าผู้เข้าร่วมชมงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	

มียอดผู้เข้าร่วมงาน	 จำนวน	๑๗,๓๔๙	คน	 เพิ่มขึ้นจาก

ปีก่อนร้อยละ	 ๑๐.๖๗	 และมียอดจำหน่ายสินค้า	

จำนวน	๑๕,๐๑๘,๐๒๓	บาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ	

๕.๓๗	

๑๕.การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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ส่วนที่ ๓
โครงการสำคัญ

ผลงานโครงการสำคัญ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ 

โครงการสำคัญ
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๓.โครงการสำคัญ

	 สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	

พ.ศ.๒๕๔๓	 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและ

การจัดการผลผลิตของสถาบันเกษตรกร	 แผนงานพัฒนา

คุณภาพสินค้าและการจัดการผลผลิตของสถาบันเกษตรกร	

ภายใต้โครงการเงินกู้ เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร	

(Agricultural	 Sector	 Program	 Loan	 :	 ASPL)	 ซึ่งมี

กิจกรรมจัดเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกรพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ	

เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยสถาบัน

เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการ

ใช้ประโยชน์จากปัจจัยพื้นฐานเป็นรายปีในอัตราที่กำหนด	

เพื่อนำเงินที่เก็บได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุน

สถาบันเกษตรกรแห่งอื่นๆ	ต่อไป	

๓.๑โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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 ผลการดำเนินงาน	 สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดให้สหกรณ์ตามโครงการฯ	 จำนวน		 

๑๙๐	สหกรณ์	มูลค่า	๑,๕๓๘.๖๖๐	ล้านบาท	คือ	

	 ๑)	 โรงสี	 จำนวน	 ๖๘	 โรง	 มูลค่า	 ๕๘๑.๒๓๒	 ล้านบาท	

	 ๒)	 ฉาง	 จำนวน		๔๙	 ฉาง	 มูลค่า	 ๗๔.๗๗๔	 ล้านบาท	

	 ๓)	 ลานตาก	 จำนวน		๖๒	 แห่ง	 มูลค่า	 ๔๖.๗๗๖	 ล้านบาท	

	 ๔)	 ไซโล	 จำนวน		๑๐๕	ลูก	 มูลค่า	 ๒๐๕.๕๑๖	 ล้านบาท	

	 ๕)	 ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ	 จำนวน		๑๘	 ศูนย์	มูลค่า	 ๖๘.๑๐๘	 ล้านบาท	

	 ๖)	 โรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์	จำนวน		 ๖	 โรง	 มูลค่า	 ๗๖.๕๑๕	 ล้านบาท	

	 ๗)	 โรงงานผลิตอาหารสัตว์	 จำนวน		 ๒	 โรง	 มูลค่า	 ๘๐.๙๙๐	 ล้านบาท	

	 ๘)	 โรงงานน้ำแข็งซอง	 จำนวน		 ๑	 โรง	 มูลค่า	 ๑๕.๐๗๐	 ล้านบาท	

	 ๙)	 โรงงานผลิตยางแท่ง	 จำนวน		 ๑	 โรง	 มูลค่า	 ๙๙.๐๐๐	 ล้านบาท	

	 ๑๐)	โรงงานผลิตยางแผ่นดิบ	 จำนวน		๔๖	 โรง	 มูลค่า	 ๑๙.๑๒๔	 ล้านบาท	

	 ๑๑)	โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม	 จำนวน		 ๑	 โรง	 มูลค่า	 ๒๗๐.๐๐๐	 ล้านบาท	

	 ๑๒)	โรงเก็บอาหารสัตว์	 จำนวน		 ๑	 โรง	 มูลค่า	 ๑.๕๕๕	 ล้านบาท	

โครงการสำคัญ
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	 สหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดตามโครงการฯได้ส่งชำระค่าธรรมเนียมการใช้

ประโยชน์ในรูปเงินบริจาคเข้ากองทุนพัฒนาสหกรณ์	ณ	วันที่	๓๐	เมษายน	๒๕๕๗	ดังนี้	

 

รายการ เงินบริจาค(บาท) ค่าธรรมเนียม(บาท)

เงินบริจาคตามคำยินยอม ๑,๕๓๗,๙๕๙,๙๙๓.๖๘ ๑๓๓,๒๖๖,๒๔๒.๖๒

แผนการรับเงินบริจาค ๙๘๒,๖๘๓,๖๙๕.๓๒ ๑๑๓,๓๕๓,๒๑๖.๙๙

ผลการรับเงินบริจาค ๖๖๔,๖๖๔,๒๗๐.๒๖ ๘๘,๙๕๔,๔๐๒.๖๐

คิดเป็นร้อยละการบริจาคทั้งหมด ๖๗.๖๔ ๗๘.๔๘

คิดเป็นร้อยละการบริจาคตามแผน ๔๓.๒๒ ๖๖.๗๕

	 ผลการประเมินความคุ้ มค่ าทาง

เศรษฐกิจจากการสนับสนุนเงิน	 ASPL	 แผน

งานพัฒนาคุณภาพสินค้าและการจัดการ

ผลผลิตของสถาบันเกษตรกร	 โดยวิทยาลัย

พาณิชยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	พบว่า	ผล

การดำเนินการประกอบธุรกิจของสหกรณ์ใน

การใช้อุปกรณ์การตลาดที่ได้รับจากโครงการฯ	

มาเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจนั้น	

มีมูลค่าสูงกว่าวงเงินอุดหนุนที่กรมส่งเสริม

สหกรณ์จัดสรรให้	 จึงแสดงถึงความคุ้มค่าทาง

เศรษฐกิจของโครงการฯ	 ซึ่งในปีนี้ได้จัดทำ

โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่

สหกรณ์ตามโครงการ	 ASPL	 วงเงิน	 ๒๐๐		 

ล้านบาท	 และโครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์

การตลาด	 ASPL	 วงเงิน	 ๑๐๐	 ล้านบาท		 

โดยขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา

สหกรณ์ในรูปของเงินกู้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	

๑	ต่อปี	

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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	 เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ภายใต้

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ว่าด้วยการรับเงิน	

การจ่ายเงิน	 การเก็บรักษาเงิน	 การจัดหาผลประโยชน์	

การจัดการและการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนพัฒนา

สหกรณ์	 (กพส.)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 	 โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	 ว่าด้วยการ

บริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์	 (กพส.)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	

และฉบับที่	 ๓	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 การบริหารจัดการกองทุนอยู่

ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร	 กพส.	

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 	 มาตรา	๓๐		

ปัจจุบันมีทุนดำเนินงาน	 	 จำนวน	 	 ๕,๐๒๑.๕๓	 ล้านบาท 

โดยมุ่งเน้นให้เป็นแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ	 สำหรับพัฒนา

ธุรกิจและกิจการของสหกรณ์	 	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกรณ์

ในภาคเกษตร	 โดยสนับสนุนในรูปของเงินทุนหมุนเวียนใน

การดำเนินธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	 การรวบรวม

ผลผลิตและแปรรูป	 การลงทุนในการพัฒนาธุรกิจในด้าน

ต่าง	 ๆ	 เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกสหกรณ์	

ภายใต้แนวคิดของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 และ	 

เอื้ออาทรต่อสังคม	 รวมไปถึงการช่วยเหลือสมาชิกที่

ประสบภัยธรรมชาติด้วยการสนับสนุนเงินทุนปลอด	 

ดอกเบี้ยในการประกอบอาชีพ	 	

๓.๒กองทุนพัฒนาสหกรณ์

โครงการสำคัญ
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	 นอกจากสนับสนุนทุนหมุนเวียนในการดำเนิน

งานตามแผนงาน/โครงการปกติของสหกรณ์ตาม

วัตถุประสงค์ของ	 กพส.	 เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินงานใน

กิจกรรมต่าง	 ๆ	 	 เช่น	 โครงสร้างปัจจัยพื้นฐานของ

สหกรณ์	 การผลิตและการตลาด	 โดยสหกรณ์จะนำไป

รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก	เช่น		ข้าวเปลือก	ยางพารา	

กาแฟ	ปาล์มน้ำมัน	น้ำนมดิบ	และอื่น	ๆ	รวมทั้งแปรรูป

ผลผลิตเหล่านี้	 	 และสนับสนุนให้สมาชิกเข้าถึงแหล่งทุน	

โดยให้สมาชิกกู้จากเงินกองทุนฯ	แล้ว	

 
	 กพส.	 ยังสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำในอัตราร้อยละ	๑	 ต่อปี	 ให้สหกรณ์ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา

ให้กับสมาชิกตามนโยบายของภาครัฐ	 	 ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายต่าง	 ๆ	 	 เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่

สมาชิกตามนโยบายการส่งเสริม	สนับสนุนของกรมส่งเสริมสหกรณ์	รวมทั้งตามนโยบายของรัฐบาลด้วย	

