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รองนายกฯ ติดตามและนํานวัตกรรม

นํ้าบาดาล เปนตนแบบ
การแกไขปญหาภัยแลง อยางยั่งยืน

า า 17

ปที่ 20

สสท. จัดเสวนาธุรกิจการคาสหกรณยุค New Normal
ในงานวันสหกรณสากล ครั้งที่ 97

กระทรวงเกษตรฯ ประกาศตั้ง
“มหาวิทยาลัยสหกรณ” เคลื่อนสูยุคดิจิทัล

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) เฉลิมฉลองวันสหกรณสากล ครังที่ 97 จัดกิจกรรม
สัมมนาทางวิชาการ “ยกเคร่ืองสหกรณไทยสูการคายุคดิจิทัล” และ “รูปแบบธุรกิจการคา
สหกรณกับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล (New Normal)” หวังกระตุ นสหกรณตื่นตัว พั นา 
และปรับรูปแบบธุรกิจการคา ใหสอดคลองกับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
 นายปรเมศวร  อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย (สสท .) เป ดเผยวา องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ 
(International Cooperative Alliance – ICA) เปนองคกรระหวางประเทศที่เกาแกที่สุดในโลก
แหงหน่ึง มีหนาท่ีในการเผยแพร สงเสริม ปกปอง รักษาเอกลักษณหลักการและอุดมการณ
สหกรณ

กระทรวงเกษตร  ถือ กษวันสหกรณสากล ประกาศจัดตัง 
“มหาวิทยาลัยสหกรณ” ดีเดย 16 ส.ค.นี หวังสหกรณพั นา
สูยุค 4.0 ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและการตลาด 2 มิติ
สูดิจิทัล
 นายอลงกรณ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และในฐานะท่ีปรึกษา
กิตติมศักดิ ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เปดเผย
ถึงแนวทางการพั นาสหกรณในการปาฐกถาพิเศษ 
“ยกเครื่องสหกรณไทยสูยุคการคาดิจิทัล” 

า า 27
กสส.ชวนสมาชิกสหกรณปลูกพืชเศรษฐกิจ

สรางอาชีพเสริมเพิ่มรายได
กรมสงเสริมสหกรณ จับมือเอกชนรายใหญ หาชองสราง
รายไดชวงโควิด 19 ใหสมาชิกสหกรณ ประเดิมทดลอง
ปลูกขาวโพดหวานพืชใชนํานอย 73 วัน สรางรายได
เฉยีดหมืน่บาทตอไร เริม่ทดลองปลูกระยะแรก 350  ราย 
ระบุหากเกษตรกรพอใจจะเดินหนาหนุนเปนอาชีพหลัก 
เผยตลาดทังในและตางประเทศยังตองการอีกมาก

พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานพิธีเปด
และสงมอบบอบาดาล พรอมระบบกระจายนําบาดาลเพื่อการเกษตร
แปลงใหญ หวังแกไขปญหาภัยแลงเรงดวน เกษตรกรมีนําใชเพาะปลูก
ไดตลอดป ดันเปนตนแบบแกภัยแลงในพืนที่อื่นตอไป

นายโอภาส ทองยงค อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ เปดเผยวา จากสถานการณ
ในปจจุบันท่ีสังคมกําลังกาวเขาสูการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตใหมหรือ
ที่เรียกวา New Normal สงผลใหประชาชนตองรูจักการปรับตัวเพ่ือพรอมรับ
ความเปลี่ยนแปลงในดานตาง  โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจที่อาจเกิดความผันผวน 
ไมแนนอน ดงันัน การมวีนิยัทางการเงิน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ แนะทําบัญชี
และสรางนิสัยการออม สรางความมั่นคงในครัวเรือน

า า 17

รมช.เกษตรและสหกรณลงพืนที่เยี่ยมสวนเกษตรของเกษตรกรรุ นใหม
ในจังหวัดตราด หลังสมัครเขารวมโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน 
สานตออาชีพการเกษตรของกรมสงเสริมสหกรณ เปดเวทีแลกแปลี่ยน
ความเหนและสอบถามความตองการเพื่อพั นาอาชีพการเกษตร เนนการนํา
เทคโนโลยีทันสมัยและทําเกษตรผสมผสาน

รมช.มนัญญา เยี่ยมเกษตรกรรุนใหม
ในโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน

า า 27
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 นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณจังหวัดเลย พรอมดวยบุคลากรสํานักงาน
สหกรณจังหวัดเลย รวมตอนรับ พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

ในการเดินทางมาเปนประธานพิธีเปดและสงมอบบอบาดาล พรอมระบบกระจายน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร
แปลงใหญ ที่บานสะอาด ตําบลนํ้าสวย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พรอมดวยนายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และนายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นายศักด์ิดา วิเชียรศิลป อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ผูบริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีนายชัยวัฒน ชื่นโกสุม ผูวาราชการจังหวดัเลย 
หัวหนาสวนราชการ พี่นองประชาชนชาวตําบลนํ้าสวย อําเภอเมืองเลย ใหการตอนรับ 
 พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กลาววา รัฐบาลมีความหวงใยประชาชน
ที่กําลังเผชิญกับสถานการณภัยแลง จึงมอบหมายใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปญหา
และบรรเทาความเดือดรอนจากการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค หรือน้ําเพ่ือการเกษตร พรอมใหคิดคน
หาวิธีกักเก็บนํ้าฝนใหไดมากท่ีสุด สําหรับโครงการนํ้าบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญที่กรมทรัพยากร
นํ้าบาดาล ไดเริ่มดําเนินการในพื้นที่ 6 จังหวัดนํารอง ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี ลําพูน เพชรบูรณ ยโสธร 
สระแกว และเลย นับเปน 1 ใน 10 นวัตกรรมดานน้ําบาดาลท่ีจะสามารถแกไขปญหาภัยแลงเรงดวน
ทันตอสถานการณ ควบคูกับการใชนํ้าบนผิวดินใหมีประสิทธิภาพ ทําใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และมีนํ้าใชเพ่ือการเกษตรสามารถเพาะปลูกไดตลอดป นับวาเปนนวัตกรรมตนแบบที่จะนําไปใช
แกไขปญหาภัยแลงในพื้นที่อื่น ๆ ตอไป และฝากถึงประชาชน ผูบริหารทองที่ ทองถิ่น ไดชวยกันดูแลรักษา 
ใหเนนการปลูกพืชใชนํ้านอย แตขายไดราคาสูง เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดมากขึ้น นําไปสูคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ลดการยายถิ่นฐาน ทําใหครอบครัวมีความสุขและมีความอุบอุน สรางความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ตามนโยบายรัฐบาลดวย
 ดานนายศักด์ิดา วิเชียรศิลป อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กลาวเพิ่มเติมวา โครงการศึกษา
การพัฒนานํ้าบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ เปนโครงการที่สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมทําการเกษตร
แปลงใหญตามนโยบายรัฐบาล ทําใหเกษตรกรสามารถตอรองราคาทางการตลาดได โครงการน้ี
จะชวยลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน แกปญหาความยากจน 
และสงเสริมใหเกษตรกรมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาลอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
 ทั้งนี้ มีประชาชนชาวบานสะอาด ตําบลนํ้าสวย อําเภอเมืองเลย ไดรับประโยชน จํานวน
99 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรแปลงใหญ รวมทั้งสิ้น 791 ไร รูปแบบโครงการ ประกอบดวย บอบาดาล 
ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 3 บอ พรอมติดตั้งระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย สามารถสูบนํ้าได 75 ลูกบาศกเมตร 
หรือ 75,000 ลิตรตอชั่วโมง หอถังเหล็กเก็บนํ้า ขนาดความจุ 100,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง ปริมาณนํ้ารวม 

รองนายกฯ ติดตามและนํานวัตกรรมนํ้าบาดาล 
เปนตนแบบการแกไขปญหาภัยแลง อยางยั่งยืน

400,000 ลิตร วางทอกระจายนํ้า 
ความยาว 3,000 เมตร ครอบคลุม
พื้นที่ของกลุมเกษตรกร และสงเสริม
ให ปลูกพืชใช นํ้าน อย แตสามารถ
จําหนายไดราคาดี และเปนท่ีตองการ
ของตลาด  เช น  ปลูกผักกาดขาว
แตงกวา หรือกะหลํ่า ตนทุน 60,000 
บาทตอไรต อป จะทําใหเกษตรกร
มีรายไดเพิ่มมากขึ้นถึง 200,000 บาท 
ตอไรตอป
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ยกระดับมูลคาเพิ่มสินคาสหกรณ

 สํ า ห รั บ โ ค ร ง ก า ร ฝ กอบ รม
เพื่อยกระดับมูลคาเพ่ิมสินคาสหกรณ
กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลสหกรณ หลักสูตร 
“รูปแบบธุรกิจการค าสหกรณกับ
เศรษฐกิจยุคดิจิทัล” (New Normal) 
จั ด ขึ้ น เ พื่ อ เ ป  น ก า ร ส ร  า ง ค ว าม รู 
ความเขาใจเก่ียวกับการปรับเปล่ียน
รูปแบบธุรกิจการคาของสหกรณวิถีใหม 
หรือ New Normal ในยุคเศรษฐกิจ

กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพโอออป นิวส : ที่ปรึกษา นายปรเมศวร อินทรชุมนุม  พลตํารวจโทวิโรจน สัตยสัณหสกุล นางมณีพรรณ โคตรบุตร นายนพดล วรมานะกุล

 บรรณาธิการ ผูพิมพ/ผูโฆษณา ดร.ปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล  หัวหนากองบรรณาธิการ นางสาวกุญชญาณ บุญทรัพยเลิศดี  กองบรรณาธิการ นายศราวุธ บุตมะ นายวีระวัฒน วิถีแมน 
นายเวริกา คําถาถิรกุล  บรรณาธิการฝายศิลป นายกมลศักดิ์ นันตา
 ฝายจัดสง นางวิริยา แทนทอง  ฝายโฆษณา ติดตอ โทร 0-2669-3254-60 ตอ 1007, 1050
 สงขาวประชาสัมพันธ, บทความถึงกอง บก. Fax 0-2669-5857 E-mail :  coopnews2016@gmail.com
 พิมพที่ : โรงพิมพดอกเบี้ย จํากัด โทร. 0-2272-1169-72

 

 นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธาน สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) พรอมดวย 
ดร.ปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล ผูอํานวยการ สสท. นางสาวอรนุช กันภัย รองผูอํานวยการ สสท. 
เขารวมประชุม คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) ครั้งที่ 1/2563 ณ หองประชุม 
134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร โดยมี
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน
การประชุม
 การประชุมคร้ังนี้ ไดพิจารณาเร่ืองการพิจารณาผอนผันหลักเกณ และเง่ือนไขการเปนชุมนุม
ระหวางประเทศ การอนุมัติใชหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสําหรับกรรมการ
ดําเนินการและผูจัดการสหกรณ” เพื่อพัฒนาใหความรู ทั้ง 3 ดาน ทั้งดานการงาน การบัญชี 
การบริหารจัดการ โดยเนนสหกรณที่มีทุนดําเนินงานมากกวา 5 พันลานบาท รางประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ 
พ.ศ. .... และการคัดสรรผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ พรอมหารือ
ในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ กอนนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติพิจารณา
ตอไป

นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธาน
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) 
เปนประธานในพิธีปด โครงการฝกอบรม
เพื่อยกระดับมูลคาเพ่ิมสินคาสหกรณกับ
เศรษฐกิจยุคดิจิทัลสหกรณ รุนที่ 1 หลักสูตร 
“รูปแบบธุรกิจการคาสหกรณกับเศรษฐกิจ
ยุคดิจิทัล” (New Normal) พรอมมอบ
วุฒิบัตรแก ผู  เข า รับการอบรม  ณ  ศูนย 
ประชุมรัชนีแจ มจรัส สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพ

ดิจิทัล ึ่งจะเนนเร่ืองการตลาดและการคาขายออนไลน โดยสันนิบาตสหกรณ กําลังเรงดําเนินการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลสหกรณสมาชิกและเว็บไ ตใหมเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจ
การคาของสหกรณ และสรางโอกาสชองทางจําหนายสินคาสหกรณไทยทั้งภายในและตางประเทศ

 นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
(สสท.) เปนประธานในพิธีปดโครงการฝกอบรมนักบริหารสหกรณ หลักสูตร “การเงิน การบัญชี
และการบริหารสําหรับกรรมการดําเนินการ และผูจัดการ” รุนท่ี 3 พรอมมอบวุฒิบัตรแกผูผาน
การอบรม ณ ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ถนนพิชัย 
กรุงเทพ

ปดอบรมการเงิน การบัญชี รุน 3

ประชุม คพช.
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สสท.จัดอบรมกฎหมาย

นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธาน
ก ร รมก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร สั น นิ บ า ตสหก รณ 
แหงประเทศไทย (สสท.) เปนประธานในพิธีเปด
โครงการอบรมก หมายเพื่อการบริหารสหกรณ 
รุนท่ี 3 ณ ศูนยประชุมรัชนีแจมจรัส (น.ม.ส.) 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ถนนพิชัย 
กรุงเทพ

นายปรเมศวร   อินทรชุมนุม  ประธานคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย (สสท.) และนางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธาน  นายนพดล วรมานะกุล 
รองประธาน  นายณรงค สุขโท กรรมการ  พรอมดวย ดร.ปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล ผูอํานวยการ  
ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรคเพ่ือรับ งความคิดเห็นของสหกรณในพื้นที่ในโครงการคณะกรรมการ/
ผูตรวจสอบกิจการ/ที่ปรึกษา สันนิบาตสหกรณ  ประชุมหารือรวมกับสหกรณจังหวัดสันนิบาต
สหกรณจังหวัด และพบปะสหกรณสมาชิก 4 ภาค (ภาคเหนือ) ณ โรงแรมแกรนด ิลล รีสอรท 
แอนส สปา จังหวัดนครสวรรค
 ึ่งโครงการดังกลาวสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ  
ชุดท่ี 25 เห็นความสําคัญที่คณะกรรมการ/ผู ตรวจสอบกิจการ/ที่ปรึกษา สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย ไดมีการประชุมหารือแนวทางและนโยบายของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
รวมกับสหกรณจังหวัด และสันนิบาตสหกรณจังหวัด ใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตร และพบปะ
สหกรณสมาชิกเพื่อใหสหกรณไดรับรู เขาใจ นโยบายบทบาทและหนาที่ของสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยที่มีตอขบวนการสหกรณมากยิ่งขึ้น เพื่อประชุมหารือแนวทางการดําเนินงาน
ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รวมกับสหกรณจังหวัด และสันนิบาตสหกรณจังหวัด
เพ่ือพบปะสหกรณ แถลงความคืบหนา รับทราบปญหา อุปสรรคขบวนการสหกรณ และเพื่อให
สหกรณไดมีความเขาใจบทบาทหนาที่ของสันนิบาตสหกรณ  ใหกับขบวนการสหกรณมากยิ่งขึ้น
 อนึ่งในชวงบายของวันเดียวกัน นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธาน  สสท. ไดบรรยายพิเศษ
ใหแกสมาชิกสหกรณในพื้นที่ จํานวนกวา 100 คน ในหัวขอ “กฎหมายสหกรณ”

สสท.ลงพื้นที่ภาคเหนือ
หารือ สกจ. สสจ.

 นายจิรชัย อินทรโชติ สหกรณจังหวัดนครสวรรค ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธีปดโครงการ
ฝกอบรมบุคลากรสหกรณภาคการเกษตร หลักสูตร “Service mind เพื่องานสหกรณ” รุนที่ 1 
และ หลักสูตร “เทคนิคการตัดสินใจและการแกปญหาอยางมืออาชีพ” รุ นที่ 1 ึ่งจัดขึ้น
ณ โรงแรมแกรนด ิลล รีสอรท แอนส สปา จังหวัดนครสวรรค
 นายจิรชัย อินทรโชติ สหกรณจังหวัดนครสวรรค กลาวถึงโครงการนี้วา “หลักสูตร “Service 
mind เพื่องานสหกรณ” นี้ เล็งเห็นวาสมาชิกสหกรณ คือหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ
ของสหกรณ ึ่งสหกรณจะประสบความสําเร็จไดก็ดวย การสรางความพึงพอใจสูงสุดแกสมาชิก
สหกรณ ดวยการตอนรับและการบริการที่เปนเลิศ ทําอยางไรเราจึงจะสามารถ สรางความประทับใจ
และครองใจสมาชิกใหกลับมาใชบริการสหกรณอยางยั่งยืน ดังนั้น การบริการ “Service mind” 
จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูใหบริการจะตองมีความสามารถ และทักษะ ไหวพริบ ในการใหบริการใหตรงกับ
ความคาดหวังของ ผู รับบริการ อันจะสงผลใหการทํางานดําเนินการไปอยางประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชนตอสมาชิก และองคกรสหกรณใหเขมแข็งตอไป ึ่งโครงการน้ี
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางทัศนคติ ความเชื่อ คานิยมที่ดีในการบริการสมาชิกสหกรณ และเพื่อสราง
ทักษะ ความชํานาญในการใหบริการจนสามารถสรางความประทับใจใหกับสมาชิกสหกรณ
เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนพ ติกรรมไปสูการบริการอยางเปนระบบเปนเครือขาย
 นายจิรชัย อินทรโชติ สหกรณจังหวัดนครสวรรค กลาวอีกวา อีกหลักสูตรหน่ึง คือ หลักสูตร 
“เทคนิคการตัดสินใจและการแกปญหาอยางมืออาชีพ” จะเห็นไดวาในการดําเนินธุรกิจสหกรณ
ในทุกวันนี้ นอกเหนือจากการผลักดันใหการดําเนินงาน เปนไปตามกลยุทธและ ทิศทางที่องคกร
ไดวางไว สิ่งหนึ่งที่ผูบริหารและฝายจัดการสหกรณมักประสบอยูคืออุปสรรคและปญหา ึ่งมีทั้งที่ 
คาดการณไวและที่คาดไมถึง จึงจําเปนตองลงมือ “แกปญหาและตัดสินใจ” แตบอยครั้งที่เปน
การแกปญหาแบบ “สัญชาตญาณ” หรือ “แกไมตรง” ทําใหปญหานั้นหายไปเพียงชั่วคราว แลวกลับ
มาเกิดขึ้นอีก และเกิดผลกระทบกับงานอ่ืนตามมาจนสงผลเสียหายมากมาย ดังนั้น การวิเคราะห
ปญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) คือ กุญแจดอกสําคัญที่จะไขปญหา
และตัดสินใจอยางเปนระบบ ในการวางแผนงานเชิงปองกัน กระบวนการคิด วิเคราะห สถานการณ 
ตลอดจนการแกปญหาและอุปสรรคใหสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด ึ่งวัตถุประสงค
ในการจัดโครงการน้ี เพ่ือสรางและพัฒนาทักษะใหผู เขาอบรม ไดเรียนรู กระบวนการตัดสินใจ
และแกไขปญหาอยางเปนระบบ รูจักเลือกใชเครื่องมือในการวิเคราะหและประเมินสถานการณ 
และเพื่อนําความรูที่ไดไปประยุกตใชตัดสินใจและแกปญหาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สสท.จัดโครงการอบรมบุคลากร
สหกรณภาคการเกษตรพื้นที่ภาคเหนือ
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กตส.รวมเปนวิทยากรบรรยายใหความรู
โครงการพัฒนาครู แผนกวิชาการบัญชี 
ในรายวิชาการบัญชีสหกรณ

