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นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�าปี 2563  
ซึ่งครบรอบ 104 ปี การสหกรณ์ไทยว่า สหกรณ์ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของประชาชนในระดับฐานรากเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม
ของสมาชิกโดยวิธีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ ด้วยการมีส่วนร่วมของสมาชิก ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์  
การเอื้ออาทรต่อชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและมีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมาก
ทั้งนี้สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจ�าปี 2563 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อถวายสักการะและร�าลึกถึง 
พระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และเป็นการแสดงถึงพลังความสามัคคีของ
ขบวนการสหกรณ์ ที่ได้ร่วมกันเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับ 

“เฉลิมชัย” เปิดงาน
วันสหกรณ์แห่งชาติ ’63

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชวนสหกรณ์ทั่วประเทศป้องกันการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกให้สมาชิกหลังหน้ากาก
อนามยัในท้องตลาดขาดแคลน โดยใช้เงนิทนุสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ 
จ้างกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน หรือวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ผลิตหน้ากาก
อนามัยแบบผ้าแจกสมาชิกพร้อมทั้งเร่งชี้แจง ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การดูแลสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงในการ 
ติดเชื้อไวรัสโควิค- 19  

“มนัญญา” เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 
68 ปี ชูวัคซีนคุ้มกันความจนสร้างด้วยการท�าบัญชี พร้อมเร่งพัฒนาบุคลากร 
รู้ทันปัญหาในสหกรณ์
 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี
วันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 68 ปี พร้อมมอบโล่
ประกาศเกยีรตคิณุบคุลากรดเีด่น กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ประจ�าปี พ.ศ. 2562 
และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้การ
ต้อนรับ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯ

ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ปลูกพริกซอสขาย
มีรายได้มั่นคงหวังปลดหนี้มีเงินเก็บออม
ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่หลาย
ฝ่ายให้ความส�าคัญและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา กรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้ก�าหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์
ภาคการเกษตร การส่งเสริมอาชีพที่จะช่วยสร้างรายได้เป็นวิธีหนึ่ง 
ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรได้  ซึ่งสหกรณ์
จะต้องเพิ่มบทบาทของการดูแลชีวิตความเป็นอยู ่ของสมาชิก 
สนับสนุนให้ผลิตสินค้าที่ตลาดมีความต้องการและสหกรณ์  ท�าหน้าที่
ในการรวบรวมผลผลิต พร้อมทั้งประสานตลาดปลายทางมารับซื้อ 
ในราคาที่เป็นธรรม

สกก.นิคมฯ บางระก�า หนุนสมาชิกปลูกพืชสมุนไพรสร้างรายได้เสริม
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระก�า จ�ากัด  จังหวัดพิษณุโลก  เป็นสหกรณ์หลักระดับอ�าเภอที่มีความเข้มแข็ง  นอกจากการด�าเนินธุรกิจที่เปิด
ให้บริการแก่สมาชิกแบบครบวงจร  สหกรณ์ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรสมาชิกควบคู่กัน ทั้งการ
พัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกมีรายได้หมุนเวียนตลอดปี โดยสหกรณ์ท�าหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการบริหาร
จัดการแผนการผลิตและตลาด สนับสนุนเงินทุน จัดหาปัจจัยการผลิต ควบคุมคุณภาพผลผลิต และการรวบรวมรับซื้อผลผลิต 
เพื่อการจัดจ�าหน่าย สหกรณ์ด�าเนินงานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น�ามาใช้เป็นหลักปฏิบัติในการบริหารงานองค์กร 
และมวลสมาชิก ท�าให้กิจการมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
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	 นายประยูร	 อินสกุล	 ผู ้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 	 เป ็นประธาน 

เปิดการฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์	 สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 หลักสูตร	 

“การเงิน การบัญชี และการบริหารส�าหรับกรรมการด�าเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์”	รุ่นที่	3	

โดยมี	 ดร.ปัณฐวิชญ์	 มุ่งสมัครศรีกุล	 ผู้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.) 

กล่าวรายงาน	ณ	 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ถนนพิชัย	

กรุงเทพฯ

	 ทั้งนี้	 การอบรมหลักสูตรดังกล่าว	 ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	 บทบาท 

ในการบริหารงานสหกรณ์	 กฎหมายสหกรณ์	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์	

ความรู้ด้านบัญชีและการอ่านงบการเงินสหกรณ์	 การวิเคราะห์การเงิน	 การวิเคราะห์ต้นทุน	 

ผลตอบแทนทางการเงิน	การบริหารงานสหกรณ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯเปิดงานอบรม

	 นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 ประธานคณะกรรมการด�าเนินการ	 สันนิบาตสหกรณ์ 

แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	 พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู ้ตรวจสอบกิจการ	 เปิดโครงการ 

คณะกรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ/ที่ปรึกษา	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ประชุมหารือ

สหกรณ์จังหวัด	 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด/พบปะสหกรณ์	 4	 ภาค	 ณ	 โรงแรมทวินโลตัส 

อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครศรีธรรมราช



3ประจำ�วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ - 31 มีน�คม 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 364

 

  

 

 

บรรณำธิกำร
กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โอออป นิวส์ : ที่ปรึกษา	นายปรเมศวร์	อินทรชุมนุม		พลต�ารวจโทวิโรจน์	สัตยสัณห์สกุล	นางมณีพรรณ	โคตรบุตร	นายนพดล	วรมานะกุล	ดร.ปัณฐวิชญ์	มุ่งสมัครศรีกุล

 บรรณาธิการ ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา นายเกรียงไกร	 ข�าอินทร์	  หัวหน้ากองบรรณาธิการ	 นางสาวกุญช์ญาณ์	 บุญทรัพย์เลิศดี	  กองบรรณาธิการ นายศราวุธ	 บุตมะ	 นายวีระวัฒน์	 วิถีแมน	 

นายเวริกา	ค�าถาถิรกุล	  บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ นายกมลศักดิ์	นันตา

 ฝ่ายจัดส่ง นางวิริยา	แท่นทอง	  ฝ่ายโฆษณา ติดต่อ	โทร	0-2669-3254-60	ต่อ	1007,	1050

 ส่งข่าวประชาสัมพันธ์, บทความถึงกอง บก. Fax	0-2669-5857	E-mail	:		coopnews2016@gmail.com

 พิมพ์ที่ :	โรงพิมพ์ดอกเบี้ย	จ�ากัด	โทร.	0-2272-1169-72

 

สก.ยางชุมน้อย

	 นายนพดล	 วรมานะกุล	 ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์	 เป็นประธานการประชุม

คณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์	 ครั้งที่	 5/2563	 โดยมีนายจรัล	 เอี่ยมส�าอางค์	 รองประธาน 

คณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์	 นายวงศกร	 เอการัมย์	 กรรมการคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ	์

ดร.ปัณฐวิชญ์	 มุ่งสมัครศรีกุล	 ผู้อ�านวยการและเลขานุการ	 นายวิจิตร	 จะโรจร	 รองผู้อ�านวยการ 

นางณัชชา	 จันทร์สนิท	 รองเลขาธิการสถาบันพิทยาลงกรณ์	 และเจ้าหน้าที่สันนิบาตสหกรณ์ 

แห่งประเทศไทย	 ร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ครั้งที่	 4/2563	 รายงานผลการด�าเนินงานของศูนย์รัชนีแจ่มจ�ารัส	 และรายงานผลโครงการ 

ฝึกอบรมเดือนกุมภาพันธ์	 2563	 ณ	 ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส	 6	 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส	 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ประชุมคณะอนกุรรมการพัฒนาสหกรณ์ 
ครั้งที่ 5/2563

	 สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย	 จ�ากัด	 

เข้าพบ	 นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 ประธาน	

สสท.	 ผู้อ�านวยการ	 และรองผู้อ�านวยการ	 สสท.	

เพื่อหารือ	 ขอค�าปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย 

ที่สหกรณ์ได ้รับผลกระทบ	 จากทางภาครัฐ	 

โดย	 สสท.พร ้อมช ่วยเหลือสหกรณ์สมาชิก 

อย่างเต็มที่	 ทั้งนี้ผู ้บริหารและทีมงาน	 สสท. 

จะลงพื้นที่	ที่ประสบปัญหาเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์

สมาชิกอย่างเร่งด่วน

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์
	 นางมณีพรรณ	 โคตรบุตร	 (รองประธาน	 สสท.)	 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

สหกรณ์	(ในคณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ	ชุดที่	25)	ครั้งที่	5/2653	โดยมีวาระพิจารณา

เรื่อง	 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดขอรับเงินอุดหนุนจัดโครงการฯ	 โครงการพัฒนาชุมชนสหกรณ์ 

ประเภทนิคมและสหกรณ์ประเภทประมงสู่การเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศฯ	ณ	ห้องประชุมรัชนี

แจ่มจรัส	6	ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

	 นายปรเมศวร	์อินทรชุมนุม	ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	 เป็นประธาน

ในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร	 “การจัดท�าบัญชีสหกรณ์”	 รุ่นที่	 1	 โดยมี	 ดร.ปัณฐวิชญ์	 มุ่งสมัครศรีกุล 

ผู้อ�านวยการ	สสท.	กล่าวรายงาน	และนายวิจิตร	จะโรจร	รองผู้อ�านวยการ	สสท.	ร่วมงานพิธีเปิดอบรม

ครั้งนี้	 ณ	 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส	 (น.ม.ส.)	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ถนนพิชัย	

กรุงเทพฯ

อบรมหลักสูตร 
“การจัดท�าบัญชีสหกรณ์” รุ่นที่ 1
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ประชุมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

ประชุมคณะอนกุรรมการศึกษาผลกระทบ
ของร่างนายทะเบียนฯ

	 นายนพดล	 วรมานะกุล	 รองประธาน	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ร่วมประชุมการจัดตั้ง
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว	 และชี้แจงนโยบาย	 สสท.	 ณ	 ห้องประชุม	 สหกรณ์การเกษตร 
เมืองสระแก้ว	 จ�ากัด	 โดยมีนายพิษณุ	 คล้ายเจตน์ดี	 สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว	 และนายอาทร	 ชัยยันต์ 
ผู้อ�านวยการกลุ่มจัดตั้งฯ	ร่วมให้การต้อนรับ
	 ทั้งนี้	 นางเบญจมาส	 พรพิทักษ์พันธุ์	 หัวหน้าฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์	 ชี้แจงท�าความเข้าใจการจัดตั้ง 
และการเลือกตั้งกรรมการฯ	 สสจ.	 ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการ	 จ�านวน	 9	 คน	 โดยมีนายบุญเรือง	 สีขาม	
ประธานฯสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร	จ�ากัด	เป็นประธาน	สสจ.	สระแก้ว

	 นายนพดล	 วรมานะกุล	 รองประธาน	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ร่วมประชุมการจัดตั้ง 
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา	 และชี้แจงนโยบาย	 สสท.	 และหัวหน้าฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ชี้แจง 
ท�าความเข ้าใจการจัดตั้งและการเลือกตั้งกรรมการฯ	 สสจ.	 ณ	 ห ้องประชุม	 ส�านักงานสหกรณ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา	 โดยมีนายก่อเกียรติ	 สวนสิริ	 สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ให้การต้อนรับที่ประชุม 
มีมติเลือกตั้งกรรมการ	 จ�านวน	 15	 คน	 โดยมีนายธงชัย	 วิทยานุกรณ์	 ประธานฯสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สหยูเนี่ยนเขตบางปะกง	จ�ากัด	เป็นประธาน	สสจ.	ฉะเชิงเทรา

	 ดร.ปัณฐวิชญ์	 มุ่งสมัครศรีกุล	 ผู้อ�านวยการ	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 นายธีรุตม์	 ชูช่วย	
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล	เข้าร่วมประชุม	คณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบของร่างระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	พ.ศ....	ครั้งที่	1/2563	โดยมีนายพิเชษฐ์	วิริยะพาหะ	
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เป็นประธานในที่ประชุม	 เพื่อศึกษา	 วิเคราะห์ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร	 พ.ศ....	 ที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบนี้	 ณ	 ห้องประชุม	 กพน.	 2	 ชั้น	 1 
อาคาร	3	กรมส่งเสริมสหกรณ์

	 นายวิจิตร	 จะโรจร	 รองผู ้อ�านวยการ	
สันนิบาตสหกรณ์แห ่งประเทศไทย	 (สสท.)	 
พร้อมด้วยนางสาวอรนุช	 กันภัย	 รองผู้อ�านวยการ	
สสท.	ร่วมแสดงความยินดีกับนายโอภาส	ทองยงค์	
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 เนื่องในโอกาส 
วันคล ้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 
ครบรอบ	 68	 ปี	 ณ	 กรมตรวจบัญชีสหกรณ	์
กรุงเทพฯ

ร่วมงาน 68 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สส.ชสอ. ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562
โชว์ผลงาน จ่ายเงินสงเคราะห์ 8,953 ล้าน

	 นายปรเมศวร	์อินทรชุมนุม	ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	(สสท.)	เป็นประธาน
เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2562	 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม 
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (สส.ชสอ.)	 พร้อมทั้งมอบโล่	 เกียรติคุณ	 “รางวัลดีเด่น”	 ให้กับ 
ศูนย์ประสานงาน	ณ	ห้องประชุมไดมอนด์ฮอล์ล	โรงแรม	เอเชีย	แอร์พอร์ท	จังหวัดปทุมธานี
	 นายปรเมศวร์	กล่าวว่า	การฌาปนกิจสงเคราะห์	เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์	
โดยเน้นการจัดสวัสดิการ	 ในการจัดการศพ	 หรือการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก	 
โดยจากการด�าเนินงานมา	 9	 ปี	 จะเห็นได้ว่า	 มีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี	 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงความเข้าใจและความ 
เชื่อมั่นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งประเทศ	 นับว่าเป็นการสร้างระบบสวัสดิการให้สมาชิกมีความมั่นคง 
ในชีวิตสอดคล้องกับความคาดหวังของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ที่มีความมุ่งมั่น
พัฒนาคนและสังคม	 ให้มีคุณภาพและภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม	 เสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง
ตามนโยบายแนวทางของภาครัฐโดยเสริมสร้างทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมของประเทศ	 
ดังนั้น	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	 เป็นภาคส่วนส�าคัญในการมีส่วนร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมฯ	 ในการ
ผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิการเป็นการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง	 และประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐาน 
อย่างทั่วถึง	และเป็นธรรม
 “ขอชื่นชมในความส�าเร็จของสมาคม ที่ได้ด�าเนินการมาตลอด 9 ปี เนื่องจากการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ที่สหกรณ์แต่ละแห่งท�า ถือเป็นสวัสดิการที่ดีที่สุด และไม่มีประเทศไหนที่ท�าแบบนี้  
และต้องขอบคุณต่อความตั้งใจของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการของสมาคม และผู ้แทนสมาคม 
ศูนย์ประสานงานทั่วประเทศ ที่ช่วยกันคิด ช่วยกันท�า ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม เพื่อน�าไปสู่ 
ความมั่นคงตามวิถีชีวิตที่แท้จริง และหากเป็นเช่นนี้ ก็เชื่อมั่นได้ว่า จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจ�านวนมาก 
และอย่างทั่วถึงในทุก ๆ ปี” ประธานกรรมการ	สสท.	กล่าว
	 ด้านนายอุทัย	 ศรีเทพ	 อุปนายกสมาคมคนที่	 1	 สส.ชสอ.	 กล่าวว่า	 สมาคมฯ	 ด�าเนินการโดยยึดหลัก
กฎหมายเป็นส�าคัญสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิก	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 ตามหลักธรรมาภิบาล	 
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ	ซึ่งมีตัวแทนมาจากทุกวิชาชีพ	ทั้งนี	้การด�าเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน	มีจ�านวน
สมาชิก	 298,218	 คน	 มีสมาชิกที่เสียชีวิตแล้ว	 14,762	 ราย	 จ่ายเงินสงเคราะห์ศพ	 8,953	 ล้านบาท	 
จึงถือได้ว่า	เป็นหนึ่งในสวัสดิการในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย	ที่ช่วยเหลือเพื่อน	ๆ	สมาชิกอย่างแท้จริง
	 นายอุทัย	 กล่าวอีกว่า	 สส.ชสอ.	 ตระหนักถึงการพัฒนาหน่วยงานให้บรรลุ	 สู ่ความเป็นเลิศ 
อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อเป็นการพัฒนา	 ระบบการบริหารจัดการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	 
พร้อมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นเทียบเท่ามาตรฐานสากลและให้สอดคล้อง 
ตามแนวทางการบริหารจัดการองค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
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สหประกันชีวิต จ่ายสินไหมกว่า 2 ล้านบาท 

ในจังหวัดนครราชสีมา

	 ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 2	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้จัดท�าโครงการ 
การเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ให้แก่นักเรียนในโครงการพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 
กลุ ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน	 ครูผู ้รับผิดชอบ	 
ผู้สังเกตการณ์	และเจ้าหน้าที่ของส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	2	จ�านวนทั้งหมด	255	คน	
เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เกิดประสบการณ์ด้านการสหกรณ์	 พร้อมทั้งเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษา	 เรียนรู	้ 
เพื่อที่จะได้น�าไปประยุกต์	และปรับใช้ในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน	และชีวิตประจ�าวัน	ณ	สหกรณ์การเกษตร
บางบ่อ	จ�ากัด	ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ	และเมืองโบราณ	จังหวัดสมุทรปราการ

	 พลต�ารวจเอก	 นิพจน์	 วีระสุนทร	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	 สหประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน) 
บริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทย	 มอบสินไหมทดแทนกว่า	 2	 ล้านบาทให้แก่ 
พลต�ารวจโท	ณพัฒน์	 ศรีหิรัญ	 ประธานฯ	 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ	 จ�ากัด	 ผู้รับผลประโยชน์แทน
สมาชิกของสหกรณ์ที่เสียชีวิตจากกรณีเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา	 โดยสมาชิกสหกรณ์	 จ�านวน	2	ราย	
คือ	ร้อยต�ารวจเอก	ตระกูล	ทาอาษา	สังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที	่2	กองก�ากับการต่อต้านการก่อการร้าย		
บก.สปพ.	 และดาบต�ารวจ	 เพชรัตน์	 ก�าจัดภัย	 สังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 
หน่วยอรินทราช	 26	 กองบัญชาการต�ารวจนครบาล	 ที่ไว้วางใจใช้บริการสวัสดิการประกันชีวิตกับสหประกัน
ชีวิต	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ทายาทและผู้ค�้าประกันที่อยู่ข้างหลัง	 โดยมีเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยาน	ณ	สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาต	ิจ�ากัด	กรุงเทพฯ		
	 ในนาม	 บริษัท	 สหประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ขอแสดงความเสียใจและขอเป็นก�าลังใจให้กับ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกท่านจากเหตุการณ์ในครั้งนี้	 พร้อมทั้งขอยกย่องเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
ที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งทุ่มเทและเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องพี่น้องประชาชน

ส่งเสริมและแนะน�าตลาดรวบรวมปาล์ม
น�า้มันสร้างตลาดแน่นอนให้กับสหกรณ์

	 นายจิรศักดิ์	 บริบูรณ์	 ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จังหวัดระนอง	 ร่วมเป็น 
สักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการตลาดรวบรวมปาล์มน�้ามัน	 ระหว่างสหกรณ์กองทุนสวนยาง 
บ้านบางแก้ว	 จ�ากัด	 โดยนายยืนยง	 นุ ่นลอย	 ประธานกรรมการ	 กับ	 บริษัท	 ว.ลานปาล์ม	 จ�ากัด 
โดยนายอภัยพงษ์	 ฉิมมณี	 ณ	 สหกรณ์กองทุนสวนยางกองทุนสวนยางบ้านบางแก้ว	 จ�ากัด	 ต�าบลบางแก้ว 
อ�าเภอละอุ่น	จังหวัดระนอง
	 นายจิรศักดิ์	 บริบูรณ์	 ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์	 กล่าวว่าการลงนามซื้อ-ขายปาล์ม
น�้ามันในครั้งนี้	 เพื่อส่งเสริมพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์	 ท�าให้สหกรณ์มีตลาดจ�าหน่ายผลผลิตที่แน่นอน 
โดยสหกรณ์จะรับซื้อปาล์มน�้ามันจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่และขายให้กับนายอภัยพงษ์	 ฉิมมณ	ี
ตัวแทนผู้รับมอบอ�านาจจากบริษัท	ว.ลานปาล์ม	ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างทางเลือกให้กับ
สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่	 ท�าให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปจ�าหน่ายผลผลิตได้ 
ในราคาที่สูงขึ้น	 อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายเวลาให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปจากการเดินทาง 
ไปจ�าหน่ายผลผลิต	ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น	ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์รวบรวมผลผลิตได้เฉลี่ยวันละ	7	ตัน	

เจสิญา  เกษแก้ว นักวิชาการมาตรฐานสินค้า/
ทีมประชาสัมพันธ์ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง

 นายสันทาน	 สีสา	 ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริม
สหกรณ์	 เขต	 8	 และ	 9	 เป็นประธานในการประชุม
ติดตามงานของส�านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 
ตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์	 พร้อมทั้งลงพื้นที่
ติดตามการใช้ประโยชน์ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน	
ของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน	 อ�าเภอหนองใหญ่	
จ�ากัด	 อ�าเภอหนองใหญ่ 	 จังหวัดชลบุรี 	 โดยมี 
นายอดุลย์	คนมั่น	สหกรณ์จังหวัดชลบุรีให้การต้อนรับ		

ปิดการอบรมผู้น�าสหกรณ์อาเซียน
	 นายวิศิษฐ์	 ศรีสุวรรณ์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการ 
ฝึกอบรมหลักสูตร	“แนวปฏิบัติการเกษตรสีเขียวเพื่อสหกรณ์และองค์กรเกษตรกร”	 (Green	 Agiculture	
Practice	 for	 Cooperatives	 and	 Famer	 Organization)	 ณ	 ห้องธานี	 โรงแรมเอสดี	 อเวนิว 
กรุงเทพมหานคร	ผู้เข้าร่วมอบรม	ประกอบด้วย	ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน	9	ประเทศ	รวม	20	คน 
ซึ่งเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ร่วมกับกระทรวงเกษตร	 ป่าไม้	 และประมง	 ประเทศญี่ปุ ่น 
สหภาพสหกรณ์การเกษตรกลางแห่งประเทศญี่ปุ่น	 (JA-ZENCHI)	 และส�านักเลขาธิการอาเซียน	 ร่วมกัน 
ด�าเนินโครงการอบรมดังกล่าวในประเทศไทย	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการเกษตรให้แก่บุคลากร 
ที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 เกษตรกร	 สมาชิกสหกรณ์การเกษตร	 ผู้น�าเกษตรกร	 รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมของประเทศสมาชิกอาเซียน	 สามารถน�าองค์ความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงาน 
และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่องค์กรและประเทศของตนเองได	้

ผู้ตรวจการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ลงพื้นที่ติดตามงานส�านกังานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
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การจัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” จ.ศรีสะเกษ

	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	 ร่วมกับ	 ขบวนการสหกรณ์	 จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง	 เนื่องในโอกาส 

วันส�าคัญทางสหกรณ์ได้เวียนมาบรรจบครอบรอบเป็นปีที	่ 37	 นับแต่ได้มี	 มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 9	 ตุลาคม	 2527	

ก�าหนดวันที่	26	กุมภาพันธ์ของทุกปี	เป็น	“วันสหกรณ์แห่งชาติ”	ทั้งนี้	การถือเอาวันที่	26	กุมภาพันธ์	ให้เป็นวันส�าคัญ

เกี่ยวกับสหกรณ์	 เนื่องจากวันที่	 26	 กุมภาพันธ์	 2459	 เป็นวันที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์	 เป็นครั้งแรก 

ในประเทศไทย

	 นางอัญชลี	ศรีหามาตย์	สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	แจ้งรายละเอียด	เกี่ยวกับกิจกรรมและพีธีการต่าง	ๆ	ส�าหรับงาน	

“วันสหกรณ์แห่งชาติ”	 จังหวัดศรีสะเกษ	 สถานที่จัดงาน	 ณ	 บริเวณที่ท�าการ	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 

ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์	 ต�าบลหนองครก	 จังหวัดศรีสะเกษ	 ทั้งนี้	 ได้ประชาสัมพันธ์ชวนเชิญบุคลากรในขบวนการ

สหกรณ์	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	 รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานฯ	 ได้รับเกียรติจาก 

นายวัฒนา	พุฒิชาติ	ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ	เป็นประธานในพิธีฯ

เรวัตร : ภาพ/ข่าว

	 ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 2	 เข้าร่วมงานวันรณรงค์

ลดการเผาตอซังข้าวในท้องถิ่น	 ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่

การเกษตร	 ปี	 2563	 ณ	 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร	 (ศพก.) 

แขวงคลองสิบสอง	เขตหนองจอก	กทม.

