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	 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์	ได้มาบรรจบครบรอบ

เป็นปีที	่๔๓	ในวนัพฤหสับด	ีที	่๑	ตลุาคม	๒๕๕๘	ส�าหรบัในรอบปีทีผ่่านมา	

กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้มุ่งมั่นท�างานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อย่าง

เต็มที่	 ทั้งด้านการผลิต	 การแปรรูป	 และการตลาด	 ภายใต้อุดมการณ	์ 

หลักการ	และวิธีการสหกรณ์	เพื่อให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่าง

ยั่งยืน	

	 ภายในเล่มประกอบด้วยข้อมลูเกีย่วกบัการส่งเสรมิสหกรณ์	ข้อมลู

รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	และโครงการส�าคัญของกรมส่งเสริม

สหกรณ์	 โดยเริ่มด�าเนินงาน	๑	ตุลาคม	๒๕๕๗	ถึงวันที่	๓๑	กรกฎาคม	

๒๕๕๘

	 คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์

ต่อท่านบ้างไม่มากก็น้อย

	 	 	 	 	 	 คณะผู้จัดท�ำ

ค�ำน�ำ



พระบรมราโชวาทพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนที่ ๑ 
บทนา พระด�ารสัพระราชวรวงศ์เธอ	

พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์		

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	

ตั้งแต่อดีต	–	ปัจจุบัน
ผู้บริหาร

กรมส่งเสริมสหกรณ์	

ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๕๘

อ�านาจหน้าที่ของ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนที่ ๓ 
โครงการ
สาคัญ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคลากร

การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

ภาคการเกษตร

“เพิ่มศักยภาพการแปรรูปฯ”

การพัฒนาบุคลากร

การส่งเสริมกิจกรรม

สหกรณ์นักเรียน
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สารบัญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา	

จักรไทย	ที่เกี่ยวข้อง

กับการส่งเสริมสหกรณ์	

ตราประจ�า

กรมส่งเสริมสหกรณ์

สารรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์

การแบ่งส่วนราชการของ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วิสัยทัศน์	ค่านิยม	พันธกิจ	

ยุทธศาสตร์	และอัตราก�าลัง
ส่วนที่ ๒
ผลการปฏิบัติงาน

การพัฒนาระบบบริหาร

กองทุนพัฒนาสหกรณ์

การบริหารงาน

ด้านการเงินการคลัง

การสนองงานโครงการ

ตามพระราชด�าริ
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ทิศทางการส่งเสริม
สหกรณ์ 
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พระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 
วันพุธที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

 งานราชการนั้น คือ งานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของ
บ้านเมืองและประชาชนทุกคน. งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและผู้รับช่วง เพื่อให้ 
งานดำาเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย. ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่าย 
ทกุระดบัจงึไมค่วรยกเอาเรือ่งใครเปน็ผูท้ำามากอ่น หรอืใครเปน็ผูร้บัช่วงงานขึน้เปน็ 
ขอ้สำาคญันกั จะตอ้งถอืประโยชนท์ีจ่ะเกดิจากงานเปน็หลกัใหญ ่แลว้รว่มกนัคดิรว่ม
กันทำา ด้วยความอุตสาหะเสียสละด้วยความสุจริตจริงใจ. งานทุกอย่างจึงจะดำาเนิน
ไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และสำาเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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พระดำ�รัส
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

“…สหกรณเ์ปน็วธิจีดัการรปูแบบหนึง่ ซึง่บคุคลหลายคนรวมกนัโดยความสมคัร
ใจของตนเองในฐานะทีเ่ปน็มนษุยโ์ดยมสีทิธเิสมอหนา้กนัหมด เพือ่บำารงุตวัเองให้
เกิดความจำาเริญในทางทรัพย์...”

เอกสารแจกในการปาฐกถา เรื่อง สหกรณ์บางรูปในอินเดีย ของพระราชวรวงศ์เธอกรม
หมื่นพิทยาลงกรณ์ ณ สามัคยาจารย์สมาคม เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๗  พระองค์
ทรงแปลมาจากคำาจำากัดความของนายฮิวเบอร์ตคัลเวอร์ต Hubert Calvert อดีตนายทะเบียน 
สหกรณ์ ประเทศอินเดีย

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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หมวด ๓ ส่วนที่ ๑๑
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม
	 มาตรา	 ๖๔	 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม	 สหภาพ	 สหพันธ์	 สหกรณ	์ 

กลุ่มเกษตรกร	องค์การเอกชน	องค์การพัฒนาเอกชน	หรือหมู่คณะอื่น

	 ข ้าราชการและเจ ้าหน้าที่ของรัฐย ่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ ่มเช ่นเดียวกับบุคคลทั่วไป	 

แต่ท้ังนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดท�าบริการ

สาธารณะ	ทั้งนี้	ตามกฎหมายบัญญัติ

	 การจ�ากดัเสรภีาพตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง	จะกระท�ามไิด้	เว้นแต่โดยอาศยัอ�านาจตามบทบญัญตัิ

แห่งกฎหมายเฉพาะ	เพือ่คุม้ครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน	เพือ่รกัษาความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรม

อันดีของประชาชน	หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ

หมวด ๕  ส่วนที่ ๗
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ
	 มาตรา	๘๔	รัฐต้องด�าเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ	ดังต่อไปนี้

	 (๙)	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และคุ้มครองระบบสหกรณ์	 ให้เป็นอิสระ	 และการรวมกลุ่ม	 การประกอบ

อาชีพ	หรือวิชาชีพ	ตลอดทั้งการรวมกลุ่มของประชาชน	เพื่อด�าเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ

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

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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“ดวงตรารูปกลม	ศูนย์กลางกว้าง	๖	เซนติเมตร	ลายกลางเป็นรูปพระวรุณ	มี	๔	กร	พระหัตถ์ถือเชือกบาศ			

แว่นแก้ว	 ถุงเงิน	 และดอกบัว	 ทรงนาค	 รองรับด้วยลายเมฆ	 มีรัศมีเป็นวงโค้งอยู่เบื้องหลัง	 เบื้องล่างเหนือ 

ขอบตรามีอักษรว่า	กรมส่งเสริมสหกรณ์”

ทรงนาค	รองรับด้วยเมฆ 

หมายถึง	สัญลักษณ์แห่งความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์

กองหตัถกรรม	กรมศลิปากร	กระทรวงศกึษาธกิาร	ได้ให้ความหมายของตราประจ�ากรมส่งเสริมสหกรณ์	ไว้ดังนี้

แว่นแก้ว		หมายถึง	งานส�ารวจจัดตั้ง

เชอืกบาศ	หมายถงึ	งานประชาสมัพนัธ์

ดอกบัว	หมายถึง	งานวิเทศสัมพันธ์

ถุงเงิน	หมายถึง	งานสหกรณ์ออมทรัพย์

	 ตามประกาศส�านกันายกรฐัมนตร	ี เรือ่ง	ก�าหนดภาพเครือ่งหมายราชการตามพระราชบญัญตั	ิ

เครื่องหมายราชการ	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๒	 (ฉบับที่	 ๖๒)	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๕	 

แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช	๒๔๘๒	นายกรัฐมนตรี	จึงประกาศก�าหนด

ภาพเครื่องหมายราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ไว้เป็นเครื่องหมายราชการตามความในพระราช

บญัญตัเิครือ่งหมายราชการ	พทุธศกัราช	๒๔๘๒	ดงัปรากฏตามภาพและรายการแนบท้ายประกาศนี้	

ประกาศ	ณ	วนัที	่๘	กนัยายน	๒๕๑๘	หม่อมราชวงศ์คกึฤทธิ	์	ปราโมช	นายกรฐัมนตรี

ตราประจํากรมส่งเสริมสหกรณ์
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สาร
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์	 ปีที่	 ๔๓	 	 ในวันที่	 ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 

ผมขอส่งความปรารถนาดมีายงัคณะผูบ้รหิาร	ข้าราชการ	ลกูจ้างประจ�า	และพนกังานราชการของกรมส่งเสรมิ

สหกรณ์ด้วยความจริงใจ

	 งานส่งเสริมสหกรณ์	 เป็นงานที่ต้องท�าด้วยใจ	 และมีความเชื่อมั่นว่าวิธีการสหกรณ์จะช่วยพัฒนา

คุณภาพชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนให้ดีข้ึน	 ท่ีส�าคัญ	 คือ	 เจ้าหน้าท่ีต้องหมั่นศึกษาหา 

ความรู้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน	 และมีความแม่นย�าเพียงพอ	 ดังนั้น	 บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์	 

จะต้องทุ่มเทท�างานให้หนักขึ้น	 เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน	 และต้องพัฒนาวิธีการท�างาน 

โดยน�าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาเป็นเครือ่งมอืสนบัสนนุให้การส่งเสริมสหกรณ์มปีระสิทธภิาพสูงสุด	ซ่ึงจะส่งผล

ให้สหกรณ์สามารถพึ่งพาตนเองได้	และมีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน	

	 ในโอกาสนี้	 ขออ�านวยพรให้การด�าเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์	 มีความเจริญ	 ส�าเร็จก้าวหน้า

ด้วยความมั่นคง	สามารถอ�านวยประโยชน์ให้กับสมาชิกสหกรณ์	และประเทศชาติต่อไป

       พลเอก

	 (ฉัตรชัย		สาริกัลยะ)

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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กระทรวงสหกรณ์
ณ วังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม
พ.ศ. ๒๔๘๑ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๗

กระทรวงสหกรณ์
ณ โรงเรียนตั้งตรงจิตร (วัดโพธิ์)
พ.ศ. ๒๔๙๘ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๙

พิธีเปิดป้ายกระทรวงสหกรณ์
(ปัจจุบัน คือ ที่ตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ)
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
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วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  



อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑.	 พ.อ.สุรินทร์		ชลประเสริฐ		 (พ.ศ.	๒๕๑๕	–	๒๕๒๐)

	 	 (พ.ศ.	๒๕๒๒	–	๒๕๒๖)

๒.	 นายอดุลย์		นิยมวิภาต	 (พ.ศ.	๒๕๒๐	–	๒๕๒๒)		

๓.	 นายเชิญ		บ�ารุงวงศ์	 (พ.ศ.	๒๕๒๖	–	๒๕๓๐)

๔.	 นายทรงยศ		นาคช�านาญ	 (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	–	๒๕๕๗)

๑๖.	 นายโอภาส	กลั่นบุศย์	 (พ.ศ.	๒๕๕๗	-	ปัจจบุนั)

๑ ๔

๗

๑๐

๑๓

๒

๕ ๘

๑๑

๑๔

๓

๖

๙ ๑๒

๑๕ ๑๖

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

1๗

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  

๑. นายโอภาส  กลั่นบุศย์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
๒. นายปริญญา  เพ็งสมบัติ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
๓. นายเสนอ  ชูจันทร์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
๔. นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
๕. นายกิตติพงษ์  โตโพธิ์ไทย   ผู้ตรวจราชการกรม
๖. นายปราโมทย์  เนตรสว่าง  ผู้ตรวจราชการกรม
๗. นายธำารงค์  ไก่ฟ้า   ผู้ตรวจราชการกรม
๘. นายนารถพงศ์  สุนทรนนท์  ผู้ตรวจราชการกรม       
๙. นายคำารณ  พวงมณี  ผู้ตรวจราชการกรม  
๑๐. นายสุกรี  พันละบุตร  ผู้ตรวจราชการกรม   
๑๑. นายวัชรินทร์  ภู่แพร  ผู้ตรวจราชการกรม    
๑๒. นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  ผู้ตรวจราชการกรม

๑๓. นางสาวรุ่งนภา  เจริญรัตน์  ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์
๑๔. นางอารี  ฉายโช้น  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์
๑๕. นายเกียรติพงศ์  เฟื่องฟุ้ง  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์
๑๖. นายสุพิทยา  พุกจินดา  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์
๑๗. นางเยาวลักษณ์  หาญวรวงศ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์
๑๘. นายอุดม  นวลหนูปล้อง  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
๑๙. นางสาวกรนภา  ชัยวัฒน์  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์
๒๐. นายทศเทพ  เทศวานิช  ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์
๒๑. นายวีรชัย  ศิริวรรณางกูล  ผู้อำานวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
๒๒. นายเชิดชัย  พรหมแก้ว  ผู้อำานวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
๒๓. นายจิรศักดิ์  เงินเส็ง  ผู้อำานวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
๒๔. นายประยูร  อินสกุล  ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

๒๕. นางวิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ  เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์  
๒๖. นายสันทาน  สีสา  ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒๗. นางดุษณี  ดานาพงศ์  ผู้อำานวยการกองคลัง
๒๘. นายภานุวัฒน์  ณ นครพนม ผู้อำานวยการกองแผนงาน
๒๙. นายวิเชียร  แท่นธรรมโรจน์ ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓๐. นางรัชนีพร  พึงประสพ  ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑
๓๑. นายบุญเสริม  ไกรสินธุ์  ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒
๓๒. นางฐิรกาญจน์  อุดมศิลป์  ผู้อำานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๓๓. นางสุรีย์รัช  อวนสกุล  ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๓๔. นายศักดิ์ชัย  ไชยพุทธ  ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
๓๕. นายทศเทพ  เทศวานิช  ผู้อำานวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำาริ
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๑๒
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 ๑. ดำาเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ ์กฎหมายวา่ดว้ยการจดัทีด่นิเพือ่การครองชพี
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการนิคมสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนและดำาเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายในการรับ 
จดทะเบียน ส่งเสริมแนะนำา กำากับ และดูแลสหกรณ์ รวมทั้งตามอำานาจหน้าที่อื่นๆ  
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ สั่งการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และคุ้มครองระบบสหกรณ์
 ๔. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เก่ียวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
 ๕.  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ การบริหารจัดการองค์กร และ
การดำาเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ และเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจ 
และสังคม
 ๖. ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 ๗.  ศึกษาวเิคราะหค์วามตอ้งการของตลาดสนิค้าสหกรณแ์ละสรา้งเครอืขา่ยการเช่ือมโยง
ธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ๘.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุน ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี และทรัพยากรอื่นๆ  
ที่เหมาะสมในการดำาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 ๙.  ปฏบัิตกิารอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดใหเ้ป็นอำานาจหนา้ท่ีของกรมหรอืตามท่ีรฐัมนตร ี
หรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย

 ส่วนราชการไทยที่ดูแลสหกรณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๕๘  
ในแผนกการสหกรณ์ กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เนื่องจาก
กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค และการ
จัดตั้งสหกรณ์ในระยะแรกได้อาศัยเงินกู้จากแบงก์สยามกัมมาจล จำากัด ซึ่งคำ้าประกันโดย 
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จึงจำาเป็นต้องให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ดูแลผลการ
ดำาเนินงานสหกรณ์อย่างใกล้ชิด และมีการปรับโครงสร้างส่วนราชการตามความเหมาะสม
กับสภาวการณ์ต่อเนื่องมา จนกระทั่งพุทธศักราช ๒๕๑๕ ได้มีคำาสั่งคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช ๒๕๐๖ และได้ตั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้ึน โดยยกเลิกกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ พร้อมมีคำาสั่งคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๗ ลงวันที่  
๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ ให้โอนอำานาจหน้าที่ในส่วนที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์ ของสำานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ กรมสหกรณ์
ที่ดิน กรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ เป็นกรมส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยมี พันเอกสุรินทร์  ชลประเสริฐ ดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ 
นายทะเบียนสหกรณ์ เป็นคนแรก
 พุทธศักราช ๒๕๔๕ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจในการส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้
เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และประชาชนทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง  โดย
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารการจัดการ  
การดำาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์สู่ระดับสากล เพ่ือให้สมาชิก
สหกรณมี์คุณภาพชีวติทีด่ขีึน้ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม โดยกำาหนดใหม้อีำานาจหนา้ที ่ดงันี้

อำ นาจหน้าที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘          ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   

ผลงานโครงการสำ คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลงานโครงการสำ คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์๒๐ 2๒๒๑

การแบ่งส่วนราชการ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกลุ่มตรวจสอบภายใน

กองการเจ้าหน้าที่สำานักงานเลขานุการกรม

กองแผนงานกองคลัง

กองพัฒนาสหกรณ์ 
ด้านการเงินและร้านค้า

กองพัฒนาระบบ 
สนับสนุนการสหกรณ์

กองพัฒนาสหกรณ์ 
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

สำานักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑

สำานักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒

สำานักพัฒนาและถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการสหกรณ์

ราชการบริหารส่วนกลาง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร

สำานักงานสหกรณ์จังหวัด

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

กรมส่งเสริมสหกรณ์



	 การแบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสรมิสหกรณ์	ตามกฎกระทรวง	แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๕๗	ซึง่ให้ไว้	ณ	วนัที	่๑๙	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗	แบ่งเป็นราชการบรหิาร

ส่วนกลาง	และราชการบริหารส่วนภูมิภาค	ดังนี้

ก.	ราชการบริหารส่วนกลาง

	 (๑)	 ส�านักงานเลขานุการกรม

	 (๒)	กองการเจ้าหน้าที่

	 (๓)	กองคลัง

	 (๔)	กองแผนงาน

	 (๕)	กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

	 (๖)	กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

	 (๗)	กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

	 (๘)	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 (๙)	-	(๑๐)	ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	๑	-	๒

	 (๑๑)	ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ข.	ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัด

 กลุ่มตรวจสอบภายใน
	 ท�าหน้าทีต่รวจสอบการด�าเนนิงานภายในกรม	และสนบัสนนุการปฏบิติังานของกรม	ขึน้ตรงต่ออธบิดี	

โดยมีอ�านาจหน้าที่

	 (๑)	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหารการเงิน	และการบัญชีของกรม

	 (๒)		ปฏิบตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รบัมอบหมาย

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
	 ท�าหน้าที่พัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์	 มีประสิทธิภาพ	 และคุ้มค่า	 ขึ้นตรงต่ออธิบดี	

โดยมีอ�านาจหน้าที่

	 (๑)		เสนอแนะและให้ค�าปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 

	 (๒)	 ติดตาม	ประเมินผล	และจัดท�ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม

	 (๓)	 ประสานและด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง	ๆ	 และ

หน่วยงานภายในกรม

	 (๔)	 ปฏิบตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบัิติงานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมาย
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 ส�านักงานเลขานุการกรม 

	 มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม

	 (๒)	 ด�าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ�านวยการ	งานสนับสนุน	และงานเลขานุการของกรม

	 (๓)	 ประสานราชการกับหน่วยงานของกรมในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 (๔)		รับผิดชอบเกี่ยวกับการช่วยงานราชการของผู้ตรวจราชการกรม

	 (๕)	 ด�าเนนิการเกีย่วกบังานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์	กฎหมายว่าด้วยการจัดทีดิ่นเพ่ือการครองชพี	

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 งานนิติกรรมและสัญญา	 งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา	 งานคดี

ปกครอง	และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของกรม

	 (๖)		ด�าเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกรม

	 (๗)	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานและความก้าวหน้าของกรม

	 (๘)	 ด�าเนินการอื่นใดที่มิได้ก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม

	 (๙)	 ปฏิบตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบัิติงานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมาย

 กองการเจ้าหน้าที่ 
	 มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกรม	เว้นแต่การฝึกอบรม

	 (๒)		ด�าเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม

	 (๓)		ด�าเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ของกรม

	 (๔)		ปฏิบตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบัิติงานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมาย

 กองคลัง 
	 มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ด�าเนินการเกีย่วกบัการเงนิ	การบญัช	ีการบรหิารงบประมาณ	การพสัด	ุอาคารสถานที	่และยาน

พาหนะของกรม

	 (๒)		ปฏิบตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิติังานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมาย

 กองแผนงาน 

	 มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ศกึษาและวเิคราะห์	เพือ่เสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กบัรัฐบาลและคณะกรรมการ 

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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	 (๒)		จัดท�าและวิเคราะห์แผนงาน	 โครงการ	 ประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับ

นโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง	และจดัท�าค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	และจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีของกรม	 รวมท้ังเร่งรัด	 ติดตาม	 และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ 

	 (๓)	 ด�าเนนิการในด้านความช่วยเหลอืและความร่วมมอืทางวชิาการเกีย่วกบัการส่งเสรมิและพฒันา

สหกรณ์	กับองค์กรในประเทศและต่างประเทศ

	 (๔)	 ศึกษาและวเิคราะห์แผนงาน	โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิโครงการหลวง	โครงการเพือ่

ความมั่นคง	โครงการในพื้นที่เฉพาะ	และโครงการอื่น

	 (๕)		ปฏิบตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิติังานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมาย

 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 
	 มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ควบคุมและก�ากับดูแลเกี่ยวกับการจดทะเบียน	 การควบ	 การเลิก	 การช�าระบัญชีสหกรณ์	 

กลุ่มเกษตรกร	การแยกสหกรณ์	การตรวจการสหกรณ์	การให้ความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์	รวมถึงงานใน

ความรับผิดชอบของนายทะเบียนสหกรณ์	ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

	 (๒)		ด�าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการนายทะเบียนสหกรณ์

	 (๓)	 ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการก�าหนดมาตรฐาน	 หลักเกณฑ์	 วงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกันของ

สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	เพือ่เป็นแนวทางพจิารณาให้ความเหน็ชอบวงเงนิกูย้มืหรอืค�า้ประกนัของสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร

	 (๔)		ด�าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

	 (๕)		ด�าเนนิการเกีย่วกบัการบรหิารกองทนุพฒันาสหกรณ์	ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และ

บริหารกองทุนหรือเงินทุนอื่น	ๆ	ผ่านกรม	ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมหรือสนับสนุนกิจการสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร

	 (๖)		ด�าเนนิการเกีย่วกบังานเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารกองทนุพฒันาสหกรณ์และกองทนุหรอื

เงินทุนอื่นที่ผ่านกรม	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมหรือสนับสนุนกิจการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

	 (๗)	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และวิจัย	 เพื่อให้เงินทุนสนับสนุนแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	และติดตาม

ประเมินผลการใช้เงินทุน

	 (๘)	 ศึกษา	วิเคราะห์	และวิจัย	เพื่อพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	

สมาชกิสหกรณ์	และสมาชกิกลุม่เกษตรกร	ภายใต้นโยบายการแก้ไขปัญหาหนีส้นิของรฐับาลและนโยบายอืน่	ๆ	

ที่เกี่ยวข้อง

	 (๙)	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และวิจัย	 เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต	 การแปรรูป	 และ 

การบ�ารุงรักษาของธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
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	 (๑๐)	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดนิคมสหกรณ์	 ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 (๑๑)	 ร่วมมือกับสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 เพื่อพัฒนางานสหกรณ์ 

	 (๑๒)	 ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รบัมอบหมาย

 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
	 มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และวิจัย	 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการด�าเนินงานและระบบงานของสหกรณ์

ออมทรัพย์	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 สหกรณ์ร้านค้า	 และสหกรณ์บริการ	 เกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างการจัด

องค์กร	 การบริหารจัดการระบบงาน	 การด�าเนินธุรกิจและกิจการ	 การผลิตสินค้าและบริการท่ีเกี่ยวเนื่อง

กับกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท	 รวมท้ังการตลาดและการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือต่าง	 ๆ 

	 (๒)		ศกึษา	วเิคราะห์	และวจิยัข้อมลูด้านการเงินและด้านการตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ	เพ่ือ

สร้างระบบเตอืนภยัล่วงหน้าให้แก่สหกรณ์ออมทรพัย์	สหกรณ์เครดิตยเูนีย่น	สหกรณ์ร้านค้า	และสหกรณ์บรกิาร 

	 (๓)	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และวิจัย	 เพื่อก�าหนดแนวทางการส่งเสริมอุดมการณ์	 หลักการ	 และวิธีการ

สหกรณ์	 ให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 สหกรณ์ร้านค้า	 สหกรณ์บริการ	 

กลุ่มเกษตรกร	และประชาชนทั่วไป

	 (๔)	 ศึกษา	วิเคราะห์	และวิจัย	เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการจัดตั้งสหกรณ์	และการจัดมาตรฐาน

สหกรณ์ออมทรัพย์	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 สหกรณ์ร้านค้า	 สหกรณ์บริการ	 และจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน 

	 (๕)	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัย	 และติดตามผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์	 สหกรณ์เครดิต 

ยูเนี่ยน	สหกรณ์ร้านค้า	และสหกรณ์บริการ	ภายหลังการจัดตั้ง

	 (๖)	 ศกึษา	วเิคราะห์	และวจิยั	เพือ่ก�าหนดแนวทางการส่งเสรมิและพฒันาสหกรณ์ออมทรพัย์	สหกรณ์

เครดติยเูนีย่น	สหกรณ์ร้านค้า	และสหกรณ์บรกิาร	โดยใช้อดุมการณ์	หลักการ	และวธิกีารสหกรณ์	เพ่ือให้เป็น

สถาบันที่เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก

	 (๗)	 ปฏิบตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบัิติงานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมาย

 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
	 มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ศกึษา	วเิคราะห์	และวจิยั	เพือ่พฒันาและส่งเสริมการด�าเนนิงาน	ตลอดจนระบบงานของสหกรณ์

ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	 เกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างการจัดองค์กร	 การบริหารจัดการระบบงาน	 

การด�าเนินธุรกิจและกิจการ	 การผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท	 

รวมทั้งการตลาดและการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือต่าง	ๆ

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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	 (๒)	 ศึกษา	วิเคราะห์	และวิจัยข้อมูลด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อสร้างระบบ

เตือนภัยล่วงหน้าสินค้าให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

	 (๓)	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และวิจัย	 เพื่อก�าหนดแนวทางการส่งเสริมอุดมการณ์	 หลักการ	 และวิธีการ

สหกรณ์	ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร	กลุ่มเกษตรกร	และประชาชนทั่วไป

	 (๔)	ศึกษา	วิเคราะห์	และวิจัย	 เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการจัดตั้งสหกรณ์	และการจัดมาตรฐาน

สหกรณ์ภาคการเกษตร	กลุ่มเกษตรกร	และจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน

	 (๕)	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัย	 และติดตามผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร	 และกลุ่ม

เกษตรกรภายหลังการจัดตั้ง

	 (๖)		ศกึษา	วเิคราะห์	และวจิยั	เพือ่ก�าหนดแนวทางการส่งเสรมิและพฒันาสหกรณ์ภาคการเกษตรและ

กลุ่มเกษตรกร	โดยใช้อุดมการณ์	หลักการ	และวิธีการสหกรณ์	เพื่อให้เป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก 

	 (๗)		ปฏิบตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิติังานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมาย

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

	 มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล	ระบบสารสนเทศ	ระบบคอมพิวเตอร์	ระบบเครือข่าย	และ

ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม	สหกรณ์	และกลุ่มเกษตรกร

	 (๒)	 จัดท�าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรม	 พัฒนาระบบ	 รูปแบบ 

หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	ระเบียบ	วธิทีางสถติ	ิและศกึษา	วเิคราะห์	เพือ่จดัท�าข้อมลู	การจดัเกบ็ข้อมลูและประมวลผล	 

ส�าหรับใช้ในงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

	 (๓)		ส่งเสรมิ	เผยแพร่	สนบัสนนุ	และให้บรกิารสารสนเทศแก่บคุลากรของกรม	สหกรณ์	กลุม่เกษตรกร	

และประชาชนทั่วไป

	 (๔)		ปฏิบตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิติังานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมาย

 ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ – ๒ 
	 มีอ�านาจหน้าที่	ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ด�าเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 (๒)		ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร

	 (๓)	 ส่งเสริม	เผยแพร่	และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์	หลักการ	และวิธีการสหกรณ์	แก่บุคลากร

สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	และประชาชนทั่วไป

	 (๔)	ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

	 (๕)	 ปฏิบตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบัิติงานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมาย
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 ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
	 มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ด�าเนินการจัดท�าแผนแม่บท	 แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ	์

และด้านอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อการพัฒนาบุคลากรของกรม	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	และประชาชนทั่วไป

	 (๒)	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และวิจัย	 เพื่อพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการสหกรณ	์ 

ด้านการจัดตั้ง	 ด้านการบริหารจัดการองค์กร	 ด้านธุรกิจ	 และด้านเทคโนโลยีการแปรรูป	 การผลิต	 และ 

การบ�ารุงรักษาของสหกรณ์	และกลุ่มเกษตรกร

	 (๓)	 ด�าเนินการพัฒนาบุคลากรของกรม

	 (๔)		ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสหกรณ์ให้กับบุคลากรของกรม	 สหกรณ	์ 

กลุ่มเกษตรกร	ประชาชนทั่วไป	และสหกรณ์ระหว่างประเทศ

	 (๕)		ด�าเนินการเกี่ยวกับงานเผยแพร่กิจกรรม	 ความรู ้	 และความก้าวหน้าของสหกรณ์และ 

กลุ่มเกษตรกร

	 (๖)		ปฏิบตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิติังานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมาย

 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัด 
	 มีอ�านาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ด�าเนนิการเกีย่วกบังานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์	กฎหมายว่าด้วยการจัดท่ีดิน	 เพ่ือการครองชพี	

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 (๒)	 ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร

	 (๓)		ส่งเสรมิ	เผยแพร่	และให้ความรูเ้กีย่วกบัอดุมการณ์	หลกัการ	และวธิกีารสหกรณ์	ให้แก่บคุลากร

สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	และประชาชนทั่วไป

	 (๔)		ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

	 (๕)		ปฏิบตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิติังานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมาย

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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	 ๑.	 ยกระดับคุณภาพและขยายการให้บริการ	 เพื่อตอบสนอง

ความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์	 กลุ ่มเกษตรกร	 และ

ประชาชนทั่วไป

	 ๒.		 ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่าง

หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ	เพือ่การพฒันาระบบสหกรณ์

	 ๓.		 เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์

	 ๔.		 ส่งเสรมิและสนบัสนนุการสร้างจติส�านกึความเป็นสหกรณ์

และการมีส่วนร่วม

	 ๕.		 ส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้างเครอืข่ายพนัธมติรทางด้าน

การบริหารจัดการ	ทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์

	 ๖.		 สนับสนุนและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการ

ด�าเนินงาน	เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย	ภายใต้หลักการสหกรณ์สากล	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 ๗.		 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร	พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและบุคลากรให้เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์

วิสัยทัศน์มุ ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ ่ม
เกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง 
มีภูมิคุ ้มกัน และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

ค่านิยม ริเริ่ม สร้างสรรค์ 
มุ่งมั่นฟันฝ่า
พัฒนาสหกรณ์

“
“

“

“
พันธกิจ
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

๑.	เร่งรัด	ยกระดับ
คุณภาพ	และขยายการ
ให้บริการแก่สหกรณ์	
กลุ่มเกษตรกร	และ
ประชาชนทั่วไป

๑.	สมาชิกสหกรณ์	
กลุ่มเกษตรกร	และ
ประชาชนทั่วไป	
ได้รับการส่งเสริม	
สนับสนุน	และพัฒนา

๑.๑	จ�านวนสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร	ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา

๑.๒	ร้อยละของสหกรณ์ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

๑.๓	ร้อยละของกลุ่ม
เกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

๑.๔	ร้อยละของจ�านวน
สหกรณ์	และกลุ่มเกษตรกร	
ที่ได้รับการพัฒนามีอัตราการ
เพิ่มของปริมาณธุรกิจ

๑.๕	ร้อยละของสหกรณ์	
กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มอาชีพ
ที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

๑.๖	จ�านวนนิคมสหกรณ์
ที่บรรลุผลตามหลักเกณฑ์
การจัดนิคมสหกรณ์

๑.๗	ร้อยละของจ�านวนเงิน
กองทุนพัฒนาสหกรณ์	
ที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุน

๑.๘	ร้อยละของจ�านวน
สหกรณ์ได้รับการสนับสนุน
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์	
เพิ่มขึ้น

๑.๑	ขยายการถ่ายทอดองค์
ความรู้การสหกรณ์	การส่ง
เสริม	พัฒนา	และสนับสนุน
ระบบสหกรณ์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมี
คุณภาพ

๑.๒	ขยายเครือข่ายความร่วม
มือและการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานและบุคลากรทั้ง
ภายในประเทศและต่าง
ประเทศ	เพื่อการพัฒนาระบบ
สหกรณ์

๑.๓	เพิ่มศักยภาพให้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์และเงินรายได้
นิคมสหกรณ์	ในบทบาทการ
ส่งเสริม	พัฒนา	และคุ้มครอง
สหกรณ์ให้เข้มแข็ง