 

ผลการดำเนินงานปี๒๕๕๔-๖สิงหาคม๒๕๕๗

อัตราตามชั้นลูกหนี้ โครงการพิเศษ รวมทั้งสิ้น

ปี
สหกรณ์
(แห่ง)

โครงสร้างปัจจัย
พื้นฐาน

(ล้านบาท)

สหกรณ์
(แห่ง)

รวบรวม
ผลผลิตและ
การแปรรูป
(ล้านบาท)

สหกรณ์
(แห่ง)

จัดหาสินค้า
มาจำหน่าย
(ล้านบาท)

สหกรณ์
(แห่ง)

ขยายโอกาสเข้าถึง
แหล่งทุน
(ล้านบาท)

สหกรณ์
(แห่ง)

จำนวน
(ล้านบาท)

สหกรณ์
(แห่ง)

จำนวน
(ล้านบาท)

๒๕๕๔ ๑๖ ๖๒.๓๙๐ ๒๒๕ ๗๘๔.๕๕๐ ๔๒๖ ๗๘๔.๖๖๑ ๓๑๔ ๔๗๕.๘๕๓ ๓๘๐ ๖๙๐.๐๔๑ ๑,๓๖๑ ๒,๗๙๗.๔๙๕

๒๕๕๕ ๙ ๘๒.๓๕๒ ๑๗๓ ๗๐๓.๙๕๐ ๓๑๐ ๘๖๖.๓๗๙ ๓๐๑ ๔๗๖.๑๖๘ ๕๒๐ ๘๘๑.๙๙๕ ๑,๓๑๓ ๓,๐๑๐.๘๔๔

๒๕๕๖ ๑๐ ๑๖๑.๔๓๕ ๒๑๙ ๗๕๓.๐๐๐ ๓๐๑ ๑,๑๒๔.๓๔๐ ๓๐๒ ๔๙๙.๓๔๕ ๔๔๑ ๙๗๖.๑๔๐ ๑,๒๗๓ ๓,๕๑๔.๒๖๐

๒๕๕๗ ๑๐ ๔๒.๒๐๐ ๑๗๙ ๕๗๗.๑๕๐ ๒๙๘ ๘๗๕.๔๗๐ ๒๗๔ ๔๒๔.๗๑๐ ๕๓๘ ๑,๓๐๑.๑๙๐ ๑,๒๙๙ ๓,๒๒๐.๗๒๐

 

	 	คณะกรรมการบริหาร	กพส.	 ได้กำหนดกรอบทิศทางการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ภายใต้

แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๙	 โดยจัดทำข้อมูลอย่างบูรณาการ	 เพื่อเป็น	 

กรอบทิศทางการบริหาร	 กพส.	 และเครื่องมือส่งเสริมสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ	 ตามวิสัยทัศน์	 เป็น	 

กองทุนส่งเสริม	 สนับสนุน	 และพัฒนาสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ

สหกรณ์			

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗		คณะกรรมการบริหาร	กพส.	ได้กำหนดกรอบวงเงินสำหรับให้สหกรณ์

กู้ยืม	 รวมจำนวน	๔,๐๐๐	 ล้านบาท	 เพื่อให้สหกรณ์กู้ตามแผนงาน/โครงการของสหกรณ์	 จำนวน	๒,๒๐๐	

ล้านบาท	 และสนับสนุนงานตามนโยบาย	 จำนวน	 ๑,๘๐๐	 ล้านบาท	 ได้อนุมัติให้สหกรณ์กู้เงิน	 จำนวน	

๑,๒๙๙	 สหกรณ์	 จำนวน	 ๑,๔๘๐	 สัญญา	 เป็นเงิน	 ๓,๒๒๐.๗๒	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 ๘๐.๕๒			 

ของวงเงินกู้	คือ	

 ๑)	 โครงการปกติ	 

	 	 -		เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ	จำนวน	๔๘๗	สหกรณ์	จำนวน	๑,๔๙๔.๘๒	ล้านบาท	

	 	 -	 เพือ่ขยายโอกาสเขา้ถงึแหลง่ทนุของสมาชกิ	จำนวน	๒๗๔	สหกรณ	์จำนวน		๔๒๔.๗๑	ลา้นบาท 

 ๒)		โครงการพิเศษ		จำนวน	๕๓๘	สหกรณ์	จำนวน	๑,๓๐๑.๑๙	ล้านบาท	ประกอบด้วย		

	 สนับสนุนเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล	 เพื่อให้

สหกรณ์นำไปเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกที่ยังไม่ได้รับเงินค่าข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลกู้ยืม

ไปลงทุนเพื่อการเพาะปลูกในฤดูการผลิตใหม่	 จำนวน	 ๘๗	 แห่ง	 จำนวน	 ๑๐๙.๕๕	 ล้านบาท	 รวมทั้ง	

สนับสนุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรวบรวมผลไม้ของสมาชิกกระจายออกนอกแหล่งผลิต	 เพื่อแก้ไข

ปัญหาผลไม้ราคาตกต่ำในภาคตะวันออก	ภาคเหนือ	ภาคใต้	และภาคอื่น	รวม	๑๙๒	ล้านบาท	

 

	 กพส.	 ยังสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำในอัตราร้อยละ	๑	 ต่อปี	 ให้สหกรณ์ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา

ให้กับสมาชิกตามนโยบายของภาครัฐ	 	 ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายต่าง	 ๆ	 	 เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่

สมาชิกตามนโยบายการส่งเสริม	สนับสนุนของกรมส่งเสริมสหกรณ์	รวมทั้งตามนโยบายของรัฐบาลด้วย	

 

ผลการดำเนินงานปี๒๕๕๔-๖สิงหาคม๒๕๕๗

อัตราตามชั้นลูกหนี้ โครงการพิเศษ รวมทั้งสิ้น

ปี
สหกรณ์
(แห่ง)

โครงสร้างปัจจัย
พื้นฐาน

(ล้านบาท)

สหกรณ์
(แห่ง)

รวบรวม
ผลผลิตและ
การแปรรูป
(ล้านบาท)

สหกรณ์
(แห่ง)

จัดหาสินค้า
มาจำหน่าย
(ล้านบาท)

สหกรณ์
(แห่ง)

ขยายโอกาสเข้าถึง
แหล่งทุน
(ล้านบาท)

สหกรณ์
(แห่ง)

จำนวน
(ล้านบาท)

สหกรณ์
(แห่ง)

จำนวน
(ล้านบาท)

๒๕๕๔ ๑๖ ๖๒.๓๙๐ ๒๒๕ ๗๘๔.๕๕๐ ๔๒๖ ๗๘๔.๖๖๑ ๓๑๔ ๔๗๕.๘๕๓ ๓๘๐ ๖๙๐.๐๔๑ ๑,๓๖๑ ๒,๗๙๗.๔๙๕

๒๕๕๕ ๙ ๘๒.๓๕๒ ๑๗๓ ๗๐๓.๙๕๐ ๓๑๐ ๘๖๖.๓๗๙ ๓๐๑ ๔๗๖.๑๖๘ ๕๒๐ ๘๘๑.๙๙๕ ๑,๓๑๓ ๓,๐๑๐.๘๔๔

๒๕๕๖ ๑๐ ๑๖๑.๔๓๕ ๒๑๙ ๗๕๓.๐๐๐ ๓๐๑ ๑,๑๒๔.๓๔๐ ๓๐๒ ๔๙๙.๓๔๕ ๔๔๑ ๙๗๖.๑๔๐ ๑,๒๗๓ ๓,๕๑๔.๒๖๐

๒๕๕๗ ๑๐ ๔๒.๒๐๐ ๑๗๙ ๕๗๗.๑๕๐ ๒๙๘ ๘๗๕.๔๗๐ ๒๗๔ ๔๒๔.๗๑๐ ๕๓๘ ๑,๓๐๑.๑๙๐ ๑,๒๙๙ ๓,๒๒๐.๗๒๐

 

	 	คณะกรรมการบริหาร	กพส.	 ได้กำหนดกรอบทิศทางการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ภายใต้

แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๙	 โดยจัดทำข้อมูลอย่างบูรณาการ	 เพื่อเป็น	 

กรอบทิศทางการบริหาร	 กพส.	 และเครื่องมือส่งเสริมสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ	 ตามวิสัยทัศน์	 เป็น	 

กองทุนส่งเสริม	 สนับสนุน	 และพัฒนาสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ

สหกรณ์			

โครงการสำคัญ
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๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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	 โดยหน่วยงานในสังกัดจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระ

กรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	 พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย		 

ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมจัดตั้งสหกรณ์จน

ประสบผลสำเร็จ	ตามพระราโชบายของล้นเกล้ารัชกาลที่	๕	

และรัชกาลที่	 ๖	 และทรงวางแนวทางการสืบทอดการส่ง

เสริมสหกรณ์	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ

สังคมแก่ประชาชนชาวไทย	 ในขณะที่ทรงดำรงตำแหน่ง

อธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์	 ได้วางรากฐานการจัด

ตั้งสหกรณ์	 โดยเสด็จดูงานสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จใน