ลดการเผาตอซังข้าว

	 นายสมศักดิ์	 แสนศิริ	 สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	 เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ	 จังหวัดพิษณุโลก 

ประจ�าปี	 2563	 ครบรอบ	 104	 ปี	 การสหกรณ์ไทย	 พร้อมวางพานพุ่ม	 วางพวงมาลัยถวายสักการะ	 และกล่าวค�าสดุดี 

พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”  

	 โดยมีนายสุรเดช	งามสงวน	ประธานกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์	จ�ากัด	กล่าวรายงาน	พร้อมด้วย	ผู้แทนหน่วยงาน

ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก	ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์	 9	 รูป	พิธีถวายสักการะ

พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	 ณ	 บริเวณลานหน้าส�านักงานสหกรณ์วัดจันทร์	 จ�ากัด	 อ�าเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก

	 นายสมศักดิ์	 แสนศิริ	 สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	 กล่าวว่า	 พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	 พระบิดา 

แห่งการสหกรณ์ไทย	 ทรงเป็นผู้ริเริ่มน�าวิธีการสหกรณ์มาใช้แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร	 โดยได้ทดลองจัดตั้ง 

สหกรณ์แห่งแรกขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก	 เมื่อวันที่	 26	 กุมภาพันธ์	 2459	 โดยใช้ชื่อว่า	 สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ�ากัดสินใช้ 

โดยทรงด�ารงต�าแหน่งเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกของประเทศไทย	 ทรงเป็นผู้น�าในการเผยแพร่อุดมการณ	์	

หลักการและวิธีการสหกรณ์	 เพื่อให้สมาชิกช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 จนเป็นที่แพร่หลายไป 

ทั่วประเทศ	 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญและก�าหนดให้วันที่	 26	 กุมภาพันธ์ของทุกปี	 เป็นวัน	 “สหกรณ์แห่งชาติ”

ซึ่งทุกจังหวัดได้พร้อมใจกันจัดงานขึ้น	 เพื่อร่วมร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อขบวนการสหกรณ์ไทย 

ในการวางรากฐานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	สร้างความผาสุกให้แก่ประชาชน	จนเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญ

วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว/ทีมงานประชาสัมพันธ์/

ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาต ิ
ครบรอบ 104 ปี สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย

	 นายสุวิช	 น้อยอิ่ม	 ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	

พื้นที	่2	พร้อมด้วยนายทศพร	พลีดี	ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร

การสหกรณ์	 และคณะข้าราชการ	 เข้าประเมินธรรมาภิบาล	 “สหกรณ์สีขาว 

ด้วยธรรมาภิบาล”	 ระดับจังหวัด	 ของสหกรณ์ออมทรัพย์	กรมป่าไม้		 จ�ากัด 

ณ	ส�านักงานสหกรณ์ฯ	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ

ประเมินระดับจังหวัด
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พิษณุโลกเร่งกระจายผลผลิตเกลือทะเลล้นตลาด 

กว่า 8 ตัน ช่วยเกษตรกร

แนะน�าการรวบรวมยางพารา
สหกรณ์กองทุนสวนยางชานุมาน จ�ากัด

สนง.สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ประชุมชี้แจง 
แนวทางการด�าเนนิงานของกลุ่มเกษตรกร

สมุทรสาคร ระดมทีมคณะผู้ตรวจการสหกรณ ์
หวังป้องกันปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์

	 กลุ ่มส ่งเสริมสหกรณ์		 3	 ส�านักงาน	สหกรณ์	 
จังหวัด	อุดรธานี		 จัดประชุมชี้แจง	แนวทางและแนะน�าการ
ด�าเนินงานของกลุ ่มเกษตรกร		 ในเรื่องด�าเนินธุรกิจ		 
การจัดท�าบัญชี		 และก�าชับเรื่องช�าระหนี้เงินกู้		 โครงการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ ่มเกษตรกร	 เพื่อเข ้าถึง 
แหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด	 จากกรม	ส่งเสริม	
สหกรณ์		 รวมถึงแนะน�าการเข้าร ่วมโครงการรับเงิน
สนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกร	ณ์ในปีงบประมาณ	 2563	
ในครั้งนี้มีคณะกรรมการกลุ ่ม	เกษตรกร		 ในเขตอ�าเภอ
หนองหาน	เข้าร่วมประชุม	กว่า	40		คน

	 นายภาณุพงศ์	 แสงค�า	 สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	 ได้มอบหมายให้นายเกรียงไกร	 นาคเอี่ยม	 ผู้อ�านวยการ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์	 ในฐานะประธานคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจ�าจังหวัด
สมุทรสาคร	 คณะที่	 2	 พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์และผู้ช่วยฯ	 เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะทางการเงิน 
ของสหกรณ์เดินรถกระทุ่มแบน	จ�ากัด	ณ	ที่ตั้งสหกรณ์ฯ	อ�าเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาครให้เป็นไปตามแผนงาน
ที่ก�าหนดไว้	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการก�ากับ	 ดูแลสหกรณ์ให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพมีการด�าเนินงาน 
ด้วยความโปร่งใส	เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	ตลอดจนป้องกันปัญหาการเกิดข้อบกพร่องอันเกิดจากการด�าเนินงาน	
หรือการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น	 หรือหากเกิดข้อบกพร่องก็สามารถแก้ไข	 หรือระงับยับยั้ง
ได้รวดเร็ว	ทันต่อเหตุการณ์		

	 นายวิศิษฐ์	 ศรีสุวรรณ์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เข้าร่วมการประชุมและติดตามผลการด�าเนินงาน	
สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย	 จ�ากัด	 อ�าเภออุทุมพรพิสัย	 จังหวัดศรีสะเกษ	 ผู ้เข้าร่วมการประชุม	 ได้แก่ 
นางอัญชลี	 ศรีหามาตย์	 สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ,	 นายบรรยงค์	 หอมสิน	 ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา 
การบริหารการจัดการสหกรณ์,	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้รับผิดชอบส่งเสริมพัฒนาสหกรณ	์รวมทั้ง	คณะกรรมการฯ	
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย	จ�ากัด	
	 นางอัญชลีฯ	 แจ้งวัตถุประสงค์การประชุมฯ	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์	 ให้มีศักยภาพในการด�าเนิน 
ธุรกิจให้ครอบคลุมทุกกิจการ	 โดยให้ผู ้เกี่ยวข้องทุก	 ๆ	 ฝ่าย	 ร่วมน�าเสนอข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น 
ก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการด�าเนินงานของสหกรณ์ที่มีอยู่ให้ชัดเจน	ให้สามารถน�าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
เกิดผลดีต่อสหกรณ์และสมาชิก	
	 นายประวิทย์	 จารุรัชกุล	 ประธานกรรมการฯ	 สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย	 จ�ากัด	 กล่าวสรุปข้อมูลทั่วไป 
ของสหกรณ์และรายงานผลการด�าเนินงาน	 สหกรณ์ฯ	 ตั้งอยู่ที่	 67	 หมู่ที่	 15	 ต�าบลส�าโรง	 อ�าเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ	 จดทะเบียน	 วันที่	 1	 พฤศจิกายน	 2513	 เลขทะเบียนสหกรณ์	 234/11545	 ด�าเนินกิจการ 
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา	 49	 ปี	 โดยมีแดนด�าเนินงานครอบคลุมพื้นที่ในเขตอ�าเภออุทุมพรพิสัย	 อ�าเภอเมืองจันทร	์ 
และอ�าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณบางส่วน	 วันสิ้นปีทางบัญชี	 วันที่	 31	 มีนาคมของทุกปี	 คณะกรรมการด�าเนินการ	 15	 คน 
ฝ่ายจัดการ	34	คน	จ�านวนสมาชิก	7,938	คน
	 ฐานะทางการเงนิของสหกรณ์	ประกอบด้วย	ทรพัย์สนิ	1,892,566,982.62	บาท,	หนีส้นิ	1,046,336,043.72	บาท,	
ทุนของสหกรณ์	846,230,938.90	บาท,	ทุนเรือนหุ้น	529,656,995	บาท	และทุนส�ารอง	233,899,614.92	บาท
	 สหกรณ์ฯ	 ด�าเนินธุรกิจ	 5	 ประเภท	 ได้แก่	 ธุรกิจเงินรับฝาก	 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย	 (ปุ๋ย,	 เมล็ดพันธุ์)	
ธุรกิจสินเชื่อ	ธุรกิจรวบรวมผลผลิต	ธุรกิจปั๊มน�้ามัน	
	 นายวิศิษฐ์	 ศรีสุวรรณ์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการฯ	 และฝ่ายจัดการ 
ของสหกรณ์ฯ	 เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อการแก้ไขปัญหาการด�าเนินงานด้านต่าง	 ๆ	 ปัจจัยความส�าเร็จ 
ที่ส�าคัญ	 คือ	 การสร้างสภาพคล่องและรักษาวินัยทางการเงิน	 การบริหารจัดการสหกรณ์ฯ	 ให้ใช้ข้อมูลและสถิติ 
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจในทางปฏิบัติ	 ภายใต้ข้อบังคับ/ระเบียบ	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 โดยค�านึงถึง
ประโยชน์ของสมาชิกเป็นส�าคัญ	 ทั้งนี้	 จะได้น�าแนวทางข้อสรุปจากที่ประชุมฯ	 แปลงไปสู ่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ต่อไป

วีระพงษ์ : ภาพ/ข่าว

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมการประชุม
ติดตามผลการด�าเนนิงานของสหกรณ์

	 นายสมศักดิ์	 แสนศิริ	 สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	 กล่าวว่า	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มีนโยบายให้ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ช่วยกระจายสินค้าเกลือทะเลที่ก�าลังประสบปัญหาการล้นตลาด	 โดยใช้กลไกสหกรณ์ 
เป็นช่องทางการเชื่อมโยงเครือข่าย	 ระหว่างสหกรณ์ผู ้ผลิตเกลือที่รับซื้อมาจากเกษตรกร	 รวม	 3	 จังหวัด	 คือ 
จังหวัดเพชรบุรี	 จังหวัดสมุทรสาคร	 และจังหวัดสมุทรสงคราม	 จัดจ�าหน่ายให้แก่สหกรณ์ผู ้ซื้อทั่วประเทศ 
เพื่อให้สามารถกระจายปริมาณผลผลิตเกลือทะเลออกจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว	 ช่วยบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาเกลือตกต�า่
	 นายสมศักดิ์	 แสนศิริ	 กล่าวอีกว่า	 โดยส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	 ได้เปิดช่องทางการสั่งจอง 
และจัดจ�าหน่ายเกลือทะเล	บรรจุใส่ถุงขนาด	5	กิโลกรัม	จ�าหน่ายในราคาถุงละ	27.50	บาท	 โดยมีเครือข่ายสหกรณ์ 
ในจังหวัดพิษณุโลก	 จาก	 9	 อ�าเภอ	 และประชาชนทั่วไป	 สั่งซื้อเกลือทะเลในล็อตแรก	 รวม	 8,670	 กิโลกรัม 
จ�านวน	 1,734	 ถุง	 ซึ่งได้ด�าเนินการส่งมอบเกลือทะเลเพื่อกระจายสู ่ผู ้บริโภคทุกอ�าเภอในจังหวัดพิษณุโลก 
ส�าหรับเกลือทะเลมีคุณประโยชน์มากมาย	 จากรสชาติของความเค็มสามารถน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการ 
ปรุงอาหาร	 การถนอมอาหาร	 มีสรรพคุณในการป้องกันโรคที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีนและประโยชน์อื่น	 ๆ 
ส่วนการบริโภคเกลือทะเลควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม	 เพื่อลดความสุ่มเสียงของการเกิดโรคไตในอนาคต 
สนใจติดต่อสั่งซื้อเกลือทะเลได้ที่ 	 กลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 
โทร.	0-5598-3567	ต่อ	108

วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว ทีมงานประชาสัมพันธ์/ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 

	 นายสวน	 เพ่งพิศ	 ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	 3		
มอบหมายให้	 นางประวีณา	 พันธ์แดง	 นักวิชาการสหกรณ์
ช�านาญการ	 พร้อมด้วยนางเพชรอนงค์	 สังกะเพศ	 นักวิชาการ
สหกรณ์	 และนางดาวรุ้ง	 ทุ่งเย็น	 เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ	์		
เข้าร่วมให้ค�าแนะน�าการรวบรวมยางพารา	 และติดตามปริมาณ
ธุรกิจของสหกรณ์กองทุนสวนยางชานุมาน	จ�ากัด		โดยมีสมาชิก
น�ายางพาราเข้ามาจ�าหน่ายให้กับสหกรณ์ฯ	 จ�านวน	 160	 ราย	
ประมาณ	50	ตัน
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ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่
แนะน�าในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ตชด.

	 กลุ ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์	 ส�านักงานสหกรณ์

จังหวัดอุดรธานี	 เข ้าแนะน�าในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 

ณ	โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเมอืงทอง	ต�าบลโนนทอง	

อ�าเภอนายูง	 จังหวัดอุดรธานี	 ตามแผนการจัดการเรียนรู ้ 

การสหกรณ์	 เพื่อถ่ายทอดให้ครูและนักเรียนได้มีการเรียนรู้

เรื่องอุดมการณ์	 หลักการ	 วิธีการสหกรณ์	 และได้ให้นักเรียน 

ท�าแบบทดสอบความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์แก่นักเรียน

ประถมศึกษาชั้นปีที่	 6	 และคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน	 โดยมีคณะกรรมการสหกรณ์	 14	 คน	

ปัจจุบันโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง	 มีครู	 ตชด.	 5	 นาย	 และครูคู่ขนาน	 1	 คน	

นักเรียน	52	คน	เปิดการสอนในระดับปฐมวัย	และประถมศึกษา	รวม	7	ห้องเรียน

	 นางอัญชลี	ศรีหามาตย	์สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	เป็นประธานการประชุม	คณะกรรมการกลาง

กลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด	 เพื่อชี้แจงและคัดเลือกสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสร้างความ 

เข้มแข็งให้กับกลุ ่มเกษตรกร	 ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการผลิตและการตลาด 

ประจ�าป	ี2563	ณ	ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์	ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ปลอดดอกเบี้ยสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจกลุ่มเกษตรกร

สตูลประชุมติดตามงานสถานภาพรายสหกรณ์

	 นายค�ารณ	 พวงมณี	 ผู ้ตรวจราชการกรม	 เขตตรวจราชการที่	 6,	 10	 ประชุมร่วมกับ 

เจ้าหน้าที่กลุ ่มส่งเสริมสหกรณ์	 กลุ ่มตรวจการสหกรณ์	 และนักการเงินของส�านักงานสหกรณ์ 

จังหวัดสตูล	 โดยมีนายธนรัฐ	 โคจรานน์	 สหกรณ์จังหวัดสตูล	 น�าทีม	 เพื่อร่วมรับฟังการวิเคราะห์ 

สถานะภาพรายสหกรณ์	ณ	 ปัจจุบัน	 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการในการท�างานในด้านต่าง	 ๆ	

โดยเฉพาะด้านองค์กรสหกรณ์	 เรื่องธรรมาภิบาล	 การบริหารกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่าง 

ซื่อสัตย์	 โปร่งใส	 มีความรับผิดชอบ	 สร้างการมีส่วนร่วม	 และมีการใช้กระบวนการบริหารจัดการ 

เพื่อใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 เกิดประสิทธิผล	 คุ้มค่า	 และโดยประหยัด	 เป็นผลให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด	และจะต้องประเมินความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจกับสมาชิก	ความเสี่ยงการให้สินเชื่อ	

ความเสี่ยงการฝากเงินระหว่างสหกรณ์	ความเสี่ยงการน�าเงินไปลงทุน	

 ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพบปะ
เยี่ยมเยียนกลุ่มฯท�านาน�า้จืดน้อยมะมุ

	 นายยุทธนา	 แก้วน้อย	 สหกรณฺ์จังหวัดระนอง	 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่	 ส�านักงานสหกรณ์ 

จังหวัดระนอง	 ร่วมกับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง	 นายจตุพจน์	 ปิยัมปุตระ	 เยี่ยมเยียน	 พบปะ

เกษตรกรสมาชิกกลุ ่มเกษตรกรท�านาน�้าจืดน้อยมะมุ	 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน	 ในการ 

ประกอบอาชีพท�านา	 พร้อมหาแนวทางแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มฯ	

โดยท่านผู ้ว ่าราชการจังหวัดระนอง	 เน้นให้กลุ ่มมีการแปรรูปผลผลิตข้าว	 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

และให้กลุ ่มพยายามรักษาอนุรักษ์อาชีพท�านาไว้	 โดยน้อมน�าพระราชด�าริในหลวงรัชกาลที่	 9 

มาปรับใช้	 และในส่วนของส�านักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง	 โดยนายยุทธนา	 แก้วน้อย	 แจ้งว่า 

กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้สนับสนุนเงินกู ้ยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	 ปลอดดอกเบี้ย	 จ�านวน	

300,000	 บาท	 เพื่อให้กลุ่มด�าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่ายแก่เกษตรกรสมาชิก	 ท�าให้กลุ่มมีทุน 

ในการบริหารงาน	 มีก�าไร	 จัดสรรเป็นเงินปันผล	 เฉลี่ยคืนให้กับเกษตรกรสมาชิก	 ท�าให้สมาชิก 

มีความกินดีอยู่ดี	ตามหลักการ	อุดมการณ์		วิธีการสหกรณ์

เจสิญา เกษแก้ว/ทีมประชาสัมพันธ์ 

ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง
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สหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ 
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินกิจกรรม

กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ ่ 

อุดรธานีอนุมัติเงินกู้ กพส. 
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์

	 นายทวีภัทร	 เหล่าบรรเทา	 สหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ	 พร้อมด้วยนายสุริยัน	 ทองธรรมชาติ 
ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์	 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินกิจกรรม 
กลุ ่มเฟอร์นิเจอร ์ไม ้ไผ ่ 	 สังกัด	 สหกรณ์การเกษตรเมืองอ�านาจเจริญ	 จ�ากัด	 นอกจากนี้ 	 สหกรณ์ 
จังหวัดอ�านาจเจริญ	 ยังได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินกิจกรรม	พร้อมให้ค�าแนะน�ากลุ่มอาชีพสหกรณ	์	
ให้มีการต่อยอดธุรกิจเพื่อเป็นการเพิ่มก�าไรและความเชื่อมั่นให้กับมวลสมาชิก	 ณ	 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่		
อ�าเภอเมือง	จังหวัดอ�านาจเจริญ

	 นายยงยุทธ		 อุดมศักดิ	์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธาน	ี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์		 ระดับ	จังหวัด		 ครั้งที่	 3/2563		 ณ	 ห้องประชุมส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	 
โดยมีผู้แทนจากส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	 และคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	 จ�านวน 
2	สหกรณ์	ประกอบด้วย
	 1.	 สหกรณ์	กองทนุ	สวนยาง	โนน	ทอง	ยาง	ทอง			จ�ากดั		วตัถปุระสงค์เพือ่เป็นทนุให้สมาชกิกูย้มืเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเพาะปลูก				
	 2.	 สหกรณ	์การเกษตร	ไชยวาน		จ�ากัด		วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกพัฒนาอาชีพ		
	 รวมเงินที่อนุมัติทั้งสิ้น	1,700,000	บาท		

ทีมประชาสัมพันธ์/สนง.สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

สหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินกิจกรรมกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านค�าพระ  

	 นายวิศิษฐ์	 ศรีสุวรรณ	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตยางแท่ง	
STR20	ณ	บริเวณที่ท�าการ	 สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ	์ จ�ากัด	 อ�าเภอเบญจลักษ	์ จังหวัดศรีสะเกษ	 โดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	 คนในขบวนการสหกรณ์	 เกษตรกรชาวสวนยาง	 และประชาชน 
ผู้สนใจเข้าร่วมงานฯ	เป็นจ�านวนมาก
	 นายส�ารวย	เกษกุล	รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ	ให้เกียรติร่วมแสดงความยินด	ีและกล่าวต้อนรับ	
แขกผู้มีเกียรติและประชาชนผู้ไปร่วมงานฯ	 ทางจังหวัดศรีสะเกษให้ความส�าคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุน
ประชาชนผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร	โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย	พร้อมให้ความร่วมมือและบูรณาการ
การท�างานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชน
	 นายค�าฟอง	ลุนศรี	ประธานกรรมการด�าเนินการ	กล่าวรายงานที่มาและการด�าเนินกิจการของสหกรณ์
การเกษตรเบญจลักษ์	 จ�ากัด	 การสร้างโรงงานผลิตยางแท่งฯ	 ใช้ทุนด�าเนินงานรวมทั้งสิ้น	 53,160,000	 บาท	
โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 จ�านวน	 14,112,000	 บาท	 ส่วนที่เหลือเป็นเงินทุน 
ของสหกรณ์เอง	 เหตุผลความจ�าเป็น	 ต้องมีโรงงานแห่งนี้	 เนื่องจากสหกรณ์ได้มีการขยายธุรกิจรวบรวม 
ยางก้อนถ้วยจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปและเครือข่ายสหกรณ์จ�านวนปริมาณที่มากขึ้น	 (ประมาณ		
23,400	ตัน)	เพื่อควบคุมด้านคุณภาพช่วยให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรขายยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรม	
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคายางพาราตกต�่า	 สหกรณ์ฯ	 จึงรับภาระกิจเป็นองค์กรกลางเพื่อเกษตรกร 

	 นายทวีภัทร	 เหล่าบรรเทา	 สหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ	 พร้อมด้วย
นายสุริยัน	 ทองธรรมชาติ	 ผู ้อ�านวยการกลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์	 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินกิจกรรม	 กลุ่มสตรี
สหกรณ์บ้านค�าพระ	 หมู่	 2	 สังกัด	 สหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน	 จ�ากัด	
นอกจากนี้	 สหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ	 ยังได้รับฟังปัญหาอุปสรรค 
ในการด�าเนินกิจกรรม	 พร้อมให้ค�าแนะน�ากลุ ่มอาชีพสหกรณ์	 ให้มี 
การต ่อยอดธุ รกิจ เพื่ อ เป ็นการเพิ่ มก� า ไรและความเชื่ อมั่ น ให ้กับ 
มวลสมาชิก	 ณ	 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านค�าพระ	 หมู่	 2	 อ�าเภอหัวตะพาน	
จังหวัดอ�านาจเจริญ

ท�าหน้าที่รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและเกษตรกร
ในจังหวัดศรีสะเกษ	 ซึ่งปัจจุบัน	 มีพื้นที่เพาะปลูก
ยางพารารวมทั้งสิ้นทั้งหมด	 ประมาณ	 253,937	 ไร่	
เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา	จ�านวน	17,733	ครัวเรือน					
	 นางสุรณีย์	 สุทธิวัฒนานิติ	 ประธานเครือข่าย
เกษตรกรชาวสวนยางจงัหวดัศรสีะเกษ	กล่าวรายงาน	
การจัดกิจกรรม	 “CSR-BIKE ป ั ่นเพื่อน ้อง” 
โดยความร่วมมือของเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง	
และการยางแห่งประเทศไทย	 จังหวัดศรีสะเกษ 
เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน 
ที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์	 เป็นบุตรหลานเกษตรกร
ชาวสวนยาง	ทั้งนี	้หน่วยงานต่าง	ๆ	ได้ร่วมกันบริจาค
เงินมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน	 ประจ�าปี
การศึกษา	2562	 รวมทั้งสิ้นจ�านวน	133	ทุน	ๆ	ละ	
1,000	บาท	เป็นเงินทั้งสิ้น	133,000	บาท
	 นางอัญชลี	 ศรีหามาตย์	 สหกรณ์จังหวัด
ศรีสะ เกษ	 เป ิด เผยรายละเอียดให ้ทราบว ่ า 
ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ	์
จ�ากัด	 ปีบัญชี	 31	 มีนาคม	 2562	 ทุนด�าเนินการ	

เปิดโรงงานผลิตยางแท่ง STR20 รับซื้อยางจากเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ

468,477,922.98	 บาท	 เงินทุนที่เป็นของสหกรณ์เอง	 (ทุนเรือนหุ้น)	 48,077,370.00	 บาท	 ก�าไรสุทธ	ิ
12,123,126.30	บาท	การด�าเนินธุรกิจด้านต่าง	ๆ	ได้แก่	รับฝากเงิน	ให้เงินกู้	จัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย	รวบรวม
ผลผลิต	แปรรูปผลผลิต	และบริการ/ส่งเสริมอาชีพ	ปริมาณธุรกิจรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	281,448,164.70	บาท
	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	 ได้จัดท�าแผนงานและโครงการต่าง	 ๆ	 รวมทั้งการมอบหมายงาน
บุคลากรในสังกัด	คอยก�ากับดูแลและให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด	 เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการด�าเนินงาน/ธุรกิจ
ของสหกรณ์ฯ	 ให้ประสบความส�าเร็จ	 สามารถสร้างฐานะและความเป็นอยู ่	 ให้กับประชาชนในชุมชน 
และสาขาอาชีพต่าง	ๆ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้มั่นคงและทั่วถึงกัน
       เรวัตร : ภาพ/ข่าว
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	 นายเธียรชัย	พุทธรังษ	ีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธาน	ีเป็นประธานในที่ประชุม	ได้พิจารณาเงินกู้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์ให้กับสหกรณ์	 จ�านวน	 19	 แห่ง	 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	 36,716,500	 บาท	 แยกเป็น	 โครงการปกติ 
จ�านวน	 9	 แห่ง	 เป็นเงิน	 23,500,000	 บาท	 และโครงการพิเศษ	 จ�านวน	 10	 แห่ง	 เป็นเงิน	 12,866,500	 บาท 
ณ	 ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์	 อาคารอุบลมณี	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	 คณะอนุกรรมการพิจารณา 
เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด	จังหวัดอุบลราชธานี
	 ดร.สุพจน์	 วัฒนวิเชียร	 สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 ในการประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์	 ครั้งที่	 3	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2563	 ส�าหรับโครงการปกติ	 เพื่อให้สหกรณ์ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ในการด�าเนินธุรกิจให้กับสมาชิกกู ้ยืม	 จัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย	 และรวบรวมผลผลิต	 วงเงินที่ได ้รับจัดสรร 
จ�านวน	 23,850,000	 บาท	 จ�านวน	 11	 สหกรณ์	 ส่วนโครงการพิเศษ	 พิจารณาอนุมัติ	 จ�านวน	 3	 โครงการ	 คือ 
1.	 โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ	์ (ปีที่	 4)	 เพื่อให้สหกรณ์มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ในการให้สมาชิกกู ้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต�่า	 และเสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ด้วยการ 
สะสมทุนของตน	จ�านวน	3	สหกรณ	์วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้ยืม	จ�านวน	2,955,000	บาท
	 2.	โครงการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์	 ปีการผลิต	 2562/63 
เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตมาจ�าหน่ายให้กับสมาชิก	 ได้แก่	 เมล็ดพันธุ์	 ข้าวโพด	 จัดหาปุ๋ย	 เคมีเกษตร	 ยาปราบศัตรูพืช
วัชพืช	 ตลอดจนจัดหา	 (การบริการ)	 เครื่องจักรกลการเกษตร	 ในการจัดเตรียมแปลง/เก็บเกี่ยว	 ให้แก่สมาชิก 
ที่เข้าร่วมโครงการฯ	จ�านวน	1	สหกรณ์	เป็นเงิน	61,500	บาท
	 3.	โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อท�าการเกษตรผสมผสาน	 เพื่อปลูกพืชเสริม-พืชแซมในสวน	 (สวนยาง 
สวนไม ้ยืนต ้น)	 การท�าการเกษตรแบบผสมผสาน	 และการประกอบอาชีพเสริมอื่น	 จ�านวน	 6	 สหกรณ์ 
เป็นเงิน	 9,850,000	 บาท	 รวมจ�านวน	 10	 สหกรณ์	 เป็นเงิน	 12,866,500	 บาท	 และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
ช่วยสอดส่องดูแลสหกรณ์ที่ได ้รับเงินกู ้ไปแล้ว	 ได้น�าเงินดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่	 รวมไปถึง 
การส่งช�าระหนี้ให้เป็นไปตามก�าหนดเวลาด้วย