๑.๔	ขยายงานและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	
เพื่อสนับสนุนการด�าเนิน
งานของสหกรณ์	และกลุ่ม
เกษตรกร	ให้กว้างขวางและ
ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

๑.๕	เร่งรัดการจัดที่ดินและ
การส่งเสริมอาชีพในพื้นที่
นิคมสหกรณ์

๑.๖	สนับสนุนและคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรทางด้านการเงิน	
การผลิต	การรวบรวม	การ
แปรรูปและการตลาด	ตาม
ศักยภาพและความสามารถ

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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๑.๗	ยกระดับคุณภาพการ
บริการและผลิตภัณฑ์ของ	
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่
มาตรฐาน	และขยายสู่สากล

๒.	เสริมสร้างจิตส�านึก
ความเป็นสหกรณ์	
การมีส่วนร่วม	และ
สนับสนุนการสร้างเครือ
ข่ายพันธมิตรทางด้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	และ
วัฒนธรรม	ให้เข้มแข็งใน
ระบบสหกรณ์

๒.	สมาชิกสหกรณ์	กลุ่ม
เกษตรกร	และประชาชน
ทั่วไปมีความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาในระบบสหกรณ์

๒.๑	จ�านวนเกษตรกร	สมาชิก
สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	ได้
รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ

๒.๒	จ�านวนบุคลากรของ
สหกรณ์	และกลุ่มเกษตรกร	
ได้รับการพัฒนาความรู้ใน
เรื่องอุดมการณ์	หลักการ	และ
วิธีการสหกรณ์	อย่างเข้มข้น

๒.๓	ร้อยละของจ�านวน
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรที่เพิ่มขึ้น

๒.๔	จ�านวนเครือข่ายทาง
ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และ
วัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น

๒.๕	จ�านวนสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร	ได้รับการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ

๒.๑	 สนับสนุน	และส่งเสริม
ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	
สร้างเครือข่ายพันธมิตร	เพื่อ
สร้างโอกาสให้กับองค์กรและ
สมาชิก

๒.๒	รณรงค์	สร้างองค์ความรู้
และความเข้าใจแก่บุคลากร
สหกรณ์	และประชาชนทั่วไป	
ให้เกิดศรัทธาในอุดมการณ์	
หลักการ	และวิธีการสหกรณ์	
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

๒.๓	เสริมสร้างขีดความ
สามารถการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิผลในสหกรณ์	และ
กลุ่มเกษตรกร	ตามหลักการ
สหกรณ์	และหลักธรรมาภิบาล

๒.๔	วางระบบรองรับนโยบาย
ภาครัฐ	และผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติ	รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

๒.๕	สนับสนุนการบัญญัติ
กฎหมายสหกรณ์เพิ่มเติม	
และ	หรือแก้ไขกฎหมาย
สหกรณ์	ข้อบังคับ	ระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างมีส่วนร่วม	
ให้เอื้อต่อการด�าเนินงานของ
สหกรณ์ในสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง
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๓.	สนับสนุนระบบ
สหกรณ์ให้เป็นพลัง
ส�าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับชุมชน	ท้องถิ่น	
และประเทศ

๓.	สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร	เป็นพลังส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคม	ในระดับชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศ

๓.๑	ร้อยละของปริมาณ
ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรเทียบกับผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ	(GDP)

๓.๒	จ�านวนสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร	เข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	
กับชุมชนและท้องถิ่น

 ๓.๑	สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงาน	และหรือสถาบัน
การศึกษาในการศึกษาวิจัย	
ก�าหนดหลักสูตร	และหรือ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
สหกรณ์อย่างเป็นระบบ

๓.๒	ขยายกิจกรรมทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของระบบ
สหกรณ์	พัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมของ
ชุมชน	ท้องถิ่น	และประเทศ

๓.๓	สร้างพันธมิตรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	เพื่อ
การพัฒนาองค์ความรู้ในการ
พัฒนาสหกรณ์

๓.๔	สนับสนุนการศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาการสหกรณ์

๔.	ปรับโครงสร้างองค์กร	
พัฒนาบุคลากร	และ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๔.	เป็นหน่วยงานที่มีขีด
สมรรถนะสูง	และมีความ
พร้อมในการด�าเนินงาน
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ
อย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียม

๔.	ระดับความส�าเร็จของการ
ด�าเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ	
(ร้อยละโดยเฉลี่ย)

๔.๑	สนับสนุนให้เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างกรมส่งเสริม
สหกรณ์	ให้มีความเป็นอิสระ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบสหกรณ์

๔.๒	พัฒนาสมรรถนะและ
สร้างเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ	(Career	path)	อย่าง
เป็นระบบ	เพื่อให้เกิดขวัญ
ก�าลังใจแก่บุคลากรของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์

๔.๓	ศึกษา	วิจัย	ก�าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
สหกรณ์	และขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ

๔.๔	สร้างการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	เพื่อ
ก�าหนดแนวทางตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   

ผลงานโครงการสำ คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์32



อัตรากาลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

รวม ๕,๔๒๘ คน

ขา้ราชการ 

ลกูจา้งประจ า 

พนักงานราชการ 

พนักงานราชการ๑,๕๐๑

ลูกจ้างประจ�า

๙๙๗
ข้าราชการ

๒,๙๓๐

ํ
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ผลการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ ๒



 กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการส่งเสริม แนะนำา สหกรณ์  
จำานวน ๘,๑๗๓ แห่ง สมาชิก จำานวน ๑๑,๔๗๐,๐๑๓ คน สินทรัพย์ 
๒,๓๗๕,๔๗๑.๕๙ ล้านบาท ปริมาณธุรกิจ ๑,๘๕๐.๔๓ ล้านบาท และกลุ่ม 
เกษตรกร จำานวน ๔,๒๑๔ แห่ง สมาชิก จำานวน ๕๘๒,๕๔๖ คน ให้ดำาเนิน
งานตอบสนองความต้องการของสมาชิกทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จำานวน  
๕  แผนงาน ซึง่ผลการดำาเนนิงานสะสมตัง้แต่ ๑ ตลุาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เป็นดังน้ี

  ๑. แผนงานเร่งรดัและช่วยเหลอืประชาชนอย่างเร่งด่วน
โครงการที	่๑	โครงการช่วยเหลอืด้านหนีส้นิสมาชกิสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากอทุกภยั

กจิกรรมหลกัที	่๑	มาตรการช่วยเหลอืหนีส้นิสมาชกิสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรผูป้ระสบอทุกภยั	ปี	๒๕๕๔

	 ๑.	มาตรการช่วยเหลอืหนีส้นิสมาชกิสหกรณ์และ

กลุม่เกษตรกร	ผูป้ระสบอทุกภัย	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	(ปีสดุท้าย)

	 จากอทุกภยัปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์	

และกลุ่มเกษตรกร	 ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ

การเกษตร	ท�าให้ไม่สามารถช�าระหน้ีสินต่อสหกรณ์และ

กลุม่เกษตรกร	ได้ตามปกต	ิรฐับาลจงึให้ความช่วยเหลอืโดย

การพกัช�าระหนีเ้ป็นเวลา	๓	ปี	ซึง่รฐับาลจ่ายดอกเบีย้แทน

ตามอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากสมาชิกตามระยะเวลา

ทีพ่กัช�าระหนี	้ เพือ่ให้สมาชกิมโีอกาสน�าเงนิค่าดอกเบีย้ที่

จะต้องไปช�าระหน้ีน�าไปฟ้ืนฟอูาชพีของตนเองให้มรีายได้

เกดิขึน้	 และเกบ็ออมไว้ช�าระหน้ีในอนาคต	 ส่วนสมาชกิที่

เสยีชีวติในขณะเกดิอทุกภยั	รฐับาลช�าระหนีแ้ทนทัง้จ�านวน	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	มเีป้าหมายให้ความ

ช่วยเหลือในพื้นที่	 ๓๖	 จังหวัด	 ๓๒๔	 สถาบันเกษตรกร 

สมาชกิ	จ�านวน	๒๗,๔๖๙	คน	เป็นเงนิ	๒๐๓.๙๐๗	ล้านบาท	

โดยสามารถเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิก

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้ว	 จ�านวน	 ๒๖,๐๕๙	 คน	 

เป็นเงนิ	๑๙๔.๑๕๕	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	๙๕.๒๒	จาก

เป้าหมาย	๒๐๓.๙๐๗	ล้านบาท

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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	 การพักช�าระหนีเ้กษตรกรรายย่อย	เพ่ือบรรเทาภาระหนีสิ้น

ของสมาชกิสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	 ทีเ่ป็นกลุม่ผูม้รีายได้น้อย

และมีปัญหาการส่งช�าระหนี้	 โดยสถานะหนี้ปกติจะจ่ายชดเชย

ดอกเบีย้ให้ร้อยละ	๓	จ�านวน	๓	ปี	และหนีค้้างช�าระจะจ่ายชดเชย

ดอกเบ้ียร้อยละ	๔	จ�านวน	๓	 ปี	 และจ่ายเงนิทนุหมนุเวยีน	 เพือ่

ฟ้ืนฟอูาชพีแก่สมาชกิ	เพือ่พฒันาอาชพีและเพิม่รายได้ให้แก่สมาชกิ	 

ให้สามารถส่งช�าระหนีใ้ห้สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรได้	 ภายหลงั

จากการเข้าร่วมโครงการ	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ได้เบกิจ่ายงบประมาณ	เพ่ือ

ชดเชยดอกเบีย้ให้สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	แล้ว	จ�านวน	๘๕.๒๗๓	

ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	๙๔.๙๗	จากเป้าหมาย	๘๙.๗๙๒	ล้านบาท

โครงการที	่๒	พกัหนีเ้กษตรกรรายย่อย

กจิกรรมหลักท่ี	 ๒	 ชดเชยดอกเบ้ียให้สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	ตามโครงการพกัหนีเ้กษตรกรรายย่อยและ

ประชาชนผูม้รีายได้น้อยทีม่หีนีค้งค้างต�า่กว่า	๕๐๐,๐๐๐	บาท 

 ๒. แผนงานแก้ปัญหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้
โครงการที	่๓	ส่งเสรมิอาชพีด้านการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

กจิกรรมหลกัที	่๓	ส่งเสรมิอาชพีด้านการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

 ๑.	พฒันาศกัยภาพการผลติ	การตลาด	และการแปรรปูของสถาบนั

เกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้

	 สนับสนุนปัจจัยการผลิต	 การตลาด	 และการแปรรูป	 ให้สมาชิก

สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	ในพืน้ที	่๕	จงัหวดัชายแดนภาคใต้	ประกอบด้วย	

นราธวิาส	ปัตตาน	ียะลา	สงขลา	และสตลู	เพือ่ส่งเสรมิอาชพีการเกษตรของ

สมาชิกเครอืข่ายในการลดต้นทนุการผลติอาหารสตัว์	 การตลาด	 และการ

บรหิารจดัการกลุม่ให้สมาชกิเครอืข่าย	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ได้จัดประชุม	 เพื่อเพิ่มศักยภาพ 

เครอืข่ายกลุม่อาชีพบรูณาการร่วมกนั	๕	 จงัหวดัชายแดนภาคใต้	 จดัอบรม

ถ่ายทอดองค์ความรู	้เทคโนโลยด้ีานการลดต้นทนุอาหารสัตว์	การตลาด	และ

การบรหิารจดัการกลุม่	 ให้สมาชกิสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	จ�านวน	๓๐๘	

คน	คดิเป็นร้อยละ	๑๐๒.๖๗	ของเป้าหมาย	๓๐๐	คน	และสนบัสนนุปัจจยั 

การผลิตให้แก่สถาบันเกษตรกร	 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรผลิต 

อาหารสตัว์	จ�านวน	๓๗	แห่ง	เป็นเงนิ	๑๘,๔๕๐,๐๐๐	บาท	ตามเป้าหมาย
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 ๒.	พัฒนาศกัยภาพการผลิตและการแปรรูปยางพาราของ

สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรในจงัหวดัยะลา

	 จากเหตกุารณ์ความไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาค

ใต้	ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผูป้ลกูยางพาราในพืน้ที	่อาท	ิรายได้

ลดลง	ปัญหาการว่างงาน	จงึรวมกนัจดัตัง้สหกรณ์ขึน้	เพือ่ด�าเนนิ

การรวบรวมน�า้ยางพาราจากสมาชกิ	 แล้วแปรรปูเป็นยางแผ่นรม

ควนั	ซึง่ปัจจบุนัสหกรณ์ได้ขยายการรบัสมาชกิเพิม่	ท�าให้ปรมิาณ

การส่งน�า้ยางเพิม่มากขึน้	 ก�าลงัการผลติทีม่อียูไ่ม่สามารถรองรบั

ผลผลติของสมาชกิได้	 จงึจ�าเป็นต้องจดัหาปัจจยัการผลติเพือ่ให้

รองรับปริมาณน�้ายางที่เพิ่มขึ้น	 และเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ของสมาชกิจากการแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควนั	ยางแท่ง	น�า้ยาง

ข้น	และยางคอมปาวด์	 รวมทัง้	 เป็นการสร้างความเข้มแขง็ให้กบั

สหกรณ์	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ได้สนบัสนนุอปุกรณ์การ

ตลาดและปัจจยัการผลติยางพารา	เพือ่พฒันาศกัยภาพให้สหกรณ์

ในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลาแล้ว	จ�านวน	๔	แห่ง	เป็นเงนิ	๑๒,๙๐๕,๐๐๐	

บาท	ตามเป้าหมาย	

	 ๓.	พฒันาผูน้�าชมุชนและบุคลากรขององค์กรต่าง	ๆ 	

ในชมุชน	๕	จงัหวดัชายแดนภาคใต้

	 จัดอบรมผู้น�าชุมชนและบุคลากรในชุมชนให้มี

ความรู	้ ความเข้าใจ	 ในอดุมการณ์	หลกัการ	 และวธิกีาร

สหกรณ์	 และสามารถถ่ายทอดวถิชีวีติแบบสหกรณ์และ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้บุคลากรในชุมชน	 รวมถึง

ประชาสมัพนัธ์งานสหกรณ์ขยายสูผู่น้�าองค์กรอืน่	ๆ	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	จดัอบรมหลกัสตูร	

“เผยแพร่ความรู้เร่ืองการสหกรณ์สู่ผู้น�าชุมชน”	 และ	

หลกัสูตร	 “ส่งเสรมิพฒันาผูน้�าสหกรณ์อสิลาม”	 ให้ผูน้�า 

ชุมชนและบุคลากรในชุมชนแล้ว	 จ�านวน	 ๓๔๓	 คน	 

คิดเป็นร้อยละ	๑๐๗.๑๙	ของเป้าหมาย	๓๒๐	คน

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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๓. แผนงานส่งเสรมิประสทิธภิาพการผลติ การสร้างมลูค่าภาคการเกษตร 
    และการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

โครงการที	่๔	พฒันาพืน้ทีโ่ครงการหลวง

กจิกรรมหลกัที	่๔	โครงการหลวง

 ๑.	โครงการหลวง

	 แนะน�า	ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	กจิกรรมในรปูแบบสหกรณ์	ในพืน้ทีโ่ครงการ

หลวง	๕	จงัหวดั	ประกอบด้วย	เชยีงราย	เชยีงใหม่	พะเยา	แม่ฮ่องสอน	และล�าพนู	

จ�านวน	๕๓	แห่ง	แบ่งเป็นสหกรณ์	๔๘	แห่ง				กลุม่เกษตรกร	๒	แห่ง	และกลุม่

เตรยีมสหกรณ์	๓	 แห่ง	 โดยจดักจิกรรมเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมกบัชมุชน	 เพือ่

สร้างกระบวนการเรยีนรูแ้ละประยกุต์ใช้รปูแบบของการสหกรณ์ได้ตามเป้าหมาย	

ซึง่มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม	จ�านวน	๒,๖๐๐	คน	รวมทัง้	ให้เงนิอดุหนนุเพือ่การจดัหา

ปัจจยัการผลติและการตลาดทีจ่�าเป็นในการพฒันาธรุกจิสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์

ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่	และแม่ฮ่องสอน	จ�านวน	๕	แห่ง	ในวงเงนิงบประมาณ	

๓,๐๐๓,๗๐๐	บาท	ตามเป้าหมาย

 ๒.	โครงการขยายผลโครงการหลวง

	 แนะน�า	ส่งเสรมิการด�าเนนิกจิกรรม

ในรปูแบบของสหกรณ์	ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง	

๗	จงัหวดั	จ�านวน	๒๙	แห่ง	แบ่งเป็นสหกรณ์	 

๓	 แห่ง	 กลุ่มเกษตรกร	 ๒	 แห่ง	 กลุ่มเตรียม

สหกรณ์	 ๑๓	 แห่ง	 และหมู่บ้าน	 ๑๑	 แห่ง	 

จัดกจิกรรมเสริมสร้างการมส่ีวนร่วมกบัชมุชน	

เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และประยกุต์ใช้ 

รูปแบบของการสหกรณ์ในชุมชน	 จ�านวน	 

๒๙	แห่ง	 รวม	๑๐	ครัง้	 มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม	 

จ�านวน	๓๔๐	 คน	 รวมทั้งสนับสนุนเงินเพื่อ

การจัดหาปัจจัยการผลิตและการตลาดที่

จ�าเป็นในการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่

สหกรณ์ในจงัหวดัน่าน	จ�านวน	๒	แห่ง	เป็นเงนิ	

๑,๖๐๐,๐๐๐	บาท
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 ๓.	โครงการขยายผลโครงการหลวง	เพือ่แก้ปัญหาการปลกูฝ่ินอย่างยัง่ยนื

	 พัฒนาพื้นที่ที่มีปัญหาการปลูกฝิ่นซ�้าซาก	 โดยใช้แนวทางของโครงการ

หลวง	 และหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	 มุง่เสรมิสร้างอาชพีและรายได้บนฐาน

ความรูท้ีส่อดคล้องกบัสภาพภมูสัิงคม	 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและชมุชน	 

รวมท้ัง	 สร้างความมัน่คงของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมบนพืน้ทีส่งูอย่าง

ยัง่ยนืด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วมของชมุชน	โดยแนะน�า	ส่งเสรมิให้ด�าเนนิกจิกรรม

ในรปูแบบของการสหกรณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่	 ตาก	และแม่ฮ่องสอน	 จ�านวน	

๑๐	แห่ง	 ตามเป้าหมาย	 จดักจิกรรมเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมกบัชมุชน	 เพือ่สร้าง

กระบวนการเรยีนรูแ้ละประยกุต์ใช้รปูแบบของการสหกรณ์ในชมุชน	รวม	๑๐	แห่ง	

จ�านวน	๕	ครัง้	มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม	จ�านวน	๑๗๐	คน	ตามเป้าหมาย	และได้ร่วม

ประชมุกบัสถาบันวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู	 (องค์การมหาชน)	 และส�านกังานคณะ

กรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ	(ป.ป.ส.)	จดัท�าแผนปฏบิตักิารโครงการ

ขยายผลโครงการหลวง	เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีปลูกฝ่ินอย่างยัง่ยนื	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๕๘

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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โครงการที	่๕	พฒันาเกษตรกรสูเ่กษตรกรปราดเปรือ่ง	(Smart	Farmer)

กจิกรรมหลกัที	่๕	พฒันาเกษตรกรสูเ่กษตรกรปราดเปรือ่ง	(Smart	Farmer)

 ๑.	 พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง	 เพื่อให้เกษตรกร

สมาชกิมรีายได้เพิม่ขึน้	และพร้อมท่ีจะพฒันาให้มคีณุสมบติัของเกษตรกร

ปราดเปรื่อง	 (Smart	 Farmer)	 มีความรู้เรื่องการเกษตรท่ีตนท�าอยู่	 

มีข้อมูลที่จะใช้ในการประกอบการตัดสินใจผลิตและจ�าหน่าย	 รวมท้ังมี

ความตระหนกัถงึคณุภาพของสนิค้าเกษตรท่ีตนผลติและความปลอดภยั

ต่อผูบ้รโิภคทีจ่ะซือ้สนิค้าของตน	รบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมทีต่น

อาศัยอยู	่และภาคภมูใิจในอาชพีการเกษตรของตน	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ด�าเนนิการในพืน้ที	่๗๗	จงัหวดั	

โดยคดัสรรเกษตรกรสมาชกิกลุม่เป้าหมายทีพ่ร้อมจะพฒันาเป็นต้นแบบ

เกษตรกรปราดเปรือ่งแล้ว	จ�านวน	๓,๐๕๗	คน	คดิเป็นร้อยละ	๑๐๐.๒๓	

ของเป้าหมาย	จ�านวน	๓,๐๕๐	คน	และด�าเนนิการอบรมถ่ายทอดความรู้ 

การสหกรณ์	 ตลอดจนความรู้อื่น	 จ�านวน	 ๓,๐๕๐	 คน	 ตามเป้าหมาย	 

โดยผูเ้ข้ารบัการอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัสหกรณ์เพ่ิมข้ึน	จ�านวน	

๒,๙๑๕	คน	คดิเป็นร้อยละ	๙๖.๘๔	ของผูเ้ข้ารบัอบรม
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 ๔. แผนงานส่งเสรมิสนิค้าด้านการเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร
โครงการที	่๖	พฒันาสนิค้าเกษตรกรสูม่าตรฐาน

กจิกรรมหลกัที	่๖	พฒันาคณุภาพสนิค้าสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรสูม่าตรฐาน

 ๑.	 พัฒนาการผลิตและการรวบรวมผลไม้ของสถาบัน

เกษตรกรสูม่าตรฐาน	GAP

	 ส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้สมาชกิสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	

ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐาน	GAP	 (Good	 Agricultural	

Practices	)		พัฒนาระบบการบริหารจัดการธรุกจิการตลาดผลไม้

ในกลุม่เกษตรกร	รกัษาและขยายตลาดผลไม้ในสถาบนัเกษตรกร	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	มสีถาบนัเกษตรกร	เข้าร่วม

โครงการ	จ�านวน	๙๐	แห่ง	มเีป้าหมายรวบรวมและจ�าหน่ายผลไม้

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๗๐	จากเป้าหมาย	จ�านวน	๔๐,๐๐๐	ตัน	โดย

ได้ด�าเนนิการจดัประชมุเพือ่เสรมิสร้างเครอืข่ายการด�าเนนิธรุกจิ

ผลไม้ในฤดกูารผลติปี	๒๕๕๘	และจดัประชมุเพือ่เสรมิสร้างเครอื

ข่ายการด�าเนนิธรุกจิของสถาบนัเกษตรกรแล้ว	มผีูเ้ข้าร่วมประชมุ	

จ�านวน	๑๘๐	คน	ประสานคูค้่าผลไม้หรอืช่องทางการตลาดสนิค้า

ผลไม้ให้แก่สถาบนัเกษตรกร	จ�านวน	๑๐	แห่ง	ผลการด�าเนนิธรุกจิ

รวบรวมและจ�าหน่ายผลไม้จากสถาบนัเกษตรกร	จ�านวน	๘๙	แห่ง	

รวม	๑๖,๙๔๖	ตนั	คดิเป็นร้อยละ	๔๒.๓๗	ของเป้าหมาย	

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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๕. แผนงานพฒันาเศรษฐกจิระดบัฐานราก
ผลผลติที	่๑	สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรได้รบัการจดทะเบยีนจดัตัง้และส่งเสรมิ

กจิกรรมหลกัที	่๗		ส่งเสรมิและพฒันาองค์กรและเกษตรกร

	 ๑.	ส่งเสรมิสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	ตามระบบ	CPS	

	 การส่งเสรมิสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	ตามระบบ	Cooperative	

Promotion	System	:	CPS	โดยแนะน�า	ส่งเสรมิ	ตดิตาม	และสนบัสนนุ

สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรแล้ว	๑๔,๒๙๘	แห่ง	คดิเป็นร้อยละ	๙๙.๙๑	

ของเป้าหมาย	๑๔,๓๑๑	แห่ง

	 เข้าร่วมประชุมกลุม่สมาชิกในสหกรณ์การเกษตรแล้ว	 จ�านวน	

๒,๑๓๙	แห่ง	คดิเป็น	ร้อยละ	๘๙.๔๖	ของเป้าหมาย	๒,๓๙๑	แห่ง	กลุม่

สมาชกิ	จ�านวน	๒๒,๐๐๘	กลุม่	คดิเป็นร้อยละ	๙๙.๒๑	ของเป้าหมาย	

๒๒,๑๘๔	กลุม่	สมาชกิเข้าประชมุ	๖๖๑,๘๖๔	คน	และเข้าร่วมประชมุ

กลุ่มสมาชกิในสหกรณ์นคิม	 จ�านวน	๗๙	แห่ง	 คดิเป็นร้อยละ	๙๒.๙๔	

ของเป้าหมาย	๘๕	แห่ง	จ�านวนกลุม่สมาชกิ	๑,๖๔๖	กลุม่	คดิเป็นร้อยละ	

๙๑.๖๕	ของเป้าหมาย	๑,๗๙๖	กลุม่	สมาชกิเข้าประชมุ	๕๔,๑๘๐	คน

 ๒.	สร้างระบบคุม้ครองการเงนิของสหกรณ์

	 เพื่อให้สหกรณ์มีแนวทางสร้างระบบคุ้มครองการเงินของสหกรณ์	

จดัหากลไกแก้ไขและให้ความช่วยเหลอืสหกรณ์ยามเกดิวกิฤตการณ์ทางการ

เงินแก่สหกรณ์	 รวมท้ังพัฒนาเกณฑ์การก�ากับดูแลความมั่นคงของสหกรณ	์

ส�าหรบัเป็นเครือ่งมอืขบัเคลือ่นการพฒันาระบบการเงนิของสหกรณ์	 โดยให้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ศึกษารูปแบบการด�าเนินงานและแนวทางการ

เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการเงิน	 ซึ่งได้ 

ศกึษาแล้วเสรจ็เมือ่เดือนพฤษภาคม	๒๕๕๘	นอกจากนี	้

ยังได้จัดประชุมประชาพิจารณ์	 เพื่อประเมินสถานภาพ 

ระบบทางการเงนิของสหกรณ์	(SWOT)	ใน	๔	ภมูภิาค	และจดัเวท	ี

แลกเปลี่ยน	 Forum	 การสร้างกลไกการแก้ไขและพัฒนาเกณฑ์

ก�ากับดูแลความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ในระดับจังหวัด	 

ซึง่ด�าเนนิการแล้ว	 ๑๖	 จังหวัด	 จากเป้าหมาย	 ๗๘	 จังหวัด	 

คดิเป็นร้อยละ	๒๐.๕๑	มผีูเ้ข้าประชมุ	จ�านวน	๑,๒๒๐	คน	
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 ๓.	พฒันาระบบบรหิารความเสีย่งของสหกรณ์ภาคการเกษตร

	 เพือ่พัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงของสหกรณ์ให้ขยาย

ผลในวงกว้าง	ตามยทุธศาสตร์ที	่๓	ของวาระแห่งชาตด้ิานการสหกรณ์	

และพฒันาสหกรณ์ให้สามารถบรหิารจดัการธรุกจิของสหกรณ์อย่าง	

มปีระสทิธภิาพ	 รวมถึงพัฒนาให้ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์และ

บคุลากรของสหกรณ์	มคีวามรูใ้นการบรหิารจดัการธรุกจิของสหกรณ์

และจดัท�าแผนบริหารความเส่ียงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปได้	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	มเีป้าหมายในสหกรณ์ภาค

การเกษตร	 จ�านวน	๓๐	 แห่ง	 โดยประชุมคัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วม

โครงการ	จ�านวน	๓๐	แห่ง	ใน	๓๐	จงัหวดั	และจดัประชมุเชงิปฏบิตัิ

การให้สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการจัดท�าแผนบริหารความเส่ียงในการ

ด�าเนนิธรุกจิสหกรณ์แล้ว	จ�านวน	๓๐	ครัง้	คดิเป็นร้อยละ	๑๐๐	จาก

เป้าหมาย	๓๐	ครัง้	รวมถงึ	ตดิตามให้สหกรณ์น�าแผนบรหิารความเสีย่ง

ไปปฏบิตั	ิ๗๐	ครัง้	คดิเป็นร้อยละ	๗๗.๗๗	จากเป้าหมาย	๙๐	ครัง้

	 ๔.	พฒันาระบบบรหิารความเสีย่งของสหกรณ์นอกภาคเกษตร

	 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ให้ขยาย

ผลในวงกว้าง	 เป็นการขบัเคลือ่นวาระแห่งชาต	ิ ยทุธศาสตร์ท่ี	 ๓	 และ

พฒันาสหกรณ์ให้สามารถบรหิารจดัการธรุกจิการเงนิของสหกรณ์อย่าง

มปีระสทิธภิาพ	ตลอดจนพฒันาให้ข้าราชการและบคุลากรของสหกรณ์

มคีวามรูใ้นการบรหิารจดัการธรุกจิการเงนิและจดัท�าแผนบรหิารความ

เสีย่ง	สามารถถ่ายทอดองค์ความรูต่้อไปได้	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	มเีป้าหมายในสหกรณ์นอกภาค

การเกษตร	จ�านวน	๓๐	แห่ง	 โดยได้ประชมุคดัเลอืกสหกรณ์ทีเ่ข้าร่วม

โครงการแล้ว	จ�านวน	๓๐	แห่ง	ใน	๒๗	จงัหวดั	และจดัประชมุเชงิปฏบิตัิ

การให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจัดท�าแผนบริหารความเส่ียงในการ

ด�าเนนิธรุกจิสหกรณ์แล้ว	จ�านวน	๒๗	ครัง้	 คดิเป็นร้อยละ	๑๐๐	จาก

เป้าหมาย	๒๗	ครัง้	 รวมถงึตดิตามให้สหกรณ์น�าแผนบรหิารความเสีย่ง

ไปปฏบิตั	ิ๖๙	ครัง้	คดิเป็นร้อยละ	๘๕.๑๙	จากเป้าหมาย	๘๑	ครัง้

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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	 ๕.	ส่งเสรมิสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรสูค่ณุภาพ

 	 ๕.๑	พฒันาสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรสูม่าตรฐาน	

(บรูณาการกรม)

	 	 จัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 โดย

แนะน�า	ส่งเสรมิ	และพฒันาสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	เพือ่วดั

ความเป็นสถาบนัสหกรณ์และประเมนิศกัยภาพการด�าเนนิงาน

ของสหกรณ์เบื้องต้น	 รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาการจัดระดับ

มาตรฐานสหกรณ์เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นแก่เจ้าหน้าท่ีของกรม 

ส่งเสรมิสหกรณ์ในการแบ่งระดบัสหกรณ์	

	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	แนะน�า	 ส่งเสรมิ

สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้ว	จ�านวน	

๓,๗๑๑	แห่ง	 โดยมกีลุม่เกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	จ�านวน	

๑,๗๖๕	แห่ง

 	 ๕.๒	 การพัฒนาสหกรณ์และกลุ ่ม

เกษตรกรสูด่เีด่น

	 	 คดัเลือกเกษตรกรจากสถาบนัเกษตรกร

และสหกรณ์ดเีด่นแต่ละสาขาอาชพีและประเภท	เพือ่

ยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่น

ให้ปรากฏต่อสาธารณชนและเป็นตัวอย่างแก่สถาบนั

เกษตรกร								

	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ด�าเนนิ

การในพืน้ที	่๗๗	จงัหวดั	โดยแนะน�า	ส่งเสรมิสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร	 ตามแผนพัฒนาและส่งเสริมสู่

สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรดีเด่นแล้ว	จ�านวน	๙๓๖	ครัง้	 

ตามเป้าหมาย	 และด�าเนินการจัดประชุมคณะ

กรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น

ระดบัภาค
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 ๖.	ขบัเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

มคีวามเข้มแขง็	มัน่คง	ยัง่ยนื	พึง่พาตนเองได้	และแก้ไขปัญหา

ความเดอืดร้อนของสมาชกิ	 โดยการน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงมาประยกุต์ใช้	ในการด�าเนนิงานของสหกรณ์และกลุม่

เกษตรกร	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ด�าเนินการในพื้นที่	 

๗๗	จงัหวดั	โดยเข้าแนะน�า	ส่งเสรมิสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	

ที่เข้าร่วมโครงการ	 ให้ด�าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงแล้ว	 จ�านวน	๓๙๐	แห่ง	 ตามเป้าหมาย	 จัดอบรมให้

ความรู้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงแก่กรรมการและฝ่ายจัดการ

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	จ�านวน	๓๙๐	คร้ัง	ตามเป้าหมาย	

มผีูเ้ข้าอบรม	จ�านวน	๗,๘๙๖	คน	คดิเป็นร้อยละ	๑๐๑	ของ 

เป้าหมาย	 ๗,๘๐๐	 คน	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง 

เครอืข่ายเศรษฐกจิพอเพยีงแล้ว	จ�านวน	๑๕๖	ครัง้	คดิเป็นร้อยละ	

๑๐๐	ของเป้าหมาย	๑๕๖	คร้ัง	มผู้ีเข้าประชมุ	จ�านวน	๓,๒๒๗	คน 

คดิเป็นร้อยละ	๑๐๓	ของเป้าหมาย	๓,๑๒๐	คน	และสนบัสนนุ

เงิน	 เพื่อขับเคลื่อนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให ้

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม 

โครงการแห่งละ	 	๒๐,๐๐๐	บาท		 

จ�านวน	 ๓๙๐	 แห่ง	 เป็นเงิน	 

๗,๘๐๐,๐๐๐	บาท	ตามเป้าหมาย

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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 ๗.	 พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่ที่มี

ศกัยภาพ	(บรูณาการกระทรวง)

	 เพือ่ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	 ให้ประชาชนและเกษตรกรใน

พืน้ท่ีทีเ่ข้าร่วมโครงการ	มคีวามรู	้ ความเข้าใจเกีย่วกบัสหกรณ์	

หลกัเกณฑ์การจดัตัง้สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	และการด�าเนนิ

ธรุกจิในรปูแบบสหกรณ์	อนัจะก่อให้เกดิการรวมกลุม่กนัด�าเนนิ

กจิกรรมตามอดุมการณ์	หลกัการ	และวธิกีารสหกรณ์	โดยอบรม

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์	 หลักการ	 วิธีการสหกรณ์	

และแนวทางด�าเนนิธรุกจิในรูปแบบสหกรณ์แก่กลุ่มเป้าหมาย

แล้ว	จ�านวน	๓,๒๗๔	คน	คดิเป็นร้อยละ	๑๒๓.๐๘	ของเป้าหมาย	

๒,๖๖๐	 คน	 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

สหกรณ์เพิม่ขึน้	จ�านวน	๒,๒๐๑	คน

 ๘.	จดัทีด่นิในเขตนคิมสหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๕๘	–	๒๕๖๑

	 การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์	 เป็นการด�าเนินการจัด

ท่ีดินให้ราษฎรตามพระราชบัญญตัจิดัท่ีดนิเพือ่การครองชพี	พ.ศ.	