นางสาวไพรินทร  สุขเล็ก  สหกรณจังหวัดพิจิตร  มอบหมายใหนายก ษ   จารุชาต  ผูอํานวยการกลุมสงเสริม
สหกรณ 1 นายฐาปนพงศ แสงทอง นักวิชาการสหกรณชํานาญการ พรอมดวยบุคลากรสํานักงานสหกรณ
จังหวัดพิจิตร รวมกับหนวยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เขารวมประชุมเพื่อจัดทําแผน น ูเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอําเภอตาง ๆ ของจังหวัดพิจิตร 
โดยมีกลุมเปาหมายที่จะของบประมาณสนับสนุนดังนี้ 1. ศูนยขาวชุมชน เสนองบประมาณไดไมเกิน 2 ลานบาท/ศูนย                    
2. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรของบประมาณไมเกิน 5 แสนบาท/ศูนย  3. แปลงใหญ                                 
ของบประมาณไมเกิน 3 ลานบาท/แปลง โดยใหกลุมเปาหมาย 3 กลุมเสนอโครงการใหคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัด แบบบูรณาการ (กบจ.)  ในวันที่  4  มิถุนายน 2563 ตอไป

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ รวมเปนวิทยากรบรรยายใหความรูในการอบรมโครงการพัฒนาครูแผนกวิชาการบัญชี 
ในรายวิชาการบัญชีสหกรณ หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ระหวางวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563
 และวันที่ 1 กรก าคม 2563 ึ่งวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบัญชี
สหกรณขึ้น เพื่อใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการสหกรณ ก หมายที่เกี่ยวของกับสหกรณและกระบวนการ
ป ิบัติงานบัญชีสหกรณ ตลอดจนการจัดทํางบการเงินของสหกรณไดอยางถูกตอง ณ หอง 435 อาคาร 4
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

การทํางานใหสําเร็จข้ึนอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือ
สามารถในการใชวิชาความรูอยางหน่ึง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอื่น
อีกอยางหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ตองดําเนินคู กันไป และจําเปนตองกระทํา
ดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิด ความเห็นที่เปนอิสระ ปราศจากอคติ 
และดวยความถูกตอง ตามเหตุตามผลดวยจึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมาย
และประโยชนที่พึงประสงคโดยครบถวน (พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9)

ความขัดแยงในองคกร ทางหน่ึงคือการสรางมนุษยสัมพันธ การพัฒนาทีมงาน การทํางานเปนทีมของทุกฝาย
ในสหกรณ 
 มนุษยสัมพันธ เปนปจจัยหน่ึงท่ีสามารถทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ คือ การสรางความเปนมิตร
หรือความสัมพันธเชิงบวก คิดบวกโดยเร่ิมตนทักทายกันกอน เชามาทํางานยกมือไหว สงย้ิมใหกัน มีจิตอาสาท่ีจะ
ใหความชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ สมัยนี้จะหาคนที่มีจิตอาสาหาไดยาก บางครั้งอาจถูกนินทาวาไมใชเรื่องของตัวเองไป
ทําทําไม รวมทั้งการแสดงออกดวยการใหเกียรติบุคคลตาง ๆ ที่ตองติดตอประสานงานดวย คนท่ีมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
มักจะมีคนอยากเขาหา พูดคุยปรึกษาดวย ตรงกันขามคนที่ไมมีมนุษยสัมพันธ กลุมคนเหลานี้หากไปขอความ
ชวยเหลือหรือติดตองานกับใครมักจะไมมีใครใหขอมูลหรือความชวยเหลือใด ๆ การพัฒนามนุษยสัมพันธใหเกิดขึ้น
ไมใชเร่ืองยาก การเปนตัวของเรามีความจริงใจไปสูบุคคลอ่ืนหรือสหกรณมีความกระตือรือรนสรางความประทับใจ
ในการทํางาน การเปนผูรับ งที่ดี เขาถึงจิตใจของผูรวมกันในสหกรณ 
 ธรรมชาติสรางคนใหมี 2 หู 1 ปาก แสดงวาธรรมชาติตองการใหเราเปนผู งมากกวาเปนผูพูด พูดดีก็เปน
ศรีแกตัว เราตองรู  จักการปรับตัว สรางสายสัมพันธกับบุคคลในสหกรณ มีความอดทนมองทุกสิ่งทุกอยาง
เปนเรื่องธรรมชาติ มีความ ื่อสัตยไวใจกัน ความ ื่อสัตยไมตองบอกแตแสดงไดดวยการกระทํา การสรางธรรมาภิบาล
ใหเกิดข้ึนเปนรูปธรรมในสหกรณ การพูดจาตองไพเราะรักษามิตรภาพระหวางบุคคล แสวงหาเครือขายเปนมิตร
กับทุกคน
 มนุษยสัมพันธที่ดียอมสงผลสําเร็จในหนาที่การงานและความสขุในการทํางานรวมกับผูอื่น การทํางานเปนทีม
ก็เชนเดียวกัน ทีมงานที่สรางข้ึนมาดวยความยากลําบาก จะไมคงอยูหากเราไมรูจักการ “ธํารงรักษา” ทีมงาน
ปรารถนามิตรภาพท่ีแทจริง จะนํามา ึ่งบรรยากาศชวยเหลือเก้ือกูลกัน แทนการสวม “หนากาก” หลอกลวง
ทํารายกัน ไมมีใครทํางานเต็มท่ีหากตอง แบงใจไวปองกันตัว เผื่อโดนแทงขางหลัง จากเพ่ือนรวมทีมและ
“การสรางทีมแหงการประสาน” ประสานงาน  ประสานใจ ประสานความรวมมือ เปดโอกาสใหทุกคน 
หันหนามาปรึกษาหารือกัน จะสงผลใหเกิดความเขาใจดีตอกันในทีม

 /

มนุษยสัมพันธในสหกรณ

สหกรณเกิดจากการรวมตัวของกลุมคนในอาชีพเดียวกัน ตางอาชีพกัน หนวยงานเดียวกันแลว แตประเภท
ของสหกรณทั้ง 7 ประเภท หากแบงตามอาชีพหลักของสมาชิกแบงได 2 ประเภท คือ สหกรณภาคการเกษตร
และสหกรณนอกภาคการเกษตร
 รากฐานที่สําคัญของสหกรณคือสมาชิกสหกรณเปนทั้งเจาของและผู ใชบริการ จะแตกตางกับธุรกิจ
ประเภทอื่น ๆ สมาชิกเปนผูเลือกคณะกรรมการดําเนินการ ทําหนาที่บริหารสหกรณ เลือกผูตรวจสอบกิจการ
ทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงาน คณะกรรมการดําเนินการจางฝายจัดการ อันประกอบดวย ผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ 
เจาหนาที่การเงิน บัญชี สินเชื่อ ธุรการ อื่น ๆ ตามความเหมาะสมของสหกรณแตละแหง ทั้งหมดถือวาเปนทรัพยากร
บุคคลที่สําคัญในสหกรณ ที่จะนํามาสหกรณใหดําเนินงานตอไป
 ในองคกรสหกรณเรามักจะพบปญหาหนึ่งในหลาย ๆ ปญหาคือ ความขัดแยงในสหกรณ อาจเปนความขัดแยง
ของคณะกรรมการดําเนินการดวยกันเอง ความขัดแยงระหวางคณะกรรมการดําเนินการกับฝายจัดการ ความขัดแยง
ของฝายจัดการดวยกัน หรือผูตรวจสอบกิจการ รวมถึงความขัดแยงระหวางสมาชิกดวยกัน งานน้ันหาไดไมยาก 
งานไมไดทํายาก ที่ยากคือการอยูรวมกันของคนที่ตองทํางานในองคกร คนเราทํางานเกงคนเดียว เกงไดไมนาน 
รวมกันเราอยูแยกหมูเราตาย (เอาความเกงของแตละคนมารวมกัน) หลายหัวดีกวาหัวเดียว การแกไขปญหา

 นายอดุลย คนมั่น สหกรณจังหวัดชลบุรี ไดมอบหมายใหนายอารัญ จั่นจีน นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ กลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ
รวมประชุมกับสหกรณบริการสงเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จํากัด โดยประธานกรรมการ ดร.เจมส ลิ้มรพีพงษ และคณะกรรมการ ใหการตอนรับ
และประชุมหารือดานการจําหนายขาวหอมมะลิกับสหกรณการเกษตรสมัชชาปราสาท จํากัด โดยมี นางสาวภนิดา สู เหิม เลขานุการสหกรณ ,
นางละออง วงษสระ กรรมการสหกรณ  และนายภัทรก ติ สวนงาม ผูจัดการสหกรณ เปนผูแทนของสหกรณ  เขารวมประชุม 
 จากการประชุมหารือดังกลาว สหกรณบริการสงเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จํากัด ไดมีการเช่ือมโยงเครือขายกับสหกรณการเกษตรสมัชชา
ปราสาท จํากัด โดยจะสั่งบรรจุขาวหอมมะลิของสหกรณการเกษตรสมัชชาปราสาท จํากัด เปนตราของสหกรณเอง เพ่ือนํามาจัดจําหนายใหกับสมาชิก
และประชาชนในจังหวัดชลบุรี ึ่งจะมีขนาดเริ่มตนถุงบรรจุ 5 กิโลกรัม ทั้งนี้ คณะกรรมการและสมาชิกไดมีการนําขาวหอมมะลิของสหกรณการเกษตรสมัชชา
ปราสาท จํากัด มาทดสอบหุงและรับประทานดวย ึ่งไดรับการตอบรับที่ดีมาก
 สําหรับสหกรณการเกษตรสมัชชาปราสาท จํากัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 2/01/2540 ประเภทสหกรณการเกษตร ดําเนินธุรกิจดานการรวบรวมและแปรรูป
ขาวเปลือกของสมาชิกมาจําหนาย โดยเ พาะขาวหอมมะลิสุรินทร เปนขาวที่มีสีขาว กลิ่นหอม เมล็ดสวย รับประทานอรอย และปลอดสารพิษ เปนขาวนาป 
ึ่งสมาชิก สวนใหญประกอบอาชีพทํานาประมาณ 100 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร ึ่งสหกรณบริการสงเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จํากัด 

จึงตองการเชื่อมโยงเครือขาย เพื่อจะไดมีโอกาสนําผลิตภัณ ที่ดีของสหกรณการเกษตรสมัชชาปราสาท จํากัด มาจําหนายใหกับสมาชิกและประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี ที่เปนเมืองอุตสาหกรรม พื้นที่เพาะปลูกขาวคอนขางนอย ใหสมาชิกสหกรณไดรับประทานขาวที่ดี มีประโยชนและเปน สวนหนึ่งในการสงเสริม

สหกรณบริการสงเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จํากัด เชื่อมโยงเครือขาย
กับสหกรณการเกษตรสมัชชาปราสาท จํากัด สนับสนนุขาวสารหอมมะลิสุรินทร

อาชีพเกษตรใหเติบโตและยั่งยืน เปนการเชื่อมโยงกันระหวางสหกรณดวยกัน   
ตามวัตถุประสงคของสหกรณ โดยมีการทําเปนรูปแบบสัญญา ื้อ-ขายกันอยาง
ชัดเจนตอไป
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สตส.เลย รวมประชุมใหญ สหกรณกองทุน
สวนยางภูเรือ ดานซาย นาแหว จํากัด

  
  ประจวบคีรีขันธหนนุสหกรณยกระดับการผลิตตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ 

ภายหลังสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เขาสูภาวะปกติ
สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธมุ งสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากผานสถาบันเกษตรกร

อยางเปนระบบและตลอดหวงโ การผลิต ตั้งแตตนนํ้า กลางน้ํา และปลายนํ้า โดยเสนอของบประมาณ
จากรัฐบาลตามโครงการภายใตกรอบนโยบายการ น ูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กลุมที่ 3 แผนงาน
หรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อ น ูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
 นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปดเผยวา เพื่อเปนการ น ูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไดจัดทําโครงการสงเสริม
การปลูกพืชเพื่อผลิตอาหารสัตว TMR เปนการยกระดับการผลิตต้ังแตตนนํ้า กลางน้ํา ปลายน้ํา โดยดําเนิน
การรวมกันระหวางสหกรณการเกษตรหนองพลับรุงเรือง จํากัด สหกรณโคนมไทย-เดนมารคหวยสัตวใหญ 
จํากัด และสหกรณโคนมไทย-เดนมารคประจวบคีรีขันธ จํากัด 
 สหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ กลาวตอวา ไดติดตามและสํารวจการดําเนินโครงการของสหกรณ
การเกษตรหนองพลับรุ งเรือง จํากัด ึ่งไดจัดทําแผนและผานมติที่ประชุมใหญ สหกรณ  ดําเนินการ
ปรับพื้นที่โดยทําแปลงสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว เพื่อเปนแหลงศึกษาและเรียนรูของสมาชิกสหกรณกอน
การจัดสรรท่ีดินใหสมาชิก ทั้งน้ี สหกรณ  ไดประสานของบประมาณเพื่อจัด ื้อปจจัยพื้นฐานที่ยังขาด
ในการใหบริการแกสมาชิกสหกรณ
 สําหรับขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ อยางครบวงจร ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา 
และปลายนํ้า ดังนี้

● ตนน้ํา สหกรณการเกษตรหนองพลับรุงเรือง จํากัด จะจัดสรรที่ดิน (ศูนยป ิบัติการโครงการ
จัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค (หนองพลับ-กลัดหลวง) ไดอนุญาตใหสหกรณการเกษตรหนองพลับ
รุงเรือง จํากัด ใชประโยชนในที่ดินเพื่อทําการเกษตรกวา 500 ไร) ใหแกสมาชิกสหกรณที่ไมมีที่ดินทํากิน 
โดยจะจัดทีด่นิใหแกสมาชิกรายละ 5 ไร เพือ่ปลกูพชือาหารสัตว ไดแก ขาวโพด มนัสําปะหลัง และหญาเนเปยร 
โดยผลผลิตพืชอาหารสัตวตอหน่ึงรอบการผลิต ประมาณ 7 ตันตอไร รวมผลผลิตทั้งหมด 3,500 ตัน ทั้งนี้ 
สหกรณ  จะใหบริการตัดช็อปพืชอาหารสัตวใหแกสมาชิก โดยขอรับเงินงบประมาณเงินอุดหนุนจายขาด 
จํานวน 950,000 บาท เพ่ือจัด ื้อเครื่องตัดและหั่นพืชอาหารสัตว แบบ Double Chop 1 เครื่อง จํานวน 
750,000 บาท รถพวงทายขนพืชผลทางการเกษตร 1 คนั จํานวน 200,000 บาท

● กลางนํ้า สหกรณการเกษตรหนองพลับรุงเรือง จํากัด รวบรวมพืชอาหารสัตวตัดช็อปจากสมาชิก 
และจําหนายใหแกสหกรณโคนมไทย-เดนมารคหวยสัตวใหญ จํากัด และสหกรณโคนมไทย-เดนมารค
ประจวบคีรีขันธ จํากัด เพื่อนํามาผลิตเปนอาหารสัตว TMR โดยสหกรณการเกษตรหนองพลับรุงเรือง จํากัด 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจายขาดเพ่ือดําเนินการกอสรางลาน ขนาด 2,000 ตารางเมตร 
พรอมอาคารอเนกประสงค ขนาด 20.94 x 24 x 4 เมตร 1 หลัง จํานวน 3,314,000 บาท
 ● ปลายน้ํา สหกรณโคนมไทย-เดนมารคหวยสัตวใหญ จํากัด และสหกรณโคนมไทย-เดนมารค
ประจวบคีรีขันธ จํากัด จําหนายอาหารสัตว TMR ใหแกสมาชิกสหกรณ และเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในเขตพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธและพื้นที่ใกลเคียง 
 ประโยชนที่ไดรับ ทําใหสมาชิกสหกรณผู ปลูกพืชอาหารสัตวมีที่ดินทํากิน และมีรายไดเพิ่มขึ้น
เ ล่ียไรละ 4,900 บาท และตนทุนการผลิตน้ํานมดิบของเกษตรกรผู เ ล้ียงโคนมลดลงไมนอยกวา
ร อยละ 30 นํ้านมดิบมีปริมาณเพิ่มขึ้นไม น อยกว าร อยละ 9.2 และคุณภาพนํ้านมดิบมีปริมาณ
ของแข็งรวมในนํ้านม (Total Solid: TS) ไมตํ่ากวารอยละ 12.25 เปนการเพิ่มรายไดใหกับสมาชิกอยางยั่งยืน

 :   

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเลย โดยนางนัคมน เงินมั่น หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเลย มอบหมายให 
นางจารุชา พรมภักดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ รวมประชุมใหญสามัญประจําป 2562 สหกรณกองทุนสวนยาง ภูเรือ 
ดาน าย นาแหว จํากัด ทั้งนี้ไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับการป ิบัติงานใหเปนไปตามคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ ณ ศาลากลาง
บานหวยมุน ตําบลกกสะทอน อําเภอดาน าย จังหวัดเลย

/   

 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุรินทร โดยนายอรรถพล บุญสรรค 
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ และคณะ เข าสอบบัญชีประจําป 
และสอบทานความมีอยูจริงของสมาชิก กลุมเกษตรกรทํานาโพนมวง-มวงสวรรค 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563 เ พ่ือตรวจสอบการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ และคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ 
สามารถรับรองและแสดงความเห็นตองบการเงินของกลุมเกษตรกร ณ ที่ทําการ
กลุมเกษตรกรทํานาโพนมวง-มวงสวรรค อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร

ตรวจสอบการดําเนนิงาน

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุรินทร โดยนายพนัส แสวงสุข นักวิชาการตรวจสอบบัญชี รวมเปนวิทยากรบรรยาย หัวขอ
บัญชีเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการศูนยเรียนรูเศษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา เพื่อใหความรูแกนักเรียน ไดฝกป ิบัติจัดทํา
สมุดบันทึกบัญชีตนกลาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝงใหรักการจดบันทึกบัญชีรับ-จาย และฝกนิสัยการมีวินัยในการออมทางการเงิน 
สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และถายทอดตอไป ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ทานผูหญิงสุประภาดาเกษมสันต ตําบลตะเคียน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร

อบรมบัญชีเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
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พลังสหกรณระนองฝาวิกฤตโควิด-19จันทบุรี ผลักดันทายาทสหกรณ
ภาคการเกษตร สูการนําลูกหลาน
เกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร

 นางสาวสิ ริ มา  วัฒโน  รองผู  ว  า ราชการ
จังหวัดยโสธร เปนประธานเปดกิจกรรมเกษตรอินทรีย 
โดยมีนายวิรัตน  ภานนท  สหกรณจังหวัดยโสธร 