	 บริษัท	 สหประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดย 
พลต�ารวจเอก	 นิพจน์	 วีระสุนทร	 ประธานกรรมการ 
พร้อมด้วยนายสหพล	 สังข ์เมฆ	 กรรมการผู ้จัดการ 
และคณะ	 ท�าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเป็นพันธมิตร	
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	
จ�ากัด	โดยนายจรูญ	ชูลาภ	ประธานกรรมการ	พร้อมด้วย
นายเอนก	 ศรีส�าราญรุ่งเรือง	 ผู้จัดการและคณะ	 ที่มอบ
ความไว้วางใจและเชื่อมั่นให้สหประกันชีวิตดูแลสวัสดิการ
ประกันชีวิตแก่สมาชิกของสหกรณ	์ณ	 ส�านักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด		

	 พลต�ารวจเอก	 นิพจน์	 วีระสุนทร	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	 สหประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 กล่าวว่า 
ต้องขอขอบคุณ	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 ที่เป็นหนึ่งในผู ้ถือหุ ้นของบริษัท 
และยังมอบความไว้วางใจ	 ความเชื่อมั่นให้กับสหประกันชีวิตได้เข้ามาดูแล	 จัดสวัสดิการคุ ้มครองความเสี่ยง 
ให้กับสหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์	 ซึ่ง	 สอ.ศธ.ได้มีส่วนช่วยบริษัทมาตั้งแต่ต้นแล้ว	 และปัจจุบันก็ยังเป็นผู้ถือหุ้น 
ในล�าดับต้น	ๆ	ของบริษัทอีกด้วย		
	 นายจรูญ	 ชูลาภ	 ประธานกรรมการ	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 (สอ.ศธ.) 
กล่าวว่า	 การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเป็นพันธมิตร	 กับสหประกันชีวิตในครั้งนี้เพื่อต้องการให้ความช่วยเหลือ 
ด้านสวัสดิการกับสมาชิก	 และเห็นว่าบริษัท	 สหประกันชีวิตเป็นบริษัทที่ก�าลังโต	 แต่สามารถท�าก�าไรได้อย่างต่อเนื่อง	
เลยตกลงที่จะร่วมมือกันในวันนี้	 เพราะในอนาคตข้างหน้าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้น	 ผู้ค�้าประกัน 
จะมีความเดือดร้อนมากแค่ไหนหากสมาชิกผู ้ขอสินเชื่อเสียชีวิตไป	 นอกจากนี้หากใช้บริการกับสหประกันชีวิต 
ซึ่งเป็นบริษัทที่สหกรณ์ถือหุ้นเป็นเจ้าของ	 ผลตอบแทนต่าง	 ๆ	 ก็จะกลับคืนมาสู่สหกรณ์	 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน	เราต้องส่งเสริมให้สมาชิกรวมถึงลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อกับเราใช้บริการด้วย		

	 นายพีรพนธ์	 กิจโกศล	 ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เขตตรวจราชการที่	 13,	 14	 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะลูกหลานเกษตร 
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการน�าลูกหลานเกษตรกลับบ้าน	 สานต่ออาชีพการเกษตร	 ปี	 2563	 โดยมีนายวิรัตน์	 ภานนท์	 สหกรณ์จังหวัดยโสธร	 พร้อมด้วย 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย	 จ�ากัด	 น�าลงพื้นที่เพื่อพบกับสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ	 โดยโครงการดังกล่าว	 ในส่วนของจังหวัดยโสธร	
ได้มีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน	 9	 แห่ง	 และมีลูกหลานเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ	 จ�านวน	 89	 ราย	 อ�าเภอมหาชนะชัย	 มีสหกรณ์ 
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ	 คือสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย	 จ�ากัด	 และจากการส�ารวจข้อมูลเบื้องต้นมีสมาชิกลูกหลานเกษตรกรที่สมัคร 
จ�านวน	 14	 ราย	 โดยในจ�านวนนั้นมีลูกหลานเกษตรและเป็นลูกหลานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย	 จ�ากัด	 	 คือนายสมบูรณ์	 เกตุกัน 
อายุ	35	ป	ีและมีคุณพ่อเป็นสมาชิกสหกรณ	์ในอดีตเคยด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์อีกด้วย	
	 นายสมบูรณ	์ เกตุกัน	 อายุ	 35	 ปี	 บ้านเลขที	่ 85	 หมู่	 4	 บ้านยางกลาง	 ต�าบลโนนทราย	 อ�าเภอมหาชนะชัย	 จังหวัดยโสธร	 จบการศึกษาสูงสุด 
ระดับปริญญาตรี	คณะวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า	สาขาวิศวกรอิเล็กทรอนิค	 เกียรตินิยมอันดับ	2	ก่อนท�าการเกษตรท�างานโรงงานสายการผลิตอุตสาหกรรม
ยานยนต์	 เป็นหัวหน้าทีมเเละเป็นวิศวกรผู้ออกแบบเเละคิดค้นระบบไฟฟ้า	 Euc	 และเรือนไมค์ของรถยนต์	 isuzu	 blue	 power	 1.9	 ร่วมกับวิศวกร 
ชาวญี่ปุ่น	 เป็นเวลา	11	ปี	 เเละท�าธุรกิจส่วนตัวคือออกแบบวงจรเครื่องขยายเสียงขายในนาม	X-TECH	ที่มาที่ไปก่อนกลับมาท�าการเกษตร	 ได้มีโอกาส 
ไปเรียนรู้เเละท�างานที่เมือง	 ชิสึโอกะประเทศญี่ปุ่น	 2	 ปี	 จนได้ไปพบกับชาวสวนญี่ปุ่นคนหนึ่ง	 ซึ่งท�าไร่ชาอยู่หลังโรงงานและได้มีโอกาสได้พูดคุยกัน 
ในช่วงหลังเลิกงานเเทบจะทุกวัน	 จนทราบว่าที่ประเทศญี่ปุ่นในภาคการเกษตรของเค้าเป็นเกษตรอินทรีย์	 90%	 และที่ส�าคัญคนที่สอนเรื่องเก็บอินทรีย์
ให้แก่ชาวญี่ปุ่นในช่วงเเรกเริ่มคือ	 ในหลวง	 ร.9	 ของเรา	 ผมเริ่มตั้งค�าถามให้ตัวเองถึงสิ่งที่ท�าอยู่ในต�าแหน่งหน้าที่หัวหน้าวิศวกรว่า	 ผมเริ่มตั้งค�าถาม 
เเละคันหาค�าตอบในค�าถามว่าจะเดินทางชีวิตแบบไหนต่อ	ปี	2559	ผมกลับมาเมืองไทยพร้อมข่าวร้ายสุดของคนไทยทั้งประเทศ	ในหลวงท่านจากเราไป
แล้วท่านทิ้งไว้เเค่ค�าสอนเเละสิ่งที่ท่านท�าไว้นั้นคืองานเกษตร	ในหลวงไห้ความส�าคัญในเรื่องดินเเละน�้า	ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการท�าเกษตร		ผมเริ่มศึกษา
เรื่องเกษตรแบบจริงจัง	 โดยการดูพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน	 ดูในสิ่งที่ท่านสอน	 เเละที่ท่านท�าไห้เห็นว่า	 มันเป็นจริง	 เรียนเรื่องการท�าเกษตร 
ที่ศูนย์เกษตรนวนคร	 ยิ่งท�าไห้ความอยากท�านั้นทวีมากขึ้น	 จึงขอพ่อเเละเเม่ว่าจะออกจากงานกลับมาท�านาที่บ้าน	 ประกอบกับผมมีความตั้งใจเเต่เเรก
เลยคือผมอยากกลับมาในวันที่พ่อ	 เเม่	 ทุกคนยังอยู่สบายดี	 อยากกลับมาดูเเลท่านจนถึงวันสุดท้าย	 และเมื่อได้รับโอกาสนั้น	 ผมจึงหันหลังให้เมืองหลวง	
ทิ้งทุกอย่างที่เคยเป็น	 ทิ้งความเป็นหัวหน้า	 ทิ้งความเป็นลูกน้อง	 ทิ้งเงินเดือน	 มาเป็นตัวของตัวเอง	 โดยหันมาท�าเกษตรอินทรีย์ผสมผสานภายใต้เเนว
ความคิด	“กิน แจก แลก ขาย”	บนเนื้อที	่12	ไร่	โดยเเบ่งเป็นบ่อปลา		6	ไร่	พื้นที่เพราะปลูก	2	ไร่	ปศุสัตว์	0.5	ไร่	ที่อยู่อาศัย	0.5	ไร่	และที่นาอีก	3	ไร่
โดยพื้นที่ขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล	 Eu	 ของ	 แคนนาดาและ	 NoB	 japan	 ของญี่ปุ่น	 ผู้ตรวจรับรองมาตรฐานคือ	 มกท	 เเละเซเรส	 
ต�าแหน่งในปัจจุบัน	ประธานกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าอินทรีย์บากเรือ	 เกษตรกรต้นเเบบรุ่นสอง	ของกลุ่มบากเรือ	Smart	 farmers	วิทยากรเเละเจ้าของ
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านเกษตรอินทรีย์ผสมผสานเเละประมง	(ศพก	)	“สวนแทนคุณ”

ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

	 นายทวีภัทร	 เหล่าบรรเทา	 สหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ	 มอบหมายให้ 
นายมงคล	 ศรีมงคล	 ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	 2	 และนางสาวศรินรัตน์ 
บุตรคุณ	 นักวิชาการสหกรณ์	 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	 2	 ติดตามการใช้เงินกู้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์	 โครงการจัดหาแหล่งน�้าให้สมาชิกสหกรณ์	 ของสหกรณ์การเกษตร
สตรีเย็บปักถักร้อยหัวตะพาน	 จ�ากัด	 สหกรณ์ได้รับเงินกู ้	 19	 ราย	 เป็นเงิน 
จ�านวน	 950,000.00	 บาท	 โดยสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับเงินกู้ส่วนมากจะท�าการ 
ขุดสระ		ลอกคลอง	และซื้อเครื่องสูบน�า้

ติดตามโครงการจัดหา
แหล่งน�้าให้สมาชิกสหกรณ์

ผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่พบปะลูกหลานเกษตรกรเตรียมความพร้อม 
ตามโครงการน�าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

อุบลฯ อนุมัติเงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ 36.7 ล้านบาท

สหประกันชีวิต จับมือ สอ.ศธ.
สร้างสวัสดิการประกันชีวิตให้กับสมาชิก
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	 นายประวัติ	 แดงบรรจง	 สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 มอบหมายให้	 นายประยูร	 พะมะ 
ผู้อ�านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์	 และนางเกสร	 ศรีวิบูลย์เวช	 นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการ	 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	 1	 ร่วมประชุมหมู่บ้าน	 หมู่ที่	 7	 ต�าบลอ่าวน้อย	 เป็นการติดตามแผนฟื้นฟูกิจการ 
ของสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย	 จ�ากัด	 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์	 ตลอดจน 
พูดคุยเรื่องการด�าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์	 ณ	 สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทาน 
อ่าวน้อย	จ�ากัด

การติดตามแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์
การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จ�ากัด

	 นางสาวไพรินทร์	สุขเล็ก	สหกรณ์จังหวัดพิจิตร	
เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2562	
ชุมนุมสหกรณ ์การเกษตรพิจิตร	 จ�ากัด	 โดยมี 
นายกฤษฎ์	 จารุชาต	 ผู ้อ�านวยการกลุ ่มส ่งเสริม 
สหกรณ์	 1	 ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร 
ผู ้แทนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ฯ	 คณะกรรมการ 

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร จ�ากัด

ด�าเนินการของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพิจิตร	จ�ากัด	ณ	ห้องประชุมวชิรวิทย	์โรงแรมมีพรสวรรค์	แกรนด์	โฮเทล	 
แอนด์	 รีสอร์ท	 เพื่อรายงานผลการด�าเนินงาน	 และรายงานผลการตรวจสอบกิจการ	 ประจ�าปี	 2562	 ชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติโครงการน�าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน	 สานต่ออาชีพการเกษตร	 และกรมส่งเสริม
สหกรณ์เชิญชวนสหกรณ์สละเงินทุนสาธารณประโยชน์บางส่วน	 มาผลิตและจัดหาหน้ากากอนามัย 
ส�าหรับแจกจ่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนที่ขาดแคลน

	 พลต�ารวจโท	วิโรจน์	สัตยสัณห์สกุล	ประธานกรรมการ	พร้อมด้วย	ว่าที่ร้อยตร	ี	ดร.ชัยรักษ	์ดีปัญญา	
ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 นายธงชัย	 วิทยานุกรณ ์ 	 กรรมการด�า เนินการ 
นายสมชาย	 รัตนอารี	 กรรมการและเลขานุการ	 พล.ต.อ.นิพจน์	 วีระสุนทร	 พล.ต.ท.สมเดช	 ขาวข�า 
ที่ปรึกษา	ชสอ.	และ	ชสอ.ตร.	และ	ดร.สมนึก	บุญใหญ่	ผู้จัดการใหญ่	นายนลธวัช	สมาธิ	 รองผู้จัดการใหญ่
สถาบันพัฒนาฯ	 นางสาวนฤมล	 พงศ์วารินทร์	 ผู ้จัดการฝ่ายโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์	 เข้าหารือ 
ความคืบหน้าการร่วมมือบริการโปรแกรม	ระหว่าง	ชสอ.กับ	ชสอ.ตร.	ณ	ส�านักงานสหกรณ	์กรุงเทพฯ
	 โดยมี	 พล.ต.ท.มงคล	 กมลบุตร	 รองประธานกรรมการ	 พล.ต.ต.วรายุทธ	 สุขวัฒน์	 กรรมการ 
และเหรัญญิก	 ชสอ.ตร.	 ให้การต้อนรับ	 และบรรยายถึงความคืบหน้าของการพัฒนาโปรแกรมของ	 ชสอ.ตร. 
ชสอ.ตร.ได้ท�าระบบตรวจสอบสมาชิกของสหกรณ์ต�ารวจทั่วประเทศที่มีมากกว่า	 240,000	 ราย	 เพื่อป้องกัน
การเป็นสมาชิกและกู้ซ�า้ซ้อน	โดยที่สหกรณ์สมาชิกจะมีรหัสผู้ใช้ในการเข้าระบบ	เพื่อท�าการตรวจสอบสถานะ
ของผู้อื่นสมัครสมาชิกหรือผู้ขอกู้ได้เบื้องต้น	เนื่องจากโปรแกรมเดิม	ไม่รองรับความต้องการในปัจจุบัน

สหกรณ์อุบลฯ จับมือ บริษัทเอกชน 
เปิดจุดรับซื้อข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์
	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	 จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ 
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ	์ปีการผลิต	2562/63	เพื่อส่งเสริมการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท�านา	 ปรับสมดุลของปริมาณการผลิต	 การตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และอาชีพมั่นคง	 ยั่งยืน	 ซึ่งในการบันทึกข้อตกลงครั้งนี้	 มีสหกรณ์ 
ที่เข้าร่วมโครงการ	ทั้งหมด	 จ�านวน	 12	 แห่ง	 มีจุดรวบรวม	 4	 จุด	 ได้แก่	 สหกรณ์การเกษตร
พิบูลมังสาหาร	 จ�ากัด	 สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม	 จ�ากัด	 สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล	
จ�ากัด	และสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ	จ�ากัด	รวมพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด	3,550	ไร่
	 ด้านบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส	 จ�ากัด	 เป็นผู้รับซื้อผลผลิตจากสหกรณ์ในราคา 
ที่เป็นธรรม	 โดยจะรับซื้อ	 ตามคุณภาพมาตรฐานอาหารสัตว์	 ข้าวโพดแบบเมล็ดความชื้น 
ไม่เกิน	 14.50%	 ณ	 จุดรับซื้อ	 ราคาขั้นต�่ากิโลกรัมละ	 8.00	 บาท	 หากราคาตลาด 
หรือตามประกาศกระทรวงพาณิชย์	 มีการปรับราคาสูงขึ้น	 ผู ้ซื้อผลผลิตจะปรับราคา 
รับซื้อให้สูงขึ้นอย่างเป็นธรรม	 ส�าหรับการขนส่งผลผลิต	 ค่าขนส่ง	 น�้าหนักของผลผลิต 
และค่าบริหารจัดการ	ให้ผู้ซื้อผลผลิตกับผู้ขายผลผลิตตกลงกันเป็นครั้งคราวไป	

 จากปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบันคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าวิกฤติเศรษฐกิจมีผลกระทบทั่วไปทุกระบบ ไม่เว้นแม้แต่ 
ระบบสหกรณ์ เศรษฐกิจถดถอยลงอย่างน่าตกใจมากเป็นประวัติการณ์ ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนธุรกิจ 
มีการลดจ�านวนพนกังานปลดออกหรอืให้คนงานออก สนิค้าราคาแพง ประชาชนมกี�าลงัซือ้ถดถอยลง สถาบนัทางการเงนิ
ขาดเสถยีรภาพ ขณะนี้ยังมองไม่เห็นว่าเมื่อไรจะฟื้นตัว แถมซ�้าเติมจากวิกฤติทางการเมืองที่ร้อนแรงเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ 
ซึ่งไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ได้ว่าจะเป็นไปเช่นไรและเมื่อใดจะแก้ไขได้  ล้วนมีผลต่อระบบเศรษฐกิจทั้งสิ้น    
	 แต่หากถามว่า		“วิกฤตเศรษฐกิจกระทบเศรษฐกิจสหกรณ์………หรือไม่อย่างไร”
	 หากพิจารณาจากขบวนการสหกรณ์ไทยในเชิงปริมาณแล้วจะเห็นว่า	 ท่ามกลางเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ฟื ้นตัว 
และยังขาดเสถียรภาพที่มั่นคงนั้น	 จ�านวนสหกรณ์ของไทยกลับไม่ได้ลดน้อยถอยลงแต่อย่างใด	 การจดทะเบียนเป็นสหกรณ์
เพิ่มเติมยังคงมีมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและด�าเนินการต่อไป	 เศรษฐกิจสหกรณ์พบว่าส่วนใหญ่ยังคงมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ในเชิงบวก	 แต่เริ่มจะเห็นสัญญาณส่อเค้าลางการถดถอยลงของธุรกิจให้เห็นบ้างในบางส่วน	 ทั้งทางด้านธุรกิจสินเชื่อ 
การจัดหาปัจจัยการผลิต	 การรวบรวมและแปรรูป	 การส่งเสริมการเกษตรและบริการต่าง	 ๆ	 ล้วนได้รับผลกระทบ 
จากวิกฤติเศรษฐกิจ	 แต่สหกรณ์ก็สามารถอยู่ได้ด้วยการการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายผลไม้คุณภาพ	
เครือข่ายข้าวหอมมะลิ	 เครือข่ายยางพารา	 เครือข่ายมันส�าปะหลัง	 เครือข่ายอ้อย	 เครือข่ายข้าวโพด	 ฯลฯ	 และสามารถ 
รักษาเสถียรภาพและตรึงราคาสินค้าและบริการ	 ช่วยยกระดับราคาผลิตผลทางเกษตร	 (ซึ่งโดยปกติมักจะตกต�่า)	 ให้สูงขึ้น	
เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกร	 แก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าของรายได้	 หรือการกระจายรายได้ของประชาชาติ 
อย่างเป็นธรรม	เพราะระบบสหกรณ์จะกระจายผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนผู้เป็นสมาชิกอย่างเที่ยงธรรม	โดยการที่ประชาชน
มีส่วนเป็นเจ้าของและควบคุมธุรกิจการค้า	 อุตสาหกรรม	 และบริการของตนเอง	 ผลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจึงตกเป็นของ
ประชาชนผูเ้ป็นสมาชกิ	ชีใ้ห้เหน็ว่าสหกรณ์มบีทบาทในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม	อนัช่วยน�าความมัน่คงมาสูป่ระเทศชาติ			
	 ดังนั้น	 คงพอสรุปได้ว่า	 ณ	 ขณะนี้วิกฤติเศรษฐกิจยังมีผลกระทบเศรษฐกิจสหกรณ์ค่อนข้างน้อย	 สหกรณ์ยังคง 
ด�าเนินธุรกิจได้เป็นปกติ	แม้จะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวลดลง	แต่ยังคงด�ารงอยู่ได้และด�าเนินธุรกิจเป็นปกติ	
นั่นเป็นเพราะทุนของสหกรณ์มั่นคงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ผลมาจากมวลสมาชิกสหกรณ์ที่มีการถือหุ้นและการฝากเงิน
ออมสะสมอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่องในทุกปี	 จึงส่งผลให้สหกรณ์มีปริมาณเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบอย่างต่อเนื่องเช่นกัน	
สามารถสร้างเป็นรายได้และผลก�าไรที่เพิ่มขึ้นให้กับสหกรณ์	 แต่อย่างไรก็ตามสหกรณ์คงต้องเฝ้าระมัดระวังและติดตาม
สถานการณ์ที่ยังไม่อาจคาดเดาได้ในขณะนี้ว่าจะเป็นเช่นไร	 อย่างใกล้ชิด	 มีวินัยทางการเงิน	 และใช้ข้อมูลทางบัญชี 
เพื่อการบริหารจัดการเงิน	พร้อมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อตั้งรับและฝ่าข้ามวิกฤติเศรษฐกิจที่เปราะบางอยู่ขณะนี้

บทความ : นางสาวสมพิศ  เจือทอง/ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ

วิกฤตเศรษฐกิจกระทบเศรษฐกิจสหกรณ์…หรือไม่อย่างไร

ชสอ. หารือ ชสอ.ตร. ความคืบหน้า
การร่วมมือบริการโปรแกรม



ประจำ�วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ - 31 มีน�คม 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 3641212

	 นายจณภพ	 กาญจนประดิษฐ์	 ผู ้อ�านวยการกลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์	 ส�านักงาน 
สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่	พร้อมด้วยนายพงษ์ชัย	วงษ์เมตตา	ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ	์2	อ�าเภอพร้าว	
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกมันฝรั่ง	 และร่วมในการเจรจาการค้าเพื่อซื้อขายมันฝรั่ง	 ระหว่างสหกรณ์ 
การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี	 จ�ากัด	 กับห้างบิ๊กซี	 ในการซื้อขายมันฝรั่ง	 ซึ่งมันฝรั่งจะใช้เวลาปลูก	 120	 วัน 
ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน-มกราคม	และจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม	ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตปี	 2563	 ทางสหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี	 จ�ากัด	 ได้เปิดจุดการรวบรวม

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ หนุนสหกรณ์ผลิตมันฝรั่งป้อนห้างบิ๊กซี เกษตรกรมีเฮ ! ได้ราคาดี
ผลผลิตมันฝรั่งจากสมาชิกสหกรณ์ฯ	 และเกษตรกรในพื้นที่	 ตั้งแต่วันที่	 25	 กุมภาพันธ์	 ที่ผ่านมา	 สหกรณ์ 
ได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกมันฝรั่ง	 โดยสนับสนุนหัวพันธุ์มันฝรั่ง	 ปัจจัยการผลิต	 และเงินทุนเพื่อการเพาะปลูก	
เพื่อช ่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกร	 และมีการวางแผนการผลิตร ่วมกันระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก 
เพื่อให้ได้คุณภาพและที่ปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด	 และในปีนี้นับเป็นปีแรกที่สหกรณ์ 
ได้เชื่อมโยงตลาดกับห้างโมเดินเทรดกับบริษัทเอกชน	 เข้ามารับซื้อผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์	 โดยมี 
สหกรณ์เป็นตัวกลางในการรวบรวมผลผลิตและเจรจาเรื่องราคารับซื้อ
	 ในปีนี้	 พื้นที่เพาะปลูกมันฝรั่งของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่	 รวมกว่า	 680	 ไร่	 ผลผลิต 
เฉลี่ยต่อไร่ประมาณ	 3	 ตัน	 ทางสหกรณ์คาดการณ์ว่าจะสามารถรวบรวมผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า	 1,500	 ตัน 
ดังนั้น	 เพื่อเป็นการระบายผลผลิตออกสู่ตลาด	 และสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที	่
ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีแนวทางในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สหกรณ์ฯ	 จึงได้มี 
การเจรจาเชื่อมโยงการตลาดกับห้างบิ๊กซ	ี เพื่อเข้ามารับซื้อมันฝรั่งจากสหกรณ์ฯ	 โดยทางห้างบิ๊กซี	 ได้ตอบรับ
ในการวางแผนการตลาดมันฝรั่งร่วมกับสหกรณ์ฯ	และก�าหนดราคารับซื้อมันฝรั่งเกรด	OAB	ราคากิโลกรัมละ	
18	บาท		ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สร้างความพึงพอใจแก่เกษตรกร	
	 ทั้งนี้	 การท�าข้อตกลงซื้อขายมันฝรั่งร่วมกันระหว่างสหกรณ์กับห้างบิ๊กซี	 ทางสหกรณ์รวบรวมผลผลิต
เพื่อส่ง	จะด�าเนินการส่งผลผลิตให้สัปดาห์ละ	2	ครั้ง	คือวันอังคาร	และวันพฤหัสบดี	โดยผลผลิตที่ส่งจ�าหน่าย	
เป็นเกรด	 OAB	 และเริ่มจ�าหน่ายรอบแรกในวันอังคาร	 ที่	 3	 มีนาคม	 2563	 จ�านวน	 150	 ตะกร้า 
รวม	 2,700	 กิโลกรัม	 รวมเป็นเงิน	 48,700	 บาท	 และนอกจากนี้	 สหกรณ์ยังได้ส่งจ�าหน่ายผลผลิตให้กับ 
สุวรรณามันฝรั่งห้องเย็นแม่โจ้	 ซึ่งได้ท�าสัญญาซื้อขายในการส่งจ�าหน่ายผลผลิต	 วันละ	 10,000	 กิโลกรัม 
โดยบริษัทสุวรรณาห้องเย็นแม่โจ้รับซื้อมันฝรั่งคละทุกเกรด	 ในราคา	 13.50	 บาทต่อกิโลกรัม	 และรับซื้อ 
จนสิ้นฤดูกาล	 ซึ่งปัจจุบันทางสหกรณ์ฯได้จ�าหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับบริษัทแล้วกว่า	 80,000	 กิโลกรัม	
เป็นเงินกว่า	 1,200,000	บาท	 และคาดว่าการจ�าหน่ายผลผลิตในปีนี้จะท�ารายได้ให้กับสหกรณ์ฯ	 ไม่น้อยกว่า	
19	ล้านบาท	ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