๒๕๑๑	 เพือ่ให้สมาชิกทีไ่ม่มทีีด่นิท�ากนิหรอืมไีม่เพยีงพอต่อการ

ครองชีพ	 ได้มีทีด่นิท�ากนิเป็นของตนเอง	 เมือ่เกษตรกรผ่านการ

คดัเลอืกให้เข้าเป็นสมาชกินคิมสหกรณ์แล้ว	จะได้รบัจดัสรรทีด่นิ

ให้เข้าท�าประโยชน์	และออกหนังสอือนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์ใน

ท่ีดินนคิมสหกรณ์	(กสน.๓)	และเมือ่สมาชกิได้เข้าท�าประโยชน์และ

ปฏบิตัคิรบถ้วนตามระเบียบกฎหมายแล้ว	 กรมส่งเสรมิสหกรณ์	 

จะออกหนงัสอืแสดงการท�าประโยชน์	(กสน.๕)	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ด�าเนนิการในนคิมสหกรณ์	

จ�านวน	๓๐	แห่ง	 ในพืน้ที	่ ๒๐	 จงัหวดั	 ออกหนงัสอือนญุาตให้

เข้าท�าประโยชน์ในทีด่นิท�ากนิ	 (กสน.๓)	 ให้สมาชิกนิคมสหกรณ์	 

ทีแ่สดงความประสงค์แล้ว	 จ�านวน	๖๔๖	คน	พืน้ที	่ ๖,๒๗๖	 ไร่	 

คิดเป็นร้อยละ	๕๗.๐๕	 ของเป้าหมาย	๑๑,๐๐๐	 ไร่	 และออก

หนงัสอืแสดงการท�าประโยชน์	(กสน.๕)	ให้กบัสมาชกินคิมสหกรณ์

ทีป่ฏบิตัติามเงือ่นไขครบถ้วน	จ�านวน	๑,๑๗๑	คน	พืน้ท่ี	๑๒,๗๑๘	ไร่	

คิดเป็นร้อยละ	๕๗.๘๑	ของเป้าหมาย	๒๒,๐๐๐	ไร่
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	 ๙.	 การจัดท�าฐานข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินในเขตนิคม

สหกรณ์

	 รัฐบาลก�าหนดนโยบายให้ราษฎรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

ในทีด่นิท�ากนิเป็นของตนเอง	 การออกเอกสารสทิธใิห้แก่สมาชกิ

นคิมสหกรณ์	 จงึจ�าเป็นต้องจดัท�าฐานข้อมลูแผนที	่ แปลงทีด่นิใน

เขตนคิมสหกรณ์ให้ครบถ้วน	ถกูต้องเป็นปัจจบุนั	เพือ่น�าข้อมลูไป

ใช้บรหิารจดัการทีด่นิในเขตนคิมสหกรณ์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	มเีป้าหมายจดัท�าฐานข้อมลู 

แผนที่	 แปลงที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์	 จ�านวน	 ๙,๗๘๐	 แปลง	 

จดัท�าฐานข้อมลูแผนทีแ่ล้ว	จ�านวน	๖,๓๗๐	แปลง	คดิเป็นร้อยละ	

๖๕.๑๔	ของเป้าหมาย

กจิกรรมหลกัที	่๘	การพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

 ๑.	 การส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี

	 เพือ่เสรมิสร้างความรู	้ทกัษะด้านการสหกรณ์	และสร้างลกัษณะนสิยั

ท่ีสอดคล้องกับอุดมการณ์สหกรณ์	 สร้างจิตส�านึกการท�างานร่วมกันให้เด็ก

นกัเรยีนและประชาชน	จนสามารถน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนัได้

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ได้เข้าแนะน�า	ส่งเสรมิ	กจิกรรมสหกรณ์

นกัเรยีนตามพระราชด�าร	ิให้แก่โรงเรยีนใน	๔๙	จงัหวดั	๒	พืน้ทีแ่ล้ว	จ�านวน	

๔๕๕	แห่ง	คดิเป็นร้อยละ	๑๐๐	ของเป้าหมาย	๔๕๕	แห่ง	เข้าแนะน�า	ส่งเสรมิ

กลุม่อาชพีตามพระราชด�าร	ิ ให้สามารถด�าเนนิกจิกรรมตามวตัถปุระสงค์ของ

กลุม่	จ�านวน	๖๒	กลุม่	คดิเป็นร้อยละ	๑๐๐	ของเป้าหมาย	๖๒	กลุม่	รวมทัง้	 

จดักจิกรรมทศันศกึษาให้แก่นกัเรยีนทีเ่ป็นคณะกรรมการสหกรณ์	ผูส้งัเกตการณ์	 

และครทูีร่บัผดิชอบกจิกรรมสหกรณ์	 จ�านวน	๓๙	ครัง้	 มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม	

๖,๒๙๔	คน	จดักจิกรรมการประกวดการบนัทกึรายงานการประชมุ	และการ

บนัทกึบญัชสีหกรณ์ภายในจังหวดั	จ�านวน	๔๕	คร้ัง	มผู้ีเข้าร่วมกจิกรรม	จ�านวน	

๒,๐๒๘	คน	จดักจิกรรมการประกวดการออมของนกัเรียน	“สุดยอดเด็กดี	มเีงิน

ออม”	จ�านวน	๕	ครัง้	มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม	จ�านวน	๘๙	คน		และให้เงนิอดุหนนุ

เพือ่ปรบัปรงุอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรยีนแล้ว	จ�านวน	๑๖๐	แห่ง	เป็นเงนิ	

๑๒,๖๘๙,๐๐๐	บาท	คดิเป็นร้อยละ	๑๐๐	ของเป้าหมาย	๑๖๐	แห่ง

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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	 ๒.	ออมความด	ีเพือ่เฉลมิพระเกยีรต	ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี

	 เพือ่รณรงค์ให้สมาชกิสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	เยาวชน	และประชาชน	รกัการออมเป็นประจ�าสม�า่เสมอ	

และให้ความส�าคญักบัการสะสมเงนิทนุจากภายในสหกรณ์อย่างต่อเนือ่ง	ตามหลกัการพึง่พาตนเอง			

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ได้คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการออมความดี	 จากโรงเรียนใน	 

๔๙	จงัหวดั	๒	พืน้ที	่จ�านวน	๔๕๕	แห่ง	โดยมนีกัเรยีนเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๒๗,๓๗๒	คน	คดิเป็นร้อยละ	๑๐๐.๒๖		 

ของเป้าหมาย	๒๗,๓๐๐	คน

	 ๓.	โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

	 แนะน�า	 ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นท่ีโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร	ิ ให้สามารถด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ช่วยเหลอืสมาชกิทัง้ในด้าน

เศรษฐกจิและสงัคม	ให้มคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ได้แนะน�า	 ส่งเสรมิสหกรณ์และ

กลุม่เกษตรกร	 เกีย่วกบัอดุมการณ์	 หลกัการ	 และวธิกีารสหกรณ์	 แล้ว	

จ�านวน	๖๘	 แห่ง	 แบ่งเป็นสหกรณ์	 ๖๗	 แห่ง	 กลุ่มเกษตรกร	๑	 แห่ง	

และส่งเสรมิให้ชาวบ้านในพืน้ท่ีเกดิการรวมกลุม่แล้ว	 ๒๒	กลุม่	 คดิเป็น 

ร้อยละ	 ๑๐๐	 ของเป้าหมาย	 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 ๖๙๘	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 ๑๐๕.๗๖	 ของเป้าหมาย	 ๖๖๐	 คน	 รวมท้ังจดัเวทชีาวบ้านและ 

จัดประชมุเชงิปฏิบตักิาร	 เพือ่ร่วมกนัจดัท�าและทบทวนแผนกลยทุธ์การ 

พฒันาสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	จ�านวน	๖๘	ครัง้	 คดิเป็นร้อยละ	๑๐๐ 

ของเป้าหมาย	มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม	๒,๐๔๐	คน	คดิเป็นร้อยละ	๑๐๐	ของ	

เป้าหมาย	 และให้เงินอุดหนุน	 เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพ้ืนที่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 จ�านวน	 ๓๙	 แห่ง	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 ๘๘.๐๙	 ของเป้าหมาย	 เป็นเงิน	 ๙,๙๕๒,๗๓๑	บาท	 คิดเป็น 

ร้อยละ	๙๒.๘๕	ของเป้าหมาย	๑๐,๗๖๓,๕๐๐	บาท
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	 ๕.	พฒันาอาชพีในลุม่น�า้ปากพนงั

	 สนบัสนนุความรูด้้านการบรหิารจดัการ	และสนบัสนนุอปุกรณ์การตลาด

ให้แก่สถาบนัเกษตรกรในพืน้ท่ีโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิต่อการสร้าง

ศักยภาพการด�าเนนิธรุกจิและการบรหิารสมาชกิสหกรณ์	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ได้สนบัสนนุเงินอดุหนนุ	 เพ่ือพัฒนาอาชพีในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น�า้ปากพนงั 

อันเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิแก่สถาบันเกษตรกรในจงัหวดันครศรธีรรมราชแล้ว	๒	แห่ง	เป็นเงนิ	๓,๐๐๐,๐๐๐	บาท

 ๔.	 โครงการตามพระราชประสงค์หบุกะพง	ศนูย์

สาธติสหกรณ์โครงการหบุกะพง

	 แนะน�า	 ส่งเสริม	 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน

พืน้ท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	ให้สามารถด�าเนิน

กจิกรรมโดยใช้หลักการของสหกรณ์	 เพ่ือช่วยเหลือสมาชกิ

ทัง้ในด้านเศรษฐกจิและสงัคม	ให้มคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้									

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ได ้ด�าเนิน

การในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	 โดยการแนะน�า	 ส่งเสริม	

สหกรณ์	 ๑	 แห่ง	 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศูนย์สาธิต

สหกรณ์โครงการหุบกะพง	 ตามแผนแม่บทโครงการ 

พระราชประสงค์หบุกะพง

	 ๖.	บรูณาการกระทรวงของส�านกัราชเลขาธกิาร

	 สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	 ได้รับการแนะน�า	 ส่งเสริม	 

ให้สามารถด�าเนนิการและจดักจิกรรมทัง้ในด้านส่งเสริมอาชพีและการพัฒนาคณุภาพชวีติสมาชกิได้อย่างต่อ

เน่ือง	เพือ่ส่งเสรมิความเป็นอยูท่ีด่ขีองสมาชกิ	รวมทัง้ให้เงนิอดุหนนุเพือ่พฒันาศกัยภาพสหกรณ์ในพืน้ทีโ่ครงการ 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ						

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	มเีป้าหมายเข้าแนะน�า	 ส่งเสริม	 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 จ�านวน	 

๖	แห่ง	ในพืน้ท่ี	๖	จงัหวดั	คอื	แม่ฮ่องสอน	เชยีงใหม่	ระยอง	จนัทบรุ	ีสระแก้ว	

และเลย	โดยแนะน�า	ส่งเสรมิสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรแล้ว	๕	แห่ง	รวมถงึ	

จดัเวทชีาวบ้าน	จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร	จดัสมัมนา	เพือ่ร่วมกนัหาแนวทาง

น�ารปูแบบสหกรณ์ไปปรับใช้ให้เกดิประโยชน์แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ

แล้ว	๗	ครัง้	มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม	จ�านวน	๒๑๐	คน	ตามเป้าหมาย	และจดัเวที

ชาวบ้าน	จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร	เพือ่ร่วมกนัจดัท�าและทบทวนแผนกลยทุธ์

การพฒันาสหกรณ์โดยใช้รปูแบบการสหกรณ์แล้ว	๖	ครัง้	มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม	

จ�านวน	๑๘๐	คน	ตามเป้าหมาย

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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	 ๘.	คลนิกิเกษตรเคลือ่นทีใ่นพระบรมราชปูถมัภ์	

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร

	 เพือ่ให้การด�าเนนิโครงการอนัเนือ่งมาจากพระ

ราชด�าร	ิของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ	รวดเรว็	เกดิผลสมัฤทธิ	์และสอดคล้องตาม

นโยบายของกระทรวงฯ	คอื	ให้เกษตรกรได้รบัการแนะน�า

ส่งเสรมิด้านการสหกรณ์เพือ่พฒันาให้มคีวามเป็นอยูท่ีด่ี	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	 ได้ให้บรกิารแก่

เกษตรกรในพืน้ที	่ ๗๗	 จงัหวดั	 โดยบูรณาการกบัหน่วย

งานทีเ่ก่ียวข้อง	เข้าร่วมจดักจิกรรมคลนิกิสหกรณ์เคลือ่นที	่

ซึง่ประกอบด้วยการจดันิทรรศการ	การให้ค�าปรกึษา	ตอบ

ปัญหาชงิรางวลั	จ�านวน	๒๖๙	ครัง้	คดิเป็นร้อยละ	๘๖.๒๑	

ของเป้าหมาย	๓๑๒	ครัง้

	 ๗.	สายใยรกัแห่งครอบครวัในพระราชปูถมัภ์	

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร

	 แนะน�า	 ส่งเสริมความรู้ด้านการรวมกลุ่ม

และการบริหารจัดการกลุ ่มในรูปแบบสหกรณ	์ 

ในพื้นที่โครงการ	 ๕๖	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๖๙.๑๔	 

ของเป้าหมาย	๘๑	แห่ง	เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติสมาชกิ

ให้มคีวามเป็นอยูท่ีด่	ี โดยบรูณาการร่วมกบัหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้อง	 เพือ่ให้การด�าเนนิโครงการเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ	จ�านวน	๑๒๐	ครัง้	คดิเป็นร้อยละ	๗๕	

ของเป้าหมาย	๑๖๐	ครัง้
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	 ๙.	อนุรกัษ์พนัธุกรรมพชืตามพระราชด�าร	ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยาม

บรมราชกมุารี

	 แนะน�า	ส่งเสรมิความรูก้ารสหกรณ์	การอนรุกัษ์และการใช้ประโยชน์พนัธกุรรม

พชื	 ส่งเสรมิการรวมกลุม่ด�าเนนิกจิกรรมเพิม่มลูค่า	 สร้างรายได้	 และจดัท�าแปลงสาธติ

รวบรวมพันธุกรรมพืชท้องถ่ิน	 โดยแนะน�า	 ส่งเสริมการสหกรณ์ให้ประชาชนในพื้นที	่

๓๐	จงัหวดั	๕๑	แห่ง	ส่งเสรมิความรูด้้านสหกรณ์	พฒันาอาชพี	อนรุกัษ์และใช้ประโยชน์

พนัธกุรรมพชืแก่สมาชกิสหกรณ์ในโครงการ	จ�านวน	๕๑	รุน่	ตามเป้าหมาย	มผีูเ้ข้าร่วม

กจิกรรม	๑,๕๗๙	คน	คดิเป็นร้อยละ	๑๐๓.๒๐	ของเป้าหมาย	๑,๕๓๐	คน	และส่งเสรมิ	

การจดัท�าแปลงสาธติพนัธกุรรมพชื	เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูข้องชมุชน	จ�านวน	๕๐	แปลง	

คดิเป็นร้อยละ	๑๐๐	ของเป้าหมาย

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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 ๑๐.	บรหิารจดัการพชือาหาร	(แปลงหญ้า)

	 ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	ความรู	้ความเข้าใจในการ

บรหิารจดัการอาหารสตัว์	 (แปลงหญ้า)	 ให้กบัสมาชกิ

ของสหกรณ์โคนม	โดยการเรยีนรูจ้ากแปลงหญ้าสาธติ	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	มเีป้าหมายใน

พืน้ทีจ่งัหวดัสกลนคร	โดยแนะน�า	ส่งเสรมิการบรหิาร

จดัการแปลงหญ้าสาธติของสหกรณ์โคนมแล้ว	๒	แห่ง	

ตามเป้าหมาย	ได้แก่	สหกรณ์โคนมวารชิภูม	ิจ�ากดั	และ

สหกรณ์โคนมภพูานสกลนคร	จ�ากดั
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 ๑๒.	 ประชุมพัฒนากลุ ่มอาชีพในถิ่น

ทรุกนัดาร

	 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพใน

ถิน่ทรุกนัดาร	ตามพระราชด�าร	ิให้สามารถด�าเนนิ

กจิกรรมตามวตัถปุระสงค์ของกลุม่ได้อย่างต่อเนือ่ง

ในรูปแบบของการบริหารจัดการแบบสหกรณ	์

โดยคัดเลือกสมาชิกกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัด

ฉะเชงิเทราและสกลนคร	 เข้าประชมุสมัมนาแล้ว 

จ�านวน	๘๐	 คน	 ตามเป้าหมาย	 และจัดประชุม 

สัมมนาสมาชกิกลุ่มอาชพีแล้ว	 ๒	 รุ่น	 มผู้ีเข้าร่วม

กจิกรรม	๘๐	คน	ตามเป้าหมาย

กิจกรรมหลักที่ ๙ การพัฒนาศักยภาพ

	 ๑๑.	สมัมนาครสูอนวชิาสหกรณ์

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ด�าเนนิการจดัประชมุสมัมนาครผููส้อนวชิาสหกรณ์นกัเรยีนในโรงเรยีนตาม

โครงการพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดารตามพระราชด�าร	ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราช

กมุาร	ี เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากคูม่อืการจดัการเรยีนรูก้ารสหกรณ์ในสถานศกึษา	 แลกเปลีย่นประสบการณ์

การด�าเนนิกจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีน	 รวมถงึรบัทราบปัญหา	 อปุสรรคการส่งเสริมกจิกรรมสหกรณ์นกัเรียนใน

โรงเรยีน	จ�านวน	๔	รุน่	ใน	๔	ภมูภิาค	ดงันี้	

	 รุน่ที	่๑	ภาคกลาง	เมือ่วนัที	่๒๗	–	๒๙	ธนัวาคม	๒๕๕๗	ณ	โรงแรมเอสด	ีอเวนวิ	กรงุเทพฯ	

	 รุน่ที	่๒	ภาคเหนอื	เมือ่วนัที	่๑๓	–	๑๕	มนีาคม	๒๕๕๘	ณ	โรงแรมเชยีงใหม่ออคดิ	จงัหวดัเชยีงใหม่			

	 รุน่ที	่๓	ภาคใต้	เมือ่วนัที	่๒๐	–	๒๒	มนีาคม	๒๕๕๘	ณ	โรงแรมหาดใหญ่รามา	จงัหวดัสงขลา	

	 รุน่ที	่๔	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เมือ่วนัที	่๒๗	–	๒๙	มนีาคม	๒๕๕๘	ณ	โรงแรมโฆษะ	จังหวดัขอนแก่น	

มผีูเ้ข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๔๑๕	คน	ประกอบด้วย	ครผููร้บัผดิชอบกจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีนในโรงเรยีน	วทิยากร	

และผูส้งัเกตการณ์	

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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กจิกรรมหลกัที	่๙	การพฒันาศกัยภาพสมาชกิสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

 ๑.	การพฒันาศกัยภาพสมาชกิสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

	 พฒันาบคุลากรสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	ให้มคีวามรู	้ความเข้าใจ

งานสหกรณ์	อดุมการณ์	หลกัการ	และวิธีการสหกรณ์	เสรมิสร้างและพฒันา

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 ให้มีส่วนร่วมคิด	 ร่วมด�าเนินการ	 ร่วมรับผล

ประโยชน์	 โดยจัดอบรมเกษตรกรและสมาชกิสหกรณ์ให้ได้รบัการพฒันา

ศกัยภาพ	จ�านวน	๔	หลกัสตูร	คอื	พฒันาความรู	้บทบาทหน้าทีข่อง

ผู้น�าสหกรณ์เนือ่งในวนัพชืมงคล	พฒันาศกัยภาพผูน้�าสหกรณ์	ครสูอน

วชิาการสหกรณ์ในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานพืน้ทีเ่ขตการศกึษา	 และ

พฒันาสหกรณ์สูม่าตรฐาน	โดยจดัอบรมทัง้	๔	หลกัสตูรแล้ว	จ�านวน	๓๙,๗๐๔	คน	คดิเป็นร้อยละ	๑๑๓.๐๒	

ของเป้าหมาย	๓๕,๑๓๐	คน
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	 ๒.	 การพัฒนาผู ้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์

	 เพื่อให้ผู ้ตรวจสอบกิจการ	 มีความรู	้

ความเข้าใจในการตรวจสอบ	ก�ากบั	ดแูลสหกรณ์

ให้ด�าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ	 ข้อบังคับ	

และกฎหมายสหกรณ์	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ได้จัด

ฝึกอบรมโครงการการพฒันาผูต้รวจสอบกจิการ

สหกรณ์	 ให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ	์

ให้สามารถน�าความรู้เรื่องผู้ตรวจสอบกิจการไป

ปฏบิติังานได้อย่างถกูต้อง	 เหมาะสมตามกรอบ

ของกฎหมาย	ซึง่มผีูเ้ข้าอบรม	จ�านวน	๙๐๒	คน	

คดิเป็นร้อยละ	๑๑๒.๗๕	ของเป้าหมาย	๘๐๐	คน

	 ๓.	การเสรมิสร้างความเข้มแขง็กลุม่เกษตรกร

	 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร

และเกษตรกรสมาชิก	 โดยใช้หลักการและวิธีการสหกรณ์	

ควบคูก่บัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	พฒันาตวัแบบ

กลุ่มเกษตรกรดีเด่น	 เพิ่มพูนความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร	 เพิ่ม

สมรรถนะการด�าเนินงานของกลุ่ม	 เพิ่มพลังการออมเพื่อ

สะสมทุน	 และพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่ม

เกษตรกรให้มีคุณภาพ	 และตอบสนองความต้องการของ

สมาชกิมากยิง่ขึน้	โดยได้ด�าเนนิการจดัประชมุคณะกรรมการ

กลุม่เกษตรกร	เพือ่ส่งเสรมิการจดัท�าแผนกลยทุธ์แล้ว	๑๕๕	รุ่น	

จ�านวน	๑,๖๘๖	คน	คดิเป็นร้อยละ	๑๐๙.๔๘	ของเป้าหมาย	

๑,๕๔๐	 คน	 และจัดประชุมสมาชิกกลุ่มเกษตรกร	 เพ่ือให้ 

ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบับทบาทหน้าที	่ การมอีดุมการณ์

ร่วมกนั	ประโยชน์ของการรวมกลุม่	เสรมิสร้างการมส่ีวนร่วม	

และส่งเสรมิการระดมทนุ	จ�านวน	๑๗๕	รุน่	รวม	๔,๖๔๕	คน	 

คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๕๔	ของเป้าหมาย	๔,๖๒๐	คน

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   

ผลงานโครงการสำ คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์56



	 ๔.	ประชมุคณะกรรมการกลางกลุม่เกษตรกร

	 เพื่อให้คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร	 ได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดการส่งเสริม	

พฒันา	และแก้ไขปัญหากลุม่เกษตรกร	เพือ่ให้กลุม่เกษตรกร	ได้น�าความรู้ไปพัฒนาการประกอบ

อาชพี	สร้างเครอืข่ายให้กลุม่เกษตรกรท้องถิน่	โดยจดัประชมุคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร	

ระดบัอ�าเภอแล้ว	๑๕๘	ครัง้	คดิเป็นร้อยละ	๑๐๒.๖๐	ของเป้าหมาย	๑๕๔	ครัง้	และจดัประชมุ

คณะกรรมการกลางกลุม่เกษตรกร	ระดบัจงัหวดัแล้ว	๒๒๒	ครัง้	คดิเป็นร้อยละ	๙๖.๑๐	ของ 

เป้าหมาย	๒๓๑	ครัง้
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กจิกรรมหลกัที	่๑๐	ส่งเสรมิสหกรณ์สูค่วามเข้มแขง็

 ๑.	 ส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง	 เป็นกิจกรรมเร่งรัดให้สู่เป้าหมายเป็นรูปธรรม	 โดยด�าเนินงาน	 

๔	ด้าน	คอื

	 	 ๑.๑	 สหกรณ์ท่ีได้รับการส่งเสริมอยู่ในระดับเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ	 ในระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ	๗๐	สหกรณ์ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิและอยูใ่นระดบัดเีด่นแห่งชาต	ิ จ�านวน	๕๖๐	สหกรณ์	คดิเป็นร้อยละ	

๗๘.๘๗	ของเป้าหมาย	๗๑๐	แห่ง

	 	 ๑.๒	สหกรณ์ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิและด�าเนนิงานตามหลกัธรรมาภบิาลรวมถงึมกีารควบคมุภายใน

อยูใ่นระดบัดขีึน้ไป	สหกรณ์ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิและด�าเนนิงานตามหลกัธรรมาภบิาลรวมถงึมกีารควบคมุภายใน

ระดบัดขีึน้ไป	จ�านวน	๑,๔๓๑	สหกรณ์	คดิเป็นร้อยละ	๑๐๐.๗๗	ของเป้าหมาย	๑,๔๒๐	แห่ง

	 	 ๑.๓	 สหกรณ์ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิมรีะดบัการมส่ีวนร่วมของสมาชกิในการด�าเนนิธรุกจิไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ	๗๐	 สหกรณ์ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิและมรีะดบัการมส่ีวนร่วมของสมาชกิในการด�าเนนิธรุกจิตามเกณฑ์	

จ�านวน	๖๓๘	สหกรณ์	คดิเป็นร้อยละ	๘๙.๘๖	ของเป้าหมาย	๗๑๐	แห่ง

	 	 ๑.๔	สหกรณ์ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิสามารถแก้ไขปัญหาการขาดทนุในการด�าเนนิธรุกจิให้ไม่ขาดทนุ

และหรอืขาดทนุลดลง	สหกรณ์ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิและสามารถแก้ไขปัญหาการขาดทนุในการด�าเนนิธรุกจิ	จ�านวน	

๑๔๒	สหกรณ์	คดิเป็นร้อยละ	๙๑.๐๓	ของเป้าหมาย	๑๕๖	แห่ง

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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ผลผลติที	่๒	:	สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	ได้รบัการพฒันาการด�าเนนิธรุกจิ

กจิกรรมหลกัที	่๑๑	ส่งเสรมิและพฒันาธรุกจิของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

๑.	 ส่งเสรมิเพือ่ยกระดบัการจดัชัน้มาตรฐานสหกรณ์ภาค

การเกษตรและกลุม่เกษตรกร

		 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาธรุกจิสหกรณ์ภาคการเกษตร

และกลุ่มเกษตร	 ยกระดับผลการจัดชั้นให้ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานทีส่งูขึน้	 และเสรมิสร้างองค์ความรูแ้ก่เจ้าหน้าที่	

ส่งเสริมสหกรณ์	 เพ่ือน�าไปส่งเสริมให้สหกรณ์ภาค

การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	 มีความเข้มแข็งและเป็นองค์กรทางธุรกิจท่ีเป็นท่ีพ่ึง

ของมวลสมาชิกได้อย่างยั่งยืน

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	มีเป้าหมายด�าเนินการในสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร	 จ�านวน	๓๕๑	 แห่ง	 โดยการแนะน�า	 

ส่งเสริม	พัฒนาการด�าเนินธุรกิจแล้ว	๓๓๕	แห่ง	

คิดเป็นร้อยละ	๙๕.๔๔	ของเป้าหมาย

	 ๒.	 เพิ่มศักยภาพการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์นอกภาค

การเกษตร

	 เพื่อประเมินสถานภาพการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์	

และระดมแนวคิด	 เพื่อหาแนวทางพัฒนาระบบการด�าเนินธุรกิจของ

สหกรณ์	 พฒันาสหกรณ์ให้สามารถบรหิารจดัการธรุกิจการเงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 และพัฒนาความรู้การบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์

แก่ข้าราชการกรมส่งเสรมิสหกรณ์และบคุลากรของสหกรณ์	ให้สามารถ

ถ่ายทอดองค์ความรูต่้อไปได้	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร	 

เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๒๕	แห่ง	โดยจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารให้สหกรณ์

จดัท�าแผนธรุกจิแล้ว	๒๔	ครัง้	คดิเป็นร้อยละ	๙๖	ของเป้าหมาย	๒๕	ครัง้	

และสหกรณ์ได้ท�าแผนบรหิารจดัการธรุกจิแล้ว	๒๔	แห่ง	คดิเป็นร้อยละ	

๙๖	ของเป้าหมาย
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	 ๓.	พฒันาเครอืข่ายการเงนิในระบบสหกรณ์

	 เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์	 เชื่อมโยงเครือข่ายการเงินในระบบ

สหกรณ์	และสร้างองค์ความรูก้ารเชือ่มโยงเครอืข่ายทางการเงนิในสหกรณ์	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ได้จดัเวทปีระชมุระดบัจงัหวดั	เพือ่ชีแ้จงสภาพปัญหาของสหกรณ์ทีข่าด

สภาพคล่องและสหกรณ์ทีม่สีภาพคล่องล้นระบบแล้ว	จ�านวน	๗๔	ครัง้	คดิเป็นร้อยละ	๙๔.๘๗	ของเป้าหมาย	 

๗๘	ครัง้	จ�านวนผูเ้ข้าร่วมประชมุ	๒,๑๕๐	คน	คดิเป็นร้อยละ	๑๑๐.๒๕	ของเป้าหมาย	๑,๙๕๐	คน

	 ๔.	พฒันาเครอืข่ายสหกรณ์ร้านค้า

	 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการด�าเนินธุรกิจให้

บุคลากรของสหกรณ์ร้านค้า	 และน�าค่านิยมร้าน

สหกรณ์	 “ร้านสหกรณ์ไทย	 เที่ยงธรรม	 โปร่งใส	 

ใส่ใจบริการ	 มาตรฐานสินค้า	 มอบคุณค่าสู่ชุมชน”	 

ไปสูก่ารปฏบิตัร่ิวมกนั				ในการสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้

โดดเด่นและแตกต่างจากคูแ่ข่งขนัทางธรุกจิ	

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 สหกรณ์ที่

มร้ีานค้าได้รับการคดัเลือกเข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	 

