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ปรเมศวร์ แนะหลักคิดด้านกฎหมาย
ผนวกหลักการสหกรณ์ แก้ปัญหา ปากท้องสมาชิก

ในช่วงวิกฤตโรคโควิด-19

อ่ำนต่อหน้ำ 14 อ่ำนต่อหน้ำ 15

ขบวนการสหกรณ์พร้อมเป็นกองหนุน
ส่งเสบียงอาหารถึงบ้าน
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรฯจับมือ
สหกรณ์แท็กซี่กระจายข้าวสาร
สินค้าอุปโภคบริโภคให้คนกรุงเทพฯ
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ปีที่ 20

รมช.มนัญญาเผยมาตรการช่วยบรรเทาหนี้สินสมาชิก
สหกรณ์และสหกรณ์หลังไวรัสโควิด – 19 ระบาด 
กระทบต่อรายได้ของสมาชิกและการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์

รมช.มนัญญาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์ทั่วประเทศ 
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิค – 19 ระบาด คาดรายได้สมาชิกสหกรณ์ลดลง  ธุรกิจสหกรณ์หยุดชะงัก ประสานสหกรณ์
ผ่อนผันการช�าระหนี้และปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิก ให้มีเงินเหลือใช้จ่ายในครอบครัว พร้อมเจรจาธ.ก.ส. ขยายเวลาช�าระหนี้ 
ให้กับสหกรณ์ เพื่อให้มีสภาพคล่องในการด�าเนินธุรกิจและสามารถดูแลการประกอบอาชีพของสมาชิก จนกว่าสถานการณ์ 
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ            
 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวถึงมาตรการช่วยเหลือ                  
บรรเทาภาระหนี้สินของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยรวม ประชาชนมีรายได้ลดลง และไม่เพียงพอต่อการครองชีพ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ผลักดันแนวคิด ช่วยเหลือสมาชิก สหกรณ์ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  
ไม่มุ่งเน้นก�าไร เพื่อให้ผ่านวิกฤติโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน
 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) กล่าวว่า หลังเกิด 
โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบกับประชาชนคนไทยทั่วประเทศ และกระทบกับขบวนการ
สหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจได้พยายาม หาทางช่วยเหลือสมาชิกในทุกด้าน ล่าสุดทางฝ่ายวิชาการ
สถาบันพิทยาลงกรณ์ ได้ผุดหลักสูตรเรียนวิชากฎหมายผ่านการลงทะเบียน เรียนทางออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
หรือเสียค่าใช้จ่ายแค่ค่าลงทะเบียน

ขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศพร้อมเป็นกองหนุนส่งเสบียงอาหาร ทั้งข้าวสาร 
ไข่ไก่ นม ผักผลไม้ และอาหารแปรรูปให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ ระหว่าง
หลบภัยโรคโควิด–19 ระบาด เพื่อรอสถานการณ์คลี่คลาย ขณะที่ทางชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจับมือสหกรณ์รถแท็กซี่ เปิดรับออเดอร์
ผ่านแอป Co-op Click สั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งข้าวสาร นม UHT  
ปลากระป๋อง กาแฟ น�้าปลา น�้าตาลและน�้าดื่ม พร้อมจัดส่งถึงหน้าบ้าน  
ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

จากวิกฤตต้มย�ากุ้ง ถึง โรคโควิด-19 สหกรณ์จะปรับตัวอย่างไร
เมื่อปี พ.ศ. 2540 ทุกท่านคงจ�ากันได้ ถึง วิกฤตเศรษฐกิจที่ประเทศไทยและประชาชนคนไทยได้ประสบกันมา ประเทศไทยได้เกิดวิกฤตต้มย�ากุ้ง เศรษฐกิจไทยตกต�่า ท�าให้บริษัทที่จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ ทยอยปิดตัวเอง เลิกจ้างพนักงานเป็นจ�านวนมาก เกิดปัญหานายทุนล้มบนฟูก ฟองสบู่แตก ท�าให้รัฐบาลขณะนั้นต้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(IMF) เพื่อขอกู้เงินมาฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ คนไทยทุกคนต้องจ�าใจเข้าสู่ยุคการรัดเข็มขัดตนเอง ชักหน้าไม่ถึงหลัง ธนาคาร บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการต่าง ๆ ทยอยปิดตัวลง 
แล้วท�าไม “สหกรณ์” ยังสามารถด�าเนินงานต่อได้ ถึงแม้ว่าจะถูกผลกระทบบ้างก็ตาม ไม่มีสหกรณ์ใดต้องปิดตัวลงหรือ  เลิกสหกรณ์ เพราะวิกฤตต้มย�ากุ้ง 
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2563 เกือบทุกประเทศในโลกอันสวยงามของเราใบนี้ รวมทั้งประเทศไทย ได้ประสบกับปัญหาที่น่าสะพรึงกลัว การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
หรือโรคโควิด-19 (COVID–19) ที่ท�าให้ประชาชนที่ติดเชื้อล้มป่วย และเสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก  ยังไม่มีการค้นพบวัคซีนที่จะป้องกันโรคระบาดนี้ได้อย่างถาวร
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สสท.เปิดตลาดผลไม้ตามฤดูช่วยเกษตรกร
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) 
เปิดตลาดผลไม้ในโครงการจ�าหน่ายผลไม้
ตามฤดูสหกรณ์ไทย (Thailand Coop 
Fruits) หวังช่วยสหกรณ์ภาคการเกษตร
กระจายผลไม้ตามฤดู บรรเทาความเดือดร้อน
จากผลกระทบโควิด-19
 นายปรเมศวร์ อนิทรชมุนมุ ประธานฯ 
สันนิบาตสหกรณ์ฯ เปิดเผยว่า สันนิบาต 
สหกรณ์ฯ ก ่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์



2 ประจำ�วันที่ 1 เมษ�ยน - 31 พฤษภ�คม 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 365

 พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสันห์สกุล รองประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) 
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร (ในคณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ
ชุดที่ 25) ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 ศูนย์การประชุม
รัชนีแจ ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ การประชุมดังกล่าว
เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ สรุปผลการด�าเนินงานสันนิบาตสหกรณ์ฯ 
ตามมาตรา 110 ประจ�าไตรมาส ที่ 2 ทบทวนการจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์และจุลสาร
สันนิบาตสหกรณ์ฯ และการจัดโครงการทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ประจ�าปี 2563

ประชุมคณะอนกุรรมการบริหาร

 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 9/2563 
เพื่อสรุปผลการด�าเนินงานสันนิบาตสหกรณ์ฯ ตามมาตรา 110 ประจ�าไตรมาส 2 เพื่อทราบถึง
แผนงานไตรมาส 3 ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ การด�าเนินโครงการจ�าหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลของ
สหกรณ์ไทย การช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกองค์การ ICA ประจ�าปี 2563 รายงานผลการด�าเนินงาน
ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส การจัดโครงการอบรมและการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานฝึกอบรม ไตรมาส 4 
ผลการประชุมคณะกรรมการวิชการ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 ศูนย์การประชุม
รัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

ประชุมคณะกรรมการ สสท.

ประชุม คณะกรรมการวิชาการสหกรณ์ 
สถาบันพิทยาลงกรณ์

 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. เป็นประธานที่ประชุม คณะกรรมการ วิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์ 
ครั้งที่ 1/2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งคณะท�างานด้านวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์ เพื่อประโยชน์
ในด้านการพัฒนาการบริหารงาน ในด้านการฝึกอบรมทางวิชาการแก่สหกรณ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
 ทั้งนี้ สถาบันพิทยาลงกรณ์ ได้ท�าแบบส�าเร็จผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covic -19 ที่สหกรณ์สมาชิก
ได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ ผ่านสื่อ ออนไลน์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สันนิบาตสหกรณ์ส�ารวจจากสหกรณ์สมาชิก 
ท�าให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้เห็นถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นปัญหากับสหกรณ์สมาชิก ได้อย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์มาก สันนิบาต
สหกรณ์ฯ จะน�าข้อมูลต่าง ๆ มาประมวลผลและวิเคราะห์ เพื่อหาบทสรุป ในการน�ามาแก้ไขจุดบกพร่อง หาแนวทางพัฒนาช่วยเหลือ
สหกรณ์ต่อไปในอนาคต และพร้อมช่วยเหลือสหกรณ์ทุกประเภท อย่างเต็มที่

 นายนพดล วรมานะกุล รองประธานฯสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย (สสท.) เป ็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2563 เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานของศูนย์
การประชุมรัชนีแจ ่มจรัส รายงานการฝ ึกอบรมและการปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานการฝึกอบรม ไตรมาส 4 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งที่ 1/2563 ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

ประชุมคณอนกุรรมการ
พัฒนาสหกรณ์

 นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) 
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ (ในคณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาต
สหกรณ์ฯ ชุดที่ 25) ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 
ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายณรงค์ สุขโท้ 
รองประธานอนุกรรมการ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล เลขานุการ นายวิจิตร จะโรจร ผู้ช่วยเลขานุการ 
และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม การประชุมประกอบด้วย 1. การเสนอแผนปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3 
ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ 2. การด�าเนินโครงการจ�าหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลสหกรณ์ไทย (Thailand Coop 
Fruits) ที่จัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2563 และอีกสองครั้งระหว่างวันที่ 15 – 21 
มิถุนายน 2563 และ1 – 5 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการช่วยเหลือสหกรณ์ภาคการเกษตร
ในด้านการกระจายผลไม้ตามฤดูกาล 3. ช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกองค์กร 
ICA ประจ�าปี 2563 4. การรายงานการจัดซื้อระบบ Conference 
Room License 5. การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ�าเดือน
เมษายน 2563 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเรื่องเสนอที่ประชุม
พิจารณา สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนขอรับเงินอุดหนุน
จัดโครงการ พิจารณาแบบก่อสร้างและขออนุมัติก่อสร้างศูนย์แสดง
สินค้าสหกรณ์ไทย และอนุมัติโครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับมูลค้า
มูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์ 4 ภาค

ประชุมคณะอนกุรรมการส่งเสริมสหกรณ์
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สสท.ให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมายสหกรณ์สสท.ประชุมกรรมการผ่านระบบออนไลน์

 จากภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของสหกรณ์ 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ตระหนักถึงภารกิจในการพัฒนาสหกรณ์ จึงได้จัดประชุม 

คณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยชุดที่ 25 ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 22 เมษายน 

2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting

 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณ

คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษา สสท. ที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting 

ในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาในวาระต่าง ๆ ดังนี้

 1.  การจัดฝึกอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์ ได้ตระหนักในหน้าที่ ได้จัดฝึกอบรม  

ในหลักสูตรกฎหมาย ทั้งนี้สหกรณ์ที่สนใจ สามารถ download ข้อมูลจาก YouTube เพื่อศึกษา

หาความรู้ โดยสันนิบาตสหกรณ์ฯ ยินดีให้บริการโดย ไม่สงวนลิขสิทธิ์

 2.  สสท.จะผลักดันเรื่อง หนี้เผื่อสงสัยจะสูญของเก่า ซึ่งเป็นปัญหาที่หลาย ๆ สหกรณ์ 

ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ฯได้ โดยสสท.จะเร่งด�าเนินการต่อไป

 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ 

ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ ่งสมัครศรีกุล ผู ้อ�านวยการ 

นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อ�านวยการ สันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะ 

ผู้บริหารจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโยธร จ�ากัด 

และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัท รอยัล

 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ได้ด�าเนินการ 

ฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยได้รับ

ความอนุเคราะห์จากส�านักงานเขตดุสิดในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ 

มาฉีดพ่นน�้ายาฆ่าบริเวณภายในและภายนอกอาคารศูนย์การประชุม

รัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.)

 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. กล่าวว่า  

วันนี้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้ท�าการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

ฉดีพ่นน�า้ยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (Covid-19)

 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

(สสท.) ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อ�านวยการ นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อ�านวย

การ น.ส.อรนุช กันภัย รองผู้อ�านวยการ นางณัชชา จันทร์สนิท รองเลขาธิการ

สถาบันพิทยาลงกรณ์ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ที่ปรึกษา นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ 

ที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สันนิบาตสหกรณ์สหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วม

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อก�าหนดรูปแบบของแบบส�ารวจความคิดเห็นทางอิเลคทรอ

นิกส์ ผ่านเครือข่ายสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้รับสหกรณ์ต่าง ๆ และข้อเสนอ 

ที่ต้องการให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้บริการแก่สหกรณ์ในอนาคต ณ ห้องรับรอง  

ชั้น 2 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส

ก�าหนดแบบส�ารวจความคิดเห็นสก. 
ในภาวะโรคโควิด-19

ปอร์ซเลน จ�ากัด จังหวัดสระบุรี ในโอกาสเดินทางเข้าพบและขอค�าปรึกษาด้านกฎหมายทางด้าน

สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์สามารถปฏิบัติตามและด�าเนินกิจงานให้เป็นไประเบียบข้อบังคับของสหกรณ์

ต่อไป

บริเวณส�านักงานและห้องพักทุกชั้นทุกห้อง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากส�านักงานเขตดุสิตที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ 

มาท�าการฉีดพ่น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 

 “เมื่อเปิดท�าการให้เข้าพัก จะได้สร้างมั่นใจแก่ทุก ๆ ท่าน หลังจากนี้ต้องติดตามดูมาตรการทางรัฐบาลว่า 

จะด�าเนินการต่อไปอย่างไร ทางสันนิบาตสหกรณ์ฯก็จะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ก็ขอให้พี่น้องสหกรณ์ 

ทุกท่านระมัดระวังใส่ใจตนเอง ใส่ใจคนรอบข้างด้วยความไม่ประมาท ก็จะช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด-19 ได้”
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อุบลฯ พิจารณาอนุมัติเงินกู้ กพส. เพิ่มเติม 13.50 ล้านบาท ใช้เป็นทุนหมุนเวียนแก่สมาชิก 

 นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5 ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ ส�านักงานสหกรณ์ 
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู ้กองทุนพัฒนา 
สหกรณ์ให้กับสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ
ให้กับสมาชิกได้กู ้ยืม จัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย รวบรวมผลผลิต 
จากสมาชิก และลงทุนในทรัพย ์สินของสหกรณ์ โดยในปีนี้ 

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์รวมทั้งหมด 233.08 ล้านบาท ประกอบด้วย
เงินกู้  ตามโครงการปกติ 160 ล้านบาท และโครงการพิเศษ 73.08 ล้านบาท และคณะอนุกรรมการ 
ได้พิจารณาอนุมัติเงินให้สหกรณ์กู้ยืมไปแล้ว  78  แห่ง จ�านวนเงิน 165.09 ล้านบาท คงเหลือ 67.99 ล้านบาท
  ซึ่งการประชุมวันนี้ คณะอนุกรรมการได้พิจารณาอนุมัติเงินกู ้เพิ่มเติมให้กับสหกรณ์เป็นเงิน 
ทั้งหมด 13.50 ล้านบาท โดยอนุมัติเงินกู้ตามโครงการปกติให้กับสหกรณ์ จ�านวน 8 สหกรณ์ เป็นเงิน 
13.30 ล้านบาท และโครงการพิเศษ จ�านวน 1 สหกรณ์ เป็นเงิน 2 ล้านบาท

 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวปรานอม จันทร์ใหม่  
ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์ ประชุมหารือร่วมกับนายสุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้อ�านวยการโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการท�านาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และนางสาวลัดดา วิริยางกูร ที่ปรึกษาโครงการฯ ถึงแนวทางในการ 
ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการท�านาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Thai Rice NAMA) ซึ่งจะเป็นโครงการน�าร่องที่จะพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากการท�านา 
โดยมุ ่งเป้าปรับเปลี่ยนแนวคิดรูปแบบการท�านาในปัจจุบันไปสู ่การท�านาแบบยั่งยืนที่สามามรถลดการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย โดยจัดอบรมเกษตรกรให้ความรู ้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและลดโลกร้อน และมีมาตรการจูงใจสนับสนุนให้เกษตรกร 100,000 ครัวเรือนในพื้นที่
ชลประทานภาคกลาง 6 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี และสุพรรณบุรี ได้ท�านา
แบบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลิตข้าวที่ได้มาตรฐานการผลิตข้าวที่ยั่งยืน (GAP++) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีในการด�าเนินงานให้เป็นไปตามที่เป้าหมายก�าหนด รวมทั้งส่งเสริม 
การใช้พื้นที่ ท�านาให้สม�่าเสมอ ลดการใช้น�้า มีการจัดการปริมาณพื้นที่ให้เหมาะสมโดยการใช้เลเซอร์ รวมทั้ง
วางระบบในการจัดการตอซัง เพื่อลดการเผาท�าลาย ซึ่งจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและการเกิดมลพิษ โดยมี 
กรอบระยะเวลาในการด�าเนินงาน 5 ปี   
 โอกาสนี้ ที่ประชุมได้มีการเสนอแนวคิดในการพัฒนามาตรฐานการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนให้กับสมาชิก
สหกรณ์ ซึ่งจะต้องมีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินทุน
ให้เกษตรกรได้น�าไปใช้ปรับปรุงกระบวนการปลูกข้าวแบบลดโลกร้อน โดยจะคัดเลือกพื้นที่สหกรณ์ต้นแบบ
เพื่อเชื่อมโยงกับแปลงสาธิตของโครงการฯ สร้างโมเดลให้เกิดการเรียนรู้ มีกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวยั่งยืน
และข้าวรักษ์โลก เน้นกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์ภาคการเกษตร และน�าระบบสหกรณ์เข้ามาบริหารจัดการ
แปลงข้าว รวมถึงการเชื่อมโยงไปสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ต้นน�า้ 
ของการผลิตข้าวยั่งยืนและข้าวรักษ์โลก จัดท�าแปลงสาธิต ด�าเนินการแบบรวมเป็นกลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์หารือผู้เชี่ยวชาญองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน
เตรียมหนนุสมาชิกสหกรณ์ปลูกข้าวลดโลกร้อนเพื่อพัฒนาให้ยั่งยืน

ส่งเสริมและเกษตรกรต้นแบบเป็น ผู้ถ่ายทอดความรู้การปรับพื้นที่นาด้วยระบบเลเซอร์ เพื่อให้บริการ 
แก่สมาชิกภายในกลุ่มและพื้นที่ใกล้เคียง 2. กลางน�้า การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังเก็บเกี่ยว มีการ 
เชื่อมโยงและบริการเกี่ยวข้าว จัดการฟางและตอซัง 3. ปลายน�้า การเชื่อมโยงการตลาด สนับสนุนสหกรณ์
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าข้าว เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร รวมถึงการเชื่อมโยงตลาดโดยการจับคู่กับโรงสี
และผู้ค้าข้าว โดยได้เสนอความเห็นให้คัดเลือกกลุ่มสหกรณ์ที่จะน�าร่องก่อน 2 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท 
และจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะต้องมีการสร้างความเข้าใจกับสหกรณ์ถึงแนวทางการด�าเนินงานให้กับ 
ตัวแทนสหกรณ์ เพื่อจะได้กลับไปประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเห็นความส�าคัญและเข้าร่วม 
โครงการนี้ ผลดีต่อเกษตรกรและภาคการเกษตรจะเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
ต่อไร่ และมีการใช้ทรัพยากรที่คุ ้มค่า ส่งผลต่อคุณภาพข้าวที่ได้จะมีคุณภาพดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ภาคการเกษตรกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  
ได้ร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของข้าวไทยในเวทีโลกด้วย

สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรพนา  จ�ากัด 
“ด�าเนนิธุรกิจรวบรวมและแปรรูปสินค้าสุกร”

 จากแนวความคิดที่ต้องการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกผู้เลี้ยงสุกรให้มีรายได้อย่างยั่งยืน โดยช่วยเหลือสมาชิก ในเรื่องของราคาสุกร 
เนื่องจากราคาสุกรขึ้นลงตามท้องตลาด พ่อค้าคนกลางอาจเข้ามามีบทบาทท�าให้สมาชิกไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องของราคาสุกร สหกรณ์ 
ส่งเสริมเกษตรกรพนา จ�ากัด ตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ 6 ต�าบลไม้กลอน อ�าเภอพนา จังหวัดอ�านาจเจริญ เหมาะแก่การด�าเนินธุรกิจ เนื่องจาก 
การคมนาคม ขนส่งสะดวก สามารถบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้ดี ทั้งนี้ สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรพนา จ�ากัด ยังได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2561 เพิ่มเติม (งบกลางปี) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จ�านวนเงิน 
1,216,600 บาท จ�านวน 2 รายการ คือ รถบรรทุกห้องเย็น จ�านวน 1 คัน จ�านวนเงิน 810,000 บาท ห้องเย็น ขนาด 10 ตัน จ�านวน 1 ห้อง 
จ�านวนเงิน 406,600 บาท และได้เข้าร่วมโครงสร้างคลัสเตอร์สินค้าปศุสัตว์(สุกร) จังหวัดอ�านาจเจริญ ในปี พ.ศ. 2562 สหกรณ์มีผล 
การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องและใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ สหกรณ์ฯ ให้กับสมาชิกน�าผลผลิตที่ได้ มาจ�าหน่าย 
ที่สหกรณ์ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการตลาดให้กับสมาชิก จุดแข็ง สหกรณ์ฯ มีแหล่งเงินทุน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแปลงใหญ่  
มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออกบริการในการจับสุกรส่งให้กับสหกรณ์ สมาชิกสามารถผลิตสุกรที่มีคุณภาพ มีโรงช�าแหละ และลูกค้าเขียงสุกร 
เพื่อระบายสุกรของสมาชิกผู้เลี้ยงสู่ตลาดได้อย่างสม�่าเสมอ มีอุปกรณ์ในการแปรรูปเนื้อสัตว์ครบถ้วน มีอ�านาจในการต่อรอง ในการซื้อสินค้า 
มาจ�าหน่ายและสามารถจ�าหน่ายในราคาถูกกว่าคู ่แข่งทางการตลาด สหกรณ์ฯ มีแผนรวบรวมและแปรรูปเดือนละ 7.2 ตันสามารถ 
รวบรวมผลผลิตได้เฉลี่ย เดือนละ 7.8 ตัน มูลค่าเฉลี่ย 501,124 บาท และแปรรูปเพื่อจ�าหน่ายเฉลี่ยเดือนละ 7.6 ตัน มูลค่าเฉลี่ย 614,913 บาท 
ซึ่งท�าได้มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้
 จากการด�าเนินงานดังกล่าว ได้มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานที่สหกรณ์ฯ อย่างต่อเนื่อง สร้างความภาคภูมิใจในฐานะคนสหกรณ์ 
ที่สามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านการผลิต และด้านการตลาดให้แก่สมาชิก 

บทความ : ภัทรนันท์  ค�าภา/นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการ
ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการ
ในสังกัดด�าเนินการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อเป็นการยกย่อง 
ประกาศเกียรติคุณและเผยแพร ่ผลงานดีเด ่นให ้เป ็นที่ประจักษ ์ 
ต่อสาธารณชน ตลอดจนเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงาน 
ด้านการเกษตร โดยในปี 2563 นี้ มี สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จ�านวน  
7 สหกรณ์ ได้แก่
 1. สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรล�าพระเพลิง  
จ�ากดั จ.นครราชสมีา
 2. สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จ�ากัด จ.นครราชสีมา
 3.  สหกรณ์นิคม ได ้แก ่ สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จ�ากัด 
จ.อุตรดิตถ์
 4.  สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ�ากัด 
จ.ภูเก็ต
 5.  สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
จ�ากัด จ.เชียงใหม่
 6.  สหกรณ์บริการ ได้แก่ สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จ�ากัด  
จ.สงขลา
 7.  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่อง 
จ�ากัด จ.เพชรบุรี



5ประจำ�วันที่ 1 เมษ�ยน - 31 พฤษภ�คม 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 365

 นายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 พร้อมด้วย ผู้แทนชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด  ผู้แทนชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมศุลกากร จ�ากัด ตลอดจนบุคลากรส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ร่วมมอบเครื่องบริโภค 
ได้แก่ นมยูเอชที ข้าวสาร น�้ามันพืช น�า้ปลา บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป ปลากระป๋อง  น�้าดื่ม  เกลือทะเล ให้กับสมาชิกสหกรณ์
ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ  สหกรณ์เคหสถานชุมชนรวมใจไผ่สิงโต จ�ากัด  เขตคลองเตย จ�านวน  105 ราย  
ตามโครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งก�าลังใจสู้ภัย Covid-19” โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากชุมชน 
ช่วยจัดระเบียบในการรับมอบของแก่สมาชิกสหกรณ์ให้มีระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19

ส่งมอบความห่วงใย ส่งก�าลังใจ
สู้ภัยโรคโควิด-19 จุดที่ 4

 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอ�านาจเจริญ 
พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ�านาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง 
ปลัดจังหวัดอ�านาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะ
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ�านาจเจริญ ร ่วมกัน 
เปิดตู้ชาวอ�านาจปันสุข ณ บริเวณประตูทางเข้าด้านหลัง
ศาลากลางจังหวัดอ�านาจเจริญ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
และผู ้ ได ้รับผลกระทบจากการแพร ่ระบาดของโรค 
โควิด-19 

‘ตู้ชาวอ�านาจปันสุข’ แบ่งปันน�้าใจ
สู้ภัยโรคโควิค-19

 นายสุวิช น ้อยอิ่ม ผู ้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่  2 พร ้อมด้วย 
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด พันเอก(พิเศษ) 
ฉัฐนรา  เนตินาวิน ประธานกรรมการชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ผู ้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ 
บริษัท ทีโอที จ�ากัด ผู้แทนสหกรณ์บริการพนักงานกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ไทย จ�ากัด ตลอดจนบุคลากรส�านักงาน 
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ร่วมกันมอบเครื่องบริโภค ได้แก่ นมยูเอชที ข้าวสาร น�า้มันพืช น�้าปลา 
บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป ปลากระป๋อง น�้าดื่ม เกลือทะเล ให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อ 
เชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งวันนี้ (14 พ.ค. 63) มอบให้กับชุมชนสหกรณ์ 2 แห่ง ช่วงเช้า เวลา 09.30 น. ณ สหกรณ์ 
เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัยบางบัว เชิงสะพานไม้ 1 จ�ากัด เขตหลักสี่ จ�านวน 164 ราย ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น.  
มอบให้กับสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงพหลโยธิน 32 จ�ากัด เขตจตุจักร จ�านวน 136 ราย ซึ่งมีผู้ป่วยติดเตียง
ด้วย ตามโครงการ “สายใยนมไทย เดนมาร์ค ส่งก�าลังใจสู้ภัย Covid-19” โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ได ้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากร 
ของส�านักงานเขตหลักสี่ และส�านักงานเขตจตุจักร ช่วยจัดระเบียบในการรับมอบของแก่สมาชิกสหกรณ์ให้มี 
ระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ส่งมอบความห่วงใย ส่งก�าลังใจสู้ภัยโรคโควิด-19

 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมเปิด “ตู ้ป ันสุข” ณ บริเวณหน้าส�านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม                        
โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการขยายผลตามโครงการตู้ปันสุข THE PANTRY OF SHARING ที่ได้ด�าเนินการมาแล้ว 
ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งที่จังหวัดมหาสารคาม จะด�าเนินการภายใต้แนวคิด “เรารักมหาสารคาม 
เราจะผ่านวิกฤติโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน” กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สังคมเกิดการแบ่งปัน  
โดยน�าสิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มีในบ้าน มาบริจาคโดยวางใส่ไว้ในตู้ปันสุขนี้  ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือ
กันระหว่างส�านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้จัดกิจกรรม 
ตู้ปันสุขนี้  มีสหกรณ์น�าร่อง 3 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จ�ากัด สหกรณ์การเกษตร
วาปีปทุม จ�ากัดและสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จ�ากัด ได้น�าตู ้ปันสุขมาตั้ง ณ บริเวณด้านหน้าส�านักงาน 
สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จากนั้นจะขยายผลไปยังสหกรณ์หลักระดับอ�าเภออีก 13 อ�าเภอของจังหวัดมหาสารคาม 
น�าตู้ปันสุขไปตั้งไว้ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอ�าเภอทุกแห่งต่อไป
 นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงศ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า หลักการด�าเนินงานของสหกรณ์ 
นอกเหนือจากการช่วยเหลือสมาชิกแล้วยังต้องให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคมด้วย เพื่อความผาสุกของส่วนรวม 
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สหกรณ์แต่ละแห่งได้น�าเงินทุนสาธารณประโยชน์ซึ่งได้จัดสรรจากก�าไรสุทธิประจ�าปี 
มาใช้ในการจัดหาตู้ปันสุขและจัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมาใส่ไว้ในตู้ดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้มีการน�าผลผลิต
ของสหกรณ์ อาทิเช่น ข้าวสารบัววิชัย จากสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จ�ากัด ผักผลไม้ปลอดสารพิษ จากสหกรณ์
การเกษตรวาปีปทุม จ�ากัด ไข่ไก่ จากสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จ�ากัด มาใส่ไว้ในตู้ปันสุขนี้เพื่อแบ่งปัน 
ให้แก่คนในชุมชน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความพร้อมและมีจิตศรัทธาในการเป็นผู้ให้ ขอเชิญชวนให้ร่วมกัน
น�าข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของเครื่องใช้มาร่วมแบ่งปันในตู้ปันความสุขที่ได้ตั้งไว้บริเวณด้านหน้าส�านักงานสหกรณ์
จังหวัดมหาสารคามได้ตลอดเวลาอีกด้วย

ส�านกังานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคามเปิด “ตู้ปันสุข” 
จัดหาอาหารเครื่องอุปโภคบรโิภคมาแบ่งปันให้คนในชุมชน

 ในการนี้  นายทวีภัทร  เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ พร้อมบุคลากรในสังกัดได้น�าเครื่องอุปโภค 
บริโภค เช่น บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป ไข่ไก่ น�้ามันพืช นม ยาสีฟัน น�้ายาล้างจาน กระดาษช�าระ และขนม มาเติม 
ตู้ปันสุข และได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดน�าสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน 
มาใส่ไว้ในตู้ชาวอ�านาจปันสุข เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

 นายจรัล เอี่ยมส�าอางค์ ประธานกรรมการด�าเนินการ ช.ส.ค. พร้อมด้วย นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ 

นายปรเมศวร ์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการด�าเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห ่งประเทศไทย (สสท.)  