สงเสริมกิจกรรมเกษตรอินทรีย เพิ่มองคความรูอยางยั่งยืน

 เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 สงผลกระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจของทุกภาคสวนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทําใหเกิดการเลิกกิจการ การปดกิจการ
ชั่วคราว การลดเงินเดือนคาจาง การหยุดงานโดยไมไดรับเงินเดือน หรือการเลิกจางลูกจางบางสวน เปนตน รวมท้ัง
สมาชิกสหกรณและกลุ มเกษตรกรที่มีอยู ทุกสาขาอาชีพไดรับผลกระทบ มีรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพ 
และไมสามารถสงชําระหนี้ใหกับสหกรณและกลุมเกษตรกรไดตามกําหนด สงผลใหสหกรณและกลุมเกษตรกร
ขาดสภาพคลองทางการเงิน และขาดความสามารถในการชําระหนี้แกเจาหนี้หากไมไดรับการชวยเหลือผอนปรน
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานภาระหนี้สินสํานักงานสหกรณจังหวัดระนองไดกําหนดมาตรการในการชวยเหลือ
ดานหนี้สินของสหกรณ/กลุมเกษตรกรและสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ใน 2 มาตรการ ประกอบดวย มาตรการที่ 1 การใหความชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ (1) การผอนผันการชําระหนี้ของสมาชิกสหกรณ ใหสหกรณกําหนดมาตรการ
ชวยเหลือการผอนผันขยายเวลาการชําระหนี้การพักชําระหนี้เปนการชั่วคราว สําหรับระยะเวลาใดเวลาหน่ึง
การปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินกูการปรับปรุงโครงสรางหน้ี (2) การถือหุนของสมาชิก การปรับลดหรืองดสงคาหุน
รายเดือน การงดหักสงคาหุนตามสวนเงินกู พิจารณาแลวแตกรณี โดยคํานึงถึงสถานะทางการเงินของสหกรณ
และระเบียบที่เก่ียวของ มาตรการที่ 2 การใหความชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนภาระหนี้สินของสหกรณ
สหกรณที่เปนลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ(กพส.) ไดรับการผอนผันขยายระยะเวลาการชําระหนี้ในกรณีกูเงิน
เพื่อวัตถุประสงคใหสมาชิกกู ยืมในการประกอบอาชีพและเพื่อจัดหาสินคามาจําหนาย โดยขยายระยะเวลา
การชําระหน้ีออกไปจนถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2563 สํานักงานสหกรณจังหวัดระนองไดแจงมาตรการและขอความ
รวมมือจากสถาบันเกษตรกรในจังหวัดระนอง จํานวน 24 สหกรณ 17 กลุมเกษตรกร โดยมีสถาบันเกษตรกรตาง ๆ 
นํามาตรการในการชวยเหลือสมาชิกและชุมชน สรุปไดดังนี้
 1. การใหความชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ การปรับลด/
งดอัตราการถือหุนของสมาชิก ระยะ 3 เดือน แกสมาชิกจํานวน 4,149 ราย หุนรายเดือนลดลงกวา 11.2 ลานบาท
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ลงร อยละ 0.5-3.0 ระยะ 3 เดือน-1 ป มูลคาตนเงิน 413.7 ลานบาท 
แกสมาชิกจํานวน 4,386 ราย การพักชําระหนี้ ระยะ 3 เดือน แกสมาชิก 4,763 ราย  
 2.  การใหความชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนภาระหนี้สินของสหกรณที่เปนลูกหนี้เงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ มีสหกรณประสงคเขารวมมาตรการ จํานวน 1 สหกรณ ผอนผัน/ขยายระยะเวลาชําระหนี้เกินกู 
จํานวน 3.7 ลานบาท ชวยเหลือสมาชิกผูไดรับผลกระทบ จํานวน 150 ราย การสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า 
(รอยละ 1) โครงการเพิ่มศักยภาพการดําเนินธุรกิจรวบรวมกาแ ในสถาบันเกษตรกร รวม 24 ลานบาท
วัตถุประสงคเพื่อเปนทุนหมุนเวียนในการรวบรวมผลผลิตกาแ แกสหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. 
ระนอง จํากัด สหกรณการเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จํากัด และสหกรณการเกษตรกระบุรี จํากัด 
 3.  การใหความชวยเหลือดานอ่ืน ๆ แกสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป อาทิ
ขบวนการสหกรณรวมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ หนากากอนามัย เจลลางมือ  มูลคากวา 4 หมื่นบาท 
แกสมาชิก ประชาชนกวา 600 คน และมอบเงินสนับสนุนการจัดหาอุปกรณการแพทยใหโรงพยาบาลระนอง 
จํานวน 30,000 บาท, สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลระนอง จํากัด มอบเงินสวัสดิการแกสมาชิก 671 ราย ๆ ละ 
1,500 บาท รวมเปนกวา 1 ลานบาท เพื่อสนับสนุนการยังชีพระยะส้ันแกสมาชิก สหกรณบริการผูใชนํ้าเกาะพยาม 
จํากัด ลดคาบริการนํ้าประปาหนวยละ 5 บาท เปนเวลา 3 เดือนแกสมาชิก 215 ราย สหกรณรถยนตโดยสารระนอง 
จํากัด ลดคาบริการเดินรถรายเดือนแกสมาชิก เปนเวลา 3 เดือนแกสมาชิก 36 ราย
 จากความรวมมือดังกลาวถือเปนเพียงสวนหนึ่งของสถาบันเกษตรกรในการใหความชวยเหลือสมาชิก
และชุมชนระหวางวิก ตโควิด-19 และเนื่องจากยังมีความไมแนนอนวาวิก ตโควิด-19 จะจบลงเมื่อไร 
หลังสถานการณโควิดคลี่คลาย มนุษยจึงจําเปนตองปองกันตนเองเพื่อใหมีชีวิตรอดดวยการปรับเปลี่ยนพ ติกรรม
การดํารงชีวิตที่ผิดไปจากเดิม โดยมีการปรับหาวิถีการดํารงชีวิตแบบใหม เพื่อใหปลอดภัยจากการติดเชื้อ ควบคูไปกับ
ความพยายามรักษาและ น ูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจนําไปสูการสรรคสรางสิ่งประดิษฐใหม ๆ เทคโนโลยี
ใหม ๆ มีการปรับแนวคิด วิธีการจัดการ ตลอดจนพ ติกรรมท่ีเคยทําเปนกิจวัตร เปนความปกติใหมจนถึงท่ีสุด 
เมื่อเวลาผานไปก็ทําใหเกิดความคุนชินจนกลายเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตปกติของผูคนในสังคม สถาบันเกษตรกร
ก็ควรมีการปรับตัวในการใหบริการแกสมาชิก เพื่อใหเปนสถาบันที่แรกท่ีอยู ใกลชิดและสามารถชวยเหลือ
สมาชิกและชุมชนใหมีความอยูดี กินดี มีสันติสุข และสามารถฝาวิก ตตาง ๆ ไปดวยกัน

  /

 หลายคนคงทราบดีวา การเกษตรกรรมเปนเสนเลือดใหญสายหน่ึงในการหลอเล้ียงประเทศ กอใหเกิด
การสรางงาน  สรางรายไดและสรางอาชีพ  กระตุนใหเศรษฐกิจไทยไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่อง

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดที่มีการความหลากหลายในการทําเกษตรกรรมและเปนจังหวัดที่มีการสงออกผลไมสด
อันดับตน ๆ ของประเทศ  มีสหกรณภาคการเกษตร 53 สหกรณ และมีเกษตรกรสมาชิกกวา 50,000 คน  โดยสมาชิก
สวนใหญอยูเขาสูชวงสูงวัย  
 จากปญหาดังกลาว ทําใหสํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี ตองผลักดันใหสหกรณภาคการเกษตร
ในความดูแลสรางทายาทสหกรณภาคการเกษตร เพื่อสงผานความสําคัญของการประกอบอาชีพเกษตรกร ถายทอด
องคความรูจากรุนพอแมสูรุนลูกหลาน และรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูวิถีสหกรณกับสหกรณภาคการเกษตรในพื้นท่ี  
เพื่อพัฒนาลูกหลานสมาชิกใหเปนทายาทสหกรณภาคการเกษตร ึ่งจะกอใหเกิดสมาชิกสหกรณภาคการเกษตรท่ีดี
และมีคุณภาพในอนาคต
 โดยเริ่มดําเนินการสรางทายาทสหกรณภาคการเกษตร ตั้งแต พ.ศ. 2554 จากลูกหลานสมาชิกสหกรณ
การเกษตรเขาคิช กู  จํากัด ที่มีความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับสหกรณ จํานวน 7 คน ตอมาในป พ.ศ. 2557
มีทายาทสหกรณเพิ่มขึ้นอีก 3 คน (สหกรณการเกษตรเมืองขลุง จํากัด 2 คน และสหกรณการเกษตรมะขาม จํากัด
1 คน) ในป พ.ศ. 2558 มีทายาทสหกรณเพ่ิมขึ้นอีก 2 คน (สหกรณการเกษตรเมืองจันทบุรี จํากัด 1 คน 
และสหกรณนิคมสอยดาว จํากัด 1 คน) ปจจุบันมีทายาทสหกรณภาคการเกษตร จํานวนทั้งสิ้น 87 คน
 จากกระบวนการสรางทายาทสหกรณภาคการเกษตรดังกลาว ทําใหกรมสงเสริมเสริมสหกรณไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญและประโยชน จึงไดจัดทํา “โครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร”
โดยเปดรับบุตรหลานสมาชิกสหกรณและบุคคลทั่วไป ที่ตองการกลับคืนสูถิ่นฐานบานเกิด เพ่ือสานตออาชีพ
การเกษตรจากรุ นพอแม ไดมีเวลาอยู ใกลชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น มีสหกรณการเกษตรในพื้นที่ทําหนาที่
เปนศูนยกลางในการสงเสริมอาชีพการเกษตรที่มั่นคงใหกับคนรุนใหม โดยกรม  จะดําเนินโครงการ 3 ป ระหวาง
ป 2563 - 2565 ในการพัฒนาและบมเพาะอาชีพการเกษตร เพื่อใหเปนเกษตรกรมีอาชีพและรายไดที่มั่นคง
ึ่งผูสมัครเขารวมโครงการตองเปนผูที่มีความต้ังใจที่จะหันมาประกอบอาชีพทําการเกษตร ที่มีอายุไมเกิน 50 ป

มีที่ดินเปนของตัวเองหรือสามารถเชาท่ีดินเพ่ือประกอบอาชีพเกษตรกรรมได โดยกรมสงเสริมสหกรณจะประสาน
หนวยงานตาง ๆ เขามาใหการสนับสนุนในดานองคความรูในการทําการเกษตร ปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา ปศุสัตว
ในรูปแบบเกษตรผสมผสาน หรือใชหลักท ษ ีใหม รวมถึงการใชรูปแบบการทําเกษตรสมัยใหมหรือเกษตร
แมนยํา และเนนการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย รวมถึงการพัฒนาการใชเทคโนโลยี เคร่ืองมือ 
อุปกรณการผลิต แปรรูป ตลอดจนประสานภาคเอกชนในการจัดหาตลาดมารองรับผลผลิต พรอมชวยวางแผน
การผลิตสินคาใหไดคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของตลาดและผูบริโภคโดยจังหวัดจันทบุรี  มีผูสนใจสมัคร
เขารวมโครงการ  กวา 40 ราย
 ึ่งเปาหมายในการขับเคลื่อนโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตรครั้งนี้  
สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี มีความคาดหวังเปนอยางยิ่งวา จังหวัดจันทบุรีจะมีเกษตรกรรุนใหม ที่พรอม
สานตออาชีพจากรุนพอแมและพัฒนาไปสูการเปนเกษตรกรมืออาชีพในอนาคต เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัด
จันทบุรีใหมั่นคงสืบไป

พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ สมาชิกสหกรณ กลุมเกษตรกร เกษตรเครือขายเกษตรอินทรียในจังหวัดยโสธร 
เขารวมกิจกรรม จํานวน 150 คน เพื่อเปนการสรางความสามัคคีและเปนการปลูกขาวอินทรีย เพื่อลดตนทุนการผลิต 
ลดแรงงาน เพิ่มผลผลิตใหขาว สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร สามารถพ่ึงพาตนเองได และสงเสริมเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวเกษตรอินทรียของจังหวัดยโสธร โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมโครงการลงขันชวนกันไปทํานา 
เปนการลงนามความรวมมือระหวางหนวยงานราชการ รานคาเอกชนและเกษตรกรพี่เลี้ยงเพื่อสรางความเชื่อมั่น
ในความปลอดภัยของขาวหอมมะลิอินทรียจังหวัดยโสธร กิจกรรมการโยนกลา ปาเปา กิจกรรมการสาธิต
การเพาะตนกลา การทําลูกบอลปุยอินทรีย กิจกรรมการดํานาอินทรีย กิจกรรมการสรางศิลปะบนผืนนา 
โดยการหวานขาวในพื้นที่แปลงนาอินทรีย กิจกรรมการปลอยปลา ปลอยกบในนาอินทรีย ณ แปลงนาอินทรีย 
ทุ งหอมมะลิ บานโคกกลาง และศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวยโสธร อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 
โดยกิจกรรมดังกลาวล วนดําเนินการในพื้นที่อินทรีย  และหวังให เป นแหลงท องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย  
แหลงเรียนรูดานการเกษตรของจังหวัดยโสธร เปนแหลงรวบรวม องคความรูเกษตรอินทรีย อยางย่ังยืน และม่ันคง
ตอไป

/  : 
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เยี่ยมชมรานซูเปอรมาเก็ต
ของสหกรณการเกษตรเมืองอุทัยธานี จํากัด

สหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ 
ลงพื้นที่พบปะสมาชิกสหกรณและติดตาม
โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย

นางสาวไพรินทร สุขเล็ก สหกรณจังหวัดพิจิตร พรอมดวยวาที่ ร.ต. อนุพันธ ัตรศรีพงษ ผูอํานวยการ
กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ นายวิศรุต บํารุงศรี ผูอํานวยการกลุมตรวจการสหกรณ ผูแทนสหกรณ
การเกษตรโพทะเล จํากัด ผูแทนสหกรณโคนมการเกษตรพิจิตร จํากัด และบุคลากรสํานักงานสหกรณจังหวัดพิจิตร 
เยี่ยมชมราน ูเปอรมาเก็ตของสหกรณการเกษตรเมืองอุทัยธานี จํากัด โดยมีนายวัฒนะ สัตยวงศทิพย สหกรณ
จังหวัดอุทัยธานี และผูแทนสหกรณการเกษตรเมืองอุทัยธานี จํากัด ใหการตอนรับ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการดําเนินธุรกิจราน ูเปอรมารเก็ตของสหกรณ

 นายทวีภัทร เหลาบรรเทา สหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ พรอมดวยนายวสิษฐพล พุทธพงษ ผูอํานวยการ
กลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ และนางสาวเพ็ญวรรณ แสนทวีสุข ผูอํานวยการนิคมสหกรณพนา ลงพ้ืนท่ีพบปะ
สมาชิกสหกรณและติดตามโครงการขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย และตรวจเย่ียมโรงเรือน พรอมแนะนําสงเสริม
การประกอบอาชีพของสมาชิก เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัวสมาชิกสหกรณนิคมนาหวาใหญ จํากัด ที่เขารวม
โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย ป พ.ศ. 2563 ในพื้นที่นิคมสหกรณพนา ณ ตําบลนาปาเเ ง อําเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอํานาจเจริญ

กรมสงเสริมสหกรณไดดําเนินการขออนุญาตเขาทําประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ จํานวน 13 ปา 
มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1,352,653 ไร ใน 12 จังหวัด จากกรมปาไม และกรมปาไมแจงใหกรมสงเสริมสหกรณดําเนินการ
ตามระเบียบกรมปาไม ึ่งในการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ จํานวน 13 ปา นั้นกรมสงเสริม
สหกรณไดพิจารณาเพ่ือใหการขออนุญาตเขาทําประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาไชยราช-คลองกรูด- 
พุนํ้าเค็ม ใหเปนไปตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ. 2548 จึงมอบหมายใหผูอํานวยการนิคมสหกรณบางสะพานดําเนินการแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นิคมสหกรณบางสะพาน ไดดําเนินการเชิญผู นําหมูบานในเขตนิคมสหกรณบางสะพาน และนายก
องคการบริหารสวนตําบลตาง ๆ ที่อยู ในเขตมาเสวนาและทําความเขาใจเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบล
รวมทั้งเทศบาลที่อยูในเขตนิคมสหกรณบางสะพานเพื่อใหความเห็นชอบใหนิคมสหกรณบางสะพานยื่นคําขอใชพื้นที่

สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ เดินหนาติดตาม
“การขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี”

ปาไชยราช-คลองกรูด-พุนํ้าเค็ม จํานวน 160,000 ไร เพ่ือจัดในรูปนิคมสหกรณโดยใชพระราชบัญญัติจัดท่ีดิน
เพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 โดยอนุโลม ปราก วาองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล ในเขตพื้นท่ีนิคมสหกรณ
บางสะพานมีมติเห็นชอบใหนิคมสหกรณบางสะพานยื่นขออนุญาตใชพื้นท่ีดังกลาวกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดประจวบคีรีขันธ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดประจวบคีรีขันธไดตรวจสอบสภาพปา (ป.ส. 22) เสนอตอผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ปจจุบัน
ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธไดลงนาม (ป.ส. 22) เพ่ือขอใชพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ ปาไชยราช-คลองกรูด- 
พุนํ้าเค็ม จํานวน 156,078 ไร 1 งาน 53 ตารางวา โดยกําหนดระยะเวลา 30 ป

 :   

ติดตามหนี้คางชําระใหกับกลุมเกษตรกร
เพื่อเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด

 นายพิสิฐ เพ่ิมพูน สหกรณจังหวัดเลย พรอมนายสรวุฒิ รมโพธ์ิเงิน ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 5 
(อําเภอภูเรือ ดาน าย นาแหว) เขารวมกิจกรรมกับสหกรณการเกษตรดาน าย จํากัด มอบขาวสารหอมมะลิ 
เพื่อชวยเหลือสมาชิกสหกรณ  ที่ไดรับผลการะทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ณ บานนานํ้าทวม หมูที่ 4  ตําบลนาหอ อําเภอดาน าย จังหวัดเลย

เลยมอบขาวสารชวยสมาชิกสหกรณ

นายพิสิฐ เพ่ิมพูน สหกรณจังหวัดเลย มอบหมายใหนายอภิไท มังธานี ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและ
พัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ พรอมคณะ ติดตามหนี้คางชําระโครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร
เพื่อเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด ณ กลุมเกษตรกรทําสวนบานนํ้าพุ อําเภอดาน าย จังหวัดเลย 
โดยนายเอกวิทย สายแกวเทศ ประธานกลุมเกษตรกรทําสวนบานนํ้าพุ แจงวาไดติดตามการชําระหน้ีของสมาชิก
อยางตอเน่ือง ทั้งนี้ทางกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ ไดแนะนํากลุมเกษตรกรทําสวน
บานน้ําพุ ใหทยอยชําระหน้ีทุกคร้ังที่ลูกน้ีไดนําเงินมาชําระกับทางกลุม  พรอมน้ี ไดแจงหน้ีครบกําหนดชําระ
ตามโครงการ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ มเกษตรกร และหนี้ตามโครงการสรางความเขมแข็ง
ใหกับกลุมเกษตรกรเพื่อเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อการผลิตและการตลาด ึ่งผิดนัดงวดชําระหนี้
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ประชุมชี้แจงแนวทางการฟนฟูเศรษฐกิจหลังผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 

อนุมัติเงินกูโครงการสนับสนุนเงินทุน
เพื่อสรางระบบนํ้าในไรนาฯ 9.4 ลานบาท

 นางสาวไพรินทร สุขเล็ก สหกรณจังหวัดพิจิตร มอบหมายใหขาราชการ พนักงาน
ราชการของสํานักงานสหกรณจังหวัดพิจิตร เขารวมประชุมช้ีแจงแนวทางการเสนอ
โครงการภายใตกรอบนโยบายการ น ูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีไดผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการ กลุมที่ 3) ผานระบบ 
VDO Conference โดยมีนายพิเชษฐ วิริยะพาหะอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปนประธาน
ในการประชุมคร้ังนี้ พรอมดวยนายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
และนายวิวัตหชัย พันธุ วา รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ถายทอดสัญญาณไปยัง
สํานักงานสหกรณจังหวัดท่ัวประเทศ ณ หองประชุม 226 กรมสงเสริมสหกรณ
เทเวศร กรุงเทพมหานคร สําหรับแนวทางการจัดทําโครงการภายใตกรอบนโยบายการ น ู
เศรษฐกิจและสังคม  จะเนนโครงการท่ีสรางรายไดจากภาคการผลิตและภาคบริการ
ที่ทันสมัยในพื้นท่ีเปาหมาย เชน เกษตรแปลงใหญ เกษตรอัจ ริยะ เกษตรแมนยําสูง 
โดยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรมาพัฒนาผลผลิตการเกษตร และใชกลไก
สหกรณเปนศูนยกลางในการสงเสริมอาชีพใหกับสมาชิก ตั้งแตการผลิต การพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐานไปจนถึงการหาตลาด รวมถึงโครงการท่ีชวย
กระตุนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสรางงานสรางรายได เชน เกษตรพอเพียง เกษตรผสมผสาน 
การสงเสริมการผลิตสินคาการบริการ และการทองเที่ยวของชุมชน