ประเทศอินเดียและพม่า	 และเลือกแบบอย่างสหกรณ์หาทุน

แบบไรฟ์ไฟเซน	 จากประเทศเยอรมันนี	 มาใช้	 เพราะเห็นว่า

เป็นวิธีที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาหนี้สินของชาวนาไทย

ที่สุด	 แล้วทรงส่งเสริมให้จัดตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัด

สินใช้	 ขึ้นเป็นแห่งแรก	 ที่ตำบลวัดจันทร์	 อำเภอเมือง	

จังหวัดพิษณุโลก	เมื่อวันที่	๒๖	กุมภาพันธ์	๒๔๕๙	ทรงเป็น

นายทะเบียนสหกรณ์และรับจดทะเบียนสหกรณ์เป็นแห่ง

แรก	 โดยมีสมาชิกแรกตั้ง	 จำนวน	 ๑๖	 คน	 ทุนดำเนินการ	

จำนวน	 ๓,๐๘๐	 บาท	 การดำเนินงานประสบความสำเร็จ

ตามเป้าหมายคือช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคการทำนาของ

สมาชิก	 จึงถือว่าเป็นการเริ่มสร้างฐานรากของการสหกรณ์

ไทย	 จนขยายวงกว้างไปในทุกสาขาอาชีพ	 	 ซึ่งนักส่งเสริม

สหกรณ์ได้ถือเป็นแบบอย่างในการยึดมั่นอุดมการณ์		 

หลักการ	 และวิธีการสหกรณ์	 เป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ	

วนัที	่๒๖	กมุภาพนัธ	์วนัสหกรณแ์หง่ชาต	ิป	ี๒๕๕๗	กรมสง่เสรมิ

สหกรณ์	 ได้ส่งเสริมสหกรณ์	 กว่า	 ๘,๐๐๐	 แห่ง	 เพื่อช่วย

พัฒนาความเป็นอยู่ของมวลสมาชิกกว่า	 ๑๑	 ล้านคน	 ให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันเฉลิม

ฉลองวันสหกรณ์แห่งชาติอย่างเต็มภาคภูมิ	

๓.๓งานวันสหกรณ์แห่งชาติ

โครงการสำคัญ
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	 กระทรวงเกษตรและสหกรณร์ว่มใจ	คนืความสขุ

สู่ประชาชนตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	

(คสช.)	 ที่กำหนดแนวทางขับเคลื่อนประเทศ	 (Road	

Map)	 เป็น	 ๓	 ระยะคือ	 ระยะที่	 ๑	 แก้ปัญหาเร่งด่วน

และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องที่เป็น

ปัญหา	 ด้วยการสร้างความปรองดอง	 สมานฉันท์ใน	 

ขั้นต้น	 ระยะที่	 ๒	 คือการใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว		 

ทั้งการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 สรรหานายก

รัฐมนตรี	 การยกร่างรัฐธรรมนูญ	 และการจัดตั้งสภา

ปฏริปูในกรอบเวลา	๑	ป	ีและระยะที	่๓	คอืการเลอืกตัง้

ตามระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์		

๓.๔คืนความสุขสู่ประชาชน

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 จึงจัดงาน	

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ	 คืนความสุขสู่

ประชาชน”	 เพื่อกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑ์

สหกรณ์	 และกลุ่มเกษตรกร	 ให้กับประชาชนทั่วไป	

เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ	 และเพื่อส่งเสริมให้สถาบัน

เกษตรกร	 ขบวนการสหกรณ์	 และหน่วยงานภาครัฐ		 

มีส่วนร่วมช่วยเหลือและสร้างความสุขให้กับประชาชน	

ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเผยแพร่ความรู้

ด้านการเกษตรและสหกรณ์	 ผ่านการบรรยาย	 การจัด

นิทรรศการ	การสาธิต	การเล่นเกม	การตอบคำถามชิง

รางวัล	 การสอนอาชีพ	 และการจำหน่ายสินค้าด้าน

การเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่าง	 ๆ	 	 ในราคายุติธรรม	 

ณ	สำนักชลประทาน	ที่	 ๑๑	 อำเภอปากเกร็ด	 จังหวัด

นนทบุรี	ระหว่างวันที่	๑๒-๑๓	กรกฎาคม	๒๕๕๗	และ

กำหนดจัดในเดือนสิงหาคมและกันยายน	๒๕๕๗	

	 สำหรับในระยะที่	 ๑	 คสช.	 มีนโยบาย	 “คืน

ความสุขให้กับประชาชน”	 เพื่อสร้างความรัก	 ความ

สามัคคี	 ความสมานฉันท์	 ให้เกิดขึ้น	 โดยการลดความ

หวาดระแวง	ความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน	สร้างความ

เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม	 สร้างความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน	 สร้างอาชีพรายได้ให้กับประชาชน	 

ผู้มีรายได้น้อย	 สร้างกระบวนความคิดให้กับประชาชน	

เพื่อให้เป็นประชาชนที่เข้มแข็ง	 มีระเบียบวินัย	 เคารพ

กฎหมาย	 พร้อมก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก		

 

โครงการสำคัญ
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	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้

ดำเนินโครงการศึกษาและออกแบบ

การจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการ

บริหารจัดการสหกรณ์	 ภายในวงเงิน

งบประมาณ	 ๑๕,๙๙๔,๐๐๐	 บาท	

(สิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาท

ถ้วน)	 เพื่อจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ

ศึกษาและออกแบบการจัดทำระบบ

ฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการ

สหกรณ์	 สำหรับนำไปเป็นกรอบ

แนวทางพัฒนาระบบข้อมูลด้านการ

บริหารจัดการสหกรณ์	 และเป็นข้อมูล

ประกอบการกำหนดนโยบายให้	 

กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 โดยจ้างสำนักส่งเสริม

และบริการวิชาการพระจอมเกล้า

ลาดกระบัง	 สถาบันเทคโนโลยี

พ ร ะ จ อ ม เ ก ล้ า เ จ้ า คุ ณ ท ห า ร

ลาดกระบัง	 เป็นที่ปรึกษา	 ด้วยค่าจ้าง

จำนวน	 ๑๕,๙๙๐,๐๐๐	 บาท		 

(สิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	

ดำเนินการศึกษาและออกแบบการ	 

จัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการบริหาร

จัดการสหกรณ์	ดังกล่าว	

ผลการดำเนินงาน 

	 จัดให้มีการประชุมเปิดโครงการตามขอบเขตการ

ดำเนนิงานของทีป่รกึษาฯ	จะตอ้งดำเนนิการจดัประชมุหนว่ยงาน

ในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง	 และสำนักงานสหกรณ์

จังหวัด	 จำนวน	 ๑๐๐	 คน	 เพื่อนำเสนอวิธีการดำเนินงานและ

ภาพรวมโครงการให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนร่วมในโครงการ	 

ได้รับทราบ	 เมื่อวันที่	 ๒๓	 กรกฎาคม	๒๕๕๗	 	ณ	ห้องประชุม

สำนักบริหารเงินทุน	ชั้น	๑	

	 สัมภาษณ์ผู้บริหารของกรมฯ	 เพื่อทราบถึงวิสัยทัศน์	

นโยบายการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์	 และความต้องการระบบ

ข้อมูลด้านการบริหารจัดการสหกรณ์	 ตลอดจนกลุ่มข้อมูลที่

ต้องการใช้และมีความสำคัญในการบริหารจัดการสหกรณ์	

ระหว่างวันที่	๒๘	กรกฎาคม	ถึงวันที่	๘	สิงหาคม	๒๕๕๗	

	 สำรวจและเก็บข้อมูลกระบวนการดำเนินงานหน่วย

งานหลักของกรมฯ	 ได้แก่	 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์	 สำนักส่ง

เสริมและพัฒนาสหกรณ์	 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์	 สำนักบริหารเงินทุน	 สำนักส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	 ๑	 -	 ๒	 ระหว่างวันที่	 ๕	 -	 ๘	 สิงหาคม	

๒๕๕๗	

	 สำรวจและเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของสหกรณ์	 เพื่อ

ศึกษากระบวนการดำเนินธุรกิจหลัก	 และกระบวนการธุรกิจ	 

รูปแบบพิเศษของสหกรณ์	 ทั้ง	 ๗	 ประเภท	 ในเขตจังหวัด

เชียงใหม่	 ขอนแก่น	 กระบี่	 จันทบุรี	 ระยอง	 นครราชสีมา	

ฉะเชิงเทรา	นครปฐม	สิงห์บุรี	 สมุทรสงคราม	สมุทรสาคร	 รวม	

๔๐	แห่ง	ระหว่างวันที่	๑๙	สิงหาคม	ถึงวันที่	๙	ตุลาคม	๒๕๕๗	

๓.๕การศึกษาและออกแบบการจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการสหกรณ์