และพลต�ารวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.)  

ตลอดจนคณะที่ปรึกษา และผู ้เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงผลกระทบของการด�าเนินกิจการสหกรณ์ในการพิจารณา 

ร่างกฎกระทรวง จ�านวน 7 ฉบับ ต่อนายชนิสร์ คล้ายสังข์ ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และได้รับเกียรติ

จากธนาคารแห่งประเทศไทย, กระทรวงการคลัง ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งผู ้แทนมาเข้าร ่วมรับฟังรายละเอียดและข้อเสนอแนะจากขบวนการสหกรณ์  

ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพมหานคร



ประจำ�วันที่ 1 เมษ�ยน - 31 พฤษภ�คม 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 3656
   

 

 นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร โดยมีนายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย 
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมส�านักงานสหกรณ์ 
จังหวัดยโสธร
 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร กลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุม 
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู ้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดจังหวัดยโสธร มีนางสาวสิริมา วัฒโน  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยนายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์ 
จังหวัดยโสธร และคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานราชการ และผู ้แทนสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ โดยมีวาระที่ส�าคัญเพื่อพิจารณาค�าขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ มีจ�านวนสหกรณ์ 
ที่ยื่นขอกู้จ�านวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรทรายมูลจ�ากัด สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จ�ากัด สหกรณ์
การเกษตรค้อวัง จ�ากัด สหกรณ์ปศุสัตว์ดงยาง จ�ากัด  รวมจ�านวนเงินกู้ทั้งหมด 12 ล้านบาทเศษ โดยวัตถุประสงค์ 
ในการกู้เงินของสหกรณ์ทั้ง 4 แห่งครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกกู้เพื่อน�าไปประกอบอาชีพทางการเกษตร และเพื่อจัดหาสินค้า 
มาจ�าหน่ายให้กับสมาชิก 
 ทั้งนี้ สหกรณ์ที่ได้ยื่นค�าขอกู ้เงินกู ้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จะได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ 
พิจารณาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่ก�าหนดของการยื่นกู้ สหกรณ์ 
จะต้องน�าเงินกู้ไปใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ สมาชิกจะต้องได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ สร้างอาชีพการเกษตร 
ให้กับสมาชิก และสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ สหกรณ์จะต้องเป็นที่พึ่งให้กับสมาชิก เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา 
สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก สร้างงาน สร้างอาชีพอย่างมั่นคงต่อไป

ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 

ยโสธร พิจารณาเงินกู้ กพส. 12 ล้าน 
ส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้กับสมาชิก

สหกรณ์อย่างมั่นคง

 นายจุตพจน์  ปิยัมปุตระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  พร้อมด้วยนายยุทธนา  แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง  
พบปะ เยี่ยมเยียน การจ�าหน่ายผลผลิตมังคุดออนไลน์ โดยไลน์สดผ่านเฟสบุ๊ค  ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จ�ากัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19  จาก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ท�าให้เกษตรกรประสบ 
กับปัญหาการน�าผลผลิตไปจ�าหน่ายนอกพื้นที่ 
 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�าเนินการขับเคลื่อน 
ด้านการเกษตร โดยใช้ระบบตลาดน�าการผลิต และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด�าเนินการขับเคลื่อนการตลาดสินค้าเกษตร
ออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ยกระดับสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี ส่งผลให้เกษตรกรกระจายผลผลิตในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมา รวมถึงขยายฐานกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้น
อย่างไม่จ�ากัด เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตรที่ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถน�าเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ
จากเกษตรกรสู ่ผู ้บริโภคโดยตรง ในส่วนของส�านักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ได้มีการแนะน�าส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาดออนไลน์ไปยังสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร น�าสินค้าและผลิตภัณฑ์จ�าหน่าย 
ในระบบตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของกรมฯ อย่าง www.coopshopth.com  
และเว็บไซต์ shoppee Facebook Line มีสหกรณ์ที่มีพร้อมในระบบตลาดออนไลน์ คือ  สหกรณ์การเกษตร 
เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จ�ากัด สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จ�ากัด และกลุ่มเกษตรกรท�าสวนปากจั่น 
 นายสุพจน์ กรประสิทธิ์วัฒน์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จ�ากัด 
กล่าวว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จนน�าไปสู่มาตรการเข้มงวดต่าง ๆ เพื่อยับยั้งการระบาด  
ทั้งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เคอร์ฟิว ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู ้ปลูกผลไม้ไทย โดยเฉพาะเกษตรกร 
ผู้ปลูกมังคุดในจังหวัดระนอง ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่จะทยอยออกช่วงเดือนเมษายน แต่ผลผลิตส่งออกไม่ได้ รวมทั้ง 
ตลาดในจังหวัดระนองและตลาดภายในประเทศชะลอตัว สหกรณ์ฯ จึงได้รวบรวมผลผลิตมังคุดจากสมาชิกสหกรณ์ 
และเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระนอง เพื่อกระจายไปยังผู้บริโภค ซึ่งการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค 
และสามารถน�าเสนอสินค้าที่มีคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู ้บริโภคโดยตรง และสามารถโต้ตอบกับผู้บริโภคโดยตรง  
คือการไลน์สดผ่านเฟสบุ๊ค ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นจ�านวนมาก โดยทางสหกรณ์จ�าหน่ายมังคุด ในราคา
กล่องละ 220 บาท รวมค่าขนส่ง  (4 กิโลกรัม)   
 ด้านนายธีระพล ภูทองเจริญ  ประธานกลุ่มเกษตรกรท�าสวนปากจั่น  กล่าวว่า กลุ่มฯ ได้ด�าเนินธุรกิจรวบรวม
ผลมังคุดจากเกษตรกรสมาชิกทุกวัน มีการคัดคุณภาพมังคุด โดยจะเริ่มรวบรวมตั้งแต่เช้าของทุกวันเพื่อให้พ่อค้า 
เข้ามาประมูล ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มฯ สามารถรวมรวมมังคุด จ�านวน 10 ตันกว่า ส่งผลให้เกษตรกรสมาชิกขายผลผลิต 
ได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด นอกจากนี้กลุ ่มฯ ยังมีการจ�าหน่ายผลผลิตให้กับผู ้บริโภคโดยตรง ผ่านช่องทาง 
Facebook Line  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคโดยตรงเช่นกัน  

เจสิญา  เกษแก้ว/ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  

ขบวนการสหกรณ์จ�าหน่ายผลผลิตออนไลน์
เพิ่มช่องทางการตลาดยุคโรคโควิด-19

 นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ได้มอบเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู ้แทน 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตาม “โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร” ณ ส�านักงาน
สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 4 ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
เพื่อน�าไปจ่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพและเป็นเงินทุนไว้ใช้จ่าย 
ในครัวเรือน รวม 6 แห่ง ได้แก่ 1. สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จ�ากัด 2. สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จ�ากัด  
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จ�ากัด 4. สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จ�ากัด 5.สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จ�ากัด 
6. กลุม่เกษตรท�าสวนเกาะเกรด็ โดยมสีมาชกิได้รบัประโยชน์ จ�านวน 252 ราย เป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้ 109,321.99 บาท 

สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี มอบเงินชดเชย
ดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร ประจ�าปี 2563

 สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร มอบเงินสนับสนุน 
จัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จ�าเป็นต่อบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จ�านวน 307,500 บาท เพื่อใช้รักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 นายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้แทนขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 
ในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จ�าเป็นต่อบุคลากรทางการแพทย์ 
เพื่อใช้ในรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมาย  
ให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 307,500 บาท
 โดยมีนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และนายสิงหชัย ผ่องบุรุษ หัวหน้าส�านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมรับมอบเงินสนับสนุน  
ที่ห้องนเรนทราทิตย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
 เพื่อด�าเนินการในการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จ�าเป็นต่อบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้รักษาและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นการเอื้ออาทรต่อชุมชน สังคม ของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
ตามหลักการสหกรณ์ ในสภาวะที่สังคมประสบปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อหยุดยั้งการแพร่ 
ระบาดของโรคโควิด-19 ให้หมดไป

“สหกรณ์-กลุ่มเกษตรกรบุรีรัมย์” 
มอบเงินสนับสนนุซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์

รักษาป้องกันโรคโควิด-19
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ติดตามการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาด (งบกลาง) ปี 2560  
ของสหกรณ์การเกษตรตะพานหิน จ�ากัด  

ประชุมออนไลน์

 นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายฐาปนพงศ์ แสงทอง นักวิชาการ
สหกรณ์ช�านาญการ พร้อมด้วยบุคลากรส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร เข้าติดตามการใช้ประโยชน์อุปกรณ์
การตลาด (งบกลาง) ปี 2560 ของสหกรณ์การเกษตรตะพานหิน จ�ากัด ที่ได้รับงบประมาณ ประกอบด้วย  
ฉาง จ�านวน 1 หลัง ขนาด 500  ตัน  มูลค่า 1,680,000 บาท งบประมาณที่สนับสนุน จ�านวน 720,000 บาท 
และเครื่องชั่ง จ�านวน 1 เครื่อง ขนาด 80 ตัน มูลค่า 626,100 บาท งบประมาณที่สนับสนุน จ�านวน  
273,000 บาท เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ โดยสหกรณ์การเกษตรตะพานหิน 
จ�ากัด ได้ใช้เก็บผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าวเปลือก จากโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่า 
เพื่อโดยสถาบันเกษตรกร และโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท�านา

 นายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เป็นประธาน 
ในการประชุมชี้แจงให้กับสหกรณ์ในความส่งเสริม เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
มาตรการเยียวยาของนายทะเบียนสหกรณ์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยในช่วงเช้ามีสหกรณ์ 
ออมทรัพย์เข้าร่วมรับฟัง 79 แห่ง ช่วงบ่าย 20 แห่ง ซึ่งได้รับฟังการชี้แจง และสอบถามข้อปัญหาต่าง ๆ  
และ สสพ.2 จะสรุปปัญหาถาม-ตอบไว้ในเว็บไซต์ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจอีกทางหนึ่งด้วย

 ดร.สุพจน ์  วัฒนวิ เชียร สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  พร ้อมด ้วย 
นายประทีป ชุตินันทกุล ผู ้อ�านวยการกลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
สังกัดส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการด�าเนินงาน 
ของสหกรณ์การเกษตรศรีเมืองใหม่ จ�ากัด เพื่อให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับมาตรการ 
ให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ 
การส�ารวจขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ปั ๊มน�้าพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
การส�ารวจความต้องการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์
และปุ๋ยอินทรีย์) โครงการไฟฟ้าชุมชุน โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิกสหกรณ์/
กลุ ่มเกษตรกร โดยมีคณะกรรมการและผู ้จัดการสหกรณ์ให ้การต ้อนรับ  
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรศรีเมืองใหม่ จ�ากัด อ�าเภอศรีเมืองใหม่  
จังหวัดอุบลราชธานี

มาตรการช่วยเหลือหนี้สิน

 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ มอบหมายให้
นางสาวสุดธารทิพย์ แก้วมงคลศักดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการ ชี้แจง 
และจัดท�าสัญญาเงินกู้และสัญญาค�้าประกันเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ในการผลิตและการตลาด จ�านวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. กลุ ่มเกษตรกรท�านา 
หนองมะแซว จ�านวนเงินกู้ 650,000 บาท 2. กลุ่มเกษตรกรท�านานาผือ 

จัดท�าสัญญาเงินกู้และสัญญาค�า้ประกันเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

 นางสาวศุภลักษณ์ แร ่ เพ็ชร ์  สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ ์  พร ้อมด ้วย 
ว ่าที่  ร.ท.ปุณณกิจ เชาว ์น ้อย ผู ้อ�านวยการกลุ ่มส ่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 
สหกรณ์ ส.ต.ต.หญิงศุภางค์ วันชูเพลา ผู ้อ�านวยการกลุ ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  
นางพัชรินทร์ พรมสา นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการ นางสุกัญญา แน่นอุดร  
นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการ และนางสาวกัญญภา แสนหอม นักวิชาการ 
สหกรณ์ปฏิบัติการ ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ ์ ลงพื้นที่ตามโครงการ  
Kalasin Green Market ณ สหกรณ์การเกษตรก้าวแสน จ�ากัด ต�าบลล�าหนองแสน 
อ�าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ ์ ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ด�าเนินธุรกิจรวบรวม 
ผลผลิตทางการเกษตร (ฟักทอง) จากสมาชิก และส่งจ�าหน่ายให้ ห้างเทสโก้โลตัส 
โรงพยาบาล และตลาดในชุมชน ซึ่งสหกรณ์มีพื้นที่เพาะปลูก จ�านวน 340 ไร่ 
สมาชิก 46 ราย ผลผลิตประมาณ 3 ตัน/ไร่ ผลิต 3 รอบ/ปี ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 
2563 จนถึงปัจจุบัน ผลิตฟักทองได้ประมาณ 30 ตัน โดยท่านผู ้ว ่าราชการ 
จังหวัดกาฬสินธุ ์ (นายชัยธวัช เนียมศิริ) มอบนโยบาย แนวทางในการพัฒนา 
สหกรณ์ เพื่อให้เป็นสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก 
ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และความต้องการของสมาชิก 
ผู ้ผลิตฟ ักทอง ตลอดจนหาแนวทางสนับสนุนงบประมาณให ้กับสหกรณ์  
ขณะเดียวกันท ่านผู ้ว ่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์  ได ้กล ่าวถึงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ 2019 (COVID-19) โดยให้สมาชิก 
สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ 
ทางส�านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้น�าหน้ากากอนามัยที่ร่วมกันจัดท�าโดย
บุคคลากรในส�านักงานฯ แจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมรับฟังนโยบาย 
ในครั้งนี้ด้วย      

ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาพ/ข่าว

จ�านวนเงินกู ้ 500,000 บาท 3. กลุ ่มเกษตรกรท�านาเสนางคนิคม จ�านวนเงินกู ้ 400,000 บาท สัญญาครบก�าหนดช�าระ 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ โดยมีผู้แทนกลุ่มเกษตรกรแห่งละ 2 คน ลงนาม 
ในสัญญาเงินกู้และมีคณะกรรมการด�าเนินการของกลุ่มเกษตรกรทั้งคณะเป็นผู้ค�า้ประกัน

ลงพื้นที่โครงการ
Kalasin Green Market
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 นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร 
มอบหมายให้นางสุรพันธ ์ เสาวภาคสุข นักวิชาการ 
สหกรณ์ช�านาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายกฤษฎ์ จารุชาต  
ผู ้อ�านวยการกลุ ่มส ่งเสริมสหกรณ์ 1 และบุคลากร
ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้ตรวจสอบกิจการ  
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด  
ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางปารณีย์ ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดนครปฐม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม 
เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้สหกรณ์ในจังหวัดนครปฐม จ�านวน 4 แห่ง ที่ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการพิเศษ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์ฯ เป้าหมาย และตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งในการประชุมครั้งนี้  
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู ้ได้ร่วมกันพิจารณาแผนงาน/โครงการของสหกรณ์ และมีมติที่ประชุมร่วมกัน 
ในการอนุมัติเงินกู้ครั้งนี้ให้กับสหกรณ์ทั้ง 4 แห่ง วงเงินรวม 20.40 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์น�ามาเป็นทุนหมุนเวียน  
ในการด�าเนินธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ที่สหกรณ์ขอกู้เงินต่อไป ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
ความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ส�าหรับสถานที่ราชการด้วยแล้ว  
ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 4/2563 เรื่องมาตรการยับยั้งการระบาดภาพในประเทศ
ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน พร้อมทั้งให้รับข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือจากกลุ่ม line PR COVID-19 นครปฐม  
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

 นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 
เข้าร่วมงานแถลงข่าว โครงการสินค้าสหกรณ์กระจายสู่ชุมชน สู้ภัยโรคโควิด-19 (COVID-19) โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด สหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จ�ากัด  
และขบวนการสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมมือกัน จัดท�าโครงการขึ้น เพื่อเปิดช่องทางในการจ�าหน่าย
สินค้าสหกรณ์ โดยให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด เป็นตัวขับเคลื่อนในการรวบรวมผลผลิต 
จากเกษตรกรทั่วประเทศ และจ�าหน่ายสินค้าของสหกรณ์ในฐานะเป็นศูนย์กระจายสินค้า (CDC) เพื่อบริการสินค้า
สหกรณ์ให้กับประชาชนในช่วงวิกฤติโรคโควิด-19 (COVID-19) ระบาด ซึ่งสามสารถเข้าชมสินค้าทางเว็บไซด์ CO-OP 
Click ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด ทั้งนี้ในการจัดขนส่งสินค้าจะมีช่องทางในการจัดส่งสินค้า  
โดยใช้รถแท็กซี่ในขบวนการสหกรณ์เป็นผู้จัดส่งสินค้า ซึ่งเป็นราคาที่ประหยัดและยุติธรรม ณ ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ช่องทางจ�าหน่ายสินค้าช่วงโควิด-19 
ของสินค้าสหกรณ์

 นายธนรัฐ โคจรานนท์ สหกรณ์จังหวัดสตูล ได้ร่วมพิธีมอบ
และสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก 
เชื้อไวรัสโคโรนา-19 (covid-19) จ�านวน 15 คน ซึ่งเป็นเป้าหมาย
อ�าเภอเมืองสตูล ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ต�าบล 
ควนโพธิ์ อ�าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ 
ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 นายธนรัฐ โคจรานนท์ สหกรณ์จังหวัดสตูล กล่าวว่า  

กระทรวงเกษตรฯ บูรณาการเข้ม 
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโรคโควิด-19

ต�ารวจภูธรจังหวัดพิจิตร จ�ากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจภูธร 
จังหวัดพิจิตร จ�ากัด โดยมีสาระส�าคัญประกอบด้วย การวิเคราะห์ข ้อมูลทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์  
โดยนักการเงินของส�านักงานสหกรณ์จังหวัด โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจ�าปีงบประมาณ 2563 
แนวทางการส่งเสริมการออมและการลดหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ และมาตรการเฝ ้าระวังและป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID–19)

ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ความส�าคัญกับการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก 
เชื้อไวรัสโคโรนา-19 (covid-19) ประกอบกับนโยบายของจังหวัดสตูล ที่ต้องการให้มีมาตรการช่วยเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ได้บูรณาการร่วมกัน เห็นว่ามิติความมั่นคงด้านอาหาร 
ในสถานการณ์ดงักล่าวฯ เกษตรกรสามารถผลติอาหารไว้ส�าหรบับรโิภคเองภายในครวัเรอืนโดยยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงชี้แนวทางการด�าเนินชีวิตให้แก่ประชาชนมาเป็นระยะเวลา
นาน เพื่อให้การได้ด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ
 นายธนรัฐ โคจรานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการ 
ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (covid-19) จ�านวน 110 ราย ครอบคลุม 
ทั้ง 7 อ�าเภอ ส�าหรับปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนเกษตรกรในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. บ่อซีเมนต์ จ�านวน 110 บ่อ 
สนับสนุนโดย ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล 2. พันธุ์ปลาดุก จ�านวน 110 ถุง ๆ ละ 100 ตัว สนับสนุนโดยส�านักงาน 
ประมงจังหวัดสตูล และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้จืดสตูล 3. เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง และถั่วเขียว จ�านวน 
110 ชุด พร้อมสมุดบัญชีครัวเรือน 110 เล่ม สนับสนุนโดย ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล 4. ปุ๋ยน�า้หมักชีวภาพ 
และสารเร่ง พด. จ�านวน 110 ชุด สนับสนุนโดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล และ 5. ชุดอุปกรณ์เพาะถั่วงอก จ�านวน 
110 ชุด สนับสนุนโดย สนง.เกษตรจังหวัดสตูล นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรผ่านการสาธิต เอกสาร 
ประกอบการผลิต และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน เพื่อให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการสามารถด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้ข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้มีความมั่นคงทางด้านอาหารในสถานการณ์การระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (covid-19) ส�าหรับมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และหรือบุคคลในครอบครัว 
สมาชิกสหกรณ์ซึ่งขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสตูล ได้ร่วมสมทบทุนสาธารณประโยชน์เป็นการช่วยเหลือดังกล่าว  
ซึ่งทางส�านักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ได้ส�ารวจความต้องการไว้แล้วจะด�าเนินการในล�าดับถัดไป

ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจภูธรจังหวัดพิจิตร จ�ากัด

นครปฐมอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 20.40 ล้านบาท 

สนับสนุนสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐม
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สร้างงาน สานต่ออาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธรสสจ.สมุทรสาคร ประชุมคณะท�างาน
ส่งเสริมธรรมาภิบาล จังหวัดสมุทรสาคร

 นายภาณุพงศ์ แสงค�า สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ได้เป็นประธานในการประชุมคณะท�างานส่งเสริม 
ธรรมาภิบาล จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 1 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 3   
ต�าบลโคกขาม อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีคณะท�างานฯ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
ของส�านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครในทุกส่วนงาน รวม 17 คน เพื่อให้ได้รับทราบถึงบทบาท อ�านาจ หน้าที่ 
ของคณะท�างานฯ รวมทั้งแนวทางกระบวนงานและวิธีการด�าเนินงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
ส�าหรับสหกรณ์เป้าหมายที่สมัครใจและมีความพร้อมในการด�าเนินโครงการฯ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้
เพื่อมุ ่งส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ให้มีการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ด�าเนินงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบริหารจัดการด้วยการน�าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติใช้ 
อย่างเคร่งครัด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองการเป็นสหกรณ์สีขาว 
ด้วยธรรมาภิบาลอย่างแท้จริงต่อไป

 นายปกป้อง ประไพพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินการท�าอาชีพการเกษตร ในเขตพื้นที่ ต�าบลสวาท อ�าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 สหกรณ์การเกษตรเลิงนกทา จ�ากัด ได้สมัครเข้าร่วมโครงการน�าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพ
การเกษตร ปี 2563 โดยในพื้นที่อ�าเภอเลิงนกทา ได้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 13 ราย โดยหนึ่งในผู้สมัคร
เข้าร่วมโครงการฯ คือ คุณอรชร ดีแสน ปัจจุบันอาศัยอยู ่ในต�าบลสวาท อ�าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  
ท�าการเกษตรบนพื้นที่ของครอบครัว จ�านวน 8 ไร่ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในอดีตเคยท�างานเป็นเจ้าหน้าที่
สังกัดส�านักงาน ปปช. ส่วนสามีเคยท�างานในโรงงานฯ ในกรุงเทพมหานคร แต่ได้ลาออกเพื่อที่จะกลับมาท�าการเกษตร
ที่บ้านพร้อมสามี ความใฝ่ฝันของคุณอรชร ดีแสน คือ การท�าเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ ปลูกทุกอย่างที่เรากิน 
กินทุกอย่างที่เราปลูก โดยการแบ่งพื้นที่ออกเป็น ท�านา 4 ไร่ ท�าสวนปลูกพืช จ�านวน 4 ไร่ ท�าการเกษตรช่วยกัน 
พ่อแม่ลูก ตนเองชอบเล่นอินเตอร์เน็ตชอบดูเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการท�าเกษตร จึงมีความความคิดที่จะกลับมาท�า 
การเกษตรที่บ้าน จึงลาออกจากงานกลับมาท�าการเกษตร แบบผสมผสาน ลองผิดลองถูก ตอนนี้ได้น�าผลผลิตที่ได้ 
ไปจ�าหน่ายในตลาดในหมู่บ้าน รายได้วันละ 600-700 บาท และได้เจอโครงการที่มีประโยชน์ คือโครงการน�าลูกหลาน
เกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ปี 2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เบื้องต้น ได้อ่านในการประกาศรับสมัครแล้ว ไม่ได้หวังอะไรจากโครงการฯ  
เพียงแต่ต้องการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้จากผู้สมัครในจังหวัดยโสธรสร้างเครือข่ายด้านการตลาด เพราะตนเอง 
กับสามี ยังไม่มีความรู้ด้านท�าการเกษตรมากนัก จึงอยากจะได้รับการศึกษาอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ
การบริหารการจัดการน�้า และการบริหารการจัดการด้านการตลาด อยากมีเครือข่ายด้านการตลาด อยากได้ 
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ มีเพื่อน ๆ ในการท�าเกษตรแบบเดียวกัน มีเพื่อนมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ 
คอยให้ค�าปรึกษา เวลามีปัญหาในการท�าอาชีพการเกษตร ส่วนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้น คิดว่า มันเป็นส่วนสุดท้าย 
เพราะใช้ทุนตัวเองเป็นส่วนใหญ่ในการท�าการเกษตร หากในอนาคตมีปัญหาในเรื่องเงินทุน ก็จะสมัครเข้าร่วม 
เป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกู้เพื่อท�าการเกษตรต่อไป
 หากถามว่าคาดหวังอะไรกับโครงการฯนี้ คาดหวังว่า ตนเองและครอบครัว จะได้รับการช่วยเหลือ 
จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์ความรู้ด้านการบริหารการจัดการน�้า ด้านการตลาด และการให้ความช่วยเหลือ 
จากภาครัฐ ที่ส�าคัญการได้มีเพื่อน ๆ เครือข่ายเกษตรกรกรในจังหวัดยโสธร ตนเองยินดีที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ 
ที่มีให้กับเกษตรกรคนอื่น ๆ ได้ และเมื่อแบ่งปันให้แล้วเราเองก็จะได้องค์ความรู้นั้นกลับมา คุณอรชร ดีแสน  
เกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ กล่าวเพิ่มเติม

ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

 นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
มอบหมายให้ นายธนสาร ประทุมวิง ผู ้อ�านวยการ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะ ร่วมกับ
กลุ ่มส ่ ง เสริมสหกรณ ์  1 และสหกรณ ์การเกษตร 
เมืองนครราชสีมา จ�ากัด โดยมี นายณัฐพงษ์ธร เพ็ชรราม 
ประธานกรรมการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการ ลงพื้นที่ 
เยี่ยมเยือน แนะน�าส่งเสริม ตลอดจนสอบถามข้อมูล 
เพื่อประเมินความพร้อมของเกษตรกรผู ้สมัครเข้าร่วม 

ขับเคลื่อนโครงการน�าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน 
สานต่ออาชีพการเกษตร

 นางปารณีย์ ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดนครปฐม 
พร้อมด้วย นางมลฤดี ชาวกงจักร ผู้อ�านวยการกลุ่มจัดตั้ง
และส่งเสริมสหกรณ์ และนายวิษณุวัฒน์ อยู ่อินทร์  
ผู ้อ�านวยการกลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมนครปฐม จ�ากัด เพื่อติดตาม
ปัญหาผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์ที่ได ้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย  
โดยสหกรณ์จะจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์นมถุงของสหกรณ์

ติดตามปัญหาผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในราคาถุงละ 5 บาท จัดจ�าหน่าย ณ ศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร บริเวณด้านหน้า 
สหกรณ์โคนมนครปฐม จ�ากัด และร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์ บริเวณด้านหน้าส�านักงานสหกรณ์ 
จังหวัดนครปฐม เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ไปสู่ผู้บริโภคต่อไป

“โครงการน�าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร” ในพื้นที่อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จ�านวน 
8 ราย จากผู้สมัครในพื้นที่ทั้งสิ้น 24 ราย แบ่งเป็น ต�าบลในเมือง ต�าบลสุรนารี ต�าบลไชยมงคล และต�าบล 
หนองกระทุ่ม โดยโครงการดังกล่าวนี้ เปิดรับบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการกลับคืนสู่ถิ่นฐาน
บ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตรจากรุ่นพ่อแม่ ได้มีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น และต้องการสร้างคน
รุ่นใหม่ให้หันมาประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม
อาชีพการเกษตรที่มั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่ โดยกรมฯ จะด�าเนินโครงการ 3 ปี ระหว่างปี 2563 - 2565 ในการพัฒนา
และบ่มเพาะอาชีพการเกษตรเพื่อให้เป็นเกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
 โดยภาพรวมของลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่า เกษตรกรรุ ่นใหม่ มีแนวทางในการประกอบอาชีพโดยยึดหลัก 
การท�าเกษตรแบบผสมผสาน เน้นการปลูกพืชผักแบบอินทรีย ์ น�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้และมีแนวคิด 
ที่จะพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการผู้สมัคร 
เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นผู ้ที่มีความตั้งใจที่จะหันมาประกอบอาชีพท�าการเกษตรที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี มีที่ดิน 
เป็นของตัวเองหรือสามารถเช่าที่ดินเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมได ้ ซึ่งกรมฯ จะประสานหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามา
ให้การสนับสนุนในด้าน  องค์ความรู้ในการท�าการเกษตร ปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา ปศุสัตว์ ในรูปแบบเกษตรผสมผสาน 
หรือใช้หลักทฤษฎีใหม่ รวมถึงการใช้รูปแบบการท�าเกษตรสมัยใหม่หรือเกษตรแม่นย�า และเน้นการผลิตสินค้า 
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ตามความประสงค์ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร รวมถึงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี  
เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต แปรรูป ตลอดจนประสานภาคเอกชนในการจัดหาตลาดมารองรับผลผลิต 
พร้อมช่วยวางแผนการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค
 นายบุญยง กรโคกกรวด เกษตรกรชาวต�าบลสุรนารี ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า ตนจบการศึกษา 
ระดับ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันท�างานด้านการเกษตรได้เต็มเวลาบนพื้นที่ 5 ไร่ ปัจจุบันเมื่อหมดหน้าปลูกข้าว  
จะปลูกถั่วเขียว เป็นการปลูกแบบผสมผสาน มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อต้องการเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
ต้องการความรู้ทางด้านเกษตรผสมผสานและอยากสานต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งมีเป้าหมายในการสร้าง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้การเกษตรแบบครบวงจร 
 ด้านนายวิโรจน์ นิลพล เกษตรกรชาวต�าบลในเมือง อีกหนึ่งในผู ้สมัครเข้าร ่วมโครงการ กล่าวว่า 
ตนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการจัดการอุตสาหกรรม เคยท�างานเป็นพนักงานบริษัท ปัจจุบันได้ลาออก  
และผันตัวเองมาท�าการเกษตรแบบเต็มเวลาบนพื้นที่ 7 ไร่ ท�าการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกหอม ชะอม มะนาว 
เลี้ยงไก่ไข่ ผลผลิตส่งขายให้คนในหมู่บ้าน มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นการสานต่อด้านการเกษตรจากบิดา 
และมีความต้องการเงินทุนในการประกอบอาชีพ ช่องทางการจ�าหน่าย  และต้องการความรู้เพิ่มเติมด้านการท�าเกษตร
แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคต                      
 ทั้งนี้ ยังสามารถติดตามข่าวสาร ข้อมูลความเคลื่อนไหวของโครงการดังกล่าวฯ ได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริม
สหกรณ์ หรือ ทาง Facebook Page : น�าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านต่อไป
 



ประจำ�วันที่ 1 เมษ�ยน - 31 พฤษภ�คม 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 36510

 นายประยูร พะมะ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
มอบหมายให้ นางสาววัสนา บริบูรณ์เกษตร ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ข้าราชการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม
สหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการด�าเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย
แปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ณ ศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามแยกบ้านสวน โดยที่ประชุมได้น�าเสนอผลการด�าเนินงานส่งเสริม 
แปลงใหญ่และกิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. รวมทั้งให้เกษตรกรรุ่นใหม่ น�าเสนอแผนและผลการด�าเนินงาน 
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนบ้านดอนแหลมใหญ่ จ�ากัด

ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายแปลงใหญ่ 

 นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายจะเลง พละทรัพย์ ต�าแหน่ง 
เจ้าพนักงานส่งเสริมาหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดอนแหลมใหญ่ จ�ากัด โดยมีนางปราณี เย็นบ�ารุง หัวหน้า
ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ และผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เข้าร่วมประชุม มีผลการด�าเนินงาน
ของสหกรณ์ มีทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น 221,593,896.03 บาท ก�าไรสุทธิ 7,411,827.50 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
3 ล้านบาทเศษ และด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ก�าหนด ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
บ้านดอนแหลมใหญ่ จ�ากัด

 นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล กรมส่งเสริมสหกรณ์  
จัดโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน�า้ในไร่นาของสมาชิกสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรขึ้น สหกรณ์ส�านักงาน
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ นางสาวนุตศรา วนสันเทียะ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านเหลื่อม จ�ากัด เพื่อติดตามสมาชิกที่เข้าโครงการสนับสนุนเงินทุน 
เพื่อสร้างระบบน�า้ในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
 สหกรณ์การเกษตรบ้านเหลื่อม จ�ากัด เป็นสหกรณ์หนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนเงินปลดดอกเบี้ยจากกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร วงเงิน 1,050,000 บาท เพื่อน�าไปสนับสนุนให้เกษตรกรไว้ใช้ในเหตุฉุกเฉินโดยการขุดสระ 
หรือการขุดเจาะบ่อบาดาลไว้ทดแทนช่วงที่เกิดการขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตร ให้แก่มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 
จ�านวน 21 ราย ซึ่งสมาชิกสามารถยื่นกู้ได้ในวงเงินไม่เกินรายละ 50,000 บาท ในพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ความลึก 
ไม่น้อยกว่า 2 เมตร พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องสูบน�า้ ในระบบน�้าหยด หรือพ่นละอองน�้า ปลอดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา  
5 ปี (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2564) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดสระเก็บกักน�้าพร้อมอุปกรณ์ และขุดเจาะระบบน�้าบาดาล  

สกก.บ้านเหลื่อม จก. หนุนสมาชิกสหกรณ์ขุดบ่อน�้าสู้ภัยแล้ง หรือปรับปรุงระบบพร้อมอุปกรณ์ ดังนี้ กรณี 1 ขุดสระเก็บกักน�า้ในพื้นที่
ประมาณ 1 ไร่ ความลึกไม่น้อยกว่า 2 เมตร กรณี 2 ขุดเจาะระบบน�้า
บาดาล หรือปรับปรุงระบบน�า้บาดาล พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องสูบน�า้ ท่อน�า้ 
ในระบบน�า้หยด หรือพ่นละอองน�า้ งบประมาณเฉลี่ยแห่งละ 50,000 บาท
 ที่ผ่านมาส�านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งเจ้าหน้าที่ 
ลงไปติดตามผลการด�าเนินโครงการอย่างใก้ลชิด หนึ่งในความส�าเร็จ 
ของสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการในแปลงเกษตรของ นางสมร สีสัง 
เป็นสมาชิกอีกท่านหนึ่งที่ได้รับเงินสนับสนุนในการสร้างระบบน�า้ในไร่นา 
มีพื้นที่ในการเพาะปลูกจ�านวน 18 ไร่ มีการปลูกหลากหลายอาทิเช่น  
ฝรั่งกิมจู มะนาว ละมุด กล้วยหอม ชมพู่ มะกอกน�า้ ส้มโอ ตะขบ สละ 
มะละกอ ส้มเขียวหวาน มะม่วง มะพร้าว ขนุน มะยงชิด และปลูกผัก 
สวนครัว เลี้ยงปลา เป็นการท�าเกษตรแบบครบวงจร สามารถเก็บผลผลิต
จากไร่ไปขายในตลาดนัดชุมชน ส่งผลท�าให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 นายเฉลียว ข้องนอก เป็นอีกหนึ่งสมาชิกสหกรณ์บ้านเหลื่อม 
จ�ากัด ที่ได้ประโยชน์จากแหล่งน�้าในไร่นาของตนเองอย่างเป็นระบบ 
โดยพื้นที่ในไร่มีจ�านวน 40 ไร่ ภายหลังจากขุดสระน�้าส่งผลท�าให้ 

เกษตรกรมีน�า้ใช้ตลอดทั้งปีสามารถขยายการเพาะปลูกแตงโม แตงกวา มะม่วง มะละกอ และเลี้ยงปลา สร้างรายได้ 
ให้ครอบครัว 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้ง 
เป็นการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น
 สหกรณ์จังหวัดฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ครม. ได้อนุมัติหลักการจัดสรรเงินด�าเนินโครงการสนับสนุนเงินทุน 
สร้างระบบน�า้ในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 ระยะเวลา 6 ปี วงเงิน 508 ล้านบาท เพื่อให้สมาชิก
สถาบันเกษตรกรกู้ยืมเงินโดยไม่เสียดอกเบี้ย ส�าหรับเป็นค่าใช้จ่ายลงทุนพัฒนาเป็นแหล่งน�้าในแปลงไร่นา 
ของตนเอง ลดการพึ่งพาน�้าจากธรรมชาติและระบบชลประทานเพียงอย่างเดียว สามารถประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี และประกอบอาชีพเสริม เช่น เลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว ช่วยลดรายจ่าย  
เพิ่มรายได้ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ จากผลการด�าเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 พบว่าเกษตรกรได้รับ
ประโยชน์จากการมีแหล่งน�า้ในที่ดิน และมีรายได้เพียงพอสามารถผ่อนช�าระหนี้ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ด้วย” 

 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ มอบหมายให้ นายวิทยา บรรหารวุฒิไกร ผู้อ�านวยการ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ชี้แจงและจัดท�าสัญญาเงินกู้และสัญญาค�้าประกันเงินกองทุน 
พัฒนาสหกรณ์  ซึ่งแยกตามโครงการดังนี้ 1. โครงการปกติ จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) สหกรณ์การเกษตรอนุรักษ์ป่าดงใหญ่ 
จ�ากัด จ�านวนเงินกู้ 1,300,000 บาท 2) สหกรณ์สตรีหัวตะพาน จ�ากัด จ�านวนเงินกู้ 800,000 บาท 3) สหกรณ์ 
สตรีลืออ�านาจ จ�ากัด จ�านวนเงินกู้ 400,000 บาท 2. โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจตลอดห่วงโซ่  
มี 1 แห่ง สหกรณ์การเกษตรสตรีเย็บปักถักร้อยหัวตะพาน จ�ากัด จ�านวนเงินกู้ 1,000,000 บาท ก�าหนดช�าระเสร็จ 
ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ก�าหนดช�าระเสร็จภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้แทนของแต่ละสหกรณ์ 
จ�านวน 2 คน ลงนามในสัญญาเงินกู้และมีคณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ทั้งคณะเป็นผู้ค�้าประกัน ณ ห้องประชุม
ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ

ท�าสัญญาเงินกู้และสัญญาค�้าประกัน
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
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สหกรณ์จังหวัดอุดรธานีปลูกผักสวนครัว “อุดรธานีมีรัก ปลูกผักกินเอง”

อ�านาจเจริญ อนุมัติกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 6.2 ล้านบาท

 นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับบุคลากรในส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  
ปลูกผักสวนครัวไว้กินโดยไม่ต้องซื้อ ตามแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  
ตามนโยบายของ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในโครงการ “อุดรธานีมีรัก ปลูกผักกินเอง” 
โดยมีพืชผักสวนครัว เช่น มะละกอ มะเขือเทศ โหระพา กะเพรา พริก ฯลฯ โดยบุคลากรส�านักงานสหกรณ์ 
จังหวัดอุดรธานีได้ร่วมกันน�ามาปลูกที่แปลงผักภายในบริเวณส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

 นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ�านาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดอ�านาจเจริญ ซึ่งมีการพิจารณาเงินกู้ของสหกรณ์ 
จ�านวน 3 แห่ง วงเงิน 6.2 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ 1. โครงการปกติ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้
และจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย จ�านวน 1 แห่ง วงเงิน 2 ล้านบาท 2. โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่ม 
เครือข่ายธุรกิจตลอดห่วงโซ่ วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย จ�านวน 1 แห่ง วงเงิน 2 ล้านบาท  
3. โครงการสนับสนุนเงินทุน เพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ 
จ�านวน 2 แห่ง วงเงิน 2.2 ล้านบาท โดยการประชุมครั้งนี้มีอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ และมีผู้แทนสหกรณ์ จ�านวน 3 แห่ง  
เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

 ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ร่วมกระจายผลไม้ตามฤดูกาล ในวันที่  
24 เมษายน 2563 โดยแยกเป็นลิ้นจี่จากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพะเยา จ�านวน 500 กิโลกรัม ๆ ละ 70 บาท  
และเงาะโรงเรียนจากสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จ�ากัด จังหวัดจันทบุรี เงาะ บรรจุถุงละ 3 กิโลกรัม 
120 บาท จ�านวน 520 ถุง กระจายให้สหกรณ์ในความส่งเสริมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และบุคลากรในสังกัด

กระจายผลผลิตผลไม้
ของสมาชิกสหกรณ์สู่ผู้บริโภค

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เห็นชอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ด�าเนินโครงการ 
ลดดอกเบี้ย-เงินกู ้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกร เพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/ 
กลุ ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู ้เพื่อการเกษตร ณ 31 กรกฎาคม 2561 ต้นเงินกู ้คงเหลือจ�านวนไม่เกิน 
300,000 บาทแรก ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปีระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุน 
ในการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สมาชิกมีโอกาสน�าเงินที่ต้องส่งช�าระหนี้ 
ไปฟื้นฟูตนเองในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดระนอง
ได ้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี 
เพื่อด�าเนินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู ้ให้เกษตรกร
สมาชิกสหกรณ ์ /กลุ ่ ม เกษตรกร โดยจัดสรร 
ตามสัดส ่ วนจ� านวนดอกเบี้ ยที่ ขอชดเชยของ 

สหกรณ์จังหวัดระนองมอบเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์
เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้สมาชิก

แต่ละแห่ง ร้อยละ 27.68 ต่อแห่ง สมาชิกจ�านวน 257 ราย มูลหนี้ต้นเงินกู ้ 17,834,979.98 บาท  
รับดอกเบี้ยชดเชยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจ�านวน 103,094.14 บาท 
 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง ได้มอบเงินชดเชย 
ดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ�านวน 3 สหกรณ์ 
เพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรกับสหกรณ์ จ�านวน 257 ราย รวมจ�านวนเงิน 
103,094.14 บาท ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จ�ากัด สมาชิก 81 ราย จ�านวนเงิน 
32,991.82 บาท สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จ�ากัด จ�านวน 158 ราย จ�าวนเงิน 62,106.21 บาท  
และสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินป่าน�้าขาว จ�ากัด จ�านวน 18 ราย จ�านวนเงิน 7,996.92 บาท 
เพื่อเป็นการบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ ให้สมาชิกมีโอกาสน�าเงินที่ต้อง 
ส่งช�าระหนี้ไปฟื้นฟูตนเองในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

เจสิญา  เกษแก้ว
ทีมประชาสัมพันธ์/ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง
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ประชุมมาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สิน
จากผลกระทบของโรคโควิด-19 

 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ โครงการสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ที่ห้องประชุม
ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เพื่อพิจารณาเงินกู้ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 /2563 โดยมี นางปารณีย์ ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดนครปฐม 
เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางสาวนงลักษณ์ สุวรรณพงศ์ หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม 
คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โดยในที่ประชุมว่าด้วย 
เรื่องการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมให้กับกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร  
เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด จ�านวน 5 กลุ่ม
เกษตรกร ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรท�าสวนมาบแค กลุ่มเกษตรกรท�าไร่หนองงูเหลือม กลุ่มเกษตรกรท�าสวนคลองจินดา 
กลุ่มเกษตรกรท�านาวัดละมุด และกลุ่มเกษตรกรท�านาล�าพญา มูลค่ารวม 3,750,000 บาท เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร 
ใช้เป็นเงินทุนในการส่งเสริมการผลิตและการตลาดของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมมาตราการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
และสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ผ่านระบบ Zoom Meeting  
โดยมีท่านสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ เป็นประธานในที่ประชุม และนายวชิระ แก้วพะเนาว์  
(ผอ.กตส) ได้ชี้แจงมาตรการการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภาระหนี้สินของสหกรณ์ ดังนี้
 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) 
กับการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสหกรณ์
 - ประกาศนายทะเบียน เรื่อง มาตราการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของ 
สมาชิกสหกรณ์
 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตราการให้ความช่วยเหลือ
ด้านหนี้สิน และการปรับโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์
 - ร่างระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก
 นายอภิเดช ธรรมสอน (ผอ.กบส) ได้ชี้แจงมาตรการการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
ภาระหนี้สินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดังนี้
 -  การขยายเวลาช�าระหนี้ ในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
 -  การขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ปั๊มน�า้ พร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์

 นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ เป ็นประธานในการประชุมคณะท�างาน 
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กร 
ที่มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วม และมีการใช้กระบวนการ
บริหารจัดการ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และประหยัด ท�าให้ 
สหกรณ์สามารถด�าเนินงานประสบความส�าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์เป็นองค์กรที่เข้มแข็งมีความมั่นคง ส่งผลให้สหกรณ์
เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จ�านวน 10 แห่ง และมีผู้เข้าร่วม
ประชุม จ�านวน 22 คน ณ ห้องประชุมส�านักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

การประชุมคณะท�างานส่งเสริมธรรมาภิบาล
ในสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2563 เพื่อติดตามผลการเบิกจ่าย การช�าระหนี้ 
การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ใช้เป็นทุนหมุนเวียนทางธุรกิจบริการเกษตรกรสมาชิก และการขยายเวลา 
ช�าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยมีนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์ 
จังหวัดพิษณุโลก นางสาวอภินัน จูเกษม ผู ้อ�านวยการกลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 ส�านักงาน
สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
 นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ให้แก่สหกรณ์ รวม 4 แห่ง จ�านวน 6,200,000 บาท จ�าแนกเป็นโครงการปกติ รวม 2 แห่ง จ�านวนเงิน 
2,2000,000 บาท โครงการพิเศษ รวม 2 แห่ง คือ 1. โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ 
ให้แก่สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนา จ�ากัด จ�านวน 2,000,000 บาท และโครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด 
ASPL ให้แก่สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จ�ากัด จ�านวน 2,000,000 บาท เพื่อใช้ก่อสร้างท่อระบายน�้าพร้อมบ่อพัก
และจัดซื้อเครื่องสุ่มเมล็ดพันธุ ์ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic System) ที่จ�าเป็นต้องใช้ในธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
ของสหกรณ์
 นายสมศักดิ์ แสนศิริ กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ออกมาตรการและแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทา
ภาระการช�าระหนี้ให้แก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19 (COVID -19) โดยมอบอ�านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ�านาจในการอนุมัติขยายเวลาการช�าระหนี้ 
ให้แก่สหกรณ์ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ ตามวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู ้ยืมและจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย 
ในวงเงินสัญญาละไม่เกิน 25,000,000 บาท ซึ่งสัญญาครบก�าหนดช�าระ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 30 กันยายน 
2563 โดยให้ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 
 สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวต่อว่า ส�าหรับการขยายเวลาการส่งช�าระหนี้  ที่ประชุมได้พิจารณา 
ขยายเวลาการช�าระหนี้ให้แก่ 1. สหกรณ์ที่ขอขยายเวลาตามหลักเกณฑ์ของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวม 1 แห่ง 
จ�านวนเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งเกษตรกรสมาชิกได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและราคาข้าวตกต�า่ 2. สหกรณ์ 
ที่ขอขยายเวลาการช�าระหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID -19) รวม 6 สหกรณ์ จ�านวนเงิน 5,878,000 บาท 
โดยการผ่อนผันขยายเวลาการส่งช�าระหนี้ เพื่อให้สหกรณ์สามารถวางแผนบริหารจัดการหนี้ร ่วมกับสมาชิก 
ควบคู่กับแผนการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรสมาชิกมีรายได้เพียงพอที่จะช�าหนี้ได้ต่อไป  

วรนุช  มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

สหกรณ์ขยายเวลาช�าระหนี้ กพส.ตามมาตรการ
ช่วยเหลือด้านหนี้สิน ช่วยสมาชิกจากพิษโรคโควิด-19

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร
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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)

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

2. สมาชิกสามัญ กลุมวีชาชีพอ�น

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

2. สมาชิกสามัญ กลุมวีชาชีพอ�น

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

ผู้มีสิทธิได้แก่
1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

2. สมาชิกสามัญ กลุมวีชาชีพอ�น

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

2. สมาชิกสามัญ กลุมวีชาชีพอ�น

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

ผู้มีสิทธิได้แก่ผู้มีสิทธิได้แก่
1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

2. สมาชิกสามัญ กลุมวีชาชีพอ�น

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

2. สมาชิกสามัญ กลุมวีชาชีพอ�น
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์
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 เมษ�ยน - 31 พฤษภ�คม 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 365
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ปรเมศวร์ แนะหลักคิดด้านกฎหมาย ผนวกหลักการสหกรณ์ 
แก้ปัญหา ปากท้องสมาชิกในช่วงวิกฤตโรคโควิด-19

ต่อจำกหน้ำ 1

ประจำ�วันที่ 1 เมษ�ยน - 31 พฤษภ�คม 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 365

 

 ทั้งนี้จะมีการทดสอบประเมินการผ่านหลักสูตร เพื่อให้ผู้ผ่านหลักสูตร 

ได้รับวุฒิบัตร ในการลงทะเบียนเรียนในวิชานั้น ๆ ทั้งนี้จะจัดให้มีอีก 

หลากหลายหลักสูตร เพื่อเติมความรู้ ให้กับบุคลากรและผู้น�าของขบวนการสหกรณ์ แม้ว่าช่วงนี้ 

จะมีการออกมาตรการห้ามการอบรมสัมมนา แต่เพื่อให้เกิดการพัฒนา จึงได้มีการจัดหลักสูตร 

การเรียนรู้กฎหมาย ผ่านโลกโซเซียล

 นอกจากนี้ทางสสท. ยังมีความห่วงใยในขบวนการสหกรณ์ อยากจะให้ทุกสหกรณ์ 

มีการช่วยเหลือสมาชิกและใช้หลักการเพื่อนช่วยเพื่อนมากกว่ามุ ่งเน้นก�าไร ยิ่งในยามวิกฤต 

โรคโควิด-19 เรายิ่งต้องร่วมมือร่วมใจ ทางสสท.จึงมีแนวคิดว่า ควรน�าหลักกฎหมายมาใช้ควบคู่กับ

หลักสหกรณ์ เพราะเนื่องจากตอนนี้กระทบกับเศรษฐกิจทั้งระบบ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่

กระจายของโรคโควิด-19 ซึ่งสมาชิกทุกประเภททั้งเกษตร ออมทรัพย์ และเครดิตยูเนี่ยนก็ได้รับ 

ผลกระทบ จากสถานการณ์ของการแพร่กระจายของไวรัส ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ โรคโควิด-19 

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ซึ่งในสันนิบาตสหกรณ์เองทีมงานวิชาการได้ศึกษาหาแนวทาง 

ในการช่วยแก้ไขปัญหาซึ่งสรุปได้ว่า ทางสหกรณ์สามารถช่วยเหลือสมาชิกได้หลายทาง โดยเฉพาะ

การช�าระหนี้ ดังจะเห็นว่าธนาคารหลาย ๆ แห่ง ต่างพยายามลดดอกเบี้ยเงินกู้ผ่อนผันการช�าระหนี้

มากยิ่งขึ้น จากการศึกษาทางสสท.ก็อยากแนะน�าให้ทุกสหกรณ์ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ขนาดใด 

ก็ตาม อันดับแรก สหกรณ์อย่าเพิ่งไปสนใจก�าไรมาก เพราะสหกรณ์ไม่ได้หาก�าไรมาแบ่งปันกัน 

ในหมู ่สมาชิก ประเด็นที่ส�าคัญคือเราจะต้องให้เพื่อนสมาชิกช่วยสมาชิกให้อยู ่รอดปลอดภัย 

ในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโรคโควิด-19 วันนี้สหกรณ์สามารถลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน อย่าคิดแต่ก�าไรอย่างเดียว หากลองค�านวณดูถึงแม้รายได้ทั้งปีเราจะลดลง  

เราสามารถประเมินได้ว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เท่าไหร่ ตอนนี้แม้แต่สหกรณ์ขนาดใหญ่  

เขายังประกาศแล้วว่า เขาประกันเงินปันผลอยู่ที่ 4 บาท อย่าไปคิดว่าได้เท่าไรแล้วค่อยปันผล 

ให้คิดว่า เราจะปันผลเท่าไร เพราะเราจะได้รู ้ว่าต้นทุนของเงินแต่ละก้อนที่เรามีอยู่ว่ามีต้นทุน 

เท่าไร แล้วเราจะลดดอกเบี้ยลงได้สักเท่าไร นี่คือประเด็นแรก สหกรณ์ทั้งระบบน่าจะลดดอกเบี้ยลง

สลึงหรือ 50 สตางค์ก็ได้ เพราะดอกเบี้ยที่เราสูญเสียเราได้ช่วยสมาชิกในช่วงวิกฤต

 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม กล่าวอีกว่า “เมื่อเงินปันผลลดลงแล้ว สมาชิกคนไหน 

ที่มีปัญหาไม่สามารถช�าระหนี้ได้หรือมีเงินไม่เพียงพอต่อการบริโภคคณะกรรมการสหกรณ์ 

ควรประชุมและมีมติในเรื่องการเก็บหนี้ บางคนถามว่าเก็บนี้ยกเว้นได้ไหม ค�าตอบคือได้ครับ  

การเรียกเก็บช�าระหนี้ส่วนใหญ่เป็นระเบียบ ไม่ได้เป็นข้อบังคับ กรรมการจะยกเว้นระเบียบ 

ก็ย่อมท�าได้ โดยคณะกรรมการ อาจจะประชุมกันแล้วมีมติในเรื่องลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือ

สมาชิก ผู ้ที่ขัดสนเป็นอันดับแรกก่อน ให้ส่งแต่ดอกอย่างเดียวต้นยังไม่ต้องส่งก่อนก็ท�าได้  

แต่ปัญหามันจะเยอะ และต้องเอาผู้ค�้ามาเซ็นยินยอม หากผู้ค�้าประกันไม่ยอมรับความเดือดร้อน 

ก็จะตกที่สหกรณ์ แต่ทางที่ดีที่สุด คือใช้กฎหมายเป็นตัวตั้ง ให้เขาช�าระเงินต้นแต่ค้างดอกเบี้ยได้ 

มาท�าบันทึกข้อตกลงค้างดอกเบี้ย เพราะช�าระต้น ต้นลดดอกลด เป็นประโยชน์กับสมาชิก 

อย่างไรก็ตาม ขอให้ท�าเป็นมติ ทุกอย่างยกเว้นไม่ต้องช�าระท่าลดต้นลดดอกผ่อนต้นแต่ไม่ผ่อน

ดอกหรือว่าดอกจะไม่ผ่อนต้นอย่างนี้ต้องให้ผู้ค�้าประกันมาเซ็นยินยอมให้ก่อนเพื่อความปลอดภัย 

ให้สมาชิกยื่นค�าร้องเข้ามา แต่สหกรณ์ไม่ควร ประกาศค�าว่า มีมาตรการให้อย่างนี้ อย่าไปบอกว่า 

หยุดพักช�าระหนี้ทั้งระบบ ทั้งสหกรณ์ ขอให้ดูเป็นเฉพาะรายที่จะช่วย เพราะไม่ได้เดือดร้อน 

ทุกราย บางรายสามารถช�าระได้ บางรายช�าระไม่ได้ขอให้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป”

 ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นแนวคิดที่เป็นรูปธรรม สหกรณ์สามารถน�าไปช่วยเหลือเป็นที่พึ่ง 

ให้กับสมาชิกได้ โดยอาจจะผ่อนปรนระเบียบกติกา เพื่อหาแนวทางร่วมกันทั้งระบบและหากทุก ๆ 

สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกก็เชื่อมั่นว่าระบบสหกรณ์อาจจะเป็นค�าตอบของประชาชนในช่วงวิกฤต 

โรคโควิด-19

มีภารกิจในการส่งเสริมธุรกิจการค้า อุตสาหกรรมหรือบริการสหกรณ์ 

รวมทั้งเป็นตัวแทนของสหกรณ์เพื่อรักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้จาก

การสนับสนุนของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือภาคเอกชน ปัจจุบันสหกรณ์ภาคการเกษตร 

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ในด้านการกระจายผลผลิต

การเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ตามฤดู เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง เป็นต้น และเพื่อเป็นการ 

ช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกให้มีแหล่งจ�าหน่ายผลไม้ตามฤดู สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

จึงได้จัดให้มีตลาดผลไม้ตามฤดูสหกรณ์ไทย (Thailand Coop Fruits) ณ บริเวณศูนย์การประชุม

รัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

สสท.เปิดตลาดผลไม้ตามฤดูช่วยเกษตรกร

ต่อจำกหน้ำ 1

ผลไม้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิก 

ให้หายใจหายคอคล่องขึ้นมาบ้าง วันนี้อาจจะมีสินค้า 

มาไม่มากเท่าไหร่ แต่ทุกอย่างที่มาล ้วนมีคุณภาพทั้งนั้น 

สดๆจากสวนจากไร ่ของเกษตรกร และเป็นที่น ่ายินดี 

ที่ได้รับความสนใจจากชาวบ้านในบริเวณนี้ที่มาจับจ่าย

ใช้สอยซื้อผลไม้ดีมีคุณภาพ รวมถึงสหกรณ์ในเขตกรุงเทพฯ

ที่ได้โทรมาสั่งผลไม้ไปเป็นจ�านวนมาก

 ส�าหรับการจัดงานครั้งต่อไป เราอาจจะจัดแบบ

คาราวานสินค้าเกษตรทุกชนิด ตรงนี้ก�าลังด�าเนินการ 

และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรหรือ

สหกรณ์ไหนที่สนใจจะเข้าร่วมก็สามารถแจ้งความจ�านงค์

เข้ามาก่อนได้ ถือเป็นการช่วยเหลือเพื่อให้สินค้าเกษตร

ระบายสู ่ผู ้บริโภคโดยตรง” นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 

ประธาน สสท. กล่าว

 “การจัดงานตลาดผลไม้ตามฤดู

สหกรณ์ไทย (Thailand Coop Fruits)  

ถื อ เป ็ นการช ่ วย เหลื อสหกรณ ์ภาค

การเกษตรในการกระจายผลไม้ เนื่องจาก

ที่ผ่านมา การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 

ส่งผลกระทบทุกภาคส่วน ท�าให้ทุกอย่าง

หยุดชะงัก ถึงแม ้ตอนนี้สถานการณ ์ 

จะดีขึ้นมามากพอสมควร แต่เราก็จะ 

ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก การเปิดตลาด 



 

 

15ประจำ�วันที่ 1 เมษ�ยน - 31 พฤษภ�คม 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 365

ต่อจำกหน้ำ 1
 นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได ้ประสานไปยังสหกรณ์การเกษตรในทุกจังหวัด 

ซึ่งมีสหกรณ์การเกษตรกว่า 1,300 แห่ง เป็นผู้ผลิตสินค้า ทั้งข้าวสาร นม ไข่ไก่ ผักผลไม้ และอาหารแปรรูป 
เปิดจุดจ�าหน่ายสินค้าราคายุติธรรมให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ หลังรัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  
เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการซื้อข้าวสาร  
อาหารแห้งไปเก็บไว้บริโภคระหว่างอาศัยอยู ่ในบ้านพัก ซึ่งนอกจากการจ�าหน่ายสินค้าของสหกรณ์
การเกษตรแล้ว ยังมีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์อีก 120 แห่งทั่วประเทศ สหกรณ์ร้านค้า 100 แห่ง  
และซู เปอร ์มาร ์ เก็ตสหกรณ์ ซึ่ งขณะนี้มีอยู ่ทั้ ง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอีก 10 แห ่ง  
ที่จะประสานกับสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าต้นทางส่งข้าวสาร นม ไข่ไก่ ผักผลไม้ รวมถึงจัดหาสินค้าอุปโภค  
ทั้งปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป กาแฟ น�้าปลา น�้ามันพืช น�้าตาล น�้าดื่ม และหน้ากากอนามัย 
มาบริการเพื่อจ�าหน่ายให้กับผู้บริโภคด้วย
 ส�าหรับผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากสหกรณ์ 
ผ่านช่องทางออนไลน์  ขณะนี้ทางชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด ร่วมกับสหกรณ์รถแท็กซี่ 
Smart Taxi 50 แห่ง ได ้ เป ิดบริการ รับสั่งซื้อสินค ้าผ ่านแอปพริเคชั่น Co-op Click หรือ 
www.co-opclick.com และจัดส่งโดยรถแท็กซี่ถึงหน้าบ้านในทันที เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่ต ้องการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปหาซื้อสินค้านอกบ้าน เพียงกดคลิ๊ก Co-op Click                           
ก็สามารถสั่งซื้อสินค้าที่มีให้เลือกหลากหลายชนิด และยังสามารถสั่งเป็นชุดสินค้าบริโภค ประกอบด้วย 
ข้าวสาร  นม UHT  ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป กาแฟ น�้าปลา น�า้ตาลและเกลือ ก็มีให้บริการด้วย 
เช่นกัน ซึ่งรถแท็กซี่ที่จัดส่งสินค้าจะติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์รถกระจายสินค้าสหกรณ์สู่ชุมชนไว้ให้เห็น 
อย่างชัดเจน และมีแผ่นพับแจ้งรายการและราคาสินค้า เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้ 
ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาของผู้ขับรถแท็กซี่ที่ขาดรายได้ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดขณะนี้ด้วย  
 “ส�าหรับผู้ประกอบการเอกชนหรือร้านค้าต่าง ๆ ที่ต้องการสั่งสินค้าของสหกรณ์ทั้งข้าวสาร กาแฟ 
นม น�้าตาล และน�้าดื่ม ไปบริการเพื่อจ�าหน่ายให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ สามารถติดต่อกับสหกรณ์
การเกษตรผู้ผลิตสินค้าได้โดยตรง ซึ่งมีสหกรณ์หลายแห่งแปรรูปข้าวสารและเก็บสต๊อกไว้พร้อมส่ง
จ�าหน่ายได้ทันที โดยตรวจสอบรายชื่อและเบอร์โทรติดต่อสหกรณ์ที่ผลิตข้าวสารได้ที่เว็บไซด์ 

ขบวนการสหกรณ์พร้อมเป็นกองหนุนส่งเสบียงอาหารถึงบ้าน
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรฯจับมือสหกรณ์แท็กซี่กระจายข้าวสารสินค้าอุปโภคบริโภคให้คนกรุงเทพฯ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th  หรือจะสั่งซื้อผ่านทางชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ�ากัด ซึ่งอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่จะเป็นตัวกลางในการประสานกับสหกรณ์ 
ผู้ผลิตสินค้าในจังหวัดต่าง ๆ ได้เช่นกัน  โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ�ากัดโทร. 08 1823 3639” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

 สสท.จัดคุยข่าวผ่าน FACEBOOK LIVE ท�าหน้าที่สะท้อนปัญหาขบวนการสหกรณ์สู่การแก้ไขทั้งระบบ 
วิงวอน ภาครัฐผ่อนปรน หนี้เผื่อสงสัยจะสูญ และฝากเตือน พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ ด�าเนินงานอย่างรอบคอบ
 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้คุยในช่วงคุยข่าว  
ไลฟ์สด เรื่องการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการ 
ปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ว่า ในช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์ 
ที่อยู ่ในภาวะฉุกเฉิน อันดับแรกต้องขอขอบคุณท่านนายทะเบียนฯ ท่านอธิบดีพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ  
และท่านอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ท่านโอภาส ทองยงค์ ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ออกหนังสือมาหลายฉบับ โดยฉบับแรกตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม  
ที่ผ่านมา กรณีที่สหกรณ์ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ ก็ให้ขยับไป ส่วนกรรมการที่อยู่ในวาระคงแค่ 150 วัน 
และหลังจากสิ้นปีบัญชี ก็ขยายให้ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี ณ เวลานี้ เราอาจจ�าเป็นจะต้องใช้มาตรการ 
อย่างนี้ไปซักระยะหนึ่ง
 และจากการที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้พยายามเรียกร้องในหลาย ๆ เรื่อง และได้รับการตอบสนอง 
กลับมา จากทั้ง 2 กรมด้วยดี มีการด�าเนินการ ที่อาจจะตรงกันอยู่หลายเรื่อง เช่น เรื่องของการช่วยเหลือ
สมาชิกในการพักช�าระหนี้ การให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สิน และการปรับโครงสร้างแก่สมาชิกสหกรณ์ 
ตามประกาศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2563) เรื่องของการกู้ การปรับโครงสร้าง
หนี้ เรื่องระยะเวลาการช�าระหนี้ แต่มีข้อสังเกต คือเรื่องการพักการช�าระหนี้ หากสหกรณ์ของท่านมีเงินทุน 
ทุนเรือนหุ้น กับเงินรับฝากที่พอดีกับเงินให้สมาชิกกู้ ถ้าสหกรณ์พักช�าระหนี้ทั้งจ�านวนของเงินกู้ที่สมาชิก 
จะต้องส่ง ท่านต้องระวังกระแสเงินสดที่จะไหลเข้า ไหลออก ซึ่งสหกรณ์อาจจะเสียหาย เพราะฉะนั้น
สหกรณ์ที่มีทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝากหรือมีเงินกู้มาก ๆ การพักช�าระหนี้ต้องระมัดระวัง
 นายปรเมศวร ์ กล ่าวอีกว ่า การลดดอกเบี้ยทั้งระบบ 50 สตางค์หรือสลึง สามารถท�าได ้ 
แต่ในขณะเดียวกันเราต้องคิดต้นทุนด้วย ว่าปีนี้เราจะลดลงไปเท่าไร ดอกเบี้ยลดลง แน่นอนปันผลต้องลด 
สันนิบาตสหกรณ์ฯ โดยฝ่ายวิชาการได้วิเคราะห์แล้วว่าในช่วงที่สหกรณ์ก�าลังประสบปัญหาทางออกหนึ่ง 
คือเราต้องจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสม ส�าหรับปีนี้ น่าจะอยู่ที่ประมาณ 4 บาท เพราะว่าดอกเบี้ยนโยบาย 
ก็เหลือ 75 สตางค์ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงที่บอกว่าเราน่าจะมีดอกเบี้ยเงินฝากมากกว่า ดอกเบี้ย
นโยบาย ประมาณ 3 บาท ฉะนั้นเงินปันผลจึงควรอยู่ที่ 4 บาทน่าจะเหมาะสม อันนี้เป็นหลักคิด ซึ่งอยากให้
เพื่อนสมาชิกได้กลับไปทบทวน

 ขณะนี้แม้แต่ระบบธนาคารเองยังพยายามช่วยลูกค้า ดังนั้นระบบสหกรณ์ก็ควรที่จะคิด วิเคราะห์
สถานการณ์ในปัจจุบันหากสหกรณ์ จะลดต้นควรจะให้สมาชิกช�าระต้นอย่างน้อย 70% เพื่อความปลอดภัย 
นั่นหมายความว่า งดต้นสัก 30 เข้ามา 70 เพื่อกระแสเงินสดของสหกรณ์เดินต่อไปได้ นี่คือหลักคิด  
ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์มีความห่วงใย ถึงแม้กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยนายทะเบียนสหกรณ์จะให้พักได้  
แต่อยากจะฝากไว้บางสหกรณ์ท�าได้ หากสหกรณ์มีทุนส�ารองครึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้น แต่ถ้าสหกรณ์ไหน 
ที่กู้เยอะ ๆ สหกรณ์ไหนที่เงินพอดี ทุนพอดีกับการให้กู้ ก็ขอให้สหกรณ์พึงระมัดระวัง
 แล้วก็อยากเชิญชวนสหกรณ์ทั้งระบบ ที่สามารถปันผลได้ ประกาศประกันเงินปันผลอยู่ที่ 4 บาท 
เหมือนกับสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ซึ่งเขาประกาศให้สมาชิกทราบว่า จากสถานการณ์ 
โรคโควิด-19 รวมถึงระบบเศรษฐกิจที่หยุดกันทั้งโลก วันนี้หยุดโลก ไม่ได้หยุดแต่ประเทศไทย ก็อยากให้
สหกรณ์หันกลับไปทบทวน ถึงการด�าเนินงาน
 นายปรเมศวร์กล่าวทิ้งท้ายว่า อยากจะฝากถึงทั้ง 2 กรม ขอบคุณส�าหรับการผ่อนปรนเรื่อง 
หนี้เผื่อสงสัยจะสูญในช่วงโรคโควิด-19 แต่อยากจะขอฝากเพิ่มอีกเรื่องคือ หนี้เผื่อสงสัยจะสูญที่ค้างเก่า  
โดยเฉพาะที่สหกรณ์ปิดบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้ประชุมใหญ่ ขอให้ช่วยผ่อนปรน เป็นช่วงระยะเวลา 
เป็นเปอร์เซ็นต์ ปีละ 20% หรือ 30% อย่าเพิ่งตัดทั้ง 100% เพราะว่าถ้าตัดทั้ง 100% เชื่อว่าอีก 
2 ปีข้างหน้า สหกรณ์จะมีปัญหามาก อย่างเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งหนึ่ง ขณะนี้ปันผลไม่ได้เลย สมาชิก 
ก็โวยวายตอนนี้ยังประชุมไม่ได้ จึงอยากขอให้มีการทบทวนอีกสักครั้ง เพื่อเป็นมาตรการพิเศษที่จะ 
ช่วยเหลือ อย่างน้อยให้สหกรณ์สามารถปันผลได้ เพื่อให้สหกรณ์มีเงินช่วยเหลือสมาชิก วันนี้เศรษฐกิจ
ฐานรากจะฟื้นตัวได้ จะแก้ปัญหาได้หรือไม่ได้ อยู่ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
จึงอยากวิงวอนขอให้สหกรณ์ได้รับการผ่อนผันมากที่สุด เพราะแม้แต่สถานธนานุบาล ยังขยับระยะเวลา
เป็น 8 เดือน ธนาคารยังช่วยเหลือลูกค้า จึงอยากขอให้ผ่อนผันสักครึ่งหนึ่งก่อน ให้สามารถปันผลได้ 2 บาท 
3 บาท ยังดีกว่าปันผลไม่ได้ นี่คือสิ่งที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ เรียกร้อง ฝากไปถึงทั้ง 2 กรม นี่เป็นข้อเรียกร้อง
จากขบวนการสหกรณ์ วันนี้เราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน เราจะผ่านวิกฤตนี้ ทั้ง 12 ล้านครัวเรือน 
7 พันกว่าสหกรณ์ และขอย�้าว่า “สันนิบาตสหกรณ์ จะไม่ทิ้งสหกรณ์ใด สหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง”
ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ กล่าว

วอนรัฐผ่อนผันหนี้เผื่อสงสัยจะสูญต่อลมหายใจสหกรณ์ด�าเนินงานได้
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รมช.มนัญญาเผยมาตรการช่วยบรรเทาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์
หลังไวรัสโควิด–19 ระบาด กระทบต่อรายได้ของสมาชิกและการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์

ต่อจำกหน้ำ 1
สหกรณ์ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกภาคส่วน 

ปัจจุบันมีสหกรณ์ 6,579 แห่ง สมาชิกกว่า 11 ล้านคน เป็นสหกรณ์

ภาคการเกษตร จ�านวน 3,453 สหกรณ์ มีสมาชิกที่กู้ยืมเงินจากสหกรณ์เพื่อไปประกอบอาชีพ

ทางการเกษตร 1.035 ล้านคน จ�านวนเงิน 178,473.04 ล้านบาท ซึ่งเงินที่ให้สมาชิกกู้ยืม  

ส่วนหนึ่งมาจากทุนของสหกรณ์เอง และบางสหกรณ์กู ้ยืมมาจากแหล่งเงินทุนภายนอก  

ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) กองทุนพัฒนาสหกรณ์  

และสถาบันการเงินอื่น 

 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร (ออมทรัพย์ เครดิตยูเนี่ยน บริการ และร้านค้า) 

3,126 สหกรณ์ มีสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 600 แห่ง เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ในสถานประกอบการณ์และรัฐวิสาหกิจ สมาชิก 188,700 ราย วงเงินกู้ 122,807 ล้านบาท 

ส�าหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ มีจ�านวน 36 แห่ง สมาชิก 

36,500 ราย วงเงินกู้ 600 ล้านบาท และสหกรณ์เดินรถซึ่งเป็นสหกรณ์บริการที่เกี่ยวข้อง 

กับธุรกิจภาคการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งมีจ�านวน 230 แห่ง สมาชิก 

100,207 ราย มีการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกรวม 1,444.85 ล้านบาท  

 ด้านนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริม

สหกรณ์มีมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระช�าระหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์ 

โดยออกเป็นประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ให้สหกรณ์ใช้เป็นแนวทางในการบรรเทา 

ความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด–19 ในขณะนี้  

โดยขอความร่วมมือสหกรณ์ผ่อนผันการช�าระหนี้ให้กับสมาชิก ทั้งขยายเวลาการช�าระหนี้  

การพักช�าระหนี้เป็นการชั่วคราว ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  

ส่วนการช�าระค่าหุ้นของสมาชิก ขอให้ปรับลดหรืองดส่งค่าหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว  

หรืองดหักส่งค่าหุ้นตามส่วนของเงินกู้ จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ

 ส่วนมาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระหนี้สินในส่วนของสหกรณ์ มี 3 แนวทาง 

ได้แก่ สหกรณ์ที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานขอความร่วมมือ ธ.ก.ส. ผ่อนผันการช�าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ 

ที่ได้รับผลกระทบ โดยขอขยายระยะเวลาการช�าระหนี้ให้สหกรณ์ ไม่เกิน 20 ปี ปลอดช�าระ

ต้นเงิน 3 ปีแรก และขอสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ โดยคิดดอกเบี้ย 

ในอัตราไม่ต�่ากว่า MLR-1 ต่อปี หากสหกรณ์ใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว 

สามารถติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาที่สหกรณ์กู้ยืมเงิน 

 ส�าหรับสหกรณ์ที่เป็นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ให้ขยายเวลาการช�าระหนี้ 

ได้ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2563 ซึ่งสหกรณ์จะต้องผ่อนผันขยายระยะเวลาการช�าระหนี้ให้แก่

สมาชิกผู้กู้เงินจากสหกรณ์เช่นเดียวกัน ส่วนกลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์

เกษตรกร จะได้รับการขยายระยะเวลาการช�าระหนี้ที่จะครบก�าหนดช�าระออกไปอีก 1 ปี  

โดยขยายเวลาช�าระหนี้ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และกลุ ่มเกษตรกรจะต้อง 

ขยายระยะเวลาการช�าระหนี้ งดคิดดอกเบี้ยและค่าปรับกับสมาชิกด้วย ซึ่งสหกรณ์ 

และกลุ่มเกษตรกรที่จะขอขยายเวลาการช�าระหนี้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุน

สงเคราะห์เกษตรกร สามารถยื่นค�าร้องได้ที่ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด 

 ทั้งนี้ คาดว่าทุกมาตรการจะช่วยบรรเทาปัญหาภาระหนี้สินให้กับสหกรณ์และสมาชิก

สหกรณ์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด–19 โดยคาดว่าสหกรณ์ภาคการเกษตร

และนอกภาคการเกษตร จ�านวน 2,660 แห่ง ที่ขยายเวลาการช�าระหนี้หรือพักช�าระหนี้

เป็นการชั่วคราว สมาชิกจะได้รับประโยชน์ 5.79 ล้านคน ต้นเงินกู้ จ�านวน 1,296,843.76  

ล้านบาท มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง ร้อยละ 0.50 คิดเป็นมูลค่า 6,480 ล้านบาท 

ซึ่งการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่สมาชิกในครั้งนี้ จะช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีเงินเหลือ 

จากการที่สหกรณ์ขยายระยะเวลาช�าระหนี้หรือพักหนี้เป็นการชั่วคราว และลดดอกเบี้ยเงินกู้ 

เฉลี่ยรายละ 19,720 บาทต่อเดือน และมีเงินเหลือจากการปรับลดค่าหุ ้นรายเดือน 

หรืองดส่งค่าหุ้นตามส่วนของเงินกู้อีกเดือนละประมาณ 430 บาท ซึ่งสมาชิกจะมีเงินเหลือใช้

จ่ายในครัวเรือน เฉลี่ยเดือนละ 20,150 บาท

  ส�าหรับการขยายระยะเวลาการช�าระหนี้ให้สหกรณ์การเกษตรที่เป็นลูกหนี้ ธ.ก.ส. 

และได้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ คาดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ผิดนัดของสหกรณ์ได้ 710 แห่ง  

มูลหนี้ 48,800 ล้านบาท ส่วนสหกรณ์ที่เป็นลูกหนี้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 917 แห่ง  

ที่ได้รับการขยายเวลาช�าระหนี้ จะมีเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ และส่งผลให้สมาชิก

สหกรณ์ 108,740 ราย ได้รับผ่อนผันการช�าระหนี้รายละ 24,000 บาท และกลุ่มเกษตรกร 

ที่เป็นลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 1,392 แห่ง ที่ได้รับการขยายเวลาช�าระหนี้ไปจนถึง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิก 

704.98 ล้านบาท ซึ่งทุกมาตรการจะช่วยผ่อนปรนภาระหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์และ                  

กลุ ่มเกษตรกรได้มีเงินส�าหรับใช้จ่ายในการด�ารงชีพและน�าไปลงทุนประกอบอาชีพเสริม 

เพิ่มรายได้ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน และส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  

ซึ่งทุกมาตรการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกเป็นค�าแนะน�าไปยังสหกรณ์นั้น แต่ละสหกรณ์

สามารถเลือกใช้และน�าไปปฏิบัติให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการด�าเนินงานของสหกรณ์ 

เพื่อร่วมกันดูแลความเป็นอยู่และแบ่งเบาภาระหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ จนกว่าจะกลับ 

เข้าสู่สถานการณ์ปกติต่อไป
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จากวิกฤตต้มย�ากุ้ง ถึง โรคโควิด-19 
สหกรณ์จะปรับตัวอย่างไร

ต่อจำกหน้ำ 1
ส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทุกภาคส่วนและกระทบต่อการประกอบ
อาชีพและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทห้างร้านและสถานประกอบการต่าง ๆ   

รัฐบาลต้องออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น 
การปิดสถานที่ให้บริการต่าง ๆ ห้างร้าน โรงงาน เป็นต้น ท�าให้ลูกจ้าง แรงงาน ต้องถูกเลิกจ้าง หยุดงาน
ชั่วคราว ท�าให้ขาดรายได้ประจ�าหรือรายได้ลดลง สวนทางกับค่าใช้จ่ายหรือค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น 
แต่รัฐบาลก็ยังมิได้นิ่งเฉยเสียทีเดียว โดยได้ออกมาตรการเยียวยา ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และประชาชน
ทั่วไป ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) แต่จะได้ผลมากหรือน้อยเพียงใด
ต้องคอยติดตามกันต่อไป
 ส�าหรับกระบวนการสหกรณ์ นั้น เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ได้รับผลกระทบจากวิกฤตแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19 (COVID-19) ในครั้ งนี้  “สหกรณ์” ซึ่งเป ็นองค ์กรหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ 
ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนฐานรากของประเทศไทย และจะออกมาตรการอย่างใดบ้างในการให้ 
ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อบรรเทาปัญหาให้กับสมาชิกเบื้องต้นได้บ้างในระดับหนึ่ง  
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ ได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สิน
และการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ อาทิเช่น
 1. การปรับลดการถือหุ้นรายเดือน หรือการหยุดถือหุ้นรายเดือนชั่วคราว
 2. การผ่อนผันการช�าระหนี้ของสมาชิก
  2.1  การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  2.2  การผ่อนผันการช�าระหนี้
  2.3  การขยายเวลาการช�าระหนี้
  2.4  การพักการช�าระหนี้
  2.5  การปรับโครงสร้างหนี้
 อนึ่ง มาตรการต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นมาตรการที่ดี แต่สหกรณ์ที่จะน�าไปปฏิบัติได้ 
ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละสหกรณ์ ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ ความพร้อมด้านเงินทุนหมุนเวียน 
สภาพคล่องทางการเงิน ความเคร่งครัดของคณะกรรมการ ความขยันขันแข็งของฝ่ายจัดการ และความ 
มีวินัยของสมาชิกสหกรณ์ เพราะปัจจุบันสหกรณ์ส่วนใหญ่ก็ประสบปัญหาหนี้สินค้างนานของสมาชิก  
ท�าให้ถูกตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจ�านวนมาก การด�าเนินงานมีผลก�าไรสุทธิลดลงหรือ 
ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น ส�าหรับมาตรการต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วไม่ได้มีผลท�าให้
การด�าเนินงานของสหกรณ์ขาดทุนจนต้องหยุดด�าเนินกิจการ หรือเลิกสหกรณ์ สหกรณ์ที่เลิกส่วนใหญ่ 
เกิดจากปัญหาการทุจริตภายในของสหกรณ์เอง
 สุดท้ายนี้ ไม่ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID 19) จะกินระยะเวลาอีกยาวนานเท่าไร 
คงไม่มีใครทราบได้ แต่เราในฐานะประชาชนชาวไทย ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของภาครัฐ 
อย่างเคร่งครัด “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” พร้อมทั้งให้ความร่วมมือและส่งก�าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ 
ผู ้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน และให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน ต่อสู ้เพื่อเอาชนะโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน 
ส่วนสหกรณ์ก็ท�าหน้าที่ในฐานะที่เป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งในยามทุกข์ยากของสมาชิก ท�าหน้าที่อย่างเข้มแข็ง 
ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และเสมอภาค จงอย่าคิดเพียงแค่ ท�าแล้วสหกรณ์จะได้อะไร แต่ให้คิดว่า ท�าแล้วสมาชิก 
ได้ประโยชน์สูงสุด และยั่งยืนก็พอแล้ว