	 นายสยาม	ศิริมงคล	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม	
เป็นประธานในพิธีเปิดวันสหกรณ์แห่งชาติ	 ประจ�าปี	
2563	 โดยมีนายประสิทธิ์ชัย	 บุระเนตร	 สหกรณ์ 
จังหวัดนครพนม	หัวหน้าส่วนราชการ	 ร่วมกับขบวนการ
สหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกรในจังหวัดนครพนม	 ร่วมให้ 
การต ้อนรับ	 ซึ่ งการจัดงานวันสหกรณ ์แห ่ งชาติ 
ประจ�าป ี 	 2563	 จัดขึ้นเพื่อเป ็นการน ้อมร�าลึกถึง 

นครพนมวางพุ่มสักการะพระบิดาสหกรณ์

พระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ	์“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”	 เพื่อให้เห็น
ถึงความส�าคัญของการสหกรณ์	 ในฐานะเป็นกลไกอันส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	
ปลูกจิตส�านึกแก่บุคลากรสหกรณ์ในความเป็นเจ้าของ	 และการมีส่วนร่วมในองค์กร	 อันเป็นการน�าไปสู่ 
การพัฒนาคุณภาพสหกรณ์ให้เข้มแข็ง	 สามารถให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ได้อย่างแท้จริง	 เผยแพร่	
ประชาสัมพันธ ์การด�าเนินงานของสหกรณ์สู ่สาธารณชน	 และประชาชนได้ทราบอย่างกว้างขวาง	 
และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี	 ความร่วมมือกันในขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครพนม	 ให้เป็นปึกแผ่น
มั่นคง	ณ	บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม	อ�าเภอเมืองนครพนม	จังหวัดนครพนม
	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมร่วมกับขบวนการเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
นครพนม	 ได้จัดดังเช ่นที่ปฏิบัติมาทุกปี	 เพื่อเป ็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี 	 เป ็นการแสดงออกถึง 
พลังความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกร	 และเผยแพร่งานสหกรณ์ให้ปรากฏแก่สังคม 
อย่างทั่วถึง	 และเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการเป็นองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานราก	 อีกทั้ง 
มีส่วนส�าคัญในการยกระดับรายได้ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง	 และสร้างความกินดีอยู ่ดีให้แก่สมาชิก 
และคนในชุมชน	 ตามนโยบายของรัฐบาล	 ภายในงานมีพิธีสงฆ์	 พิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอ 
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	 “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”	 การอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์ 
แห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2563	 การมอบเงินทุนในการจัดหาแห่งน�้าให้สมาชิกสหกรณ์และเงินกู้กองทุนพัฒนา
สหกรณ์แก่สหกรณ์	และการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน

	 นายสมศักดิ์ 	 แสนศิริ	 สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	 เป็นประธานเปิดงานกีฬาสหกรณ์สัมพันธ ์ 
ประจ�าปี	 2563	 ครั้งที่	 26	 เพื่อสร้างความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก	 โดยมี 
บุคลากรจากขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เข้าร่วมงาน	 กว่า	 800	 คน 
ณ	ลานเอนกประสงค	์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก
	 นายสมศักดิ์	 แสนศิริ	 สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	 กล่าวว่า	 การจัดการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ 
ประจ�าปี	2563	ครั้งที่	26	เป็นกิจกรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน	จนถือเป็นธรรมเนียมในการแข่งขันกีฬา
ร่วมกันของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก	 ซึ่งได้ก�าหนดจัดงานขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	 สร้างสัมพันธภาพ
อันดีให้เกิดขึ้นในขบวนการสหกรณ์	และหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกัน		
	 สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	 กล่าวอีกว่า	 ส�าหรับในปีนี้	 ได้แบ่งทีมการแข่งขันออกเป็น	 4	 สี	 จัดรูปแบบ 
การแข่งขันกีฬาออกเป็น	2	ประเภท	คือ	1.	ประเภทกีฬาสากล	5	ประเภท		2.	กีฬามหาสนุก	10	ประเภท 
และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์	 เพื่อเชื่อมความรัก	 ความสามัคคี	 ส่งเสริมให้บุคลากรในขบวนการสหกรณ์ 
ได้ออกก�าลังกายมีสุขภาพพลานามัยที่ดีและสืบทอดประเพณีการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ของขบวนการ
สหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลกต่อไป	

วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 

 พิษณุโลก : สานต่องานกีฬาประเพณี
เชื่อมความสามัคคีขบวนการสหกรณ์
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พื้นที่โฆษณา

สำคัญ
สสอค. 

จดทะเบียน กอตั้งเม�อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2553

อยูภายใต พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545

และควบคุมกำกับโดย

  กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย

สสอค. มีสมาชิกทั่วประเทศ กวา 294,548 คน

ข้อมูล

�ัน�ี้
มีสมาชิกเสียชีวิตแลว 17,731 คน

จายเงินสงเคราะห ไปแลวกวา 10,542 ลานบาท

เงินสงเคราะหจายใหทายาทหรือผูรับเงินสงเคราะห

อัตราคาสงเคราะหศพ ศพละ 2.047 บาท

รายละประมาณ 6 แสนบาท

รวม 4,880 บาท

คาสมัคร 40 บาท + คาบำรุง 40 บาท

+ เงินสงเคราะหลวงหนา 4,800 บาท

ค่าใช้จ่าย

เงินสงเคราะห์

1. ใบรับรองแพทยโรงพยาบาลของรัฐ

2. สำเนา บัตรประชาชน ทะเบียนบานของตนเอง

    และผูที่ระบุใหรับ

เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้มีสิทธิได้แก่
1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

2. สมาชิกสามัญ กลุมวีชาชีพอ�น

3. คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสามัญ

   ของสหกรณออมทรัพย

4. คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสมทบ

   ของสหกรณออมทรัพย

5. คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสมทบ สสอค.

   จากกลุมวีชาชีพอ�น 

อายุไม่เกิน 50 ปี (นับตามปีปฏิทิน)

์
ผูจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชก
     ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย

นายสุรศักดิ์ ยศปญญา

สสอค.
สสอค.สวัสดิการของคนสหกรณ เอื้ออาทรและหวงใย
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
The Federation of Saving and Credit Cooperatives of thailand limited

นายสมพล ตันติสันติสม
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชก
   ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย

Cwftc. รับสมัครสมาชิก

ประจำ�วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ - 31 มีน�คม 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 364
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“เฉลิมชัย” เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ’63

ต่อจำกหน้ำ 1

ประจำ�วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ - 31 มีน�คม 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 364

ภาคส่วนราชการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์	 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 และ
สันนิบาตสหกรณ์ฯซึ่งถือเป็นหัวขบวนของสหกรณ์ไทย	 ควรร่วมมือกันส่งเสริม

ให้ประชาชนรับรู้	 เข้าใจวิธีการสหกรณ์	 สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
และร่วมกันพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น	 เพื่อจะได้เป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	 สามารถสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งน�าไปสู ่สังคม 
อยู่เย็นเป็นสุขต่อไป
	 ขณะที่นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 ประธานกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	
(สสท.)	 กล่าวว่า	 สันนิบาตสหกรณ์ฯ	 ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติเป็นประจ�าทุกปี	 นอกจากจะมีการ 
วางพุ่มสักการะ	เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	“พระบิดา
แห่งการสหกรณ์ไทย”	 แล้ว	 ยังเป็นการแสดงถึงความรู ้รักสามัคคีและความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน 
ของขบวนการสหกรณ์ไทย	ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

	 ส�าหรับการสหกรณ ์ในประเทศไทยนั้น	 
ได ้มีการพัฒนามาโดยตลอด	 ซึ่ งการส ่งเสริม 
และพัฒนางานสหกรณ์ในประเทศต้องให้ความ
ส�าคัญและค�านึงถึงประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ 
เป ็นล�าดับแรก	 สหกรณ์จ�าเป ็นต ้องน�าระบบ 
การบริหารจัดการในด้านต่าง	 ๆ	 มาปรับใช้ใน
สหกรณ์	 ทั้งนี้การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 
เป็นงานที่ต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและขบวนการ
สหกรณ์	 ซึ่งปัจจุบันสันนิบาตสหกรณ์ฯ	 ได้รับ 
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 ถือเป็นนิมิตรหมาย 
อันดีในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในประเทศ

 “นับเป ็นโอกาสดีที่ขบวนการ
สหกรณ ์ จ ะ ได ้ ม าพบปะ  พู ดคุ ย  
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และน�าข้อมูลไป
พัฒนาสหกรณ์ ซึ่งในอนาคตอันใกล้
ขบวนการสหกรณ ์จะต ้อง เรียนรู ้ 
การสหกรณ ์ของประเทศต ่ าง  ๆ  
ในอาเซียนด้วย เพื่อพัฒนาขบวนการ
สหกรณ ์ ในมิ ติ ที่ ก ว ้ า งขวางขึ้ น”  
นายปรเมศวร์	กล่าว

	 				นางสาวมนัญญา	กล่าวว่า	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	เป็นหน่วยงานที่มี 
บทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน

และการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 เกษตรกร	 และประชาชน	 ให้เกิดความโปร่งใส	 เข้มแข็ง	 
พึ่งพาตนเองได้	 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์	 และกลุ่มเกษตรกร	 ก�าหนด
ระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เหมาะสม	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�า	 และให้ความรู้ด้านการบริหาร
การเงินการบัญชีแก่คณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์	 เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 มีข้อมูล 
ที่เชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญช	ี ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้
และส่งเสริมการจัดท�าบัญชีครัวเรือน	 และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร	 เยาวชน	 และประชาชนทั่วไป	 
เพื่อสร้างทักษะและความสามารถในการวางแผนชีวิตของครอบครัวทั้งในด้านการออม	 การใช้จ่าย	 
การก่อหนี้และการจัดการความเสี่ยง	 สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม	 อยู่ได้อย่างมี 
ความสุข	พอกินพอใช	้สร้างภูมิคุ้มกันความจนด้วยการท�าบัญชี
 “ทั้งนี้ การด�าเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุ ่งเน้นการท�างานไปที่การตรวจสอบ 
เพื่อป้องกันและควบคุมการทุจริตภายในสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์เป็นสถาบันที่อยู ่ใกล้ชิด 
กับประชาชน หากเกิดการทุจริตจะก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประชาชนโดยตรง  
การท�างานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงเป็นกลไกส�าคัญในการตรวจหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดง 

ให้เห็นถึงการทุจริตของสหกรณ์ ซึ่งหากสามารถตรวจพบเร็ว และอย่างทันท่วงที ก็จะสามารถระงับ
ยับยั้ง หรือบรรเทาความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนได้”	รมช.เกษตรและสหกรณ์	กล่าว
	 นอกจากนี้	 ได้มุ ่งหวังให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 ได้ร่วมกัน 
บูรณาการน�าพาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ก้าวเดินอย่างมั่นคง	 สู่ความส�าเร็จที่ยั่งยืน	 รวมทั้งเน้นย�้า 
ความส�าคัญของงานด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชีสู ่พี่น้องเกษตรกร	 กลุ่มเกษตรกร	 สหกรณ์	 
และประชาชน	 ให้มีความเข้มแข็ง	 พึ่งพาตนเองได้	 สามารถน�าระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการ 
สู่ความส�าเร็จ	 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	 และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร	 ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ	์ ระยะ	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2560-2579)	 เพื่อน�าพา
ประเทศไทยสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน
	 ด้านนายโอภาส	 ทองยงค์	 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 ได้รับมอบนโยบาย 
จากรมช.เกษตรและสหกรณ์	 เร่งเดินหน้าสร้างบุคลากรให้รู ้ทันกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ต่าง	 ๆ	 
ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมฯ	 ที่จะต้องเร่งพัฒนาบุคลากร	 โดยการอบรมให้มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญในการใช้
เครื่องมือ	เพื่อให้ทันกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น	พร้อมน�าเทคโนโลยีมาช่วยเสริมการท�างานให้มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้นไป

ต่อจำกหน้ำ 1

68 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุน “ท�าบัญชี” วัคซีนคุ้มกันความจน
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ชวนสหกรณ์ผลิตหน้ากากอนามัยแจกสมาชิก
ลดความเสี่ยงไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดในชุมชน

ประจำ�วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ - 31 มีน�คม 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 364

	 นายพิเชษฐ์	 วิริยะพาหะ	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 กล่าวว่า	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของไวรัสโควิด-19	 ในขณะนี้	 จ�านวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยมีจ�านวนเพิ่มขึ้น	 และการระบาด 

มีแนวโน้มจะเข้าสู่ระยะที่	 3	 เป็นระดับการติดเชื้อจากคนสู่คนมากขึ้นและรุนแรงในวงกว้าง	 ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลน

หน้ากากอนามัยในท้องตลาดและมีราคาจ�าหน่ายที่สูงขึ้น	 กรมฯจึงได้แจ้งไปยังสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศให้ประสาน 

กับสหกรณ์ทุกพื้นที่ช่วยกันดูแลสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว	 รักษาสุขอนามัยเพื่อป้องกัน	 	 	 และลดการแพร่ระบาดของโรค

ไวรัสโควิด-19	 และขอความร่วมมือจากสหกรณ์ได้สนับสนุนการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกจ่ายให้กับสมาชิกได้สวมใส่ 

เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19	ในระดับชุมชน			

 “กรมฯขอความร่วมมือไปยังสหกรณ์ทุกแห่งทั่วประเทศ ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกจ่ายให้กับสมาชิก 

คนละ 3 ชิ้น โดยใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ หรือเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ น�าไปจัดซื้อผ้าและอุปกรณ์ 

ส�าหรับตัดเย็บหน้ากากอนามัย หรือจ้างกลุ่มอาชีพและกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามรูปแบบ 

ที่เป็นมาตรฐานตามที่กรมอนามัยแนะน�า เพื่อน�ามาแจกให้กับสมาชิก ซึ่งวัตถุดิบในการตัดเย็บหน้ากากอนามัยนั้นสามารถ

หาได้ในชุมชน เพราะกลุ่มแม่บ้านส่วนใหญ่ มีการรวมกลุ่มกันผลิตผ้าฝ้ายผ้าทอมือต่าง ๆ ที่สามารถ น�ามาตัดเย็บ 

เป็นหน้ากากอนามัยแบบผ้าได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยแล้ว ยังเป็นการสร้างงาน

สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้เน้นย�า้กับสหกรณ์ทุกครั้งที่มีการประชุมกลุ่มสมาชิก ขอให้ชี้แจง 

และสร้างความเข้าใจในการดูแลสุขอนามัย เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งได้สั่งการให้

ส�านักสหกรณ์จังหวัด ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ค�าแนะน�าแก่สหกรณ์ได้ช่วยกันดูแลสมาชิกในช่วงที่มีการแพร่ระบาด 

ของไวรัสโควิด-19 จนกว่าจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติต่อไป” นายพิเชษฐ์	กล่าว

ต่อจำกหน้ำ 1

	 ด้านนางสาวสมคิด	 อุ่นแก้ว	 ผู้จัดการ

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ	 จ�ากัด	 จังหวัด

ล�าปาง	 กล่าวว่า	 ทางสหกรณ์	 ได้จ้างกลุ่ม

อาชีพในชุมชนผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า	

ในราคาพิเศษชิ้นละ	 6.50	 บาท	 ขณะนี้ 

สหกรณ์ฯได้รับหน้ากากผ้าปิดจมูกที่ผลิต

แล้วประมาณ	2,500	ชิ้น	 ซึ่งในพื้นที่อ�าเภอ

สบปราบมีกลุ ่มเสี่ยงที่เดินทางไปท�างาน 

ที่ต่างประเทศ	 เช่น	 ไต้หวัน	 เกาหลี	 ญี่ปุ่น	

และได้กลับมายังภูมิล�าเนา	 ทางสหกรณ์ฯ	

จึงให ้ประธานกลุ ่มส�ารวจว ่าในแต ่ละ

หมู ่บ้านมีกลุ ่มคนเหล่านี้จ�านวนเท่าไหร	่

แล ้วแจ ้งมายังสหกรณ์ฯ	 รับไปแจกให ้ 
ผู้น�าสมาชิก	โดยจะแจกจ่ายให้กับกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวก่อน	จากนั้นจึงจะทยอยแจกในกลุ่มอื่น	ๆ	ต่อไป	

ซึ่งขณะนี้ทางสหกรณ์ได้ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าและแจกให้สมาชิกอย่างต่อเนื่อง		

	 นางสาวสุมาลี	 ทองธีระ	 ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรล�าพระเพลิง	 จ�ากัด	 จังหวัดนครราชสีมา	

กล่าวว่า	 สหกรณ์ฯ	 ได้จัดกิจกรรมสอนตัดเย็บหน้ากากอนามัยผ้าให้กับสมาชิกสหกรณ์และผู้ที่สนใจ

ทุกวัน	 โดยสหกรณ์ได้เตรียมผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บให้	 เปิดสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย	 ซึ่งผู้ที่ฝึกตัดเย็บ 

เป็นแล้วสามารถให้น�าความรู้กลับไปสอนให้กับคนในชุมชน	ได้ฝึกท�าเป็นอาชีพเสริมช่วยสร้างรายได้	

คาดหวังว ่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้สมาชิกและคนในครอบครัวได้มีหน้ากากอนามัยไว้สวมใส่ 

เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19	ได้อีกทางหนึ่ง	โดยสหกรณ์ฯยังได้แจ้ง

ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ ่มสมาชิก	 หากสนใจจะฝึกเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า	 สามารถติดต่อ 

ได้ที่สหกรณ์การเกษตรล�าพระเพลิง	 จ�ากัด	 หรือรวมกันเป็นกลุ่มแล้วแจ้งให้สหกรณ์ฯ	 ส่งเจ้าหน้าที่ 

ลงไปสอนในพื้นที่ได้เช่นเดียวกัน

	 ขณะที่ทางสหกรณ์การเกษตรพิมาย	 จ�ากัด	 จังหวัดนครราชสีมา	 ได้ร่วมกับกลุ่มอาชีพในสังกัด

สหกรณ์ตัดเย็บหน้ากากอนามัยน�าไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชนทั่วไปที่มาใช้ 

น�ารถมาใช้บริการเติมน�้ามันที่ปั๊มของสหกรณ์ทุกคันด้วย
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	 	 	 	 	 นางสาวไพรินทร์	 สุขเล็ก	 สหกรณ์จังหวัดพิจิตร	 เปิดเผยว่า 

ทางส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้

ปลดหนี้ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์	 โดยร่วมมือกันสามฝ่าย	 ทั้งภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

จากส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร	 สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร	 และภาคเอกชน 

คือบริษัทศราวุฒิการเกษตร	 ซึ่งเป็นเอกชนที่รับซื้อพริกซอสป้อนโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร	 

ท�าโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพริกซอสเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์	 โดยมีสหกรณ์	 3	 แห่ง

เข้าร่วมโครงการ	 ได้แก่	 สหกรณ์ชาวนาวังทรายพูน	 จ�ากัด	 	 สมาชิก	 82	 ราย	 พื้นที่ปลูกพริกซอส	 

212	ไร	่สหกรณ์การเกษตรโพทะเล	จ�ากัด	สมาชิก	17	ราย	พื้นที่	36	ไร่	 	และสหกรณ์การเกษตร

บางมูลนาก	จ�ากัด	สมาชิก	10	ราย	พื้นที่	19	ไร่			

	 ก่อนเริ่มโครงการ	 สหกรณ์จะคัดเลือกสมาชิกที่มีความพร้อม	 สหกรณ์จะสนับสนุนเงินทุน 

และปัจจัยการผลิต	 และมีการควบคุมคุณภาพ	 โดยบริษัทผู้รับซื้อจะส่งเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร 

เข้ามาให้ความรู้ในการเพาะปลูกพริก	 ตั้งแต่การเตรียมแปลงปลูก	 ด้วยการปรับหน้าดินแล้วยกร่อง	

ใช้ระบบน�้าหยดวางท่อฝังในดินบริเวณโคนต้นพริก	 จากนั้นจึงเตรียมเพาะต้นกล้า	 การใส่ปุ ๋ย 

การดูแลรักษาไปจนถึงการเก็บเกี่ยว	 ระหว่างการเพาะปลูก	 ซึ่งต้องใช้เวลา	 3	 เดือน	 จนกว่า 

จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้	 และใช้ระบบน�้าหยดต้นทุนการผลิตเฉลี่ย	 25,000	 บาท/ไร่	 ซึ่งฤดูกาลผลิต																

ที่เหมาะสมกับการปลูกคือตั้งแต่เดือนกันยายน-ตุลาคม	 และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้	 2	 รุ่น 

ใน	 1	 ฤดูกาลผลิต	 โดยจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนธันวาคม	 จนถึงเมษายนของทุกปี	 และพริกซอส 

เป็นพืชที่ใช้น�า้น้อย	เหมาะส�าหรับการปลูกหลังฤดูท�านา		

	 แต่ละปีเอกชนต้องการพริกเป็นวัตถุดิบผลิตซอสประมาณ	 2	 ล้านกิโลกรัม	 ซึ่งการส่งเสริม

สมาชิกสหกรณ์ปลูกพริกเพื่อสร้างรายได้	 ทางเอกชนจะใช้ระบบ	 Contact	 Farming	 มีการท�า 

ข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้าและรับซื้อในราคาประกัน	 พริกพันธุ์ศรีสุดา	 รับซื้อ	 14	 บาท/กิโลกรัม	 

ส่วนพนัธุซ์ปุเปอร์ฮอท	รบัซือ้	33	บาท/กโิลกรมั	ผลผลติพรกิเฉลีย่ประมาณ	5,000-12,00	กโิลกรมั/ไร่	

เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มจากการจ�าหน่ายพริก	56,000	บาท/ป	ีหรือ	140,000	บาทต่อฤดูกาลผลิต	

ซึ่งนับว่ารายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว	เป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับการท�านา	

จากเดิมที่เกษตรกรท�านาปลูกข้าวนาปี	ปีละ	1	ครั้ง	หลังเสร็จสิ้นฤดูท�านา	เกษตรกรจะออกไปรับจ้าง

ทั่วไป	 ซึ่งรายได้ไม่เพียงพอ	 ท�าให้ต้องกู ้หนี้ยืมสิน	 ทั้งกู ้เงินจากสหกรณ์ที่ตนเองเป็นสมาชิก 

หนุนสหกรณ์ส่งเสริมสมาชิกปลูกพริกซอสส่งขายโรงงาน
รับซื้อราคาประกัน มีรายได้มั่นคงหวังปลดหนี้มีเงินเก็บออม

และกู้หนี้นอกระบบ	 เมื่อเกษตรกรมีรายได้ไม่พอใช้หนี้	 ก็กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

มีหนี้ค้างช�าระของสมาชิกจ�านวนมาก	 ส่งผลต่อสภาพคล่องในการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ด้วย 

แต่เมื่อมีโครงการส่งเสริมการปลูกพริกสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์นี้เข้ามา	 ช่วยให้เกษตรกร 

มีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นและยังมีเงินเหลือพอส่งช�าระหนี้คืนสหกรณ	์

	 ด้านนายอัครวินท์	 เกษวิริยะการ	 ประธานสหกรณ์ชาวนาวังทรายพูน	 จ�ากัด	 เปิดเผยว่า 

สหกรณ์ได้ประชุมสมาชิกเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดในการประกอบอาชีพ	 ปลูกพืชผักที่ตลาดต้องการ

เป ็นอาชีพเสริม	 นอกเหนือจากการที่ปลูกแต ่ข ้าวอย ่างเดียวมาตลอด	 และเมื่อสหกรณ์ 

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพริกซอสกับทางส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรและบริษัท

เอกชน	 ได้มีการวางแผนในการผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบ	 มีการก�าหนดราคารับซื้อที่ชัดเจน	

ท�าสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารับซื้อพริกทุกเมล็ดที่เข้าร่วมโครงการ	 ท�าให้เกษตรกรมีความมั่นใจ 

ที่จะลองหันมาปลูกพริกส่งให้สหกรณ์รวบรวมและขายกับบริษัทเอกชน	 ซึ่งท�าแล้วคุ้มกับการลงทุน	

ความเป็นอยู่ของสมาชิกดีขึ้น	 มีผลก�าไรและรายได้เพิ่มขึ้น	 สามารถทยอยใช้หนี้คืนสหกรณ์ได้ครบ 

ทุกราย	 เป็นโครงการที่ช่วยปลดล๊อคหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างดี	 และโครงการส่งเสริม 

การปลูกพริก	 นอกเหนือจากการเกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว	 ยังสร้างประโยชน์ให้กับชาวบ้าน 

ในชุมชนด้วย	 เพราะเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว	 จะมีการจ้างแรงงานในพื้นที่เป็นคนเก็บพริกและเด็ดขั้วพริก	

โดยให้ค่าจ้างกก.ละ	2	บาท	แต่ละวันชาวบ้านจะมีรายได้จากการเก็บพริกเฉลี่ย	300-400	บาท		

	 ในอนาคตทางสหกรณ์ยังมีแผนที่จะขยายการส่งเสริมสมาชิกปลูกพืชผักชนิดอื่น	 ๆ	 ที่ตลาด

ต้องการทั้งกะหล�่าปลี	 มะเขือยาว	 มะเขือพวง	 โดยได้วางแผนการผลิต	 ลงมือปลูกในเดือนมิถุนายน	

เพื่อเก็บผลผลิตเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	 จากนั้นเมื่อตัดกะหล�่าปลีเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเลี้ยงปลูก

แขนงอีก	 20	 วัน	 ก็จะตัดแขนงขายได้อีก	 จากนั้นในเดือนสิงหาคม	 สหกรณ์จะเริ่มประชุมสมาชิก 

เพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกพริกซอสต่อทันที	ซึ่งจะท�าให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดทั้งปี		

	 ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ	 สหกรณ์และเอกชน	 ในการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับ

เกษตรกรในพื้นที่	 จะช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู ่ของเกษตรกรในดีขึ้นกว่าเดิม	 และแสดง 

ให้เห็นถึงบทบาทส�าคัญของสหกรณ์	 เมื่อหันกลับมาท�าธุรกิจการรวบรวมผลผลิตการเกษตร 

เป็นภารกิจหลัก	 และดูแลเกษตรกรตั้งแต่การปลูก	 การเก็บเกี่ยว	 จนถึงจัดหาตลาดมารับซื้อ 

นอกจากจะท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกดีขึ้นจากเดิมแล้ว	ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา

ของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์กลับคืนมาอีกด้วย
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สกก.นิคมฯ บางระก�า หนุนสมาชิกปลูกพืชสมุนไพรสร้างรายได้เสริม

	 	 	 	 	 	 นายสมศักดิ์ 	 แสนศิริ	 สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	 กล่าวว ่า 

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่มีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงขึ้นทุกปี	 ท�าให้

เกษตรกรประสบปัญหาการขาดแคลนน�้าท�าการเกษตร	 ผลผลิตได้รับความเสียหาย	 ขาดแคลน 

รายได้	 หนี้สินเพิ่มขึ้น	 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		

วางแผนการส่งเสริมสมาชิกปลูกพืชทางเลือกที่ใช้น�้าน้อยและตลาดมีความต้องการสูง	 ตามความ

เหมาะสมของแต่ละพื้นที่	 เพื่อส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	 ซึ่งสหกรณ์การเกษตร 

นิคมฯ	 บางระก�า	 จ�ากัด	 โดยคณะกรรมการสหกรณ์	 ฝ่ายจัดการสหกรณ์	 และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 

ของส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก		ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม		

เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกให้เกษตรกรได้มีอาชีพเสริมจากการปลูกพืชสมุนไพรที่ตลาดต้องการ	

การปลูกผักพื้นบ้าน	 การปลูกผักสวนครัว	 ไว้ส�าหรับบริโภคในครัวเรือนและการจัดจ�าหน่ายให้มี 

รายได้เพิ่ม	 สหกรณ์ฯ	 จึงได้ริเริ่มด�าเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข่าตาแดง	 ร่วมกับภาคเอกชน 

ซึ่งข่าตาแดงเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา	 ด้านการรักษาโรค	 และใช้ในการประกอบอาหาร 

มีประโยชน์ต่อร่างกาย	 เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	 โดยสหกรณ์ 

ได้พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยธรรมชาต	ิ และมีหนี้ค้างช�าระ		

เข้าร่วมโครงการฯ	เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร	

	 นางกฤษณา	ธรรมะชีวัน	ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ	บางระก�า	จ�ากัด	กล่าวว่า	ปัจจุบัน

มีเกษตรกรที่สนใจสมัครใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข่าตาแดง	 จ�านวน	 28	 ราย	 พื้นที่ 

เพาะปลูก	 53	 ไร่	 สหกรณ์สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าให้แก่เกษตรกรใช้เป็นทุนในการเพาะปลูก	

เฉลี่ยรายละไม่เกิน	2	 ไร่	 ไร่ละ	35,000	บาท	 เพื่อใช้เป็นทุนในการจัดซื้อกล้าพันธุ์	ปุ๋ย	ฮอร์โมนพืช	

แกลบด�า	 การวางระบบน�้าหยด	 และค่าใช้จ่ายอื่น	 ๆ	 ที่จ�าเป็น	 โดยจัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ

ด้านการเพาะปลูก	 การดูแลรักษา	 การขุดผลผลิตจ�าหน่าย	 โดยรวบรวมผ่านสหกรณ์และมี 

ผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้ามารับซื้อผลผลิตในราคาประกัน	 กิโลกรัมละ	 9	 บาท	 ในทุกขั้นตอน 

การเพาะปลูกจะไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายทุกประเภท	 เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกร		

สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม						

	 ด้านนางมะลิ	 แก้วกร	 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรฯ	 นิคมบางระก�า	 จ�ากัด	 เล่าว่า	 เมื่อช่วง 

ต้นเดือนเมษายน	 2562	 ที่ผ่านมา	 สหกรณ์ฯ	 ได้เข้ามาแนะน�าส่งเสริมให้ตนเองและเพื่อนสมาชิก 

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข่าตาแดง	 โดยมีนักวิชาการเข้ามาอบรมให้ความรู้	 สหกรณ์

สนับสนุนเงินทุนเพาะปลูก	การวางระบบน�้า	และปัจจัยการผลิต		โดยมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน	

จึงได้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ		เริ่มทดลองเพาะปลูกในพื้นที่		2	ไร่		ใช้ระยะเวลา		8	เดือน	ก็สามารถ

เก็บเกี่ยวผลผลิตได้	 จ�านวน	 1,000	 กิโลกรัม	 จ�าหน่ายราคากิโลกรัมละ	 25	 บาท	 รวมเป็นเงิน 

25,000	 บาท	 โดยสามารถขุดผลผลิตขายในรอบต่อไปได้ทุก	 3	 เดือน	 จึงมีแนวคิดที่จะขยายพื้นที่

เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น	4	ไร	่

	 ซึ่งตนเองมีพื้นที่ท�าการเกษตรประมาณ		10	ไร่		ใช้ท�าการเกษตรแบบผสมผสาน	โดยแบ่งพื้นที่

ปลูกข้าวพันธุ	์กข	43	จ�านวน	2	ไร่	ปลูกข่าตาแดง	จ�านวน	2	ไร่	ปลูกข้าวโพดหวาน	จ�านวน	5	ไร่		

ปลูกงา	 จ�านวน	 1	 ไร่	 ปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวต่าง	 ๆ	 ขุดสระเลี้ยงปลาตามธรรมชาติ 

ซึ่งผลผลิตที่ เก็บเกี่ยวได ้จะน�าไปขายให้กับสหกรณ์และตลาดนัดชุมชน	 ท�าให ้ครอบครัว 

มีรายได้หมุนเวียนตลอดปี	

	 “หลังจากลงทุนเพาะปลูกข่าตาแดงในรอบแรก	เกษตรกรสามารถขุดผลผลิตขายได้นานถึง 

5	ปี	หากเกษตรกรมีความใส่ใจ	หมั่นดูแลแปลงเพาะปลูกสม�่าเสมอ	ตามขั้นตอนที่ได้รับค�าแนะน�า	

จะท�าให้ได้ผลผลติดมีคีณุภาพตรงความต้องการของตลาด	 เกษตรกรมรีายได้เพิม่ขึน้	 จนสามารถ

ส่งช�าระหนี้ให้กับสหกรณ์และมีเงินเหลือเพียงพอส�าหรับการใช้จ่ายในครัวเรือน	ต่อไป”  

กฤษณา  ธรรมะชีวัน/ภาพ

วรนุช  มีชัย/สกรุ๊ปข่าว
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	 นางสาวมนัญญา	 ไทยเศรษฐ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์	 วิริยะ
พาหะ	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ	์	ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรนาโยง	จ�ากัด	จังหวัดตรัง		
ซึ่งเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดและรองชนะเลิศระดับภาคใต้ปี	 2563	 และมีการด�าเนินโครงการตามนโยบาย 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ทั้งในเรื่องการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	 การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงสู ่สมาชิก	 ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ท�าสวนยางพาราและปลูกข้าว	 และสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมให้สมาชิก 
ร่วมกันปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้	 มีแปลงนาสาธิตสร้างเป็นจุดท่องเที่ยว	 ขายสินค้าของจังหวัดตรัง	 ถือเป็น 
ความส�าเร็จของความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก
	 ทั้งนี้	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ฝากให้สหกรณ์ส่งเสริมสมาชิก	 เพื่อพัฒนาอาชีพ 
สร้างรายได้ให้ครัวเรือน	 เพราะสมาชิกอยู่ได้สหกรณ์ก็อยู่ได้	 ซึ่งในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตร	 ทางกรมส่งเสริม
สหกรณ์พร้อมสนับสนุนในเรื่องตลาด	 ซึ่งขณะนี้ได้มีโครงการซูปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ไว้เป็นช่องทางจ�าหน่ายผลผลิต
ของสมาชิกสหกรณ์	 ซึ่งหลังจากเปิดตัวในกรุงเทพฯได้รับการตอบรับที่ดี	 มีสหกรณ์สนใจนับร้อยแห่ง	 แต่จะเลือก
สหกรณ์น�าร่อง	 20	 แห่ง	 ซึ่งสหกรณ์ทุกพื้นที่สามารถที่จะใช้รูปแบบนี้ขับเคลื่อนสหกรณ์ได้	 คือการสร้างตลาด 
ในชุมชนโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและชุมชนเครือข่าย
 “ขณะนี้ดิฉันและกรมส่งเสริมสหกรณ์ก�าลังท�าโครงการพาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ซึ่งก็เชิญชวนให้
สหกรณ์เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อช่วยกันสร้างงานในพื้นที่ ดึงลูกหลานกลับมาบ้าน และมาสานต่ออาชีพการเกษตร
และช่วยพัฒนาระบบสหกรณ์ สร้างงานในพื้นที่ เพื่อเสริมก�าลังสมาชิกสหกรณ์ในปัจจุบัน ที่เริ่มมีอายุมากขึ้น” 
นางสาวมนัญญา		ไทยเศรษฐ์	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์กล่าว
	 ด้านนายสมพร	 เต็งรัง	 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรนาโยง	 จ�ากัด	 กล่าวว่าสหกรณ์มีสมาชิก 
3	 พันกว่าคน	 มีสินทรัพย์	 417	 ล้านบาท	 ทั้งนี้	 สหกรณ์ได้มีการช่วยเหลือสมาชิกในการประกอบอาชีพ	 โดยเงินกู้
ดอกเบี้ยต�่า	 ซึ่งสหกรณ์มีบทบาทส�าคัญการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที	่ มีการสืบทอดด้านศิลปะ	 วัฒนธรรม
ของชุมชน	 และยังได ้จัดตั้งศูนย ์เรียนรู ้ เรื่องข ้าวของจังหวัดตรัง	 โดยมีการรวบรวมสายพันธุ ์ข ้าวท้องถิ่น 
ทั้งในจังหวัดตรังและภาคใต้	 มาจัดแสดง	 โดยเปิดให้ผู ้ที่สนใจ	 นักท่องเที่ยว	 นักเรียนนักศึกษาเข้ามาเยี่ยมชม 
และศึกษาดูงาน	 โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยบรรยายให้ความรู้	 มีการแสดงนิทรรศการ	 และปลูกข้าวลงในแปลงสาธิต 
เนื้อที่	 23	 ไร่	 บริเวณทุ่งกระเจาะ	 ต�าบลนาโยงเหนือ	 เริ่มปลูกในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	 และในช่วงเดือนตุลาคม	
แปลงนาสาธิตจะมีความเขียวขจีและสวยงาม	 กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีชื่อเสียงของอ�าเภอนาโยง 
จังหวัดตรัง	ซึ่งแปลงนาของสหกรณ์จะปลูกข้าวสายพันธุ์ต่าง	ๆ	หมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปี		โดยเฉพาะข้าวพันธุ์เล็บนก	
พันธุ์เบาช่อม่วงและพันธุ์เข็มทอง	ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง	
	 ที่ผ่านมา	 สหกรณ์ได้เชิญชวนให้เกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงหวนกลับมาท�านาปลูกข้าว	 แทนที่จะปล่อยให้รกร้าง
เหมือนเช่นที่ผ่านมา	 โดยสหกรณ์การเกษตรนาโยง	 จ�ากัด	 จะเป็นผู้สนับสนุนด้านเมล็ดพันธุ	์ วิชาการ	 หรือเทคโนโลยี 

ชู สกก.นาโยง น�าลูกหลานกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งระบบสหกรณ์	 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ	 ใช้กลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยดูแลความเป็นอยู่ประชาชนทุกพื้นที่	 โดยเฉพาะสหกรณ์ภาคการเกษตร																
ควรมุ่งเน้นการรวบรวมผลผลิตการเกษตร	 เพื่อดูแลความเป็นอยู่ให้กับเกษตรกร	 พร้อมส่งเสริมการผลิตสินค้า
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ	์	ผลิตสินค้าที่ตลาดต้องการ		เพื่อสร้างรายได	้
	 นายพิเชษฐ์	 วิริยะพาหะ	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 กล่าวระหว่างการร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 
ประจ�าปี	 2563	ณ	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ถนนพิชัย	 กรุงเทพฯ	 ว่า	 ในวันที่	 26	 กุมภาพันธ์ของทุกป	ี 
เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ	 ซึ่งในปีนี้ครบรอบ	 104	 ของการสหกรณ์ไทย	 นับตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่	 5	 ได้มีการ 
น�าวิธีการสหกรณ์เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพให้กับประชาชน	 ปัจจุบันมีสหกรณ์มีจ�านวนกว่า 

หนุนสหกรณ์รวบรวมผลผลิตการเกษตร
สร้างรายได้ให้เกษตรกร

ให้ฟรี	 เพื่อต้องการให้อ�าเภอนาโยง	 กลับมาเป็นพื้นที่มีการท�านาปลูกข้าวมากที่สุดของจังหวัดตรัง	 และเน้นการปลูก
ข้าวปลอดภัยไร้สารเคมี	 และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวในเดือนมกราคม	 สหกรณ์ได้จัดกิจกรรมลงแขก	 เชิญชวนหน่วยงาน
ราชการ	 ชาวบ้านและนักเรียนร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวด้วยมือ	 โดยใช้แกะ	 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้าว 
ของทางภาคใต้	 เป็นการอนุรักษ์การท�านาแบบดั้งเดิมของชาวปักษ์ใต้ให้คงอยู ่ถึงรุ ่นลูกหลานต่อไปในอนาคต 
ซึ่งข้าวจากแปลงนาสาธิต	 สหกรณ์จะน�าไปสีเป็นข้าวขาวและข้าวกล้องปลอดสารพิษ	 วางจ�าหน่ายที่ร้านค้าของ
สหกรณ์การเกษตรนาโยง	จ�ากัด	เพื่อจ�าหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และผู้บริโภคทั่วไปด้วย
	 จากนั้น	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางไปยังจุดเรียนรู ้วิถีท�านาแบบดั้งเดิม																		
พร้อมชมการสาธิตการนวดข้าว	 การสีข้าวด้วยครกสีและครกต�าข้าว	 และการฝัดข้าวด้วยกระด้ง	 เพื่อน�าเสนอ 
ถึงวิถีชีวิตชาวนาในแบบดั้งเดิม	 เป็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นถิ่น	 ซึ่งทางสหกรณ์พยายามสืบสานและถ่ายทอด 
สู ่ เยาวชนรุ ่นใหม่	 ให ้ร ่วมกันอนุรักษ ์	 และมีความภูมิใจในวัฒนธรรม	 และวิถีชีวิตชาวนาของบรรพบุรุษ 
จากนั้นได้เดินทางไปยังอาคารภายในตลาดของสหกรณ์การเกษตรนาโยง	 จ�ากัด	 เยี่ยมชมกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ	
โดยสหกรณ์ได้ส่งเสริมสมาชิกปลูกพืชแซมในสวนยางพารา	 ได้แก่	 กาแฟ	 ลูกเดือย	 สาคู	 ซึ่งได้มีการสาธิต 
การแปรรูปกาแฟ	ลูกเดือยและสาคูให้ชม	
	 โอกาสนี้	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้พบปะกับคณะกรรมการสหกรณ์	 สมาชิกสหกรณ์
และเกษตรกรที่มารอรับ	 พร้อมกล่าวชื่นชมบทบาทของสหกรณ์ที่มีส่วนในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของอ�าเภอนาโยงให้มีความเข้มแข็ง	 สร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคีให้กับชาวบ้านในพื้นที่	 และได้ให้ก�าลังใจ
เกษตรกรในการร่วมกันพัฒนาอาชีพ	 และร่วมมือกันท�างานในรูปแบบสหกรณ์	 เป็นสิ่งที่ดี	 ซึ่งกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมจะให้การสนับสนุนและพัฒนาสหกรณ์ในทุก	 ๆ	 ด้าน	 เพื่อให้สหกรณ์ 
ท�าหน้าที่ในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

8,000	 แห่งทั่วประเทศ	 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลสนับสนุนการด�าเนินงานของสหกรณ์ 
มีนโยบายในการยกระดับสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง	 โดยจะด�าเนินการใน	 4	 เรื่องส�าคัญ	 ได้แก่	 1.	 การบริหารจัดการ
ของสหกรณ์	 โดยเฉพาะเรื่องระบบการควบคุมภายใน	 ซึ่งคณะกรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการต้องร่วมกันวางแผน
การจัดการตัวองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ	 ลดปัญหาเรื่องข้อบกพร่อง	 2.	 การพัฒนาด้านธุรกิจของสหกรณ์ 
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอาชีพและรายได้ของสมาชิก	 ดังนั้น	 สหกรณ์ควรท�าธุรกิจที่สอดคล้องกับความต้องการ 
และเอื้อต่อความเป็นอยู ่ของพี่น้องสมาชิกสหกรณ์	 โดยกรมฯจะมุ่งเป้าไปที่สหกรณ์ภาคการเกษตร	 สนับสนุน 
ให้รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น	 เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคา	 มีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	 และการเก็บ
ชะลอผลผลิตเพื่อยืดอายุหรือทยอยระบายผลผลิตสู่ตลาด	ซึ่งจะช่วยพยุงราคาสินค้าเกษตรไม่ให้ตกต�่า	
	 ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์	 จะมุ่งเน้นการสร้างระบบการตรวจสอบภายในของสหกรณ์	 ให้ความรู้กับสมาชิก																			
ได้เข้ามามีส่วนในการติดตามตรวจสอบการการด�าเนินงานสหกรณ์ของตัวเอง	 เนื่องจากสมาชิกเป็นเจ้าของสหกรณ์																
ซึ่งกรมฯจะให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินให้กับสมาชิกผ่านทางออนไลน์	 ให้สมาชิกได้เรียนรู้ว่า 
สหกรณ์ต้องเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้าง	 เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสหกรณ์	 และในส่วนของ 
การก�ากับดูแลสหกรณ์	 ซึ่งเป็นบทบาทของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ	์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปดูแลระหว่างที่สหกรณ์มีการประชุมใหญ่	 คอยให้ค�าแนะน�าในสิ่งที่ถูกต้อง	 และหากพบ 
ข้อบกพร่องเกิดขึ้นในสหกรณ์	 ต้องมีแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว	 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายลุกลาม 
ถึงตัวสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น	ๆ	
	 นอกจากนี้	 ยังมีมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์	 ทั้งภาคออมทรัพย์และภาคการเกษตร																			
เนื่องจากปัจจุบันหนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	 กรมฯจึงมีโครงการเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับ
สมาชิกสหกรณ์	 เพื่อให้มีเงินเหลือพอช�าระหนี้คืนสหกรณ์	 และใช้กลไกสหกรณ์เข้ามารองรับนโยบายของภาครัฐ																				
เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป	 ซึ่งขณะนี้กรมฯได้ด�าเนินการตามนโยบาย 
ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เช่น	 การสร้างซูปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์	 ให้เป็นแหล่งจ�าหน่าย
สินค้าและผลผลิตสู่ผู้บริโภค	 และจะผลักดันให้สหกรณ์ผลิตสินค้าปลอดภัย	 โดยตั้งเป้าว่าจะมีสหกรณ์กว่า	 100	 แห่ง
เข้าสู่กระบวนการผลิตสินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์	 นอกจากนี้	 ยังมีโครงการน�าลูกหลานเกษตรกร 
กลับบ้าน	 เป็นการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่	 ที่สนใจจะกลับไปประกอบอาชีพการเกษตร	 มีคนสนใจสมัครเข้าร่วม 
โครงการกว่า	 7,500	 คน	 โดยกรมฯจะดึงสหกรณ์แต่ละพื้นที่เข้ามาร่วมในการดูแลแนะน�าให้ความรู้และช่วยเหลือ 
การประกอบอาชีพ	และหวังว่าคนกลุ่มนี้จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการสหกรณ์ในอนาคต	ซึ่งในปัจจุบันผู้บริหารสหกรณ์
ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย	 65-70	 ปี	 จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมและสร้างคนรุ ่นใหม่ที่มีความรู ้ความสามารถ 
เข้ามาเป็นผู้บริหารสหกรณ์ภาคการเกษตร	 ซึ่งทั้งหมดนี้คือทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาสหกรณ์ 
ให้มีความเข้มแข็งในป	ี2563	นี้
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ติดตามสภาพปัญหาของสหกรณ์
ที่ผิดนัดจากการช�าระหนี้

	 นายสุวิช	 น้อยอิ่ม	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 2	 พร้อมด้วย 
ผู้เกี่ยวข้อง	 ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทไม้อัดไทย	 จ�ากัด	 กับสหกรณ์ลูกหนี	้ 
ซึ่งในวันนี้มีการสรุปสภาพปัญหาของสหกรณ์ลูกหนี้ทั้ง	 2	 แห่ง	 ใน	 2	 จังหวัด	 คือ	 สหกรณ์ครูและชาวยโสธร	
จ�ากัด	 จังหวัดยโสธร	 ณ	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร	 และสหกรณ์ครูและคนศรีสะเกษ	 จ�ากัด 
จังหวัดศรีสะเกษ	ณ	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	 	 โดยมี	 นายประกอบ	 เผ่าพงศ	์ ผู้ตรวจราชการกรม	
เขตตรวจราชการที	่1,	2	และส่วนกลาง	เป็นประธานในการประชุม	ผลจากการหารือจะได้รายงานให้ผู้บริหาร
กรมฯ	ทราบต่อไป	

	 นายดุสิต	 ทองทา	 สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	 มอบหมายให้	 นายธนสาร	 ประทุมวิง	 ผู้อ�านวยการ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์	 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร 
ตามระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วย	 การส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร	 พ.ศ.	 2554	 แก่คณะ
กรรมการด�าเนินการ	 ฝ่ายจัดการ	 ณ	 ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด	 จ�ากัด	 โดยมีผู้แทนจาก
ส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	 ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา	 องค์การตลาด 
เพื่อเกษตรกร	 (อ.ต.ก.)	 และสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด	 จ�ากัด	 ที่ประชุมมีมติเข้าร่วมโครงการจัดตั้ง 
ตลาดกลางสินค้าเกษตร	ในการนี้	ทางคณะได้เข้าตรวจดูสถานที่ที่จะด�าเนินการจัดตั้ง	หากกรมการค้าภายใน
พิจารณาออกหนังสือรับรองการเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรแล้ว	จะสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบ
และท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวณิชกานต์  มะด้วง/ข่าว
นายธนสาร ประทุมวิง/ภาพ

ชี้แจงแนวทางการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร

	 รมช.มนัญญาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งหาตลาดขยายช่องทางการจ�าหน่ายผลไม้ช่วยเหลือเกษตรกร 
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19	 ระบาด	 คาดการส่งออกผลไม้ไปประเทศจีนชะงัก 
ส่งผลปริมาณผลผลิตกระจุกตัวในประเทศ	 เตรียมคลอดมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน	 จัดหางบอุดหนุน	
414.20	 ล้านบาท	 ใช้บริหารจัดการผลผลิตในช่วงที่ออกมาพร้อมกันจ�านวนมาก	 พร้อมเชื่อมโยงเครือข่าย
สหกรณ์เร่งระบายผลผลิตสู่ตลาดและผู้บริโภคทั่วประเทศ	
	 นางสาวมนัญญา	 ไทยเศรษฐ์	 รัฐมนตรีช ่วยว ่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป ิดเผยว่า 
จากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19	 แพร่ระบาดหนักในประเทศจีนและอีกหลายประเทศทั่วโลกในขณะนี้ 
คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน	 โดยเฉพาะผลไม้	 ทั้งทุเรียน	 มังคุดและล�าไย	
แต่ละปีทางประเทศจีนมีปริมาณการสั่งซื้อผลไม้เหล่านี้จากไทยจ�านวนมาก	 ซึ่งจากข้อมูลการส่งออกผลไม้
ย้อนหลัง	 3	 ปี	 (2560-2562)	 3	 ประเทศหลักที่สั่งซื้อผลไม้ของไทย	 ได้แก่	 จีน	 ฮ่องกง	 และเวียดนาม 
รวม	 1,324,637	 ตัน	 ในจ�านวนนี้	 ส่งออกไปประเทศจีน	 จ�านวน	 570,833	 ตัน	 ฮ่องกง	 114,260	 ตัน 
และเวียดนาม	639,545	ตัน
	 ปี	 2563	 คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีปริมาณผลไม้ออกสู่ตลาด	 รวม	 3,072,591	 ตัน	 โดยแบ่งเป็น	
ทุเรียน	ล�าไย	มังคุด	เงาะ	ลองกอง	และลิ้นจี	่และเมื่อน�าผลผลิต	3	ชนิดส�าคัญ	คือ	ทุเรียน	ล�าไย	มังคุดรวมกัน	
จะมีปริมาณมากกว่า	 84%	 ของปริมาณผลไม้ทั้งประเทศ	 ซึ่งหากไม่มีมาตรการรองรับ	 ผลผลิตที่ไม่สามารถ 
ส่งออกได้จะกระจุกตัวกลับมาสู่ตลาดในประเทศ	 ส่งผลท�าให้ผลผลิตล้นตลาด	 ราคาตกต�่าและเกษตรกร
ประสบปัญหาขาดทุน	 ขณะเดียวกัน	 มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ด�าเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้	 104	 แห่ง 
ใน	 31	 จังหวัด	 มีเกษตรกรเป็นสมาชิก	 95,321	 ราย	 ปริมาณการรวบรวมผลไม้ในปี	 2562	 ที่ผ่านมา 
32,242.53	ตัน	มูลค่า	966.173		ล้านบาท	และมีการส่งออกผลผลิตทุเรียน	มังคุด	และล�าไย	ไปประเทศจีน	
12,251.16	ตัน	มูลค่า	572.45	ล้านบาท		
 “ได้มอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ท�าโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร 
เพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 เป็นมาตรการเร่งด่วน เพื่อให้การระบายผลผลิตออกจาก
พื้นที่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ป้องกันปัญหาผลไม้กระจุกตัวและล้นตลาด โดยจะใช้เครือข่ายสหกรณ์ 
ทั่วประเทศเป็นกลไกในการระบายผลไม้สู่ตลาด ในทุกพื้นที่และเข้าถึงผู้บริโภค ในราคาที่เป็นธรรม 
โดยสหกรณ์ที่เป็นแหล่งผลิตผลไม้รวบรวมและกระจายผลผลิตส่งขายให้กับสหกรณ์ที่มีศูนย์กระจาย
สินค้าและสหกรณ์ขนาดใหญ่ทุกอ�าเภอทั่วประเทศ ช่วงระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 
เบื้องต้นได้ตั้งเป้าหมายในการกระจายผลไม้ผ่านระบบสหกรณ์ 80,000 ตัน แบ่งเป็นทุเรียน 40,00 ตัน 
มังคุด 20,000 ตัน และล�าไย 20,000 ตัน”	รมช.มนัญญา	กล่าว
	 ด้านนายพิเชษฐ์	 วิริยะพาหะ	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 ขณะนี้ได ้ท�าแผน 
เพื่อขอเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อบริหารจัดการผลไม้ผ่านระบบสหกรณ	์ วงเงิน	 414.20	 ล้านบาท	 โดยให้

 เตรียมคลอดมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน
ชาวสวนผลไม้ที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19

สหกรณ์ต ้นทางใช ้ เป ็นค ่าบริหารจัดการผลไม	้
กิโลกรัมละ	 1	 บาท	 ค่าขนส่ง	 จากแหล่งรวบรวมไป
สหกรณ์ปลายทาง	 กิโลกรัมละ	 2	 บาท	 ค่าจัดซื้อ 
บรรจุภัณฑ์	 เช่น	ตะกร้า	กล่อง	จ�านวน	3.5	ล้านใบ	
และค ่าบริหารจัดการของสหกรณ ์ปลายทาง 
เพื่อกระจายผลไม้สู ่ผู ้บริโภคในพื้นที่กิโลกรัมละ 
50	 สตางค์	 และจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภค
ผลไม้	 ในจังหวัดใหญ่	 เช่น	 นครราชสีมา	 อุดรธาน	ี
ขอนแก ่น 	 อุบลราชธานี 	 เชี ยง ใหม ่ 	 สงขลา	
สุราษฎร์ธาน	ีกรุงเทพฯ	รวม	16	จังหวัด	และระดับ
อ�าเภอ	 824	 อ�าเภอ	 และให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ์ 	 เป ็นเงินกู ้ 

ดอกเบี้ยต�่า	 ร้อยละ	 1	 ให้สหกรณ์กู้ยืมไปเป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมผลไม้จากเกษตรกรในฤดูกาล 
ปี	 2563	 ซึ่งในเดือนเมษายน	 คาดว่าผลไม้จะเริ่มออกสู่ตลาดช่วงแรกประมาณ	 200,000	 ตัน	 ก็จะใช้กลไก
สหกรณ์ขับเคลื่อนรองรับผลผลิตเพื่อเร่งระบายผลไม้สู่ผู้บริโภคทันท	ี
	 ทั้งนี้	 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19	 โดยการสนับสนุน 
การกระจายผลไม้ผ่านสถาบันเกษตรกรในช่วงฤดูกาลผลิต	 ปี	 2563	 จะช่วยรักษาเสถียรภาพราคาผลไม้ 
ไม่ให้ตกต�่า	คิดเป็นมูลค่า	1,760	ล้านบาท	และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ	คิดเป็นมูลค่า	7,644.071	ล้านบาท	
หรือ	 18.45	 เท่าของการลงทุนจากภาครัฐ	 และในวันที่	 8-9	 มีนาคม	 จะมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ 
ผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี	 พร้อมทั้งได้เชิญตัวแทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รวบรวมผลไม	้ รับฟังการชี้แจงถึง
มาตรการ	เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณผลผลิตที่ก�าลังจะออกสู่ตลาด	และจะมีการประชุมสร้างเครือข่าย
เพื่อร่วมกันกระจายผลไม้	 ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตต้นทางกับสหกรณ์ผู้บริโภค	 กว่า	 150	 แห่ง	 พร้อมทั้ง 
ท�าบันทึกข้อตกลงซื้อขายผลไม้ระหว่างสหกรณ์	กับคู่ค้าเอกชน	ทั้งห้างโมเดนเทรด	บริษัทเอกชนและผู้ส่งออก																		
โดยคาดหวังว่ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19	 ด้วยการสนับสนุน 
ให้มีการกระจายผลไม้ผ่านเครือข่ายสหกรณ์	จะช่วยบรรเทาปัญหาผลผลิตกระจุกตัวในช่วงที่ออกมาพร้อมกัน	
เป็นการกระตุ้นตลาดและเพิ่มช่องทางในการระบายผลผลิตออกสู่ตลาดและถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว 
ช่วยดูดซับผลผลิตในตลาด	 เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและยกระดับคุณภาพผลผลิตให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภค	 ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร	 มีช่องทางในการจ�าหน่าย
ผลผลิต	เพื่อไม่ให้ผลไม้ราคาตกต�่า	และสามารถขายผลผลิตได้ในราคาเป็นธรรม
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เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนบ้านดอนแหลมใหญ่ จ�ากัด

เปิดส�านักงานใหม่ สอ.ต�ารวจภูธร
จังหวัดขอนแก่น จก.

	 นายประวัติ	 แดงบรรจง	 สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 มอบหมายให้นายจะเลง	 พละทรัพย์ 
เจ้าพนกังานส่งเสรมิสหกรณ์อาวโุส	 เข้าร่วมประขมุคณะกรรมการฯ	 สหกรณ์เครดติยเูนีย่นบ้านดอนแหลมใหญ่	
จ�ากัด	 เพื่อพิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	 ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด	 31	 ธันวาคม	 2562	 ณ	 วันสิ้นปี 
มสีมาชกิ	4,219	ราย	มทีนุด�าเนนิงาน	221,593,096.03	บาท	ผลการด�าเนนิงานก�าไรสทุธ	ิ7,411,827.50	บาท	
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 พร้อมทั้งพิจารณาแผนการด�าเนินงานประจ�าปี	 และเตรียมก�าหนดวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี

	 ดร.กมล	ศรีล้อม	กรรมการด�าเนินการ	ชสอ.	 ได้รับมอบหมายจาก	พลต�ารวจโท	วิโรจน์	 สัตยสัณห์สกุล	
ประธานกรรมการ	 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี	 พลต�ารวจตรี	 พุฒิพงศ์	 มุสิกูล	 ประธานกรรมการ			
สอ.ต�ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น	 จ�ากัด	 พร้อมด้วยคณะกรรมการด�าเนินการ	 ในโอกาสพิธีเปิดอาคาร 
ส�านักงานสหกรณ์	 เลขที่ 	 222/58	 หมู ่ที่ 	 13	 ถนนจอมพลพัฒนา	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น 
ณ	ส�านักงานสหกรณ์แห่งใหม่

สมาชิกเข้าศึกษาดูงาน สอ.ต�ารวจกระบี่ จก.
	 พลต�ารวจโท	 วิโรจน์	 สัตยสัณห์สกุล	 ประธานกรรมการ	 ชสอ.	 มอบหมายให้	 นายวินัย	 นิยโมสถ 
รองประธานกรรมการ	พร้อมด้วย	นางประภาษร	ทิพย์ดี	รองผู้จัดการใหญ่ส�านักธุรกิจ	นางอัจฉรา	ภักดีณรงค์	
รองผู้จัดการใหญ่ส�านักบริหารงาน	 และเจ้าหน้าที่	 ชสอ.	 ให้การต้อนรับ	 พันต�ารวจตรี	 วันชัย	 หอมหวล	
ประธานกรรมการ	พร้อมด้วยคณะกรรมการด�าเนินการ	ผู้ตรวจสอบกิจการ	และเจ้าหน้าที่	สหกรณ์ออมทรัพย์
ต�ารวจกระบี่	จ�ากัด	จ�านวน	24	คน	เข้าศึกษาดูงาน	ชสอ.	เรื่องการบริหารการเงินของ	ชสอ.	และการลงทุน 
ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 ที่มีผลกระทบในการบริหารและการปฏิบัติงาน
ภายในสหกรณ	์และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์	ชั้น	4	ณ	ส�านักงาน	ชสอ.	นนทบุรี

	 นายค�ารณ	 พวงมณี	 ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เขตตรวจราชการที่	 6,	 10	 ประชุมติดตาม 
การด�าเนินงานของส�านักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง	 ณ	 ห้องประชุมส�านักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 
พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 
ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ในปี	 2563 
เพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ	์	ตามแนวทางการก�ากับดูแลสหกรณ์ไว้	4	เรื่อง	หลัก	ๆ 	คือ	
1)	 การบริหารจัดการภายในของสหกรณ์	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาเหตุที่ท�าให้สหกรณ์เกิดความบกพร่อง 
และมีปัญหา	2)	การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์		ส�าหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรจะเน้นเรื่องการรวบรวมผลผลิต	
และราคาพืชผลการเกษตร	 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	 รวมไปถึงการเก็บชะลอผลผลิตต่าง	 ๆ	 3)	 บทบาท 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์	 จะเน้นเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา 
ด้วยการวางข้อก�าหนด	 กฎเกณฑ์ต่าง	 ๆ	 เพื่อการป้องกัน	 รวมไปถึงการให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ	 เข้าไปดูแล	 
ให้ค�าแนะน�าในช่วงก่อนที่จะตัดสินใจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา	 และ	 4)	 การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้สมาชิก
สหกรณ์โดยการพัฒนาอาชีพ	 ตลอดจนติดตามและเร่งรัดการด�าเนินงานของส�านักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง	
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล	 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
งานตามแผนปฏิบัติของกรมส่งเสริมสหกรณ์	 รวมถึงแผนงานบูรณาการ	 เช่น	 ผลการยกระดับชั้นสหกรณ	์ 
การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช�าระของสมาชิก	 การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
Super	Market	ในสหกรณ์	และโครงการน�าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน	สานต่ออาชีพการเกษตร								
	 ต่อมาเวลา	 14.00	 น.	 นายค�ารณ	พวงมณี	 ผู้ตรวจราชการกรม	 เขตตรวจราชการที่	 6,	 10	 พร้อมด้วย 
นายยุทธนา	แก้วน้อย	สหกรณ์จังหวัดระนอง	ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแนะน�าส่งเสริมการด�าเนินงานและการด�าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรปาล์มน�้ามันกะเปอร์	 จ�ากัด	 การรวบรวมผลิตผลปาล์มจากสมาชิก	 การจัดหา
สินค้ามาจ�าหน่าย	 การเร่งรัดปิดบัญชีประจ�าปี	 การระดมทุนเพื่อให้สหกรณ์มีทุนในการรวบรวมผลิตผล 
ของสมาชิกเพื่อพยุงราคารักษาเสถียรภาพราคาผลผลิต	ณ	 สหกรณ์การเกษตรปาล์มน�้ามันกะเปอร์	 จ�ากัด	
อ�าเภอกะเปอร์	จังหวัดระนอง	ซึ่งสหกรณ์การเกษตรปาล์มน�้ามันกะเปอร์	จ�ากัด	ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ให้สหกรณ์	 มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการด�าเนินธุรกิจเพื่อให้บริการสมาชิก	 และคนในชุมชน	 
ตามโครงการ	1	สหกรณ์	1	อ�าเภอ
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ตรวจเยี่ยมการด�าเนินธุรกิจรวบรวมปาล์มน�้ามัน
สหกรณ์การเกษตรกรปาล์มน�้ามันกะเปอร์

	 นายยุทธนา	 แก้วน้อย	 สหกรณ์จังหวัดระนอง	 มอบหมายให้	 นางสุธิดา	 ศรีวิไล	 ผู้อ�านวยการกลุ่มจัดตั้ง
และส่งเสริมสหกรณ์	 และกลุ ่มส่งเสริมสหกรณ์	 2	 จัดกิจกรรมประชุมใหญ่สหกรณ์นักเรียน	 ประจ�าปี 
พ.ศ.	 2563	 มีนักเรียนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุม	 จ�านวน	 120	 คน	ณ	 โรงเรียนเพียงหลวง	 15 
(บ้านรังแตน)	 ต�าบลจ.ป.ร.	 อ�าเภอกระบุรี	 จังหวัดระนอง	 เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานสหกรณ์นักเรียน	
พร้อมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่จบการศึกษา	 ซึ่งการด�าเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริม
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
ในครั้งนี้มีเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหา	และส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็ก	การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็ก	 และครอบครัว	 ซึ่งขาดโอกาสในการพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตให้เทียบเท่าเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียนในชุมชนเมือง	 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้	 นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนานักเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง	เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เล็ก	ๆ	ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ	เพื่อให้สามารถร่วมกันพัฒนาสังคม
ในอนาคต	ให้เป็นสังคมแห่งสันติสุข	เอื้ออาทร	และยั่งยืนต่อไป
	 นางสุธิดา	ศรีวิไล	ผู้อ�านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์	กล่าวว่า	ส�าหรับกิจกรรมในวันนี้	ได้เน้นให้
นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม	 มีการคิด	 มีการวางแผน	 และน�าไปปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการบวนการเรียนรู้	 โดยอาศัยหลักการ	 อุดมการณ์	 และวิธีการสหกรณ์	 นอกจากนี้ 
ได้กระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกการออมทรัพย์เพื่อปลูกฝังให้มีนิสัยรักการออม	 มีวินัยทางการเงิน	 ให้รู้จักประหยัด	
ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล	เก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคต	และเมื่อยามจ�าเป็น	ตลอดจนการท�าความดีในแต่ละวัน 
ของนักเรียนให้เกิดเป็นนิสัย	 โดยในระยะเริ่มแรกให้มีการบันทึกความดีในแต่ละวันว่าได้ท�ากิจกรรม 
อะไรกับใครบ้าง	เมื่อเกิดเป็นนิสัยแล้วอาจจะไม่ต้องบันทึกกิจกรรมดังกล่าวก็ได	้

เจสิญา เกษแก้ว/ทีมประชาสัมพันธ์ ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง

ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) 
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	 ดร.สมนึก	บุญใหญ่	ผู้จัดการใหญ่	พร้อมด้วย	นายนลทวัช	สมาธ	ิรองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาฯ	ชสอ.	
ได้รับมอบหมายจาก	 พลต�ารวจโท	 วิโรจน์	 สัตยสัณห์สกุล	 ประธานกรรมการ	 ร่วมแสดงความยินดี 
นายสุทัศน ์	 ประสาธน์สุวรรณ์	 ประธานกรรมการ	 สหกรณ์ออมทรัพย ์ครู เชียงใหม ่	 จ�ากัด	 และ 
นายเอนก	 ค�าจ�ารูญ	 ผู้จัดการ	 ในโอกาสครบรอบ	 60	 ปี	 แห่งการก่อตั้ง	 ณ	 ส�านักงานสหกรณ์	 ห้องประชุม 
เอื้องค�าหลวง	ชั้น	3
	 ได้รับเกียรติจาก	 นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	
(สสท.)	 เป็นประธานในพิธี	 พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย	 และร่วมพิธีสงฆ์	 พร้อมด้วยขบวนการ 
สหกรณ์ร่วม	400	คน
	 สอ.ครูเชียงใหม่	 จก.	 ก่อตั้งเมื่อวันที่	 12	 มีนาคม	 2503	 โดยมีนายจันทร์	 สิทธิประณีต	 ศึกษาธิการ 
จังหวัดเชียงใหม่	 เป็นผู้ก่อตั้ง	 ต่อมาในปี	 2563	 ครบรอบ	 63	 ปีแห่งการก่อตั้ง	 สหกรณ์ฯ	 ได้ด�าเนินการ 
มาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน	 จากสมาชิกเริ่มต้น	 761	 คน	 เพิ่มขึ้นเป็น	 33,601	 คน 
จากทุนด�าเนินการจ�านวน	22,030.00	บาท	 เพิ่มเป็น	23,300	ล้านบาท	จากทุนที่มีแต่ค่าหุ้นเพียงอย่างเดียว	 
กลับมามีเงินรับฝากทุกประเภทถึง	11,044.84	ล้านบาท	มีทุนเรือนหุ้น	10,084.68	ล้านบาท	และมีทุนส�ารอง	
1,107.55	ล้านบาท

ครบรอบ 60 ปี สอ.ครูเชียงใหม่ จก. มอบป้ายคุณภาพมาตรฐาน ชสอ. สอ. 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จก.

	 นายสมชาย	 รัตนอารี	 กรรมการและเลขานุการ	 ชสอ.	 ได ้รับมอบหมายจาก	 พลต�ารวจโท 
วิโรจน์	 สัตยสัณห์สกุล	 ประธานกรรมการ	 ชสอ.	 ให้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ 
คุณภาพมาตรฐาน	 ชสอ.	 ให้กับ	 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 โดยมี 
นายชาติชาย	 โรจนรัตนางกูร	 รองประธานกรรมการ	 และคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เป็นผู้รับมอบ	
พร้อมด้วย	 ผศ.พิพัฒน์	 วงศ์เกษม	 นายธงชัย	 วิทยานุกรณ์	 กรรมการด�าเนินการ	 นางประภาษร	 ทิพย์ด	ี 
และ	นายนลทวัช	สมาธิ	รองผู้จัดการใหญ	่ชสอ.	ร่วมแสดงความยินดีแก่สหกรณ์
	 สอ.กฟผ	จก.	มุ่งมั่นพัฒนาน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง	ๆ	มาใช้ในการบริหารงานสหกรณ	์โดยค�านึง
ถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก	 การที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน	 ชสอ.	
ประจ�าปี	 2562	 เปรียบเสมือนเครื่องย�้าเตือนให้ตระหนักถึงความส�าคัญในการรักษาคุณภาพมาตรฐานนี้ไว	้
และยังเป็นก�าลังใจให้มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสหกรณ์ให้ประสบความส�าเร็จเจริญรุ่งเรืองต่อไป

	 ดร.สมนึก	 บุญใหญ่	 ผู ้จัดการใหญ่	 ได ้รับ 
มอบหมายจาก	พลต�ารวจโท	 วิโรจน์	 สัตยสัณห์สกุล	
ประธานกรรมการ	 ชสอ.	 ให้เป็นประธานในพิธีเปิด	
และบรรยายพิ เศษเกี่ยวกับผลการด�าเนินงาน 
และความคืบหน้าในภารกิจต่าง	 ๆ	 พร้อมมอบ 
งบประมาณสนับสนุนตามแผนงานของเขตพื้นที่	
จ�านวน	200,000	บาท	โดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก	
ชสอ.	 ภาคตะวันออก	 จัดสัมมนาและประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปี	2562	ระหว่างวันที่	14	-	15	มีนาคม	
ณ	 ไชยเชษฐ์รีสอร์ทเกาะช้าง	 จังหวัดตราด	 มีผู้แทน
สหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่และสัมมนา 

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก

สอ.ศธ.ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 
ประจ�าปี 2563

 นายจรูญ	 ชูลาภ	 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 
และนายเอนก	 ศรีส�าราญรุ่งเรือง	 ผู้จัดการ	 พร้อมด้วยคณะกรรมการด�าเนินการ	 ชุดที่	 40	 และเจ้าหน้าที	่ 
เข ้าร ่วมวางพุ ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย	 เพื่อเป ็นการร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ 
พระราชวงศ์เธอ	 กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	 “วันสหกรณ์แห่งชาติ”	 ประจ�าปี	 2563	 (ครบรอบ	 104	 ปี)	 
เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ	์2563	ณ	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

	 นางประภาษร	ทิพย์ดี	รองผู้จัดการใหญ่	ชสอ.	ได้รับมอบหมายจาก	พลต�ารวจโท	วิโรจน์	สัตยสัณห์สกุล	
ประธานกรรมการ	 ให้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ	 นายโอภาส	 ทองยงค์	 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 ครบรอบ	 68	 ปี	 เมื่อวันที่	 12	 มีนาคม	 2563 
และร ่วมบริจาคสมทบทุนก ่อสร ้างอาคารและจัดซื้อ เครื่องมือแพทย ์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
ณ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	กรุงเทพฯ

กว่า	 100	 สหกรณ์	 ซึ่งนายณฐกร	 แก้วดี	 ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกภาคตะวันออก 
เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 และได้รับเกียรติจาก	 ผศ.ดร.รังสรรค์	 ปิติปัญญา	 เป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู	้การเงินการลงทุนของสหกรณ์ป	ี2563
	 ทั้งนี้เขตพื้นสหกรณ์สมาชิกภาคตะวันออก	ได้มีมาตรการคัดกรองและจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัส	
COVID19	อย่างเคร่งครัด



ประจำ�วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ - 31 มีน�คม 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 36422

	 สหกรณ์ผู ้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง	 จ�ากัด	 เชื่อมโยงตลาดกับเอกชนรับซื้อผลผลิตหอมหัวใหญ่ของสมาชิก 
ใช้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด	 ช่วยพยุงราคาผลผลิต	 สมาชิกและเกษตรกร
พึงพอใจให้ราคาดี	สร้างรายได้
	 นายสุดเขตร	ชาติพันธ์	ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พื้นที	่6	อ�าเภอฝาง	ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่	
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการด�าเนินงาน	 พร้อมทั้งให้ก�าลังใจในการท�างานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง	
จ�ากัด	 ในการเปิดจุดรวบรวมและจ�าหน่ายผลผลิตหอมหัวใหญ่ของสมาชิกสหกกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่อ�าเภอฝาง	
โดยสหกรณ์ฯ	 ด�าเนินการเปิดจุดรวบรวมและจ�าหน่ายผลผลิตหอมหัวใหญ่ปีการผลิต	 2562/63	 ซึ่งมีการเชื่อมโยง 
การตลาดกับผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 รวมทั้งผู้ประกอบการในท้องถิ่น	 มีสมาชิกและเกษตรกร 
ในพื้นที่จ�านวนกว่า	2,373	ราย	มีพื้นที่เพาะปลูกจ�านวน	2,847	ไร่	ซึ่งปัจจุบันได้มีผลผลิตจ�าหน่ายออกสู่ตลาดไปแล้ว 
กว่า	 15,943,200	 กิโลกรัม	 คิดเป็น	 80%	 ของผลผลิตทั้งหมด	 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร	่ 7,000	 กิโลกรัม	 ขายกิโลกรัมละ 
8	บาท	รวมมูลค่า	127,545,600	บาท	 เมื่อค�านวณต้นทุนการผลิตต่อไร	่ เทียบกับราคาต่อหน่วย	จะเห็นว่าสหกรณ์ฯ	
สามารถเชื่อมโยงตลาดกับผู้ประกอบการเข้ามารับซื้อผลผลิตของสมาชิกในราคาที่เป็นธรรมตามกลไกการตลาด 
ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	 และคาดว่าในปีนี้ผลผลิตจะออกสู ่ตลาดประมาณ	 19,929,000	 กิโลกรัม 

สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จ�ากัด เปิดจุดรวบรวมกระจายผลผลิต
พร้อมเชื่อมโยงตลาดกับเอกชน สมาชิกพอใจมีรายได้มั่นคง

คิดเป็นมูลค่า	 159,432,000	 บาท	 โดยได้ส่งจ�าหน่าย
ผลผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 อาทิ	 ประเทศ 
ศรีลังกา	อินเดีย	และอินโดนีเซีย
	 ทั้งนี้	 สหกรณ์ฯ	 ได้ด�าเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่	จ�านวน	3	โครงการ	ได้แก่	
โครงการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกเป็นการช่วยเหลือ 
รบัซือ้ผลผลติราคาสงูจากสมาชกิเพือ่รวบรวมเข้าห้องเยน็

โดย... รังสรรค์ ปิติปัญญา

เกริ่นกันก่อน

 “การถอนหุ้นบางส่วน”	ออกจากสหกรณ์เป็นสิ่งต้องห้าม	ทั้งนี้กฎกติกาที่มีอยู่ในปัจจุบันก�าหนดว่าการถอนหุ้น
จะท�าได้ก็ต่อเมื่อออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์เท่านั้น	ซึ่งข้อห้ามดังกล่าวก�าลังถูกตั้งค�าถามว่าท�าไม	โดยเฉพาะ
ในกลุ่มของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จ�านวนหนึ่งก�าลังเผชิญกับปัญหาเงินล้น	 ในขณะที่สมาชิกสหกรณ์จ�านวนหนึ่ง 
โดยเฉพาะผู้สูงวัย	 มีเงินไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย	 ต้องเผชิญกับความยากล�าบากในการด�ารงชีวิต	 ต้องการถอนหุ้น 
บางส่วนออกไปเพื่อใช้จ่าย	 บทความนี้จะน�าประเด็นเรื่องนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์และน�าเสนอมุมมองที่น่าจะด�าเนินการ
กันต่อไป	โดยจะเริ่มต้นจากการตอบค�าถามว่าท�าไมถึงห้าม	ตามด้วยผลด้านลบของการห้าม	และผลดีหากยอมให้ถอน
ได้	 จากนั้นจะได้เสนอเงื่อนไขบางประการที่ควรมีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อฝ่ายต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ในกรณีที่
เปิดโอกาสให้ถอนหุ้นบางส่วนได	้		