 นางสาวไพรินทร สุขเล็ก สหกรณจังหวัดพิจิตร พรอมดวยวาที่ ร.ต. อนุพันธ ัตรศรีพงษ                       
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ นายวิศรุต บํารุงศรี ผูอํานวยการกลุมตรวจการสหกรณ  
และผูแทนสหกรณการเกษตร โพทะเล จํากัด และผูแทนสหกรณโคนมการเกษตรพิจิตร จํากัด เขารวม
รับมอบเมล็ดพันธุขาวโพดหวานจาก ดร.ยงคยุทธ ปานสูง กรรมการบริหาร บริษัท แป ิ คเมล็ดพันธุ จํากัด  
โดยมีนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปนสักขีพยานในครั้งนี้ ึ่งโครงการดังกลาว
กรมสงเสริมสหกรณ ไดประสานทางบริษัทเพ่ือรวมกันดําเนินโครงการสงเสริมการปลูกขาวโพดหวาน 
(Sweet Corn) สรางรายไดเสริมใหแกสมาชิกสหกรณ เบื้องตนไดสนับสนุนเมล็ดพันธุ ขาวโพดหวาน 
350 กิโลกรัม แบงเปน เมล็ดพันธุขาวโพดหวาน จํานวน 250 กิโลกรัม และเมล็ดขาวโพดขาวเหนียว 
จํานวน 100 กิโลกรัม สําหรับนําไปแจกจายใหสมาชิกสหกรณและกลุ มเกษตรกรใน 32 จังหวัด
ที่มีความตองการปลูกขาวโพดหวานเพ่ือสรางรายไดระยะส้ัน ึ่งขาวโพดหวานเปนพืชที่ใชนํ้านอย 
มีระยะเวลา 73 วัน จึงจะเก็บเก่ียวผลผลิตได คาดวาจะใหผลผลิตประมาณ 2-3 ตัน/ไร และเกษตรกร
จะมีกําไรหลังหักตนทุนแลวไรละ 9,100 บาท โดยทางบริษัท  จะสงเจาหนาที่เขาไปอบรมใหความรู
เก่ียวกับการปลูกขาวโพดหวาน การหาชองทางตลาดและสนับสนุนใหสหกรณสรางเครือขายธุรกิจ
กับภาคเอกชนรายอื่น ๆ ดวย
 ทั้งนี้ กรมสงเสริมสหกรณ และบริษัทแป ิ คเมล็ดพันธุ จํากัด ไดรวมกันดําเนินโครงการ “การปลูก
ขาวโพดหวาน (Sweet Corn) เพื่อสรางรายไดเสริมใหแกสมาชิกสหกรณ” ึ่งทางบริษัทยินดี
ใหความรวมมือและเปนกิจกรรม CSR ที่จะใหการสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน และขาวโพดขาวเหนียว 
สําหรับนําไปแจกจายใหกับสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีมีความตองการปลูกขาวโพดหวาน
ในชวง ดูแลง และจะถายทอดความรูเกี่ยวกับการปลูกขาวโพดหวาน ชองทางการตลาดและสนับสนุน
ใหสหกรณ ไดมีการสรางเครือขายกับภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจขาวโพดหวาน เชน บริษัทเมล็ดพันธุ 
หรือบริษัทแปรรูปขาวโพดหวานเพื่อการสงออก เพื่อสงเสริมการคาและทําธุรกิจรวมกัน เพื่อสงเสริม
การประกอบอาชีพและสรางรายไดที่มั่นคงใหกับสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรในอนาคตตอไป

โครงการขาวโพดหวาน
สรางงานสรางรายไดระยะสั้น

 นายทวีภัทร เหลาบรรเทา สหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเงินกูกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสรางระบบน้ําในไรนาของสมาชิก
สถาบันเกษตรกร ระยะท่ี 2 ระดับจังหวัด จังหวัดอํานาจเจริญ ึ่งมีมติอนุมัติคําขอกูเงินใหแกสหกรณ
และกลุมเกษตรกร จํานวน 14 แหง เปนเงิน 9,400,000 บาท เพื่อใหสมาชิกที่เขารวมโครงการ  
ใชเงินกูยืมเปนคาใชจายในการขุดสระเก็บนํ้า ขุดเจาะบอบาดาล รายละ 50,000 บาท ณ หองประชุม
สํานักงานสหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ

 นายทวีภัทร เหลาบรรเทา สหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ ไดมอบหมายให นายสุริยัน ทองธรรมชาติ
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ พรอมดวยเจาหนาท่ีกลุมสงเสริมสหกรณ 1 ลงพ้ืนท่ี
สํารวจความพรอมของเกษตรกรผูสมัครเขารวมโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพ
การเกษตร ในเขตพื้นท่ีตําบลเหลาพรวน ตําบลสรางนกทา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ึ่งเกษตรกร
มีความสนใจในการทําเกษตรผสมผสานแตขาดนํ้าในการทําเกษตร มีความตองการในดานแหลงนํ้า
และเงินทุนในการขุดเจาะบอบาดาล ทําระบบนํ้าเพื่อใชในการทําการเกษตร

ลงพื้นที่ติดตามโครงการนําลูกหลาน
เกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร
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 นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ
จั งหวั ดพิ ษณุ โ ลก  มอบหมาย ให 
นายประทีป จตุรพงศธร หัวหนากลุม
ยุทธศาสตรและแผนงาน พรอมคณะ 
ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มโครงการนาํลกูหลาน
เกษตรกรกลับบ  านสานต ออาชีพ
การเกษตร ในเขตอําเภอวัดโบสถ   
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้แจงโครงการ/
แนวทางการ ดํา เ นินงานของกรม
สงเสริมสหกรณใหแกผู แทนสหกรณ
การเกษตรวัดโบสถ จํากัด และผูสมัคร
ที่เขารวมโครงการ  เพื่อสรางความ
รวมมือในการสงเสริมพัฒนาใหคน
รุนใหมมีอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคง 
ภายใต การกํากับดูแลของสหกรณ
การเกษตรในพื้นที่ตอไป  

  / /
/

 

 นายภาณุพงศ แสงคํา สหกรณจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให นายธราธร ขันเทศ ผูอํานวยการกลุมสงเสริม
สหกรณ 2 พรอมคณะ เขารวมเปนวิทยากรในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อจัดทําแผนพัฒนาจุดเรียนรูเกษตร
ท ษ ีใหมภายใตโครงการเกษตรท ษ ีใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดยสํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดสมุทรสาคร รวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ณ จุดเรียนรู
เกษตรท ษ ีใหม ตําบลสวนสม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ในการน้ี ไดรับความรวมมือจากเกษตรกร
ที่เขารวมโครงการเกษตรท ษ ีใหมและหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 
เขารวมรับ งและทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางพรอมเพรียงกัน

สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสาคร รวมกับหนวยงาน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัดสมุทรสาคร 

จัดทําแผนพัฒนาจุดเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมภายใตโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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การจัดทําแผนกลยุทธเพื่อกําหนดทิศทางดําเนินงานของสหกรณ จ.ศรีสะเกษ
สหกรณการเกษตรหวยทับทัน จํากัด ไดจัดประชุมเพ่ือจัดทําแผนกลยุทธของสหกรณ ป 2563 - 2565 มีผูแทน

สมาชิก คณะกรรมการ เจาหนาท่ี ผูตรวจสอบกิจการ เขารวมการประชุม  จํานวน 38 ราย ณ หองประชุมสหกรณ
การเกษตรหวยทับทัน จํากัด โดยมี นายชายชาญ อาษาพล ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 6
จังหวัดนครราชสีมา ทําหนาที่เปนวิทยากร 
 นายมานะ คุณมาศ ประธานกรรมการสหกรณการเกษตรหวยทับทัน จํากัด กลาวถึงความสําคัญของการมี
แผนกลยุทธ เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือและเปนแนวทางใหสหกรณ  โดยมีกรอบทิศทางการพัฒนาสําหรับสรางความเขมแข็ง
และพัฒนาธุรกิจของสหกรณ  
 การจัดทํา แผนกลยุทธ “สหกรณการเกษตรหวยทับทัน จํากัด” ไดรับการสนับสนุนแบบบูรณาการความรวมมือ
จากทุกภาคสวน รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายภายในองคกร เพื่อขับเคลื่อนการนําแผนงานไปสูการป ิบัติใหเกิดผล
อยางเปนรูปธรรม  
 แผนกลยุทธ “สหกรณการเกษตรหวยทับทัน จํากัด” ประกอบดวย แผนการจัดหารายไดในทกุธุรกิจ ประกอบดวย
ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย ธุรกิจแปรรูป (ปุยสั่งตัด) ธุรกิจรวบรวมผลผลิต (ขาวเปลือก) แผนการลด
คาใชจายของสหกรณ และแผนเพื่อแกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ หลังส้ินสุดการประชุม  สหกรณจะนําแผน
ดังกลาว ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ และนําเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแปลงไปสู
การป ิบัติใหเกิดผลดีตอสหกรณและสมาชิกตอไป

 : /

นายพิสิฐ เพ่ิมพูน สหกรณจังหวัดเลย ไดมอบหมายให นายอภิไท มังธานี ผูอํานวยการ
กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ พรอมคณะ จัดประชุมช้ีแจงโครงการ
สนับสนุนเงินทุนเพื่อสรางระบบนํ้าในไรนาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะท่ี 2 ณ ที่ทําการ
สหกรณการเกษตรผูปลูกไมผลภูหลวง จํากัด อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย พรอมดวยกลุมสงเสริม
สหกรณ 3 (อําเภอวังสะพุง ภูหลวง เอราวัณ) โดยกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหาร
การจัดการสหกรณ ไดอธิบายและช้ีแจงความเปนมาวัตถุประสงคของโครงการ  โดยละเอียด 
เพ่ือสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ  ใหกับผูแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ/กลุมเกษตรกร ผูแทนกลุมสมาชิก สมาชิก  และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ในการนี้เกษตรกรสมาชิกท่ีเขารวมประชุมได ักถามขอสงสัย และขอมูลท่ีเปนประโยชนแก
สมาชิกเกษตรกร สหกรณ/กลุมเกษตรกร จนเปนที่เขาใจ พรอมน้ีเกษตรกรสมาชิกขอบคุณกรม
สงเสริมสหกรณ ที่ไดจัดโครงการ นี้มาใหเพ่ือแกไขปญหาและบรรเทาภัยแลง ทําใหมีระบบนํ้า
ทําการเกษตร สรางอาชีพ สรางรายได แกสมาชิกสถาบันเกษตรกรตอไป

 /

เลยสนับสนุนเงินทุนสรางระบบนํ้าในไรนา
ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2

นายชวลิต รุ งสถาพร สหกรณจังหวัดกําแพงเพชร มอบหมายให
นางผองศรี รวมสุข ผู อํานวยการกลุ มส งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ
เขารวมเปดศูนยเทศโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and innovation 
Center : AIC) และประชุมผานระบบ (Application Zoom) ณ หองประชุม 
ชั้น 2 อาคารเรียนและป ิบัติการทางวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภั กําแพงเพชร โดยมีนายเ ลิมชัย ศรีออน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานในพิธี ึ่งถายทอด
จากหองประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ

เขารวมเปดศูนยเทคโนโลยีเกษตร
และนวัตกรรม (AIC)  นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณเขตตรวจ

ราชการที่ 17, 18 พรอมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินโครงการ
นําลูกหลานเกษตรกรกลับบานสานตออาชีพการเกษตร ในเขตอําเภอ
บางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิพัฒน พุมอยู ผูจัดการสหกรณ
การเกษตรบางกระทุม จํากัด รวมใหการตอนรับ ณ แปลงสาธิตสวนสมุนไพร  
หมู 6 ตําบลโคกสลุด อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก
 นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณเขตตรวจ
ราชการที่ 17, 18 กลาววา กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบายสงเสริม
ใหคนรุ นใหมหันกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อทดแทนแรงงาน
ภาคเกษตรที่มีเกณ อายุสูงขึ้น โดยกรมสงเสริมสหกรณ ไดจัดทําโครงการ
นําลูกหลานเกษตรกรกลับบานสานตออาชีพการเกษตร เพื่อสนับสนุน
ใหลูกหลานของสมาชิกสหกรณ หรือบุคคลทั่วไป หันกลับมาสานตออาชีพ
เกษตรกรรมของครอบครัว ไดมีโอกาสกลับมาดูแลครอบครัวและอยูใกลชิดกัน
มากขึ้น สําหรับการขับเคลื่อนโครงการ  สหกรณการเกษตรในพื้นที่ของ
แตละอําเภอจะทําหนาที่เปนศูนยกลางการพัฒนาองคความรูดานการเกษตร
รวมกับสํานักงานสหกรณจังหวัดและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเสริม
ทักษะดานอาชีพตามความถนัดและความสนใจของผูสมัครเขารวมโครงการ   
เพื่อสงเสริมใหเปนเกษตรกรมืออาชีพและมีรายไดที่มั่นคงตอไป 
 โดยเขาเย่ียมชมสวนสมุนไพรและพบปะพูดคยุกบันายนิรนัดร ปนทะนันท  

กรมสงเสริมสหกรณ หนุนคนรุนใหมกลับบาน สานตออาชีพเกษตรกรรม

ผูสมัครเขารวมโครงการ  ึ่งไดลาออกจากงานประจํา ภายหลังจากที่ไดรับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จึงหันกลับมาอยูบานเพื่อสานตอ
อาชีพเกษตรของครอบครัว ึ่งมีความสนใจดานการทําเกษตรอินทรียและเกษตรผสมผสาน โดยไดศึกษาเรียนรูวิธีการนํา “ฟกขาว” 
พรรณไมทองถิ่นที่มีอยูในพื้นที่ นํามาแปรรูปเปนผลิตภัณ สบูสมุนไพรจาก กขาวใชบํารุงผิวพรรณเพื่อการจัดจําหนาย ึ่งมีใบรับรอง
มาตรฐานสินคาจากองคการอาหารและยา สวนสรรพคุณของ กขาวมีสารตอตานอนุมูลอิสระ ปองกันการเกิดริ้วรอย ชวยลดปญหา
ดานสุขภาพผิวไดเปนอยางดี นอกจากน้ี ยังโชวผลงานท่ีไดทดลองผลิตสบูสมุนไพรจากธรรมชาติอื่นอีก กวา 5 ชนิด เพื่อเพ่ิมความ
หลากหลายของผลิตภัณ ตามความตองการของตลาด   
 สําหรับการสมัครเขารวมโครงการ  ผูสมัครมีความมุงหวังที่จะไดรับการสนับสนุนชองทางตาง ๆ เพื่อสรางโอกาสดานการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม การพัฒนาผลิตภัณ และการตลาดสินคาใหแพรหลาย โดยกรมสงเสริมสหกรณ พรอมใหการสนับสนุนแนวทาง
การชวยเหลือผานสหกรณการเกษตรในพื้นที่ เพื่อสงเสริมอาชีพใหมีรายไดเพียงพอไวใชจายในครัวเรือนตอไป  

 / /
/  
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การประชุมใหญสามัญประจําป 
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานบางเบิด จํากัด

นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ มอบหมายให นายจะเลง พละทรัพย ตําแหนง
เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส และนางสาววิภาวรรณ หาญเชิงชัย นักวิชาการสหกรณป ิบัติการ กลุมสงเสริม
สหกรณ 2 เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานบางเบิด จํากัด โดยที่ประชุมไดพิจารณา
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 446,215.95 บาท และพิจารณากําหนด
แผนการดําเนินงาน รายได-คาใชจาย ประจําป 2563 

สหกรณการเกษตรราษีไศล จัดประชุมใหญ
สามัญประจําปดวยมาตรการคุมเขม
ปองกันภัย COVID-19

 สหกรณการเกษตรราษีไศล จํากัด จัดประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ณ ลานอเนกประสงคของสหกรณ  
โดยไดรับเกียรติจาก นายภัทรพล สารการ หัวหนากลุมงานทะเบียนและบัตรท่ีทําการปกครอง  เปนประธาน
เปดการประชุม  มีผูแทนสมาชิกเขารวมการประชุม จํานวน 208 คน พรอมดวยผูบริหารและตัวแทนจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ไดแก นางอัญชลี ศรีหามาตย สหกรณจังหวัดศรีสะเกษ, ผูแทนจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
ศรีสะเกษ, ผู แทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรราษีไศล จํากัด เขารวมการประชุม  ทั้งนี้
ไดเนนมาตรการการรักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing) การสวมหนากากอนามัย/ลางมือ/ตรวจวัดอุณภูมิ
รางกาย ภายใตการควบคุมและปองกันตามมาตรการปองกันเช้ือโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยไดรับความรวมมือ
สนบัสนุนจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอราษีไศลเปนอยางดี
 นายเลื่อน มีพันธ ประธานกรรมการสหกรณการเกษตรราษีไศล จํากัด กลาวรายงานตอประธานในพิธี
เก่ียวกับความเปนมาและความสําเร็จของสหกรณ  ผลสําเร็จการดําเนินงานในปที่ผานมาเกิดจากการรวมแรงรวมใจ
และ การมีสวนรวมสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของสมาชิก  ในฐานะเจาของสหกรณ โดยไดรับประโยชนผลตอบแทน
ที่เปนธรรม ทั้งน้ี สหกรณ  ยึดหลักการดําเนินกิจการในฐานะเปนองคกรกลาง ใหสามารถเปนท่ีพึ่งพา/ชวยเหลือ
และสนับสนุนอาชีพ รวมทั้งการใหบริการดานตาง ๆ สรางความพึงพอใจและไดรับความเชื่อมั่นจากสมาชิกเปนอยางดี
ผลการดําเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2563 สหกรณมีสมาชิก 2,853 ราย ดําเนินธุรกิจ 4 ดาน มูลคารวมทุกธุรกิจ 
เปนเงินทั้งสิ้น 401,024,454.01 บาท สินทรัพยรวม 342,834,530.18 บาท หนี้สิน 104,631,974.67 บาท
ทุนของสหกรณ 238,202,555.51 บาท ผลการดําเนินงาน มีกําไรสุทธิประจําป 19,350,338.51 บาท 
 สหกรณ จัดสรรกําไรสุทธิแบงเปนทุนสํารอง จํานวน 3,030,412.93 บาท (รอยละ 15.66) จายเงินปนผล
ตามหุนใหแกสมาชิกรอยละ 7.50 เปนเงิน 12,335,067 บาท (รอยละ 63.75) จัดสรรเปนเงินเ ลี่ยคืนใหแก
สมาชิกตามสวนธุรกิจสินเชื่อ ใหแกสมาชิกท่ีชําระดอกเบ้ียระหวางป เปนเงิน 836,459 บาท (รอยละ 4.32), 
จัดสรรเปนเงินเ ลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย : เ ลี่ยคืนปุยและพันธุขาวกระสอบละ
20 บาท เปนเงิน 268,400 บาท (รอยละ 1.39) ที่เหลือจายเปนทุนตาง ๆ ตามขอบังคับของสหกรณ  
 ที่ประชุมใหญ  ไดอนุมัติวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันประจําป เพื่อใชควบคุมคุณภาพทางการเงิน โดยกําหนด 
วงเงินไวไมเกิน 250,000,000 บาท นอกจากนี้ ไดมีมติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสหกรณ  (ยกเลิกขอบังคับ บับเดิม
ทั้ง บับและถือใชขอบังคับ บับใหม) เพื่อปรับปรุงใหเปนไปตามรางที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนด/แนะนํา
ดานการบริหารจัดการของสหกรณ ที่ประชุม  ไดกําหนดแผนกลยุทธ ประจําป 2563-2565 ภายใตวิสัยทัศน 
“เปนองคกรท่ีมั่นคง มีความโปรงใส บริการฉับไว และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของสมาชิก” ขับเคล่ือนงาน
ตามแผนงาน จํานวน 14 โครงการ สําหรับใชเปนกรอบทิศทางในการดําเนินงาน แปลงไปสูการป ิบัติ เพ่ือใหบรรลุ
ความสําเร็จตามเปาหมายและเกิดผลเปนรูปธรรม
 นางอัญชลี ศรีหามาตย สหกรณจังหวัดศรีสะเกษ ใหคําแนะนําสหกรณ  ดานคาใชจายในการดําเนินธุรกิจ
ตาง ๆ พยายามใชเงินทุนของตนเองใหไดมากที่สุด เพ่ือสรางความเขมแข็งและลดตนทุนดานการบริหารจัดการ
ทั้งน้ี ตองใหความสําคัญกับการสงเสริมอาชีพเพื่อสรางรายไดเพิ่ม โดยสนับสนุนและพัฒนาสมาชิกท้ังดานการผลิต
และการตลาด เพื่อใหสมาชิกมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็ใหมีรายได
นําไปสงชําระหนี้ได  “สหกรณ” ตองทําหนาที่เปนองคกรกลางที่เขมแข็งสามารถเปนที่ที่พึ่งของสมาชิกไดอยางยั่งยืน                                                                                         