โดย : นายจะเลง  พละทรัพย์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

 นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะท�างาน
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กร 
ที่มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วม และมีการใช้
กระบวนการบริหารจัดการ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า  
และประหยัด ท�าให้สหกรณ์สามารถด�าเนินงานประสบความส�าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์เป็นองค์กร 
ที่เข้มแข็งมีความมั่นคง ส่งผลให้สหกรณ์เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีสหกรณ์ 
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จ�านวน 10 แห่ง และมีผู ้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 22 คน ณ ห้องประชุม 
ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

การประชุมคณะท�างานส่งเสริมธรรมาภิบาล
ในสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

 บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) บริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทย 
ร่วมสนับสนุนงบประมาณ เพื่อร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดโครงการ “สหประกันชีวิต ร่วมก้าว ร่วมกัน 
ฝ่าวิกฤต COVID-19” โดยสนับสนุนงบประมาณผ่าน 4 มูลนิธิ หวังให้การช่วยเหลือ และบรรเทาความ 
เดือดร้อน แก่โรงพยาบาล หน่วยงานต่าง ๆ สถานที่เฝ้าระวังและรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน ที่ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ทางแพทย์ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่บุคลากร
ทางการแพทย์ ดังนี้
 ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช กรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน 
จ�านวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์  
ผู้บริหารคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้นายศรีวิทย์ ส่งศรี ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ากัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 นายสหพล สั งข ์ เมฆ กรรมการผู ้ จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จ� ากัด (มหาชน) 
และคณะ มอบเงินสมทบทุน จ�านวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โดยมี 

สหประกันชีวิตมอบ 4 แสนบาท ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19
พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการ 
มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ 
ณ อาคารภูมิสิริมั งคลานุสรณ ์  โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ 
 นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) และคณะ 
มอบเงินสมทบทุน จ�านวน 100,000 บาท ให้แก่ 

มูลนิธิโรงพยาบาลต�ารวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พลต�ารวจตรี ทรงชัย สิมะโรจน์ เหรัญญิกมูลนิธิฯ 
เป็นผู้รับมอบ ณ ส�านักงานมูลนิธิโรงพยาบาลต�ารวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ 
 นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) และคณะ  
เข้ามอบเงินจ�านวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิแพทยศาสตร์ต�ารวจ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยมี  
พลต�ารวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลต�ารวจ เป็นผู้รับมอบ ณ ส�านักงานแพทย์ใหญ่ 
ชั้น 19 โรงพยาบาลต�ารวจ กรุงเทพฯ 
 นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) กล่าวภายหลัง 
จากการมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ว่า ถึงแม้ว่าจ�านวนเงินจะไม่มากเมื่อเทียบกับการติดเชื้อของผู้ป่วย 
ที่มีอยู ่เกือบทุกจังหวัดในปัจจุบัน สหประกันชีวิตก็ขอส่งก�าลังใจและขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจที่จะให้การ 
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กับโรงพยาบาล มูลนิธิ หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากร 
ทางการแพทย์ท�างานอย่างหนักด้วยความทุ ่มเท เสียสละ ยอมสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม  
ซึ่งสหประกันชีวิตจะอยู่เคียงข้างสหกรณ์และสังคมไทยตลอดไป 
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ระบบการควบคุมภายใน
ส�าหรับสหกรณ์

 สหกรณ์ในอดีตเป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก และมีการด�าเนินธุรกิจไม่มากนัก จึงท�าให้อาศัยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
จ�านวนไม่มากก็สามารถด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ได้ คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์สามารถควบคุม ดูแล  
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างทั่วถึง ปัจจุบันสหกรณ์บางสหกรณ์มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีการด�าเนินธุรกิจ 
ที่มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 
บริษัทจ�ากัด ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยและรายใหญ่ แม้กระทั่งสหกรณ์ สหกรณ์จึงจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผน 
ในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งสหกรณ์ด้วยกันเอง ปัจจัยดังกล่าวจึง 
ส่งผลให้การด�าเนินกิจการของสหกรณ์มีความยุ่งยากซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น และคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์  
ไม่สามารถควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากระบบการควบคุมภายใน
ของสหกรณ์ที่ไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ ท�าให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และเกิดความเสียหายในลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น การทุจริตเงินรับฝาก เงินสดขาดบัญชี สินค้าขาดบัญชี ลูกหนี้ค้างนาน ลูกหนี้ปฏิเสธหนี้ เป็นต้น  
ซึ่งมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของสหกรณ์ในทุกด้าน 
 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีในสหกรณ์ โดยการสร้างจิตส�านึก
กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตระหนักถึง ความส�าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี 
เพื่อให้การด�าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แม้ว่าระบบการควบคุมภายใน 
จะมีความจ�าเป็นและเกี่ยวข้องกับความส�าเร็จในการด�าเนินงานของสหกรณ์ แต่หากใช้อย่างไม่ถูกต้อง ระบบ 
การควบคุมภายในที่ก�าหนดก็อาจท�าให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย หรือการทุจริตขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการ 
ด�าเนินการสหกรณ์จะต้องท�าให้เกิดความสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการปฏิบัติงานกับระดับการควบคุมภายใน 
ที่มีประสิทธิผล จึงจ�าเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของการควบคุมภายในที่ดี การควบคุมภายในแต่ละด้าน 
และข้อจ�ากัดของการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน
สหกรณ์
 ลักษณะของการควบคุมภายในที่ดี การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในขึ้นในสหกรณ์ คณะกรรมการ 
ด�าเนินการสหกรณ์ควรพิจารณาถึงลักษณะของการควบคุมภายในที่ดี ดังนี้
 1.  ไม่เสียค่าใช้จ่ายเกินควร วิธีการควบคุมภายในที่ก�าหนดหากมากเกินไปจะท�าให้สิ้นเปลืองทั้งเวลา 
และค่าใช้จ่าย รวมถึงการควบคุมที่มากเกินไปอาจท�าให้เจ้าหน้าที่ขาดก�าลังใจในการปฏิบัติงาน
 2.  ควบคุมในจุดที่ส�าคัญ วิธีการควบคุมภายในที่ก�าหนดควรฝัง หรือแทรกอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตามปกติ โดยเฉพาะจุดที่ส�าคัญ ซึ่งหากไม่ควบคุมแล้วจะมีผลกระทบที่ส�าคัญ เกิดความเสียหายการสูญเสีย 
การรั่วไหล หรือการทุจริตได้ง่าย
 3.  เหมาะสมและเข้าใจง่าย วิธีการควบคุมภายในที่ก�าหนดควรให้ผู ้ปฏิบัติงานเข้าใจง่ายสามารถ 
สะท้อนผลจากการประเมินได้อย่างชัดเจน เป็นธรรม ถูกต้องและทันกาล เพื่อให้ทราบถึงผลเสียหายและสามารถ 
แก้ไขได้โดยเร็ว

 4.  สอดคล้องกับเป้าหมาย วิธีการควบคุมภายในที่ก�าหนดควรมีการเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนงาน 
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก�าหนด รวมทั้งให้ผลการประเมินที่แม่นย�า
 5.  ทันกาล ผลการประเมินที่ล่าช้า ไม่ทันกาลย่อมไม่เกิดประโยชน์ การควบคุมในปัจจุบันจึงนิยม 
การควบคุมในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อสามารถทราบผล และแก้ไขได้ทันท่วงที
 และนอกจากนั้น สหกรณ์ต้องมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ให้มีการควบคุมภายใน  
ด้านส่วนที่ส�าคัญขึ้นเพิ่มอีก 3 ด้าน ได้แก่
 1.  การควบคุมด้านบัญชี เป็นการก�าหนดวิธีการและมาตรการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการป้องกันดูแลรักษา
สินทรัพย์และเอกสารหลักฐานของสหกรณ์ให้ปลอดภัยจากการทุจริต ผิดพลาดทั้งปวง และเนื่องจากคณะกรรมการ 
ด�าเนินการมีหน้าที่รับผิดชอบให้มีการจัดท�าบัญชีและงบการเงินตามกฎหมายสหกรณ์ และระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ รวมทั้งรับผิดชอบต่อความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินด้วย ซึ่งการควบคุมด้านบัญชี 
ท�าให้การจัดท�าบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้
 2.  การควบคุมด้านบริหาร เป็นการจัดแบ่งส่วนงานภายใน การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ การก�าหนด 
ระเบียบปฏิบัติวิธีการและมาตรการต่าง ๆ ที่ท�าให้การด�าเนินงานและการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ระเบียบของสหกรณ์และนโยบายที่ก�าหนด ซึ่งการควบคุมด้านบริหารแบ่งเป็น 2 ด้านคือ การควบคุม 
ด้านบริหารจัดการ และการควบคุมด้านบริหารธุรกิจ
 3.  การควบคุมเฉพาะเรื่อง นอกจากการควบคุมด้านบัญชีและการควบคุมด้านบริหารแล้ว คณะกรรมการ 
ด�าเนินการสหกรณ์ควรให้ความส�าคัญกับการควบคุมเฉพาะเรื่อง ได้แก่ การควบคุมด้านเงินลงทุน การควบคุม 
ด้านที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ การควบคุมด้านเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม การควบคุมด้านสมาชิก 
และทุนเรือนหุ้น รวมถึงการควบคุมด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
 สหกรณ์เป็นองค์กรหนึ่งของประชาชนที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้อุดมการณ์สหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือตนเองร่วมกัน 
ในหมู่พี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจของตน โดยเฉพาะปัญหา 
ความเดือดร้อนด้านปัจจัยสี่ที่มีไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีพเป็นเบื้องต้น และพัฒนาต่อยอดไปสู่ระดับความต้องการ 
ที่สูงขึ้นอย่างเป็นธรรมโดยการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันของบรรดาสมาชิกและสหกรณ์ในขบวนการ  
การน�ากระบวนการควบคุมภายในมาปรับใช้ในสหกรณ์ จึงส่งผลดีต่อสหกรณ์และผู ้ปฏิบัติหน้าที่แทนสหกรณ์  
รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ด้วย  
 เมื่อสหกรณ์โดยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์มีการควบคุมภายในที่ดี 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ หรือปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์
จะมีความเชื่อมั่นในสหกรณ์และจะมาท�าธุรกิจกับสหกรณ์มากขึ้น สามารถท�าให้สหกรณ์มีความมั่นคงและปราศจาก
การทุจริต และจะท�าให้สหกรณ์มีผลการด�าเนินงานด้านธุรกิจที่มากขึ้น และเมื่อสหกรณ์มีผลประกอบการที่ดี  
สมาชิกที่มาท�าธุรกิจกับสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี จะส่งผลให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งในด้านการด�าเนินกิจการ 
และฐานะการเงิน

นายธีรยุทธ จ�าปาจันทร์

ติดตามงานผ่าน zoom

 นายสุวิช น ้อยอิ่ม ผู ้อ�านวยการส�านักงาน 
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ประชุม 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด 
ที่ปฏิบัติ งานตามนโยบาย Work From Home  
และเจ ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานที่หน ่วยงาน โดยใช ้
โปรแกรม Zoom Meet ing ประชุมออนไลน ์  
เพื่อให้ค�าแนะน�า ซักซ้อมการท�างาน  ตามโครงการ 
ต่าง ๆ ได้แก่ โครงการ “สายใยนมไทย - เดนมาร์ค” 
โครงการช่วยกระจายผลผลิต สินค้าจากสหกรณ์/ 
กลุ ่มเกษตรกร การขอข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  นายแพทย์สุชาติ ตันตินิรามัย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ�ากัด  

พร้อมด้วยคณะกรรมการด�าเนินการและผู้จัดการ ร่วมมอบเงินทุนสาธารณประโยชน์เป็นจ�านวนเงิน 500,000 บาท 
แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้า เพื่อซื้อหน้ากากอนามัย N95 ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล  
และบุคลากร ในการรักษาและต้านภัยโรคโควิด-19 โดยมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู ้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลพระปกเกล้า เป็นผู้รับมอบ

 ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย น�าโดย นางนัคมน เงินมั่น หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
พร้อมด้วย นางสาวฉมาพันธ์ สุพรมอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�านาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ด�าเนินการสหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จ�ากัด ชุดที่ 39 ครั้งที่ 13/2563 ประจ�าเดือนพฤษภาคม 2563 
ทั้งนี้ได้ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) 2562 ระเบียบและค�าแนะน�าของนายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  
ณ ห้องประชุมชั่วคราวสหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จ�ากัด

ภาพ/ข่าว โดย : อรรถพร กุญชร

ราชการ การปฏิบัติงานตามแผนงานประจ�าปีการติดตามผลจากการตั้งกลุ่มไลน์ ติดตามแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงาน 
กับเจ้าหน้าที่ WFH โดยสอบถามปัญหา แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน อีกทั้งการส�ารวจข้อมูลของหน่วยงาน  
ซึ่งต้องการข้อมูลของสหกรณ์รวดเร็วทันเหตุการณ์ เพื่อน�าไปประกอบในการวางแผน ก�าหนดนโยบายในการส่งเสริม
สหกรณ์ และการรายงานข้อมูลปริมาณธุรกิจสหกรณ์ และการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

“สตส.เลย ร่วมประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จ�ากัด”



19ประจำ�วันที่ 1 เมษ�ยน - 31 พฤษภ�คม 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 365

 

  

สหกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายกระจายผลผลิตมะม่วงช่วยเกษตรกร กว่า 34 ตัน

  นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายทรงยศ ไชยมงคล ผู ้อ�านวยการ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิตมะม่วง 
ของสหกรณ์นิคมวังทอง จ�ากัด และตรวจเยี่ยมแปลงมะม่วงของสมาชิกสหกรณ์ ตามมาตรการช่วยเหลือ 
เกษตรกรสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ สหกรณ์นิคมวังทอง จ�ากัด  
อ�าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนมาตรการแก้ไขปัญหา
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกมะม่วงที่ก�าลังประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต�่า เนื่องจากมีปริมาณผลผลิต
จ�านวนมาก ขาดตลาดรับซื้อ รวมถึงไม่สามารถส่งออกได้ ผลผลิตล้นตลาด เป็นผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งท�าให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนขบวนการสหกรณ์รวมพลังสร้างเครือข่ายกระจายสินค้าจากแหล่งผลิต
ถึงมือผู้บริโภค หวังบรรเทาความเดือดร้อนสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 
เผยช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ใช้สื่อออนไลน์ โปรโมทสินค้าและเจรจาซื้อขายผลไม้และสินค้าประมงไปแล้ว 
1,306 ตัน มูลค่า 14.963 ล้านบาท สามารถระบายผลผลิต ได้รวดเร็วและยังช่วยดึงราคาให้ไปตาม
กลไกของตลาดในระดับที่เกษตรกรและผู้บริโภคพอใจ พร้อมเดินหน้าสนับสนุนสหกรณ์ขยายช่องทาง
จ�าหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า 
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ส่งผลกระทบต่อการกระจายผลผลิตของสหกรณ์ 
สู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มผัก ผลไม้ และสินค้าประมง เนื่องจาก 

สหกรณ์รวมพลังสร้างเครือข่ายกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตถึงมือผู้บริโภค 
ทั้งผลไม้ และสินค้าประมงแล้วกว่า 1,306 ตัน มูลค่า 14.963 ล้านบาท

ได้ด�าเนินการประสานงานเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ ที่มีความต้องการสั่งซื้อผลผลิตมะม่วงไปบริโภค 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีสหกรณ์นิคมวังทอง จ�ากัด ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรวบรวมรับซื้อผลผลิต 
ของเกษตรกรสมาชิกจากสหกรณ์นิคมวังทอง จ�ากัด สหกรณ์นิคมพันชาลี จ�ากัด และสหกรณ์นิคมเนินมะปราง จ�ากัด 
ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�าสวนมะม่วงเป็นอาชีพหลัก
 นายทรงยศ ไชยมงคล ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  กล่าวว่า  ปัจจุบันสหกรณ์นิคมวังทอง 
จ�ากัด ได้ด�าเนินการรวบรวมรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ จ�านวน 42 ราย มีมะม่วงที่ส่งไปจ�าหน่าย 
รวม 9 สายพันธุ์ ปริมาณผลผลิต 34.25 ตัน รวมมูลค่า 287,435 บาท จ�าแนกเป็น มะม่วงน�า้ดอกไม้สีทอง 8.41 ตัน 
มะม่วงมหาชนก 15.53 ตัน มะม่วงโชคอนันต์ 8.73 ตัน และมะม่วงพันธุ์อื่น 1.58 ตัน โดยสหกรณ์ได้น�าผลผลิตมะม่วง
ที่ผ่านการคัดเกรดบรรจุใส่ลังส่งไปจ�าหน่ายยังเครือข่ายสหกรณ์ในเขตภาคใต้ ผ่านส�านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง พังงา  
สตูล พัทลุง นราธิวาส และนครศรีธรรมราช ส่วนในเขตภาคเหนือจ�าหน่ายผ่านส�านักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
และจังหวัดพะเยา ช่วยกระจายผลผลิตมะม่วงสู่ผู้บริโภคโดยตรง
 จากข้อมูลพบว่า ในพื้นที่ยังคงมีปริมาณผลผลิตมะม่วงที่รอการจ�าหน่ายอีกประมาณ 73.5 ตัน ประกอบด้วย 
มะม่วงมหาชนก 20 ตัน มะม่วงโชคอนันต์ 50 ตัน มะม่วงแก้วขมิ้น 1 ตัน มะม่วงจินฮวง 2 ตัน และมะม่วงแก้ว 
500 กิโลกรัม หากสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์ โทร. 0-5598-3567 ต่อ 108 หรือ สั่งซื้อโดยตรงที่ผู้จัดการสหกรณ์นิคมวังทอง จ�ากัด โทร. 08-9644-3941 
 ด้านนายบุญแต่ง บุญเรือง สมาชิกสหกรณ์นิคมวังทอง จ�ากัด กล่าวว่า ตนเองมีพื้นที่ปลูกมะม่วง ประมาณ 
120 ไร่ มีมะม่วงพันธุ์น�า้ดอกไม้ 60 ไร่ ฟ้าลั่น 20 ไร่ เพชรบ้านลาด 15 ไร่ และพันธุ์มหาชนก 25 ไร่ เมื่อก่อนพอถึง 
ฤดูเก็บเกี่ยวจะน�าผลผลิตส่งขายให้กับโรงงานแช่แข็งที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ในปีนี้ เกิดภาวะวิกฤติจากสถานการณ์ 
โรคโควิด-19 เป็นสาเหตุให้ไม่มีพ่อค้าเข้ามาติดต่อรับซื้อผลผลิตมะม่วง จนเกิดความเสียหาย ถึงแม้จะน�ามาแปรรูป 
แต่ก็สามารถท�าได้แค่เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยสหกรณ์ฯ ได้แจ้งข่าวผ่านประธานบริหารกลุ่มว่า สหกรณ์ได้เปิดจุด
รวบรวมรับซื้อมะม่วง จึงได้น�ามะม่วงพันธุ ์มหาชนก มาจ�าหน่ายผ่านสหกรณ์ฯ ในราคากิโลกรัมละ 10 บาท  
จากราคาตลาดที่ลดเหลือเพียงกิโลกรัมละ 5-7 บาท เท่านั้น ซึ่งในสวนยังคงมีมะม่วงที่รอการเก็บเกี่ยวอีกประมาณ 
15 ตัน หากสหกรณ์เข้ามาช่วยรับซื้อผลผลิตทั้งหมด ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ เพราะเหลือเวลาที่จะ 
เก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วงได้ไม่เกินช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้

ที่ผ่านมาสหกรณ์จะรวบรวมผลไม้ส่งออกไปจ�าหน่ายตลาดต่างประเทศจ�านวนมาก แต่ต้องหยุดชะงัก เพราะประเทศคู ่ค้าหยุดการสั่งซื้อ 
จากผลกระทบโรคโควิด-19 สินค้าเกษตรหลายชนิดไม่มีตลาดรองรับ ท�าให้ผลผลิตล้นตลาดในพื้นที่แหล่งผลิตและราคาตกต�่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
จึงขอความร่วมมือไปยังสหกรณ์ในทุกจังหวัดช่วยกันสั่งซื้อสินค้าจากสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เพื่อกระจายสู่ตลาดและผู้บริโภคในทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ รวมถึงขยายช่องทางการจ�าหน่ายและช่วยกันประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ทั้งทางเพจ Facebook และ Line ของสหกรณ์ 
ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ที่ผ่านมา สหกรณ์ทั่วประเทศได้สร้างเครือข่ายเพื่อช่วยกันกระจายสินค้าคุณภาพจากแหล่งผลิตสู ่ผู ้บริโภค 
เน้นผลผลิตการเกษตรของสมาชิกที่สหกรณ์รวบรวมและช่วยหาตลาด อาทิ ผลไม้ เกลือ ปลากะพง ปลานิล ปลาทับทิม ปลากดคัง กุ้งขาว   
แวนนาไมและกุ้งก้ามกราม เบื้องต้นสามารถรวบรวมและกระจายสินค้าการเกษตรในช่วง 2 เดือน มูลค่า 14.963 ล้านบาท อาทิ มะม่วง ล�าไย ลิ้นจี่ 
เงาะ รวม 133.142 ตัน มูลค่า 4.119 ล้านบาท เกลือทะเลกระจายไปยังสหกรณ์ปลายทาง 71 จังหวัด จ�านวน 1,150 ตัน มูลค่า6.325 ล้านบาท  
และยังมีสินค้าประมง ได้แก่ ปลากะพง ปลานิล ปลาทับทิมอีก 2.305 ตัน มูลค่า 0.279 ล้านบาท กุ้งแวนนาไม และกุ้งก้ามกราม 21.202 ตัน 
มูลค่า 4.240 ล้านบาท

 รมช.เกษตรฯกล่าวว่า กรณีผลกระทบโรคโควิด-19 ได้มองเห็นปัญหาตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดจึงได้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบกลาง  
เพื่อสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 วงเงิน 45,037,200 บาท ขณะนี้กล่าวได้ว ่า 
ทุกอย่างพร้อมช่วยเหลือสหกรณ์เต็มที่ โดยจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการกระจายผลไม้ออกนอกพื้นที่ให้กับสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ ซึ่งอยู่ต้นทาง
แหล่งผลิต 90 แห่ง ใน 31 จังหวัด แบ่งเป็นค่าบริหารจัดการกิโลกรัมละ 1 บาท รวม 11,700,000 บาท และชดเชยค่าขนส่งให้กิโลกรัมละ 2 บาท  
รวม 23,400,000 บาท ส่วนสหกรณ์ปลายทางที่ตั้งอยู ่ทุกอ�าเภอทั่วประเทศ 824 แห่ง จะได้รับค่าบริหารจัดการกิโลกรัมละ 50 สตางค์  
เป็นค่าขนส่งค่าจ้างคนงานและจัดซื้อถุงใส่ผลไม้ รวมทั้งสิ้น 5,850,000 บาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้กับสหกรณ์ในการกระจายผลผลิต 
จากสหกรณ์ไปสู่ผู ้บริโภคในแต่ละจังหวัด และยังมีงบประมาณอีกส่วนหนึ่ง 4,087,200 บาท สนับสนุนด้านบรรจุภัณฑ์ โดยให้สหกรณ์น�าไป 
จัดซื้อตะกร้า 191,700 ใบ เพื่อขนส่งผลไม้ไปสู่ผู้บริโภคปลายทางได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
ค่าบรรจุภัณฑ์ดูจากแผนการรวบรวมผลผลิตของแต่ละสหกรณ์ที่เสนอเข้ามา และจะกระจายไปตามสัดส่วนของปริมาณผลผลิตในแต่ละจังหวัด  
ขณะที่ภาครัฐมีนโยบายที่จะช่วยสนับสนุนช่องทาง การจ�าหน่าย ผลไม้ของเครือข่ายสหกรณ์ไปสู่ผู้บริโภค นอกจากจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหา 
เรื่องผลไม้กระจุกตัวในพื้นที่ แหล่งผลิตและราคาตกต�่าแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร 
และผู้บริโภคอีกด้วย

 นางปารณีย์ ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะท�างาน
ระดับจังหวัดแก ้ไขป ัญหาในการด�าเนินงานของสหกรณ์ และกลุ ่มเกษตรกร 
ที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 2/2563 จัดโดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ส�านักงาน 
สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตาม เร่งรัด การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของ 
สหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมส�านักงานสหกรณ์ 
จังหวัดนครปฐม ผู ้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู ้แทนอัยการจังหวัดนครปฐม  
ผู ้แทนผู ้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผู ้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นครปฐม หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม  และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
ที่รับผิดชอบเข้ารับฟังและชี้แจงเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เกิดขึ้นต่อไป

ประชุมแก้ไขปัญหาการด�าเนินงานของสหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง



ประจำ�วันที่ 1 เมษ�ยน - 31 พฤษภ�คม 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 36520
=

 

กลุ่มเกษตรกรบุรีรัมย์ยิ้มออก หลังมีหน่วยงานทหารรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรผ่านขบวนการสหกรณ์ 
ไปประกอบอาหารก�าลังพลในหน่วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโรคโควิด-19

 นายไชยวฒัน์  จนุถริะพงศ์ รองผูว่้าราชการจงัหวดับรุรีมัย์ พลตร ีอดลุย์ บญุธรรมเจรญิ ผูบ้ญัชาการกองพลทหาร
ราบที ่ 6 และ ผูบ้ญัชาการกองก�าลงัสรุนาร ี นายธรีะ สวุรรณพงษ์ นายด่านศลุกากรช่องสะง�า นายราชศกัดิ ์ ตระสนิธุ์ 
สหกรณ์จงัหวดับรุรีมัย์  ร่วมประชมุชีแ้จงท�าความเข้าใจกลบัสมาชกิเครอืข่ายสหกรณ์ และกลุม่เกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวดั
บรุรีมัย์ 8 แห่ง  ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรคเูมอืง จ�ากดั/สหกรณ์นคิมแคนดงจ�ากดั/กลุม่เกษตรกรท�านาปะเคยีบ/
สหกรณ์การเกษตรโนนสวุรรณ จ�ากดั/สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จ�ากดั/สหกรณ์ประมงจงัหวดับรุรีมัย์ จ�ากดั /สหกรณ์
โครงการน�าร่องน�า้บาดาลเพือ่การเกษตรต�าบลแสลงพนั จ�ากดั และกลุม่เกษตรกรปลกูผกัปลอดสารพลงังานแสงอาทติย์
ห้วยเสลา เพื่อหาทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถจ�าหน่ายสินค้าทางการเกษตร เนื่องจาก 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19
 ซึง่ในทีป่ระชมุ พลตรอีดลุย์  บญุธรรมเจรญิ ผูบ้ญัชาการกองพลทหารราบที ่6 และ ผูบ้ญัชาการกองก�าลงัสรุนารี  
ได้ตกลงรบัซือ้พชืผกั ตลอดทัง้ผลติผลทางการเกษตรผ่านขบวนการสหกรณ์จงัหวดับรุรีมัย์ เฉลีย่ทกุชนดิ เฉลีย่ประมาณ 
8-9 หมื่นต่อวัน ต่อเนื่อง เพื่อน�าไปประกอบอาหารเลี้ยงก�าลังพลในพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่ชายแดน ประมาณ 
7,000 - 8,000 นาย ตลอดทั้งไปจ�าหน่ายให้กับครอบครัวของก�าลังพล เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรบรรเทา 
ความเดือดร้อนจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนั้นแล้ว นายด่านศุลกากรช่องสะง�า  
ยงัได้แนะน�าขัน้ตอนการส่งออกสนิค้าเกษตรแก่สมาชกิสหกรณ์อกีด้วย
 ด้านนายไชยวฒัน์ จนุถริะพงศ์ รองผูว่้าราชการจงัหวดับรุรีมัย์ เปิดเผยว่า เกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวดับรุรีมัย์ได้รบั 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ในเรือ่งการท�ามาค้าขาย ไม่ได้รบัความสะดวกจ�าหน่ายได้เฉพาะในพืน้ที่ 
ไม่สามารถเดนิทางออกนอกพืน้ทีไ่ด้ ซึง่ผูบ้ญัชาการกองพลทหารราบที ่6 และ ผูบ้ญัชาการกองก�าลงัสรุนาร ี ได้เลง็เหน็ถงึ
ความเดือดร้อนของเกษตรกร จึงได้มีโครงการรับซื้อพืช ผัก ผลิตผลทางการเกษตรผ่านขบวนการสหกรณ์ ถือเป็น 
ความโชคดขีองเกษตรการชาวบรุรีมัย์ทีไ่ด้รบัการบรรเทาความเดอืดร้อน และมตีลาดรบัซือ้ทีแ่น่นอน

 ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 สนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร 
ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถจ�าหน่ายผลไม้ส่งออกได้ จึงได้ประสาน 
รวบรวมการสัง่ซือ้ลิน้จี ่ จากบคุลากรของส�านกังานฯ และขบวนการสหกรณ์ในเครอืข่ายพืน้ที ่ 2 ได้บรโิภคลิน้จีค่ณุภาพ 
คัดพิเศษเกรด AA พันธุ์ฮงฮวย จากกลุ่มเกษตรกรท�าสวนลิ้นจี่แม่สุก อ�าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งมีความสด  
หอม หวาน เนื้อแน่น กรอบ อร่อย มาตรฐาน GAP ขนาด 30-35 ลูก/กิโลกรัม โดยใช้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย จ�ากดั (ชสท.) เป็นศนูย์กระจายสนิค้า (CDC) และน�าไปกระจายไปสูผู่บ้รโิภค ในขบวนการสหกรณ์ 
เครอืข่ายของส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร พืน้ที ่2  

กระจายลิ้นจี่คุณภาพ 1.3 ตัน

 นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ 
นายทรงยศ ไชยมงคล ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการด�าเนินงานตามโครงการ 
ส่งเสรมิการปลกูข้าวโพดหลงันาผ่านระบบสหกรณ์ ปี 2562/63 ของสหกรณ์
การเกษตรนครไทย  จ�ากดั  ตรวจเยีย่มแปลงข้าวโพดเลีย้งสตัว์ของเกษตรกร
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ และตรวจติดตามการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ 
การตลาดภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายวรชัย กาญจนโกสุม  
ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรนครไทย จ�ากัด พร้อมด้วย 

สหกรณ์ส่งเสริมสมาชิก
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้ดี

คณะกรรมการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่ ณ สหกรณ์การเกษตรนครไทย จ�ากัด อ�าเภอนครไทย  
จงัหวดัพษิณโุลก 
 นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกร 
หนัมาปลกูพชืใช้น�า้น้อย ภายใต้โครงการส่งเสรมิการปลกูข้าวโพดหลงันาผ่านระบบสหกรณ์ ปี 2562/63 โดยส�านกังาน
สหกรณ์จงัหวดัพษิณโุลก ได้คดัเลอืกสหกรณ์หลกัระดบัอ�าเภอ ทีม่คีวามพร้อมและสมคัรใจเข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 
4 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จ�ากัด สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระก�า จ�ากัด สหกรณ์ 
การเกษตรชาตติระการ จ�ากดั และสหกรณ์การเกษตรนครไทย จ�ากดั  มจี�านวนสมาชกิ เข้าร่วมโครงการฯ 309 ราย  
พื้นที่เพาะปลูก 3,851 ไร่ ซึ่งสหกรณ์ท�าหน้าที่เป็นผู ้จัดการแปลงร่วมกับเกษตรกร ดูแลทุกขั้นตอนการผลิต 
และการตลาดแบบครบวงจร เพือ่ท�าให้เกษตรกรมคีวามมัน่ใจในการประกอบอาชพีและมรีายได้ทีม่ัน่คง โดยมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบลงพืน้ทีต่รวจตดิตามประเมนิผลโครงการฯ เพือ่รบัฟังปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
เพือ่น�ามาปรบัใช้ให้สอดคล้องกบัแผนการส่งเสรมิพฒันาอาชพีให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่เกษตรกรต่อไป 
 ด้านนายวรชยั กาญจนโกสมุ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรนครไทย จ�ากดั กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตร
นครไทย จ�ากัด ได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ กับทางส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมอาชีพให้สมาชิก 
ปลกูพชืใช้น�า้น้อยตามนโยบายของรฐับาล  มสีมาชกิสหกรณ์ เข้าร่วม 100  ราย พืน้ทีเ่พาะปลกู 500 ไร่  สหกรณ์ได้ใช้ 
ทุนภายในของตนเอง เพื่อช่วยสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพและปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วม 
โครงการฯ เฉลี่ยรายละไม่เกิน 50,000 บาท ปลอดดอกเบี้ยระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้เปิดลานรับซื้อ 
ผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ในราคายุติธรรมและจ�าหน่ายผลผลิตให้กับ 
ผูป้ระกอบการภาคเอกชน ปัจจบุนัสหกรณ์ฯ มผีลการรวบรวมรบัซือ้ผลผลติข้าวพนัธุ ์ กข 6 จ�านวน 6,295 กโิลกรมั  
มูลค่า 100,720 บาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ�านวน 237,810 ตัน มูลค่า 1,650,720 บาท และมันส�าปะหลัง 
877,460  กโิลกรมั มลูค่า 1,883,985 บาท 
 ขณะที่นายบุญยง รอดแก้ว สมาชิกสหกรณ์การเกษตรนครไทย จ�ากัด เล่าว่า ตนเองมีพื้นที่ท�าการเกษตร  
จ�านวน 30 ไร่ ปลกูมนัส�าปะหลงั 15 ไร่ 1 งาน และใช้พืน้ที ่14 ไร่ 3 งาน ส�าหรบัปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์สลบัการปลกู 
ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 หรือ ข้าวพันธุ์หอมมะลิ ตามฤดูกาลไว้เพื่อการบริโภคและจ�าหน่าย แม้ว่าการปลูกข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ในปีนี้ จะประสบกับปัญหาภัยแล้ง มีโรคและแมลงศัตรูพืชรบกวนบ้าง แต่ได้ดูแลเอาใจใส่แปลงเพาะปลูก 
เป็นอย่างด ี ท�าให้ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ทีป่ลกูไว้มผีลผลติด ี มปีรมิาณเฉลีย่ 1,140 กโิลกรมั/ไร่ ขายตามเกณฑ์ราคารบัซือ้ 
ของสหกรณ์ฯ ราคากิโลกรัมละ 6.10 บาท ความชื้น 30% ซึ่งท�าให้มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 3,000-4,000 บาท/ไร่  
ส�าหรบัในช่วงเกบ็เกีย่วผลผลติ ได้ช่วยกนักบัภรรยาหกัฝักข้าวโพดทีป่ลกูไว้ทัง้หมด เพือ่น�าไปตากลดความชืน้และสแีปร 
ทีจ่ดุบรกิารในลานรบัซือ้ผลผลติของสหกรณ์ฯ โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ก่อนขายผลผลติให้กบัทางสหกรณ์ฯต่อไป 

วรนชุ  มชียั/ภาพ/ข่าว
ทมีงานประชาสมัพนัธ์/ส�านกังานสหกรณ์จงัหวดัพษิณโุลก 

 นายทรงสรรค์ อุนะพ�านัก ผู ้อ�านวยการนิคมสหกรณ์ชะแวะ น�าผู ้สื่อข่าวและทีมงานประชาสัมพันธ์ 
ส�านกังานสหกรณ์จงัหวดัระยองเยีย่มชมสหกรณ์นคิมชมุแสงจนัทร์ จ�ากดั ท�าการตลาดสนิค้าผลไม้ผ่านระบบออนไลน์  
ส่งให้ลูกค้าผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย จ�ากัด และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงสมาชิก โดยมีนายสันติ ขจรเวชไพศาล  
ประธานกรรมการสหกรณ์นคิมชมุแสงจนัทร์ จ�ากดั ให้การต้อนรบั
 นายสนัตกิล่าวว่า “สหกรณ์ได้ด�าเนนิการค้าผลไม้โดยเฉพาะทเุรยีนผ่านระบบออนไลน์มาตัง้แต่ปี 2562 แล้ว  
ปีนีเ้ป็นปีที ่ 2 โดยการประชาสมัพนัธ์ผ่านเฟสบุก๊ของสหกรณ์ เริม่แรกจะประสานสมาชกิทีป่ลกูทเุรยีนเพือ่ท�าการค้า 
ร่วมกนั จากนัน้สหกรณ์จะออกตรวจแปลง ตัง้แต่การดแูลรกัษาต้นทเุรยีน การให้สารเคม ีปุย๋ การออกดอก ตดิผล  
จนทเุรยีนแก่ได้ตามเกณฑ์ทีก่�าหนดแล้วจงึประชาสมัพนัธ์อกีครัง้ว่ามสีนิค้าคณุภาพแล้ว ลกูค้าระยะแรก ๆ จะเป็น
เพื่อน ๆ ในสื่อ ต่อมาก็มีการบอกต่อ ๆ กันไป จนทุกวันนี้มีลูกค้าเป็นจ�านวนมาก ลูกค้าที่สนใจจะสั่งซื้อมายัง 
สหกรณ์ ทีมงานของสหกรณ์ก็จะลงพื้นที่แปลงสมาชิกตัดทุเรียน ชั่งน�้าหนัก แจ้งราคาให้ลูกค้าทราบ โดยราคา 
จะขึ้นลงตามตลาด และบรรจุลงกล่องส่งตรงถึงลูกค้า โดยลูกค้าจะเป็นผู้ออกค่าขนส่งทางไปรษณีย์เอง” ทุเรียน 
ที่น�ามาจ�าหน่ายมีลักษณะเปลือกบาง เนื้อมาก เมล็ดเล็ก รสชาติหอม หวาน อร่อย เหมาะส�าหรับการเลือกซื้อ 
เป็นของฝาก หรือ รับประทานตามความชอบ ทุกลูกประกันคุณภาพ หากลูกค้าได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพสหกรณ์ 
ยนิดจีดัส่งทเุรยีนให้ใหม่โดยไม่คดิมลูค่า
 ทีมงานผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนทุเรียน “สวนน้าเดช” ของนายสมเดช รัตนวิจิตร สมาชิกสหกรณ์  
ซึ่งเปิดเผยว่า ทุเรียนที่สวนจะส่งออกเป็นส่วนใหญ่ แต่ปีที่แล้วประธานสหกรณ์ได้มาขอความร่วมมือให้คัดทุเรียน 
คุณภาพส่งให้สหกรณ์ เพื่อที่สหกรณ์จะได้ส่งให้ลูกค้าคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดได้ลิ้มรสผลไม้ของชาวสวนระยองโดยตรง  
ตนเหน็ว่าเป็นความคดิทีด่จีงึสนบัสนนุและร่วมท�าการค้ากบัสหกรณ์
 ทัง้นีผู้ท้ีส่นใจสามารถสัง่ซือ้ผ่านทางสหกรณ์นคิมชมุแสงจนัทร์ จ�ากดั โทร. 085 084 5970, 087 834 3313 หรอื
ทางเฟสบุค๊สหกรณ์นคิมชมุแสงจนัทร์ จ�ากดั

สหกรณ์นคิมชุมแสงจันทร์ จ�ากัด 
ก้าวสู่การค้าผลไม้ (ทุเรียน) ผ่านสื่อออนไลน์
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“สหกรณ์” ร่วมใจลดภาระหนี้สินและเยียวยาสมาชิกจากผลกระทบ COVID-19

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งยิ่งใหญ่จากโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) 
ไปทั่วโลก (ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก, 11 มีนาคม 2563) ขยายผลเข้าสู่ประเทศไทย โดยตรวจพบผู้ป่วย 
ติดเชื้อโรคโควิด-19 (COVID-19) เป็นรายแรก เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 
 สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว น�าไปสู ่แถลงการณ์ส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เล่ม 137 ตอนที่ 24 ก) 
 “เจ็บเพื่อจบ” ค�ากล่าวสั้น ๆ เพื่อสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการต่อสู ้กับสภาวะโรคโควิด-19 
(COVID-19) โดยการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ สั่งปิดชั่วคราว ส�าหรับกิจการ ธุรกิจการค้า สถานศึกษา  
และพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคร้าย ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของประชาชน 
และก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้จากการต้องหยุดงานของกิจการที่ถูกสั่งห้าม ความเสียหายทางเศรษฐกิจรุนแรง 
เกินที่บางท่านจะทนรับความ “เจ็บ” ที่ไม่รู้ว่าจะนานเพียงใด หรือจนกว่าจะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนี้ได้ 
 จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ที่จะต้องเยียวยาช่วยเหลือในการครองชีพของประชาชน ให้มีชีวิตรอดอยู่ต่อไป 
ที่ส�าคัญต้องอาศัยความร่วมมือของทุก ๆ  คนในสังคม ควรรักษาวินัย โดยพร้อมใจและมีวินัยในการปฏิบัติตามประกาศ
ของทางการ (ภายใต้ตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์) เชื่อมั่นว่า รัฐบาลในฐานะผู้ปกครองประเทศ 
คงไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องทนเจ็บไปจนตาย อย่างแน่นอน เห็นได้จากนโยบายเร่งด่วนน�าไปสู่การปฏิบัติในขณะนี้ 
คือ การจัดสรรงบประมาณจ�านวนมหาศาลเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบรายละ 5,000 บาท เป็นรายเดือน 
รวม 3 เดือน เพื่อใช้ด�ารงชีพในช่วงขาดรายได้ และก�าลังทยอยมาตรการช่วยเหลือเยียวยาให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ
ของประชาชน
 ด้วยความช่วยเหลือจากภาครัฐมีข้อจ�ากัดด้านงบประมาณโดยการไปกู้ยืมเงินจากต่างประเทศซึ่งก่อให้เกิด 
ภาระหนี้สิน จึงจ�าเป็นที่ทุกภาคส่วนสมัครใจเป็นน�้าใจแบบไทย ๆ ที่ชาวตะวันตกยังต้องเหลียวมองและชื่นชม 
เป็นแบบอย่างบนพื้นฐาน “ความเอื้ออาทร” เกิดกระแสการแบ่งปันแจกจ่ายช่วยเหลือเยียวยาเพื่อนร่วมชาติ  
ให้ก้าวพ้นวิกฤติการณ์ไปด้วยกัน ในการนี้รวมไปถึง “ขบวนการณ์สหกรณ์” เป็นเครื่องมือส�าคัญอีกหนทางหนึ่ง  
โดยจะขอกล่าวถึงรายละเอียดในท้ายบทความนี้
 เพื่อให้เห็นสภาพผลกระทบได้ชัดเจน จากวิกฤติการณ์ครั้งใหญ่ ภายใต้สภาวะโรคระบาดที่รุนแรง จึงขอ 
น�าข้อมูลสรุปปรากฏการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย (อ้างอิง : กรมควบคุมโรคติดต่อ) ตามตารางต่อไปนี้ https://
drive.google.com/file/d/1ywOwJzQzmrjoLavwRD9OofjmEqCj59-l/view?usp=sharing

บทบำทของสหกรณ์ (กำรมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหำและผลกระทบจำกวิกฤติ COVID – 19)

 “สหกรณ์” เป็นองค์กรกลางด�าเนินธุรกิจเพื่อสังคม จัดตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มบุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ 
ยื่นขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งหมายถึง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือ สหกรณ์ 
จังหวัดแต่ละจังหวัดทุก ๆ จังหวัด มีอ�านาจหน้าที่รับจดทะเบียนสหกรณ์ (ในฐานะรองนายทะเบียนฯ ผู้ได้รับ 
มอบอ�านาจฯ )  เมื่อได้รับจัดตั้งเป็น “สหกรณ์” ซึ่งแบ่งตามประเภทต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
ก�าหนดให้มีการรับจดทะเบียนสหกรณ์ได้ 7 ประเภท แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  (1) สหกรณ์ภาคการเกษตร 
ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร, สหกรณ์ประมง, สหกรณ์นิคม และ (2) สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ได้แก่ สหกรณ์ 
ออมทรัพย์, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน, สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ 

 กล่าวได้ว่า สหกรณ์ทุกประเภทต่างมีจุดมุ ่งหมายในการด�าเนินกิจการ เพื่ออ�านวยประโยชน์ตอบสนอง 
ความต้องการแก่มวลสมาชิก โดยสามารถด�าเนินธุรกิจได้หลายด้านเป็นไปตามประเภทของสหกรณ์ที่จดทะเบียนฯ  
เช่น ธุรกิจสินเชื่อ, ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิต, ธุรกิจจัดหาสินค้าอุปโภค/บริโภคและปัจจัยการผลิต, 
การส่งเสริมอาชีพ และรับฝากเงิน ฯลฯ  สหกรณ์จะด�าเนินธุรกิจด้านใด จะระบุไว้ชัดเจนในข้อบังคับของแต่ละสหกรณ์ 
และมีธุรกิจหนึ่งที่สหกรณ์ทุกแห่งเปิดให้บริการแก่สมาชิก ธุรกิจหลักที่ส�าคัญ คือ ธุรกิจสินเชื่อ (ให้สมาชิกกู้ยืมเงิน) 
ทั้งนี้ต้องด�าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่ส�าคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, 
ค�าสั่ง/ประกาศ/ค�าแนะน�าของนายทะเบียนสหกรณ์, ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์, ค�าแนะน�า 
ของหน่วยงานและข้อกฎหมายอื่น ๆ  
 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ภายใต้การประกาศมาตรการสู้ภัยโรคระบาดของภาครัฐ 
น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ออกมาตรการช่วยเหลือ
บรรเทาภาระหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ โดยนายทะเบียนสหกรณ์ (นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ) ประกาศชวนเชิญ 
และขอความร่วมมือสหกรณ์ทั่วประเทศให้ผ่อนผันการช�าระหนี้จากสมาชิก โดยการขยายเวลาช�าระหนี้ การพักช�าระ
หนี้ชั่วคราว ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมทั้งการหักช�าระค่าหุ ้นโดยปรับลด 
หรืองดช�าระค่าหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว หรือ การงดหักช�าระค่าหุ้นตามสัดส่วนแห่งเงินกู้ จนกว่าสถานการณ์ 
จะกลับเข้าสู ่ปกติ ในเบื้องต้นประมาณการไว้ว่าจะส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 
20,150 บาท โดยประชาชนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์ 5.79 ล้านคน จากต้นเงินกู้ที่ได้รับจากสหกรณ์ 
1,296,843 ล้านบาท
 นอกจากนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้ขยายเวลาส่งช�าระหนี้ให้กับสหกรณ์
การเกษตรที่เป็นลูกหนี้ ช่วยแก้ไขการผิดนัดช�าระหนี้ของสหกรณ์ 710 แห่ง มูลหนี้ 48,800 ล้านบาท รวมทั้ง 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะเจ้าหนี้ของสหกรณ์ ในการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ได้ขยายเวลาส่งช�าระหนี้ 
แก่สหกรณ์ 917 แห่ง ส่งผลให้สมาชิกลูกหนี้สหกรณ์ จ�านวน 108,740 ราย ได้รับการผ่อนผันช�าระหนี้ รายละ  
24,000 บาท และกลุ่มเกษตรกร 1,392 กลุ่มฯ ได้รับการขยายเวลาส่งช�าระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนส�าหรับเกษตรกรในการประกอบอาชีพเป็นจ�านวน 
704 ล้านบาท ทั้งนี้จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมมิให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรงได้ต่อไป
 ณ วันที่เขียนบทความนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ขอความร่วมมือจากสหกรณ์ทั่วประเทศ ช่วยกันเยียวยา 
ผู้ประสบภัย ตามหลักการ “เอื้ออาทร” ซึ่งเป็นหลักยึดถือและปฏิบัติเป็นสากลของสหกรณ์ทั่วโลก (Concern  
for Community)โดย เริ่มที่การขยายเวลาส่งช�าระหนี้ และ พักการช�าระหนี้ชั่วคราว ให้กับสมาชิกที่มีหนี้ค้างช�าระ  
หลายสหกรณ์ที่มีการรวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บริจาคข้าวสารไปเยียวยาประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 
โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการระบาดรุนแรงและต้องประกาศปิดพื้นที่/ปิดหมู่บ้าน (Lock Down) 
ปริมาณการบริจาคข้าวสาร จ�านวน  20 ตัน ได้จากสหกรณ์ 4 แห่ง ได้แก่ 1. สกก.เกษตรวิสัย จก.ร้อยเอ็ด จ�านวน  
10 ตัน 2. สกก.ปักธงชัย จก.นครราชสีมา จ�านวน 2 ตัน 3. สกก.พรหมพิราม จก.พิษณุโลก จ�านวน 5 ตัน  
4. สกก.เมืองอุตรดิตถ์ จก.อุตรดิตถ์ จ�านวน 3 ตัน ได้รวบรวมน�าไปแจกจ่ายกลุ ่มคนที่ไม่มีรายได้เพียงพอ 
ที่จะซื้อหาอาหารในช่วงที่ปิดหมู่บ้าน
 ข้อสังเกตหนึ่งในทุกครั้งที่ประเทศชาติประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ “สหกรณ์” เป็นองค์กรส�าคัญ มีส่วนร่วม 
ช่วยแก้ไขปัญหาฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เช่น เมื่อเกิดปัญหาผลผลิตการเกษตรราคาตกต�่าถูกกดราคา 
จากพ่อค้าคนกลาง ความร่วมมือจากเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศช่วยกระจายสินค้าพยุงราคาให้ผลตอบแทน 
ที่ดีช่วยเกษตรกรอยู ่รอดได้ ภายใต้หลักการ การช่วยเหลือกันและกัน เอื้ออาทรต่อสังคม การด�าเนินกิจการ 
สหกรณ์ต่างจากองค์กรธุรกิจทั่วไปต่างมุ่งแสวงหาผลประโยชน์และก�าไรสูงสุดเป็นส�าคัญ 
 กล่าวได้ว่า “สหกรณ์” เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมอย่างแท้จริง เห็นได้ชัดในสถานการณ์ความทุกข์ยาก 
ของประชาชนจากผลกระทบมาตรการปิดเมืองสู้ภัยโรคระบาด ทุกพื้นที่จะพบเห็นความช่วยเหลือจากสหกรณ์  
เริ่มจากการร่วมกันเย็บหน้ากากผ้าแจกจ่ายประชาชนที่ขาดแคลน การบริการสินค้าอุปโภค/บริโภคสั่งซื้อออนไลน์ 
จัดส่งถึงบ้านเพื่อส่งเสริมมาตรการของรัฐบาล “อยู ่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ก�าลังใจจากสหกรณ์หลั่งไหล 
ไปอย่างต่อเนื่อง เป็นความศรัทธาที่ยึดมั่นตามอุดมการและหลักการของสหกรณ์ เพื่อสร้างเสริมความสุข 
และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ทุก ๆ คนในสังคม “เราจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน”

เรวัตร : ภาพ/บทความ

โครงการ ชสอ. รวมใจ 
สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด-19

 พลต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสมชาย รัตนอารี กรรมการ 
และเลขานุการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. และฝ่ายจัดการ ร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องมือ
ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและสถานีต�ารวจในจังหวัดนนทบุรี โดยมี พันต�ารวจเอก เขมพัทธ์ โพธิพิทักษ์  
รองผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พันต�ารวจเอก ศิวัช ศรีวิชัย ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอบางกรวย  
ผู ้แทนส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และโรงพยาบาลบางกรวย รับมอบอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องมือ 
ทางการแพทย์ เพื่อเป็นก�าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด–19 ตาม “โครงการ 
ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด-19” ณ ส�านักงาน ชสอ. อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ�านาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา 
เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดอ�านาจเจริญ ซึ่งมีการพิจารณาเงินกู้ของสหกรณ์ จ�านวน 3 แห่ง 
วงเงิน 6.2 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ 1. โครงการปกติ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้และจัดหาสินค้า 
มาจ�าหน่าย จ�านวน 1 แห่ง วงเงิน 2 ล้านบาท 2. โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจตลอดห่วงโซ่ 
วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย จ�านวน 1 แห่ง วงเงิน 2 ล้านบาท 3. โครงการสนับสนุนเงินทุน 
เพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ จ�านวน 2 แห่ง วงเงิน 2.2 ล้านบาท  
โดยการประชุมครั้งนี้มีอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส�านักงาน 
สหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ และมีผู้แทนสหกรณ์ จ�านวน 3 แห่ง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference 
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

อ�านาจเจริญ อนุมัติกู้กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ 6.2 ล้านบาท



ประจำ�วันที่ 1 เมษ�ยน - 31 พฤษภ�คม 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 36522

มนัญญาลงพื้นที่ร้อยเอ็ด ชมศักยภาพสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ�ากัด ชี้เป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อมในการผลิต
ข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีคุณภาพ เตรียมเสนอนายกฯ ของบ พรก. หนุนสหกรณ์การเกษตรเป็นแก้มลิง