ท�ำไมถึงห้ำมถอนหุ้นบำงส่วน

	 ผมถูกสอนมาตั้งแต่	 40	 ปีที่แล้วว่าสมาชิกจะถอนหุ้นบางส่วนออกจากสหกรณ์ไม่ได้	 ถ้าจะถอนก็จะต้องถอน
ทั้งหมด	 ซึ่งหมายความว่าจะต้องออกจากการเป็นสมาชิก	 ค�าถามที่เกิดขึ้นในใจขณะนั้นก็คือท�าไมถึงต้องห้ามถอนหุ้น
บางส่วนออกไป?	 แต่ตอนที่เป็นเด็กก็ไม่กล้าถามอาจารย์เพราะกลัวถูกเพื่อนหาว่าโง	่ รวมถึงกลัวอาจารย์ดุว่าเรื่องแค่นี้
ก็คิดไม่ออก	นึกแล้วก็ข�าตัวเองที่มีพฤติกรรมเช่นนั้น	วันนี้มีคนตั้งข้อสงสัยในเรื่องนี้กันมากขึ้น	ท�าให้รู้สึกว่าที่เคยสงสัย
นั้นเป็นประเด็นจริง	 ๆ	 ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ	 ก็เลยมาวิเคราะห์ดู	 โดยเริ่มจากค�าถามที่ว่าการถอนหุ้นคืนบางส่วน 
จะมีผลกระทบเชิงลบในเรื่องอะไรได้บ้าง	 หลังจากพิจารณาแล้วคิดว่าที่ส�าคัญคงจะเป็นเรื่องของ	 ความมั่นคง 
ของสมาชิก	ความมั่นคงของสหกรณ์	และความเชื่อมั่น	(ความเสี่ยง)	ของเจ้าหนี้	
	 จากปฐมบทของสหกรณ์ออมทรัพย์	 ที่คนจนมารวมตัวกันด้วยความเดือดร้อนทางการเงิน	 แต่ละคนมีเงิน 
ไม่พอใช้	 จึงพยายามเก็บหอมรอมริบแล้วเอามาออมรวมกันอย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าตามเวลาที่ก�าหนด	 (ในทาง
สหกรณ์เรียกว่าหุ้น)	 เงินที่ออมนี้จะถูกน�าไปช่วยเหลือ	 (ให้กู้)	แก่เพื่อนสมาชิกที่เดือดร้อน	ซึ่งการด�าเนินการจะเป็นไป
อย่างต่อเนื่องยั่งยืนได้	 กระแสเงินออมที่เข้ามาต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ	 ดังนั้นหากสมาชิกคนใดไม่ออมหรือ
ชลอการออมก็จะสร้างปัญหาในการบริหารจัดการ	 ยิ่งไม่ออมแล้วยังถอนหุ้นออกไปอีก	 ก็ยิ่งท�าให้การจัดการยุ่งยาก
มากขึ้น	 ท�าให้การให้ความช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ไม่ราบรื่นเท่าที่ควร	 ยิ่งไปกว่านั้นด้วยสภาพความเป็นจริงที่ว่า
เงินที่สมาชิกสหกรณ์ออมไว้กับสหกรณ์จะถูกบริหารออกไปเกือบทั้งหมด	 ท�าให้อาจไม่สามารถดึงเงินกลับมาคืนให้
สมาชิกที่ต้องการถอนหุ้นคืนได้ทันที	 ยิ่งกว่านั้นหุ้นหรือเงินออมของสมาชิกยังแสดงถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ของตัวสมาชิกเอง	ท�าให้ความเสี่ยงในการให้กู้ยืมของสหกรณ์แก่สมาชิกน้อยลง	
	 ในท�านองเดียวกัน	 กรณีที่สหกรณ์มีเงินทุนของตนเองไม่เพียงพอที่จะให้สมาชิกกู้ยืม	 ต้องไปกู้ยืมจากสหกรณ์
หรือสถาบันการเงินอื่น	 ๆ	 ซึ่งการที่สถาบันการเงินจะพิจารณาให้กู้ยืมแก่ใคร	 มากน้อยเท่าใด	 อัตราดอกเบี้ยเป็น
อย่างไร	 รวมถึงเงื่อนไขอื่น	 ๆ	 จะเป็นอย่างไรนั้น	 ขึ้นอยู่กับความมั่นคงหรือฐานะของผู้กู	้ ตัวแสดงฐานะที่ส�าคัญก็คือ 
ทุนของผู้กู	้(ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ)	ซึ่งองค์ประกอบส�าคัญของส่วนนี้ก็คือหุ้น	ดังนั้นหากสหกรณ์ยอมให้สมาชิกถอนหุ้น
บางส่วนออกไปได้อาจส่งผลให้ความมั่นคงของสหกรณ์ต�่าลง	 อาจเกิดความเสี่ยงและความเสียหายแก่ผู ้ให้กู ้ได้ 
ซึ่งสถาบันการเงิน	 (ผู ้ให้กู ้)	 เองก็มีประชาชนทั่วไปเป็นผู ้ถือหุ ้นอยู ่	 หากเกิดความเสียหายแก่สถาบันการเงิน 
ก็อาจส่งผลกระทบในวงกว้างได้
	 ดังนั้น	 การยอมให้สมาชิกถอนหุ้นบางส่วนออกไปจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะถูกต้องหากสถานการณ์และเงื่อนไข 
ยังเป็นเหมือนในอดีต	 อย่างไรก็ตาม	 ปัจจุบันสถานการณ์และเงื่อนไขหลายประการเปลี่ยนแปลงไป	 และด้วยระบบ 
การเพิ่มหุ้นที่วางไว้ท�าให้จ�านวนหุ้นของสหกรณ์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย	ๆ	คงต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าหุ้นของสหกรณ	์ต่างจาก
หุ้นขององค์กรธุรกิจทั่วไป	 คือหุ้นของสหกรณ์มีจ�านวนไม่จ�ากัด	 สหกรณ์สามารถออกหุ้นเพิ่มได้ตลอดเวลา	 ขณะที่ 
หุ้นขององค์กรธุรกิจอื่น	 เช่น	บริษัท	จะมีจ�านวนจ�ากัดเท่ากับที่ขอจดทะเบียนไว	้ เมื่อจ�านวนหุ้นของสหกรณ์เพิ่มขึ้นได้
อย่างต่อเนื่อง	 (เพิ่มขึ้นทุกเดือน)	 ท�าให้ฐานะทางการเงินของสหกรณ์มีความมั่นคงขึ้นเรื่อย	 ๆ	 ความกังวลที่บอกว่า 
การถอนหุ้นจะท�าให้สหกรณ์มั่นคงน้อยลงไปกว่าวันที่สถาบันการเงินให้กู ้กับสหกรณ์	 และท�าให้เจ้าหนี้เสียหาย 
จึงไม่น่าจะเป็นเกิดขึ้นได้ง่ายนัก	 ตัวอย่างเช่นกรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มีหุ้นเพิ่มขึ้น 
ทุกเดือน	ๆ	ละ	ประมาณ	80	ล้านบาท	เป็นต้น	
	 ในประเด็นที่ว ่าการถอนหุ ้นจะท�าให้ความมั่นคงของสมาชิกลดลง	 และอาจเกิดผลเสียแก่สหกรณ์ได้นั้น 
ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง ่ายนักเนื่องจากสหกรณ์สามารถก�าหนดเงื่อนไขและควบคุมการถอนหุ ้นของสมาชิกได้ 
ยิ่งไปกว่านั้นด้วยระบบการหักช�าระเงิน	ณ	ที่จ่าย	ท�าให้ความเสี่ยงในการได้รับช�าระหนี้คืนมีน้อยมาก			

การยอมให้ถอนหุ้นคืนบางส่วน : “ดีหรือเลวร้าย” ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์

ของสหกรณ์	ราคารับซื้อผลผลิต	10	บาท/กิโลกรัม	ปริมาณรวบรวมตั้งแต่วันที่	2	-	12	มีนาคม	2563	สามารถรวบรวม
ผลผลิตจ�านวน	 79,999	 กิโลกรัม	 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	 799,990	 บาท	 โครงการรวมกันขายเพื่อเป็นการช่วยเหลือ 
สมาชิก	 และเกษตรกรในพื้นที่ในการรับฝากผลผลิตหอมหัวใหญ่เข้าห้องเย็นของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกได้รวบรวม
ผลผลิตของตนเองเก็บไว้เพื่อจ�าหน่ายนอกฤดูการเก็บเกี่ยว	 จ�านวนผลผลิตที่รับฝากแล้ว	 จ�านวน	 33,000	 กิโลกรัม 
และโครงการซื้อผ่าน	ร่วมกับ	บริษัท	ซี	ที	 เฟรซ	จ�ากัด	 (เจียไต๋)	 ซึ่งสหกรณ์ฯได้ท�าการเชื่อมโยงตลาด	 โดยให้สมาชิก 
และเกษตรกรน�าผลผลิตมาจ�าหน่ายให้กับสหกรณ์	 ณ	 จุดรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ 
กระจายผลผลิตอีกช่องทางหนึ่ง	 โดยสหกรณ์รับซื้อในราคา	 9.60	 บาท/กิโลกรัม	 จ�าหน่ายผลผลิตแล้ว	 จ�านวน 
85,550	 กิโลกรัม	 รวมมูลค่า	 821,280	 บาท	 โดยคิดต้นทุนการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่	 6.50	 บาท/กิโลกรัม	 จะเห็นได้ว่า 
สหกรณ์ได้ด�าเนินงานช่วยเหลือสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ในการเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและกระจายผลผลิต
ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว	 และยังช่วยในการพยุงราคาผลผลิตให้เป็นไปตามกลไกราคาตามท้องตลาด	 ท�าให้สมาชิก
และเกษตรกรพึงพอใจและสร้างรายได้คืนสู่เกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างด	ี ซึ่งคาดว่าผลผลิตที่เหลืออีกประมาณ	 20%	
หรือประมาณ	3,985,800	กิโลกรัม	จะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จภายในวันที่	31	มีนาคม	2563

ผลด้ำนลบของกำรห้ำมถอนหุ้นบำงส่วน: มุมมองที่ไม่มีใครพูดถึง

	 อย่างไรก็ตาม	การห้ามถอนหุ้นจนกว่าจะสิ้นสมาชิกภาพ	ก็สร้างผลเชิงลบกับฝ่ายต่าง	ๆ	 ได้เช่นกัน	 ในกรณีของ
สมาชิก	 การที่ไม่สามารถถอนหุ้นได	้ ท�าให้สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ให้ความส�าคัญกับการเพิ่มหุ้นกับสหกรณ	์ คือจะถือหุ้น 
ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้	 (ตามเงื่อนไขขั้นต�่าของการกู้)	 ไม่มีการวางแผนการเงินระยะยาวเพื่อการด�ารงชีพหลังจาก 
ไม่สามารถท�างานหรือไม่มีรายได้แล้ว	 และบางคนที่มีความจ�าเป็นต้องใช้เงินอาจต้องลาออกจากการเป็นสมาชิก
เนื่องจากจะกู้เงินออกมาใช้ก็ต้องมีภาระการผ่อนช�าระซึ่งเป็นเรื่องยากล�าบากส�าหรับคนบางคน	 (เนื่องจากไม่มี 
รายได้แล้ว)	 จึงต้องตัดสินใจลาออกเพื่อถอนหุ้นคืน	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อออกแล้วสิ่งที่สมาชิกต้องสูญเสียไปด้วยคือ
สวัสดิการต่าง	 ๆ	ที่สหกรณ์จัดให	้ เมื่อไม่มีรายได้	 ไม่มีสวัสดิการ	 สุดท้ายอาจกลายเป็นปัญหาของสังคมและเป็นภาระ
ของรัฐ	
	 ยิ่งไปกว่านั้น	 ในมุมของสหกรณ์	 ในระยะหลังพบว่าด้วยระบบการออมหุ้นอย่างสม�่าเสมอ	 ท�าให้สหกรณ์ 
จ�านวนหนึ่งมีเงินออมมากเกินกว่าความต้องการกู้ยืมของสมาชิก	 (มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย	 ๆ)	 เมื่อมีเงินเหลือ 
สิ่งที่สหกรณ์พยายามท�าคือการบริหารเงินออกไปให้ได้มากที่สุด	 เพราะการเก็บเงินไว้กับตัวเองจะมีแต่ต้นทุน 
ไม่มีรายได	้ วิธีแก้ปัญหาที่ง่ายและเร็วที่สุดคือการขยายวงเงินกู้ให้กับสมาชิก	 (หลายสหกรณ์สมาชิกกู้ไปจนไม่มีปัญญา
ช�าระคืน)	 สหกรณ์บางกลุ่มอาจแก้ปัญหาโดยการน�าเงินไปลงทุน	 เช่นให้สหกรณ์อื่นกู ้ยืม	 ลงทุนในตราสารหนี	้ 
ตราสารทุน	 และอื่น	 ๆ	 จนบางครั้งถูกกล่าวหาว่ามุ่งแสวงหาแต่ก�าไร	 หรือ	 Search	 for	 yield	 นอกจากนั้นสหกรณ์ 
บางส่วนก็ไปท�ากิจกรรมที่อยู ่นอกกรอบวัตถุประสงค์	 และเผชิญกับความเสี่ยงต่าง	 ๆ	 มากมาย	 และบางที่เกิด 
ความเสียหายตามมา			

ถ้ำยอมให้ถอนหุ้นบำงส่วนได้จะมีผลดีอย่ำงไร

	 ถ้าสมาชิกสามารถถอนหุ้นคืนบางส่วนได้	 นอกจากจะท�าให้สมาชิกมีเงินใช้ในยามจ�าเป็น	 โดยที่ไม่ขาดจาก 
การเป็นสมาชิกของสหกรณ	์ท�าให้สมาชิกยังสามารถท�าธุรกรรมกับสหกรณ์ได้ทุกอย่างตามเงื่อนไขของการเป็นสมาชิก	
ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมด้านเงินกู	้เงินฝาก	สวัสดิการ	และอื่น	ๆ	ได้เหมือนเดิม	
	 ยิ่งกว่านั้น	ในมุมของสหกรณ	์โดยเฉพาะในกรณีที่สหกรณ์มีเงินเหลือเกินความต้องการของสมาชิก	ซึ่งมีแนวโน้ม
เกิดมากขึ้นเรื่อย	 และกลายเป็นปัญหาในการบริหารจัดการ	 รวมถึงท�าให้ถูกกล่าวหาว่า	 “Search for Yield”
การยอมให้สมาชิกถอนหุ้นบางส่วนออกไปได้น่าจะปัญหาในเรื่องนี้ลง	
	 นอกจากนั้น	ถ้ามีการก�าหนดกติกาให้ถอนหุ้นบางส่วนคืนอย่างเหมาะสม	อาจกระตุ้นให้สมาชิกวางแผนการออม
เพื่ออนาคตในระยะยาว	 โดยเฉพาะเพื่อชีวิตหลังเกษียณ	ซึ่งก�าลังเป็นประเด็นใหญ่ของสังคมไทยที่ก้าวสู่การเป็นสังคม
สูงวัย	 ทั้งนี้หากไม่มีระบบอะไรมารองรับผู้สูงวัยจะกลายเป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่	 (ลูกหลาน)	 และรัฐบาล	 ดังนั้น 
หากสมาชิกสามารถถอนหุ้นออกมาใช้ประโยชน์ได้ก็จะกระตุ ้นให้สมาชิกวางแผนการออมเพื่อชีวิตของตนเอง 
ในระยะยาว	ซึ่งจะช่วยลดภาระของทุกฝ่ายในการดูแลสมาชิกผู้สูงอายุเหล่านี้	

ส่งท้ำยก่อนจำก: ข้อเสนอทำงออกที่ดีต่อทุกฝ่ำย

	 เมื่อประมวลข้อดีข้อเสียของการถอนหุ้นคืนบางส่วนที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว	 โดยส่วนตัวเห็นว่าควรเปิดโอกาส 
ให้สมาชิกถอนคืนหุ้นบางส่วนได้	 อย่างไรก็ตามถ้าปล่อยให้มีการถอนหุ้นได้โดยเสรี	 (ไม่มีกติกาและเป้าหมายที่ชัดเจน)	
อาจเกิดผลเสียมากกว่าผลด	ีในที่นี้จึงขอเสนอเงื่อนไขของการถอนหุ้นคืนบางส่วนดังนี	้
	 1.	 สหกรณ์ที่จะเปิดโอกาสให้สมาชิกถอนหุ้นบางส่วนคืนได้	 ควรเป็นสหกรณ์ที่มีเงินเหลือคือมีหุ้นรวมกับ
ทุนส�ารองและเงินรับฝากจากสมาชิก	“มากกว่า”	เงินที่ให้สมาชิกทั้งหมดกู้ยืม	
	 2.		 สมาชิกที่จะถอนหุ้นได้ต้องเป็นผู้ที่เกษียณอายุแล้ว	(ไม่มีเงินได้ประจ�า)	
	 3.		 การถอนหุ้นต้องไม่ท�าให้หุ้นของสมาชิกผู้ถอน	ลดลงต�า่กว่า	ร้อยละ	10	ของหุ้นที่มีอยู่เดิม	และ
	 4.		 การถอนคืนหุ้นอาจแบ่งออกเป็น	 2	 ลักษณะ	 คือแบบบ�าเหน็จ	 (ถอนหุ้นเป็นก้อน)	 และ	 แบบบ�านาญ 
(ถอนหุ้นแบบรายเดือน	ๆ	ละ	เท่า	ๆ	กัน)
	 อย่างไรก็ตาม	 ใคร่ขอย�้าว่าข้อเสนอนี้เป็นเพียงข้อเสนอเบื้องต้น	 ยังต้องการความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกมาก 
ผู้สนใจเรื่องนี้น่าจะหาเวลามาพูดคุยกัน	 และหากเป็นไปได้ควรเชิญส่วนราชการที่ก�ากับดูแลงานสหกรณ์เข้ามา 
ร่วมหารือด้วย	 เพื่อจักได้เข้าใจหรือเห็นภาพตรงกัน	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์จาก	 “สหกรณ์
เศรษฐกิจ” สู ่	 “สหกรณ์สวัสดิการครบวงจร”	 ในอนาคต	 และจะเป็นองค์กรที่ไม่ใช่ส่วนราชการที่สามารถ 
สร้างระบบบ�าเหน็จบ�านาญให้แก่ประชาชน	(สมาชิก)	อีกด้วย	
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เยี่ยมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด จ�ากัด จังหวัดขอนแก่น
เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยแล้งพร้อมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้

	 นางสาวมนัญญา	 ไทยเศรษฐ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 พร้อมด้วย 

นายวิศิษฐ์	 ศรีสุวรรณ์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด	

จ�ากัด	 ต�าบลหนองแซง	อ�าเภอบ้านแฮด	จังหวัดขอนแก่น	 และพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกร	 โดยมี

นางวราลักษณ์	 กุลบวรรัตน์	 สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	 นายทวิช	 พิมพะ	 นายอ�าเภอบ้านแฮด 

หัวหน้าส่วนราชการ	 สมาชิกสหกรณ์	 และเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ	 รวมทั้งรับฟังความเป็นมา

และผลการด�าเนินงานของสหกรณ์	 ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้	 เพื่อตรวจติดตามงานเกี่ยวกับการแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง	 และหาแนวทางในการการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

บ้านแฮด	 จ�ากัด	 ซึ่งที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนในการสร้างแหล่งน�้า 

ในไร่นา	 ได้แก่	 การขุดสระเพื่อเก็บกับน�้า	 และการขุดบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	 พร้อมทั้งได้มอบหมาย

ให้ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเข้าไปสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์	

	 สหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด	จ�ากัด	มีสมาชิกทั้งหมด	458	ราย	และเป็นสหกรณ์หลักระดับอ�าเภอ	

ซึ่งสหกรณ์ได้รับการก�ากับดูแล	 และสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์	 โดยส�านักงานสหกรณ์ 

จังหวัดขอนแก่น	 ได้เข้าแนะน�าส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 ด้านการบริหาร

จัดการ	ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	ซึ่งสหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด	จ�ากัด	 ได้	รับเงินกู้ยืมจากกองทุน

พัฒนาสหกรณ์ในโครงการพิเศษ	 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	 1	 เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก	 สหกรณ์ 

ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง	จ�านวน	1,000,000	บาท	มีสมาชิกได้รับประโยชน์จากโครงการ	33	ราย		และ

ยังได้รับเงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	 โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน�้าในไร่นา

ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร	 ในระยะที่	 1	 จ�านวน	 750,000	 บาท	 มีสมาชิกที่ขุดเจาะบ่อบาดาล 

10	 ราย	และขุดสระน�้าเพื่อเก็บกักน�้า	 5	 ราย	 รวมทั้งสิ้น	 15	 ราย	จากการประเมินผลโครงการพบว่า	

สมาชิกมีความพึงพอใจ	 และได้ใช้ประโยชน์จากการสร้างแหล่งน�้าเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ 

 ในอดีต ค�าว่า “สหกรณ์” นั้นภายใต้แนวคิดที่กล่าวว่าเป็นการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือ 

ซึง่กนัและกนั เพือ่ให้เกดิการแก้ไขปัญหาร่วมกนั และเพือ่ให้เกดิการพฒันาร่วม ท�าให้คณุภาพชวีติ

ของสมาชิกสหกรณ์ดีขึ้น มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น นี่คือแนวความคิดที่มีมานานหลายทศวรรต

	 และภายใต้แนวคิดนี้	 ก็เกิดการน�าไปสู่แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ทุกภาคส่วน	 น�าไปสู่การปฏิบัต	ิ	

การด�าเนินการที่หลากหลายวิธี	 เพื่อที่จะให้สหกรณ์ด�าเนินการตามแนวคิดดังกล่าว	 เพื่อตอบโจทย์

วัตถุประสงค์ของแนวคิดนั้น	จากอดีตจนถึงปัจจุบัน	สหกรณ์ต่าง	ๆ	โดยเฉพาะสหกรณ์ภาคการเกษตร	

ก็ได้ด�าเนินการที่หลากหลายวิธี	 ที่จะพัฒนาสหกรณ์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก 

โดยแต่ละวิธีที่สหกรณ์น�ามาปฏิบัติมีความแตกต่างกัน	 บ้างมุ ่งเน้นในเรื่องของการจัดสวัสดิการ 

ที่หลากหลายให้กับสมาชิก	 บ้างมุ่งเน้นในเรื่องของการด�าเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการ 

ของสมาชิกบ้างมุ่งเน้นในเรื่องของการให้เงินปันผลในอัตราที่สูงแก่สมาชิก	 เพื่อให้สมาชิกเกิดความ 

พึงพอใจ

	 ซึ่งจากวิธีการต่าง	 ๆ	 เหล่านั้น	 ที่สหกรณ์ส่วนใหญ่น�ามาปฏิบัติ	 เป็นบ่อเกิดแห่งการที่สหกรณ์ 

จะต้องมีก�าไร	 และต้องมีก�าไรที่ดูแล้วจะต้องมากพอสมควร	 จึงจะสามารถตองสนองสิ่งที่มุ่งเน้นได้ 

ให้กับครัวเรือน	 เนื่องจากเกษตรกรสมาชิก	 ได้ตระหนักถึงอันตรายจากสารเคมี	 จึงได้รวมกลุ ่ม 

ปลูกพืชผักปลอดสารเคมี	 เพื่อบริโภคเอง	 ในครัวเรือน	 และจ�าหน่ายในตลาดประชารัฐ	 ของชุมชน 

และตลาดของชุมชนอื่น	

	 ปัจจุบันสหกรณ์ด�าเนินธุรกิจ	4	ด้าน	 ได้แก่	 1.	 ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก	2.	จัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย 

แก่สมาชิก	3.	 รับฝากเงินจากสมาชิก	และ	4.	 รวบรวมผลผลิต	 ให้บริการ	ส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิก	

การส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เกษตรกร	 สหกรณ์มีการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์	 โดยแยกเป็น 

กลุ่มอาชีพตามความถนัด	 ดังนี้	 1.	 กลุ่มสมาชิกผู้ปลูกผักปลอดภัยใช้อินทรีย์หนองแซง	 มีสมาชิก 

45	 คน	 ร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษ	 ส่งขายไปยังโรงพยาบาลสิรินธร	 อ�าเภอบ้านแฮด	 และจ�าหน่าย 

ในตลาดของชุมชน	 	 2.	 กลุ ่มข้าวกล้องอินทรีย์	 มีสมาชิก	 35	 คน	 ร่วมกันท�าข้าวกล้องอินทรีย์ 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน	 และจ�าหน่ายในร้านค้าชุมชน	 3.	 กลุ่มโคเนื้อสร้างอาชีพ	 มีสมาชิก	 50	 คน 

เลี้ยงโคเนื้อเพื่อจ�าหน่ายลูกโค	ส�าหรับสมาชิกรายอื่นที่สนใจน�าไปเลี้ยง	และจ�าหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป

ที่สนใจลูกโค	 4.	 กลุ่มแปรรูปสมุนไพร	 มีสมาชิก	 23	 คน	 ร่วมกันแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่นให้เป็น

ผลิตภัณฑ์	 เช่น	 ยาหม่อง	 ยาหม่องน�้า	 สบู่สมุนไพร	 และลูกประคบ	 เป็นต้น	 และจ�าหน่ายในร้านค้า

ชุมชน	 ท�าให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น	 5.	 กลุ่มอาชีพอื่น	 ๆ	 เช่น	 ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง	 กลุ่มทอผ้า	 และ 

กลุ่มไข่เค็ม	 มีสมาชิกรวม	 	 15	 คน	 ส่งผลให้สมาชิกมีอาชีพเสริมหลังฤดูท�านา	 มีรายได้เพิ่มขึ้น 

เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน	อีกทั้งยังได้	อุปโภค	บริโภคอาหารที่ปลอดจากสารเคมี

	 ในส่วนของการด�าเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น	 ได้มีการบูรณาการ 

ร่วมกันของหลายหน่วยงาน	 ทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	 และหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายต่าง	 ๆ	 ให้บรรลุเป้าหมาย 

เพื่อให้เกษตรกรมีความกินดีอยู่ด	ี มีสุขภาพอนามัยที่ดี	 สามารถพึ่งพาอาศัยตนเองได	้ และให้สหกรณ์

เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป

สหกรณ์ไม่ขาดทุนก็พอ 
(ไม่ใช่ต้องมีก�าไรมาก)

ดังนั้น	 ในการที่จะได้ก�าไรมานั้น	 ก็ต้องมีการด�าเนินธุรกิจ	 และต้องเป็นการด�าเนินธุรกิจที่กระท�ากับ

สมาชิกเป็นส่วนใหญ่	 ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนินธุรกิจสินเชื่อก็ดี	 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่ายก็ดี 

หรือธุรกิจรวบรวมผลผลิตก็ดีในทุกธุรกิจเหล่า	การด�าเนินการของสหกรณ์จะต้องมีก�าไร	แทบทั้งสิ้น

	 ส�าหรับครั้งนี้	 จะขอกล่าว	 เฉพาะธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ภาคการเกษตร	 ซึ่งเป็นประเภทที่มี

สหกรณ์มากที่สุด	 ว่าธุรกิจนี้แทบจะเป็นธุรกิจหลักของสหกรณ์ไปแล้ว	 และผลก�าไรของสหกรณ์ 

ส่วนมากก็มาจากธุรกิจนี้	 ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการช่วยเหลือสมาชิกได้เป็นอย่างดี	 แต่ถ้าวิเคราะห	์	

มองให้รอบด้านแล้ว	 แทนที่จะเป็นการช่วยเหลือสมาชิก	 อาจจะเป็นการเพิ่มหนี้	 เพิ่มภาระให้กับ