 : /

 นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ มอบหมายให นายประยูร พะมะ ผูอํานวยการ
กลุ มจัดตัังและสงเสริมสหกรณ รวมกับนางสาววัสนา บริบูรณเกษตร ผู อํานวยการกลุ มสงเสริมสหกรณ 2
นายจะเลง พละทรัพย เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส พรอมกับขาราชการ พนักงานราชการ กลุมจัดตัั้ง
และสงเสริมสหกรณ เขารวมใหคําแนะนําสหกรณในการจัดทําแผน น ูและแผนดําเนินธุรกิจสหกรณ โดยมีเจาหนาที่
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร รวมกันวิเคราะหธุรกิจของสหกรณในแตละธุรกิจ การบริหาร
จัดการลูกหนี้ในแตละประเภท พรอมทั้งใหแนวทางสหกรณในการจัดทําขอมูลลูกหนี้โดยการแยกประเภทลูกหนี้
ใหชัดเจน ณ หองประชุมสหกรณการเกษตรบางสะพานนอย จํากัด อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ

นายวิวัตหชัย พันธุวา รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
เขาตรวจราชการ ณ สาํนกังานสหกรณจงัหวัดประจวบครีขีนัธ 
และเข าตรวจเย่ียมสหกรณพร อมทั้งให แนวทางในการ
ดําเนินงานของสหกรณการเกษตรโรงสีขาวพระราชทาน
อาวนอย จํากัด สหกรณโคนมไทย-เดนมารคอาวนอย จํากัด 
และสหกรณการเกษตรหนองพลับรุงเรือง จํากัด โดยมี
นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
พรอมขาราชการของสํานกังานสหกรณจงัหวัดประจวบคีรขีนัธ 
เขารวมการตรวจเยี่ยม

รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ตรวจเยี่ยมสหกรณในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
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สสท. จัดเสวนาธุรกิจการคาสหกรณ
ในงานวันสหกรณสากล

 1

»ÃÐ¨íÒÇÑ¹·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ - 31 ¡Ã¡®Ò¤Á 2563 »‚·Õè 20 ©ºÑº·Õè 366

และในโอกาสครบรอบ 100 ป แหงการกอตั้งองคการ ICA ที่ประชุม
สมัชชาองคการสหประชาชาติไดมีมติเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2535 

และประกาศใหวันเสารแรกของเดือนกรก าคมของทุกป เปนวันสหกรณสากล โดยไดเชิญชวน
รัฐบาลประเทศตาง ๆ ใหความรวมมือกับองคการสหกรณระดับชาติและระหวางประเทศในการ
เ ลิม ลองวันสหกรณสากลเปนประจําทุกปและในปนี้เปนการเ ลิม ลองวันสหกรณสากล 
ครั้งที่ 97 ึ่งตรงกับวันเสารที่ 4 กรก าคม 2563 
 ทั้งน้ีสันนิบาตสหกรณ  ในฐานะที่เปนตัวแทนของสหกรณในประเทศไทยและเปนสมาชิก
ชั้นสามัญขององคการ ICA ไดตระหนักดีถึงการเปล่ียนแปลงของโลกดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม ึ่งแปรผันอยางรวดเร็วและรุนแรง สหกรณจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการทําธุรกิจ
การคาใหทันกระแสเศรษฐกิจยุคใหม ึ่งปจจุบันการแขงขันการคาออนไลนมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
และในโอกาส “วันสหกรณสากล” ประจําป 2563 นี้ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รวมกับ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การสัมมนาทางวิชาการ 
“ยกเครื่องสหกรณไทยสู การคายุคดิจิทัล” การอบรมเพ่ือยกระดับมูลคาเพ่ิมสินคาสหกรณ 
หลักสูตร “รูปแบบธุรกิจการคาสหกรณกับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล (New Normal)” การแขงขัน
วาดภาพในหัวขอ “สหกรณไทย ยุคดิจิทัล” จัดนิทรรศการ “วิวั นาการสหกรณโลก
และสหกรณไทย” ขึ้น ณ ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณ  กรุงเทพมหานคร 
ระหวางวันที่ 3-4 กรก าคม 2563
 “การจัดกิจกรรมดังกลาวเพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพร “วันสหกรณสากล” 
ใหสมาชิกสหกรณและประชาชนท่ัวไป ไดทราบและเขาใจ ตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญ
ของสหกรณ อีกทังเปนการปลูกฝงใหเยาวชนไดมีโอกาสแสดงความสามารถและเขาใจ
กระบวนการสรางสรรคสังคมอยางยั่งยืนดวยวิธีการสหกรณจากกิจกรรมการวาดภาพ 
และสุดท ายคือการกระตุ นให สหกรณเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป 
การจัดจําหนายออนไลนในระดับตาง  เปนการกระตุนใหสหกรณตื่นตัวในการปรับรูปแบบ
ธุรกิจการคาของสหกรณใหสอดคลองกับเศรษฐกิจยุคดิจิตัล” นายปรเมศวร อินทรชุมนุม 
ประธาน  สสท. กลาว
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ณยุค New Normal
ล ครั้งที่ 97
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กสส.ชวนสมาชิกสหกรณปลูกพืชเศรษฐกิจ สรางอาชีพเสริมเพิ่มรายได

 1  นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปดเผยวา
จากสถานการณภัยแลงและการแพรระบาดของโควิด-19 สงผลกระทบ

ตอรายไดหลักของสมาชิกเกษตรกร กรม จึงมีนโยบายสงเสริมการปลูกพืชเพิ่มรายไดแกสมาชิก
สหกรณในระยะสั้น เบ้ืองตนรวมกับบริษัท แป ิ คเมล็ดพันธุ จํากัด โครงการปลูกขาวโพดหวาน 
(Sweet Corn) เพื่อสรางรายไดเสริมใหกับสมาชิกสหกรณ โดยทางบริษัทจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ 
ขาวโพดหวาน 350 กิโลกรัม สําหรับแจกจายใหกับสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร 350 ราย พื้นที่ 
350 ไร ใน 32 จังหวัด ทดลองปลูกรายละไมเกิน 1 ไร พรอมท้ังบริษัทจะสงเจาหนาท่ีลงไปใหความรู
ถึงวิธีการปลูกที่ถูกตองและระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เพื่อใหไดผลผลิตขาวโพดที่มีคุณภาพสอดคลอง
กับความตองการของตลาด หากสมาชิกสหกรณชุดแรกที่ปลูกขาวโพดแลวมีรายไดดี และตองการทําเปน
อาชีพหลัก ทางกรม จะขยายผลเพื่อดําเนินโครงการนี้ในระยะที่ 2 ตอไป  
 “ในชวง 2 ปที่ผานมา กรม ไดจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพั นาสหกรณและกองทุน
สงเคราะหเกษตรกร ใหเกษตรกรกูยืมรายละไมเกิน 5 หม่ืนบาท นําไปสรางแหลงนําในไรนา
เพื่อทําเกษตรใน ดูแลง ขณะนีมีเกษตรกรขุดบอบาดาลและสระนําแลวกวา 19,000 ราย และบางราย
ไดปรับเปลี่ยนจากทําเกษตรเชิงเดี่ยวมาปลูกพืชผสมผสาน ขณะที่เกษตรกรบางรายปลูกผักสวนครัว
ยังทํารายไดไมเปนกอบเปนกํา กรมสงเสริมสหกรณจึงมองหาพืชทางเลือกที่จะชวยเกษตรกร 
เชน ขาวโพดหวาน ึ่งมีตัวอยางจากสหกรณในจังหวัดบุรีรัมยไดเริ่มทํากันเอง และทําใหสมาชิก
มีรายได เปนเงินกอน กเหนวานาจะใหเกษตรกรท่ีกูเงินไปสรางแหลงนํานี ทดลองปลูกและจําหนาย 
ึ่งนอกจากขาวโพดหวานแลว กรม ไดมองพืชเศรษฐกิจตัวอื่นที่จะสรางรายไดทํานองเดียวกัน 

เชน พริก อส หรือพืชอื่น  ที่มีตลาดรองรับ” 
 เบื้องตน จากการสํารวจมีสหกรณและกลุมเกษตรกรสนใจเขารวมโครงการทั้งหมด 206 แหง 
สมาชิก 5,012 ราย พื้นท่ี 5,943 ไร ใน 42 จังหวัด ึ่งตัวแทนสหกรณการเกษตรในจังหวัดอุทัยธานี 
พิจิตร และบุรีรัมย ไดเดินทางมารับมอบเมล็ดพันธุขาวโพดหวานจากบรษิัท แป ิ ค  เพื่อนําไปแจกจาย
ใหสมาชิกที่อยูในโครงการนํารองทดลองปลูก การดําเนินโครงการระยะแรก ทางเอกชนจะเปนพี่เล้ียง
คอยใหคําแนะนําและวางแผนการผลิตรวมกับสหกรณ หากในอนาคตตองการทําเปนอาชีพหลัก 
กรม จะหารือเพื่อพัฒนาความรวมมือระหวางสหกรณ กลุมเกษตรกรกับภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ขาวโพดหวาน เชน บริษัทเมล็ดพันธุ หรือบริษัทแปรรูปขาวโพดหวาน เพื่อทําธุรกิจรวมกัน พรอมทั้ง
สนับสนุนใหสหกรณเขามาชวยรวบรวมผลผลิตของสมาชิกเพื่อเสริมสรางรายไดที่มั่นคงใหกับเกษตรกร
ในอนาคตตอไป
 ดานนายยงคยุทธ ปานสูง กรรมการบริหารบริษัท แป ิ คเมล็ดพันธุ จํากัด กลาววา ทางบริษัท  
ยินดีรวมมือกับกรมสงเสริมสหกรณ ึ่งขาวโพดหวานถือวาเปนพืชเศรษฐกิจอีกตัวที่ตลาดตองการมาก

แตผลิตไดไม เพียงพอ เพราะวัตถุดิบในประเทศยังนอย ไทยเปนประเทศสงออกขาวโพดหวาน
เปนอันดับหนึ่ง  มูลคาการสงออกป 2562 ประมาณ 7 พันลานบาท ึ่งในชวงโควิด-19 ระบาด พบวา 
มียอดความตองการ ื้อจากตางประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ของยอดสงออก แบงเปนขาวโพดกระปอง
5,600 ลานบาท แชเยือกแข็ง 800 ลานบาท โดยการปลูกขาวโพดหวานในประเทศไทยจะมีสองแบบ 
คือ ปลูกเพื่อเปนฝกสดบริโภค ในประเทศและสงออกประมาณ 40% และอุตสาหกรรมแปรรูปเปนขาวโพด
กระปองและแชเยือกแข็ง 60% โดยตลาดสงออกสําคัญ คือ ญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน มาเลเ ีย
และสหภาพยุโรป   
 ทั้งนี้ บริษัทพรอมเขามาเปนพี่เลี้ยงใหเกษตรกรทดลองปลูกขาวโพดหวานกอนในระยะแรก
ที่ผานมาเกษตรกรท่ีสนใจเขาโครงการปลูกขาวโพดหวาน ทางบริษัทจะทําขอตกลงเปนเกษตรพันธะสัญญา 
กําหนดราคารับ ื้อหนา ารม ตามราคาท่ีตกลงกัน แตจะไมตํ่ากวาราคาตลาด โดยขาวโพดหวาน
จะมีระยะเวลาการปลูกจนเก็บเกี่ยวประมาณ 73 วัน ใหผลผลิต 2-3 ไร สรางกําไรเ ลี่ยไรละ 9,100 บาท/
รอบการผลิต โดยราคา ณ ปจจุบัน ที่หนา ารมรับ ื้อท่ี 6-8 บาทตอกิโลกรัม ขณะท่ีตนทุนการผลิต
ตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ประมาณ 3,500 บาท/ไร

 นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธาน
สันนิบาตสหกรณแห งประเทศไทย (สสท . ) 
เป นประธานในพิธีป ด  โครงการฝ กอบรม
เพื่อยกระดับมูลคาเพ่ิมสินคาสหกรณกับเศรษฐกิจ
ยุคดิจิทัล รุนที่ 1 หลักสูตร “รูปแบบธุรกิจการคา
สหกรณกับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล” (New normal) 
พร  อมมอบ วุฒิบั ตรแก  ผู  เข  า รั บการอบรม 
ณ ศูนยประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพ

อบรมยกระดับมูลคาเพิ่มสินคาสหกรณกับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

สําหรับโครงการฝกอบรมเพื่อยกระดับมูลคาเพิ่มสินคาสหกรณ
กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลสหกรณ หลักสูตร “รูปแบบธุรกิจการคาสหกรณ
กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล” (New normal) จดัขึ้นเพ่ือเปนการสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจการคาของสหกรณ
วิถีใหม หรือ New normal ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ึ่งจะเนนเร่ืองการตลาด
และการคาขายออนไลน โดยสันนิบาตสหกรณ กําลังเรงดําเนินการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลสหกรณสมาชิกและเว็บไ ตใหมเพื่อรองรับการปรับ
เปล่ียนรูปแบบธุรกิจการคาของสหกรณ และสรางโอกาสชองทางจําหนาย
สินคาสหกรณไทยทั้งภายในและตางประเทศ
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 1 เปนสิ่งสําคัญและมีความจําเปนในการวางแผนการดําเนินชีวิต เปนอยางมาก 
เพราะปจจัยหน่ึงที่ทําใหเกิดปญหาหน้ีสินในครัวเรือนและในการประกอบ

อาชีพ มักเกิดจากการขาดการวิเคราะหวางแผนทางการเงินที่ถูกตอง 
 การทําบัญชี จึงถือเปนเครื่องมือที่สามารถนํามาใชแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ึ่งไมเพียง
ทําใหทราบรายรับ-รายจาย และขอมูลทางการเงินเทานั้น แตขอมูลทางบัญชีสามารถนํามาเปนขอมูล
ในการตัดสินใจใหผูทําบัญชีสามารถดํารงชีวิตไดอยางประสบความสําเร็จ ึ่งตลอดระยะเวลา ที่ผานมา 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดําเนินการสอนแนะการจัดทําบัญชีครัวเรือน
ใหกับเกษตรกร ประชาชน และเยาวชนมาอยางตอเนื่อง เพื่อสรางวินัยในการใชจาย และสรางความเคยชิน 
ในการออม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นํามาสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ กลาวอีกวา ในชวงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) กลุ มที่ได รับผลกระทบมากท่ีสุดคือ ผู ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีรายไดไม แนนอน
สวนผูมีรายไดประจํา แมจะไดรับผลกระทบนอยกวา แตหากสถานการณระบาดของโรคดังกลาวยังเกิดขึ้น
ตอเน่ืองในระยะยาวก็อาจสงผลกระทบตอนายจางที่ตองแบกรับภาระ จนสงผลกระทบถึงลูกจาง
ไดเชนเดียวกัน แตสําหรับคนท่ีมีการจัดทําบัญชี และมีการออมเงินโดยสม่ําเสมอจะไดรับผลกระทบนอย 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ แนะทําบัญชี และสรางนิสัยการออม 

สรางความมั่นคงในครัวเรือน
เน่ืองจากมีข อมูลจากการบันทึกบัญชี ทําให
สามารถ วางแผนการใชจายไดอยางสมเหตุสมผล 
และมีความมั่นคงทางการเงินในครัวเรือน 
โดยสามารถนําหลักการทําบัญชี 3 มิติ มาปรับใช
ในการดําเนินชีวิต ไดแก รูตนเอง รูสภาพแวดลอม 
และรู อนาคต  ยึดตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง คือ การพึ่งตนเอง รูจักความพอประมาณ และไมประมาท สามารถ คิด วางแผน
แลวนําไปพัฒนาอาชีพของตนเองได  โดยมีบัญชีเป นภูมิคุ มกันและคู มือชีวิต ึ่ ง เป นหลักการ
ที่ทุกคนสามารถนําไปใชได โดยเ พาะ ในสถานการณปจจุบันท่ีเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ไดรับ
ผลกระทบจากโรคระบาด จึงจําเปนตองใชจายอยาง มีสติไมประมาท และพรอมรับมอืกับการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา
      “จากสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะประกอบอาชีพสาขาใดกตาม เราจะตองลงมือทํา
ดวยตนเองมากขึน และลดการจางในสวนที่ไมจําเปน โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรม ที่นอกจากจะตอง
ลงมือทําดวย ตนเองแลว จะตองรวมกลุมกันอยางจริงจังเพื่อสรางโอกาสในการตลาด ทําใหเกิด
การพั นาทังคุณภาพ ปริมาณ และความหลากหลายของสินคาที่ตรงกับความตองการ รวมไปถึง
การสรางวินัยทางการเงินที่สามารถเกิดขึนได หากรูจักการทําบัญชีอยางตอเนื่อง ึ่งจะชวยใหเกิด
การจัดระเบียบวินัยในการใชจาย มีการวิเคราะหขอมูลทางบัญชี สงผลใหเกิดชองทางในการออม
และเพิ่มรายได สามารถวางแผนในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต เปนการสรางวินัย
และความมั่นคงใหตนเองและครอบครัว” นายโอภาส ทองยงค  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ กลาว