๒๐	แห่ง	ซึง่ได้ด�าเนนิการพฒันาศกัยภาพการด�าเนนิ

ธรุกจิร้านสหกรณ์แล้ว	๑๘	แห่ง	 คดิเป็นร้อยละ	๙๐	

ของเป้าหมาย	 และจัดเวทีประชุมเพื่อขับเคลื่อน

โครงการแล้ว	 ๑๙	 ครั้ง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๕	 ของ 

เป้าหมาย	 ๒๐	 คร้ัง	 มีผู้เข้าร่วมประชุม	 ๕๔๔	 คน	 

คดิเป็นร้อยละ	๑๓๖	ของเป้าหมาย	๔๐๐	คน

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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 ๕.	ส่งเสรมิและพฒันาตลาดสนิค้าสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่คณุค่า	CDC

  ๕.๑	ส่งเสรมิและสนบัสนนุศนูย์กระจายสนิค้าสหกรณ์

	 	 เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุศนูย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับจังหวดั	 เป็นศนูย์กลางสินค้าสหกรณ์

ระดบัภาค	โดยจดัประชมุแนวทางการปฏบัิตงิานศนูย์กระจายสนิค้าสหกรณ์สูร่ะดบัภาคและพฒันาศนูย์กระจาย

สนิค้าสหกรณ์สูร่ะดบัภาค	และจดักจิกรรมแสดงสนิค้าและจ�าหน่ายสนิค้า	เพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์กจิกรรม

ศูนย์กระจายสนิค้าสหกรณ์	(Cooperative		Distribution	Center	:	CDC)	และส่งเสรมิการด�าเนนิกจิกรรมศนูย์

กระจายสนิค้าสหกรณ์	รวมทัง้พฒันาต่อยอดทางธรุกจิเพือ่ให้ตลาดสนิค้าสหกรณ์มปีระสทิธภิาพ	ด�าเนนิการใน

พืน้ที	่ ๗๗	จงัหวดั	 โดยแนะน�า	 ส่งเสรมิ	สนบัสนนุการด�าเนนิงานศนูย์กระจายสนิค้าสหกรณ์ระดบัจงัหวดัแล้ว	

๘๔๑	ครัง้	คดิเป็นร้อยละ	๘๙.๘๕	ของเป้าหมาย	๙๓๖	ครัง้
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	 	 ๕.๒	 ส่งเสรมิและสนบัสนนุการจดัตัง้ตลาดเกษตรกร

ของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

	 	 เพือ่ให้สมาชกิได้รบัการพฒันาด้านการผลิตและการ

ตลาด	ดแูลผลผลติของสมาชกิโดยตรง	ลดขัน้ตอนการน�าสนิค้าจาก

แหล่งผลติสูผู่บ้รโิภคโดยตรง	ซึง่เป็นตลาดทางเลอืกใหม่ของสมาชกิ

และส่งเสรมิให้ผูบ้รโิภคในพืน้ทีแ่ละชมุชนสนบัสนนุผลผลติเกษตรกร	

ท�าให้ผูบ้รโิภคได้บรโิภคสนิค้าทีม่คีณุภาพ	ราคายตุธิรรม	เกษตรกร

มรีายได้เพิม่ขึน้	 และมคีณุภาพชวีติท่ีดขีึน้	 ด�าเนนิการในพืน้ที	่ ๗๗	

จังหวัด	 โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตสินค้าคุณภาพให้สมาชิกเกษตรกรผู้น�าผลผลิตมาจ�าหน่าย	

จ�านวน	๕๕	ครัง้	มผีูเ้ข้าประชมุ	๑,๕๕๑	คน	คดิเป็นร้อยละ	๑๐๖.๙๗	 

ของเป้าหมาย	 ๑,๔๕๐	 คน	 และจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด

เห็นในการจัดตั้งตลาดเกษตรกรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	

รวมถงึวางแผนการจัดตัง้ตลาดเกษตรกรให้ผูแ้ทนสหกรณ์และกลุม่

เกษตรกร	จ�านวน	๓๘	ครัง้	มสีมาชกิเข้าประชมุ	๙๙๔	คน	คดิเป็น

ร้อยละ	๑๐๗.๔๖	ของเป้าหมาย	๙๒๕	คน

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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 ๖.	พฒันาสถาบนัเกษตรกรเพือ่แก้ไขปัญหาการผลติ	การตลาด	และ

แปรรปู	ในจงัหวดัร้อยเอด็	สระแก้ว	และอทุยัธานี

 		 เพือ่ให้สหกรณ์ได้รบัการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพด้านการ

ผลติ	การแปรรปู	การตลาด	และการกระจายสนิค้าและผลผลติ	

 		 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ได้อดุหนนุเงนิให้สหกรณ์	

๔	แห่งในพืน้ที	่๓	จงัหวดั	ด�าเนนิโครงการ	๔	โครงการ	คอื	

	 	 ๑)	 ก่อสร้างไซโลข้าวเปลือก	 ขนาด	 ๑๐,๐๐๐	 ตัน	 

ในสหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั	 จ�ากดั	 จงัหวดัร้อยเอด็	ผลส�าเรจ็

ของงานประมาณร้อยละ	๘๐	

 	 	 ๒)	 ก่อสร้างโกดงัเกบ็ข้าวเปลอืก	ขนาด	๒,๐๐๐	ตนั	และ 

ซ่อมแซมลานตากขนาด	๓,๒๐๐	ตารางเมตร	ในสหกรณ์การเกษตร	

สวุรรณภมู	ิจ�ากดั	จงัหวดัร้อยเอด็	ผลส�าเรจ็ของงานประมาณร้อยละ	๖๐	ส่วนลานตากซ่อมแซมเรยีบร้อยแล้ว

	 ๓)	ก่อสร้างอาคารเกบ็วตัถุดบิส�าหรบัผลติอาหารสตัว์	ในสหกรณ์โคนมวงัน�า้เยน็	จ�ากดั	จงัหวดัสระแก้ว	

ผลส�าเรจ็ของงานประมาณร้อยละ	๘๐

	 ๔)	จดัหาอปุกรณ์การตลาด	ประกอบด้วย	รถตกั	รถบรรทกุ	เครือ่งชัง่พร้อมอปุกรณ์	โรงคมุ	และเครือ่ง

ท�าความสะอาดลานตาก	ของสหกรณ์นคิมลานสกั	จ�ากดั	จงัหวดัอทุยัธาน	ีได้ด�าเนนิการเสรจ็สิน้แล้ว

 ๗.	 เพิม่ศักยภาพด้านการผลติการตลาดผกัปลอดภยัของสถาบนั

เกษตรกร

	 ส่งเสรมิให้สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	ผลติสนิค้าให้ได้การรบัรอง

มาตรฐานและผลิตสินค้าปลอดภัยในชุมชน	 ตามหลักการสหกรณ์	 โดย

แนะน�า	ช่วยเหลอื	และให้ค�าปรกึษาแก่สมาชกิสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	

ในการด�าเนนิงานโครงการเพิม่ศกัยภาพด้านการผลติ	การตลาดผกัปลอดภยั 

ในสถาบนัเกษตรกร	๒๒	แห่ง	จาก	๑๗	จงัหวดั	ผลการรวบรวมและจ�าหน่าย

ผกัปลอดภยัทัง้สิน้	๗๓๐	ตนั	 จดัอบรมให้ความรูก้ารผลติพชืผกัปลอดภยั	

ตามระบบ	GAP	 (Good	Agricultural	 Practice)	 และจดัท�าแปลงสาธติ

การผลติพชืผกัปลอดภยั	ตามระบบ	GAP	ให้กบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

แล้ว	๒๒	ครัง้	ตามเป้าหมาย	มเีกษตรกรเข้าร่วม	๘๐๙	คน	จดัศกึษาดงูาน

เพือ่เสรมิสร้างด้านการผลติและการตลาดผกัปลอดภยั	จ�านวน	๖๙๒	คน	

รวมทัง้แนะน�า	ส่งเสรมิให้สถาบนัเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการทัง้	๒๒	แห่ง	

จดัท�าข้อมลูพืน้ฐานการผลติพชืผกัปลอดภยั	จดัท�าแผนธรุกจิการผลติและ

จ�าหน่ายพชืผกัปลอดภยั
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	 ๘.	 เพิ่มช่องทางการตลาดสหกรณ์ปศุสัตว์

และสหกรณ์ประมง

	 แนะน�า	ส่งเสริม	และประสานงานการด�าเนิน

งานของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	จ�านวน	๙๗	แห่ง	

คดิเป็นร้อยละ	๙๗	ของเป้าหมาย	๑๐๐	แห่ง	 และ

ตดิตามการด�าเนนิงานของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	

จ�านวน	 ๓๖๗	 ครั้ง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๗๑.๑๒	 ของ 

เป้าหมาย	๕๑๖	ครัง้	 เพือ่พฒันาการด�าเนนิงานให้มี

ประสิทธิภาพ	 ท�าให้สมาชิกมีรายได้อย่างยั่งยืน	 

รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจ	 และ 

เอือ้ประโยชน์ระหว่างสหกรณ์ปศสุตัว์	สหกรณ์ประมง	

กบัสหกรณ์อืน่	ๆ	

 ๙.	พฒันาศกัยภาพการด�าเนนิธรุกจิโคเนือ้

	 ประสานงานกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 ท่ีเข้าร่วมโครงการแล้ว	 

๑๘	แห่ง	คดิเป็นร้อยละ	๙๐	ของเป้าหมาย	๒๐	แห่ง	เพือ่ส�ารวจข้อมลูในพืน้ที	่ 

รบัรูส้ภาพปัญหาทีแ่ท้จรงิ	รวมทัง้ส่งเสรมิและติดตามให้สหกรณ์ด�าเนนิธรุกจิ	และ

พฒันาเครอืข่ายธรุกจิโคเนือ้ของสหกรณ์ให้มปีระสิทธภิาพ	 จ�านวน	๑๓๙	คร้ัง	 

คดิเป็นร้อยละ	๗๗.๒๒	ของเป้าหมาย	๑๘๐	ครัง้	เพือ่ส่งเสรมิ	พฒันา	และสนบัสนนุ

สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรทีท่�าธรุกจิโคเนือ้ให้มคีวามเข้มแข็ง	 สามารถสร้างรายได้	

ให้แก่สมาชกิอย่างยัง่ยนื

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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 ๑๐.	ส่งเสรมิการค้าชายแดนสหกรณ์

	 เพือ่พฒันาบคุลากรกรมส่งเสรมิสหกรณ์

และสหกรณ์ให้มคีวามรูด้้านการค้าชายแดน	และ

ส่งเสริม	 สนับสนุนสหกรณ์เป็นศูนย์กลางการ

จ�าหน่ายสนิค้าเกษตรเพือ่รองรบัการค้าชายแดน	

เตรียมความพร้อมเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน	(ASEAN		Economic		Community	:	AEC)	

รวมทัง้	เพิม่ศกัยภาพการเชือ่มโยงเครอืข่ายระบบ

การผลิต	 การตลาด	 และการเงินของสหกรณ	์ 

โดยมสีหกรณ์เข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	๒๕	แห่ง	

และด�าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและ 

ศึกษาดูงานการค้าชายแดนแล้ว	๗	ครั้ง	มีผู้เข้า	

ร่วมกจิกรรม	 จ�านวน	๓๗๓	 คน	 มคีวามรูแ้ละ 

ทกัษะเพิม่ขึน้	จ�านวน	๒๑๐	คน	คดิเป็นร้อยละ	

๕๖.๓๐	จากเป้าหมายร้อยละ	๘๐
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 ๑๑.	พฒันาศกัยภาพการด�าเนนิธรุกจิข้าว

	 ช่วยเหลอื	แนะน�า	ประสานงาน	และสนบัสนนุ

สหกรณ์ทีด่�าเนนิธรุกจิข้าว	 ๗๐๑	 แห่ง	 คดิเป็นร้อยละ	

๑๐๐	ของเป้าหมาย	มปีรมิาณการรวบรวมข้าวเปลอืก 

และธรุกจิแปรรปูข้าว	๒,๕๗๙,๖๕๔	ตนั	คดิเป็นร้อยละ	

๖๒.๙๕	ของเป้าหมาย	๔,๐๙๗,๕๗๓	ตัน	และจัดกจิกรรม

ส่งเสรมิการตลาดข้าวแล้ว	จ�านวน	๑๖๑	ครัง้	 คดิเป็น			

ร้อยละ	๑๐๓.๒๐	ของเป้าหมาย	๑๕๖	ครัง้

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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	 ๑๒.	สร้างและเพิม่ประสทิธภิาพเครอืข่ายโคนม

	 เพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแข่งขันของห่วงโซ่

การผลตินม	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	–	๒๕๖๐	เพือ่เพิม่ศกัยภาพ

อาหารสตัว์กับสหกรณ์โคนม	ให้สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	

ผู้เลี้ยงโคนมที่เข้าร่วมโครงการ	 ๑๐๑	 แห่ง	 และชุมนุม

สหกรณ์โคนมระดบัภาค	๕	ภมูภิาค	 โดยประสานงานให้ 

ค�าแนะน�าและติดตามให้สหกรณ์โคนมในจังหวัดด�าเนิน

ธรุกจิและบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพแล้ว	๑๕๒	แห่ง	

คิดเป็นร้อยละ	๑๔๒	ของเป้าหมาย	๑๐๗	แห่ง
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 ๑๓.	 เครือข่ายมันส�าปะหลัง	 กาแฟ	 และยางพารา 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

  ๑๓.๑	เครอืข่ายมนัส�าปะหลงั

	 	 มันส� าปะหลั ง เป ็นพืช เศรษฐกิจที่ ส� าคัญของ

ประเทศไทย	 และปัญหาส�าคญัของการปลูกมนัส�าปะหลัง	 คอื	 ไม่

สามารถควบคุมปริมาณการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการ

ของตลาด	 ส่งผลให้ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ตกต�า่	 รฐับาลจงึเข้ามา

แทรกแซงตลาด	ท�าให้กลไกตลาดถกูบดิเบอืนไป	กรมส่งเสรมิสหกรณ์

จึงมีนโยบายส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการผลิตและการ

ตลาด	ตลอดจนให้ความรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างสหกรณ์	 เพ่ือ

พัฒนาให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น	 โดยมีเป้าหมายในสหกรณ์และ

กลุม่เกษตรกรทีด่�าเนนิธรุกจิมนัส�าปะหลงั	 ในพืน้ที	่ ๕	 จงัหวดั	 คอื	

ก�าแพงเพชร	นครราชสมีา	อทุยัธาน	ีสระแก้ว	และปราจนีบรุ	ีโดย

ให้ค�าปรึกษาแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 ผู้ผลิตมันส�าปะหลัง

แล้ว	๑๐๕	แห่ง	คดิเป็นร้อยละ	๒๕๖	จากเป้าหมาย	๔๑	แห่ง	จดั

ประชมุเชงิปฏบิตักิาร	สร้างเครอืข่ายเชือ่มโยงการผลติและการตลาด 

มนัส�าปะหลงัของสหกรณ์	จ�านวน	๑๕	ครัง้	คดิเป็นร้อยละ	๑๒๕	ของ 

เป้าหมาย	 ๑๒	 ครั้ง	 รวมทั้งแนะน�า	 ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร	 จัดท�าข้อมูลพ้ืนฐานการผลิตแล้ว	 จ�านวน	 ๔๘	 แห่ง	 

คดิเป็นร้อยละ	๑๑๗.๐๗	ของเป้าหมาย	๔๑	แห่ง	และแนะน�า	ส่งเสริม

การด�าเนนิธรุกจิ	 การเชือ่มโยงเครอืข่ายสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

ในพืน้ทีแ่ล้ว	๗๒	แห่ง	คดิเป็นร้อยละ	๑๗๖	จากเป้าหมาย	๔๑	แห่ง	

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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	 	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 มีเป้าหมายส่งเสริม

ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 ที่ด�าเนินธุรกิจกาแฟในจังหวัดชุมพร	

ระนอง	และเชยีงใหม่	รวม	๑๘	แห่ง	โดยแนะน�า	 ช่วยเหลอื	และให้ 

ค�าปรกึษาสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	ผลติกาแฟคณุภาพแล้ว	๓๕	แห่ง	

คดิเป็นร้อยละ	๑๗๕	ของเป้าหมาย	๒๐	แห่ง	จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร	

ถ่ายทอดความรูด้้านการผลติกาแฟทีม่คีณุภาพ	๓	ครัง้	มผีูเ้ข้าประชมุ	

๒๕๐	คน	คดิเป็นร้อยละ	๑๖๖.๖๖	ของเป้าหมาย	๑๕๐	คน	จดัประชมุ

เชงิปฏบิตักิาร	เชือ่มโยงเครอืข่ายผูผ้ลติและ

จ�าหน่ายกาแฟ	๓	ครัง้	มผีูเ้ข้าประชมุ	

๒๐๐	คน	คดิเป็นร้อยละ	๑๓๓.๓๓	

ของเป้าหมาย	๑๕๐	คน

 	 ๑๓.๒	กาแฟ

	 	 กาแฟเป็น	 ๑	 ในสินค้า	 ๒๓	 รายการ	 ภายใต้

องค์การค้าโลก	(WTO	:	World	Trade	Organization)	ทีก่�าหนด

ส่วนแบ่ง	(Quota)	และอตัราภาษนี�าเข้าในแต่ละประเทศสมาชกิ	

เพื่อปกป้องการผลิตภายในประเทศ	 และการเปิดเสรีการค้า

ระหว่างกนัของสมาชกิอาเซยีน	ท�าให้ต้องปรบัลดภาษีน�าเข้า

ของสนิค้า	เพือ่เอือ้ประโยชน์ให้ค้าขายระหว่างกนัในหมูป่ระเทศ

สมาชกิ	กรมส่งเสรมิสหกรณ์	จงึมนีโยบายเสรมิสร้างความเข้ม

แขง็ให้สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	ภายใต้แนวคดิ	 “เครอืข่าย

เข้มข้น	สหกรณ์เข้มแขง็”	
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  ๑๓.๓	ยางพาราภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

	 	 สนับสนุนการพัฒนาการด�าเนินธุรกิจ

ยางพาราและการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรทีด่�าเนนิธรุกจิยางพารา	 เพือ่ขยายช่องทางการ

ตลาด	 โดยมีเป้าหมายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ท่ีด�าเนินธุรกิจยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 

๑๙	จังหวดั	โดยแนะน�า	ช่วยเหลือ	และให้ค�าปรึกษาแก่สหกรณ์	

และกลุม่เกษตรกรผูผ้ลติยางพาราแล้ว	๓๔๔	แห่ง	คดิเป็น

ร้อยละ	๑๖๓	ของเป้าหมาย	๒๑๑	แห่ง	และได้จดัประชมุ

เชงิปฏบิติัการ	 “การสร้างเครือข่ายสหกรณ์ยางพาราเพ่ือ

เชือ่มโยงเครือข่ายและขยายช่องทางการตลาดยางพารา”	

ซ่ึงได้เชื่อมโยงเครือข่ายและขยายช่องทางการตลาด

ยางพาราแล้ว

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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กจิกรรมหลกัที	่๑๒	ส่งเสรมิการผลติและกระจายเมลด็พนัธุด์แีก่เกษตรกรในสถาบนัเกษตรกร

 ๑.	ส่งเสรมิการผลติและกระจายเมลด็พนัธุด์แีก่เกษตรกรในสถาบนัเกษตรกร

	 เพือ่ส่งเสรมิสหกรณ์ให้ผลติเมลด็พนัธุข้์าวและถัว่เหลืองพันธุดี์	 และกระจายเมล็ดพันธุท์ีม่คีณุภาพแก่

เกษตรกร	 โดยให้เงนิอดุหนนุเป็นค่าใช้จ่ายทางการตลาดในการผลิตและจ�าหน่ายเมล็ดพันธุข้์าวและถ่ัวเหลือง

ให้สหกรณ์ทีเ่ข้าร่วมโครงการในอตัรากโิลกรมัละ	๑.๘๐	บาท	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	มสีหกรณ์ทีเ่ข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๙๐	แห่ง	ในพืน้ที	่๓๙	จงัหวดั	โดย

ให้เงนิอดุหนนุส�าหรบัผลติเมลด็พนัธุด์แีก่สถาบนัเกษตรกรแล้ว	จ�านวน	๒๖,๗๖๒	ตนั	จ�านวน	๕๗.๙๑๐	ล้านบาท	

คิดเป็นร้อยละ	๘๐.๔๖	ของเป้าหมาย	๗๒	ล้านบาท
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กจิกรรมหลกัที	่๑๓	การจดัมหกรรมสนิค้าสหกรณ์

 ๑.	การจดัมหกรรมสนิค้าสหกรณ์

	 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินงานของขบวนการ

สหกรณ์	ภายใต้อุดมการณ์	หลักการ	และวิธีการสหกรณ์	 เปิด

โอกาสให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของขบวนการสหกรณ์ได้ออกสู่

ตลาด	 โดยการจัดแสดง	 และจ�าหน่าย	 ให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่

หลาย	 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 

เป้าหมาย	ก�าหนดจดังาน	๔	ภมูภิาค	ๆ	ละ	๑	ครัง้	และส่วนกลาง	 

๑	 ครั้ง	 รวม	๕	ครัง้	 ประกอบด้วย	ภาคเหนอื	 จงัหวดัเชยีงราย	 

ภาคกลาง	 จังหวัดปทุมธานี	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 

จังหวัดนครราชสีมา	 ภาคใต้	 จังหวัดสงขลา	 และส่วนกลาง	 

กรุงเทพมหานคร	 ซึ่งได้ด�าเนินการแล้ว	 ๕	 ครั้ง	 โดยส่วนกลาง	

ด�าเนินการจดังาน	ณ	อาคาร	 B	ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติฯ	 

ถนนแจ้งวัฒนะ	 เขตหลักสี่	 กรุงเทพมหานคร	 ระหว่างวันที	่ 

๒๓	-	๒๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘	มีผู้เข้าชมงาน	๓๕,๔๓๐	คน	และ

ยอดจ�าหน่ายสินค้ารวม	๑๖.๙๖๒	ล้านบาท

 ๒.	ตลาดเกษตรกร	(Farmer	Market)

	 เพ่ือส่งเสริมการตลาดและการขายสินค้าเกษตรปลอดภยั	

สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ความปลอดภยั	มโีอกาสน�าสนิค้าทีผ่ลติได้มาจ�าหน่ายให้ผูบ้รโิภค

โดยตรง	 เป็นการอ�านวยความสะดวกให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัยและผู้บริโภคในเขตชุมชนเมือง	 ได้มาซ้ือขายสินค้า

ปลอดภยั	เพือ่เพิม่รายได้ให้แก่เกษตรกร	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ก�าหนดให้ด�าเนนิการจดั

แสดงและจ�าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภยัตลาดเกษตรกร	(Farmer	

Market)	ทัว่ประเทศ	โดยส�านกังานสหกรณ์จงัหวดัทกุจงัหวดั	และ

ส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร	พืน้ที	่๑	และ	๒	ได้น�า

สมาชกิสหกรณ์แสดงและจ�าหน่ายสนิค้าเกษตรปลอดภยัในงาน

แล้ว	จ�านวน	๒,๙๙๘	ครัง้		

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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โครงการที	่๗	สนบัสนนุวาระแห่งชาตด้ิานการสหกรณ์

กจิกรรมหลกัที	่๑๔	ขบัเคลือ่นวาระแห่งชาตด้ิานการสหกรณ์

 ๑.	ขบัเคลือ่นวาระแห่งชาตด้ิานการสหกรณ์

	 เพือ่ให้ประชาชนในชาตมิคีวามรู	้ความเข้าใจการสหกรณ์	

พร้อมทัง้น�าไปใช้ในวถิชีวีติและการด�าเนนิงานอย่างจรงิจงั	 และ

เพือ่พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศอย่างยัง่ยนื	โดยด�าเนนิ

การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์วาระแห่งชาตด้ิานการสหกรณ์	ผ่านคณะ

กรรมการ	คณะอนกุรรมการ	และคณะท�างาน	เพือ่บรูณาการแผน

ปฏบิตักิารและสนบัสนนุงบประมาณรายยทุธศาสตร์	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	 ได้ด�าเนนิงานโครงการ	

Top	Down	เพือ่ขบัเคลือ่นวาระแห่งชาตด้ิานการสหกรณ์ในส่วน

ภมูภิาคแล้ว	ดงันี้

 	 ๑.๑	 โครงการสัมมนาเครือข่ายครู 

ผูส้อนวชิาสหกรณ์ในโรงเรยีน	มเีป้าหมายจดัสมัมนา	

๗๘	รุน่	มเีครอืข่ายครผููส้อนวชิาสหกรณ์	๖,๒๔๐	คน	
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  ๑.๒		โครงการประชมุเชงิปฏบิตัิ

การสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์	

มีเป้าหมายสร้างวิทยากรเครือข่ายในระดับ

อ�าเภอ	๙๒๐	อ�าเภอ	จ�านวน	๔,๖๔๐	คน

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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 	 ๑.๓	โครงการจดัต้ังศนูย์เรยีนรู้

การสหกรณ์อย่างยัง่ยนื	โดยจัดต้ังศนูย์เรียนรู้

การสหกรณ์แล้ว	๒๑๐	แห่ง	ทัว่ประเทศ
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  ๑.๔	 โครงการฝึกอบรมบุคลากรในขบวนการ

สหกรณ์ส�าหรับประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม	 โดยจัดฝึก

อบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัหลกัการและวธิกีารสหกรณ์แก่บคุลากร

ในขบวนการสหกรณ์แล้ว	จ�านวน	๒,๐๒๓	แห่ง	๕๑,๓๓๕	คน	

โดยผูเ้ข้ารับการอบรมได้รับการทดสอบและมคีวามรู้เกีย่วกบั

การสหกรณ์เพิม่ขึน้	๓๖,๘๒๐	คน	คดิเป็นร้อยละ	๗๑.๗๒	ของ

ผูเ้ข้ารบัการอบรม

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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 	 ๑.๕	 โครงการฝึกอบรมผูน้�าชมุชนภาคประชาชน	ซึง่เป็นกรรมการหมูบ้่าน	หมูบ้่านละ	๒๐	คน	

โดยให้ความรู	้ ความเข้าใจในเรือ่งการสหกรณ์แก่กรรมการหมูบ้่าน	 ผูน้�าชมุชน	 ผูน้�ากลุม่	 เพือ่น�าไปเผยแพร่สู่ 

ประชาชนแล้ว	ในพืน้ที	่๘๐๐	อ�าเภอ	๑,๗๒๓	หมูบ้่าน	มีกรรมการหมูบ้่าน	ผู้น�าชมุชน	ผู้น�ากลุ่มได้รับการถ่ายทอด

ความรู	้จ�านวน	๓๒,๖๒๔	คน	โดยแต่ละหมูบ้่านได้น�าวธิกีารสหกรณ์ไปประยกุต์ใช้สร้างกจิกรรมพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมของคนในชมุชนแล้ว	จ�านวน	๑,๔๑๖	กจิกรรม	เช่น	กจิกรรมการออมทรพัย์เพือ่การผลติของหมูบ้่าน	

กจิกรรมการบรหิารกองทนุหมูบ้่านโดยวธิกีารสหกรณ์	กจิกรรมส่งเสรมิการประกอบอาชพีและพฒันาศกัยภาพ

ด้านการเกษตร

	 	 ๑.๖	โครงการขบัเคลือ่นวาระแห่งชาตด้ิานการสหกรณ์	ยทุธศาสตร์ที	่๒	มเีป้าหมายด�าเนนิการใน

กลุ่มเศรษฐกจิและสงัคม	๙,๗๔๖	กลุม่	กลุม่สมาชกิสหกรณ์	๒,๒๖๓	กลุม่	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	๔๒๙	แห่ง

	 	 ในส่วนโครงการ	Bottom	up	จากส่วนภมูภิาค	ได้ด�าเนนิการแล้ว	คอื	

	 	 	 ๑.๖.๑	โครงการสนบัสนนุกจิกรรมร้านค้าและส่งเสริมการออม	เพ่ือสร้างทักษะการสหกรณ์ใน

โรงเรยีน	ส�านกังานสหกรณ์จงัหวดัสระบรุี

	 	 	 ๑.๖.๒	โครงการจดัประกวดกจิกรรมสหกรณ์ในโรงเรยีน	ส�านกังานสหกรณ์จงัหวดันครพนม	

	 	 	 ๑.๖.๓	โครงการส่งเสรมิการจดักจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีนในโรงเรยีน	ส�านกังานสหกรณ์จงัหวดั

บรุรีมัย์	และโครงการจดักจิกรรมวนัสหกรณ์นกัเรยีน	“๗	มถินุายน	ประจ�าปี	๒๕๕๘”		
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โครงการสำ คัญ
ส่วนที่ ๓



 การพฒันาคณุภาพชวีติบุคลากร
กองกำรเจ้ำหน้ำที่

 ๑.	ด้านการศกึษา	ได้จดัตัง้	“เงนิทนุพฒันา

บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์”	 เพื่อให้บุคลากรกู้ยืม

เงนิไปศกึษาต่อในระดบัมหาบัณฑิต	คนละ	๑๕๐,๐๐๐	

บาท	และระดบัดษุฎบีณัฑติ	คนละ	๔๐๐,๐๐๐	บาท	

เป็นการยกระดบัความรูค้วามสามารถ	เสรมิสร้างเครอื

ข่าย	 เพือ่พฒันาสหกรณ์ในภาพรวม	ซึง่มผีูกู้ไ้ปศกึษา

ระดบัมหาบณัฑติ	จ�านวน	๕๖	คน	วงเงนิ	๖,๓๔๕,๔๗๐	

บาท	

 ๒.	ด้านการดแูลรกัษาสขุภาพ	

	 	 ๒.๑	 จัดแข่งขันกีฬาภายในกรมส่ง

เสรมิสหกรณ์	CPD	SPORTDAY	2015	เมือ่วนัที	่๒๔	

มกราคม	๒๕๕๘	ณ	สนามกฬีาโรงเรยีนธรรมศาสตร์

คลองหลวง	อ�าเภอคลองหลวง	จงัหวดัปทมุธาน	ี เพือ่

ส่งเสรมิสขุภาพพลานามยัให้แขง็แรงและส่งเสรมิความ

สามคัค	ีผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม	๒,๒๐๐	คน	

				๒.๒	 	 การตรวจ

สขุภาพประจ�าปีและ

ติดตามผลอย่างต่อ

เนือ่ง	จ�านวน	๔	ครัง้	

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	

๗๒๐	คน	

๒.๓	 การสัมมนา

เชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร 

การเสริมสร ้ าง

สุ ข ภ า พ ที่ ดี	

เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร ่ 

องค์ความรู้เกีย่วกบั	การดูแลรักษาสุขภาพทางร่ายกาย 

และจิตใจระหว่างวันที่	๒๖	-	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๕๘	

ณ	เดอะเลกาซี	ริเวอร์แคว	รีสอร์ท	จังหวดักาญจนบรีุ	

กลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 ข้าราชการท่ีมีอายุต้ังแต่	 ๔๕	ปี 

ขึ้นไป	จ�านวน	๑๐๐	คน

				 	 ๒.๔	การให้ความรูด้้านสขุภาพ	“You	are	

what	you	eat		โภชนาการเพือ่สขุภาพ”	โดยวทิยากร 

อาจารย์ไกร	มาศพมิล	นกัโภชนาการบ�าบดั	 เมือ่วนัที่	

๙	 มนีาคม	๒๕๕๘	 ให้ได้รบัความรูด้้านโภชนาการที ่

ถูกต้อง	 สามารถน�าไป

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การบริโภคและดูแลรักษา	

สุขภาพของตนให้ดีขึ้น	

กลุม่เป้าหมาย	คอื	ผูท้ีม่ี

ความผดิปกตด้ิานภาวะ

โภชนาการและไขมนัใน

เส้นเลอืดสงู	จ�านวน	๑๕๐	คน

				 	 ๒.๕	 การให้ความรู ้

เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ	 “การ

นวดกดจุด	 สะท ้อนเท ้า	 Foot	 

Reflexology”	 โดยอาจารย์ธนัท	 

ดลอัมพรพิศุทธิ์	 ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์

การกดจดุสะท้อนเท้า	กรมพฒันาการ

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง

เลือก	 เมื่อวันที่	 ๑๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 เพื่อให้

บุคลากรได้รับความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงจากการ

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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นวดกดจุดสะท้อนเท้า	 ท�าให้อวัยวะต่าง	 ๆ	 ภายใน