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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๓.๖ผลงานที่ได้รับรางวัล

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้ให้

ความสำคัญกับการยกระดับการบริการ	 โดยได้ส่งผลงานการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการประชาชน	 เพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่ง

ชาติ	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 จำนวน	 ๒	 ผลงาน	 ในประเภทรางวัลภาพรวม

มาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศปรากฏว่า	 ผลงาน	 “การส่งเสริมการ

ตลาดสินค้าสหกรณ์	 (ศูนย์กระจายสินค้า)”	 ได้รับรางวัล	 “ระดับดี	

และผลงาน	 “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ด้วยระบบ	

CPS”	 ได้รับรางวัล	 “ระดับดีเด่น”	 โดยผ่านการตรวจประเมินจาก

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับ

คุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ	 เพื่อ

อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน	

(อ.ก.พ.ร.ฯ)	 และคณะผู้ตรวจประเมินรางวัล	 ได้ดำเนินการตรวจ

ประเมิน	ณ	 สหกรณ์การเกษตรโนนไทย	 จำกัด	 จังหวัดนครราชสีมา	

เมื่อวันที่	 ๒๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๗	 สำหรับผลงานการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของสหกรณ์ด้วยระบบ	 CPS	 ณ	 ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี	 จำกัด	

จังหวัดสิงห์บุรี	 เมื่อวันที่	 ๓๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๗	 ในส่วนของ	 

ผลงานการส่งเสริมการตลาดสินค้าสหกรณ์	 (ศูนย์กระจายสินค้า)		 

โดยมีนางบริสุทธิ์	 เปรมประพันธ์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	

ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน	
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	 รัฐบาลได้ใช้ระบบสหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือใน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 การส่งเสริมสหกรณ์

เป็นงานที่ต้องดำเนินการส่งเสริมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

นำอุดมการณ์	 หลักการ	 และวิธีการสหกรณ์	 ไปดำเนินการในทุก

กิจกรรมของสหกรณ์	แต่ปัจจุบันระบบทุนนิยมเข้ามามีบทบาทใน

ทางธุรกิจมากขึ้น	 ได้ส่งผลให้บางสหกรณ์ดำเนินธุรกิจโดยคำนึง

ถึงผลกำไรมากกว่าอุดมการณ์	 ความซื่อสัตย์	 และความภักดีต่อ

สหกรณ์	 จนเกิดการแสวงหาผลประโยชน์ในสหกรณ์	 ซึ่งสาเหตุ

หนึ่ งมาจากปัญหาของการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์		 

กรมส่งเสริมสหกรณ์	จึงตั้งกลุ่มตรวจการสหกรณ์	 เป็นการภายใน

สำนักงานสหกรณ์จั งหวัดและสำนักงานส่ง เสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานคร	 เพื่อให้มีกลุ่มงานรับผิดชอบที่ชัดเจน	 และ

ดำเนินการตรวจการสหกรณ์	 ไปในทิศทางเดียวกัน	 รวมถึง	

กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลใช้สหกรณ์ไปแสวงหาผล

ประโยชน์		

๓.๗การคุ้มครองระบบสหกรณ์

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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	 ทั้งนี้	 ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ	 นำเสนอแนวทางการจัดตั้งกลุ่มตรวจการสหกรณ์		 

ต่อคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์	ในการประชุม	ครั้งที่	๒/๒๕๕๗	เมื่อวันที่	๑	มีนาคม	๒๕๕๗	

และครั้งที่	๓/๒๕๕๗	เมื่อวันที่	๒๗	มีนาคม	๒๕๕๗	ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้งกลุ่มตรวจการสหกรณ์

ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัด	และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	๑	และพื้นที่	๒	จากนั้น

ได้จัดประชุม	VDO	Conference	เมื่อวันที่	๘	เมษายน	๒๕๕๗	เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในหน้าที่และความ

รับผิดชอบของกลุ่มตรวจการสหกรณ์	ดังนี้	

 

	 ๑)	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และรวบรวมข้อมูล	 เพื่อตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ

สหกรณ์	 เพื่อให้สหกรณ์ปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติตามที่กฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่น

กำหนด	 รวมถึงข้อบังคับ	 ระเบียบของสหกรณ์	 ระเบียบหรือคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์	

พร้อมจัดทำรายงานเสนอนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อทราบหรือพิจารณา	

	 ๒)	ศึกษา	วิเคราะห์	แนวทางการตรวจการสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพ	

	 ๓)	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์	 การร้องเรียนการดำเนินงาน

ของสหกรณ์	 เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยหรือสั่งการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

พร้อมวางแนวทางป้องกัน	แก้ไข	และฟื้นฟู	

	 ๔)	 ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน	 ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของนายทะเบียน

สหกรณ์	

	 ๕)	 ช่วยเหลือนายทะเบียนสหกรณ์	 หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์	 เตรียมการหรือทำ

คำสั่งทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางปกครอง	

	 ๖)	ติดตาม	ประเมินผล	และจัดทำรายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ	

	 ๗)	 ประสานการทำงานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้การปฏิบัติงาน

ประสบผลสำเร็จ	

	 ๘)	ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย	

	 ๙)	ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย	
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	 ตามคำสั่ง	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ที่	๑๑๕/๒๕๕๗	

ลงวันที่	 ๑๐	 เมษายน	 ๒๕๕๗	 ตั้งกลุ่มตรวจการสหกรณ์

เป็นการภายในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงาน

ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 ๑	 และพื้นที่	 ๒	

ทั้งนี้	 กรมส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงานสหกรณ์จังหวัด	

ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้ งผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มตรวจการ

สหกรณ์	 โดยเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงาน

ราชการในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงาน	 

ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 ๑	 และพื้นที่	 ๒	

ที่มีความรู้	 ความสามารถ	 เหมาะสมกับตำแหน่ง	 เช่น	

ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปและกฎหมายสหกรณ์	 และ

ความรู้ด้านการตรวจการสหกรณ์	 เป็นต้นจากนั้น	 สำนัก

นายทะเบียนและกฎหมาย	จัดประชุมชี้แจง	แนวทางการ

ฝึกอบรมข้าราชการกลุ่มตรวจการสหกรณ์	 เพื่อให้

ข้าราชการมีความรู้	ความเข้าใจ	รวมถึงสามารถถ่ายทอด

และประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน	 ส่งผลให้การ

ตรวจการสหกรณ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมี

ประสิทธิภาพ	

 

 ประโยชน์ที่ได้รับ	 ทำให้บทบาทการ

คุ้มครองสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์มี

ความชัดเจนและช่วยกระตุ้นให้ผู้ตรวจการ

สหกรณ์ทำงานอย่างจริงจังรวมถึง	 มีความ

เข้มข้นในการแก้ไขปัญหา	 ตลอดจนสามารถ

ให้คำปรึกษา	 แนะนำ	 เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์	 นอกจาก

นี้	 ยังปฏิบัติงานได้เต็มที่	 มีเวลาตรวจสอบ

เพียงพอ	 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเชิง

ลึกได้หากพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องที่เกิด

จากการตรวจการสหกรณ์	 และแก้ไขปัญหา

ได้ทันที	 ทำให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติ

งานมากยิ่งขึ้น	

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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	 	 	 กระบวนการบริหารจัดการพัสดุ	 ตั้งแต่การกำหนดความ

ต้องการ	 การจัดหา	 จนถึงการจำหน่ายมีความจำเป็นอย่างยิ่ง	 

ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุต้องมีความรู้ความเข้าใจ	 กฎระเบียบ

ข้อบังคับ	 สามารถบริหารจัดการด้านการพัสดุเพื่อให้ได้พัสดุที่ตรง

ตามความต้องการ	 รวดเร็ว	 โปร่งใส	 ถูกต้องตามระเบียบการพัสดุ	

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ	 แต่ในขั้นตอนการปฏิบัติ

งานย่อมพบปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติและอาจส่งผลต่อความ

รับผิดตามกฎหมายของผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ	 กรมบัญชีกลางใน

ฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการบริหารพัสดุ	 ได้พัฒนาระบบการจัด

ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	 Government	

Procurement	 :	 e	 –	GP)	ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลการจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐให้หน่วยงานภาครัฐ	 และเอกชน	 สามารถเข้าถึง

แหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้อง	

รวดเร็ว	ครบถ้วนทั่วถึง	 เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มี

ระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ	 เก็บข้อมูลของ

หนว่ยจดัซือ้	 และขอ้มลูผูค้า้	 สำหรบัการจดัซือ้จดัจา้งรปูแบบตา่ง	 ๆ 

เชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง	 และเป็นต้น

แบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซื้อ	 

จัดจ้างภาครัฐ	 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใส	 ลดปัญหา	 

ทุจริตคอร์รัปชั่น	 ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามระเบียบ	