ให้ทุกจังหวัดได้หันมาร่วมกันพลิกฟื้นอาชีพการเกษตร การปลูกผักไว้บริโภคในพื้นที่ โดยขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ก�าลังเดินหน้า โครงการพาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน เพราะในยามวิกฤติการเกษตรจะน�าประเทศพ้นภัย 
ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานเศรษฐกิจ 
พอเพียงไว้สามารถใช้ได้ทุกระดับทุกอาชีพ
     “ดังนั้น ในการเสนอของบประมาณเพิ่มเติมในพรก.เงินกู้ ที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้ตั้งเข้าไปก็จะของบ 
จ�านวนหนึ่งเพื่อมาเพิ่มศักยภาพสหกรณ์การเกษตรในการเป็นแก้มลิงชะลอผลผลิตทางการเกษตรป้องกัน 
ผลผลิตข้าวที่จะออกมาพร้อมกันในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวซึ่งจะท�าให้ราคาตกต�่า ซึ่งสหกรณ์มีศักยภาพ 
ในการรวบรวมและการแปรรูป จะช่วยเก็บชะลอข้าวและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรได้ โดยในเบื้องต้น
นายกรัฐมนตรีได้ให้เสนอเรื่องเข้าไป เพราะขณะนี้กระทรวงถูกตัดงบ 10% เพื่อน�าไปช่วยเหลือประชาชน 
จากโรคโควิด-19 เฉพาะหน้าก่อน โดยเป้าหมายเบื้องต้นของงบที่จะขอเพิ่มคือ การช่วยเหลือระบบน�า้ในไร่นา 
เป็นระบบโซล่าเซลล์ ชุดละประมาณ 40,000 บาท เพื่อให้เกษตรกรเดินหน้าท�าการเกษตรได้ พึ่งตนเองได้  
ซึ่งระบบสหกรณ์ที่เข้มแข็ง ก็จะสามารถน�าพาตลาดได้ สิ่งส�าคัญขณะนี้คือฝากทุกสหกรณ์ช่วยดูแลและช่วยเหลือ
สมาชิกเพื่อให้ทุกคนสามารถผ่านวิกฤติโรคโควิด-19 ไปได้” นางสาวมนัญญากล่าว
     ส�าหรับที่สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ�ากัด เป็นสหกรณ์ที่ด�าเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกในทุ่งกุลาร้องไห้นั้น 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าเป็นตัวอย่างสหกรณ์เข้มแข็ง มีระบบการบริหารจัดการที่ดี   
ดูแลช่วยเหลือและคอยให้ค�าแนะน�าด้านอาชีพแก่สมาชิกท�าให้สมาชิกมีความเชื่อมั่น ส่งผลให้สามารถสร้างแบรนด์
ยี่ห้อข้าวที่มีคุณภาพของสหกรณ์เอง จนได้รับยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในด้านมาตรฐานการผลิต 
ข้าวหอมมะลิของไทย ซึ่งขอให้ทุก ๆ สหกรณ์ได้ช่วยกันพัฒนาคุณภาพสินค้า เพื่อพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
และเกิดความมั่นคง เชื่อมั่นว่าระบบสหกรณ์นั้นเป็นที่พึ่งให้เกษตรกรได้และดีที่สุด เพราะเกิดจากประชาชน 
ที่เข้ามาร่วมมือและช่วยเหลือกัน
 นางบุญเกิด ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ�ากัด กล่าวว่า สหกรณ์แห่งนี้ก่อตั้งมา 23 ปี 
ปัจจุบันมีสมาชิก 9,002 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 13 ต�าบล ด�าเนินธุรกิจให้การบริการแก่สมาชิกเกษตรกร 
ในด้านการให้สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกร การจัดหาวัสดุการเกษตร การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค ่า 
และจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกและครอบครัว 
 ที่ผ่านมา ได้รับงบสนับสนุนผ่านโครงการไทยนิยมยั่งยืน ท�าให้มีอุปกรณ์และขยายโรงรวบรวมจนสามารถ 
เป็นแก้มลิงชะลอข้าวเปลือกออกสู่ตลาดได้ ขณะนี้มีสต๊อกเพียงพอที่จะสนับสนุนเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ในฐานะ 
เพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งที่ผ่านมาจะมีการช่วยเหลือในการแลกเปลี่ยนสินค้ากับข้าวสารกับผลไม้ของสหกรณ์ในพื้นที่ 
ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคเหนือมาต่อเนื่องทุกปี
 นางบุญเกิดกล่าวด้วยว่า ส�าหรับผลผลิตในปีการผลิต 2562/63 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ�ากัด  
ได้รวบรวมข้าวหอมมะลิจากเกษตรกรสมาชิกจ�านวน 48,371,291 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 589,821,009 บาท  
และคาดว่าอีกสองเดือนข้างหน้าราคาข้าวหอมมะลิจะเพิ่มขึ้นเป็น 18,000 บาทต่อตันข้าวสาร เพราะฝนที่ผ่านมา 
น�้าน้อยและในหน้าแล้งก็ไม่มีข้าว ดังนั้นจะเห็นว่าโครงการให้สหกรณ์ชะลอข้าวเปลือกเป็นเรื่องส�าคัญหากท�าได้ 
ต่อเนื่อง 5 ปี จะส่งผลดีต่อระบบสหกรณ์  ซึ่งในส่วนของสหกรณ์เกษตรเกษตรวิสัย จ�ากัด ได้มีการให้เงินเพิ่มช่วยเหลือ
สมาชิกในการขายข้าวประมาณ 300-500 บาทต่อตัน ท�าให้สมาชิกน�าข้าวมาขายให้สหกรณ์ทุกปี เพราะราคา 
ที่รับซื้อเป็นราคาน�าและสูงกว่าตลาดทั่วไป

 นายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นางวิไล ยูฮันเซ่น ผู้อ�านวยการ 
กลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ร ่วมหารือกับนายไมตรี โรจนสินวิไล กรรมการบริหาร 
บริษัททวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นห้างที่มีซุปเปอร์มาเก็ตอยู่ในอ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเจรจาการซื้อ-ขาย
สินค้าการเกษตรร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ จ�านวน 5 แห่ง ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
บุรีรัมย์ จ�ากัด สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จ�ากัด สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จ�ากัด สหกรณ์นิคมแคนดง จ�ากัด  
และกลุ่มเกษตรกรท�านาปะเคียบ ซึ่งแต่ละสหกรณ์ได้น�าตัวอย่างสินค้าการเกษตรที่ทางสหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกผลิต 
มาน�าเสนอเพื่อจ�าหน่ายให้กับห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ซึ่งสินค้าหลัก ๆ ได้แก่ ข้าวสารหอมมะลิ 105 ข้าวกล้อง 
ฟักแฟง ฟักทอง มะเขือเปราะ ข้าวโพดสด พริกแดงสด และผลไม้ เช่น กล้วยหอมทอง มะม่วง และล�าไย 
ซึ่งผลจากการเจรจาครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากทางห้างได้ขอให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรน�าสินค้ามาส่งให้กับ 
ห้างทวีกิจฯ เพื่อวางขายในซุปเปอร์มาเก็ต โดยจะเริ่มน�าสินค้ามาจ�าหน่ายได้ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ 
ห้างทวีกิจ เป็นห้างสรรพสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ มี 169 สาขา กระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ และมีสาขา 
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ 81 สาขา ทั่วทุกอ�าเภอ และทางห้างจะมีการจ�าหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ในทุก ๆ วัน  
และมีบริการน�าสินค้าส่งลูกค้าถึงบ้าน ซึ่งเป็นรูปแบบในการจ�าหน่ายสินค้าอีกช่องทางหนึ่งของห้างทวีกิจฯ 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้
 นอกจากนี้ ทางส�านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้ประสานงานเบื้องต้นกับหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยนายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเจรจากับห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
ในการขยายช่องทางกระจายสินค้า และเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรระหว่างสหกรณ์กับห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ 
อย่างทั่วถึง โดยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าได้น�าตัวอย่างสินค้าพืชผัก ผลไม้ชนิดต่าง ๆ ที่ได้ส่งไปวางจ�าหน่าย
ในห้างที่มีในจังหวัดบุรีรัมย์บางส่วนแล้วมาน�าเสนอ และเห็นว่าวิธีดังกล่าวจะช่วยเปิดโอกาสในการขยายช่องทาง
ตลาดสินค้าให้กับสหกรณ์ และเป็นรูปแบบของการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ดี ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นพบว่า 
กระแสตอบรับจากผู้บริโภคเป็นไปด้วยดีและยอมรับในเรื่องคุณภาพของพืชผัก ผลไม้ และสินค้าข้าวสารของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรที่ได้ส่งสินค้าดังกล่าวไปจ�าหน่ายภายในห้าง ในราคาที่ไม่แพงมากนัก คาดว่าโครงการนี้จะสามารถ
เดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผลิตพืชผัก ผลไม้ และข้าวสารที่มีคุณภาพ 
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรได้มีแหล่งจ�าหน่ายสินค้าที่แน่นอน ท�าให้สมาชิกสหกรณ์สามารถผลิตพืชผัก ผลไม้ ส่งให้สหกรณ์
รวบรวมและจ�าหน่ายให้กับห้างและตลาดต่าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ทุกวัน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิก
สหกรณ์ได้มีความอยู่ดีกินดี เป็นการสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนต่อไป

ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์หนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรป้อนสินค้าเกษตรส่งห้างในจังหวัด
หวังขยายตลาดช่วยเหลือสมาชิกในช่วงสถานการณ์โควิด- 19 ระบาด

 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์  
วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมชมโรงสีข้าวของสหกรณ์ 
การเกษตรเกษตรวิสัย จ�ากัด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีขนาดก�าลังการผลิต 120 ตัน/วัน พร้อมเปิดเผยว่า เป็นการตอกย�า้ 
เป้าหมายในการท�างานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผ่านระบบสหกรณ์ว่าได้เดินมาถูกทาง เนื่องจากในยามวิกฤติ 
ระบบสหกรณ์จะเป็นเครื่องมือส�าคัญที่ช่วยลด ความเดือดร้อนให้สมาชิกได้ดี รวดเร็วและตรงกับความต้องการ 
ของชาชนในพื้นที่นั้น ๆ เช่น สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ�ากัด แห่งนี้ที่เป็นแก้มลิงสต๊อกข้าว ในพื้นที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถรองรับผลผลิตและช่วยเหลือสมาชิก 9,002 ครอบครัว ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกข้าว 
ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้กว่า 180,040 ไร่ เฉลี่ย 20 ไร่/ครอบครัว และได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 380 กิโลกรัม โดยสหกรณ์
รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกเฉลี่ยปีละประมาณ 53,853 ตัน คิดเป็น 34.74% เมื่อเทียบกับปริมาณข้าวเปลือก 
ของเกษตรกรในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ที่คาดว่าจะมีประมาณ ทั้งหมด 154,976 ตัน
 ทั้งนี้ ระบบสหกรณ์เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเกษตรกร โดยได้มีมาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้สมาชิกด้วย  
ทั้งการเป็นแหล่งสินเชื่อหรือการลดภาระหนี้สิน ที่ส�าคัญคือเป็นครัวของจังหวัด เป็นครัวของพื้นที่ที่ต้องการ 



23ประจำ�วันที่ 1 เมษ�ยน - 31 พฤษภ�คม 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 365

 ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้รับจัดสรรนม ยู.เอส.ที. จ�านวน 320 ลัง เพื่อน�าไปบริจาค
ให้กับสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามโครงการ “สายใยนมไทย - 
เดนมาร์ค ส่งก�าลังใจสู ้ภัยเชื้อไวรัสโควิด-19” ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  
โดยน�าไปบริจาคให้กับสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ โดยก�าหนดจุดบริจาคนม ยู.เอส.ที. จ�านวน 
4 จุด คือ จุดที่ 1. สหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัยบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 จ�ากัด เขตบางเขน จุดที่ 2. สหกรณ์
เคหสถานบ้านมั่นคงพหลโยธิน 32 จ�ากัด เขตจตุจักร จุดที่ 3. สหกรณ์เคหสถานชุมชนรวมใจไผ่สิงห์โต จ�ากัด 
เขตคลองเตย และจุดที่ 4. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงห้วยขวาง จ�ากัด เขตห้วยขวาง
 ตามที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้จัดท�าโครงการ “สายใยนมไทย - เดนมาร์ค 
ส่งก�าลังใจสู้ภัยเชื้อไวรัสโควิด-19” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ท�าพิธีส่งมอบผลิตภัณฑ์นม
ไห้หน่วยงานราชการในสังกัด เพื่อน�าไปมอบและเป็นก�าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู ้
และรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอส.ที. จ�านวน 1007 ลัง 
เพื่อด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ และส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้รับจัดสรรนม ยู.เอส.ที. 
จ�านวน 30 ลัง เพื่อน�าไปบริจาคให้กับสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ โดยก�าหนดจุดบริจาคนม
ยู.เอส.ที. จ�านวน 4 จุด ดังนี้
 1.  สหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัยบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 จ�ากัด เขตบางเขน
 2.  สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงพหลโยธิน 32 จ�ากัด เขตจตุจักร
 3.  สหกรณ์เคหสถานชุมชนรวมใจไผ่สิงห์โต จ�ากัด เขตคลองเตย
 4.  สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงห้วยขวาง จ�ากัด เขตห้วยขวาง
 ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้ด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ข้อ 7 
การเอื้ออาทรต่อชุมชน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบ
จากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ ์-19 (COVD-19) จึงขอเชิญชวนสหกรณ์ที่มีความสมัครใจ
ร่วมโครงการสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อน�าไปบริจาคร่วมกับส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
พื้นที่ 2 ทั้งนี้ ในการจัดหาสิ่งของบริจาค ทางสหกรณ์สามารถด�าเนินการจัดหาได้เองตามความเหมาะสม
และแจ้งปริมาณให้ สสพ.2 ได้รับทราบ อนึ่งการร่วมบริจาคดังกล่าวขอรับเป็นสิ่งของอุปโภคและบริโภคเท่านั้น
หากมีช้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสซีรา ประวิง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติ
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ส่งก�าลังใจสู้ภัยเชื้อไวรัสโควิด-19

 พลต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธาน
กรรมการ รศ.จุฑาทิพย ์ ภัทราวาท ที่ปรึกษา และผู ้แทนขบวนการสหกรณ์ เข ้าร ่วมชี้แจงผลกระทบ
ของการด�าเนินกิจการสหกรณ์ในการพิจารณาร่างกฎกระทรวง จ�านวน 7 ฉบับ ต่อนายชนิสร์ คล้ายสังข์ 
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมีผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ส�านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ 
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯ โดยมีข้อสรุปจากที่ประชุมดังนี้
 1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าหนดขนาดของสหกรณ์เห็นควรให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศขนาด
ของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ไม่ต้องแจ้ง
 2. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการและผู้จัดการ ซึ่งก�าหนดให้
ผู้ที่เป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์แห่งอื่นหรือสหกรณ์ประเภทอื่นห้ามเป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ 
ขบวนการสหกรณ์เสนอที่ประชุมให้ตัดที่ปรึกษาสหกรณ์ออกเนื่องจากไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีอ�านาจในการบริหาร
งานสหกรณ์ โดยที่ประชุมรับข้อเสนอไปพิจารณา ส่วนร่างกฎกระทรวงอีก 5 ฉบับ จะน�าไปพิจารณาในการประชุมกัน
ครั้งต่อไป

ชสอ. ร่วมชี้แจงผลกระทบของการด�าเนินกิจการ
สหกรณ์ในการพิจารณาร่างกฎกระทรวง 7 ฉบับ

 ล่าสุดจากการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
หรือ COVID-19 ที่มีแนวโน้มลุกลามและส่งผลกระทบรุนแรงในวงกว้างต่อธุรกิจและประชาชนทั่วไป ดังนั้น
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ติดตามสถานการณ์และมีความห่วงใย
สมาชิกสหกรณ์มาโดยตลอด จึงออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง มาตรการให้ช่วยเหลือด้านหนี้สิน
และการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ช่วยเหลือสหกรณ์ที่เกิดวิกฤตสถานประกอบการที่เป็นหน่วยงาน
ต้นสังกัดของสมาชิกได้รับผลกระทบ สมาชิกถูกลดเงินเดือนค่าจ้าง ให้หยุดงานโดยไม่รับเงินเดือนหรือเลิกจ้าง
สมาชิกของสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ก็ได้รับผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อเแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ที่เกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจท�าให้สมาชิกของสหกรณ์บางส่วน
ประสบปัญหาในการส่งค่าหุ ้นหรือช�าระหนี้ให ้แก่สหกรณ์ และสหกรณ์จะประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
และการช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้นั้น นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์จุลดิศ 
จ�ากัด  
 เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ จดทะเบียนวันที่ 10 พฤศจิกายน 253 ณ ปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562
มีสมาชิก 92 คน สมาชิกประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างของโรงแรมจุลดิศ เขาใหญ่ รีสอร์ทแอนด์ สปา อ�าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา เป็นสหกรณ์อยู ่ระดับชั้นมาตรฐานชั้น B มีสินทรัพย์ 9,579,304.23 บาท มีหนี้สิน
238,898.02 บาท มีทุนของสหกรณ์ 7,388,670.00 บาท มีก�าไรสุทธิ  195,250.11 บาท สหกรณ์มีการด�าเนินธุรกิจ
กับสมาชิก ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อเป็นหลัก ระหว่างปีให้สินเชื่อเงินกู้ให้กับสมาชิก 54 ราย เป็นเงิน 3,075,100.00 บาท  
โดยสหกรณ์ออมทรัพย์จุลดิศ จ�ากัด มีมติเห็นชอบให้ก�าหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ในสถานประกอบการ  

 “สหกรณ์ออมทรัพย์จุลดิศ จ�ากัด ช่วยเหลือสมาชิกฝ่าวิกฤตโควิด-19” ประสบปัญหาในการส่งช�าระหนี้เงินกู้ต่อสหกรณ์ สาเหตุ
มาจากการที่สมาชิกมีหนี้หลายทาง ท�าให้มีหนี้สินเงินกู้
จ�านวนที่สูง ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย

 บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) โดยนางรัชนีพร พึงประสพ รองกรรมการผู ้จัดการ พร้อมด้วย
พลต�ารวจตรี ราชธรรม จิตธรรมมา เลชานุการคณะกรรมการและคณะ มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สหกรณ์ไทย 
ร่วมใจพิชิต COVID-19” ให้แก่ นายณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคตะวันออก (ข.ชสอ.ตอ.) และประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 
พร้อมด้วยนายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม ประธานกรรมการ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการและคณะ 
เพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
ที่เกี่ยวข้อง ณ ส�านักงานบริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ 

ท�าให้รายได้ของสมาชิกไม่เพียงพอใช้จ่ายในการด�ารงชีพ ดังนั้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบครัวของสมาชิก
ให้ดีขึ้น คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 30 ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบ
ก�าหนดมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้
 มาตรการที่ 1 พักช�าระค่าหุ้น โดยก�าหนดให้สมาชิกพักช�าระค่าหุ้นรายเดือนเป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563  
 มาตรการที่ 2 พักช�าระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ยเงินกู้และงดค่าปรับจากการผิดนัดช�าระหนี้ ให้พักช�าระหนี้เงินต้น 
เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ ดอกเบี้ยเงินกู้และงดค่าปรับจากการผิดนัดช�าระหนี้ เป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563 โดยมีเงื่อนไข 1. สมาชิกต้องท�าบันทึกต่อท้ายสัญญาและผู้ค�้าประกัน
ต้องยินยอม 2. สมาชิกที่ได้พักช�าระหนี้แล้วไม่สามารถกู้อีกได้ในระหว่างพักช�าระหนี้
 มาตรการที่ 3 ขยายระยะเวลาการช�าระหนี้เงินกู้สามัญ ก�าหนดให้ขยายระยะเวลาการช�าระหนี้เงินกู้ประเภท
สามัญที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ ยกเว้นเงินกู้สามัญบุคคลค�้าประกัน และเงินกู้สามัญหุ้นค�้าประกัน จากเดิม 150 งวด 
ขยายเป็น 180 งวด เพื่อให้สมาชิกมีเงินเหลือพอใช้จ่าย ทั้งนี้สมาชิกสามารถเข้าร่วมมาตรการได้เพียงหนึ่งมาตรการ
เท่านั้น และให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ในการขอพักช�าระหนี้ตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด โดยยื่นแบบค�าขอพักช�าระ
หนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 
 มาตรการที่  4 ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ มีข้อก�าหนด โดยสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ได้รับเงินช่วยเหลือ 4,500 บาท และสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกต�่ากว่า  1 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 500 บาท 
 ทั้งนี้จากความไม่ปกติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 
ที่รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวอย่างโรงแรม และครอบคลุมรวมถึงสมาชิกสหกรณ์ที่ประกอบอาชีพแตกต่างกันไป
ตามประเภทของสหกรณ์ก็ได้รับผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีพเช่นเดียวกัน ดังนั้น กรมส่งเสริม
สหกรณ์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 แก้ไขปัญหาสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์จุลดิศ จ�ากัด และสหกรณ์ทุกประเภทที่เกิดปัญหา
ดังกล่าว จึงใช้มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ครั้งนี้ สามารถบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์
ฝ่าวิกฤติโรคโควิด-19 และผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากล�าบากนี้ไปด้วยกันได้เป็นอย่างดียิ่ง   

สหประกันชีวิต ร่วมสนับสนุน 
“สหกรณ์ไทย ร่วมใจพิชิต COVID-19”
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ชสอ. แจกถุงยังชีพให้กับประชาชน หมู่ 2 
ต�าบลบางสีทอง 556 ครัวเรือน

ชสอ. มอบเครื่องแสกนอุณหภูมิและหน้ากากอนามัย N95 
ช่วยเหลือสถานีต�ารวจและโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี

 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสอ.) โดยพลต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการด�าเนินการ ที่ปรึกษา สภาที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ 
แจกถุงยังชีพให้กับประชาชน หมู ่ที่ 2 ต�าบลบางสีทอง จ�านวน 556 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานในอ�าเภอบางกรวย ได้แก่ อ�าเภอบางกรวย สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอบางกรวย 
เทศบาลต�าบลบางสีทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบางสีทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และเจ้าหน้าที่ อสม. 
ที่ได้จัดส่งบุคลากรมาช่วยอ�านวยความสะดวก จัดระเบียบ และคัดกรองประชาชนที่เดินทางมารับถุงยังชีพ 
ณ บริเวณหน้าอาคารส�านักงาน ชสอ. นนทบุรี
 สืบเนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทั่วโลก และมีผู้ติดเชื้อ
ในประเทศไทยเป็นจ�านวนมากนั้น ชสอ.ในฐานะศูนย์กลางสหกรณ์ออมทรัพย์ มีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงาน
เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช ่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ตามหลักสหกรณ์ ข้อที่ 7 เอื้ออาทรต่อชุมชนและสังคม และความคาดหวังว่าการด�าเนินกิจกรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์จะเป็นการด�าเนินการที่ก ่อให้เกิดประโยชน์ต ่อชุมชนและสังคมได้เห็นคุณค่าของ
การสหกรณ์ไทย

 พลต�ารวจโท วิ โรจน ์  สัตยสัณห ์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร ้อมด ้วยนายวินัย นิยโมสถ 
นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ นายธงชัย วิทยานุกรณ์ กรรมการด�าเนินการ นายสมชาย รัตนอารี 
กรรมการและเลขานุการ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ดร.ปัณฐวิชญ์ มุงสมัครศรีกุล รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 
ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมมอบเครื่องแสกนอุณหภูมิ ให้กับกองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 
กองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี และสถานีต�ารวจ จ�านวน 11 แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี โดยมี
พันต�ารวจเอก เขมพัทธ์ โพธิพิทักษ์ รองผู ้บัญชาการกองก�ากับการต�ารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พันต�ารวจเอก
ศิวัช ศรีวิชัย ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอบางกรวย และพันต�ารวจเอก ธีรวัจน์ ขจรเกียรติภาส ผู้ก�ากับ
การสถานีต�ารวจภูธรรัตนาธิเบศร์ ร่วมรับมอบ และมอบหน้ากากอนามัย N95 ให้กับโรงพยาบาล จ�านวน 12 แห่ง 
ในจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวโสภิฎดา สิริยากร เภสัชกรปฏิบัติการ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
รับมอบ เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต�ารวจและบุคลากรทางการแพทย์ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
และป้องกันโรคโควิด-19

 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันหน้ากากอนามัยได้ขาดแคลนอย่างมาก จิตอาสาชมรมผู้เกษียณฯ โรงพยาบาล
พระปกเกล้า ร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ�ากัด จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา
ผลิตหน้ากากอนามัย โดยมีจิตอาสาทั้งหมด 24 ท่าน ซึ่งหน้ากากอนามัยที่ผลิตได้จะน�าไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล
พระปกเกล้า และวัดต่าง ๆ ที่มีความต้องการหน้ากากอนามัย

จิตอาสาชมรมผู้เกษียณฯรพ.พระปกเกล้า...ร่วมกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์รพ.พระปกเกล้า จ�ากัด ผลิตหน้ากากอนามัย

 ตัวแทนจากเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก (ข.ชสอ.ตอ.) น�าโดย ว่าที่ร้อยโท กัมพล ผลพฤกษา 
ประธานกรรมการด�าเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ�ากัด ร่วมกับ
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จ�ากัด และคณะกรรมการ/ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
พระปกเกล้า จ�ากัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนให้มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ในสถานการณ์ COVID-19 เป็นจ�านวนเงิน 10,000 บาท ตามโครงการ “ชสอ.รวมใจสหกรณ์ไทย สู้ภัยโรคโควิด-19”

โครงการ “ชสอ.รวมใจสหกรณ์ไทย สู้ภัยโควิด-19” 
โดยตัวแทนเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก (ข.ชสอ.ตอ.) 
มอบเงินสนับสนุน โรงพยาบาลพระปกเกล้า

รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ประสานงานดีเด่น 
“ด้านนวัตกรรม” ประจ�าปี 2562

 นางอนัญญา บ�ารุงพันธุ ์  กรรมการศูนย ์ประสานงาน สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย ์โรงพยาบาล
พระปกเกล้า จ�ากัด เป็นผู้แทนเข้ารับโล่รางวัลศูนย์ประสานงานดีเด่น “ด้านนวัตกรรม” ประจ�าปี 2562 จากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ณ ห้องประชุม
ไดมอนด์ฮอล์ล ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี 
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 นายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์จังหวัด
ยโสธรเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิต
และการตลาด ระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร  
โดยมีคณะกรรมการที่ได ้รับการแต่งตั้งจาก

ยโสธร พิจารณาเงินกู้ กว่า 13 ล้านบาท 
สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการผลิตการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกร

 นายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร เป็นพยานและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงพร้อมร่วมรับมอบเงิน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ�านวน 3,876,293.93 บาท โดยมีนางนุชฎา จ�าเริญสาร หัวหน้าส�านักงาน 
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยประธานกรรมการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
 ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสหกรณ์สาขาจังหวัดยโสธร ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง
และรับมอบเงินกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย 
นางนุชฎา จ�าเริญสาร หัวหน้าส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นพยานลงนาม 
ในบันทึกข้อตกลงพร้อมด้วยประธานกรรมการสหกรณ์และผู้แทนสหกรณ์ร่วมรับมอบเงินกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร โดยในส่วนของส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ได้ร่วมเป็นพยานและร่วมเจรจาระหว่างผู้แทนสหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดยโสธร กับส�านักงานกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร เพื่อร่วมช�าระหนี้แทนเกษตรกร
สมาชิกสหกรณ์ จ�านวน 12 ราย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ขั้นตอนของกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
โดยสหกรณ์ที่ได้เข้าร่วมและรับมอบเงินกองทุนฯ จ�านวน 5 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเลิงนกทา จ�ากัด  
สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จ�ากัด สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จ�ากัด สหกรณ์การเกษตรป่าติ้ว จ�ากัด สหกรณ์
การเกษตรค�าเขื่อนแก้ว จ�ากัด โดยมีมูลค่าจ�านวนเงิน รวมทั้งสิ้น 3,876,293.93 บาท 

ภาพข่าว: ทีมประชาสัมพันธ์ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

ยโสธร ลงนามบันทึกข้อตกลงพร้อมรับมอบเงิน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มูลค่ากว่า 3.8 ล้านบาท

 นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมด้วย นายณรงค์พร เจนการ ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
(อ�าเภอเชียงคาน ปากชม ท่าลี่) ได้เข้าแนะน�าส่งเสริมการด�าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย 
จ�ากัด โดยนางวิภารัตน์ เหล็กเพชร ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับ ในการตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในครั้งนี้  
ได้สอบถามถึงผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ความสามารถในการช�าระหนี้ของสมาชิก การจ�าหน่าย
สินค้าของสหกรณ์ โดยเฉพาะผลกระทบเกี่ยวกับการจ�าหน่ายผลผลิตการเกษตรของสมาชิกในช่วงนี้ 
 สหกรณ์จังหวัดเลย ได้แนะน�าให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลผลิตจากสมาชิกเพื่อจ�าหน่าย  
ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ได้ติดต่อพ่อค้าคนกลางมารับซื้อผลผลิต แม้สหกรณ์จะมีรายได้จากการบริหารจัดการ 
หรือค่าเช่าสถานที่ แต่สมาชิกสหกรณ์อาจถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ในการก�าหนดราคาที่ไม่เป็นธรรม  
ตลอดการชั่ง ตวง วัดได้ และในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้เข้าแนะน�า และดูการรับซื้อมะม่วงพันธุ์ต่าง ๆ เช่น เขียวเสวย 
น�้าดอกไม้ มะม่วงแก้ว ฯลฯ จากสมาชิกสหกรณ์ด้วย
 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าและการหาตลาดรองรับผลผลิตในการช่วยเหลือ 
กลุ ่มเกษตรกรสมาชิกผู ้ปลูกมะม่วงที่ก�าลังประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต�่า เนื่องจากมีปริมาณผลผลิต 
ที่ออกสู่ตลาดจ�านวนมาก แต่ไม่มีตลาดรับซื้อรองรับ รวมถึงไม่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ ท�าให้ผลผลิตล้นตลาด 
จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลท�าให้เกษตรกรได้รับ 
ความเดือดร้อนอย่างมาก
 ทางจังหวัดเลยเปิดเผยว่า ส�าหรับสินค้าเกษตรที่ออกสู่ตลาดขณะนี้คือ มะม่วง โดยในปีการผลิต 2563  
จังหวัดเลย มีพื้นที่เพาะปลูกมะม่วง 47,453.35 ไร่ ปริมาณผลผลิตประมาณ 44,507 ตัน  โดยจะออกสู่ตลาดมาก 
ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และขณะนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 20 ของผลผลิตทั้งหมด และปรากฏว่า 
เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโวรัสโควิด-19 และมีแนวโน้มว่าราคาอาจ
ตกต�่าลง จนสร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกร ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลย จึงมอบหมายให้ส�านักงานพาณิชย์ 
จังหวัดเลย ด�าเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น โดยการช่วยระบายผลผลิตของเกษตรกรส่งตรงถึงมือผู ้บริโภค  
ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งด�าเนินการในด้านการจัดหาสถานที่จ�าหน่ายภายในจังหวัดเลย การขอความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนช่วยกระจายผลผลิตในจังหวัดเลย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น และการกระจาย 
ผลผลิตในต่างจังหวัด