ร่างกายท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เป็นผลให้

มีสุขภาพร่างกายโดยรวมแข็งแรงและป้องกันโรค 

ต่าง	ๆ	ได้	ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม	๑๕๐	คน

	 ๒.๖	จดัตัง้ชมรมกฬีา	เพือ่

ส่งเสริมสุขภาพ	 เช่น	 ชมรม

คนรกัสขุภาพ	 (โยคะ)	 ชมรม

กอล์ฟกรมส่งเสริมสหกรณ์	

ชมรมจักรยานกรมส่งเสริม

สหกรณ์	เป็นต้น			

 ๓.	ด้านเศรษฐกจิ	

				 	 ๓.๑	 จัดท� าข ้อตกลงกับธนาคาร

อาคารสงเคราะห์	และ	ธนาคารกรงุไทย	เพือ่ขอสนิเชือ่

ซ้ือทีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเองและเงนิกูอ้เนกประสงค์

ท่ัวไป	 และบรรเทาความเดอืดร้อน	 โดยออกหนงัสอื

รับรองสิทธิการกู้ยืม	 ซึ่งมีบุคลากรได้รับการอนุมัติ 

สนิเช่ือ	จ�านวน	๒๑๐	คน

				 	 ๓.๒	การฌาปนกจิสงเคราะห์ข้าราชการ

กรมส่งเสรมิสหกรณ์	 เพือ่ให้สมาชกิท�าการสงเคราะห์

ซึง่กนัและกนั	หรอืจดัการศพและสงเคราะห์ครอบครวั

ของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห	์

สมาชกิ	จ�านวน	๕,๐๕๖	คน	

				 	 ๓ .๓	 โครงการส ่ ง เสริมการออม	

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 ครบรอบ	 ๖๐	 พรรษา	 เพื่อ

เฉลมิพระเกยีรต	ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยาม

บรมราชกมุาร	ี และรณรงค์ส่งเสรมิการปลกูจติส�านกึ

นสิยัการออม	 และน้อมน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

เป็นแนวทางการด�าเนนิชวีติแก่สมาชกิสหกรณ์	 กลุม่

เกษตรกร	 และประชาชนท่ัวไป	 รวมท้ังรณรงค์ให้

ขบวนการสหกรณ์ส่งเสรมิการสะสมเงนิทนุจากภายใน

สหกรณ์อย่างต่อเนือ่งตามหลกัการพึง่พาตนเอง	 และ

สวสัดิการกรมส่งเสรมิสหกรณ์ได้อนมุติัให้จดัท�ากระปกุ

ออมสนิแพะ	โดยรายได้หลงัหกัค่าใช้จ่าย	น�าเข้าเป็นราย

ได้ของกองทนุสวสัดิการกรม	 ส่วนลดค่าตอบแทนแก่ 

หน่วยงานในสังกัด	 และร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จ 

พระราชกศุล

						 	 ๓.๔	 โครงการคืน

ความสุขให้ประชาด้วยสินค้า

สหกรณ์	ระหว่างวนัที	่๑	ธนัวาคม	

๒๕๕๗	-	๑๕	มกราคม	๒๕๕๘	เพือ่

เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์	สนบัสนนุ	

ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาด

ของสนิค้าสหกรณ์	 กลุม่เกษตรกร	 และกลุม่ผูผ้ลติใน

สงักดัสหกรณ์	ให้เป็นทีรู่จ้กัของบคุคลทัว่ไป	

	 ๔.	ด้านสงัคมและการสร้างจติส�านกึ 

	 	 ๔.๑	พิธถีวายผ้าพระกฐิน

พระราชทาน	ประจ�าปี	๒๕๕๗	ณ	วดัป่า

ประดู	่อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัระยอง		เพือ่

ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อ

แผ่	และเอือ้อาทรต่อชมุชน	ด้วยการร่วม

บรจิาคทรพัย์	สบืทอดประเพณอีนัดีงาม	

และร่วมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกศุล	

ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม	จ�านวน	๒,๒๐๐	คน

๔.๒	พธิถีวายสตัย์ปฏญิาณ

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเป็น

พลงัของแผ่นดนิ	เพือ่ถวาย

ความจงรกัภกัดแีด่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และ

สร้างจิตส�านึกแก่บุคลากร	

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม	๔๐๐	คน	
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	 	 ๔.๓	ตกับาตรเนือ่งในวนัขึน้ปีใหม่	 เพือ่

ความเป็นสิริมงคล	 และสืบทอดประเพณีอันดีงาม	 

ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม	๓๐๐	คน

	 	 ๔.๔	 วนัผูส้งูอายุ

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์	

เพื่อยกย่องเชิดชู	 แสดงความ

กตัญญูกตเวที	 และตระหนัก

ถงึคณุค่าและความส�าคญัของ

ผู้สูงอายุ	 ผู ้เข้าร่วมกิจกรรม	

๖๐๐	คน

	 ๔.๕	 เข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษา	

ณ	 วดัในเขตกรงุเทพฯ	 เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้

บุคลากร	 น�าหลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนา

เป็นแนวทางด�าเนนิชวีติและปรบัใช้ให้เกดิประโยชน์	ซึง่

เป็นพืน้ฐานในการท�าคณุงามความดใีห้แก่ตนเอง	สงัคม	

และประเทศชาต	ิจ�านวน	๑๑	ครัง้	ได้แก่	๑)	วดันรนาถ

สนุทรกิาราม		๒)	วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม		๓)	

วดัระฆงัโฆสติาราม	๔)	วดัราชาธวิาส		๕)	วดัปรนิายก	 

๖)	วดับปุผาราม	๗)	วดัชโินรสาราม	๘)	วดัอนิทรวหิาร	

๙)	 วัดทองธรรมชาติ 	 ๑๐)	 วัดราชสิทธาราม	 

๑๑)	วดันาคกลาง	ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม	๓๖๐	คน

														 ๔ .๖ 	 ร ่ วมกับ

คณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล	

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต	 	 ณ	

กรมส่งเสริมสหกรณ์	 จ�านวน	 

๓	คร้ัง	เพ่ือส่งเสริมให้บคุลากรมจิีตใจเมตตากรุณาและ

เอื้ออาทรต่อชุมชน	 และมีสุขภาพแข็งแรง	 ผู้เข้าร่วม

บรจิาคโลหติ	๒๐๐	คน

  การพฒันาธุรกจิสหกรณ์
  ภาคการเกษตร
กองพฒันำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุม่เกษตรกร

๑.	การพัฒนาการเล้ียงโคนมทดแทนฝงูของสหกรณ์

โคนม

	 “...อาชีพการเล้ียงโคนมนี้	 เป็นอาชีพที่พ่อ

พระราชทานไว้	 ดังนั้น	 เราจะสู้ต่อ	 เพื่อให้อาชีพนี้

อยู่คู่แผ่นดินไทย...”	 พระราชด�ารัสสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาสเสด็จ

พระราชด�าเนนิ	 ทรงเปิดโรงงานแปรรปูผลติภณัฑ์นม	

UHT	ณ	สหกรณ์โคนมพทัลงุ	จ�ากดั	จงัหวดัพทัลงุ	เมือ่

วนัที	่๑๓	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๕	ซึง่ผูบ้รหิารกรมส่งเสรมิ

สหกรณ์	 ได้น้อมรับกระแสพระราชด�ารัสมาเป็นแนว

ปฏบิติัพัฒนาสหกรณ์โคนม	 และก�าหนดเป็นนโยบาย

ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์โคนม	 ลดต้นทุนการเลี้ยง

โคนมโดยการพัฒนาลูกโคเพศเมียให้เป็นโคสาวท้อง

คณุภาพ	และพฒันาแหล่งผลติอาหารหยาบ	เพือ่เพิม่

ปรมิาณอาหารหยาบให้แก่สมาชกิสหกรณ์	 เป้าหมาย

เพือ่ให้เกษตรกรเพิม่ประสทิธภิาพการผลติในฟาร์มได้

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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จรงิ	 โดยจดัท�าโครงการพฒันาการเลีย้งโคนมทดแทน

ฝงูในสหกรณ์	๓	ภาค	น�าร่อง	คอื	สหกรณ์โคนมผาตัง้	

จ�ากดั	 สหกรณ์โคนมพมิาย	 จ�ากดั	 และสหกรณ์โคนม

พทัลงุ	จ�ากดั	

ผลการด�าเนนิงาน	

	 ๑.	สนบัสนนุเงนิกูจ้ากกองทนุพฒันาสหกรณ์	

สหกรณ์ละ	๒๕	ล้านบาท	อตัราดอกเบ้ีย	ร้อยละ	๑	ต่อปี	 

เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงโคนมในฟาร์มให้สมาชิกของ

สหกรณ์โคนมทัง้	๓	แห่ง	สมาชกิเข้าโครงการ	จ�านวน	

๑๔๕	คน	สหกรณ์รบัซือ้ลกูโคเพศเมยี	อาย	ุ๒	-	๖	เดอืน	

มาเลีย้งทีฟ่าร์มกลางของสหกรณ์	จ�านวน	๖๓๓	ตวั	และ

ขายคนืเป็นโคสาวท้องให้สมาชกิแล้ว	จ�านวน	๓๑๗	ตวั	

เพือ่น�าไปเลีย้งต่ออกี	๒	-	๓	เดอืน	กจ็ะได้แม่โคทีใ่ห้น�า้นม

ดิบที่มีคุณภาพและปริมาณน�้านมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น	 

๑๒	-	๑๕	กโิลกรมั/ตวั/วนั	โดยลดค่าใช้จ่ายในการเลีย้ง

ลกูโคให้สมาชกิ	เฉลีย่	๘,๕๐๐	–	๑๐,๕๐๐	บาท/ตวั	และ

สร้างรายได้ให้เกษตรกรได้เรว็ขึน้	๕	-	๖	เดอืน

	 ๒.	สนบัสนนุด้านการบรหิารจดัการ	เพือ่เพิม่ 

ประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มได้จริง	 โดยก่อสร้าง 

โรงเรอืนเลีย้งโคนม	อายเุฉลีย่	๓	–	๑๒	เดอืน	เป็นฟาร์ม

กลางให้สหกรณ์	สหกรณ์ละ	๒	 โรงเรอืน	และโรงเกบ็ 

อาหารสตัว์สหกรณ์ละ	๑	โรง	การจดัท�าแปลงหญ้าเนเปียร์	

การจดัซือ้เครือ่งผลติอาหาร	เครือ่งสบัอาหารหยาบ	การ

สร้างบ่อชวีภาพ	(Biogas)	การจดัซือ้รถไถ	และอปุกรณ์

ต่อพ่วงทีเ่กีย่วข้อง	 รวมถงึได้รับความร่วมมอืจากกรม

ปศสัุตว์	องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 

และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง	 สนับสนุน

ให้องค์ความรู	้ และค�าแนะน�าเรือ่งการบรหิารจดัการ

ฟาร์ม	การจัดการแปลงหญ้า	สูตรอาหารโคนมแต่ละช่วง

อาย	ุและการผสมเทยีม	ตามความเหมาะสมของแต่ละ

สหกรณ์	อนัเป็นแนวทางการขับเคล่ือนและพัฒนาอาชพี

การเลีย้งโคนมให้เกดิความยัง่ยนื	สนองกระแสพระราช

ด�ารสัทีพ่ระราชทานไว้ว่า	“...ให้ส่งเสรมิอาชพีการเลีย้ง

โคนมอยูคู่แ่ผ่นดนิไทยตลอดไป...”

๒.	โครงการเพิม่ขีดความสามารถยวุเกษตรกรโคนม

ในการเลี้ยงโคนม	 เพ่ือเพ่ิมผลผลิตฟาร์มโคนมที่

ปฏบิตัไิด้และเหน็ผลจรงิ

	 อ า ชี พ ก า ร

เลี้ยงโคนม	 เป็นอาชีพ

พระราชทานและการ

ถ ่ายทอดจากรุ ่นสู ่ รุ ่น

ของเกษตรกรลดน้อยลง	

เนื่องจากเยาวชนรุ่นใหม่

นิยมประกอบอาชีพอื่น	

จึงท�าให้เกษตรกรจ�านวน

หนึ่งต ้องเลิกประกอบ

อาชพีนี	้เพราะไม่มผีูส้บืทอด	

และมีปัจจัยภายนอกเข้า

มากระทบ	 เช่น	 การรับ

ซ้ือโคนมจากเกษตรกร

เพือ่ส่งออกไปยงัประเทศ
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เพื่อนบ้าน	 มีค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการที่สูงมาก

ขึน้	 เกษตรกรมกีารจดัการฟาร์มทีล้่าหลงั	 และยงัไม่

สามารถปรบัตวัได้ทนักบัการเปลีย่นแปลง	ความเสีย่ง

ต่อการเลกิเลีย้งโคนมจงึมอีตัราสงูขึน้

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 เป็นหน่วยงานที่

ก�ากับดูแลงานด้านสหกรณ์โคนม	 ด้วยส�านึกใน 

พระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	

ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่พสกนิกร	

และเป็นการสนบัสนนุและส่งเสรมิกจิการโคนมในรปูแบบ	

สหกรณ์	ตลอดถงึการเฉลมิพระเกยีรต	ิสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาสฉลอง 

พระชนมาย	ุ๕	รอบ	๒	เมษายน	๒๕๕๘	ด้วยการสบืสาน

อาชพีพระราชทาน		เพือ่พฒันาอตุสาหกรรมโคนมไทย

ให้ยั่งยืน	 และปลูกฝังให้ลูกหลานสมาชิกให้รักอาชีพ

การเลี้ยงโคนม	 รวมถึงเป็นผู้สืบทอดอาชีพการเลี้ยง

โคนมรุน่ต่อไป	

	 โครงการเพิ่มขีดความสามารถยุวเกษตรกร

โคนมในการเลี้ยงโคนม	 เพื่อเพิ่มผลผลิตฟาร์มโคนม

ทีป่ฏบิตัไิด้และเหน็ผลจรงิ	 ให้ยวุเกษตรกรโคนม	 เป็น 

Smart	young	dairy	farmers	เพือ่สนองพระราชกระแส	

รับสั่ง	 โดยร่วมกับคณะสัตวแพทย์	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	จดัฝึกอบรมการเพิม่ขดีความสามารถให้

กบัยวุเกษตรกรโคนมในการเลีย้งโคนมเพือ่เพิม่ผลผลติ

ฟาร์มโคนมทีป่ฏบิตัไิด้และเหน็ผลจรงิ	ให้ยวุเกษตรกร

โคนม	จ�านวน	๒	รุน่	ระหว่างวนัที	่๕	-	๗	พฤษภาคม	

และระหว่างวนัที	่ ๑๗	 -	

๑๙	มถินุายน	๒๕๕๘	ณ	

โรงแรมซีแอนด์ซี	จังหวดั

ราชบุรี	 มียุวเกษตรกร	

เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	

๔๙	คน	จาก	๑๘	สหกรณ์	

ในพ้ืนท่ี	 ๑๒	 จังหวดั	 ควบคูก่บัการฝึกปฏบิติัท่ีฟาร์ม 

โคนมมาตรฐานของสหกรณ์โคนมท่าม่วง	จ�ากดั	จงัหวดั

กาญจนบรุ	ีและฟาร์มโคนมมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	

วทิยาเขตก�าแพงแสน	จงัหวดันครปฐม

๓.	 โครงการพฒันาศกัยภาพการด�าเนนิธรุกจิโคเนือ้

ของสหกรณ์

	 อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อสร้างมูลค่าสูง	 แต่

ประสบปัญหาขาดแคลนแม่พันธุโ์ค	 ขาดแคลนลูกโค

ก่อนขุน	 การน�าเข้าโคมีชีวิตจากประเทศเพื่อนบ้าน	

ขาดแคลนเงินทนุ	 พ้ืนทีป่ลูกหญ้าลดน้อยลง	 จึงได้จัด

ท�าโครงการนี้	 เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อของสหกรณ์ให้

ได้คณุภาพมาตรฐาน	ปลอดภยัต่อผู้บริโภค	 เชือ่มโยง

เครอืข่ายการผลติและการตลาดตลอดห่วงโซ่อปุทาน	

หาช่องทางการจ�าหน่ายโคเนือ้และผลติภณัฑ์เนือ้โคไป

ตลาดต่างประเทศ	กลุม่เป้าหมาย	คอื	สหกรณ์และกลุม่

เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคเนือ้	จ�านวน	๓๐	แห่ง	งบประมาณ	

จ�านวน	๑,๗๐๒,๘๐๐	บาท	

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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ผลการด�าเนนิงาน

	 ๑.	 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

เครอืข่ายธรุกจิโคเนือ้	ระหว่างวนัที	่๑๗	-	๑๙	ธนัวาคม	

๒๕๕๘	ณ	จงัหวดัเพชรบรุ	ีสหกรณ์ทีท่�าธรุกจิโคเนือ้ที่

เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๓๐	แห่ง	ได้รบัความรูเ้รือ่งการ

พฒันาการผลติ	และการตลาด	พร้อมเสนอแนวทางการ

เช่ือมโยงเครอืข่ายแบบต้นน�า้	กลางน�า้	และปลายน�า้

	 ๒.	 ประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือ

ข่ายสหกรณ์ทีท่�าธรุกจิโคเนือ้ประจ�าปี	 ระดบัภมูภิาค	

จ�านวน	๓	ครัง้	

	 	 ครัง้ที	่๑	เช่ือมโยงเครอืข่ายต้นน�า้	ระหว่าง	

วนัที	่ ๑๘	 -	๑๙	 มิถนุายน	๒๕๕๘	ณ	จงัหวดัลพบุรี	

สหกรณ์ทีท่�าธรุกจิผลติแม่พนัธุแ์ละเลีย้งโคผลติลกู	หรอื

โคต้นน�า้	น�าเสนอปัญหาและร่วมน�าเสนอแผนงานและ

โครงการเพือ่แก้ไขปัญหา	แบ่งตามภมูภิาค	ได้แก่	ภาค

กลาง	ภาคเหนอื	ภาคอสีาน	ภาคใต้

	 	 ครั้งที่	 ๒	 เชื่อมโยงเครือข่ายกลางน�้า	

ระหว่างวนัที	่๒๔	-	๒๕	มถินุายน	๒๕๕๘		ณ	จงัหวดั

สรุนิทร์	 สหกรณ์ทีท่�าธรุกจิขนุโค	 น�าเสนอปัญหาและ

เสนอแผนงานหรอืโครงการ	คอื	 โครงการส่งเสรมิเงนิ

ทนุเพ่ือจัดหาโค	 จัดอบรมการดแูลสขุภาพสตัว์	 และ

การเลีย้งโคให้ได้ประสทิธภิาพ

	 	 	 ครั้งที่	 ๓	 เชื่อมโยงเครือข่ายปลายน�้า	 

ระหว ่างวันที่ 	 ๒๕	 -	 ๒๗	 มิถุนายน	 ๒๕๕๘		 

ณ	 จังหวัดนครราชสีมา	 สหกรณ์ที่ท�าธุรกิจการ

ตลาดโคเ น้ือ	 ร ่ วมกัน เสนอโครงการเพื่ อขอ

สนับสนุนจากภาครัฐ	 จ�านวน	 ๓	 โครงการ	 ได้แก่	 

๑)	 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฟาร์ม	 

๒)	 โครงการส่งเสรมิโรงฆ่าสตัว์มาตรฐานของสหกรณ์	

๓)	โครงการสร้างแบรนด์เนือ้คณุภาพเพือ่การส่งออก

	 ๓.	 ประชุมเชงิปฏบิตักิารเชือ่มโยงเครอืข่าย

สหกรณ์ทีท่�าธรุกจิโคเนือ้ระดบัประเทศ	ระหว่างวนัที	่

๑๙	-	๒๑	สงิหาคม	๒๕๕๘	ณ	จงัหวดัอดุรธานี

	 ๔.	จดัสรรเงนิอดุหนนุด้านการผลติการตลาด	

จ�านวน	๘	 ล้านบาท	 ให้สหกรณ์เพ่ือจัดหาเคร่ืองมอื

และอุปกรณ์ที่สนับสนุนกิจกรรมการผลิตและการ

ตลาด	 เพ่ือเพ่ิมมลูค่าสินค้าของสหกรณ์	 เช่น	 เคร่ือง

บดเนือ้	เครือ่งย่างเบอร์เกอร์	ตูแ้ช่แขง็	โรงอบพลงังาน

แสงอาทติย์	 โรงเรอืนพกัคอก	 เครือ่งชัง่พร้อมอปุกรณ์	

เครือ่งผสมอาหาร	 TMR	ฯลฯ	 ให้สหกรณ์ทีท่�าธรุกจิ 

โคเนือ้	จ�านวน	๑๓	แห่ง	

๔.	 มาตรการและแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร 

ผูป้ลกูยางพารา

	 ๔.๑	กรมส่งเสรมิสหกรณ์	มนีโยบายส่งเสรมิ	

และสนบัสนนุสถาบนัเกษตรกรและเกษตรกรสมาชกิ

ผลติยางคณุภาพ	ด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบัยางพาราตาม

ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละแห่ง	 เสริมสร้าง

องค์ความรูเ้กีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบัยางพารา

ให้บคุลากรของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	จดัหาหรอื

ประสานงานแหล่งเงนิทนุกูย้มืดอกเบีย้ต�า่ให้สหกรณ์	

เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมนุเวยีนในการด�าเนินธรุกจิรวบรวม

และแปรรปูยางพารา	 เกดิการรวมกลุม่สร้างเครอืข่าย

การท�าธรุกจิยางพาราเพือ่เพิม่ช่องทางการจ�าหน่าย
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๔.๒	ข้อมลูด้านยางพารา
	 ๑)	ปี	๒๕๕๕	ปลกูในพืน้ที	่๕๒	จงัหวดั	 จ�านวน		 ๖๕๔		 แห่ง	
	 ๒)	ปี	๒๕๕๖	ปลกูในพืน้ที	่๕๔	จงัหวดั		 จ�านวน		 ๗๒๓		 แห่ง
	 ๓)	ปี	๒๕๕๗/๕๘	ปลกูในพืน้ที	่๕๙	จงัหวดั	 จ�านวน		 ๘๐๗		 แห่ง	
	 	 แยกเป็น
	 	 ก.	สหกรณ์กองทนุสวนยาง	 จ�านวน		 ๕๐๔		 แห่ง
	 	 ข.	สหกรณ์อืน่	ๆ	 จ�านวน		 ๒๑๐		 แห่ง
	 	 ค.	กลุม่เกษตรกร	 จ�านวน				 ๙๓		 แห่ง
	 	 ในปี	๒๕๕๗/๕๘	สมาชกิปลกูยาง	๖๑๒,๘๕๐	 ราย	 ในพืน้ที	่ ๔.๑๓	 ล้านไร่		 
ผลผลิต	 ๑.๑๖	 ล้านตัน	 คิดเป็น	 ๒๘.๒๒%	ของผลผลิตยางทั้งหมดในประเทศ	 และ
ประมาณการผลผลติยางในประเทศฤดกูาลผลติ	ปี	๕๘/๕๙	จ�านวน	๔.๑๑	ล้านตนั											

ปี
จ�านวน
จังหวัด

จ�านวน
สถาบัน
เกษตรกร

ผลการรวบรวม ผลการจ�าหน่าย

ปริมาณ
(ตัน)

มูลค่า
(ล้านบาท)

ปริมาณ
(ตัน)

มูลค่า
(ล้านบาท)

๕๕ ๕๒ ๖๕๔ ๕๐๖,๑๒๔	 ๖๕,๓๗๘.๕๕	 ๕๓๓,๘๐๔.๒๐	 ๗๑,๑๕๒.๗๔	

๕๖ ๕๔ ๗๒๓ ๗๒๖,๒๔๖ ๗๑,๖๐๒.๔๒	 ๖๕๑,๙๕๕.๕๒	 ๘๐,๕๘๑.๕๖	

(๑	กันยายน	๒๕๕๗	ถึง	๖	สิงหาคม	๒๕๕๘)

๕๗/๕๘ ๕๙ ๘๐๗ ๕๐๙,๘๒๘ ๒๐,๓๔๒ ๔๗๒,๒๒๙ ๑๙,๙๔๔

	 ๔.๓	การรวบรวมผลผลติยางพารา	ปี	๒๕๕๗/๕๘	ปรมิาณ	๕๐๙,๘๒๘	ตนั	มลูค่า	๒๐,๓๔๒	ล้านบาท	
แยกเป็น
	 	 ๑)	น�า้ยางสด		๑๕๕,๓๗๓		ตนั			 มลูค่า	๖,๒๕๒	ล้านบาท	(๓๑	%)
	 	 ๒)	ยางก้อนถ้วย	๑๓๗,๘๗๗	ตนั			 มลูค่า	๓,๗๔๕	ล้านบาท	(๒๗	%)
	 	 ๓)	ยางแผ่นดบิ		๑๒๘,๖๐๘		ตนั			 มลูค่า	๖,๒๕๓	ล้านบาท	(๒๕	%)
	 	 ๔)	ยางแผ่นรมควนั	๕๑,๔๖๖	ตนั	 มลูค่า	๒,๙๒๓	ล้านบาท	(๑๐	%)
	 	 ๕)	ยางอืน่	ๆ		๓๖,๕๐๕	ตนั			 	 มลูค่า	๑,๑๖๙	ล้านบาท	(๗	%)
					 ๔.๔	การจ�าหน่ายยางพารา	ปรมิาณ	๔๗๒,๒๒๙	ตัน	มลูค่า	๑๙,๙๔๔	ล้านบาท	โดยมช่ีองทางการตลาด
แบ่งออกเป็น
	 	 ๑)	บรษิทั	(โรงงาน)	เอกชน		 	 	 (๒๑	%)
	 	 ๒)	พ่อค้าท้องถิน่		 	 	 	 (๒๐	%)	
	 	 ๓)	เครอืข่ายสหกรณ์/กลุม่ฯ	(ชมุนมุสหกรณ์ฯ)		 (๑๙	%)
	 	 ๔)	ตลาดกลางยางพารา	 	 	 (๑๔	%)
	 	 ๕)	ส่งขายต่างประเทศเอง		 	 	 (๗	%)

	 	 ๖)	ตลาดอืน่	ๆ	เช่น	ขาย	อสย.			 	 (๑๙	%)

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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	 ๔.๕	ฐานข้อมลูของโรงงานแปรรปู

	 	 ๑)	โรงรมควนัยางพารา		 จ�านวน		 ๔๑๐	 แห่ง	

	 	 ๒)	โรงงานอดัก้อนยาง		 จ�านวน		 ๑๔๖		แห่ง	

	 	 ๓)	โรงงานยางแผ่นดบิ/เครฟ		 จ�านวน	 	๕๗		แห่ง

	 	 ๔)	โรงงานยางคอมปาวด์		 จ�านวน	 			๔		แห่ง	

	 	 ๕)	โรงงานยางแท่ง	(STR	20)		 จ�านวน	 			๑		แห่ง	

	 ๔.๖	การรบัรองมาตรฐาน	GMP	ของโรงงานอดัก้อนยาง	 จาก

สถาบนัวจิยัยางแล้ว	จ�านวน	๘	แห่ง	ได้แก่

	 	 ๑)	สหกรณ์สวนยางจนัด	ีจ�ากดั	จงัหวดันครศรธีรรมราช	

	 	 ๒)	ชมุนมุสหกรณ์จงัหวดัตรงั	จ�ากดั	จงัหวดัตรงั	

	 	 ๓)	กลุม่เกษตรกรท�าสวนควนเมา	จงัหวดัตรงั	

	 	 ๔)	สหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านคลองโตนพฒันา	จ�ากดั	จงัหวดัตรงั	

	 	 ๕)	ชมุนมุสหกรณ์การยางกระบี	่จ�ากดั	จงัหวดักระบี่	

	 	 ๖)	ชมุนมุสหกรณ์กองทนุสวนยางสตลู	จ�ากดั	จงัหวดัสตลู

	 	 ๗)	กลุม่เกษตรกรท�าสวนธารน�า้ทพิย์	จงัหวดัยะลา										

	 	 ๘)	สหกรณ์กองทนุสวนยางบ่อทอง	จ�ากดั	จงัหวดัชลบรุี	

ผลการด�าเนนิงาน

	 ๑.	 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป ็นเงิน

ทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวม

ยางพารา	ในวงเงนิ	๑๐,๐๐๐	ล้านบาท

					 	 ๑.๑	 สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	ประสงค์	

ขอกู	้จ�านวน	๕๑๐	แห่ง	เป็นเงนิ	๕,๐๕๕.๔๕	ล้านบาท	

					 	 ๑.๒	 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 ได้

รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	แล้ว	จ�านวน	๓๒๗	แห่ง	

เป็นเงนิ	๔,๐๔๔.๙๖	ล้านบาท	

	 ทัง้นี	้คณะรฐัมนตร	ีได้มมีตเิหน็ชอบให้ขยาย

ระยะเวลาการจ่ายเงนิกู	้ของ	ธ.ก.ส.	จากสิน้สดุวนัท่ี	๓๐	

มถินุายน	๒๕๕๘	ออกไปเป็นสิน้สดุวนัที	่๓๐	กนัยายน	

๒๕๕๘	และขยายระยะเวลาการส่งคนืเงนิกูอ้อกไปอกี	

๓	เดอืน	จากเดมิ	ภายในวนัที	่๓๑	ธนัวาคม	๒๕๕๘	 

เป็นภายในวนัที	่๓๑	มนีาคม	๒๕๕๙	โดย	ธ.ก.ส.	ต้อง

น�าเข้าทีป่ระชมุคณะกรรมการฯ	ธ.ก.ส.	อกีครัง้	

					 	 ๑.๓	 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 เบิก

เงนิกูจ้รงิจาก	ธ.ก.ส.	แล้ว	จ�านวน	๓๑๐	แห่ง	เป็นเงนิ	

๓,๘๘๒.๑๖	ล้านบาท

					 	 ๑.๔	สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	ยกเลกิ

การเข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	๑๕๓	แห่ง	 รวมวงเงิน	

๘๘๒.๐๕	 ล้านบาท	 เนือ่งจากขอถอนความประสงค์,	

เงนิทนุด�าเนนิงานมเีพยีงพอ	และขาดคณุสมบตัิ

					 	 ๑.๕	ผลการด�าเนนิการรวบรวมและรบั

ซื้อยางพาราของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 จ�านวน	

๗๐๗	แห่ง	ในพ้ืนที	่๕๗	จังหวดั	จ�านวน	๕๐๙,๘๒๘.๓๐	

ตนั	มลูค่า	๒๐,๓๔๒.๒๔	ล้านบาท
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					 	 ๑.๖	 ผลการจ�าหน่ายยางพาราของ

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 จ�านวน	 ๗๐๓	 แห่ง	 ใน

พืน้ที	่๕๗	จงัหวดั	จ�านวน	๔๗๒,๒๒๙.๑๘	ตนั	มลูค่า	

๑๙,๙๔๔.๓๔	ล้านบาท		

	 ๒.	โครงการสนบัสนนุสนิเชือ่สถาบนัเกษตรกร

เพ่ือแปรรปูยางพารา	ในวงเงนิสนิเช่ือ	๕,๐๐๐	ล้านบาท

					 	 ๒.๑	สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	ประสงค์

ขอกู	้จ�านวน	๒๐๙	แห่ง	เป็นเงนิ	๕,๐๖๔.๒๒	ล้านบาท	

โดยแยกวงเงนิทีกู่ย้มื	ดงันี้

	 	 ๑)	วงเงนิสนิเชือ่	๓,๕๐๐	ล้านบาท	เพือ่

ลงทนุในโรงงานแปรรปูยางพารา	 จ�านวน	๒๐๙	แห่ง	

เป็นเงนิ	๔,๓๙๑.๑๒	ล้านบาท

	 	 	 ก.	เพือ่น�าไปปรบัปรงุและขยายก�าลงั

การผลติ	จ�านวน	๙๙	แห่ง	เป็นเงนิ	๕๐๐.๕๕	ล้านบาท

	 					 	 ข.	 เพื่อลงทุนจัดสร้างโรงงานใหม	่

จ�านวน	๑๑๕	แห่ง	เป็นเงนิ		๓,๘๙๐.๕๗	ล้านบาท

	 	 ๒)	วงเงนิสนิเชือ่	๑,๕๐๐	ล้านบาท	เพือ่

รบัซือ้และรวบรวมวตัถดุบิยางพารามาแปรรปู	จ�านวน	

๔๔	แห่ง	เป็นเงนิ	๖๗๓.๑๐	ล้านบาท

	 	 ๒.๒	 สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	 ได้รบั

อนมุตัวิงเงนิกูย้มืจาก	ธ.ก.ส.	แล้ว	จ�านวน	๘๘	แห่ง	วงเงนิ

สนิเชือ่	๕๐๑.๔๒	ล้านบาท	และเบิกเงนิกูจ้รงิจาก	ธ.ก.ส.	