ลดความซ้ำซ้อนการบันทึกข้อมูล	 และฝ่ายบริหารสามารถติดตาม

ข้อมูลได้แบบ	 Online	 Real	 time	 ในระบบ	 รวมถึงเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้	

โดยกรมบัญชีกลางได้นำระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์	 (e–GP	 ระยะที่	 ๒)	 ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่	

๑๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๕	 เป็นต้นมา	 ปรากฏว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ

ประสบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติเป็นอย่างมาก	 ทำให้การ

๓.๘ การจัดซื้อจัดจ้างและระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  (e–GPระยะที่๒)
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ดำเนินงานด้านพัสดุของหน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ	 ดังนั้น	 เพื่อให้การ

บริหารจัดการด้านการพัสดุของหน่วยงานภาครัฐดำเนินการด้วยความถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบ

กำหนด	 ชอบด้วยกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานสามารถปฏิบัติเป็นแนวทาง

เดียวกัน	 กองคลังจึงจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 เกี่ยวกับการพัสดุ	 รวมถึงระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	 (e-GP	 ระยะที่	 ๒)	 ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุเพื่อให้

เป็นไปอย่างถูกต้อง	 เกิดความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและสามารถนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดให้แก่	 

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานด้านพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุภาครัฐ	ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น	

	 การฝึกอบรมหลักสูตร	 “การจัดซื้อจัดจ้างและ

ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์	

(e–GP	 ระยะที่	 ๒)”	 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างความรู้	

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี

การทางอิเล็กทรอนิกส์	 (e–GP	 ระยะที่	 ๒)	ที่ก่อให้เกิดการ

ปฏิบัติที่ถูกต้อง	 และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน

การพัสดุ	 ปัญหาอุปสรรคต่าง	 ๆ	 ในการปฏิบัติงานและ

แนวทางแก้ไขปัญหา	 ที่นำไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ	

โดยมีผู้ เข้ารับการอบรม	 ได้แก่	 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ		 

เจ้าหน้าที่พัสดุ	 หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุของ	

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 ๑	 และพื้นที่	 ๒	 ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์	 ที่	 ๑	 -	 ๒๐	 และเจ้าหน้าที่ของ	 

หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในสำนัก/กอง	 ในส่วนกลาง	 เมื่อวันที่		 

๒๖	 -	 ๒๘	 มีนาคม	 ๒๕๕๗	 ณ	 โรงแรมปรินซ์พาเลซ	

มหานาค	 กรุงเทพมหานคร	 โดยวิทยากรจากกรมบัญชี

กลางเป็นผู้บรรยาย	 ทั้งนี้	 ผู้เข้ารับการอบรม	 มีระดับความ

พึงพอใจเท่ากับ	 ๔.๓๔	 จากคะแนนเต็ม	 ๕	 ซึ่งถือเป็น	 

ผลสำเร็จของการจัดอบรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานคลัง		 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	ได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุน

เงินให้สหกรณ์ต่าง	 ๆ	 	 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์

การตลาด	เชน่	ไซโล	โรงส	ีฉาง	ลานตาก	เปน็ตน้	ตอ่มาพบวา่ 

หลายสหกรณ์ขาดองค์ความรู้ในการใช้และการดูแลบำรุง

รักษาที่ถูกต้อง	 ทำให้เกิดต้นทุนในการแปรรูปสินค้าสูง	

กระบวนการแปรรูปมีการสูญเสียมาก	 คุณภาพสินค้าไม่ดี

เท่าที่ควร	วัตถุดิบเกิดความเสียหายจากการเก็บรักษา	จึงได้

จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ที่มีอุปกรณ์การ

ตลาด	 โดยเฉพาะโรงสี	 ภายใต้แผนงานโครงการ

ปีงบประมาณ	๒๕๕๗	 โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตร	 “การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตในโรงสีข้าว	(On	the	job	training)”	

เพื่อให้ความรู้แก่สหกรณ์ต่าง	 ๆ	 	 แบบฝึกปฏิบัติจริง	 เพื่อ

พัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ในกระบวนการผลิต	 แปรรูป	

การใช้	 และการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์โรงสี	 เพื่อลด

การสูญเสีย	 ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าและเพิ่มคุณภาพ

สินค้า	 ผ่านการบรรยายและฝึกปฏิบัติจริงในโรงสี	 โดย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการและเอกชน	 ผู้เข้า

อบรมประกอบด้วย	 ข้าราชการของสำนักงานสหกรณ์

จังหวัดที่ เกี่ยวข้อง	 ๙	 จังหวัด	 ๒๗	 คน	 และเจ้าหน้าที่

สหกรณ์	๙	แห่ง	รวม	๒๒๕	คน		

๓.๙การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงสีข้าว(Onthejobtraining)

 ผลการดำเนินงาน	 พบว่า	 สหกรณ์ที่เข้ารับการอบรมได้พัฒนาศักยภาพการผลิต	

แปรรูป	 การใช้และการบำรุงรักษาโรงสี	 ได้ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน	 เพื่อลดการสูญเสียและ

ทุกโรงสีสามารถสีข้าวได้เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่า	 ๑%	คิดเป็นมูลค่าที่ได้

เพิ่มขึ้น	 ไม่น้อยกว่า	 ๖๐๓,๐๐๐	บาท/ปี	 จำนวน	๙	 โรงสี	 เป็นมูลค่าที่ได้รับเพิ่มขึ้นในปีแรก

หลังการอบรม	ไม่น้อยกว่า	๕	ล้านบาทต่อปี	 

โครงการสำคัญ
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 ๓.๑๐.๑	ด้านการศึกษา	 

	 ได้จัดตั้ง“เงินทุนพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์”	 ให้

บุคลากรในสังกัดได้กู้ยืมเงินเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรมหาบัณฑิต	 รายละ	

๑๕๐,๐๐๐	 บาท	 และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต	 รายละ	 ๔๐๐,๐๐๐	 บาท	

เป็นการยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรให้สูงกว่าระดับ

บัณฑิต	 เสริมสร้างการมีเครือข่ายเพื่อพัฒนาสหกรณ์	 มีผู้กู้ยืมเงินทุนที่ได้

สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิตจำนวน	๑๒๐	ราย	และจะสำเร็จ

การศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต	จำนวน	๓	ราย			

๓.๑๐การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ

 	 ๓.๑๐.๒	ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
  ✪	 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	

จำนวน	๔	ครั้ง	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๗๐๐	คน		

  ✪	 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี	

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพทั้งทางร่ายกายและ

จิตใจ	กลุ่มเป้าหมายคือ	ข้าราชการที่มีอายุ	๔๕	ปีขึ้นไป	จำนวน	๘๐	คน		

  ✪	 ให้ความรู้ด้านสุขภาพหัวข้อ	 “โภชนาการดี	 ชีวีมีสุข”	 โดย	

อาจารย์สง่า	 ดามาพงษ์	 	 ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ	 เพื่อให้ได้รับความรู้

ด้านโภชนาการที่ดีและเหมาะสม	 สามารถนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

บริโภคและดูแลรักษาสุขภาพของตนให้ดีขึ้นมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 จำนวน	

๑๕๐	คน		

 ๓.๑๐.๓	ด้านเศรษฐกิจ 

 จัดทำข้อตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์	 (ธอส.)	 และ	 บมจ.ธนาคารกรุงไทย	 (KTB)	 เพื่อ

ส่งเสริมให้บุคลากรมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต	 ซึ่งได้รับ

อนุมัติสินเชื่อ	จำนวน	๒๒๐	คน	

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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 ๓.๑๐.๔	ด้านสังคม 

 ✪	 กิ จ ก ร ร ม ถ ว า ย ผ้ า พ ร ะ ก ฐิ น

พระราชทาน	 ณ	 วัดบุญยืน	 อำเภอเวียงสา	

จังหวัดน่าน	 เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตใจ

เอื้อเฟื้อ	 เผื่อแผ่	 และเอื้ออาทรต่อชุมชน	 ด้วย

การร่วมบริจาคทรัพย์สืบทอดประเพณีอันดีงาม	

และร่วมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล	 ผู้เข้า

ร่วมกิจกรรม	จำนวน	๒,๒๐๐	คน	

 ✪	กิจกรรม	“พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อ

เปน็ขา้ราชการทีด่เีปน็พลงัของแผน่ดนิ”	เพือ่ถวาย

ความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๔๐๐	คน		

โครงการสำคัญ
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 ✪	 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์	 CPD	

SPORTDAY	2014		ณ	สนามกีฬา		น้ำแก้จน	อำเภอปากเกร็ด	จังหวัด

นนทบุรี	 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและ	 

เสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๒,๒๐๐	คน		

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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 ✪	 กิจกรรม“วันผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาล

สงกรานต์”	 เพื่อยกย่องเชิดชู	 แสดงความกตัญญูกตเวที	

และตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ		 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๖๐๐	คน	

 ✪	 กิจกรรมการบรรยายธรรมะหัวข้อ“งาน

ได้ผล...คนเป็นสุข”	โดย	พระมหามงคล	วรธัมมวาที		

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี	 พระวิทยากรเครือ

ข่ายธรรมะอารมณ์ดี	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรมีความรู้	 ความเข้าใจด้านคุณธรรม	

จริยธรรม	 เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	

เพิ่มขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน	 ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม	๒๐๐	คน	

 

 ✪	 กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเข้า

พรรษา	ณ	พระอารามหลวงในกรงุเทพฯ	เพือ่สง่เสรมิ

และสนับสนุนให้บุคลากร	 นำหลักธรรมคำสอนทาง

พระพุทธศาสนาไปเป็นแนวทางดำเนินงาน	 และ

ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์	 ซึ่งเป็นพื้นฐานในการ

ทำความดีให้แก่ตนเอง	 สังคม	 และประเทศชาติ		

จำนวน	๕	ครั้ง	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๔๐๐	คน	

 ✪	 กิจกรรมบริจาคโลหิต	 ร่วมกับ

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	 มหา

วิทยาลัยนวมินทราธิราช	 ซึ่งเป็นสาขา

บริการโลหิตแห่งชาติ	 ณ	 กรมส่งเสริม

สหกรณ์	 จำนวน	 ๓	 ครั้ง	 เพื่อส่งเสริมให้

บุคลากรมีจิตใจเมตตากรุณาและเอื้ออาทร

ต่อชุมชน	 และมีสุขภาพแข็งแรง	 ผู้เข้าร่วม

บริจาคโลหิต	๒๐๐	คน	
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	 เพื่อเตรียมความพร้อมสหกรณ์เข้าสู่อาเซียนเป็นการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ใน

บริบท	ASEAN	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	จำนวน	๒	โครงการ	ดังนี้	

	 ๑)	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปรับตัวของภาคสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้เพื่อศึกษาข้อมูล

สถานการณ์การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคเหนือ	 ในการกำหนด

แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	 ความต้องการของตลาด	

และศักยภาพของสหกรณ์โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปรับตัวของ

ภาคสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้	 ภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 –	๑๘	กรกฎาคม	

๒๕๕๗	ณ	 โรงแรม	 SD	 Avenue	 ปิ่นเกล้า	 กรุงเทพฯ	 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน	 ๔๗	 คน	 ประกอบด้วย		 

ผู้แทนสหกรณ์	๓๐	คน	เจ้าหน้าที่โครงการ	๘	คน	และวิทยากร	๙	คน	

	 ๒)	 โครงการต่อยอดผู้ประกอบการสหกรณ์ข้าว	 โคนม	 และโคเนื้อ		 

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 และกรมเจรจาการค้า

ระหวา่งประเทศ	ไดล้งนามขอ้ตกลง	(MOU)	รว่มกนั	 เมือ่วนัที	่๑๙	กรกฎาคม 

๒๕๕๔	 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	 AEC/FTAs	 ให้บุคลากร

และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ตระหนักรู้และเตรียมความ

พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	และข้อตกลงการค้าเสรีอื่น	ๆ	ที่ไทย

เป็นภาคี	 รวมถึงนำความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่	 ขยายผลสู่สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรโดยใน

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ได้ดำเนินกิจกรรมจัดโครงการต่อยอดผู้ประกอบการสหกรณ์ข้าว	 โคนม	 และ	 

โคเนื้อ	สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	จำนวน	๓	ครั้ง	ดังนี้	

 ✪	 โครงการต่อยอดผู้ประกอบการสหกรณ์	 ข้าว	 โคนมและโคเนื้อสู่	 AEC	 ครั้งที่	 ๑	 ระหว่างวันที่		 

๒๔	-	๒๕	กรกฎาคม	๒๕๕๗	ณ	โรงแรมพูลแมน	จังหวัดขอนแก่น	มีผู้เข้าร่วมโครงการ	จำนวน	๑๐๒	คน	

ประกอบด้วย	 ผู้แทนสหกรณ์	 ๖๘	 คน	 จาก	๓๘	 สหกรณ์	 ๑๒	 จังหวัด	 เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	

๑๑	คน	เจ้าหน้าที่โครงการ	๑๐	คน	และวิทยากร	๑๓	คน	

 ✪	 โครงการต่อยอดผู้ประกอบการสหกรณ์	 ข้าว	 โคนมและโคเนื้อสู่	 AEC	 ครั้งที่	 ๒	 ระหว่างวันที่		 

๗	-	๘	สิงหาคม	๒๕๕๗	ณ	โรงแรมมารวย	การ์เด้นท์	กรุงเทพมหานคร	มีผู้เข้าร่วมโครงการ	จำนวน	๑๓๑	

คน	 ประกอบด้วย	 ผู้แทนสหกรณ์	 ๗๗	 คน	 จาก	 ๔๐	 สหกรณ์	 ๒๕	 จังหวัด	 เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์

จังหวัด	๒๓	คน	เจ้าหน้าที่โครงการ	๑๖	คน	และวิทยากร	๑๕	คน	

 ✪	 โครงการต่อยอดผู้ประกอบการสหกรณ์	 ข้าว	 โคนมและโคเนื้อสู่	 AEC	 ครั้งที่	 ๓	 ระหว่างวันที่		 

๑๔	-	๑๕	สงิหาคม	๒๕๕๗	ณ	โรงแรมมารวย	การเ์ดน้ท	์กรงุเทพมหานคร	มผีูเ้ขา้รว่มโครงการ	ทัง้สิน้	๑๒๙	คน 

ประกอบด้วย	 ผู้แทนสหกรณ์	 ๘๐	 คน	 จาก	๔๐	 สหกรณ์	 ๒๖	 จังหวัด	 เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	

๒๓	คน	เจ้าหน้าที่โครงการ	๑๑	คน	และวิทยากร	๑๕	คน	

๓.๑๑ การเตรียมความพร้อม
สหกรณ์สู่อาเซียน

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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ส่วนที่ ๔
มุ่งสู่การเป็นองค์กร

ที่มีสมรรถนะสูง

ผลงานโครงการสำคัญ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ 

มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
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	 โดยวิเคราะห์	 ทบทวนบทบาทภารกิจและผลการ

ดำเนินงานที่ผ่านมาตามกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาหน่วยงาน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 –	 ๒๕๕๖	นำมาสู่การจัด

ทำร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ	 เสนอต่อสำนักงาน	

ก.พ.ร.	ตามกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างกรม	ซึ่งโครงสร้าง

ใหมม่คีวามเปลีย่นแปลงไปจากโครงสรา้งปจัจบุนั	(กฎกระทรวง 

ฉบับ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔)	 ในหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจหลัก		 

๓	 หน่วยงาน	 โดยแบ่งหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบการ

พัฒนาส่งเสริมและกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้

เป็นไปตามกฎหมาย	 โดยกำหนดแนวทางให้สำนักงาน

สหกรณ์จังหวัด	 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	

พื้นที่	 ๑-๒	 ปฏิบัติ	 รวมถึงทำหน้าที่ประมวลภาพรวมของการ

พัฒนาส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์แต่ละ

ประเภท	 โดยแบ่งโครงสร้างออกตามประเภทของสหกรณ์	

ได้แก่	 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	

ดูแลสหกรณ์การเกษตร	 สหกรณ์ประมง	 สหกรณ์นิคม	 และ

กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า	 ดูแลสหกรณ์ออม

ทรัพย์	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 สหกรณ์บริการ	 และสหกรณ์

ร้านค้า	 รวมถึงงานสนับสนุน	 คุ้มครองระบบสหกรณ์ไว้ใน

หน่วยงานเดียวกัน	 ได้แก่	 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการ

สหกรณ์	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ได้เตรียมแบ่ง

โครงสร้างภายในไว้รองรับกฎกระทรวงเมื่อมีผลบังคับใช้		 

โดยแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองโครงสร้างภายในหน่วยงาน	

โดยมีนายปริญญา		เพ็งสมบัติ		รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	

เป็นประธานคณะทำงาน	 มีหน้าที่พิจารณาการแบ่งส่วน

ราชการภายในเพือ่รองรบัภารกจิ	อำนาจหนา้ทีต่ามกฎกระทรวง	

๔.การมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

 ๔.๑การปรับปรุงบทบาทและภารกิจโครงสร้าง

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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เสนอต่ออธิบดี	 โดยได้มีการประชุมพิจารณา	 จำนวน	๔	 ครั้ง	

ซึ่งกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างกรมตามร่างกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างล่าช้า	ดังนั้น	การ