สมาชิกมากพอสมควร	เพราะในปัจจุบันสหกรณ์ภาคการเกษตรหลายแห่ง	ยังคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา

ที่สูงกว่าสถาบันการเงินอยู่มาก	 อีกทั้งยังเพิ่มวงเงินกู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์	 เพื่อท�าการเกษตรในวงเงิน

ที่สูงเกินความจ�าเป็น	 บางสหกรณ์ให้วงเงินกู้เป็นล้าน	 สมาชิกของสหกรณ์รับภาระดอกเบี้ยมหาศาล		

(เพื่อให้ได้มาซึ่งผลก�าไรที่สูง	 เท่านั้นหรือ)	 เป็นสิ่งที่นักส่งเสริมสหกรณ์ที่อยู่ในขบวนการสหกรณ์ 

ต้องกลับมาคิดว่า	 มันถูกต้องและเหมาะสมแล้วหรือ	 จากค�ากล่าวที่ว่า	 การด�าเนินการแบบสหกรณ	์	

เป็นการด�าเนินการที่ไม่แสวงหาก�าไร	 ขอแค่ท�าแล้วสมาชิกไม่เป็นภาระมาก	 สหกรณ์ไม่ขาดทุนก็พอ		

(ไม่ใช่ต้องมีก�าไรมาก)	น่าจะเป็นสิ่งที่ดีทั้งสหกรณ์	และสมาชิก

สุริยัน ทองธรรมชาติ/นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษ

ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ



ประจำ�วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ - 31 มีน�คม 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 36424

	 นายภาณุพงศ์	 แสงค�า	 สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	 ได้มอบหมายให้นายเกรียงไกร	 นาคเอี่ยม 
ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์	 และนางจารุณี	 มณีรัตน์	 นักวิชาการ
สหกรณ์ปฏิบัติการ	 ท�าการติดตามผลการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์	 (กพส.)	ณ	 สหกรณ์รถยนต์โดยสาร
สมุทรสาคร		จ�ากัด		อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร		จังหวัดสมุทรสาคร		โดยมีนายรอศักดิ	์	เสี้ยนมั่น		ผู้จัดการสหกรณ์
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	 ให้การต้อนรับและชี้แจง	 ส�าหรับสหกรณ์แห่งนี้ได้อนุมัติเงินกู้ดังกล่าว	 จ�านวน 
5	 ล้านบาท	 ระยะเวลาส่งช�าระ	 3	 ปี	 เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู ้ยืมเงินไปใช้ประกอบอาชีพ 
และปรับปรุงรถยนต์โดยสาร	 โดยมีคณะกรรมการฯและผู้จัดการสหกรณ์ค�้าประกันเงินกู้	 รวมทั้งจดจ�านอง
ที่ดินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันเพิ่มเติม	 ส�าหรับการติดตามผลการใช้เงินกู้ของสหกรณ์แห่งนี้	 เพื่อให้ 
เป็นไปตามหลักการบริหารหนี้	 กพส.	 ที่ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์	 (กพส.)	 พ.ศ.	 2557	 ก�าหนดไว้	 ทั้งนี้สหกรณ์ได้ใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้	 มีการจัดท�า
เอกสารหลักฐานต่าง	 ๆ	 ครบถ้วน	 ถูกต้อง	 จึงท�าให้มั่นใจได้ว่าสหกรณ์จะสามารถส่งช�าระหนี้เมื่อถึงก�าหนด
สัญญาได้อย่างครบถ้วน	 และบริหารจัดการเงินกู้ที่ได้รับ	 เพื่อน�าไปพัฒนาต่อยอด	 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของสมาชิก	 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกู้	 ในการสร้างงาน	 สร้างรายได้	 ก่อประโยชน์ให้แก่
สมาชิกสหกรณ์ได้อย่างมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนต่อไป

ติดตามผลการใช้เงินกู้ กพส. ของสหกรณ์
ของสหกรณ์รถยนต์โดยสารสมุทรสาคร จ�ากัด 

ร่วมหารือแก้ไข

	 นายสุวิช	 น้อยอิ่ม	 ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 2	 พร้อมด้วย 
ผู้เกี่ยวข้อง	 ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทไม้อัดไทย	 จ�ากัด	 กับสหกรณ์ลูกหนี้ 
ซึ่งสรุปสภาพปัญหาของสหกรณ์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อุบลราชธานี	 จ�ากัด	 และสหกรณ์การเกษตร 
พลังสามัคคีสตรีลุ ่มน�้าโขง	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี	 โดยมีนายประกอบ	 เผ่าพงศ์ 
ผู้ตรวจราชการกรม	เขตตรวจราชการที่	1,	2	และส่วนกลาง	เป็นประธานในการประชุม	ณ	ส�านักงานสหกรณ์
จังหวัดอุบลราชธาน	ีจังหวัดอุบลราชธาน	ีซึ่งผลจาการหารือจะได้รายงานให้ผู้บริหารกรมฯ	ต่อไป

	 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์	 ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 2	 กระจาย
สินค้าเกลือทะเลให้สหกรณ์	 จ�านวน	 8	 แห่ง	 คือ	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร	 จ�ากัด	 จ�านวน	 80	 ถุง 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น	จ�ากัด	จ�านวน	100	ถุง		สหกรณ์การเกษตรบางกะปิ	จ�ากัด	จ�านวน	100	ถุง	
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 จ�านวน	 50	 ถุง	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด		
จ�านวน	 50	 ถุง	 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จ�ากัด	 จ�านวน	 50	 ถุง	 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมวิชาการเกษตร	จ�ากัด	จ�านวน	200	ถุง	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม	้จ�ากัด		จ�านวน	100	ถุง	ส�านักงาน 
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	2		จ�านวน	20	ถุง	รวมทั้งหมด	1,000	ถุง	รวม		5,000		กิโลกรัม

กระจายเกลือทะเลสู่ผู้บริโภค

 นายดุสิต	 ทองทา	 สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	 หมายหมายให้กลุ ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ	์3	เข้าร่วมงานโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน	บ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุข	
สร้างรอยยิม้ให้ประชาชน	(จงัหวดัเคลือ่นที)่	ณ	โรงเรยีนบ้านโนนเพด็	หมูท่ี	่4	ต�าบลช่อระกา	อ�าเภอบ้านเหลือ่ม	
จังหวัดนครราชสีมา	 โดยได้รับเกียรติจาก	 นายวิเชียร	 จันทรโณทัย	 ผู ้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
เป็นประธานเปิดงาน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการต่าง	ๆ	ได้น�างานในหน้าที่ออกให้บริการประชาชน
นอกสถานที่	 และได้พบปะเยี่ยมเยือน	 รับทราบ	 และได้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ 
ซึ่งมีหน่วยงานราชการ	หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	และภาคเอกชน	ร่วมจัดงาน	เพื่อแนะน�า	ให้ความรู้แก่เกษตรกร
และประชาชนที่มาร่วมงาน	ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ท�าการตรวจ		คัดกรองเบื้องต้นก่อนเข้างานเพื่อเป็นการป้องกัน
โควิด-19	 ในงานมีการสอนท�าหน้ากากอนามัย	 และแจกเจลล้างมือให้กับผู ้มาร่วมงาน	 โดยส�านักงาน 
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู ้ด้านสหกรณ์	 และแนะน�าให้ค�าปรึกษา 
ด้านการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	 และกิจกรรมสหกรณ์สอนอาชี	 ด้วยการสอนท�าตุ๊กตาการบูร	 ให้แก่ 
ผู ้มาร่วมงาน	 เป็นการสร้างให้เกิดอาชีพเสริม	 และสร้างรายได้นอกเหนือจากอาชีพหลัก	 นอกจากนี้ 
สหกรณ์การเกษตรบ้านเหลื่อม	 จ�ากัด	 ได้น�าน�้าดื่มมาบริการแจกให้กับผู้มาร่วมงานอีกด้วย	 ซึ่งมีเกษตรกร 
และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

สนง.สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
ร่วมบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน



25ประจำ�วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ - 31 มีน�คม 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 364

 ก่อนที่จะกล่าวถึงรายละเอียดกิจกรรม “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ขอเกริ่นน�าเกี่ยวกับแนวคิด

สหกรณ์สากลเริ่มต้นขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 18 ปี ค.ศ. 1844 (พุทธศักราช 2387) โดยมี 

สหกรณ์ต้นแบบแห่งแรกของโลก คือ สหกรณ์รอชเดล เป็นสหกรณ์เพื่อผู้บริโภคในประเทศอังกฤษ 

ผู้ริเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ คือ นายโรเบิร์ต โอเวน ได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งการสหกรณ์”  

การด�าเนินงานของสหกรณ์ดังกล่าว ใช้หลักความร่วมมือท�าธุรกิจจัดหาสินค้าอุปโภค/บริโภค 

มาจ�าหน่ายแก่สมาชิกฯ ในราคายุติธรรม กิจการประสบความส�าเร็จเกิดการยอมรับเชื่อถือ  

ความสามารถแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ช่วยลดค่าครองชีพ 

ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ จึงมีการขยายผลน�าแนวคิดไปเผยแพร่ต่อไปอย่างกว้างขวาง กล่าวได้ว่า

แนวคิดและการปฎิบัติด้านสหกรณ์ในโลกนี้ถือก�าเนิดเป็นครั้งแรกในประเทศทางตะวันตก จากนั้น

ต่อมาจึงขยายผลไปทุกภูมิภาคทั่วโลก (รวมทั้งประเทศไทย)

	 ส�าหรับ	 สหกรณ์แห่งแรกที่ได้รับการจัดตั้งในประเทศไทย	 มีชื่อว่า	 สหกรณ์วัดจันทร์	 ไม่จ�ากัด

สินใช้	โดยจดทะเบียนและจัดตั้งเมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2459	ที่ท�าการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดพิษณุโลก	 วัตถุประสงค์	 จัดหาทุนน�าไปให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อน�าไปไถ่ถอนหนี้สิน	 หรือ	 ใช้เป็นทุน

เพื่อการประกอบอาชีพ	 การให้สินเชื่อใช้สมาชิกเป็นหลักประกันการกู ้ยืมฯ	 และสมาชิกทุกคน 

รับผิดชอบต่อหนี้สินของสหกรณ์ร่วมกันอย่างไม่จ�ากัดจ�านวน	 ทั้งนี้	 ทุนด�าเนินงานเบื้องต้นของ 

สหกรณ์ฯ	 ได้รับการสนับสนุนเงินกู ้จากรัฐบาล	 จึงเป็นที่มาการเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งได ้ว ่า 

“สหกรณ์หาทุน”

	 ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์แห่งแรกประสบความส�าเร็จการช ่วยเหลือประชาชน 

ด้านการรวมกลุ่มแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได้เป็นอย่างดี	 จึงได้แพร่ขยายเกิดการจัดตั้ง

สหกรณ์ไปในทุกภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ทั่วประเทศ	 เพิ่มจ�านวนสหกรณ์และสมาชิกอย่างมากมาย 

จุดมุ่งหมาย	 “สหกรณ์”	 เป็นองค์กรเครือข่ายความร่วมมือบนหลักการเอื้ออาทร	 ช่วยเหลือตนเอง 

และช่วยเหลือกันและกัน	ช่วยสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในขบวนการสืบต่อมา	

	 ณ	 วันที่เขียนบทความนี้	 หากรวมระยะเวลาที่กิจการสหกรณ์ในประเทศไทยได้ถือก�าเนิดขึ้น	

และ	 ขับเคลื่อนกิจการเป็นที่พึ่งพาของประชาชนในทุกสาขาอาชีพได้อย่างมั่นคง	 ต่อเนื่องนับเป็น 

เวลา	104		ปี	แล้ว			

	 การก�าหนดวันที่	 26	 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น	 “วันสหกรณ์แห่งชาติ”	 นั้น	 มีที่มาเริ่มจาก	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 แจ้งต่อส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้เสนอคณะรัฐมนตรี	

พิจารณาและอนุมัติการก�าหนดวันส�าคัญประจ�าปี	 เพื่อระลึกและให้เห็นความส�าคัญของขบวนการ

สหกรณ์	 โดยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่	 9	 ตุลาคม	 2527	 ลงมติอนุมัติตามที่กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เสนอ	 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 จึงได้มีหนังสือ	 ที่	 นร	 0201/ว.	 149 

ลงวันที่	 11	 ตุลาคม	 2527	 	 ถึง	 กระทรวง	 ทบวงกรมต่าง	 ๆ	 	 เรื่อง	 ก�าหนดวันที่	 26	 กุมภาพันธ์ 

ของทุกปี	 เป็น	 “วันสหกรณ์แห่งชาติ” เพื่อแจ้งยืนยันให้ทุกหน่วยงานรับทราบ	 อย่างเป็นทางการ 

ทั้งนี้	 การถือเอาวันที่	 26	 กุมภาพันธ์	 ให้เป็นวันส�าคัญนี้	 เนื่องจากวันที่	 26	 กุมภาพันธ์	 2459 

เป็นวันที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์	เป็นครั้งแรกของประเทศไทย	

	 จากการตรวจสอบข้อมูลสถิติที่หน่วยงานเกี่ยวข้องตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประมวลผล

บันทึกไว้อย่างเป็นทางการ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	62)	พบว่า		

	 ประเทศไทยมีสหกรณ์	 ทุกประเภท	 รวมทั้งสิ้นจ�านวน	 6,670	 สหกรณ์	 แบ่งเป็น	 (1)	 สหกรณ์

การเกษตร	 จ�านวน	 3,327	 สหกรณ์	 (2)	 สหกรณ์ประมง	 จ�านวน	 73	 สหกรณ์	 (3)	 สหกรณ์นิคม 

จ�านวน	 86	 สหกรณ์	 (4)	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 จ�านวน	 1,408	 สหกรณ์	 (5)	 สหกรณ์ร้านค้า	 

จ�านวน	 130	 สหกรณ์	 (6)	 สหกรณ์บริการ	 จ�านวน	 1,069	 สหกรณ์	 (7)	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

จ�านวน	577	สหกรณ์		

“วันสหกรณ์แห่งชาติ”

	 จ�านวนสมาชิกสหกรณ์	ทุกประเภท	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	11,457,071	คน	แบ่งเป็น		(1)	สหกรณ์

การเกษตร	 จ�านวนสมาชิก	 6,244,197	 คน	 (2)	 สหกรณ์ประมง	 จ�านวนสมาชิก	 14,418	 คน 

(3)	สหกรณ์นิคม	จ�านวนสมาชิก	190,463	คน	(4)	สหกรณ์ออมทรัพย	์จ�านวนสมาชิก	3,080,486	คน		

(5)	 สหกรณ์ร้านค้า	 จ�านวนสมาชิก	 643,391	 คน	 (6)	 สหกรณ์บริการ	 จ�านวนสมาชิก	 486,163	 คน 

(7)	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	จ�านวนสมาชิก	797,953	คน				

	 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์	 ทุกประเภทรวมกัน	 (รับฝากเงิน	 35.3%,	 ให้เงินกู้	 57.31%,	 จัดหา

สินค้ามาจ�าหน่าย	 2.74%,	 รวบรวมผลผลิต	 3.45%,	 แปรรูปผลลิต	 0.94%,	 ธุรกิจบริการ	 0.26%)	

ปริมาณธุรกิจรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	2,289,496.22	ล้านบาท

	 จากข้อมูลและสถิติที่กล่าวถึงข้างต้น	 เมื่อเปรียบเทียบจากจ�านวนประชากรทั้งประเทศ	

66,558,935	 คน	 	 มีจ�านวนประชากรเป็นสมาชิกสหกรณ์	 11,457,071	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 17.21 

และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณธุรกิจของสหกรณ์	 (2,289,496.22	 บาท)	 กับผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ของประเทศ	ข้อมูล	ปี	2561	(505	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)		คิดเป็นร้อยละ	14.62	โดยประมาณ

	 การเปรียบเทียบข้อมูลสถิติดังกล่าว	 ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจสหกรณ์ 

เป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 หากได้ศึกษาประวัติศาสตร์ 

และพัฒนาการด้านสหกรณ์ในประเทศไทย	 จะทราบดีว ่า	 รัฐบาลเป็นผู ้ริเริ่มและใช้สหกรณ์ 

เป็นเครื่องมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 โดยให้ความคุ ้มครอง 

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง	 ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายสูงสุด 

โดยระบุในรัฐธรรมนูญ	 2560	 มาตรา	 75	 วรรคสาม	 “รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ ้มครอง 

และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ฯ” 

	 ด้วยเหตุผลความจ�าเป็นตามที่กล่าวมา	 การก�าหนดให้วันที่	 26	 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น 

“วันสหกรณ์แห่งชาติ”	 จึงเปรียบเสมือนวันส�าคัญวันหนึ่งของคนไทย	 ด้วยประชากรส่วนใหญ่ 

เป็นสมาชิกและ/หรือเกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากกิจการสหกรณ์เป็นอย่างมาก	 เมื่อเวียนมาบรรจบ

ครบรอบ	ในวันที่	26	กุมภาพันธ์	ของทุก	ๆ	ปี	คนในขบวนการสหกรณ์ทั้งหลาย	ได้แก่	คณะกรรมการ

ด�าเนินการ	 ฝ่ายจัดการ	 สมาชิก	 และ	 หน่วยงานภาครัฐ	 รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องต่าง	 ๆ 

จะไปร่วมกิจกรรมเพื่อระลึกถึงการก่อก�าเนิดและคุณประโยชน์ของกิจการสหกรณ์	

	 รูปแบบการจัดงาน	 “วันสหกรณ์แห่งชาติ”	 ก�าหนดจัดงาน/จัดกิจกรรมพร้อมกันทุกจังหวัด 

ทั่วทั้งประเทศ	 ในวันที่	 26	 กุมภาพันธ์ของทุกป	ี ภายใต้ความร่วมมือพร้อมใจกันของคนในขบวนการ

สหกรณ์	(ในแต่ละจังหวัด)	โดยจัดให้มีพิธีกรรมต่าง	ๆ	เช่น	การวางพานพุ่มสักการะ	พระราชวรวงศ์เธอ	

พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส	 กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	 พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย	 พีธีทางสงฆ์ 

และพิธีการทางศาสนา	 เช่น	 ท�าบุญตักบาตร	 รับศีลรับพรให้เกิดศิริมงคล	 เป็นโอกาสดีได้พบปะ 

ครั้งส�าคัญของทุกฝ่ายในรอบปี	 เพื่อไถ่ถามทุกข์สุขแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และความคิดเห็น	

บรรยากาศแห่งความสนิทสนมรักใคร่สามัคค	ี ร่วมมือกันท�ากิจกรรมเพื่อสาธรณะประโยชน์	 และ/หรือ	

กิจกรรมการกุศล	 เอื้ออาทรต่อสังคม	 เช่น	 การบริจาคโลหิต,	 การมอบทุนการศึกษา,	 การซื้อ-ขาย

ผลผลิต	และผลิตภัณฑ์	ฯลฯ	

	 นอกจากนั้น	 ผู้น�าสหกรณ์ต่างมาพบกันได้พูดคุยเจรจาเพื่อประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่าย

ทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์	 เกิดความร่วมมือช่วยเหลือ/สนับสนุน/สร้างความเข้มแข็งให้แก่กันและกัน	

ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนากิจการสหกรณ์ไปสู่ความส�าเร็จยิ่ง	 ๆ	 ขึ้น	 จุดมุ่งหมายส�าคัญ	 เพื่อให้เกิด

การส่งเสริมอาชีพ/สร้างรายได้เพิ่ม	 และคุณภาพชีวิตที่ดี	 แก่มวลสมาชิก	 โดยยึดหลักการ	 อุดมการณ์ 

และวิธีการสหกรณ์	 ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือกันและกัน	 น้อมน�าแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง	เป็นแนวทางการด�ารงชีวิต	เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข	อยู่ดี	กินดี	มั่นคง	ยั่งยืน	ไปด้วยกัน		

เรวัตร : ภาพ/บทความ
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	 นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 ประธานกรรมการ

สันนิบาตสหกรณ ์แห ่ งประเทศไทย	 เป ็นประธาน 

พิธีเปิดงานครบรอบ	 60	 ปี	 แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูเชียงใหม่	จ�ากัด	โดยนายสุทัศน์	ประสาธน์สุวรรณ์	

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่	 จ�ากัด	

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน	 เพื่อแสดงความ

ยินดีกับสมาชิกทุกท่าน	 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม	่

จ�ากัด	 เป ็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงเติบโตขึ้น 

ตามล�าดับ	 จนถึงปัจจุบันมีสมาชิก	 33,601	 คน	 และมีทุน

ครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

ด�าเนินการถึง	 23,300	 ล้านบาทเศษ	 ถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทส�าคัญ	 ในการพัฒนาระบบ 

เศรษฐกิจตั้งแต่ฐานราก	 และอยู่เคียงข้างสมาชิกมาอย่างยาวนาน	 บนพื้นฐานการช่วยเหลือตนเอง	

และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ตลอดระยะเวลา	 6	 ทศวรรษที่ผ่านมา	 สร้างประสบการณ์ 

ความแข็งแกร่ง	และความมั่นคงให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่	จ�ากัด

	 ทั้ งนี้ 	 ยังช ่วยแก ้ป ัญหาทางด ้านการเงิน	 เศรษฐกิจแก ่สมาชิก	 รวมทั้งท�ากิจกรรม 

เพื่อสาธารณประโยชน์ตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างเสมอมา	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่	 จ�ากัด	 

จึงถือเป็นองค์กรที่มีพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง	 

ดังค่านิยมที่ว่า “มั่นคง มั่นใจ ก้าวไกลสู่สากล”

	 โอกาสนี้	 นายเจดีย์	 เดชพันธ์	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต	 34	 รักษาราชการแทนผู ้อ�านวยการฯ	 พร้อมด้วย	 นางฉวีวรรณ	 ตุนาโป่ง	 ผู ้อ�านวยการ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	 และบุคลากรทางการศึกษา	 ร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ	 60	 ปี	 

แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม	่จ�ากัด	ณ	ห้องประชุมเอื้องค�าหลวง	สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูเชียงใหม่	

	 มนัญญาโชว์ผลงานความก้าวหน้าผลักดันให้สหกรณ์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์จ�าหน่าย

ผลผลิตการเกษตร	 และสินค้าปลอดภัยสู่ผู้บริโภค	 เชิญนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชม

นิทรรศการและตัวอย่างสินค้าเกษตรจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่วางจ�าหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต

สหกรณ์	 เน ้นจ�าหน่ายสินค้าข ้าว	 ไข ่ไก ่	 นม	 ผักผลไม้และอาหารแปรรูป	 พร้อมเดินหน้า 

ผลักดันตั้งซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์เพิ่มอีก	98	แห่ง	

	 พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 พร้อมคณะรัฐมนตรี	 เยี่ยมชมนิทรรศการ 

ความก้าวหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์	 โดยมีนางสาวมนัญญา	 ไทยเศรษฐ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 พร้อมด้วยนายอนันต์	 สุวรรณรัตน์	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์

นายวิศิษฐ์	 ศรีสุวรรณ์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ	์ และตัวแทนสหกรณ์การเกษตรให้การต้อนรับ	

ณ	 บริเวณหน้าตึกนารีสโมสร	 ท�าเนียบรัฐบาล	 ซึ่งโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์	 เป็นนโยบาย 

ของนางสาวมนัญญา	 ไทยเศรษฐ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ที่ได้ริเริ่ม 

ให้พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นจุดจ�าหน่ายสินค้าเกษตรของสหกรณ์ที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่าง	 ๆ	 เช่น	

ข้าวสาร	นม	ไข่ไก	่ผักผลไม	้อาหารแปรรูป	และเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าสหกรณ์

ได้มากขึ้น	 และผลักดันให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจ�าหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 

ในราคาที่เป็นธรรม		ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์	

	 ทั้งนี้	 ได้มีการน�าร่องเปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์แห่งแรก	ณ	 ร้านสหกรณ์พระนคร	 จ�ากัด	

กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	30	ตุลาคม	2562	ตามแนวคิด	“สด สะอาด ปลอดภัย”	Fresh	From	

Farm	 by	 Co-op	 สดจากฟาร์มถึงมือคุณ	 เป็นการขับเคลื่อนนโยบาย	 “ตลาดน�าการผลิต”

ภายใต ้ความร ่วมมือระหว ่างเครือข ่ายสหกรณ์ผู ้ผลิต	 ให ้มีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการ 

รวบรวม	 แปรรูป	 พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก	 ให้สอดคล้องกับ																		

ความต้องการของตลาดเชื่อมโยงไปสู่ผู ้บริโภค	 ผ่านร้านค้าสหกรณ์ที่ท�าหน้าที่เป็นจุดจ�าหน่าย 

และกระจายสินค้าโดยตรงถึงผู้บริโภค	

	 การด�าเนินการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์	 ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

จนถึงปัจจุบันสามารถเป็นช่องทางตลาดให้กับสินค้าจากเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิต	 และเปิดโอกาสให้ 

ผู้บริโภคในเมืองหลวงสามารถเข้าถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ	ของเกษตรกร	 โดยได้เลือกซื้อสินค้า 

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

ที่มีคุณภาพ	 ปลอดภัย	 มีมาตรฐาน	 ประกอบด้วย	 กลุ ่มสินค้าข้าวสาร	 ไข่ไก่	 ผลิตภัณฑ์นม 

กาแฟ	 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป	 ผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป	 ผักและผลไม้	 จากเครือข่ายสหกรณ์ 

และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้	 ไม่น้อยกว่า	 17	 แห่ง	 ส�าหรับสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ	

ได้แก่	ข้าวหอมมะล	ิทุ่งกุลาร้องไห้		ไข่ไก่เบอร์	1		กล้วยหอมทองสด	รวมทั้งผักและผลไม	้								

	 แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ในป	ี 2563	 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

มีแผนพัฒนาร้านค้าสหกรณ์ที่มีความพร้อมสามารถขยายผลให้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ	์ โดยมี

สหกรณ์สนใจและประสงค์เข้าร่วมด�าเนินการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์	จ�านวน	98	แห่ง	ใน	42	จังหวัด	

โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะด�าเนินการพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

และส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและร้านค้าสหกรณ์	 เพื่อผลักดันให้สหกรณ์

เป็นศูนย์รวบรวมและจ�าหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์	 บริการ 

แก่ประชาชน	ในราคาที่เป็นธรรมอย่างทั่วถึงต่อไป
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