แล้ว	จ�านวน	๘๓	แห่ง	เป็นเงนิ	๓๘๑.๔๑	ล้านบาท

	 	 ๒.๓		 สหกรณ ์และกลุ ่ม เกษตรกร	 

ถอนความประสงค์การเข้าร่วมโครงการ	 เนื่องจาก 

ติดปัญหาการขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน,	 มติสหกรณ์

ยกเลกิการยืน่กู	้และไม่ผ่านประชาพจิารณ์หมูบ้่าน	

๕.	 การบรหิารจดัการผลิตผลทางการเกษตรในเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษโดยสหกรณ์	

	 พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรี	

มนีโยบายจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	เพือ่กระตุน้

เศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน	 สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้

ประชาชน	แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวลกัลอบเข้ามาใน

พ้ืนที่ชั้นใน	 รวมถึงการแก้ปัญหาผลิตผลการเกษตร

ตามแนวชายแดน	โดยระบบสหกรณ์	เพือ่ป้องกนัการ

ลกัลอบน�าสนิค้าเกษตรเข้ามาปลอมปนหรอืซ้ือขายใน

ประเทศ	ท�าให้ราคาสนิค้าภายในประเทศตกต�า่	ซึง่ส่ง

ผลกระทบต่อกลไกตลาดและราคาผลผลิตในประเทศ	

หากไม่ด�าเนินการบริหารจัดการ	 กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	 จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์	 

หาแนวทางการบรหิารจดัการผลติผลการเกษตร	 ร่วมกบั	

ขบวนการสหกรณ์ท่ีมีความพร้อม	 และมีศักยภาพ 

ด�าเนนิการน�าร่อง	 ซึง่ได้ด�าเนนิการใน	๔	 เขต	 ได้แก่	

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด	 จังหวัดตาก	 เขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษอรญัประเทศ	 จงัหวดัสระแก้ว	

เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษมกุดาหาร	 และเขตพัฒนา

เศรษฐกจิพเิศษตราด	

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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  การพฒันาระบบบรหิาร
กลุม่พฒันำระบบบรหิำร

๑.	 การจดัท�าค�ารับรองการปฏบิติัราชการและการ

ตดิตามประเมนิผล

ผลการด�าเนนิงาน

	 ๑)		 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด	

จังหวัดตาก	 น�าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฝั ่งพม่า	

จ�านวน	๑,๖๐๓	ตัน	มูลค่า	๑๒,๙๘๐,๐๐๐	ล้านบาท	

	 ๒)	 เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษอรญัประเทศ	

จังหวัดสระแก้ว	 น�าเข้ามันส�าปะหลัง	 เมื่อวันท่ี 

๒๙	 เมษายน	 ๒๕๕๘	 จ�านวน	 ๕๑๗	 ตัน	 มูลค่า	

๓,๑๗๙,๕๕๐	 บาท	 และเมื่อวันที่	 ๑๘	 มิถุนายน	

๒๕๕๘	จ�านวน	๒๕๐	ตัน	มูลค่า	๔,๗๐๐,๐๐๐	บาท

	 ๓)	 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร	

สหกรณ์การเกษตรหนองสูง	จ�ากัด	จังหวัดมุกดาหาร	

ได้จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกเรียบร้อยแล้ว	 และอยู่

ระหว่างการขอใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออก	 –	 ผู้น�าเข้า

สินค้าเกษตร	 คือ	 โค	 และผลิตภัณฑ์จากโค	 โดยท�า

บันทึกข้อตกลง	 (MOU)	 กับผู้ประกอบการน�าเข้าใน

เวยีดนามเมือ่เดอืนพฤษภาคม	๒๕๕๘	และมแีผนการ

ส่งออก	 ไปประเทศเวียดนาม	 ในต้นเดือนกันยายน	

๒๕๕๘	เป็นต้นไป	มลูค่าการส่งออกต่อปี	๗๔.๔๐	ล้านบาท	

	 ๔)		 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษตราด	

สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด	จ�ากัด	

ได้ส่งออกผลไม้ไปยังตลาดเนี๊ยะเมี๊ยะ	 กรุงพนมเปญ	

ประเทศกัมพูชา	 โดยเชื่อมโยงเครือข่ายกับบริษัท	

Thmey	Thmey	Co.,Ltd.	จ�านวน	๒,๘๕๐	กิโลกรัม	

มลูค่า	๕๗,๐๐๐	บาท	ผ่านด่านชายแดนบ้านหาดเลก็	

อ�าเภอคลองใหญ่	เป็นการน�าร่องการส่งออกผลไม้ไป

ยังตลาดต่างประเทศ	

	 จัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	 ทั้งใน

ระดบักรม	ระดบัหน่วยงาน	และระดบับคุคล	โดยแบ่ง

ออกเป็น	มติภิายนอก	ได้แก่	ด้านประสทิธผิลและด้าน

คณุภาพ	มติภิายใน	ได้แก่	ด้านประสทิธภิาพและด้าน

การพฒันาองค์การ	โดยมนีโยบายให้น�าตวัชีว้ดัตามค�า

รบัรองดงักล่าว	ก�าหนดเป็นตวัชีว้ดัระดบับคุคล	เพือ่ให้

สอดคล้องไปในทศิทางเดยีวกนั	ได้แก่	ตวัชีว้ดัสหกรณ์

และกลุม่เกษตรกร	ทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานได้รบัการส่ง

เสรมิให้อยูใ่นเกณฑ์ดเีด่น	ทีร่ะดบัคะแนน	ร้อยละ	๖๐	

และตวัชีว้ดัร้อยละของสหกรณ์ทีท่จุรติสามารถแก้ไข

ปัญหาแล้วเสรจ็

 ผลการด�าเนนิการ	แต่งตัง้คณะท�างานจดัท�า

ค�ารบัรองและการรายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค�า

รบัรองการปฏบิติัราชการ	ประชมุติดตามผลการปฏบิติั

ราชการตามค�ารบัรอง	การปฏบิตัริาชการ	และแต่งตัง้

คณะท�างานตรวจ	ติดตาม	และประเมนิผลการจัดท�าค�า

รบัรองระดบัส�านกั	กอง	กรมส่งเสรมิสหกรณ์	รายงาน

รอบ	๖	เดอืน	๙	เดอืน	๑๒	เดอืน	

 ประโยชน์ทีไ่ด้รบั	สามารถด�าเนนิงานมุง่เน้น

เป้าหมายเพ่ือบรรลุวสัิยทศัน์	 สอดคล้องกนัทัง้ระดับ

กรม	ระดบัหน่วยงาน	และระดบับคุคล	
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๒.	การบรหิารการเปลีย่นแปลง

	 พัฒนาการด�าเนินงานตามกรอบแนวทาง

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหน่วยงานภาค

รฐั	(Public	Sector	Management	Quality	Award	

:	PMQA)	 ที่มติคณะรัฐมนตรี	 เห็นชอบให้ส�านักงาน	

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.)	 ใช้เป็น

แนวทางการประเมินการบริหารจัดการหน่วยงาน

ภาครัฐของประเทศไทย	 โดยเกณฑ์ดังกล่าวแบ่งการ

ประเมินการบริหารจัดการของส่วนราชการออกเป็น	

๖	หมวด	ได้แก่	๑)	การน�าองค์การ	๒)	การวางแผนเชงิ

ยทุธศาสตร์	๓)	การให้ความส�าคญักบัผูร้บับรกิารและ

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	๔)	การวดั	การวเิคราะห์	และการ

จดัการความรู	้๕)	การมุง่เน้นบคุลากร	๖)	การมุง่เน้น

ระบบปฏบิตักิาร	โดยทกุหมวดมุง่สูผ่ลลพัธ์การด�าเนนิ

การในหมวด	๗

	 ผลการด�าเนนิงาน

	 ประเมินตนเองในการด�าเนนิงานตามเกณฑ์

คุณภาพ	PMQA	พ.ศ.	๒๕๕๐	เพือ่พฒันาไปสูก่ารส่ง

สมคัรรางวลัรายหมวด	 โดยได้เผยแพร่เกณฑ์และเชญิ

วทิยากรทีม่คีวามเชีย่วชาญด้านการพฒันาองค์การตาม

แนวทาง	 PMQA	มาให้ความรู	้ เพือ่เพิม่พนูทักษะแก่ 

ผูเ้กีย่วข้องทกุหมวด	ทัง้ด้านการด�าเนนิการตามเกณฑ์

และด้านการน�าเสนอผลงานขอรบัรางวลั	และวางแผน

พฒันายกระดบัการบรหิารจดัการองค์การต่อไป		

 ประโยชน์ท่ีได้รับ	พฒันาบุคลากรทีเ่กีย่วข้อง

ตามเกณฑ์	 PMQA	และแนวทางการพฒันายกระดบั

การบรหิารจดัการกรมส่งเสรมิสหกรณ์

	 ๒.๑	 ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ภายใต้

การน�าองค์การของผูบ้รหิารระดบัสงู	ได้ก�าหนดค่านยิม

ร่วม	(Cooperative	Promotion	Department	:	CPD)	

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งองค์การ	

ให้มพีฤตกิรรมแสดงออกไปในทศิทางเดยีวกนั	โดยจดั

กจิกรรมการค้นหาหน่วยงานต้นแบบค่านยิม	และการ

ผลติสือ่องค์ความรูค่้านยิมในรปูแบบละครสัน้	เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับ	 สื่อองค์ความรู้ค่านิยมที่ผลิตขึ้น	

สามารถใช้พฒันาบคุลากรให้เกดิความรู	้ ความเข้าใจ	

และน�าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จนเป็น

วฒันธรรมองค์การ	

	 ๒.๒	การวเิคราะห์และออกแบบห่วงโซ่คณุค่า

ของกรมส่งเสรมิสหกรณ์	(Cooperative	Promotion	

Department	 :	 CPD	 Value	 Chain)	 กรมส่งเสริม

สหกรณ์	มภีารกจิส่งเสริมสนับสนุน	 เผยแพร่องค์ความรู้	 

ด้านการสหกรณ์และก�ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรให้ด�าเนนิงานตามกฎหมาย	เพือ่ให้ผูเ้กีย่วข้อง

ส่งมอบคณุค่าแก่ผู้รับบริการได้ตรงตามผลลัพธ์ท่ีคาด

หวงั	 คอื	 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 มคีวามเข้มแข็ง	

สมาชกิมคีณุภาพชวีติทีดี่	และสบืสานคณุค่าสหกรณ์ให้

ด�ารงอยูส่บืไป	 จงึจดัท�าแผนภาพระบบการขบัเคลือ่น

ห่วงโซ่คุณค่า	 (Value	 Chain)	 กรมส่งเสริมสหกรณ	์

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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และประกาศให้บุคลากรได้รับรู้และสื่อสารกับผู้รับ

บรกิาร	 รวมทัง้เพิม่พนูความรูแ้ก่เจ้าของกระบวนงาน

เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�างานตามห่วงโซ่

คณุค่า	ซึง่ต้องพฒันาปรบัปรงุกระบวนการท�างานอย่าง

ต่อเนือ่ง	พร้อมทัง้ทบทวนห่วงโซ่คณุค่าอย่างสม�า่เสมอ

	 ประโยชน์ทีไ่ด้รบั

	 ภาพความส�าเรจ็	หรอืผลลพัธ์จากการด�าเนนิ

งานของกรมส่งเสรมิสหกรณ์	เป็นภาพเดยีวกนั	และมี

แนวทางการพฒันาประสทิธภิาพ	ประสทิธผิลในการ

ด�าเนนิงาน	โดยสามารถสือ่สารถ่ายทอดไปยงับคุคลากร	

รุน่ใหม่ต่อไป	

	 ๒.๓	 การยกระดับการบริการตามเกณฑ์

รางวลับรกิารภาครฐัแห่งชาติ	เป็นกระบวนงานบรกิาร

ของกรมที่สามารถแสดงผลลัพธ์และกระบวนการได้

อย่างชดัเจน	จะได้รบัการพจิารณาเพือ่น�าเสนอขอรบั

รางวลับรกิารภาครฐัแห่งชาตขิองส�านกังาน	ก.พ.ร.	ใน

ปี	๒๕๕๘	กรมส่งเสรมิสหกรณ์	ได้รบัรางวลั	๒	ผลงาน 

ได้แก่	 รางวลับรูณาการการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ	 ระดบัดี	 

ชือ่ผลงาน	“ธนาคารเมลด็พนัธุพ์ชืเพือ่การเกษตรทีย่ัง่ยนื	

โดยขบวนการสหกรณ์	(Seed	for	grain	by	Coopera-

tive	movement)	ของนคิมสหกรณ์แม่สอด	ส�านกังาน

สหกรณ์จงัหวดัตาก”	และรางวลัการพฒันาการบรกิาร

ก�ากบัดแูล
งานทะเบยีน

การบรหิารความเสีย่ง
การประเมนิผลควบคมุภายใน
การตรวจการสหกรณ์

การก�ากบัแบบมีส่วนร่วม
ศนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีน
การบงัคบัใช้กฎหมาย
ส่งเสรมิพฒันาสหกรณ์
ส่งเสรมิกลุม่เตรยีมสหกรณ์
พฒันาศกัยภาพมาตรฐาน
ระบบส่งเสรมิสหกรณ์	(CPS)
การเชือ่มโยงเครอืข่าย
ส่งเสรมิระบบผลติ
ส่งเสรมิการตลาด
เผยแพร่ความรู้
พฒันาสือ่ความรู้
การเผยแพร่ความรู้

สร้างประสบการณ์สหกรณ์
พฒันาหลกัสตูรการสอน

งา
นว

ชิา
กา

รส
หก

รณ์
วจิ

ยัเ
พือ่

พฒั
นา

ระ
บบ

สห
กร

ณ์
กา

รจ
ดัก

าร
คว

าม
รูด้้

าน
กา

รส
หก

รณ์

การวางแผน และบริหารยุทธศาสตร์

การตรวจสอบภายใน
การกํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล

งานก�ากบัดแูล

งานส่งเสรมิ/พฒันา

งานเผยแพร่ความรู้

กลุม่เครอืข่าย

สหกรณ์	๗	ประเภท
๑.	สหกรณ์การเกษตร
๒.	สหกรณ์ประมง
๓.	สหกรณ์นคิม
๔.	สหกรณ์ร้านค้า
๕.	สหกรณ์บรกิาร
๖.	สหกรณ์ออมทรพัย์
๗.	สหกรณ์เครดติยเูนีย่น

กลุม่เกษตรกร

๑.	สหกรณ์/
กลุม่เกษตรกร
เข้มแขง็
๒.	สมาชกิมี
คณุภาพชวีติทีด่ี

๓.	สบืสาน
คณุค่าสหกรณ์

เยาวชน	ชมุชน	ฯลฯ
**	คนทีย่งัไม่เข้าสู่
ระบบสหกรณ์

การพฒันา
บคุลากร

Key Support

Key Support Quality/Value Target Group Outcome

การพฒันา
ระบบ	IT

ระบบ
สารสนเทศ
สหกรณ์

การพฒันา
ระบบบรหิาร

การพฒันา
ระบบการเงิน

การคลงั

การจดัซ้ือ
จัดจ้าง

การปรบัปรงุ
และพฒันา
กฎหมาย

ผลงานโครงการสำ คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 91

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  



ที	่เป็นเลศิ	ระดบัด	ีชือ่ผลงาน	“ระบบการส่งเสรมิเพือ่

ความยั่งยืนของสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม	 จ�ากัด	

ส�านกังานสหกรณ์จงัหวดัสงขลา”

 ประโยชน์ท่ีได้รบั		ด้านการปรบัปรงุกระบวน

งาน	 :	 บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู ้เกี่ยวกับ 

หลกัเกณฑ์	การพจิารณารางวลัซึง่สามารถน�าไปใช้พฒันา

ปรบัปรงุกระบวนงานได้อย่างดยีิง่	 ด้านการจดัท�าข้อ

เสนอขอรบัรางวลั	 :	 ได้จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ดย

เชญิผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์จดัท�าข้อ

เสนอมาแลกเปลีย่นประสบการณ์	 เพือ่พฒันาความรู้

และทกัษะแก่บคุลากร	จ�านวน	๕๒	คน

๓.	การพฒันาปรบัปรงุโครงสร้างระบบงาน

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้ปรับโครงสร้าง

องค์การรองรับการด�าเนินงานตามกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 โดยอยูร่ะหว่างด�าเนนิ

การปรบัปรงุโครงสร้างภายใน	จากกรณทีีง่านสหกรณ์

เกดิผลกระทบเชงิลบขึน้ในวงกว้าง	ส่งผลให้ผูเ้กีย่วข้อง

ท้ังระดับกรม	 และระดับกระทรวง	 ให้ความสนใจ	 

เสนอแนะ	 และสัง่การให้กรมด�าเนินการแก้ไขในเรือ่ง

ต่าง	ๆ		ซึง่มเีรือ่ง	การพฒันาปรบัปรงุโครงสร้างระบบ

งานให้เอือ้ต่อการส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	 เผยแพร่องค์ความรู้

ด้านการสหกรณ์และก�ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรให้ด�าเนินงานตามกฎหมายและเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ	 โดยจัดตั้งส�านักงานสหกรณ์อ�าเภอ	

เพื่อความใกล้ชิดในการให้บริการส่งเสริม	 ช่วยเหลือ	

แนะน�า	โดยผ่านการวเิคราะห์และส�ารวจความคดิเหน็

ของผูร้บับรกิาร	ร้อยละ	๙๐	เหน็ควรจดัตัง้ส�านกังาน

สหกรณ์อ�าเภอ	 ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างประสานงานกบั

ส�านกังาน	ก.พ.ร.

  กองทนุพฒันาสหกรณ์
กองพฒันำระบบสนบัสนนุกำรสหกรณ์

๑.	 สถานภาพ	 กองทุนพัฒนาสหกรณ์	 (กพส.)	 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมกิจการของสหกรณ์	 

ตามมาตรา	 ๒๗	 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	

๒๕๔๒	 ที่มาของเงิน	 กพส.	 ตามมาตรา	 ๒๘	 แห่ง 

พระราชบญัญตัสิหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๔๒	ประกอบด้วย

	 ๑)	 เงินอุดหนุนที่ได้รับจากงบประมาณ

แผ่นดนิ

	 ๒)		 เงนิและทรพัย์สนิทีม่ผีูม้อบให้

	 ๓)		 เงนิและทรพัย์สนิทีต่กเป็นของ	กพส.

	 ๔)		 เงินทีไ่ด้จากการจ�าหน่ายทรัพย์สินทีไ่ด้

รบัมาตามข้อ	๑.๒	และข้อ	๑.๓

	 ๕)		 ดอกผล	รายได้	หรอืประโยชน์อืน่ใดของ	

กพส.

	 เงนิและทรพัย์สนิของ	 กพส.	 ให้ส่งเข้าบญัช	ี

กพส.	โดยไม่ต้องน�าส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดนิ

	 ทนุด�าเนนิงานของ	 กพส.	 ได้มาจากการโอน

เงินทนุหมนุเวยีนทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการส่งเสริมสหกรณ์

และเงินทุนอื่น	 ๆ	 รวม	 ๗	 ทุน	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	

ตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๔๒	มทีนุแรกตัง้	

จ�านวน	๒,๒๘๖.๓๕	ล้านบาท	และบางปีงบประมาณ

รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้	 ซึ่งระหว่าง

ปี	 ๒๕๔๗	 –	 ๒๕๕๗	 สหกรณ์ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ 

ภายใต้โครงการเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างภาคเกษตร	

(Agricultural	Sector	Program	Lona	:	ASPL)	จ�านวน	

๑,๕๓๘.๖๖	 ล้านบาท	 ได้รบัเงนิบรจิาคคนืให้	 กพส.	

จ�านวน	๗๑๒.๘๔	ล้านบาท	

	 ฐานะการเงนิ	ณ	วนัที	่๓๐	เมษายน	๒๕๕๗	

ทนุด�าเนนิงาน	๕,๓๕๙.๒๒	ล้านบาท	และ	ณ	วนัที	่๓๐	

มถินุายน	๒๕๕๘	ประกอบด้วย

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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ตารางอตัราดอกเบีย้เงนิกู้

ชั้นลูกหนี้
ขนาดเล็ก/กลาง ขนาดใหญ่/ใหญ่มาก

ให้กู้ จัดหา/รวบรวม/ลงทุน	ท/ส ให้กู้ จัดหา/รวบรวม/ลงทุน	ท/ส

A ๓.๐ ๑.๕ ๔.๐ ๒.๕

B ๓.๕ ๒.๐ ๔.๕ ๓.๐

C ๔.๐ ๒.๕ ๕.๐ ๓.๕

D ๔.๕ ๓.๐ ๕.๕ ๔.๐

	 ก.		เงนิรอโอนให้จงัหวดัตามกรอบวงเงนิให้กู้	

จ�านวน	๑,๖๖๔.๑๗	ล้านบาท

	 ข.		ลกูหนี	้กพส.	จ�านวน	๓,๖๙๒.๔๖	ล้านบาท

	 ค.		สนิทรพัย์อืน่	จ�านวน	๒.๕๗	ล้านบาท

๒.	 การด�าเนนิงาน	 ของ	 กพส.	 โดยคณะกรรมการ

บรหิาร	กพส.	ซึง่ประกอบด้วยผูแ้ทนของหน่วยราชการ	

ผูแ้ทนของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	คอื	อธบิดกีรมส่ง

เสรมิสหกรณ์	เป็นประธานกรรมการ	อธบิดกีรมตรวจ

บญัชีสหกรณ์	อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร	อธบิดกีรม

ประมง	อธิบดกีรมปศุสตัว์	ผูแ้ทนกรมบัญชกีลาง	ผูแ้ทน 

ส�านักงบประมาณ	 ผู้แทนของสหกรณ์ประเภทละ	 

๑	คน	ซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้		ผูแ้ทนกลุม่เกษตรกร	๑	คน	

ซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้	 เป็นกรรมการ	 และรองอธบิดกีรม 

ส่งเสรมิสหกรณ์	 เป็นกรรมการและเลขานกุาร	มหีน้าที่	

ก�าหนดกรอบวงเงินกู้และแนวทางให้การสนับสนุน 

ส่งเสรมิสหกรณ์ภายใต้จ�านวนเงนิงบประมาณทีม่อียู่

๓.	 การสนับสนุนเงินกู ้	 ผ่านสหกรณ์	 แบ่งเป็น	 

๒	ลกัษณะ	คอื

	 ๓.๑	 สนับสนุนการด�าเนินงานของสหกรณ์

ตามโครงการปกตขิองสหกรณ์	เป็นการสนบัสนนุตาม

วตัถปุระสงค์ของ	กพส.	คอื	การให้เงนิกูเ้พือ่สนบัสนนุ 

การด�าเนินงานของสหกรณ์ในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เช่น	 

๑)	โครงสร้างปัจจยัพืน้ฐานของสหกรณ์		๒)	การผลติ 

และการตลาด	ซ่ึงสหกรณ์จะน�าไปรวบรวมผลผลิตจาก 

สมาชกิ	เช่น	ข้าวเปลือก	ยางพารา	ปาล์มน�า้มนั	น�า้นมดิบ	 

และอื่น	 ๆ	 รวมทั้งแปรรูปผลผลิต	 ๓)	 สนับสนุนให้

สมาชกิเข้าถงึแหล่งทนุโดยให้สมาชกิกูจ้ากเงนิทนุของ	กพส.

	 สหกรณ์ทีจ่ะกูเ้งนิจาก	 กพส.	 ต้องได้รบัการ

จดัชัน้ลกูหนีป้ระจ�าปีทกุกรณ	ี และการก�าหนดอตัรา

ดอกเบีย้ทีใ่ห้สหกรณ์กู	้ จะพจิารณาตามวตัถปุระสงค์

และขนาด	ดงันี้

	 ๓.๒	 สนบัสนนุให้สหกรณ์ด�าเนนิการเพือ่แก้

ปัญหาให้แก่สมาชิก	 รวมทั้งด�าเนินงานตามนโยบาย

ของภาครฐั	เป็นการใช้เงนิกูจ้าก	กพส.	เพือ่สนบัสนนุ

งานตามนโยบายของภาครฐั	 ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ	

๐	–	๑%	ต่อปี

	 ขัน้ตอนและวธิกีาร	 กรมจะแจ้งให้ส�านกังาน

สหกรณ์จังหวัด	 ส�ารวจความต้องการใช้เงินกู้ของ

สหกรณ์	 เพื่อน�าไปด�าเนินงานตามแผนงานและ

โครงการทีก่�าหนดไว้	 ดงันัน้	 การขอกูเ้งนิ	 กพส.	 ของ

สหกรณ์ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์	 กพส.	 คือ	 
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มทีนุเรอืนหุน้ไม่ต�า่กว่า	๕	หมืน่บาท	มวีนิยัทางการเงนิ

อยูใ่นเกณฑ์ด	ีไม่มกีารทุจรติ	และมคีวามต้องการจะใช้

กูเ้งนิจาก	 กพส.	 ให้แจ้งความประสงค์ผ่านส�านกังาน

สหกรณ์จงัหวดั	หลงัจากนัน้	กรมจะด�าเนนิการจดัสรร

วงเงินตามที่คณะกรรมการบริหาร	 กพส.	 พิจารณา

อนมุตัใิห้	และให้สหกรณ์น�าเสนอแผนงานและโครงการ	

เพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ของ	 กพส.	

พจิารณาการขอกูต่้อไป

	 คณะกรรมการบริหาร	 กพส.	 ได้แต่งตั้งให้

คณะอนกุรรมการพจิารณาเงนิกู	้ กพส.	 แต่ละคณะมี

อ�านาจพิจารณาแผนงานและโครงการที่สหกรณ์ขอ

กู้เงิน	 กพส.	 ส�าหรับวงเงินเห็นสมควรให้กู้ในแต่ละ

วัตถุประสงค์ของสญัญา	๑)	คณะอนกุรรมการพจิารณา

เงนิกู	้กพส.	กรมส่งเสรมิสหกรณ์	๒)	คณะอนกุรรมการ

พจิารณาเงินกู้	 กพส.	 ส�านกับรหิารเงนิทนุ	 ๓)	 คณะ

อนกุรรมการพจิารณาเงนิกู้	 กพส.	 ส�านกังานส่งเสรมิ

สหกรณ์กรงุเทพมหานครพืน้ที	่๑,	พืน้ที	่๒	๔)	คณะ

อนกุรรมการพจิารณาเงนิกู	้ กพส.	 ระดบัจงัหวดั	 เพือ่

กลัน่กรอง	 พจิารณาแผนงานและโครงการทีส่หกรณ์

ขอกู้

๔.	ผลสมัฤทธิ	์ในรอบปี	๒๕๕๗	กพส.	สนบัสนนุเงนิกู้

ให้สหกรณ์	จ�านวน	๑,๔๙๓	แห่ง	จ�านวน	๓,๘๘๕.๑๕		

ล้านบาท	 จ�าแนกเป็น	๑)	 โครงการปกต	ิ ๘๘๓	แห่ง	

เป็นเงนิ	๒,๓๘๖.๘๖		ล้านบาท	คดิเป็น	๑๐๐%	ของ

วงเงนิจดัสรร	๒)	โครงการพเิศษ	๖๑๐	แห่ง	 เป็นเงนิ	

๑,๔๙๘.๒๙	 ล้านบาท	คดิเป็น	๙๒.๘๘%	ของวงเงนิ

จดัสรร	

	 ส�าหรับสัญญาที่ครบก�าหนดช�าระเมื่อ

ปีงบประมาณ	๒๕๕๗	จ�านวน	๓,๓๑๕.๕๙	ล้านบาท	

จ�านวน	๑,๕๙๓	สญัญา	ได้รบัช�าระ	จ�านวน	๓,๐๕๑	

ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	๙๒	ของหนีท่ี้ครบก�าหนดช�าระ

	 ๔.๑	สหกรณ์ได้รบัประโยชน์จากเงนิที	่กพส.	