จัดแบ่งโครงสร้างตามร่างกฎกระทรวงที่จะมีผลบังคับใช้ใน

เวลาอันใกล้นี้	 อาจไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน		 

จึงได้จัดตั้งกลุ่มตรวจการสหกรณ์ขึ้นเป็นการภายในสำนักงาน

สหกรณจ์งัหวดัและสำนกังานสง่เสรมิสหกรณก์รงุเทพมหานคร 

พื้นที่	๑-๒	เพื่อให้มีบทบาทภารกิจ	กำกับ	ดูแล	สหกรณ์ควบคู่

ไปกับบทบาทการส่งเสริมสหกรณ์	 ให้มีความเข้มแข็ง	 ทั้งนี้		 

ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวคิดพัฒนาปรับปรุง

โครงสร้างในระยะต่อไปให้มีความเหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนา

ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมากยิ่งขึ้น	เช่นในส่วนกลาง

ควรมีการทบทวนภารกิจและอัตรากำลังของงานด้าน

กฎหมายและนายทะเบียนสหกรณ์ที่กรมจัดตั้งเป็นหน่วยงาน

ภายในไว้แล้วการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 ควรให้มี

ความใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแนะนำ	 

ส่งเสริมในลักษณะโดยยึดโยงกับกลไกการบริหารของอำเภอ

หรือเขตปกครองและควบคุมคุณภาพการให้บริการด้วยระบบ

การส่งเสริมสหกรณ์	 (CPS)	 จะช่วยให้สหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรมีความเข้มแข็งมากขึ้น	 ดังนั้น	 ในอนาคตจะดำเนิน

การปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างให้เอื้อต่อการเสริม

สร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 เพื่อมุ่งสู่

การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงบรรลุวิสัยทัศน์	 “มุ่งพัฒนา

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันและ

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง”	

 

มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
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	 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่	ี พ.ศ.	๒๕๔๖	 เนน้ความสำคญัเรือ่ง

การเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ	

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 การปรับปรุงขั้นตอนระยะ

เวลาการทำงาน	 ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและการ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน	 ดังนั้น	 เพื่อให้การ

พัฒนาระบบราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 จึงต้องพัฒนาคุณภาพ

บุคลากรของรัฐ	 ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการความรู้	 ภาครัฐ	 (PMQA)	 เพื่อให้เป็นพื้นฐานจิตใจที่

จะต้องคำนึงถึงการให้บริการประชาชน	 ควบคู่ไปกับการ

ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงานในเชิงรุกที่มุ่งเน้นผล	 

สัมฤทธิ์และคุณภาพการให้บริการ	 สามารถลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการให้บริการ	 แต่ยังคงไว้ซึ่งความครบถ้วนและ	 

ถูกต้องแม่นยำ	 เพราะเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาระบบ

ราชการก็เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ	

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ในฐานะหน่วยงานราชการที่

เป็นองค์กรหลักในการให้บริการแก่สหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาสมรรถนะองค์การ	 (ทุน

มนุษย์	 ทุนสารสนเทศ	 ทุนองค์การ)	 ให้เป็นองค์กรที่มี

สมรรถนะสูง	 โดยเฉพาะทุนมนุษย์หรือบุคลากรของกรม		 

จงึตอ้งมกีารสง่เสรมิทัง้ทางดา้นจติใจ	การสง่เสรมิดา้นวชิาการ 

การให้ความรู้เกี่ยวการนำเทคนิค	 เครื่องมือและวิทยาการ

ใหม่ให้กว้างขวาง	เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้	ในการพัฒนา

และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพราะบุคลากร

คือทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุดที่จะสนับสนุนให้องค์กร

บรรลุเป้าหมาย	

๔.๒การเตรียมความพร้อมให้บุคลากร

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 กรมฯ	 ให้ความสำคัญกับการพัฒนา

บุคลากร	 เพื่อพัฒนาคุณภาพงานพร้อมรับมือการบริการทุกรูปแบบเพื่อให้

สามารถเรียนรู้ทันทุกเหตุการณ์โดยได้บรรจุโครงการสนับสนุนไว้ในแผนขับ

เคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 –	 ๒๕๕๙	 จำนวน		 

๒	โครงการ	คือ	๑)	 โครงการส่งเสริมบุคลากรให้เรียนรู้เครื่องมือและทักษะด้าน

ตา่งๆ	 เพือ่การปรบัปรงุและพฒันากระบวนการทำงาน	 เพือ่ใหบ้คุลากรนำความรู้

และวิทยาการใหม่มาใช้ในการพัฒนางาน	 ๒)	 โครงการพัฒนากระบวนการ

ทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการทุกระดับแผน	 เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร

ในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ	 และเพื่อสื่อสารกับบุคลากรของกรมให้เข้าใจ	 

คา่นยิม	 วฒันธรรมองคก์รและรปูแบบการทำงานใหเ้ปน็ไปในทศิทางเดยีวกนัจงึจดั

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร	“วัฒนธรรม	ค่านิยม	CPD	 เพื่อความยั่งยืนองค์กร”	

ขึ้น	เมื่อวันที่	๒๗	–	๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๗	จำนวน	๑๒๐	คน	จากทุกหน่วยงาน

ในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เพื่อให้เป็นบุคลากรหลักที่สามารถสื่อสาร	 โน้ม

น้าวเพื่อนร่วมงานให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเชิงรุก	 มุ่งผลสัมฤทธิ์และผล

ประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งโครงการอื่น	ๆ		อีกเช่น	

 ✪	 โครงการเสริมสร้างวินัย	 คุณธรรมและจริยธรรม	 เป้าหมายผู้บริหาร

กรมฯ	 สหกรณ์จังหวัดผู้อำนวยการศูนย์	 ผู้อำนวยการกลุ่ม	 ผู้อำนวยการนิคม

สหกรณ์	หัวหน้าฝาย	รวม	๒๕๐	คน	เมื่อวันที่	๒๕	–	๒๗	สิงหาคม	๒๕๕๗	

 ✪	 โครงการปลูกฝังจิตสำนึกบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์	

ปี	๒๕๕๗	

 ✪	 โครงการฝึกอบรม	 หลักสูตร	 “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง”	

(CPD	Executive	Officers)	จำนวน	๔๙	คน	แบ่งการอบรมเป็น	๒	ระยะ	คือ

ระยะที	่๑	ระหวา่งวนัที	่๓๐	มถินุายน	ถงึวนัที	่๑๒	กรกฎาคม	๒๕๕๗	รวม	๑๓	วนั 

และระยะที่	๒	ระหว่างวันที่	๒๐	กรกฎาคม	ถึงวันที่	๖	สิงหาคม	๒๕๕๗		

 ✪	 โครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่	หลักสูตร	“ปลูกจิตสำนึกการเป็น

ข้าราชการที่ดี” 
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	 การดำเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบันมีบางสหกรณ์ที่

ดำเนินงานแล้วเกิดปัญหาที่ส่งผลให้สหกรณ์และสมาชิกเกิดความ

เสียหายอีกทั้งยังเกิดความเสียหายต่อระบบสหกรณ์และต่อระบบ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ภายใต้การกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้

กำหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์อย่างยั่งยืน	

โดยสรุปได้	ดังนี้	

 ๑.	ปญัหาของสหกรณแ์บง่เปน็การทจุรติ	 และการดำเนนิ

การนอกกรอบวตัถปุระสงคข์องสหกรณซ์ึง่สง่ผลกระทบใหส้หกรณ์

ขาดสภาพคลอ่งทางการเงนิ	สมาชกิไดร้บัความเดอืดรอ้น 

 ๒.	สาเหตขุองปญัหา		ได้แก่	

	 	 ๒.๑	สหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน	

	 	 ๒.๒		การตรวจสอบและกำกับดูแลมีประสิทธิภาพไม่

เพียงพอได้แก่	

	 	 		 (๑)		 ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ทำหน้าที่อย่าง

จริงจัง	

	 	 		 (๒)		 เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดการตรวจสอบและ

ติดตามอย่างสม่ำเสมอ	

	 	 		 (๓)		 ผู้ ส อ บ บั ญ ชี ส ห ก รณ์ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม

มาตรฐานการสอบบัญชี	

	 	 		 (๔)		 การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐยัง

ไม่เด็ดขาดและดำเนินการไม่ถึงที่สุด	

	 	 ๒.๓	กฎหมาย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบไม่เหมาะสมกับ

สภาวะปัจจุบัน		ได้แก่	

	 	 		 (๑)		กฎหมายสหกรณ์ยังไม่เอื้อต่อการบังคับใช้	

เช่น	บทลงโทษหรืออำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์	

	 	 		 (๒)		สหกรณ์กำหนดระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต

เช่น	การให้อำนาจกรรมการ	หรือฝ่ายจัดการมากเกินไป	

๔.๓แนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์อย่างยั่งยืน

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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	 	 ๒.๔		การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายเช่น	