ยางเขาสู ดูฝน... ผลไมภาคตะวันออกไดเกบเก่ียวเสรจสินเปนที่เรียบรอยแลว เกษตรกรชาวสวนตางเตรียม
ความพรอมใน ดูกาลผลิตหนา ทังตัดแตงกิ่งและทรงพุม ใสปุยบํารุงตน และเตรียมแปลงผลิตใหม ึ่งทังหมดที่กลาวมานี 
ลวนเปนตนทุนการผลิตของชาวสวนผลไมที่มีแนวโนมราคาเพิ่มสูงขึนอยางตอเนื่องทุกป  ปจจัยเหลานีเอง สงผลให
เกษตรกรหลายคนไมประสบความสําเรจในการประกอบอาชีพเกษตรกร 
 ดวยปญหาดังกลาวท่ีเกิดขึ้น ทําใหสหกรณภาคการเกษตรในจังหวัดจันทบุรีรวมกันผนึกกําลังกับพันธมิตรทางธุรกิจ 
ผูประกอบการคาวัสดุการเกษตร บริษัทเคมีภัณ ทางการเกษตรและสํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี จัดทํา “โครงการ
เอืออาทรปลอดดอกเบีย” ขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อชวยเหลือและแบงเบาภาระหนี้สินของเกษตรกรสมาชิก ดําเนินงาน
ในรูปแบบลักษณะปลอดดอกเบี้ย เพื่อมิใหสมาชิกตองแบกรับภาระดอกเบี้ยในชวงระยะเวลาตามสัญญา

“สหกรณเอื้ออาทร...สมาชิก”

“โครงการเอืออาทรปลอดดอกเบีย” เริ่มดําเนินการต้ังแตป พ.ศ. 2552 จวบจนปจจุบัน เปนระยะเวลายาวนาน
กวา 11 ป ที่สหกรณภาคการเกษตรในจังหวัดจันทบุรีไดใหความสําคัญกับตนทุนการผลิตของเกษตรกรสมาชิก ึ่งดําเนินการ
โดยประชุมชี้แจงใหผู ประกอบการคาวัสดุการเกษตร บริษัทเคมีภัณ ทางการเกษตรทราบถึงวัตถุประสงคการจัดงาน
และตอบรับเขารวมออกรานในโครงการ  พรอมกําหนดวันจัดงานโครงการดังกลาว ึ่งกิจกรรมภายในวันจัดงาน ประกอบดวย 
การจัดประชุมชี้แจงสมาชิกใหทราบถึงเงื่อนไขการเขารวมโครงการ ระยะเวลาการดําเนินโครงการระยะเวลาการจัดงาน 
และจํานวนรานคา ผูประกอบการคาวัสดุการเกษตร บริษัทเคมีภัณ ทางการเกษตรที่เขาโครงการ

 จะเห็นไดวา “โครงการเอืออาทรปลอดดอกเบีย” นับเปนโครงการ
ที่ทําใหเกษตรกรสมาชิกไดรับปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาท่ีเปนธรรม 
คุ มคากับการลงทุนผลิตผลไมคุณภาพ สรางรายไดนําไปสูความกินดี อยู ด ี
ตามแนวทางสหกรณ สงผลใหสหกรณภาคการเกษตรในจังหวัดจันทบุรี
มีความเขมแข็งทั้งทางธุรกิจและสังคม สามารถเปนแกนนําหลักในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรสมาชิกและชุมชนตอไปไดอยางยั่งยืน

 บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดยนายฐาปกรณ ภูวมาส 
รองกรรมการผูจัดการ เขารวมกิจกรรมในพิธีมอบทุน และรวมสนับสนุนทุนการศึกษา
รวมกับทุนสวัสดิการของสหกรณใหกับบุตรสมาชิก สหกรณออมทรัพย กองการฝก 
กองเรือยุทธการ จํากัด จํากัด  (สอ.กฝร.) โดยมี  พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ ประธาน  
สหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จํากัด เปนประธานในพิธีมอบทุน 
พรอมใหโอวาทแกผูเขารับทุน ึ่งในปนี้ มีผูที่ผานคุณสมบัติและไดรับการพิจารณา
จากสหกรณทั้งสิ้น 1,635 ทุน เปนจํานวนเงิน 3,338,000 บาท โดยแบงออกเปนทุน
ประเภทเรียนดี 371 ทุน รวมเปนเงิน 1,020,500 บาท และทุนสงเสริมการศึกษา 
จํานวน 1,264 ทุน รวมเปนเงิน 2,317,500 บาท ณ สหกรณออมทรัพยกองการฝก 
กองเรือยุทธการ จํากัด  อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 สําหรับการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ สอ.กฝร.ไดจัดภายใตการจัดงาน
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

สหประกันชีวิตสนับสนุน
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.กฝร.
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คืบหนาแกไขปญหาสหกรณออมทรัพยสโมสรรถไฟ ในข้ันตอนต าง  ๆ  จึงเป นการแสดงใหเห็นว า
กรมสงเสริมสหกรณได มีการติดตามเพื่อแก ไข
ปญหาสอ.สร .อยางตอเน่ืองและจรงิจงั

 กรมสงเสริมสหกรณเผยสหกรณออมทรัพย
สโมสรรถไ เ ร่ิมมีสภาพคล องเ พ่ิม  หลัง เ อ็มโอยู
กับเจาหนี้ พรอมกําชับกรรมการสหกรณป ิบัติตามคํา
สั่งนายทะเบียน  เรียกเงินคืนจากกรรมการชุดที่ 7-11
 นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมสงเสริม
สหกรณ (กสส.) กลาววา กรมไดมีการกํากับติดตาม
การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยสโมสรรถไ
(สอ.สร .) อยางตอเนื่อง เพื่อใหดําเนินการตามคําส่ัง
ของนายทะเบียนสหกรณ ในการ องรองดําเนินคดีกับ
กรรมการสหกรณในชุด 7,8,9,10 และ 11 ทั้งทางแพง

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ โดยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม รวมเปนวิทยากรบรรยายหัวขอ 
การวางแผนทางการเงินและการทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือลดตนทุนการผลิต ตามหลักสูตร “พั นาความรู
ดานยางพาราทังระบบเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพชาวสวนยาง และกาวไปสู Smart farmer” ภายใต
โครงการโครงการสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Smart farmer) เพื่อใหความรู
ดานการจัดทําบัญชีรับ-จายในครัวเรือนและบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ ใหเกษตรกรผูปลูกยางพารา
รูจักวางแผนการใชจายเงิน สามารถนําขอมูลจากการจดบันทึกบัญชีมาใชในการวางแผนประกอบอาชีพ 
ึ่งจัดโดยการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม ณ หองประชุมปารีส โรงแรมเมอรเคียว เชียงใหม 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

อบรมบัญชีครัวเรือนลดตนทุน
 กรมสงเสริมสหกรณเดินหนาพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ
ออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยน ทุกแหง ใหมีความรูดานการบริหารสถาบัน
การเงิน โดยใชหลักสูตรของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ 
ชี้กรรมการที่ไดรับการเลือกตั้งจะตองผานหลักสูตรดังกลาวและขึ้น
ทะเบียนตอกรมสงเสริมสหกรณ เมื่อก กระทรวงมีผลบังคับใชในเร็ว ๆ นี้
นายวิศิษฐ  ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ กล าวว า 
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณไดสั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ 

เรงพัฒนาคณะกรรมการสหกรณออมทรัพย
และเครดิตยูเนี่ยนเสริมความรูการบริหารสถาบันการเงิน

(คพช.) วา ใหกรมสงเสริมสหกรณประสานกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยและสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย จัดโครงการฝกอบรมคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยและสหกรณ เครดิต
ยูเนี่ยนท่ัวประเทศ เพื่อถายทอดความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการสถาบันการเงิน ึ่งทางคพช.มีหลักสูตร
อยูแลว ทั้งนี้ สหกรณออมทรัพยและสหกรณ เครดิตยูเนี่ยนแตละแหง ตองจัดสรรงบประมาณเพื่อใหกรรมการ
สหกรณไดเขารับการฝกอบรมพัฒนาเพื่อศักยภาพดานการบริหารจัดการ
 นายวิศิษฐ กลาวตอวา ในอีกไมนานจะมีประกาศก กระทรวง เรื่อง การกํากับดูแลสหกรณออมทรัพย
และสหกรณ เครดิตยูเนี่ยน ตามพ.ร.บ. สหกรณ ึ่งกําหนดใหผู ที่จะรับตําแหนงเปนกรรมการตองผาน
การฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว แลวขึ้นทะเบียนตอกรมสงเสริมสหกรณกอน เพื่อใหการบริหารจัดการสหกรณ
ออมทรัพยและสหกรณ เครดิตยูเนี่ยน ึ่ งเปนสถาบันการเงินที่มีสมาชิกจํานวนมาก และมีกิจการ
ทั้งการรับฝากเงินและการใหกูยืม เปนไปตามหลักเกณ ที่ถูกตองเหมาะสม รวมทั้งจะทําใหกรมสงเสริม
สหกรณในฐานะ นายทะเบียนสหกรณสามารถกํากับดูและกิจการสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยน
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 พลตํารวจเอก นิพจน วีระสุนทร ประธาน
กรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
พรอมดวย พลตํารวจโท สมเดช ขาวขํา รองประธาน 
คณะผู บริหารและพนักงาน เป ดบ านต อนรับ 
คณะจาก  สหกรณออมทรัพย พนักงานบริษัท
การบินไทย จํากัด นําโดย นายสรยุทธ หอมสุคนธ 
รองประธาน และคณะกรรมการ ที่เขามาเย่ียมชม
และศึกษาดูงานถึงผลการดําเนินงาน และความ
มั่นคงของบริษัท ณ สํานักงานบริษัท สหประกันชีวิต 
จํากัด (มหาชน) ถนนศรีนครินทร กรุงเทพ  
 ปจจุบันสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัท
การบินไทย จํากัด เปนสหกรณผูถือหุนและใชบริการ
สวัสดิการประกันชีวิตกับสหประกันชีวิต  

และอาญา ึ่งกรณีของ สอ.สร .นี้ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณไดออกระเบียบวาดวยการใหกูเงิน
ใหแกสมาชิก โดยกําหนดระเบียบวาดวยการใหเงินกูพิเศษ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ึ่งมีการกําหนด
วงเงินการใหกู ยืมตอรายคอนขางจะสูงมากและระยะการสงชําระคืนคอนขางนานมาก โดยระเบียบ
ดังกลาว ทางสอ.สร .ไดสงสําเนาระเบียบเงินกูใหกรมทราบ เมื่อ 11 กุมภาพันธ 2554 โดยขณะน้ัน 
กรมไดใหขอสังเกตและมีคําแนะนําใหระวังเร่ืองการปลอยกูที่อาจกระทบตอสภาพคลองของสหกรณ 
แตสอ.สร .ก็ยังยืนยันในการถือใชระเบียบดังกลาวตอไป
 ตอมาเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ผูตรวจการสหกรณ ึ่งเปนเจาหนาที่จากกรมสงเสริมสหกรณ                    
ไดตรวจสอบพบวา กรรมการบริหารสอ.สร . ไดออกเงินกูใหแกสมาชิก จํานวน 6 ราย 199 สัญญา 
วงเงิน 2,279 ลานบาท ึ่งเปนการดําเนินการโดยมิชอบดวยระเบียบดังกลาว ดังนั้น เมื่อวันที่ 21 พ ศจิกายน 
2559นายทะเบียนสหกรณจึงไดออกคําสั่งใหคณะกรรมการ  แกไขขอบกพรองในสิ่งที่เกิดขึ้น โดยสั่งใหระงับ
การจายเงินกูพิเศษ จนกระท่ังไปสูการมีคําสั่งปลดคณะกรรมการ ชุดที่ทําใหสอ.สร .เสียหายท้ังคณะ
พรอมกับแตงตั้งกรรมการช่ัวคราวเขาไปบริหารงานแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ถูกปลด และตอมา
ที่ประชุมใหญของสอ.สร .ไดมีการเลือกกรรมการบริหารชุดใหม คือ ชุดที่ 13 และชุดที่ 14 ขึ้นมา
เพื่อบริหารสหกรณ และนํามาสูการแจงความดําเนินคดีกับบุคคลดังกลาว ทั้งทางแพงและอาญา รวมถึง
กรมสงเสริมสหกรณไดประสานใหสอ.สร .ทําขอตกลงกับสหกรณเจาหนี้ทั้ง 14 แหง โดยไดปรับงวด
การชําระหนี้กันใหม ทั้งนี้เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหสอ.สร . มีสภาพคลองเหลือและสามารถดําเนินกิจกรรม
ตอเนื่อง เพ่ือใหบริการสมาชิกและมีเงินท่ีจะชําระหนี้คืนเจาหนี้ใหเปนไปตามบันทึกขอตกลง การดําเนินการ

 “ปจจุบัน สหกรณออมทรัพยสโมสรรถไฟ มีสภาพคลองจากรายรับทุนเรือนหุนและการชําระหนี
เงินกูของสมาชิกและดอกเบีย ณ เดือน พ.ค. 2563 ประมาณ 45-48 ลานบาท และสอ.สรฟ. มีภาระชําระ
หนีใหกับเจาหนี เดือนละ 42-45 ลานบาท คงเหลือเงินตอเดือน 2-3 ลานบาท สามารถท่ีจะจายเงิน
ใหกับสมาชิกที่ขอถอนได อยางไรกตาม กรมยังไดติดตามผลกระทบตอสหกรณเจาหนี 15 แหงดวย 
พบวา ในเดือน พ.ค. 2563 สหกรณเจาหนีที่มีทังการใหเงินกูยืมและฝากเงินกับสอ.สรฟ. ทงั 15 สหกรณ  
ไดประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เสรจเรียบรอยแลวทุกสหกรณ ปราก วาทุกสหกรณมีผลกําไร 
สามารถจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนใหกับสมาชิกได ึ่งมีอัตราสูงกวาหรือเทากับปที่ผานมา จํานวน
8 สหกรณ และต่ํากวาปที่ผานมา 7 สหกรณ และไดมีการปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึนจาก
การที่ไมไดรับชําระหนี โดยการตังคาเผื่อหนีสงสัยจะสูญและหรือทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
หรือทุนสํารองความเส่ียง จํานวน 9 สหกรณ และไมตังคาเผ่ือหนีสงสัยจะสูญ จํานวน 6 สหกรณ 
เนื่องจากยังไดรับการชําระหนีอยู จะเหนไดวาสหกรณเจาหนียังคงไมไดรับผลกระทบตอฐานะทางการเงิน
แตอยางใด ึ่งความพยายามในการสรางกระแสสหกรณลมนัน มีแตจะสงผลเสียใหกับระบบสหกรณ
โดยรวม” นายพิเชษฐ กลาว
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ กลาวตอวา กรณีสหกรณออมทรัพยนั้น ยอมรับในอดีตที่ผานมา
มีปญหาสะสมมาตอเนื่อง ทําใหกรมตองมีการแกไขพรบ.สหกรณ 2542 โดยมีผลบังคับใชในชวงตนป 2562 
เพื่อใหมีอํานาจในการเขาไปกํากับการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณไดมากขึ้น ทั้งนี้ ไดมีการเพิ่มเติม
วาดวยการกํากับความเสี่ยงของสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเน่ียน ึ่งขณะนี้กรมไดเสนอรางก กระทรวง
ในการออกเกณ กํากับ จํานวน 12 เร่ือง ึ่งคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบในหลักการเบ้ืองตนไปแลว ขณะน้ี
อยูในกระบวนการตรวจราง เพื่อนําไปสูการออกเปนก กระทรวงบังคับใชตอไป โดยการกํากับในครั้งนี้
ก็เพื่อปองกันการเกิดความเสี่ยงในการบริหารงานของคณะกรรมการ ึ่งจะเปนการรักษาประโยชนของ
สมาชิกสหกรณโดยรวม นอกจากนั้นในสวนของนายทะเบียนเอง จะตองทําหนาที่ตามก หมายอยางเครงครัด 
จึงไดมีการออกเกณ กํากับใหนายทะเบียนสหกรณตองทําหนาท่ีดวยเชนกัน และรวมถึงไดมีการ
ตั้งคณะกรรมการกํากับการทํางานของผูที่ทําหนาที่นายทะเบียนสหกรณในจังหวัดตาง ๆ ดวย โดยให
รองอธิบดีกรมมสงเสริมสหกรณเปนประธาน เพื่อติดตามการทํางานของสหกรณออมทรัพยทั่วประเทศ 
และปองกันปญหาการทุจริตในสหกรณออมทรัพย ึ่งหากเกิดปญหาใดที่เกินศักยภาพของจังหวัด 
ทางสวนกลางจะเขาไปชวยแกไขในทันที

สหประกันชีวิตเปดบานตอนรับ สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย
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กรมสงเสริมสหกรณเสนอครม.เห็นชอบรางกฎกระทรวง 2 บับ ปองกันปญหาสมาชิก
สหกรณหนี้สินลนพนตัว และลดความเสี่ยงธุรกรรมทางการเงินในการปลอยกูระหวางสหกรณ

นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณจังหวัดอุดรธานี เขารวมพิธีเปดโครงการปศุสัตว
รวมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบา เพื่อเ ลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 
63 พรรษา ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจา า  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี 
ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง 
รองผู ว าราชการจังหวัดอุดรธานี เปนประธานในพิธี ณ ศาลาเอนกประสงคชุมชน
บานหนองใส 2 เทศบาลตําบลหนองบัว ตําบลหนองนาคํา อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี โดยมีกิจกรรม ีดวัค ีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ผาตัดทําหมันสุนัขและแมว 
อบรมและใหความรูประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา

 กรมส งเสริมสหกรณ เสนอครม . เห็นชอบ  2 ร าง
ก กระทรวง  กํากับสหกรณปล อยสินเชื่อ เ กินตัวและ
การกระจุกตัวของเงินกู-เงินฝาก พรอมปองปรามการกูไขว 
เพื่อลดความเสี่ยงทางการเ งินของสหกรณออมทรัพย 
และเครดิตยูเนี่ยนกําชับหามนําประกันชีวิตและ าปนกิจ
มาเปนหลักประกัน
 นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
(กสส.) เปดเผยวา กรมไดเสนอรางก กระทรวงเพิ่มเติม
จํานวน 2 บับ ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
โดยมีรางก กระทรวงการใหกูและการใหสินเชื่อของสหกรณ
ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... และรางก กระทรวงการกํากับการกระจุกตัวธุรกรรม
ทางการเงินของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. 2562 ึ่งเกณ กํากับท้ัง 2 ราง ไดผานการรับ งความเห็นจากผูมีสวนไดเสียแลว เหตุสําคัญที่ตอง
มีการออกก กระทรวงก็เพื่อปองกันและลดความเส่ียงของระบบสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ย
นท่ีมีการใหสินเชื่อกับสมาชิกและการกูยืมเงินและฝากเงินระหวางสหกรณ เน่ืองจากพบวามีการใหกูยืม
และรับฝากเงินไขวกันไปมา มูลคาสูงกวา  721,427 ลานบาท  
  “เราตรวจสอบพบวา บางสหกรณไดมีการนําเงินไปฝากหรือใหกู กระจุกตัวในบางสหกรณที่มี
ชื่อเสียงและใหผลตอบแทนจูงใจ สงผลตอความเส่ียงของสหกรณนัน  ขณะเดียวกันกพบวา
สหกรณออมทรัพยหลายแหงมีการปลอยเงินกูใหสมาชิก และกําหนดงวดชําระหนีสูงถึง 400-600 งวด 
และบางแหงใหวงเงินกูสูงเกินความสามารถชําระหนีของสมาชิก สงผลตอการหักชําระหนีของสมาชิก
บางรายหักเหลือไมถึงรอยละ 10 ของเงินเดือน ทําใหไมเหลือเงินใชจายในครอบครัว ึ่งรางกฎกระทรวง
นีจะชวยแกไขปญหาหนีสินของสมาชิกสหกรณ โดยในรางใหมกําหนดใหเหลือรอยละ 30 ของเงินเดือน 
ทังนี เกณ กํากับท่ีกรมไดมีการยกรางนัน มีทังหมด 13 ฉบับ โดยคณะกรรมการก ษฎีกาไดตรวจ
รางเสรจแลว 7 ฉบับ และอีก 5 ฉบับ กรมไดดําเนินการเสนอรางใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
พิจารณาแลว ยังคงเหลือเร่ืองเกณ การลงทุนท่ีขณะนีอยูระหวางการหารือในเร่ืองสัดสวนการลงทุน
ของสหกรณที่ยังไมไดขอยุติ” นายพิเชษฐกลาว
 สําหรับรายละเอียดในรางก กระทรวงการใหกูและการใหสินเช่ือของสหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน  พ.ศ. .... มีดวยกัน  5 หมวดและบทเ พาะกาล  สาระสําคัญคือ สหกรณใหเงินกูกับสมาชิกได
3 ประเภท คือ เงินกูเพื่อเหตุ ุกเ ินหรือจําเปนเรงดวน งวดชําระหนี้ไมเกิน  12 งวด เงินกูสามัญ เพื่อใชจาย
ที่จําเปน งวดชําระหนี้ ไมเกิน 150 งวด เงินกูพิเศษ เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพหรือความมั่นคง
และคุณภาพชีวิต งวดชําระหนี้ไมเกิน 360 งวด ทั้งนี้ การกําหนดงวดการชําระหนี้แลวเสร็จ ผูกูตองอายุ
ไมเกิน 75 ป เวนแตการกูยืมเงินนั้นเม่ือรวมทุกสัญญาแลว มีจํานวนไมเกินคาหุน และเงินฝากท่ีผูกูมีอยูกับ
สหกรณ กรณีที่มีการทําสัญญาเงินกูใหมสําหรับเงินกูประเภทเดียวกันหรือมีการรวมสัญญาจะตองชําระหนี้
ตามสัญญาเดิมมาแลวดังนี้ คือกรณีเงินกูสามัญ ตองชําระหนี้มาแลวไมนอยกวา  6 งวด เงินกูพิเศษไมนอยกวา
12 งวด