สนบัสนนุในอตัราดอกเบีย้เฉลีย่ร้อยละ	๒.๓๓	 ต่อปี	

สามารถลดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์จากส่วนต่างอัตรา

ดอกเบีย้ทีต่�า่กว่าสถาบนัการเงนิอืน่	 มลูค่า	๑๗๙.๘๑	

ล้านบาท	 สหกรณ์ได้น�าเงินกู้ไปหมุนเวียนก่อให้เกิด

ปริมาณธุรกิจ	 มูลค่า	 ๒๙,๘๕๔	 ล้านบาท	 จากการ

ส�ารวจความพงึพอใจของสหกรณ์ลกูค้า	 กพส.	 ได้รบั

ความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ	ร้อยละ	๙๐.๑๓

	 ๔.๒	สนบัสนนุเงนิทนุให้สหกรณ์ด�าเนนิธรุกจิ

ตามนโยบายของรฐัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	จากผลการ

ให้เงินกูเ้มือ่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	สมาชกิสหกรณ์

ได้รับประโยชน์	 จ�านวน	๓๔๘,๙๕๔	 คน	 ส�าหรับใช้

บรกิารกูย้มืเงนิและซือ้สนิค้าจากสหกรณ์	 สามารถลด

ต้นทุนในส่วนของสมาชิกจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย 

ทีต่�า่กว่าสถาบนัการเงินอืน่	จ�านวน	๒๐๐.๗๐	 ล้านบาท	

โดยสหกรณ์คิดดอกเบี้ยกับสมาชิกเฉลี่ยร้อยละ	 

๗.๖๑	ต่อปี	และสร้างรายได้เพิม่ให้สมาชกิทีใ่ช้บรกิาร 

รวบรวมผลผลติของสหกรณ์	มลูค่า	๑๔๖.๗๒	 ล้านบาท	

จึงกล่าวได้ว่า	 กพส.	 สามารถแก้ไขปัญหาความ 

เดอืดร้อนของเกษตรกรสมาชกิ	 และสหกรณ์สามารถ	 

บรหิารงานรองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของ 

สภาวะเศรษฐกจิ	ตอบสนองความต้องการของสมาชกิได้ 

ดงันี้

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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ข้อมลูการประเมนิหนีท้ีถ่งึก�าหนดช�าระปีงบประมาณ	๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ ต้นเงิน ปริมาณธุรกิจ
สมาชิก สหกรณ์

(ราย) ลดต้นทุน/เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน

ให้สมาชิกกู้ 						๗๖๕.๔๗	 				๑,๒๓๐.๒๘	 ๓๙,๖๑๒	 ๔๕.๐๔ ๔๓.๙๕

รวบรวมผลผลิต 			๑,๐๗๕.๕๔	 		๑๔,๗๖๖.๐๘	 ๖๖,๕๖๓	 ๑๔๖.๗๒ ๕๖.๒๐

จัดหาสินค้าจ�าหน่าย 			๑,๐๙๘.๐๕	 				๘,๘๒๒.๒๔	 ๒๔๒,๗๗๙	 ๑๕๕.๖๖ ๕๗.๙๙

ลงทุนในทรัพย์สิน 					๑๑๑.๗๔	 			-			 		- - ๒๑.๖๗

รวม 			๓,๐๕๐.๗๘	 		๒๔,๘๑๘.๖๐	 ๓๔๘,๙๕๔	 ๓๔๗.๔๓ 		๑๗๙.๘๑	

ข้อมลูการด�าเนนิงานของกองทนุทีผ่่านมาระหว่างปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๓	-	๒๕๕๗ หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

ข้อมลูอตัราการส่งช�าระหนีท้ีผ่่านมาระหว่างปีงบประมาณ	พ.ศ.		๒๕๕๓	-	๒๕๕๗

วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

สหกรณ์ จ�านวน สหกรณ์ จ�านวน สหกรณ์ จ�านวน สหกรณ์ จ�านวน สหกรณ์ จ�านวน

ทุนให้สมาชิกกู้ ๔๓๒ ๖๔๑.๓๙ ๕๕๐ ๘๐๘.๕๙ ๖๓๒ ๙๔๒.๗๒ ๖๙๔ ๑,๔๗๕.๔๙ ๙๒๑ ๑,๙๘๖.๖๙

รวมรวมผลผลิต ๔๓๒ ๑,๑๐๕.๕๑ ๓๔๕ ๑,๐๙๘.๒๕ ๒๙๘ ๑,๐๘๖.๗๙ ๒๒๕ ๗๕๓.๐๐ ๑๙๕ ๖๘๒.๐๐

จัดหา ๓๔๐ ๗๗๔.๕๐ ๓๖๘ ๘๒๘.๒๖ ๓๗๔ ๘๙๘.๙๘ ๔๒๖ ๑,๑๒๔.๓๔ ๓๖๒ ๑,๑๔๐.๖๒

ลงทุนใน

ทรัพย์สิน

๓๗๓ ๗๖.๙๙ ๑๐ ๖๒.๓๙ ๙ ๘๒.๓๕ ๑๖ ๑๖๑.๔๔ ๑๕ ๗๕.๘๔

รวม ๑,๕๗๗ ๒,๕๙๘.๓๘ ๑,๒๗๓ ๒,๗๙๗.๕๐ ๑,๓๑๓ ๓,๐๑๐.๘๔ ๑,๓๖๑ ๓,๕๑๔.๒๖ ๑,๔๙๓ ๓,๘๘๕.๑๕

ปี
									ลูกหนี้

ร้อยละ
ทั้งหมด ถึงก�าหนด การส่งช�าระ

๒๕๕๓ ๓,๓๐๕.๖๔ ๒,๕๕๑.๖๒ ๒,๕๒๐.๒๘ ๙๘.๗๗

๒๕๕๔ ๓,๕๙๘.๔๑ ๒,๔๕๔.๖๐ ๒,๔๓๐.๒๒ ๙๙.๐๑

๒๕๕๕ ๓,๗๓๕.๗๐ ๒,๗๘๔.๑๘ ๒,๗๕๓.๔๘ ๙๘.๙๐

๒๕๕๖ ๔,๒๕๑.๐๑ ๒,๙๗๒.๑๗ ๒,๙๒๒.๒๔ ๙๘.๓๒

๒๕๕๗ ๔,๖๔๑.๕๓ ๓,๓๑๕.๕๙ ๓,๒๖๘.๑๓ ๙๘.๕๗
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๕.	การเพิม่ประสทิธภิาพ

	 ๕.๑	 เพื่อให้สหกรณ์น�าเงินกู้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ	 และสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์อย่าง

แท้จรงิ	 จะต้องวเิคราะห์ค�าขอกูข้องสหกรณ์อย่างเข้ม

งวด

					 ๕.๒	 เพือ่ให้สมาชกิสหกรณ์ได้รบัประโยชน์

อย่างแท้จริง	 จะต้องตรวจสอบการใช้เงินกู้	 ติดตาม

เร่งรดัหนีท้ีใ่กล้ถงึก�าหนดช�าระ	และประเมนิผล

					 ๕.๓	 เพื่อให ้การบริหารเงิน	 กพส.	 มี

ประสิทธิภาพ	 สะดวก	 รวดเร็ว	 คล่องตัว	 และทัน

เหตุการณ์	 คณะกรรมการบริหาร	 กพส.	 จึงต้อง

กระจายอ�านาจการพิจารณาเงินกู้	 การผ่อนผันหนี้	

การประนีประนอมหนี้	 การปรับโครงสร้างหนี้	 ให้

คณะอนกุรรมการพจิารณาเงนิกู	้ กพส.	 แต่ละคณะมี

อ�านาจพจิารณาแผนงานและโครงการท่ีสหกรณ์ขอกู	้

รวมทัง้พจิารณากลัน่กรองการขอไกล่เกลีย่คดแีละการ

ประนปีระนอมยอมความของสหกรณ์ลกูหน้ี	ในกรณีท่ี

มทีนุทรพัย์พพิาทสอดคล้องกบักรอบวงเงนิพจิารณา

กลัน่กรอง

					 ๕.๔	 การประเมนิผลประจ�าปีบญัช	ี ๒๕๕๗	

กระทรวงการคลงั	 โดยกรมบญัชกีลาง	 ได้จ้างบรษิทั	

เอฟ	พ	ีอาร์	ไอ	แอดไวเซอรี	่จ�ากดั	ตดิตามประสทิธภิาพ	

๔	ด้าน	คอื	๑)	ด้านการเงนิ	๒)	ด้านการสนองประโยชน์

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ๓)	 ด้านการปฏิบัติการ	 และ	 

๔)	ด้านพฒันาทนุหมนุเวยีน	ซึง่	กพส.	ได้รบั	๔.๕๒๙๖	

คะแนน	เพิม่ขึน้จากปี	๒๕๕๖	จ�านวน	๐.๘๐๑	คะแนน	

(ปี	๒๕๕๖	ได้รบั	๓.๕๒๘๖	คะแนน)	ท้ังน้ี	การพจิารณา

เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อ

ตกลงระหว่างกรมส่งเสรมิสหกรณ์และกรมบญัชกีลาง	

ซึ่งเป็นตัวก�ากับให้การด�าเนินงานงานของ	 กพส.	 มี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้	

๖.	 แผนการบริหารเงินปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๘		

คณะกรรมการบรหิาร	กพส.	ได้อนมุตัวิงเงนิกู	้จ�านวน	

๔,๔๐๐	 ล้านบาท	 แบ่งเป็นโครงการปกติ	 จ�านวน	

๒,๗๐๐	ล้านบาท	และโครงการพเิศษ	จ�านวน	๑,๗๐๐	

ล้านบาท	ประกอบด้วย	๑๔	โครงการ	คอื

	 	๖.๑		พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ด

พันธุ ์พืชรองรับประชาคมอาเชียน	 จ�านวน	 ๑๗๕	 

ล้านบาท

					 	๖.๒		บรหิารจดัการธรุกจิรวบรวมผลไม้ใน

สถาบนัเกษตรกร	จ�านวน	๒๒๐	ล้านบาท

					 	๖.๓		 ส่งเสรมิและพฒันาธรุกจิรวบรวมและ

แปรรปูผลผลติกาแฟ	จ�านวน	๖๕	ล้านบาท

					 	๖.๔		 ส่งเสรมิและพฒันาธรุกจิปาล์มน�า้มนั

ของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 จ�านวน	

๑๐	ล้านบาท

					 	๖.๕		ส ่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค ้า

สหกรณ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า	 (ศูนย์กระจายสินค้า

สหกรณ์)	จ�านวน	๑๐๐	ล้านบาท

					 	๖.๖		ส ่ ง เ ส ริ มและพัฒนา เครื อข ่ า ย

สหกรณ์	 (Whole	 value	 chain	network)	 จ�านวน	 

๒๐๐	ล้านบาท

					 	๖.๗		อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 และ

โครงการหลวง	จ�านวน	๓๕	ล้านบาท

					 	๖.๘		สนับสนุนเงินกูเ้พ่ือปรับโครงสร้างภาค

เกษตร	จ�านวน	๓๕	ล้านบาท

					 	๖.๙	 ฟื ้นฟูอุปกรณ์การตลาด	 จ�านวน	 

๑๐๐	ล้านบาท

					 ๖.๑๐		เพื่อฟื ้นฟูธุรกิจสหกรณ์	 จ�านวน	 

๒๐๐	ล้านบาท

					 ๖.๑๑		พฒันาธรุกจิสนิเชือ่ของสหกรณ์	ปี	๒	

จ�านวน	๘๐	ล้านบาท

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   

ผลงานโครงการสำ คัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์96



					 ๖.๑๒		เสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์

ขนาดเลก็	ปี	๕	จ�านวน	๑๕๐	ล้านบาท

					 ๖.๑๓		ขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของ

สหกรณ์	ปี	๓	จ�านวน	๑๕๐	ล้านบาท

					 ๖.๑๔		สนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์ที่ประสบ

สาธารณภยัและอืน่	ๆ	จ�านวน	๖๕	ล้านบาท

 ผลการด�าเนินงาน	ณ	 วนัที	่ ๑๐	 สงิหาคม	

๒๕๕๘	สหกรณ์ได้รบัเงนิกูแ้ล้ว	 จ�านวน	๒,๙๓๒.๔๑	

ล้านบาท	คดิเป็น	๖๖.๖๕	%	ของวงเงนิจดัสรร	จ�าแนก

เป็น

	 ๑)	 โครงการปกติ	 จ�านวน	 ๗๓๓	 สหกรณ์	

จ�านวน	๑,๙๕๑.๖๐	ล้านบาท	คดิเป็น	๗๒.๒๘	%

	 ๒)	 โครงการพเิศษ	 จ�านวน	๒๐๘	 สหกรณ์	

จ�านวน	๙๘๐.๘๑	ล้านบาท	คดิเป็น	๕๗.๖๙	%

	 ๓)	โครงการตามนโยบายรฐับาล	มดีงันี้

	 ก.	การบรหิารจดัการผลผลติทางการเกษตร

ในบรเิวณเขตเศรษฐกจิพเิศษ	ภายใต้โครงการเชือ่มโยง

เครอืข่ายสหกรณ์ตลอดมลูค่าห่วงโซ่การผลติ	(Whole	

Value	Network)	วงเงิน	๒๐๐	ล้านบาท	(ตามนโยบาย

ที	่๗	การส่งเสรมิบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน)

	 ข.	 การแก้ไขปัญหาราคาผลไม้	 โดยส่งเสรมิ	

สนบัสนนุสถาบนัเกษตรกร	 ด�าเนนิการ	พฒันาธรุกจิ

รวบรวมผลไม้ให้สามารถรองรับผลผลิตราคาตกต�่า	

เพื่อสร้างโอกาส	 รักษา	 และขยายธุรกิจรวบรวม	

วงเงิน	 ๒๒๐	 ล้านบาท	 (ตามโนบายที่	 ๖.๑๖	 ใน

ด้านอุตสาหกรรมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่

สอดคล้องกับศักยภาพพืน้ฐานของประเทศ	 เช่น	การ

ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร	 แปรรูป	

ตัง้แต่ต้นน�า้ถงึปลายน�า้)

	 ค.	แนวทางให้ความช่วยเหลอืสมาชกิสหกรณ์

และสหกรณ์ทีไ่ด้รับผลกระทบจากภยัแล้งโดยลดอตัรา

ดอกเบีย้	ขยายระยะเวลาการช�าระหนี	้และสนบัสนนุ

เงนิทนุหมนุเวยีนปลอดดอกเบีย้ให้สหกรณ์ทีอ่ยูใ่นพืน้ที่

น�าไปเพิม่ศกัยภาพ	 เป็นระยะเวลา	๖	 เดอืน	 จ�านวน	

๓๐๐	ล้านบาท	(ตามนโยบาย	ท่ี	๖.๘	แก้ปัญหาน�า้ท่วม 

ในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน�้าในบางพื้นที่และ 

บางฤดกูาล)

 การบรหิารงานด้านการเงินการคลงั
กองคลงั

	 กองคลัง	มหีน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านกฎหมาย

และระเบยีบงานคลงั	การเงนิ	การบญัช	ีและการพสัด	ุ

ซ่ึงบคุลากรในสงักดั	 จะต้องมคีวามรอบรูใ้นเรือ่งของ

กฎหมายและระเบยีบต่าง	ๆ 	รวมท้ังค�าส่ังและมติคณะ

รฐัมนตรทีีเ่กีย่วข้อง	เพือ่น�าความรูท้ีไ่ด้มาใช้ปฏบิตังิาน

ได้อย่างถูกต้อง	 ซึ่งการบริหารงานด้านการเงิน	 การ

บัญชี	 และการพัสดุ	 มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ละเอียด

อ่อนและต้องด�าเนนิการด้วยความรวดเรว็	ทนัก�าหนด

เวลา	 ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของทาง

ราชการ	เพือ่มใิห้เกดิผลเสยีหาย	จงึจ�าเป็นต้องพฒันา

ศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิานด้านการเงนิการคลงั	ให้เป็น 

ผู้รู้รอบ	 สามารถบริหารจัดการให้การใช้จ่ายเงินของ

ส่วนราชการเกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยจัดฝึกอบรม	

หลักสูตร	 “การบริหารงานด้านการเงินการคลัง”	 ขึน้	

เมื่อวันที่	 ๒๔	 –	 ๒๖	 มิถุนายน	๒๕๕๘	ณ	 โรงแรม 

ริเวอร์ไซด์	 เขตบางพลัด	 กรุงเทพมหานคร	 เพ่ือ

เพิม่พนูความรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบักฎหมาย	ระเบยีบ	 

ข้อบังคับ	 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน	

การคลงั	การบญัชภีาครฐั	และระบบพสัด	ุให้สามารถ

น�าไปปรับใช้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

มปีระสทิธผิลยิง่ขึน้	 รวมทัง้ได้แลกเปลีย่นความคดิเหน็	
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ทัศนคติ	 และประสบการณ์	 พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ

ปัญหา	 อุปสรรค	 ตลอดจนแนวทางแก้ไขร่วมกัน	 

ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย	 บุคลากรในสังกัด 

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 ที่ปฏิบัติงานด้านการ

เงินการคลัง	 ประมาณ	๑๕๐	 คน	 และวิทยากรจาก 

กรมบญัชกีลาง	บรรยายในหวัข้อ

	 ๑.	 ระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิจากคลงั	 :	 หลกั

การเบิกจ่ายเงนิจากคลงั	 วธิกีารเบกิจ่ายเงนิ	 การเบกิ

จ่ายเงนิยมื	การรบัเงนิ	การจ่ายเงนิ	การเกบ็รกัษาเงนิ	

และการน�าเงนิส่งคลงั

	 ๒.	การเดนิทางไปราชการ	

	 	 ๒.๑	การเดนิทางไปราชการชัว่คราว	:	ค่า

เบีย้เลีย้งเดนิทาง	ค่าเช่าทีพ่กั	ค่าพาหนะ	และค่าใช้จ่าย

อืน่ทีจ่�าเป็นต้องจ่าย

	 	 ๒.๒	การเดนิทางไปราชการประจ�า	:	ค่า

เบีย้เลีย้งเดนิทาง	ค่าขนย้ายสิง่ของส่วนตวั	ค่าใช้จ่ายอืน่

ทีจ่�าเป็น	ค่าเช่าทีพ่กั	ค่าพาหนะ	

	 	 ๒.๓	การเดนิทางกลบัภมูลิ�าเนา	:	ค่าเช่า

ทีพ่กั	ค่าพาหนะ	ค่าขนย้ายสิง่ของส่วนตวั	

	 ๓.	การฝึกอบรม	

	 	 ๓.๑	การฝึกอบรมตามระเบยีบกระทรวง

การคลงั	 :	 โครงการหรอืหลกัสตูร	 ระยะเวลาก�าหนด

แน่นอน	 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน	 ไม่มกีารแจกปรญิญา

บตัรหรอืประกาศนยีบตัรวชิาชพี

	 	 ๓.๒	ค�านยิาม	

	 	 ก.	 การฝึกอบรมประเภท	 ก	 หมายถึง	 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ	 

ซึง่เป็นข้าราชการระดบั	๙	ขึน้ไป	หรอืเทยีบเท่า

	 	 ข.	 การฝึกอบรมประเภท	 ข	 หมายถึง	 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ	 

ซึง่เป็นข้าราชการระดบั	๘	ลงมา	หรอืเทยีบเท่า

	 	 ค.	การฝึกอบรมบคุคลภายนอก	หมายถงึ	

ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมเกนิกึง่หนึง่ไม่ใช่บคุลากรของรฐั

	 	 บคุลากรของรฐั	หมายถงึ	ข้าราชการทกุ

ประเภท	พนกังาน	ลกูจ้างของส่วนราชการ	รฐัวสิาหกจิ	

หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐั

	 					 ๓.๓	 บุคคลที่เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้	 :	

ประธานในพธิเีปิดหรอืพธิปิีดการฝึกอบรม	ผูม้เีกยีรต	ิ

และผูต้ดิตาม	เจ้าหน้าที	่วทิยากร	ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม	

และผูส้งัเกตการณ์

	 	 ๓.๔	ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม	ม	ี๒	ประเภท

	 	 ก.	 ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นดลุพนิจิหวัหน้าส่วน

ราชการ	เบกิได้เท่าทีจ่่ายจรงิ	:	ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการใช้ 

และการตกแต่งสถานที,่	 	 ค่าใช้จ่ายในพธิเีปิด	 –	 ปิด,	 

ค่าวสัดุ	เคร่ืองเขียน	และอปุกรณ์	,	ค่าประกาศนยีบตัร,	

ค ่าถ ่ายเอกสาร	 ค ่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์,	 

ค่าหนังสือ,	 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร,	 ค่าเช่า

อปุกรณ์,	ค่าอาหารว่างและเครือ่งดืม่

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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	 	 ข.	รายการทีม่อีตัราก�าหนด	:	ค่ากระเป๋า

หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร,	 ค่าของสมนาคุณในการดู

งาน,	ค่าอาหาร,	ค่าเช่าทีพ่กั	และค่ายานพาหนะ

	 ๔.	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	:	พระราชกฤษฎกีา

ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	พ.ศ.	 ๒๕๔๗	และท่ีแก้ไขเพิม่

เตมิ	 มาตรา	๗	 ข้าราชการผูใ้ดได้รบัค�าสัง่ให้เดนิทาง

ไปประจ�าส�านกังานในต่างท้องทีม่สีทิธไิด้รบัค่าเช่าบ้าน

ข้าราชการเท่าทีต้่องจ่ายจรงิตามทีส่มควรแก่สภาพแห่ง

บ้าน	แต่อย่างสงู	ต้องไม่เกนิจ�านวนเงนิทีก่�าหนดไว้ตาม

บญัชอีตัราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎกีา	

ทัง้นี	้เว้นแต่ผูน้ัน้

	 	 ๔.๑		 ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้

ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ระทรวงการคลงั	ก�าหนด

	 	 ๔.๒		 มเีคหสถานอนัเป็นกรรมสทิธิข์อง

ตนเองหรอืคูส่มรสในท้องทีท่ีไ่ปประจ�าส�านกังานใหม่

โดยไม่มหีนีค้้างช�าระกบัสถาบนัการเงนิ

	 	 ๔.๓		 ได้รับค�าสั่งให้เดินทางไปประจ�า

ส�านักงานใหม่ในต่างท้องท่ีตามค�าร้องขอของตนเอง	

ความในวรรคหนึ่ง	 ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการผู้ได้รับ 

ค�าสัง่ให้เดนิทางไปประจ�าส�านกังานในต่างท้องทีท่ีเ่ป็น

ท้องทีท่ีเ่ริม่รบัราชการครัง้แรกหรอืท้องท่ีท่ีกลบัเข้ารบั

ราชการใหม่ด้วย

	 ๕.	สวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล

	 	 ๕.๑	 ผู้มีสิทธิ	 :	 ข้าราชการและลูกจ้าง

ประจ�า	ลกูจ้างชาวต่างประเทศ	และผูร้บับ�านาญปกติ

หรอืผูร้บับ�านาญพเิศษ

	 					 ๕.๒		บคุคลในครอบครวั	:	บตุรชอบด้วย

กฎหมายของผูม้สีทิธซิึง่ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ	คูส่มรสที่

ชอบด้วยกฎหมาย	และบิดามารดาท่ีชอบด้วยกฎหมาย

	 					 ๕.๓		ค่ารักษาพยาบาล	 :	 ค่ายา	 ค่า

เวชภณัฑ์	ค่าอปุกรณ์ทางการแพทย์	ค่าเลอืดและส่วน

ประกอบของเลอืด,	ค่าอวยัวะเทยีมและอปุกรณ์บ�าบดั

รักษาโรค,	 ค่าบริการทางการแพทย์,	 ค่าห้องและค่า

อาหาร,	 ค่าใช้จ่ายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและป้องกนั

โรค,	 ค่าฟ้ืนฟสูมรรถภาพร่างกายและจติใจ	 และค่าใช้

จ่ายอืน่ทีจ่�าเป็น

	 ทัง้นี	้ จากการประเมนิผลผูเ้ข้ารบัการอบรม	

มรีะดับความพึงพอใจ	 เท่ากบั	๔.๖๒	คดิเป็นร้อยละ	

๙๒.๓๑	ซ่ึงเป็นผลส�าเรจ็ของการจดัอบรมทางวชิาการ

ทีเ่กีย่วกบัการเงนิการคลงั

                             

หลกัเกณฑ์การเบกิจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

	 หนัง สือกระทรวงการคลัง	 ด ่วนท่ี สุด	 

ที	่กค	๐๔๐๖.๔/ว.๓๘	ลงวนัที	่๒๘	เมษายน	๒๕๕๘	

ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะ

กรรมการให้ส่วนราชการถอืปฏบิติัให้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกนั	โดยมคีณะกรรมการตามระเบยีบส�านกันายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	และทีแ่ก้ไขเพ่ิม

เตมิ	 ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการพสัดดุ้วย

วธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส์	พ.ศ.	๒๕๔๙	คณะกรรมการ

ก�าหนดราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี	 เรื่อง	 หลัก

เกณฑ์การค�านวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง

ราชการ	 และคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จรงิความรบั

ผดิทางละเมดิ	ตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วย

หลกัเกณฑ์การปฏบิติัเกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิ

ของเจ้าหน้าที	่พ.ศ.	๒๕๓๙	โดยให้คณะกรรมการได้รับ

ค่าตอบแทนในอตัรา	ประธานกรรมการ	 ไม่เกนิคนละ	

๑,๕๐๐	บาทต่อคร้ังทีม่าประชมุ	และกรรมการไม่เกนิ

คนละ	๑,๒๐๐	บาทต่อครัง้ทีม่าประชมุ	และหวัหน้าส่วน

ราชการระดบักรมอาจก�าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการ

บรหิารงบประมาณรายจ่าย	 เพือ่ควบคมุค่าตอบแทน

กรรมการได้ตามความจ�าเป็น	ประหยดั	และเหมาะสม
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	 กองคลงั	จงึได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์การเบกิจ่าย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	ตามประกาศกรมส่งเสรมิ

สหกรณ์	ลงวนัที	่๑๕	กรกฎาคม	๒๕๕๘	ให้หน่วยงาน

ในสงักดัถอืปฏบิตัิ

 “เพิม่ศกัยภาพการแปรรูป
 และลดการสญูเสียในโรงสีข้าว 
 (On the job training)”
สถำบนัพัฒนำเครือ่งจกัรกลและพืน้ทีส่หกรณ์

	 กรมส่งเสรมิสหกรณ์	 ได้จดัสรรงบประมาณ

อุดหนุนให้สหกรณ์เป็นค่าใช้จ่ายจัดหาอุปกรณ์การ

ตลาด	เช่น	ไซโล	โรงส	ีฉาง	และลานตาก	แต่ว่าหลาย

สหกรณ์ขาดองค์ความรู้ในการใช้และการดูแลบ�ารุง

รักษาที่ถูกต้อง	 ท�าให้ต้นทุนการแปรรูปสินค้าสูง	

กระบวนการแปรรูปสูญเสียมาก	 คุณภาพสินค้าไม่ดี

เท่าทีค่วร	วตัถดุบิเกดิความเสยีหายจากการเกบ็รกัษา	

สถาบนัพฒันาเคร่ืองจกัรกลและพืน้ทีส่หกรณ์	 จงึจดั

ท�าโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ที่มีอุปกรณ์การ

ตลาด	 โดยเฉพาะโรงสีภายใต้แผนงานโครงการปีงบ 

ประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ส�าหรบัจดัฝึกอบรมหลกัสตูร	

“เพิม่ศักยภาพการแปรรปูและลดการสญูเสยีในโรงสี

ข้าว	(On	the	job	training)”	โดยให้ความรูแ้ก่สหกรณ์

แบบฝึกปฏบิตัจิรงิ	เพือ่พฒันาศกัยภาพของสหกรณ์ใน

กระบวนการผลติ	 แปรรปู	 การใช้และการบ�ารงุรกัษา

เครือ่งจกัรอปุกรณ์โรงส	ีเพือ่ลดการสญูเสยี	ลดต้นทนุ

การแปรรูปสินค้า	และเพ่ิมคณุภาพสินค้า	โดยวทิยากร

ผูท้รงคณุวฒุจิากภาคราชการและเอกชน	ผูเ้ข้ารบัการ

อบรมประกอบด้วย	ข้าราชการของส�านกังานสหกรณ์

จังหวดัทีเ่กีย่วข้อง	 จ�านวน	๘	 จังหวดั	๒๔	คน	และ 

เจ้าหน้าทีส่หกรณ์	๘	แห่ง	รวม	๒๐๐	คน	

	 ผลการด�าเนนิงาน 

	 จากการทดสอบการสข้ีาวก่อนการฝึกอบรม

และหลังการฝึกอบรม	 พบว่า	 สหกรณ์ท่ีเข้ารับการ

อบรมได้พฒันาศกัยภาพการผลติ	แปรรปู	การใช้	และ

การบ�ารุงรักษาโรงสี	 ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน	 เพื่อ

ลดการสญูเสยีและทกุโรงสสีามารถสข้ีาวได้เปอร์เซ็นต์

ต้นข้าวเพิม่ขึน้จากเดมิไม่น้อยกว่า	๑	%	คดิเป็นมลูค่า

ทีไ่ด้เพิม่ขึน้	 ไม่น้อยกว่า	๕๓๖,๐๐๐	บาท/ปี	จ�านวน	 

๘	โรงส	ีเป็นมลูค่าทีไ่ด้รบัเพิม่ขึน้ในปีแรกหลงัการอบรม	

ไม่น้อยกว่า	๔	ล้านบาทต่อปี	

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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  การพฒันาบคุลากร

ส�ำนกัพฒันำและถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรสหกรณ์

	 ส�านักพัฒนาและถ ่ายทอดเทคโนโลยี

ก า ร สหกรณ ์ 	 ด� า เ นิ น ก า รพัฒนาบุ ค ล าก ร 

กรมส ่ง เสริมสหกรณ ์ 	 บุคลากรสหกรณ ์และ 

กลุ่มเกษตรกร	 ครู	 นักเรียน	 และประชาชนท่ัวไป 

ผ่านการฝึกอบรม	 ประชุม	 สัมมนา	 และกิจกรรม	 

โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ด�าเนินการตาม 

กลุม่เป้าหมาย	ดงันี้

	 บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์	 พัฒนาให้ได้

รบัความรู้	 มีความสามารถ	ทกัษะ	 และสมรรถนะที่

จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน	 เพื่อน�าไปปรับใช้ในการส่ง

เสรมิ	แนะน�า	สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรทีร่บัผดิชอบ	

จ�านวน	๙	โครงการ	คอื

	 ๑.	 วิทยากรการสหกรณ์	 จ�านวน	 ๔	 รุ่น	

จ�านวน	๑๒๓	คน

	 ๒.	 สัมมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์	

จ�านวน	๒๓๐	คน

	 ๓.	การบรหิารส�านกังานและส่งเสรมิสหกรณ์	

จ�านวน	๑๖	คน

	 ๔.	 การตรวจการสหกรณ์เพื่อป้องกันการ

ทจุรติในสหกรณ์	จ�านวน	๑๒๑	คน

	 ๕.	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 

ว่าด้วยสัญญาค�้าประกันและสัญญาจ�านอง	 (แก้ไข)	

จ�านวน	๒๖๐	คน

	 ๖.	 การพัฒนาศักยภาพด้านการสหกรณ์	

หลกัสตูร	๑	รุน่ที	่๑	-	๒	จ�านวน	๓๑๖	คน

	 ๗.	 การพัฒนาศักยภาพด้านการสหกรณ์	

หลกัสตูร	๒	รุน่ที	่๑-๒	จ�านวน	๓๐๘		คน

	 ๘.	 เสรมิสร้างสมรรถนะนักส่งเสรมิสหกรณ์	

รุน่ที	่๙	จ�านวน	๑๓๘	คน

	 ๙.	นกับรหิารระดบักลาง	จ�านวน	๑๐๐	คน

	 บคุลากรสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	 พฒันา 

ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเรือ่ง	อดุมการณ์	หลกัการ	วธิกีาร	

และคุณค่าของสหกรณ์	 รวมถึงบทบาทหน้าที่การ

ด�าเนนิธรุกจิแบบสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง	และสามารถ

บริหารจัดการกลุ่มได้อย่างเหมาะสม	พัฒนาให้ไปสู่

สหกรณ์มาตรฐาน	 และการให้บริการแบบมืออาชีพ	

จ�านวน	๗		โครงการ	คอื	

	 ๑.		การพฒันาศกัยภาพผูน้�าสหกรณ์	จ�านวน	

๗๘	รุน่	จ�านวน	๔,๕๗๕	คน

	 ๒.		พฒันาสหกรณ์สูม่าตรฐาน	จ�านวน	๓๑๒	

รุน่	จ�านวน	๓๓,๗๕๙	คน

	 ๓.		พัฒนาผู้ขับรถแท็กซ่ีเพ่ือการพัฒนาด้าน

บรกิาร	จ�านวน	๒	รุน่	จ�านวน	๒๘๖	คน

	 ๔.		การพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ	์

จ�านวน	๒๐	รุน่	จ�านวน	๙๐๓	คน

	 ๕.		การพัฒนาความรู้บทบาทหน้าท่ีของผู้น�า 

สหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร	 (พืชมงคล)	 จ�านวน	 

๒๒๐	คน

	 ๖.		เผยแพร่ความรู้เร่ืองการสหกรณ์สู่ชมุชน	

จ�านวน	๑	รุน่	จ�านวน	๑๔๓	คน	

	 ๗.		ส ่งเสริมพัฒนาผู ้น�าสหกรณ์อิสลาม	

จ�านวน	๑	รุน่	จ�านวน	๒๐๐	คน

	 โครงการที	่๖	และ	๗	เป็นโครงการทีส่่งเสรมิ

ใน	๕	จงัหวดัชายแดนภาคใต้	มุง่เน้นพฒันาผูน้�าชมุชน

ให้มคีวามรู	้ความเข้าใจ	ในอดุมการณ์	หลกัการ	และ 

วิธีการสหกรณ์	 วิถีชีวิตแบบสหกรณ์	 ปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง	และขยายสูผู่น้�าองค์กรอืน่	เพือ่สร้าง

แนวร่วมทางเศรษฐกจิและสังคมตามหลักการสหกรณ์	

รับทราบแนวทางปฏบิติัการด�าเนนิธรุกจิของสหกรณ์	

การพฒันาสหกรณ์	ทีส่อดคล้องกบัหลกัศาสนาอสิลาม
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	 บุคลากรทางการศึกษา	 พัฒนาให้มีความรู้	

ความเข้าใจในวิชาการสหกรณ์	 รู้วิธีการจัดการเรียน

รู้วิชาการสหกรณ์	 ผ่านการอบรมโครงการครูผู้สอน

วชิาการสหกรณ์ในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษา	จ�านวน	๒๐	รุน่	จ�านวน	๑,๑๕๐	คน	

	 นกัเรยีน	ประชาชนท่ัวไป	 เน้นการสร้างความรู้	

(Knowledge)	ทกัษะ	(Skill)	ความเข้าใจ	(Understand)	

และทศันคต	ิ(Attitude)	ทีด่ใีนเรือ่งสหกรณ์และกลุม่

เกษตรกร	 รวมถงึเยาวชนและครอบครวัทีม่าร่วมงาน

วนัเดก็แห่งชาต	ิประจ�าปี	๒๕๕๘	จ�านวน	๕,๕๐๐	คน

 การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการ

สหกรณ์	

	 ยทุธศาสตร์ที	่๑	สร้างและพฒันาการเรยีนรู้

และทกัษะการสหกรณ์สูวิ่ถีชีวิตประชาชนในชาต	ิ ได้

ก�าหนดการขับเคลื่อนให้ครอบคลุมแผนงานและตัว

ชีว้ดัทีก่�าหนด	 และสอดคล้องกบังบประมาณทีไ่ด้รบั

จดัสรร	โดยให้ความส�าคญักบัการมส่ีวนร่วมขบัเคลือ่น

ของหน่วยงานภาคใีนระดบัจงัหวดั	รวมทัง้ด�าเนนิการ

ขบัเคลือ่นตามกลยทุธ์ทีก่�าหนด	๒	กลยทุธ์	คอื

	 กลยทุธ์ที	่๑	เสรมิสร้างการจดัการเรยีนรูแ้ละ

ทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในระบบการ

ศึกษา

	 กลยทุธ์ที	่๒	เสรมิสร้างการจดัการเรยีนรูแ้ละ

ทกัษะการสหกรณ์สูว่ถิชีวีติประชาชนนอกระบบการ

ศึกษา	ด�าเนนิการผ่านการฝึกอบรม	ประชมุ	สมัมนา	

และกิจรรม	 เพื่อให้ประชาชนในชาติรับรู้และเข้าใจ

การสหกรณ์	และน�าอดุมการณ์	หลกัการ	และวธิกีาร

สหกรณ์	 ไปใช้ในวิถีชีวิต	 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมของประเทศไทยอย่างยัง่ยนื	จ�านวน	๕	โครงการ	