อรดา เข็มจันทร์/ทีมงานประชาสัมพันธ์
ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ภาพ/ข่าว

เลย ร่วมใจช่วยเกษตรกรไทยสู้ภัยโควิด-19

 นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมด้วยนายอภิไท มังธานี ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา 
การบริหารการจัดการสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อ�าเภอวังสะพุง ภูหลวง เอราวัณ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมปุ ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร 
พ.ศ. 2563 ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จ�ากัด เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปได้ใช้ปุ๋ย 
ที่เหมาะกับค่าวิเคราะห์ดินและพืชในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร  
ผ่านกลไกการให้บริการของสหกรณ์ 
 สหกรณ์จังหวัดเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าไปแนะน�าส่งเสริม ให้ความรู้แก่สมาชิกที่สนใจโครงการ
ปุ๋ยผสมใช้เอง ได้แนะน�าสูตรปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย การค�านวณปริมาณแม่ปุ๋ยที่จะใช้ นอกจากนี้จะเร่งส่งเสริมสนับสนุน
เครื่องผสมปุ๋ยให้กับเกษตรกร ท�าให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยผสมที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของพืชที่เหมาะสม 
กับสภาพของดินในราคาที่เป็นธรรม ไม่ต้องผ่านคนกลางจึงช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์
 ทั้งนี้สหกรณ์ได้ด�าเนินการผสมปุ๋ยตามการส�ารวจความต้องการของสมาชิก และพร้อมผลิตส่งให้เกษตรกร
สมาชิกได้ทันที นับว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสหกรณ์ในการขยายธุรกิจจัดหาปัจจัยการผลิต และการบริการ
สมาชิกได้อย่างตรงตามความต้องการและทั่วถึง ถือว่าเป็นการได้อุปกรณ์การตลาดที่ตรงกับความต้องการของสหกรณ์ 
เหมาะสมแก่ศักยภาพของสหกรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสถาบันเกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยเคมีที่มีความเหมาะสมตามค่า
วิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดิน ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิก ผ่านกลไกการให้บริการของระบบสหกรณ์ 

อรดา เข็มจันทร์ ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

หน่วยงานราชการและผู ้แทนกลุ ่มเกษตรกรในจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู ้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
เพื่อพิจารณาเงินกู้จ�านวนกว่า 13 ล้านบาท ณ ห้องประชุมส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ด�าเนินการ 
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร มีนายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร เป็นประธาน 
ที่ประชุมฯ โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร ส�านักงานเกษตร 
จังหวัดยโสธร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขายโสธร และผู ้แทนจากกลุ ่มเกษตรกร 
ในจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ โดยที่คณะกรรมการ 
ในที่ประชุมได้ร่วมพิจารณากลุ่มเกษตรกรที่ได้ยื่นค�าขอกู้ของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยโสธร จ�านวน 26 กลุ่ม 
รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 13,262,000 บาท
  กลุ ่มเกษตรกรเป็นองค์กรที่มีความส�าคัญ ที่รัฐต้องให้การสนับสนุนเกษตรกรได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็น 
สถาบันเกษตรกรในรูปนิติบุคคล จดทะเบียนในลักษณะกลุ่มด�าเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น การให้เงินกู้ยืม จัดหา 
ปัจจัยการผลิต รวบรวมผลผลิต แปรรูป เป็นต้น จุดเด่นของกลุ่มเกษตรกร คือ มีขนาดเล็ก มีการจัดการให้ความ 
ช่วยเหลือกันตามลักษณะแบบพื้นบ้าน ไม่มุ่งเน้นการแสวงหาผลก�าไรจากสมาชิก ท�าให้ไม่สามารถสร้างเครดิต 
ให้กับแหล่งเงินทุนในระบบ ที่จะให้เงินทุนหรือเงินกู้กับกลุ่มเกษตรกรโดยตรงในแต่ละแห่งได้ ต้องพึ่งแหล่งเงินทุน 
จากภาครัฐเป็นหลัก โดยเฉพาะกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เป็นแหล่งเงินทุนหลักที่ส�าคัญ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส�านักงานสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร จึงได้จัดท�าแนวทางการสร้างเงินทุนภายในกลุ่ม
เกษตรกร โดยการท�าโครงการสร้างความเข็มแข็งให้กับกลุ ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและ 
การตลาดขึ้น เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องเงินทุนให้กับกลุ ่มเกษตรกร และลดความเสี่ยงให้สามารถช�าระหนี้ 
และคืนเงินทุนได้ส�าเร็จ วัตถุประสงค์หลัก การสนับสนุนเงินกู ้ยืมให้กับกลุ ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ตรงตาม
ความประสงค์ของเกษตรกรเอง สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา 
และสร้างความยั่งยืนในการเพิ่มเงินทุนภายใน เพื่อการบริหารการจัดการกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพและสร้างความเข้ม
แข็งและยั่งยืนต่อไป

ภาพข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร  

ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร
ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร



ประจำ�วันที่ 1 เมษ�ยน - 31 พฤษภ�คม 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 36526

 นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับส�านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมบูรณาการกระจายสินค้าผลผลิตทางการเกษตร “มะม่วงน�้าดอกไม้
สีทอง” ตามโครงการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 จากกลุ่มสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกในจังหวัดนครราชสีมา จ�านวนทั้งสิ้น 10,710 กิโลกรัม ในการด�าเนินการดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส�าหรับส�านักงาน
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกระจายมะม่วงน�้าดอกไม้สีทอง จ�านวน 2,000 กิโลกรัม โดยได้กระจายให้กับเครือข่ายขบวนการ
สหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา

สหกรณ์โคราช ช่วยกระจาย “มะม่วงน�้าดอกไม้สีทอง”
ของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย “1 อ�าเภอ 1 สหกรณ์” 
มุ่งพัฒนาสหกรณ์ ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ�าเภอ เพื่อเตรียมพร้อม
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ ศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ 
และท�าหน้าที่รองรับนโยบายจากภาครัฐเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับ 
เกษตรกร โดยการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ตั้งอยู่ในทุกอ�าเภอทั่วประเทศ
ที่มีความพร้อมส�าหรับการท�าหน้าที่ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของอ�าเภอนั้น ๆ เข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ
เป้าหมายการพัฒนา รวม 878 สหกรณ์ ระยะเวลาด�าเนินงาน 3 ปี แบ่งเป็น
3 ระยะ ปี 2560 จ�านวน 300 สหกรณ์ ปี 2561 จ�านวน 300 สหกรณ์
และในปี 2562 จ�านวน 278 สหกรณ์ ซึ่งในปี 2560 ได้ด�าเนินการ พัฒนาศักยภาพ
สหกรณ์จ�านวน 363 แห่ง ในสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งระดับชั้นที่ 1 กลุ่มที่ 1 
(สหกรณ์ การเกษตรทั่วไป) ที่มีการบริหารจัดการธุรกิจที่เข้มแข็งและมีพื้นที่
ด�าเนินงานครอบคลุมทั้งอ�าเภอ โดยเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมสหกรณ์จากส�านักงาน
สหกรณ์จังหวัดร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรวมของแต่ละสหกรณ์ เพื่อน�าเข้าสู่กระบวนการ
พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ใน 6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาแดนด�าเนินงานครอบคลุม
ทั่วทั้ งอ�าเภอ การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให ้พร ้อมส�าหรับการบริการ
และมีการด�าเนินธุรกิจครอบคลุมความต้องการของสมาชิกและเกษตรกร
ส่วนใหญ่ของอ�าเภอ การผลักดันให้ สหกรณ์เป็นแม่ข่ายกับสหกรณ์อื่น ๆ 
ในอ�าเภอเพื่อเชื่อมโยงนโยบายภาครัฐ ทั้งนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ด้านการลดต้นทุนและยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
การเป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับ อ�าเภอและการด�าเนินงาน ตามแผน
พัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ได้ก�าหนดแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ ภาคการเกษตรระดับอ�าเภอ
ให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการด�าเนินธุรกิจเพื่อให้บริการสมาชิก
และคนในชุมชน โดยพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และขับเคลื่อนตามแผนพัฒนา
ศักยภาพสหกรณ์ 4 ด้าน ได้แก่ 1. การให้บริการขายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ 
2. การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิก 3. การพัฒนา สหกรณ์
เป็นศูนย์เรียนรู ้ด้านการสหกรณ์และ 4. การเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง
เครือข่ายความร่วมมือ ทางการเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้การด�าเนินนโยบาย
“1 สหกรณ์ 1 อ�าเภอ” ด�าเนินการครอบคลุมทุกอ�าเภอ ทั่วประเทศ จึงเห็นควร
ขับเคลื่อนนโยบาย “1 อ�าเภอ 1 สหกรณ์” เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ 
ภาคการเกษตรระดับอ�าเภอให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชน
ในอ�าเภอ และเพื่อเสริมสร้าง สหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ�าเภอให้เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อน�าไปสู่เป้าหมาย การพัฒนา
ที่ยั่งยืนต่อไป
 จังหวัดอุดรธานี มีสหกรณ์การเกษตรระดับอ�าเภอเข้าร่วมโครงการ 
จ�านวน 19 แห่ง ใน 20 อ�าเภอ ซึ่งสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน จ�ากัด
เป็นสหกรณ์หนึ่งที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยที่ผ่านมาสหกรณ์ได้ริเริ่มการน�าวิธีการ
การตลาดน�าการผลิตมาใช้ให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปที่อยู ่
ในอ�าเภอ เริ่มจากการประมาณการผลผลิต ประมาณการผลผลิตต ่อไร ่
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ผลผลิตโดยรวมในระดับจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อมูล
คาดการณ์ปริมาณผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่  การติดตามสถานการณ์
การตลาดที่เกี่ยวข้อง การก�าหนดจุดรับซื้อในพื้นที่ ประสานกับภาคเอกชน
ในการเจรจาการรับซื้อ วางระบบข้อมูลด้านการตลาดส�าหรับกระจายจุดรวบรวม 
และรับซื้อผลผลิต เพื่อให้เกษตรกร มีความมั่นใจในด้านราคาและตลาด
การวางแผนการรับซื้อโดย ประสานภาคเอกชนและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด
อุดรธานี เพื่อตกลงความร่วมมือกันทางด้านการตลาด (MOU) ของปริมาณ
ผลผลิต คุณภาพของสินค้า ราคารับซื้อเบื้องต้นและราคาตามกลไกตลาด
การพัฒนาศักยภาพแหล่งรวบรวมสินค้า พัฒนาศักยภาพการรวบรวมสินค้า
โดยสหกรณ์เป็นองค์กรกลไกด้านการตลาดในพื้นที่อย ่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการให้องค์ความรู้ด้านการตลาด สนับสนุนอุปกรณ์การตลาด และการเสริม
สภาพคล่อง เพื่อให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ และเกษตรกรในการรับซื้อผลผลิต 
ได้ในราคาที่เป็นธรรมตามคุณภาพ
 ซึ่งจากการด�าเนินการ 2 ปีที่ผ่านมาสหกรณ์สามารถรวบรวมข้าวเปลือก
จากสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่อ�าเภอหนองหาน และอ�าเภอใกล้
เคียง โดยมีสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป น�าข้าวเปลือกมาจ�าหน่าย
จ�านวน 1,226 คน รวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกได้ 2,434 ตัน ราคาเฉลี่ย
ตันละ 13,500 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดตันละ 150 ถึง 200 บาท 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

องค์กรหลักระดับอ�าเภอ

ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินหน้าขับเคลื่อน
“โครงการน�าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร”

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดท�า “โครงการน�าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่อ
อาชีพการเกษตร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักอาชีพการเกษตร
และต้องการกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด ในการสานต่ออาชีพการเกษตรจากรุ่นพ่อแม่ 
และกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัว มีเวลาดูแลบุพการี โดยระยะเวลาด�าเนินโครงการ 3 ปี 
เริ่มตั้งแต่ปี 2563-2565 ในการพัฒนาและบ่มเพาะอาชีพการเกษตรให้แก่ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ พร้อมวางแผนการผลิต สนับสนุนองค์ความรู ้ จัดหาปัจจัยการผลิต 
การใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต แปรรูปและการตลาด สนับสนุนโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพ โดยมีสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยง
แนะน�าระหว่างการผลิต และการตลาด และแนะน�าช่องทางการจ�าหน่ายผลผลิต
สู่ตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
 นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์ มีพื้นที่ท�าการเกษตร 1.6 ล้านไร ่ จ�านวนครัวเรือนเกษตรกร 
59,691 ครัวเรือน มีประชากรในภาคการเกษตรจ�านวน 1.5 แสนราย และมีพืชเศรษฐกิจ

ที่ส�าคัญ ได้แก่ สับปะรด มะพร้าว ปาล์มน�้ามัน และอ้อย (ส�านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2562) นอกจากศักยภาพ
ทางด้านเกษตรที่ได้กล่าวข้างต้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังมีศักยภาพทางด้านการประมงสูง เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับชายทะเล
ยาวถึง 224 กิโลเมตร ซึ่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝังมีส่วนส�าคัญในการสร้างรายได้ให้กับจังหวัด เช่น การเลี้ยงกุ้งทะเล ปลากะพงขาว 
ปลากะรัง หอยนางรม ฯลฯ ส่วนด้านปศุสัตว์ ผลผลิตปศุสัตว์ที่ส�าคัญ ได้แก่ โคนม โคเนื้อ สุกร แพะ ไก่เนื้อ ฯลฯ โดยจะเห็นได้ว่า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ที่ เหมาะกับการท�าการเกษตรเป็นอย่างมาก มีความหลากหลายด้านอาชีพซึ่งสามารถรองรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เป็นอย่างดี 
 สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต่อว่า ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีคนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 50 คน
ที่อยากกลับบ้านไปท�าอาชีพเกษตรของครอบครัว ในการนี้ได้สนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่เข้ามาช่วยดูแลแนะน�า เป็นพี่เลี้ยง 
บริหารจัดการแทนภาครัฐ ในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มั่นคงให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยส�านักงานสหกรณ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะประสานหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้การสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ในการท�าการเกษตร เช่น ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
ในรูปแบบเกษตรผสมผสาน หรือใช้หลักทฤษฎีใหม่ รวมถึงการใช้รูปแบบการท�าเกษตรสมัยใหม่หรือเกษตรแม่นย�า เพื่อให้ได้ผลผลิต
ที่มีคุณภาพ และเน้นการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ตามความประสงค์ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร รวมถึงการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต แปรรูป ตลอดจนประสานภาคเอกชนในการจัดหาตลาดมารองรับผลผลิต พร้อมช่วยวางแผน
การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป



27ประจำ�วันที่ 1 เมษ�ยน - 31 พฤษภ�คม 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 365

สหกรณ์การเกษตรล�าพระเพลิง จ�ากัด สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 63
หนนุสมาชิกยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก – ผลไม้ปลอดสารสร้างรายได้มั่นคง

 สหกรณ์การเกษตรล�าพระเพลิง จ�ากัด ตั้งอยู่ในอ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับคัดเลือก
เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2563 นับเป็นรางวัลอันน่าภาคภูมิใจของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ 
และสมาชิกสหกรณ์ ที่ได้ร่วมกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคและช่วยกันพัฒนาสหกรณ์จนมีความเจริญก้าวหน้า
จวบจนถึงปัจจุบัน ผลักดันให้สหกรณ์แห่งนี้ ได้เดินทางมาถึงวันแห่งความส�าเร็จได้ในที่สุด 
 หากย้อนกลับไปในวันแรกตั้งของสหกรณ์เมื่อ 28 มีนาคม พ.ศ. 2520 มีสมาชิกเริ่มแรกเพียง  
194 คน ปัจจุบัน ได้ขยายเพิ่มเป็น 2,075 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ มีอาชีพท�านาท�าไร่ และเกษตร 
ผสมผสาน สหกรณ์จึงมุ่งด�าเนินงานโดยค�านึงถึงการดูแลส่งเสริมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับสมาชิก
และคนในชุมชน ซึ่งธุรกิจของสหกรณ์มี 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ การให้สินเชื่อ จัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย  
การรวบรวมผลผลิตและการรับฝากเงิน 
 นางสาวสุมาลี ทองธีระ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรล�าพระเพลิง จ�ากัด เปิดเผยว่า ในอดีตสหกรณ์
การเกษตรล�าพระเพลิง จ�ากัด เคยประสบปัญหาการด�าเนินธุรกิจจนประสบภาวะขาดทุนเกือบต้องยุบเลิก
สหกรณ์ แต่ด้วยความอดทนและร่วมมือร่วมใจกันของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก น�าความ 
ผิดพลาดและล้มเหลวมาเป็นบทเรียน ท�าให้มีแรงฮึดสู ้อีกครั้ง จนสหกรณ์สามารถเดินหน้าต่อไปได้ 
พร้อมทั้งน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารงาน สร้างการมีส่วนร่วม 
โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามาด�าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ กับสหกรณ์มากขึ้น ท�าให้สหกรณ์สามารถ 
พลิกฟื้นสถานการณ์ พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและส ามารถสร้างผลก�าไรมาจนถึงปัจจุบัน  
 แม้จะเป็นสหกรณ์เล็ก ๆ แต่ธุรกิจก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เติบโตเฉลี่ยปีละ 15 - 20% ซึ่งการขยาย
ธุรกิจของสหกรณ์จ�าเป็นต้องใช้เงินทุน แต่ที่นี่จะไม่พึ่งพาเงินกู้จากแหล่งทุนภายนอก แต่จะใช้การระดมทุน
ของสหกรณ์เอง ด้วยการส่งเสริมการออมเงินและการถือหุ้นของสมาชิก เช่นเดียวกับแนวทางส่งเสริมอาชีพ
ท�าการเกษตรให้กับสมาชิกฯ น�าหลักทฤษฎีใหม่ที่เน้นการปลูกพืชผสมผสานและริเริ่มโครงการส่งเสริม
การเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน เพื่อลด ละ เลิก การใช้สารเคมีที่ท�าลายสุขภาพทั้งคนและดิน และสามารถ 
ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ในการท�าการเกษตรมาแนะน�าถ่ายทอดสู่สมาชิกได้ทดลองท�าตาม จนเกษตรกร
มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรล�าพระเพลิง จ�ากัด จะมีรายได้เฉลี่ย 
ต่อครัวเรือนประมาณ 25,000 - 30,000 บาท/เดือน หรือประมาณ 300,000 - 360,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สหกรณ์ฯ และเกษตรกรสมาชิกน�ามาเป็นแนวทางการด�าเนินชีวิต 
และประกอบอาชีพ เมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา หรือแม้กระทั่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์และตัวสมาชิก

มากนัก สังเกตได้จากเงินที่สมาชิกกู ้ยืมจากสหกรณ์ ยังสามารถส่งช�าระคืนได้ตามปกติ ไม่มีหนี้ค้าง 
ส่วนเรื่องอาหารการกินของแต่ละครัวเรือนก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์ เพราะแต่ละครัวเรือน นอกจาก 
การปลูกข้าวเป็นหลักแล้ว ผลผลิตส่วนหนึ่งจะเก็บไว้บริโภค ที่เหลือจึงจะน�าไปขาย ขณะเดียวกันสมาชิก
ส่วนใหญ่จะปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ไว้บริโภคในครัวเรือน  ผลผลิตที่มีจึงเพียงพอส�าหรับ 
การบริโภคโดยไม่เดือดร้อน ส่วนที่เหลือก็น�าไปขายให้กับคนในชุมชน เพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัว
 นอกจากนี้สหกรณ์ฯ ยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกปลูกพืชผักปลอดสารเคมีและปลูกข้าว 
ไรซ์เบอร์รี่จ�าหน่ายเป็นรายได้เสริมโดยสหกรณ์จะช่วยหาตลาดให้ ขณะนี้สมาชิกที่เข้ามาร่วมโครงการ
ประมาณ 100 ราย พื้นที่ท�าการเกษตรของสมาชิกประมาณ 10% ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ขณะนี้ 
สหกรณ์ฯ ก�าลังผลักดันให้ยกระดับเป็นพื้นที่ปลูกพืชผักอินทรีย์ โดยได้รับการสนับสนุนโรงเรือนปลูกผัก 
จากส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และการสนับสนุนทั้งในด้านวิชาการ  
การลดต้นทุน การพัฒนาผลผลิต และการตลาดจากมหาวิทยาลัยสุรนารี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)  โดยเกษตรกรที่ร่วมโครงการส่วนใหญ่จะปลูกพืชผักสวนครัว บางส่วนก็เป็นผลไม้   
ส่วนเรื่องการหาช่องทางจ�าหน่าย บางส่วนเกษตรกรจะเก็บผลผลิตและน�าไปขายเองที่ตลาด เพราะพืชผัก
ของสหกรณ์ฯ ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในพื้นที่อ�าเภอปักธงชัย ว่าสดสะอาดปลอดภัย และยังมี 
ผลผลิตบางส่วนที่เกษตรกรรวบรวมและน�ามาวางขายที่ “ร้านต้นข้าวต้นน�้าล�าพระเพลิง” ซึ่งสหกรณ์ 
เปิดด�าเนินการเป็นตลาดเกษตรกร หรือ Farmer Market จ�าหน่าย ผัก-สมุนไพร พื้นบ้าน  ผลไม้ในพื้นที่ 
และตามฤดูกาล อาหารแปรรูป และอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อให้คนในพื้นที่โดยรอบสหกรณ์ได้มีโอกาส 
เข้ามาเลือกซื้อผลผลิตและสินค้าที่มีคุณภาพของสหกรณ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันทางสหกรณ์ 
ได้เริ่มเจาะไปที่กลุ ่มผู ้บริโภคตลาดบน โดยน�าผลผลิต เช่น ฝรั่งกิมจู ส้มโอ ละมุด ไปวางจ�าหน่าย 
ที่ตลาดจริงใจ ภายในซูเปอร์มาเก็ตของห้างเซ็นทรัล จังหวัดนครราชสีมา ส่วนข้าวไรซ์เบอร์รี่ส่งไปจ�าหน่าย 
ที่ห้างแมคโครและร้านเลมอนฟาร์ม  
 ปัจจุบันยอดขายของพืชผักปลอดสารตกประมาณเดือนละ 50,000 - 60,000 บาท ซึ่งช่วยให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 6,000 - 13,000 บาท สหกรณ์ฯ ได้วางแผนขยายจ�านวน 
ผู้ผลิตผักปลอดสารเคมีเพิ่ม 200 ราย คาดว่าประมาณปลายปี 2563 จะได้ตามเป้าหมาย ถึงตอนนั้น 
สหกรณ์ฯ จะเริ่มท�าแผนการตลาดและแผนการผลิตอย่างจริงจัง โดยจะใช้ Farmer Market ของสหกรณ์
การเกษตรล�าพระเพลิง จ�ากัด เป็นจุดรวบรวมผลผลิต และคัดบรรจุ เพื่อส่งไปจ�าหน่ายตามสถานที่ต่าง ๆ 
เช่น ห้างเซ็นทรัล สหกรณ์ร้านค้าในเครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชในจังหวัดนครราชสีมา หรือการเจาะตลาด
เข้าไปที่โรงเรียนนานาชาติ ฯลฯ ซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมรายได้และสร้างความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้นให้แก่ 
เกษตรกรสมาชิก
 นางวารี ขวัญเกตุ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรล�าพระเพลิง จ�ากัด กล่าวว่า ตนมีพื้นที่เพาะปลูก
ประมาณ 23 ไร่ พื้นที่เกือบ 20 ไร่ ใช้ปลูกข้าวเจ้าพันธุ์พิษณุโลก 80 และ กข. 49 โดยผลผลิตส่วนหนึ่ง 
จะเก็บไว้ส�าหรับบริโภคในครัวเรือน ผลผลิตอีกส่วนหนึ่งจะส่งขายให้โรงสี เนื่องจากพื้นที่อยู ่ในเขต
ชลประทานจึงสามารถท�านาได้ปีละ 2 ครั้ง ในรอบ 1 ปี มีรายได้จากการขายข้าว 200,000 บาท นอกจากนี้
ยังกันพื้นที่ไว้ 4 ไร่ ส�าหรับปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ที่สหกรณ์การเกษตรล�าพระเพลิง จ�ากัด เข้ามาส่งเสริม 
และสนับสนุนการผลิตตั้งแต่เริ่มเพาะปลูก เช่น น�ารถมาช่วยด�านาและเก็บเกี่ยว หลังจากตากข้าวแล้ว  
จึงรวบรวมและขนไปขายให้สหกรณ์ ซึ่งในปีหนึ่งจะปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้ไม่เกิน 1 ครั้ง เพราะหากปลูก
ติดต่อกันผลผลิตที่ได้ในรอบที่สองเมล็ดข้าวจะเล็กลง รายได้เสริมจากการขายข้าวไรซ์เบอร์รี่ ปีละประมาณ 
30,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือจากการบริโภค 
จะน�าออกไปขายที่ตลาด แต่ก็ไม ่มาก ส�าหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นจากการระบาด 
ของโรคโควิด-19 นางวารีบอกว่า ที่บ้านมีของกินเกือบทุกอย่าง แทบไม่ต้องไปซื้อจากข้างนอก จึงไม่รู้สึกว่า
ได้รับผลกระทบอะไรในเรื่องอาหารการกิน ส่วนเรื่องรายได้จากการขายข้าวก็ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไร 
 นายอ่าง เทียมส�าโรง สมาชิกสหกรณ์ที่ยึดอาชีพการท�าเกษตรผสมผสาน ได้พูดถึงสหกรณ์ว่า 
นอกเหนือจากการปลูกข้าวตามฤดูกาลปกติแล้ว ทางสหกรณ์ยังได้เข้ามาส่งเสริมตนให้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่
ประมาณ 3 ไร่ ได้ผลผลิตประมาณ 700-800 กิโลกรัม/ไร่ โดยสหกรณ์ฯ จะรับซื้อผลผลิตทั้งหมด 
ในราคากิโลกรัมละประมาณ 18-20 บาท หนึ่งรอบการผลิตจะมีรายได้ประมาณ 37,800 - 48,000 บาท 
นอกจากนี้ยังปลูกผักปลอดสารพิษอีกประมาณ 2 ไร่  โดยจะปลูกพืชแทบทุกชนิด หมุนเวียนกันไป เช่น  
ต้นหอม กระเทียม ผักกวางตุ้ง คะน้า พริก กะเพรา โหระพา ฯลฯ นอกจากนี้ยังปลูกละมุดไว้อีกประมาณ  
2 ไร่ ส�าหรับผลผลิตที่ได้ บางวันแม่บ้านจะน�าไปขายเองที่สห กรณ์ฯ  หรือไม่ก็ฝากร้านค้าของสหกรณ์ฯ 
ขายให้ บางครั้งก็น�าไปขายที่ตลาดในจังหวัดนครราชสีมา รายได้จากการขายผักแต่ละวันไม่น้อยกว่า 
300 - 400 บาท  เดือนหนึ่งมีรายได้รวมประมาณเกือบ 20,000 บาท  ส�าหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
ที่เกิดขึ้นจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) นายอ่างบอกว่าไม่มีผลกระทบอะไร เพราะที่บ้าน 
มีกินมีใช้เกือบหมดแล้ว
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