	 	 		 (๑)		การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อแอบแฝงดำเนินธุรกิจ	 หลีกเลี่ยงภาษีฟอกเงิน	

แสวงหากำไร	 	 เป็นเครื่องมือให้บุคคลภายนอกแสวงหาประโยชน์และไม่สามารถดำเนินงานให้

เป็นไปตามหลักสหกรณ์	

	 	 		 (๒)		การนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและมีความ

เสี่ยงสูง	

 ๓.		มาตรการแกไ้ขปญัหา 

	 	 ๓.๑		กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างจริงจัง	

	 	 ๓.๒		พัฒนาระบบตรวจสอบและกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพโดยดำเนินการ	ดังนี้	

	 	 		 (๑)		ปรับปรุงระบบตรวจสอบกิจการให้เป็นกลไกหลักในการตรวจสอบ	

	 	 		 (๒)		เข้มงวดให้เจ้าหน้าที่รัฐกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ	

	 	 		 (๓)		เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและพัฒนาระบบ

การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

	 	 		 (๔)		มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำการทุจริต	

	 	 ๓.๓		การแก้ไขกฎหมาย	ข้อบังคับ	และระเบียบโดยดำเนินการ	ดังนี้	

	 	 		 (๑)		แกไ้ขกฎหมายสหกรณ	์โดยเพิม่บทลงโทษ	และใหอ้ำนาจแกน่ายทะเบยีน

สหกรณ์ให้มากขึ้น	

	 	 		 (๒)		ระเบียบของสหกรณ์ทุกระเบียบต้องให้นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ	

	 	 ๓.๔		อบรมผู้ขอจัดตั้งสหกรณ์ให้มีความรู้ความเข้าใจในอุดมการณ์	 หลักการและ

วิธีการสหกรณ์และให้ตระหนักในหน้าที่ของตนเอง	

	 	 ๓.๕		เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเข้มงวดตรวจสอบมติที่ประชุมของสหกรณ์	

	 	 ๓.๖		ตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน	

 ๔.	มาตรการระยะยาว

	 	 ๔.๑		ตั้งกองทุนคุ้มครองเงินรับฝากของสหกรณ์ทั้งระบบ	

	 	 ๔.๒		การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์	

	 	 ๔.๓		เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในสหกรณ์	
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	 โดยจัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร		 

“นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง”	 (CPD	 Executive	

Officers)	เพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานเข้าสู่อาเซียน	

ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ร่วมมือกับสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

อบรมข้าราชการะดับชำนาญการพิเศษ	 ที่ผ่านการ

พิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการ	 จำนวน	

๔๙	คน	แบ่งเป็นระยะที่	๑	ระหว่างวันที่	๓๐	มิถุนายน	-	

๑๒	กรกฎาคม	๒๕๕๗	และระยะที่	๒	ระหว่างวันที่	๒๐	

กรกฎาคม	 -	 ๖	 สิงหาคม	 ๒๕๕๗	 ซึ่งกำหนดหลักสูตร	

จำนวน	๘	หมวด	จำนวน	๓๘	วิชา	ผ่านวิทยากร	จำนวน

๓๕	คน	โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้ประสบการณ์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อ

ต่อยอดเป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาตาม

ยุทธศาสตร์ประเทศ	 และทิศทางการพัฒนาการสหกรณ์

ในบริบทโลกใหม่ที่ ใส่ใจการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ซึ่งการ

พัฒนาการเรียนรู้จะเกี่ยวข้องกับการยกระดับสมรรถนะ

ใน	 ๓	 มิติ	 คือ	 การปรับทัศนคติ,	 วิธีคิด	 และเพิ่มพูน	 

ความรู้-ทักษะ	 ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามารถนำองค์กร

และการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบให้ เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 อันจะนำไปสู่การยก

ระดับการส่งเสริมสหกรณ์ให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนและ

สังคมอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยการบรรยาย	อภิปราย	 เวที

จัดการความรู้,	 ศึกษาดูงาน	 และกิจกรรม	 เป็นสัดส่วน

ร้อยละ	๕๗:๑๓:๓๐	ตามลำดับ	และทดสอบความรู้ก่อน

เรียน	 (Pre-test)	 การจัดทำรายงานขั้นกลาง	 (Middle	

report)	 การสรุปบทเรียน	 และการทดสอบความรู้	 

๔.๔การเพิ่มสมรรถนะบุคลากร

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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หลังเรียน	 (Post-test)	 และประเมินผลโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึง

ศึกษาดูงาน	ณ	 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

จำกัด	 จังหวัดนนทบุรี,	 สหกรณ์โคนมนครปฐม	 จำกัด,	 กลุ่มธุรกิจเชิง

คุณค่าสามพราน	 และกลุ่มเกษตรกรคลองโยง-ลานตากฟ้า	 จังหวัด

นครปฐม	 ตลอดจนจัดทำโครงงาน	 จำนวน	 ๗	 กลุ่ม	 ๗	 โครงงานคือ		 

การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ให้กับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,	

แนวทางการการเชื่อมโยงธุรกิจเชิงคุณค่าในสหกรณ์การเกษตร:กรณี

ศึกษาสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์,	 การศึกษาแนวทางการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์	ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการ

ครองชีพ	 พ.ศ.๒๕๑๑	 :	 กรณีศึกษานิคมสหกรณ์ท่ายาง	 จังหวัดเพชรบุรี,	

เหตุแห่งการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์,ศึกษาการบริหารจัดการศูนย์

กระจายสินค้าสหกรณ์ต้นแบบ	 ระดับจังหวัด	 กรณีศึกษาชุมนุมสหกรณ์

จังหวัดนนทบุรี	 จำกัด,	 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานของ

กรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรสู่ทศวรรษหน้า	 :	 กรณีศึกษา

สหกรณ์การเกษตรในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์และแนวทางการให้

เงินกู้ที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์	

	 ทั้งนี้	 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์	 เสนอแนวทางการพัฒนาไว้

ดังนี้		

	 ๑.		ควรกำหนดกรอบมาตรฐานสมรรถนะให้ชัดเจนและ

สอดคล้องกับทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร

บุคคล,	 ทิศทางเชิงกลยุทธ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์	 และ

สหกรณ์วาระแห่งชาติ		

	 ๒.		ควรติดตามการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์	

เพื่อจะได้ข้อมูลป้อนกลับมาปรับปรุงการฝึกอบรม	และเสริม

สร้างบรรยากาศการทำงานเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับ

ส่วนภูมิภาค	

	 ๓.		ควรสนบัสนนุใหด้ำเนนิการตามขอ้เสนอโครงงานทัง้	๗	 โครงงาน 

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง	
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พิมพ์ที่

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จำกัด	

โทรศัพท์	๐	๒๕๒๕	๔๘๐๗-๙			โทรสาร	๐	๒๕๒๕	๔๘๕๕	

กผป.	สทส.	๔/๒๕๕๗		กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	กรมส่งเสริมสหกรณ์	

โทรศัพท์	๐	๒๒๔๑	๕๘๘๓		www.cpd.go.th	

	 ๔.		ควรจดัศกึษาดงูานเกีย่วกบัการสง่เสรมิสหกรณใ์นตา่งประเทศ 

เพื่อเปิดวิสัยทัศน์และรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	

	 ๕.		ควรกำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรม	ไม่ต้องปฏิบัติราชการตลอด

การฝึกอบรม	

	 ๖.		ควรจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่าง

เป็นระบบ	ทั้งในระยะสั้น	ระยะกลาง	และระยะยาว	ภายใต้ความร่วมมือ

กับหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางต่าง	ๆ	 	 เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ๗.		ควรจัดกรอบแนวทางการฝึกอบรมที่สามารถยกระดับ

สมรรถนะผู้บริหารการสหกรณ์ให้มีความรู้	 ความสามารถ	 สานต่อ

นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์	 ที่เข้าถึงขบวนการสหกรณ์	 เพื่อสานต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแนวทาง	 NEW	 GROWTH	MODEL	

ตามที่หลายฝ่ายกำลังต้องการ	

 

 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
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ของกรมส่งเสริมสหกรณ
์  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ทำทันทีจึงอยู่ดีมีสุข  
ทำทันทีเที่ยงแท้ ถูกใจ 
มุ่งมั่นไปให้ไกล ม่านฟ้า 
ประชาชื่นฤทัย ฝันใฝ่ ดีเฮย 
เสริมส่งราษฎร์ทั่วหล้า	 สั่งได้	ดังพร	
สหกรณ์อยู่ยั้ง	 ยืนยง	
เคียงคู่กันมั่นคง	 กู่ก้อง	
ปรับโครงใหม่ประสงค์	 ตรงที่	พัฒนา	
กินอยู่ดีมิข้อง	 เชิดหน้า	ชูตา	
 

ผลงานโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

วันคล้ายวันสถาปนา 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

๔๒ ปี 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 