ได้แก่

	 ๑.	สร้างความเชือ่มัน่ของประชาชนต่อระบบ

สหกรณ์	จ�านวน	๔๕๐	คน	

	 ๒.	 การสร้างวิทยากร	 เพื่อถ่ายทอดความรู้

ให้กับครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน	 จ�านวน	 

๘๐	คน	

	 ๓.	 การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโครงการ

พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ	 จ�านวน	 

๓๒๕	คน

	 ๔.	พฒันาสหกรณ์ให้เป็นศนูย์เรยีนรูต้้นแบบ	

จ�านวน	๒๑๐	สหกรณ์

	 ๕.	 การสร้างเครือข่ายด้านการสหกรณ์	

จ�านวน	๙๒๘	อ�าเภอ	จ�านวน	๔,๑๗๗	คน

การส่งเสรมิกจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีน 

ส�ำนกังำนส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหำนคร	พืน้ที	่๒

	 ส�านกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	

พื้นที่	 ๒	 (สสพ.๒)	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรม

สหกรณ์นกัเรยีน	ในโรงเรยีนตามโครงการพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี	มา

ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	รบัผดิชอบ	จ�านวน	๑๗	โรงเรยีน	

โดยด�าเนนิกจิกรรมร้านค้า	กจิกรรมการผลติ	กจิกรรม

การออม	และกจิกรรมส่งเสริมสวสัดิการและการศกึษา	

รวมถึงฝึกให้เด็กนักเรียนน�าวิธีการสหกรณ์ไปใช้ใน

กิจกรรมดังกล่าว	 ตลอดจนฝึกให้จัดประชุม	 บันทึก

รายงานการประชมุ	 จดัท�าบญัช	ี เพือ่ให้เด็กได้เรยีนรู้

และน�าไปปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนัได้	ดงันี้

๑.	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์

ให้แก่นักเรียนในโครงการพระราชด�าริสมเด็จ 

พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี	

 จัดทัศนศึกษา	 เพ่ือให้นักเรียนท่ีเป็นคณะ

กรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน	 ได้เรียนรู้วิธีการ

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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บรหิารจดัการสหกรณ์ทีป่ระสบผลส�าเรจ็	และน�าความ

รูท้ีไ่ด้รบัไปปรบัใช้ในการพฒันากจิกรรมสหกรณ์ให้มี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	 โดยตวัแทนนกัเรยีนโรงเรยีน

ละ	๑๐	คน	รวม	๑๗๐	คน	ครผููร้บัผดิชอบกจิกรรม

โรงเรยีนละ	๒	คน	 รวม	๓๔	คน	บคุลากรส�านกังาน

ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 ๒	 และผู้

สงัเกตการณ์	จ�านวน	๒๖	คน	รวม	๒๓๐	คน	เมือ่วนัที่	

๑๘	ธนัวาคม	๒๕๕๗	ณ	สหกรณ์ออมทรพัย์โรงเรยีน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 จ�ากัด	 และร้านสหกรณ์

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 จ�ากัด	 จังหวัด

นครนายก	

๒.	 โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์	 “ออมความดี	

เพ่ือเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	

สยามบรมราชกุมารี”	 ในโอกาสฉลองพระชนมายุ	

๕	 รอบ	๒	 เมษายน	๒๕๕๘	 เมือ่วนัที	่ ๒๗	มกราคม	

๒๕๕๘	สสพ.๒	 ได้มอบกระปกุออมสนิแพะและสมดุ 

ออมทรัพย์ออมความดี	 ให้โรงเรียนในพื้นที่	 จ�านวน	 

๑๗	โรงเรยีน	ๆ	ละ		๖๐	คน	รวม	๑,๐๒๐	คน	ส�าหรบั

ออมเงนิและบนัทกึความดใีนสมดุอย่างต่อเนือ่ง	ผลของ

การออมความด	ีเป็นเงนิ	๒๘๙,๐๘๐	บาท	จากนกัเรยีน	

จ�านวน	๙๙๕	คน	คดิเป็น	ร้อยละ	๙๗.๕๔

  

๓.	การประกวดการบนัทกึรายงานการประชมุ	และ

การบนัทกึบญัชขีองสหกรณ์นกัเรยีน	 ตามโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ประกวดการบันทึก

รายงานการประชุมและการบันทึกบัญชี	 การบันทึก

รายงานการประชุมใหญ่	 การจดบันทึกรายงานการ

ประชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ	ถกูต้องตามข้อบงัคบั	

และการพจิารณาผลการลงบญัชกีจิกรรมสหกรณ์ของ

นกัเรยีนอย่างเป็นปัจจบุนั	 สามารถปิดบญัชจีดัท�างบ

การเงิน	 แสดงผลการด�าเนนิกจิการ	 งบก�าไรขาดทนุ

ประจ�าปี	โดยแบ่งรางวลัออกเป็น	๔	ประเภท	๖	รางวลั	

ผลการประกวด	ดงันี้	

	 ๑.		 โรงเรียนบ�ารุงรวิวรรณวิทยา	 เขต

ดอนเมอืง	ชนะเลศิ	 ได้รบัเงนิรางวลั	จ�านวน	๓,๐๐๐	

บาท	และเกยีรตบิตัร	

	 ๒.		 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา	 รองชนะเลิศ

อนัดบัที	่๑	ได้รบัเงนิรางวลั	จ�านวน	๒,๐๐๐	บาท	และ

เกยีรตบิตัร	

	 ๓.		 โรงเรยีนวดัทองสมัฤทธิ	์ เขตมนีบรุ	ีรอง

ชนะเลศิอนัดบัที	่๒	ได้รบัเงนิรางวลั	จ�านวน	๑,๕๐๐	

บาท		และเกยีรตบิตัร

	 ๔.		 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม	 เขต

สายไหม,	โรงเรยีนวดัสชีมพ	ูและโรงเรยีนสเุหร่าล�าแขก	

เขตหนองจอก	รางวลัชมเชย	ได้รบัเงนิรางวลั	๑,๐๐๐	

บาท	และเกยีรตบิตัร	

	 โดยมอบในงาน	 ๗	 มิถุนายน	 วันสหกรณ์

นกัเรยีน	ประจ�าปี		๒๕๕๘	
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๔.	โครงการจดังาน	“๗	มถินุายน	วนักจิกรรมสหกรณ์

นกัเรยีน”

	 ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

สหกรณ์	 ร่วมกับ	 สสพ.๑	 และ	 ๒	 จัดท�าโครงการ 

จัดกิจกรรม	 “๗	 มิถุนายน	 วันสหกรณ์นักเรียน	 

ประจ�าปี	 ๒๕๕๘”	 เมื่อวันที่	 ๗	 มิถุนายน	 ๒๕๕๘	 

ณ	โรงเรยีนวดัปลกูศรทัธา	เขตลาดกระบัง	กรงุเทพมหานคร	

โดยจัดกิจกรรมหมวดความรู้ในลักษณะนิทรรศการ	

และหมวดประกวดผลงานของเดก็นกัเรยีน	 เป็นการ

ส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่การจัดการเรียนรู้การ

สหกรณ์ในโรงเรียน	 โดยมีนักเรียน	 ครูผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน	 ผู้ปกครองนักเรียน	 และ

บคุลากรกรมส่งเสรมิสหกรณ์	รวม	๓๗๙	คน	เข้าร่วม

กิจกรรมการประกวดผลงานการบันทึกรายงานการ

ประชมุและบนัทกึบญัชีของกจิกรรมสหกรณ์นักเรยีน	

ประจ�าปี	๒๕๕๘,	การประกวดการแข่งขนัโต้วาท,ี	การ

ประกวดเรยีงความ,	 การประกวดการวาดภาพ,	 การ

ประกวดร้องเพลง,		การประกวดชมุชนมส่ีวนร่วม,		การ

ประกวดผลติภณัฑ์ของสมาชกิสหกรณ์นกัเรยีน

๕.	 การประเมินผลการด�าเนินกิจกรรมสหกรณ์

นักเรียนในโรงเรียนตามโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยาม

บรมราชกมุาร	ี

 การประเมินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนใน

โรงเรียนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี	โดย

ประเมนิผล	๓	ด้าน	คอื	ด้านการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ		

ด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้	 	 และด้านพฤติกรรม

สมัฤทธิผ์ลของผูเ้รยีน	คะแนนเตม็	๓	คะแนน	ซึง่ผล

ปรากฏว่าทุกโรงเรียนมีผลการประเมินเพ่ิมมากขึ้น	

แต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต�่า	 เนื่องจากช่วงเวลาของการ

ประเมนิไม่ห่างกนัมาก

 ข้อเสนอแนะ

	 ๑.		 เนือ่งจากโรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร	

มหีลายหน่วยงานเข้าไปแนะน�าส่งเสรมิ	ท�าให้นกัเรยีนมี

เวลาเรยีนน้อยลง	เพราะต้องใช้เวลามาปฏบิตังิานตาม

โครงการของแต่ละหน่วยงาน	จงึเหน็ว่าควรจะบรูณา

การการท�างานร่วมกนั	 เพือ่ให้นกัเรยีนสามารถศกึษา

ได้ตามหลกัสตูรและฝึกปฏบิตังิานตามโครงการพเิศษ

ได้

	 ๒.		 การประกวดผลงานการบนัทกึรายงาน

การประชมุและการบนัทกึบญัช	ี ควรแยกหลกัเกณฑ์

ส�าหรับนักเรียนระดับประถม	 และระดับมัธยม	 เพื่อ

ความเป็นธรรม	

	 ๓.		 การประเมินผลที่ระยะเวลาใกล้เคียง

กนั	๕	เดอืน	ท�าให้โรงเรยีนยงัไม่สามารถพฒันาการท�า

กจิกรรมได้เท่าทีค่วร	จงึเหน็ว่าควรมกีารประเมนิปีละ	

๑	ครัง้

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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  การสนองงานโครงการตามพระราชดาํริ

กองประสำนงำนโครงกำรพระรำชด�ำริ

	 กรมส่งเสรมิสหกรณ์	สนองงานโครงการตามพระราชด�าริ

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี	 โดยจัดสรร 

งบประมาณ	จ�านวน	๒๔,๔๘๑,๐๐๙	บาท	ส�าหรบัด�าเนนิโครงการ	

ดงันี้

	 ๑.	 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์

นกัเรยีนในโรงเรยีน	ตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ประกอบด้วย

โครงการย่อย	๗	โครงการ	ดงันี้

	 ๑.๑	 โครงการประชุมสัมมนาครูผู้สอนวิชา

สหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดารตามพระราชด�าร	ิ สมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี ๔	ภาค	

เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากคูม่อืการจดัการเรยีนรูก้าร

สหกรณ์ในสถานศกึษา	และแลกเปลีย่นประสบการณ์

การด�าเนนิกจิกรรมสหกรณ์นักเรยีน	 รวมถึงรบัทราบ

ปัญหาอปุสรรคการส่งเสรมิกจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีน

ในโรงเรยีน	โดยการอภปิรายแลกเปลีย่นเรยีนรู	้และท�า

กจิกรรมร่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารโรงเรยีน	และครผููร้บั

ผดิชอบกจิกรรมสหกรณ์ของโรงเรยีนกบัวทิยากร	 ใน

ภาคกลาง	ระหว่างวนัที	่๑๓	–	๑๕	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๘			

ณ	โรงแรมเอสดอีเวนวิ	เขตตลิง่ชนั	กรงุเทพฯ	จ�านวน		

๑๑๙	คน	ภาคเหนอื	ระหว่างวนัที	่๑๓	–	๑๕	มนีาคม	

๒๕๕๘	ณ	โรงแรมเชยีงใหม่ออคดิ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดั

เชียงใหม่	 จ�านวน	 ๑๒๘	 คน	 ภาคใต้	 ระหว่างวันที	่ 

๒๐	–	๒๒	มนีาคม	๒๕๕๘	ณ	โรงแรมหาดใหญ่รามา	

อ�าเภอหาดใหญ่	จงัหวดัสงขลา	จ�านวน	๗๐	คน	และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ระหว่างวันที่	 ๒๗	 –	 ๒๙	

มนีาคม	๒๕๕๘	ณ	โรงแรมโฆษะ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดั

ขอนแก่น	จ�านวน	๙๒	คน	วงเงนิ	๑,๕๙๓,๕๓๐	บาท	 

ผูบ้รหิารและครผููร้บัผดิชอบกจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีน

ในโรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมประชมุสมัมนา	มคีวามรู	้และเข้าใจ

ในการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถาน

ศกึษาเป็นแนวทางเดยีวกนัร้อยละ	๙๐		

 ผลการด�าเนินงาน	จ�านวนผู้เข้าร่วมประชมุ

สัมมนา	๓๗๖	คน	คดิเป็นร้อยละ	๙๑.๙๓	และผ่านการ

ทดสอบความเข้าใจในการใช้คูม่อืการจดัการเรยีนรูก้าร

สหกรณ์ในสถานศกึษา	(Pre-test	,Post-test)	คดิเป็น

ร้อยละ	๑๐๐

	 ๑.๒	 โครงการส่งเสริมการออมทรัพย ์	

ออมความดีเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาสฉลอง 

พระชนมาย	ุ๕	รอบ	๒	เมษายน	๒๕๕๘	เพือ่ให้นกัเรยีน
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ได้ร่วมเฉลมิพระเกยีรต	ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	

สยามบรมราชกมุาร	ี ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา	

๕	รอบ	๒	 เมษายน	๒๕๕๘	และให้นกัเรยีนทีด่�าเนนิ

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนของโรงเรียนภายใต้แผน

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระ

ราชด�าริ	 ฝึกนิสัยรักการออม	 ออมเป็นประจ�า	 และ

ท�าความดีที่อย่างสม�่าเสมอ	 โดยส�านักงานสหกรณ์

จังหวัด	 ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	

พ้ืนที่	 ๑	 และ	 พื้นที่	 ๒	 ท่ีดูแลรับผิดชอบกิจกรรม

สหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนภายใต้แผนพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดารตามพระราชด�ารสิมเดจ็ 

พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีชีแ้จงและ

เผยแพร่โครงการให้ผูบ้รหิารโรงเรยีนได้ร่วมกนัรณรงค์

ให้เกดิการออมในนักเรยีนเพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 และ

ประสานความร่วมมอืกบัผูบ้รหิารโรงเรยีน	ครผููร้บัผดิชอบ

กิจกรรมสหกรณ์	 เพื่อด�าเนินการก�าหนดแนวทาง	 

วธิกีาร	 และหลกัเกณฑ์	 การด�าเนินกจิกรรมการออม

ของโรงเรียน	 พร้อมคัดเลือกนักเรียนท่ีเป็นสมาชิก

สหกรณ์เข้าร่วมโครงการโรงเรยีนละ	๖๐	คน	จ�านวน	

๔๕๕	โรงเรยีน	รวม	๒๗,๓๐๐	คน	รวมถงึแจกกระปกุ

ออมสนิแพะ	และสมุดบันทกึออมทรพัย์	 ออมความด	ี 

และบัญชรีายรบั	–	จ่าย	ให้นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการคดัเลอืก

เข้าโครงการโรงเรยีนละ	๖๐	 ชดุ	 ตามรปูแบบทีก่รม

ก�าหนด	 ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม	 เพื่อ

กระตุน้และสร้างนสิยัการออมให้นกัเรยีนอย่างต่อเนือ่ง	

เช่น	การเปิดกระปกุรายเดอืน	การให้รางวลัผูอ้อม	โดย

ก�าหนดส่งผลยอดเงินภายหลงัเปิดกระปุกออมสนิ	 ใน

วนัท่ี	๓๐	สงิหาคม	๒๕๕๘	วงเงนิประมาณ	จ�านวน	

๒,๑๘๔,๐๐๐	 บาท	 ซึ่งจะท�าให้นักเรียนท่ีเข้าร่วม

โครงการมลีักษณะนสิัยรกัการออม	และมพีฤตกิรรม

จติสาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐		

 ผลการด�าเนนิงาน	 จ�านวนนกัเรยีนเข้าร่วม

โครงการ	๒๗,๓๗๒	คน	จากเป้าหมาย	๒๗,๓๐๐	คน	

คดิเป็นร้อยละ	๑๐๐.๒๖	

	 ๑.๓	 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์

นักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน

ถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสดุาฯ	 สยามบรมราชกมุาร	ี เพือ่จดักระบวนการ

เรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมในการแนะน�า	แลกเปลีย่นเรยีนรู้	 

และเสริมทักษะด้านการสหกรณ์ให้นักเรียน	 ครู	 

ผูบ้รหิารโรงเรยีน	และผูป้กครอง	และเพือ่สร้างลกัษณะ

นิสัยที่สอดคล้องกับอุดมการณ์สหกรณ์จนสามารถ

น�าไปใช้ในวิถีชีวิต	 โดยเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ ์

เข้าร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมแนะน�า

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และเสริมทักษะเรื่องการสหกรณ์

ในโรงเรยีนภายใต้โครงการพฒันาเดก็และเยาวชนใน

ถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ตามแผนปฏิบัติงาน

ของแต่ละจงัหวดั	จ�านวน	๔๙	จงัหวดั	๒	พืน้ที	่จ�านวน	

๔๕๕	โรงเรยีน	ตัง้แต่วนัที	่๑	ตลุาคม	๒๕๕๗	–	๓๐	

กนัยายน	๒๕๕๘	วงเงนิ	จ�านวน	๑,๒๒๑,๙๐๐	บาท	

ทัง้นี	้ จ�านวนโรงเรยีนภายใต้โครงการพฒันาเดก็และ 

เยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชด�าริสมเด็จ 

พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีมผีลการ

ประเมนิคณุภาพ	ระดบั	๒

 ผลการด�าเนินงาน	เจ้าหน้าทีส่่งเสริมสหกรณ์	

เข้าร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมแนะน�า

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และเสริมทักษะเรื่องการสหกรณ์

ในโรงเรยีนภายใต้โครงการพฒันาเดก็และเยาวชนใน 

ถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี	ตามแผนปฏบิติังานของ

แต่ละจงัหวดั	๔๙	จงัหวดั	๒	พืน้ที	่รวม	๔๕๕	โรงเรยีน	

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	

	 ๑.๔	 โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้าง

ประสบการณ์งานสหกรณ์	 เพือ่ให้นกัเรยีนทีเ่ป็นคณะ

กรรมการด�าเนินการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนภาย

ใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	 ตาม 

พระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรม

ราชกุมารี	 ได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้และเสริมสร้าง

ประสบการณ์ด้านการสหกรณ์จากสหกรณ์จรงิในพืน้ที่	

โดยส�านกังานสหกรณ์จงัหวดั	จดัพานกัเรยีนทีเ่ป็นคณะ

กรรมการด�าเนนิการกิจกรรมสหกรณ์นักเรยีนโรงเรยีน

ภายใต้โครงการพฒันาเดก็และเยาวชนในถ่ินทุรกนัดาร 

ตามพระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกมุาร	ี เดนิทางไปทศันศกึษาเพือ่เรยีน

รูเ้รือ่งการสหกรณ์จากสหกรณ์จรงิในพืน้ที	่ ตามแผน

ปฏบิตังิานของแต่ละจงัหวดั	 จ�านวน	๔๙	 จงัหวดั	๒	

พืน้ที	่รวม	๔๕๕	โรงเรยีน	จ�านวน	๖,๐๓๓	คน	ระหว่าง 

วันท่ี	 ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๗	 –	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 

ในวงเงนิ	๓,๖๑๙,๘๐๐	บาท	

 ผลการด�าเนนิงาน	ส�านกังานสหกรณ์จงัหวดั	

จะรายงานผลการด�าเนนิโครงการ	ในวนัที	่๑๔	สงิหาคม	

๒๕๕๘

	 ๑.๕	 โครงการประกวดบันทึกรายงานการ

ประชุม	 การบันทึกบัญชี	 และการประกวดการออม

ทรัพย์	 “สุดยอดเด็กดีมีเงินออม”	 เพื่อกระตุ้นให้

นกัเรยีนได้มทีกัษะจบัประเดน็	สรปุความ	เขยีนภาษา

ไทย	การแสดงความคดิเหน็	การออกเสยีงโดยใช้หลกั

ประชาธปิไตย	และให้นกัเรยีนได้เรยีนรู	้เกดิทกัษะเรือ่ง

การจดัท�าบญัช	ีฝึกความละเอียดรอบคอบ	และฝึกการ

คิดค�านวณด้านคณติศาสตร์	รวมถงึกระตุน้ให้นกัเรยีน

มนีสิยัรกัการออม	และเกดิพฤตกิรรมด้านการวางแผน

การใช้เงินให้เกิดประโยชน์สงูสดุ	โดยส�านกังานสหกรณ์

จังหวัด	 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดการประกวด

โรงเรยีนภายใต้โครงการพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ 

ทุรกันดารตามพระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในพื้นที่	 ตามแผน

ปฏบิตังิานของแต่ละจงัหวดั	 เพือ่จดัการประกวดการ

บนัทกึรายงานการประชมุและบนัทกึบญัช	ีจ�านวน	๔๒	 

จงัหวดั	๒	พืน้ที	่ รวม	๔๔๘	โรงเรยีน	ส�าหรบัจงัหวดั 

ทีด่แูลรบัผดิชอบ	๑	แห่ง	ให้จดัประกวดการออมทรพัย์	 

“สุดยอดเด็กดีมีเงินออม”	 โดยมีกลุ ่มเป้าหมาย	 

๗	จงัหวดั	๗	โรงเรยีน	ระหว่างวนัที	่๑	ตลุาคม	๒๕๕๗	

–	๓๐	กนัยายน	๒๕๕๘	วงเงนิ	๔๐๔,๐๐๐	บาท	

 ผลการด�าเนินงาน	 ส�านักงานสหกรณ์ 

จงัหวดั	จะรายงานผลการด�าเนนิโครงการ		ในวนัที	่๑๔	

สงิหาคม	๒๕๕๘

	 ๑.๖	 โครงการอุดหนุนปรับปรุงอาคาร

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดารตามพระราชด�าร	ิ สมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เพื่อใช้

เป็นห้องฝึกปฏบิตั	ิ (CO-OP	 Lab)	 การจดัการเรยีนรู้

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดารตามพระราชด�าร	ิ สมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี โดยกอง

ประสานงานโครงการพระราชด�าริ	 แจ้งให้ส�านกังาน

สหกรณ์จังหวัด	 ประสานกับโรงเรียนในพื้นที่รับผิด

ชอบช่วยส�ารวจความต้องการ	และความจ�าเป็น	 เพ่ือ

จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารกจิกรรมสหกรณ์ใหม่

หรอืปรบัปรงุอาคารเก่าทีอ่ยูใ่นสภาพช�ารดุให้ใช้งานได้

เป็นปกติ	และจัดหาอปุกรณ์ทีจ่�าเป็นหรือเกีย่วเนือ่งกบั

การท�ากจิกรรมสหกรณ์นกัเรียน	และให้โรงเรียนท่ีได้

รบังบประมาณด�าเนนิการจดัประชมุ		เพือ่แต่งตัง้ผูร้บั 

ผิดชอบเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	 เช่น	 แต่งตั้ง 
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ผูม้อี�านาจรบัเงนิ	การเปิดบัญชี	การเบิกจ่าย	การจดัซือ้ 

จดัจ้าง	 รวมถงึให้ส�านกังานสหกรณ์จงัหวดั	 	 โอนเงนิ

ให้คณะกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้	 เพือ่น�าไปฝากใน

บญัชีโครงการทีก่�าหนด	และตดิตามผลการใช้จ่ายเงนิ	

พร้อมรายงานผลให้กรมทราบ	ระหว่างวนัท่ี	๑	ตลุาคม	

๒๕๕๗	–	๓๐	กนัยายน	๒๕๕๘	วงเงนิ	๑๒,๖๙๒,๙๐๐	

บาท	 แบ่งเป็น	 โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณอุดหนุน		

เพือ่จดัสร้างอาคารกจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีน	 จ�านวน	

๑๕	 โรงเรียน	 โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปรับปรุง

อาคารกจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีน	จ�านวน	๔๗	โรงเรยีน	

และโรงเรยีนทีไ่ด้รบัเงนิอดุหนนุจดัซือ้ตูเ้กบ็สนิค้าและ

ช้ันวางสนิค้า	จ�านวน	๑๑๙	โรงเรยีน	ซึง่โรงเรยีนทีไ่ด้รบั

การสนบัสนนุการก่อสร้างหรอืปรบัปรงุอาคารกจิกรรม

สหกรณ์ด�าเนินการเสร็จตามระยะเวลาท่ีก�าหนด 

ร้อยละ	๑๐๐

 ผลการด�าเนินงาน	 โรงเรียนที่ได้รับการ

อดุหนุนจัดสร้างอาคารกจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีนและ

จัดหาช้ันวางและตู้เก็บสินค้า	 จ�านวน	 ๓๑	 จังหวัด	

จ�านวน	๑๖๐	โรงเรยีน	ด�าเนนิการเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว

ตามก�าหนด	คดิเป็นร้อยละ	๑๐๐	ใช้เงนิ	๑๒,๖๘๙,๐๐๐	

บาท	คดิเป็นร้อยละ	๙๙.๗๙

	 ๑.๗	โครงการประชมุพฒันากลุม่อาชพีในถ่ิน 

ทุรกันดารตามพระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสดุาฯ	 สยามบรมราชกมุาร	ี เพือ่พฒันาศกัยภาพ 

ของกลุม่อาชีพประชาชน	 ให้สามารถด�าเนินกิจกรรม

ตามวัตถุประสงค์ของกลุ ่มได ้อย ่างต ่อเนื่องใน 

รูปแบบของการบริหารจัดการแบบสหกรณ์	 โดย

ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด 

สกลนคร	 เป็นจังหวัดน�าร่องคัดเลือกสมาชิกกลุ่ม	 

อาชีพประชาชน	ทีม่คีวามเข้มแขง็จงัหวดัละ	๔๐	คน/รุน่	 

รวม	๒	 รุ่น	จ�านวน	๘๐	คน	เพ่ือพัฒนาศกัยภาพของกลุ่ม	

และเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 รวมถึง 

ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ ่ม	 ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น	 

ตลอดจนการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการตลาดหรอืช่องทางการ

จ�าหน่าย

	 รุน่ที	่๑	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	วนัที	่๒๖	ธนัวาคม 

๒๕๕๗	ณ	กลุ่มอาชีพประชาชน	อ�าเภอสนามชยัเขต	

จงัหวดัฉะเชงิเทรา	จ�านวน	๑๖,๐๐๐	บาท

	 รุน่ที	่๒	จงัหวดัสกลนคร	วนัที	่๒๙	มกราคม	

๒๕๕๘	ณ	โรงแรมเดอะมาเจสตกิ	สกลนคร	อ�าเภอเมอืง	

จงัหวดัสกลนคร	จ�านวน	๑๖,๐๐๐	บาท

 ผลการด�าเนินงาน	 กลุ่มอาชีพประชาชน 

ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์	 ปัญหาอุปสรรคการ

ด�าเนินงานของกลุ่ม	 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้

น�าไปสู ่การแก้ไขและพัฒนากลุ่มร่วมกันให้พึ่งพา

ตนเองได้	 	 จ�านวน	 ๒	 รุ่น	 รวม	 ๘๐	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	๑๐๐

 ๒.	 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีด

ความสามารถยุวเกษตรกรโคนมในการเลี้ยงโคนม

เพือ่เพิม่ผลผลติฟาร์มโคนมทีป่ฏบิตัไิด้และเหน็ผลจรงิ	

เพือ่สร้างยวุเกษตรกรโคนมในสหกรณ์โคนมให้มคีวาม

รูแ้ละความเข้าใจการเลีย้งโคนมอย่างถกูหลกัวชิาการ	

และให้ยวุเกษตรกรสามารถแก้ปัญหาระดบัรายฟาร์ม

ของตนเอง	อนัจะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ยนื	และ

เพิ่มผลผลิตในฟาร์มจากการเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลัก

วิชาการ	 โดยคัดเลือกตัวแทนยุวเกษตรกรโคนมจาก

สหกรณ์โคนมทัว่ประเทศ	จ�านวน	๒	รุน่	รุน่ละ	๒๕	คน	

รวม	๕๐	คน	เพือ่อบรมทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัิ

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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	 คร้ังที	่ ๑	 ระหว่างวนัที	่ ๔	 -	 ๖	พฤษภาคม	

๒๕๕๘	ณ	โรงแรมซแีอนด์ซ	ีจงัหวดัราชบรุี

	 ครัง้ที	่๒	ระหว่างวนัที	่๑๗	-	๑๙	มถินุายน	

๒๕๕๘	ณ	โรงแรมซแีอนด์ซ	ีจงัหวดัราชบรุี

	 งบประมาณกองพัฒนาสหกรณ ์ภาค

การเกษตรและกลุม่เกษตรกร	จ�านวน	๓๑๐,๔๗๙.๗๘	

บาท	 ซึ่งคาดว่าสหกรณ์โคนมท่ีเข้าร่วมโครงการมี 

ยวุเกษตรกรโคนมทีม่คีวามรู	้ความสามารถเลีย้งโคนม

อย่างถูกหลักวิชาที่จะสืบสานอาชีพการเลี้ยงโคนม

ให้คงอยูใ่นสหกรณ์	 และยวุเกษตรกรโคนมทีเ่ข้าร่วม

โครงการจะน�าความรู	้และทกัษะจากการฝึกปฏบิตัไิป

ใช้ในการดแูลฟาร์มของตนเอง

 ผลการด�าเนินงาน	 ยุวเกษตรกรเข้าร่วม

โครงการ	จ�านวน	๔๙	คน	อายรุะหว่าง	๑๒	 -	๒๕	 ปี	

ซึ่งเป็นลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม	 จาก	 

๑๘	สหกรณ์	 ในพ้ืนท่ี	 ๑๒	 จังหวดั	 ควบคูก่บัการฝึก

ปฏบิตัทิีฟ่าร์มโคนมมาตรฐานของสหกรณ์โคนมท่าม่วง	

จ�ากดั	จงัหวดักาญจนบรุ	ีและฟาร์มโคนมมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์		วทิยาเขตก�าแพงแสน	จงัหวดันครปฐม	

ทั้งนี้	 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม

เกษตรกร	 มีแผนการติดตามโครงการร่วมกับคณะ

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขต

ก�าแพงแสน	 ในฟาร์มของยุวเกษตรกรที่เข้ารับการ

อบรมไม่น้อยกว่า	 ๑๐	 ฟาร์ม	 ว่าได้น�าความรู้สู่การ

ปฏบิตัอิย่างไร	พร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�า	พ่อ	แม่	ผูป้กครอง

ของยวุเกษตรกร	ในการจดัการฟาร์มทีด่	ี
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ทิศทางการส่งเสริมสหกรณ์
ส่วนที่ ๔



	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ภายใต้	 

๓	ยทุธศาสตร์หลกั	คอื	ยทุธศาสตร์ที	่๑	เร่งรดัวางรากฐานการพฒันาทีย่ัง่ยนื

ของประเทศ	ยทุธศาสตร์ที	่๓	การสร้างความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่าง

ยัง่ยนืและเป็นธรรม	 และยทุธศาสตร์ที	่ ๕	 การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม	มทีศิทางในการส่งเสรมิงานสหกรณ์	โดยจะพฒันาศกัยภาพ

สหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน	โดยน�าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาเป็นเครือ่งมอืสนบัสนนุ

ให้การส่งเสรมิสหกรณ์มปีระสทิธภิาพสงูสดุ	 โดยหวงัผลให้สหกรณ์สามารถ

พึง่พาตนเองได้และมคีวามเข้มแข็งพอท่ีจะเป็นท่ีพ่ึงของสมาชกิได้อย่างยัง่ยนื	

ประกอบกบัในช่วงปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	 เป็นช่วงเวลาของการฉลอง	

๑๐๐	ปี	สหกรณ์ไทย	การส่งเสรมิสหกรณ์จงึต้องเน้นหนกัทัง้ทางด้านวชิาการ

และการจดักจิกรรม	เพือ่ให้บคุลากรสหกรณ์	โดยเฉพาะสมาชกิสหกรณ์ซึง่มี

ฐานะผูใ้ช้บรกิารสหกรณ์และเป็นเจ้าของสหกรณ์เข้ามามส่ีวนร่วมให้มากทีส่ดุ

เท่าทีจ่ะท�าได้

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
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วันคล้ายวันสถาปนา
กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘

www.cpd.go.th

ผลงานโครงการสำ คัญ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ
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