 ในเรื่องหลักประกันเงินกูสามัญสามารถใชสมาชิกสหกรณหรือหลักทรัพยเปนหลักประกันได แตหาม
นํา เ งินประกันชีวิตและเ งิน าปนกิจสงเคราะห   หรือ เ งิน อ่ืน ท่ีมีลักษณะเดียวกันมาพิจารณา
เปนหลักประกัน สวนเงินกูพิเศษใหใชอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกันโดยใชราคาประเมินจากผูประเมิน
ทรัพยสินที่ไดรับอนุญาตหรือราคาประเมินของรัฐ โดยเกณ การพิจารณาใหเงินกูสมาชิก ผูกู ตองเปน
สมาชิกมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน ดูพ ติกรรมและความสามารถในการชําระหนี้ และหลักประกัน
ตามเกณ การใหเงินกู สามัญและเงินกู พิเศษ ทั้งนี้ หากสหกรณใหกู  1 ลานบาทขึ้นไป ตองใชขอมูล
เครดิตบูโรจากบริษัทขอมูลแหงชาติ จํากัด มาประกอบการพิจารณาดวย และหากผูกูมีรายไดรายเดือน
จะตองมีเงินคงเหลือสุทธิ แตละเดือนหลังจากหักชําระหนี้แลว ไมนอยกวารอยละ 30 ตลอดอายุสัญญา
 สวนกรณีการใหเงินกูแกสหกรณอื่น จะตองพิจารณาคุณสมบัติของสหกรณผู กู ในดานความมั่นคง
ทางการเงินมีความสามารถในการชําระหน้ี มีการบริหารจัดการท่ีดี และป ิบัติตามขอบังคับของก หมาย
ระเบียบตาง ๆ ของสหกรณอยางเครงครัดสมํ่าเสมอ พรอมทั้งใหกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกูไมเกิน
60 งวด หลักประกันเงินกูที่เปนอสังหาริมทรัพยใหใชราคาประเมินจากผูประเมินมูลคาทรัพยสินรับอนุญาต
หรือราคาประเมินของราชการในขณะทําสัญญากู  
 นอกจากนั้น ในก กระทรวงยังกําหนดใหตองมีการสอบทานธุรกรรมดานการใหกู อีกดวย โดย
1. สหกรณขนาดใหญตองสอบทานกระบวนการป ิบัติงานที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมดานสินเชื่อ
ตั้งแตเริ่มตนจนส้ินกระบวนการโดยผูสอบทานท่ีเปนอิสระ 2. อัตราการสอบทานลูกหน้ีที่เปนสหกรณ
หรือชุมนุมสหกรณ กําหนดใหสอบทานอยางนอย 1 คร้ังในรอบ 1 ปบัญชี สวนลูกหน้ีที่เปนสมาชิก
ตองไมตํ่ากวารอยละ 10 ของจํานวนยอดคงคางของลูกหนี้ แตไมเกิน 200 ราย ทั้งนี้ การสอบทานดังกลาว
ตองครอบคลุมลูกหนี้รายใหญ 100 รายแรกและครอบคลุมเงินกู ทุกประเภท และใหสงแผนสอบทาน
ประจําปเสนอตอคณะกรรมาการดําเนินการใหความเห็นชอบใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นบัญชี 
ทั้งนี้ในบทเ พาะกาลกําหนดให นิติกรรมใดที่มีกอนก กระทรวงนี้ใหดําเนินการตอไปจนสิ้นอายุนิติกรรม
เวนแตการกูเพ่ือรวมสัญญาใหเปนตามก กระทรวงใหม กรณีสหกรณขนาดใหญการสอบทานใหดําเนินการ  
ตามก กระทรวงใหมภายใน  2 ป 
 สําหรับรางก กระทรวงการกํากับการกระจุกตัวธุรกรรมทางการเงินของสหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... นั้น กําหนดให ในฐานะเจาหนี้ สหกรณและชุมนุมสหกรณจะฝากเงินหรือใหกูเงิน
แกสหกรณทุกประเภทหรอืชุมนุมสหกรณ ไดไมเกินรอยละ 10 ของทุนเรือนหุนรวมกันทุนสํารองของสหกรณ
และชุมนุมสหกรณผูฝากเงิน หรือใหกูเงิน แตไมนับรวมการฝากเงินในชุมนุมสหกรณที่สหกรณนั้นเปนสมาชิก 
สวนในฐานะลูกหน้ี จะกอหนี้และภาระผูกพัน หรือกูเงินหรือรับฝากเงินจากสหกรณหรือชุมนุมสหกรณ
ทุกประเภทรวมกันแลวแตละแหงไดไมเกินรอยละ 25 ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณ
และชุมนุมสหกรณผู ก อหน้ีและภาระผูกพัน ยกเวนสหกรณกอหน้ีและภาระผูกพันกับชุมนุมสหกรณ
ที่สหกรณนั้นเปนสมาชิกรวมกันแลว ใหทําไดไมเกินรอยละ 50 ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณ  
ผูกอหน้ีและภาระผูกพัน ทั้งน้ี การกอหนี้และภาระผูกพัน การใหกู และการฝากเงินของสหกรณหรือชุมนุม
สหกรณที่ทํานิติกรรมกอนก กระทรวงนี้ใชบังคับใหดําเนินการไปตามสัญญาเดิมจนสิ้นอายุสัญญา

 นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ มอบหมายใหนายอนันตชัย เกสะวัฒนะ ผู อํานวยการ
กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ พรอมดวย นายไพรัตน ิมมวง เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส และเจาหนาที่
กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ เขารวมกับคณะท่ีปรึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดอบรมใหความรู
ในหัวขอการป ิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และจัดทําขอมูลพื้นฐานของสมาชิกผูปลูกทุเรียน เพื่อเตรียมการตรวจประเมิน
รับรองแปลงตามโครงการยกระดับการผลิตผักและผลไมคุณภาพของสหกรณและกลุ มเกษตรกรสู มาตรฐาน GAP
ณ สหกรณการเกษตรหวยสัตวใหญ จํากัด

โครงการยกระดับการผลิตผักและผลไมคุณภาพ
ของสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐาน GAP
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นายชัยวุฒิ มัณ ะนานนท สหกรณจังหวัดนนทบุรี และคณะ พรอมดวยสมาชิกสหกรณการ เกษตร ไทรนอย จํากัด 
ดําเนินกิจกรรม  “รวมใจไทย ปลูกตนไม เพื่อแผนดิน” ตามโครงการปลูกตนไมและปลูกปาเ ลิมพระ เกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และตามโครงการเพ่ิมพื้นที่สีเขียวเพ่ือลดมลพิษจากฝุนละออง (101,010 ตน นนทบุรี) 
ของจังหวัดนนทบุรี  จํานวน 140 ตน ณ วัดลากคอน หมูที่ 4 ตําบลราษ รนิยม อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี

 นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณจังหวัดพิษณุโลก เป ดเผยว า สํานักงาน
สหกรณจังหวัดพิษณุโลก ไดดําเนินการขับเคลื่อนโครงการนําลูกหลานเกษตรกร
กลับบานสานตออาชีพการเกษตร ึ่งมีผูสมัครเขารวมโครงการ  จํานวน 83 ราย
โดยไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีของสํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นท่ีพบปะ
และเยี่ยมเยียนผู สมัคร  รวมกับสหกรณการเกษตรหลักระดับอําเภอ เพื่อชี้แจง
โครงการและแนวทางการดําเนินงานตามแผนสนับสนุนของกรมสงเสริมสหกรณ
เพื่อเสริมสรางความรวมมือในการพัฒนาใหคนรุนใหมมีอาชีพทางการเกษตรท่ีมั่นคง  
มีแหลงเงินทุนประกอบอาชีพ มีองคความรูดานเกษตรสมัยใหมที่เพียงพอ สามารถ
นําไปตอยอดพัฒนาอาชีพเกษตรของครอบครัวใหประสบความสําเร็จได ภายใต
การกํากับดูแลของสหกรณการเกษตรในพื้นที่ รวมบูรณาการขับเคลื่อนโครงการ
กับทุกหนวยงานเกี่ยวของตามนโยบายของรัฐ โดยกรมสงเสริมสหกรณ ไดมอบหมาย
ใหสํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก เรงสํารวจความตองการใชเงินทุนประกอบอาชีพ
ของผู สมัคร  เพื่อชวยสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา และการเพ่ิมชองทางตลาด
ที่หลากหลายตอไป 
 ดานนางสาวศิระประภา บัวแกว อาศัยอยูที่ หมู 6 ตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก ึ่งเปนหนึ่งในผูสมัครเขารวมโครงการ  เลาวาเมื่อกอนเคยทํางาน
ที่ตางจังหวัดอยูหางไกลบานเกิด พอพอกับแมเริ่มมีอายุมากข้ึน จึงทําใหตัดสินใจ
กลับมาอยูบานเพื่อสานตออาชีพเกษตรกรรมของครอบครัว ึ่งไดเริ่มทําการเกษตร
ในที่ดินของตนเอง เนื้อท่ีประมาณ 5 ไร โดยมีพื้นที่ปลูกไผบงหวานเพชรน้ําผึ้ง 
จํานวน 3 ไร สวนพื้นที่อีก 2 ไร ไดใชเปนพื้นที่ปลูกสมเขียวหวาน ผักหวานปา
ขุดสระ เลี้ยงปลา เลี้ยงไกไข และไกพันธุชนิดตาง ๆ ดวยวิธีธรรมชาติในรูปแบบ
เกษตรอินทรีย แตยังคงขาดทักษะความรูดานการบริหารจัดการศัตรูพืช โรคและแมลง
ที่ถูกตอง ทําใหผลผลิตบางสวนที่ปลูกไวไดรับความเสียหาย จึงสนใจสมัครเขารวม
โครงการ  และพรอมสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณการเกษตรในพ้ืนที่ เพราะมองเห็น
โอกาสตาง ๆ ที่จะไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับองคความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
อาชีพจากหนวยงานของรัฐมีแหลงสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพและ
การปรับปรุงแหลงน้ําไวทําการเกษตรในชวง ดูแลง หากมีนํ้าใชเพียงพอก็จะสามารถ
ทําไผนอก ดูและปลูกพืชผัก ผลไมชนิดตาง ๆ ไวจําหนาย มีรายไดหมุนเวียนตลอดป 
 นางสาวศิระประภา กลาวอีกวา ปจจุบัน ตนเองและครอบครัวมีรายไดจากการ
เก็บหนอไมสดในสวนไผจําหนาย ึ่งไผบงหวานเพชรนํ้าผ้ึงที่ปลูกไวมีอายุประมาณ
11 เดือน สามารถเก็บหนอไมสดขายวันเวนวัน เ ลี่ยครั้งละประมาณ 30-60 กิโลกรัม  
จําหนายไดในราคาสูงถึง กิโลกรัมละ 50-80 บาท เน่ืองจากผูบริโภคนิยม ื้อไป
รับประทาน เพราะสามารถเลือกนําไปทําอาหารไดหลากหลายเมนู นอกจากนี้
ยังมีรายไดจากการจําหนายสมเขียวหวาน รวมถึงพืชผักตาง ๆ ที่ปลูกไวในสวน 
โดยนําไปขายท่ีรานคา ตลาดนัดชุมชน และขายผานตลาดออนไลนตามคําสั่ง ื้อ
ของผูที่สนใจ ทําใหมีรายไดขั้นตํ่า เ ลี่ยวันละ 800 บาท ขึ้นไป
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เดินเครื่องนําลูกหลานกลับบานฯ
พัฒนาอาชีพเกษตรสรางรายไดเลี้ยงครอบครัว

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุรินทร  นําโดยนางจิรัชติกานต ทั่วประโคน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุรินทร 
พรอมดวยนายอรรถพล บุญสรรค นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ ผูสอบบัญชีสหกรณ เขารวมประชุมใหญสามัญ
ประจําป  2562 ของสหกรณการเกษตรศีขรภูมิ จํากัด  สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  มีนาคม 2563 เพ่ือรวมรับทราบรายงานกิจการ
และการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน ของสหกรณ และไดใหขอเสนอ แนะดานการจัดทําบัญชี
จากผลการสอบบัญชีประจําป ึ่งเปนประโยชนและมีผลดีตอการดําเนินงานของสหกรณ รวมถึงใหแนวคิดในการพัฒนา
การดําเนินงานของสหกรณใหเปนไปตามวัตถุประสงค ระเบียบ ขอบังคับ ก หมายท่ีเกี่ยวของ และคําแนะนําของนายทะเบียน
สหกรณตอไป   ณ  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร

สํานกังานตรวจบัญชีสหกรณสุรินทร

นายโอภาส ทองยงค   อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
พรอมดวยนายพจนภิรัชต เนียมจุย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ เขารวมการประชุมหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
ในพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 ครั้งที่ 5/2563 เพื่อรับ ง
แนวทางการป ิบัติงานในปงบประมาณ 2563 และรับทราบ
ปญหาการป ิบัติงานของแตละสํานักงาน พรอมท้ังใหขอเสนอ
แนะในการแกไขปญหาเพ่ือใหการป ิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป าหมายท่ีกําหนด โดยมี
นางธิติพร มิ่งเช้ือ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 
พรอมดวยหัวหนาสํานักงาน  และบุคลากรสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณในพื้นที่ สตท.7 เขารวมประชุม ณ หองประชุมสํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
 ในโอกาสน้ี อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดเขาสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสํานักงาน เพื่อความเปนสิริมงคล และรวมปลูก
ตนไมมงคล “ตนรวงผึง” ณ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

อตส. รวมประชุม
หัวหนาสํานกังานฯ ในพื้นที่ สตท.7
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นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมสงเสริม

สหกรณ รวมงานเปดตัวโครงการเศรษฐกิจฐานราก
ยุค 4.0 และรวมเสวนา ในหัวขอ “พลิกสหกรณไทย
สูสหกรณ 4.0 แรงขับเคลื่อนสําคัญเพื่อเศรษฐกิจไทย” 
พร อมด  วย ผู บริหาร สํานักงานส  ง เส ริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมการจัดประชุมนิทรรศการภาคเหนือ (ทีเส็บ) 
ผู อํานวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (ISMED) ผูจัดการนวัตกรรมและบมเพาะ

พลิกสหกรณไทยสูสหกรณ 4.0 แรงขับเคลื่อนสําคัญเพื่อเศรษฐกิจไทย

 นายพีรพนธ กิจโกศล ผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ เขตตรวจราชการที่ 13,14 กําหนดลงพื้นที่
เพื่อตรวจติดตามการดําเนินงานตามนโยบายกรมสงเสริมสหกรณ โดยมีนายวิรัตน ภานนท สหกรณจังหวัดยโสธร 
พรอมดวยขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางสํานักงานสหกรณจังหวัดยโสธร ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณ
จังหวัดยโสธร พรอมนําลงพ้ืนที่พบปะสมาชิกสหกรณและเย่ียมชมผลิตภัณ แปรรูปเห็ดของสหกรณการเกษตร
ในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํากัด ตําบลคอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 นายพีรพนธ กิจโกศล ผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ เขตตรวจราชการที่ 13,14 กําหนดลงพื้นที่
เพื่อติดตามการชําระบัญชีสหกรณ/กลุมเกษตรกร การแกไขปญหาขอบกพรอง เรื่องรองเรียน และการแกไขปญหา
ลูกหนี้เงินทุนตาง ๆ ของสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดยโสธรและนโยบายกรมสงเสริมสหกรณ ตลอดจน
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีนายวิรัตน ภานนท สหกรณจังหวัดยโสธร พรอมดวยขาราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจางสํานักงานสหกรณจังหวัดยโสธรเขารวมประชุม  ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดยโสธร 
พรอมกันนี้ในเวลา 13.30 น. ไดลงพ้ืนที่พบปะผูนําสมาชิกสหกรณการเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ

ผูตรวจราชการฯ ลงพื้นที่ยโสธร ติดตามการดําเนนิงาน 
พรอมเยี่ยมชมผลิตภัณ สหกรณในโครงการพระราชดําริ

 นายจรัล เอี่ยมสําอางค ประธานกรรมการดําเนินการ ช.ส.ค. มอบหมายให ผศ.อาภากร มินวงษ รองประธาน
กรรมการดําเนินการ คนท่ีหน่ึง พรอมดวย ฝายจัดการระดับบริหาร มีนางเครือวัลย ชลนัย รองผูจัดการใหญ
สายบริหาร, นางเกศริน โรงสะอาด ผูจัดการฝายบริหารเงิน และสํานักก หมาย ช.ส.ค. รวมประชุมคณะกรรมการ
ติดตามการลงทุนในหุนกูบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5
 การน้ี พลตํารวจโท วิโรจน สัตยสัณหสกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พรอมดวย นายปรเมศวร อินทรชุมนุม 
ประธานกรรมการดําเนินการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) และคณะท่ีปรึกษา พรอมดวย ผูแทน
จากชุมนุมสหกรณระดับประเทศ และสหกรณออมทรัพยที่ไดรับผลกระทบกับเหตุการณครั้งนี้ รวมกันพิจารณา
คัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาดานก หมาย ณ หองประชุม 601 อาคารสํานักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

 สตส.เลย รวมกิจกรรมฝกอบรมเสริมสรางความรู ความเขาใจในการใชงานระบบควบคุมคุณภาพงาน
สอบบัญชี ดวยกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสบนฐานขอมูลใหม ผานระบบการประชุมทางไกล GIN Conference
 นางนัคมน เงินมั่น หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเลย พรอมดวยขาราชการ พนักงานราชการในสังกัด 
รวมกิจกรรมฝกอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจในการใชงานระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ดวยกระดาษ
ทําการอิเล็กทรอนิกส (Electronic Working Paper : EWP) บนฐานขอมูลใหม ผานระบบการประชุมทางไกล 
GIN Conference เพื่อชวยบรรเทาปญหาในการป ิบัติงานสอบบัญชีใหรวดเร็วขึ้น และเพื่อใหการป ิบัติงาน
สอบบัญชีเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายสุเทพ ทองบานบอ ผู อํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เปนประธานในการฝกอบรม ณ หองประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
โดยรับ งผานระบบ Web conference หองประชุมสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเลย ศาลากลางจังหวัดเลย
อําเภอเมือง จังหวัดเลย

หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํากัด อําเภอเมือง 
จังหวัดยโสธร ตามโครงการประชุมเชิงป ิบัติการ
เพื่อพัฒนาเพ่ิมบทบาทบุคลากรสหกรณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายวิรัตน ภานนท
และบุคลากรรวมใหขอมูลและช้ีแจงตามนโยบายเรงดวน 
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ตลอดจนทิศทางการสงเสริมและพัฒนาของกรมสงเสริม
สหกรณ และไดเยี่ยมชมผลิตภัณ ของสหกรณ อาทิเชน 
เห็ดโคนกระปอง เห็ดเผาะกระปอง ไขมดแดงกระปอง 
แมเปงกระปอง ึ่งเปนผลิตภัณ ของสหกรณ 
 ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19
สงผลกระทบในการจําหนายสินคาของสหกรณและ
การดําเนินงานของสหกรณ สหกรณตองปรับตัว ใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนการบริหารจัดการ การรวบรวมผลผลิต การชวยเหลือสมาชิกสหกรณ ดูแล
ความเปนอยู เปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิต หรือท่ีเรียกวา New Normal แปลวา ความปกติใหม ฐานวิถีชีวิตใหม 
หมายถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตอยางใหมที่แตกตางจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผน
และแนวทางป ิบัติที่คนในสังคมคุนเคยอยางเปนปกติและเคยคาดหมายลวงหนาได ตองเปลี่ยนแปลงไปสูวิถีใหม
ภายใตหลักมาตรฐานใหมที่ไมคุนเคย สวนการพัฒนารูปแบบการจําหนายสินคา สหกรณตองปรับตัวใหทันสมัย 
โดยใชสื่อสังคมออนไลน ไมวาจะเปน facebook line หรือ เว็ปไ ตขายของออนไลน เชน COOPSHOP มาชวย
จําหนายสินคาของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินงานและสมาชิกสหกรณจะตองใสใจในเรื่องนี้ เพราะโลกเรา
กาวไปไกลมาก ผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ กลาวเพิ่มเติม

/  : 

ธุรกิจ บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และผูจัดการสหกรณโคเนื้อกําแพงแสน จํากัด ณ หองประชุม
โทร  (TROPHY) โรงแรมไอบิส สไตล กรุงเทพ  รัชดา
 สําหรับโครงการเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 นั้น เปนการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ที่จะขับเคล่ือน สงเสริมการตลาด เติมเต็มองคความรู โดยกรมสงเสริมสหกรณมีนโยบายในการสงเสริม สนับสนุน
การดําเนินงานของสถาบันเกษตรกร ทั้งสหกรณและกลุมเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง เปนที่พึ่งของสมาชิกและชุมชน 
ึ่งในปนี้กรม  มีโครงการและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณ ตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า ตั้งแต

การสงเสริมใหเกษตรกรผลิตสินคาที่ปลอดภัยไดมาตรฐาน เนนสินคาเกษตรปลอดภัย เกษตรสหกรณรวบรวมสู
กระบวนการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลคา และสงเสริมการตลาดสินคาและผลิตภัณ สู ผู บริโภค โดยความรวมมือ
ระหวางกรมสงเสริมสหกรณกับสสว.ในครั้งน้ีกรมสงเสริมสหกรณไดรวมคัดเลือกสหกรณภาคการเกษตรท่ีมี

ศักยภาพในการแปรรูปสินคาเกษตร จํานวน 100 แหง เขาสูกระบวนการพัฒนาตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฐานรากยุค 4.0 เพื่อใหสหกรณเกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด ดวยวิธีดําเนินการแบบโมเดลธุรกิจยุคใหม สามารถ 
สรางสรรคสินคาและบริการสูการพัฒนาที่ยั่งยืน พรอมเผชิญความเปลี่ยนแปลง สนับสนุนใหสหกรณมีชองทาง 
และโอกาสในการตอยอดธุรกิจ มีเครือขายท่ีเขมแข็ง โดยมีเปาหมายใหสหกรณเปนศูนยกลางของเศรษฐกจิ ฐานราก 
(Local Economy) ตอไป ทั้งนี้ ยังมีการรวมเสวนาเกี่ยวกับวิสัยทัศนการสงเสริมสหกรณไทยและเปาหมาย
ความรวมมือกับ สสว. ในการพัฒนาใหสหกรณเปนศูนยกลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก อัพเดททิศทาง
เศรษฐกิจ Local Economy ใหพรอมสูการแขงขันในยุคท่ีโลกเปล่ียนไป โมเดลเสริมพลังประชารัฐ สรางโอกาส
และตอยอดธุรกิจสหกรณสูความสําเร็จที่ยั่งยืน การเชื่อมโยงและตอยอดสหกรณที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาสูการเปน
ธุรกิจชุมชนรองรับการ นตัวของอุตสาหกรรม MICE อีกดวย
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เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขาบัญชีฟารม ป 2562 ยึดหลักทําบัญชี 
ชวยวิเคราะห วางแผนการผลิต ใหเหมาะสมกับความตองการของตลาด

“ภูดิศ หาญสวัสดิ” เกษตรกรรุนใหมที่รู จักปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปนอยูอยางเหมาะสม
โดยใชหลักการบันทึกทางบัญชีชวยนําทางในการประกอบอาชีพ จดบันทึกทุกกิจกรรม เพื่อนําไปวิเคราะห 
แยกแยะ สิ่งไหนควรเดินหนา สิ่งไหนตองลด หรือตองทําเพิ่มเติม เพื่อใหประสบความสําเร็จในการทํา
กิจกรรมการเกษตรตอไปได พรอมทําหนาที่เปนครูบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ถายทอดองคความรู
ทางบัญชีไปสูเพื่อนเกษตรกรและชุมชน สรางความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน 
 นายภูดิศ หาญสวัสดิ์ เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขาบัญชี ารม ประจําป 2562 จากอําเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแกน เปดเผยวา ปจจุบันทําการเกษตรบนพื้นท่ี 9 ไร โดยเนนกิจกรรมภายใตแนวทางเกษตร
ท ษ ีใหม ตามศาสตรพระราชา แบงพื้นที่สวนหน่ึงเปนบอนํ้าสําหรับกักเก็บนํ้าและเลี้ยงสัตวนํ้า สวนที่สอง
แหลงนํ้าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน สวนท่ีสามปลูกพืชแบบผสมผสาน และสวนที่สี่เปนที่อยูอาศัย โดยกิจกรรม
ทางการเกษตรมีหลากหลาย ทั้งปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงจิ้งหรีด และในปจจุบันยังไดปรับเปล่ียน
กิจกรรมใหเหมาะสม และเปนชนิดพืชท่ีตลาดในพ้ืนที่ตองการ ดวยการเพาะเห็ดหลายชนิด ทั้งเห็ดนาง า 
เห็ดนางรม รวมถึงผลิตกอนเห็ดจําหนาย ึ่งทุกกิจกรรมจะมีการบันทึกขอมูลทางบัญชี เพื่อนํามาใชวิเคราะห
แผนการผลิตและการตลาด ไมไดทําแบบทําไปขายไปตามสภาพ แตไดมีการวางแผนไวตั้งแตตนแลววา 
ตองทําอยางไร มีตลาดที่ไหน แลวนําขอมูลท่ีบันทึกไวในทุกกิจกรรม มาวิเคราะห มองจากหลาย ๆ มุม 
หลาย ๆ ดานอยางครบถวน แลวจึงเลือกนําไปวางแผนกอนลงมือทําจริง พรอมทั้งจะประเมินสิ่งที่ทํา
อยางตอเนื่อง
 นอกจากทาง ารมมีความโดดเดนดานการเพาะเห็ดแลว นายภูดิศ บอกวา ทาง ารมยังไดทดลอง
เพาะเล้ียงจิ้งหรีดมาไดสักระยะ โดยมีการศึกษาและจดบันทึกขอมูลทางบัญชีมาอยางตอเนื่อง จนม่ันใจวา
เปนอีกหนึ่งอาชีพที่ชวยสรางรายไดเสริมไดอีกทางหน่ึง และขณะนี้กลุมผูเลี้ยงจิ้งหรีดในชุมชน ไดชักชวน
ใหตนเปนแกนนําและชวยถายทอดประสบการณการเล้ียงและสอนแนะการบันทึกขอมูลทางบัญชี 
เพื่อยกระดับเปนกลุมเกษตรแปลงใหญ เนื่องจากคนในชุมชนมองเห็นวาเราเปนครูบัญชีและทํากิจกรรม
ดานการเกษตรประสบความสําเร็จมาหลายอยาง จนไดรับรางวัลเกษตรกรดีเดนแหงชาติ ึ่งถือวา
เปนความภูมิใจที่ชาวบานในชุมชนเห็นในสิ่งที่เราตั้งใจทํามาโดยตลอด ึ่งขณะนี้ไดรวบรวมผู สูงอายุ
ที่ไมไดประกอบอาชีพ จํานวน 33 คน มาชวยกันทํากิจกรรมเลี้ยงจิ้งหรีด และทําตลาดรวมกัน ึ่งไดการตอบ
รับจากตลาดเปนอยางดี และชวยใหคนในชุมชนมีรายไดเสริม
 จะเห็นวา ในทุกกิจกรรมท่ีทํา หากมีการบันทึกขอมูลทางบัญชี ก็จะชวยวิเคราะหและวางแผน
การผลิตได ึ่งการจดบันทึกทางบัญชีไมใชเรื่องยาก หัวใจของการทําบัญชีคือรายรับ รายจายและคงเหลือ 
ดังนั้น สิ่งแรกที่การบันทึกทางบัญชีจะบอกเราคือ กิจกรรมที่ทําอยูในปจจุบันหรือที่ผานมา จะมีตัวเลข

ในสวนของคงเหลือมากนอยแคไหน ึ่ งจะเปนตัวสะทอนหรือเปนดัชนีชี้วัดว า กิจกรรมท่ีทําอยู 
สมควรเดินหนาตอหรือไม หรือตองปรับลดสวนไหนเพื่อใหมียอดคงเหลือเพิ่มขึ้น ึ่งการทําบัญชี 
ไมไดมีประโยชนเ พาะอาชีพดานการเกษตรเทานั้น แตจะมีประโยชนกับทุก ๆ อาชีพ หากทําบัญชีแลว
รู จักวิเคราะห แยกแยะ ก็สามารถดําเนินกิจการตอไปไดงายและประสบความสําเร็จ สามารถปรับตัว
ใหเขากับสถานการณและมีการวางแผนลวงหนาได
 ในฐานะที่เปนครูบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ และไดรับเลือกใหเปนเกษตรกรดีเดนแหงชาติ 
สาขาบัญชี ารม ประจําป 2562 ึ่งถือวาเปนรางวัลที่มีคาสูงสุดในชีวิต ที่ไดจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จึงมีความตั้งใจที่จะทําหนาที่ครูบัญชีตอไป ใหสมกับที่ไดรับรางวัลมีคานี้ ในปจจุบันยังเดินหนา
ถายทอดความรูดานการทําบัญชีใหกับบุคคลอ่ืน ทั้งที่ผู เขามาศึกษาดูงาน หรือลูกคาที่มา ื้อผลผลิต
ที่ ารม รวมถึงเม่ือไดรับเชิญใหเปนวิทยากรในหนวยงานตาง ๆ ก็จะสอดแทรกองคความรูเร่ืองของ
การทําบัญชีครัวเรือนไปทุกครั้ง โดยหยิบยกจากสิ่งที่ตัวเราเองทําขึ้นมาเปนตัวอยาง มีเอกสาร มีขอมูลขึ้นมา
ประกอบ เพื่อใหเขาเห็นภาพวาการทําบัญชีสามารถชวยวางแผนในการประกอบอาชีพและพยุงเศรษฐกิจ
ของครอบครัวเราไดจริง การทําบัญชี จะเช่ือมโยงไปถึงทุกกิจกรรมท่ีเราทํา เกิดการวางแผนท่ีถูกตอง 
ยกตัวอยางกิจกรรมเพาะเห็ด ทาง ารมจะวางแผนการผลิตดอกเห็ด โดยนําขอมูลทางบัญชีมาวิเคราะหวา 
ชวงไหนตลาดตองการเห็ดมาก เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด รวมไปถึงการผลิตกอนเห็ด
ก็จะตองสั่งจองลวงหนาอยางนอย 3 สัปดาห เพื่อไมใหมีสินคาลน ารม และสิ่งหนึ่งที่ถือวาไดมาจาก
การเปนเกษตรกรดีเดนคือ เปนเครื่องหมายการันตี ใหเกษตรกรหรือบุคคลท่ัวไปเขามาปรึกษาดวยความ
มั่นใจ วาไดรับความรูจากประสบการณจริง ดวยขอมูลที่เราบันทึกทางบัญชีไวเปนหลักฐาน
 บัญชีจะมีบทบาทและเปนดัชนีชี้วัดในสวนของกิจกรรมอาชีพทุก ๆ อาชีพ การทําบัญชีไมใชเรื่องยาก 
เพียงแคเราบันทึกอยางสมํ่าเสมอก็จะทราบถึงรายรับ รายจายและคงเหลือ ึ่งจะชวยวิเคราะหวา
สิ่งที่เราทํามา ถูกตองและเหมาะสมแลวหรือไม อยากใหบัญชีเขาไปเปนสวนหน่ึงในกิจกรรมชีวิตประจําวัน 
ึ่งปจจุบัน กรมตรวจบัญชีสหกรณ มีโปรแกรม Smart Me ึ่งเปนแอพพลิเคชั่นสําหรับใชในการบันทึก

บัญชีครัวเรือนและบัญชีตนทุนอาชีพ โดยออกแบบใหใชงานงาย เหมาะสําหรับเกษตรกร เยาวชน 
และบุคคลทั่วไปใชในการจัดทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีตนทุนอาชีพไดทุกที่ ทุกเวลา ผานอุปกรณ 
Smart Phone ที่รองรับทั้งระบบ IOS และ Android ทําให ผู จดบันทึก รู ตัวตนและวางแผน
การใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ ยืนยันวาเร่ืองของการทําบัญชีมีความสําคัญ “บัญชี ไมมี ไมได”
นายภูดิศ กลาวทิ้งทาย

 นายอัช า สุวรรณนิตย รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปนประธานเปดการประชุมเชิงป ิบัติการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
หลักนําทางยางธรรมชาติ และการผลิตแผนยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต ของสถาบันเกษตรกร ครั้งที่ 1 และมอบนโยบาย
การสงเสริมการใชยางพาราภาครัฐแกผูแทนสถาบันเกษตรกรในภาคใต ณ สตารินทรรีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ผูเขารวมประชุม
ประกอบดวย ผูแทนสหกรณและกลุมเกษตรกร เจาหนาที่สํานักงานสหกรณจังหวัด จํานวน 45 คน จากสถาบันเกษตรกร 14 แหง 
ในพื้นที่ 11 จังหวัด สําหรับการประชุมเชิงป ิบัติการในครั้งนี้ มีวตัถุประสงคเพื่อถายทอดเทคโนโลยีผลิตแผนยางธรรมชาติครอบกําแพง
คอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) รวมทั้งเพื่อวางแผนการผลิตใหเปนไปตามปริมาณและมาตรฐานตามที่กระทรวงคมนาคม
กําหนด โดยการฝกป ิบัติและวางแผนการผลิตแผนยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต ึ่งไดรับความรวมมือจากเจาหนาท่ี
ของกรมทางหลวงชนบท และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมทั้งผูแทนของชุมนุมสหกรณกองทุนสวนยางสตูล จํากัด 
รวมเปนวิทยากรในการถายทอดความรูในครั้งนี้ดวย
 ทั้งนี้ เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาใหสถาบันเกษตรกรที่จะเปนผูผลิตแผนยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีตและหลักนําทาง
ยางธรรมชาติ สามารถผลิตผลิตภัณ ดังกลาวตรงตามมาตรฐาน และคุณภาพตามที่กระทรวงคมนาคมตองการ เพื่อนําไปใชประโยชน
ดานการจราจรและลดอุบัติเหตุบนทองถนนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการสงเสริมการใชยางพาราในหนวยงานรัฐบาล 
กรมสงเสริมสหกรณจึงไดมีการประชุมชี้แจงถึงนโยบายการสงเสริมการใชยางพาราในภาครัฐใหกับสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ  
พรอมทั้งไดถายทอดองคความรูและสาธิตกระบวนการผลิตหลักนําทางยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (Rubber Guide Post : 
RGP) รวมทั้งรวมกันวางแผนการผลิตอุปกรณดังกลาว ใหเปนไปตามปริมาณและมาตรฐานตามที่ไดทําขอตกลงไวกับกระทรวงคมนาคม 
ึ่งโครงการดังกลาวเปนความรวมมือกันระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงคมนาคม มีระยะเวลาดําเนินการ 3 ป 

ตั้งแตป 2563 – 2565 โดยการสนับสนุนใหสถาบันเกษตรกรรับ ื้อนํ้ายางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง และใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาแปรรูปเปนอุปกรณทางดานการจราจรและอํานวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพารา ไดแก แผนยางธรรมชาติครอบกําแพง
คอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนําทางจากยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) กอนจะจัดสงให
หนวยงานของกระทรวงคมนาคม นําไปใชประโยชนและติดต้ังบนพ้ืนผิวการจราจรในพ้ืนท่ีตาง ๆ นอกจากจะเปนการยกระดับ
ความปลอดภัยทางถนนแลว ยังเปนการสงเสริมรายไดที่มั่นคงใหกับเกษตรกรชาวสวนยางไดอีกทางหนึ่งดวย

 นางสาวเน่ืองบุญ วรรณโก ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6 
เปนประธานเปดการประชุมเชิงป ิบัติการ เรื่อง การใชโปรแกรม ACL ชวยในการ
ตรวจสอบ รุนท่ี 2 โดยมีนางสาวชุติมา เมืองชาง หัวหนากลุมพัฒนาการเรียนรู 
เปนวิทยากร ผูเขารวมประชุมเปนขาราชการและพนักงานราชการ ผูป ิบัติงาน
ดานงานสอบบัญชีในพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณในพื้นที่ จํานวน 30 คน 
ณ หองประชุม 1 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6 อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผู เขารับการอบรมไดรับความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการใชเครื่องมือชวยในการตรวจสอบบัญชีในกระบวนการสอบบัญชี
ดวยคอมพิวเตอร และไดฝกป ิบัติเกี่ยวกับการใชคําสั่งโปรแกรม ACL เบ้ืองตน 
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางผูเขาประชุมและวิทยากร
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“พลิกฟนสหกรณดวยระบบ 3 สะอาด”

สหกรณประมงคุงกระเบน จํากัด สหกรณประมงสหกรณในโครงการพระราชดําริ ที่มีสมาชิกยึดอาชีพ
เลี้ยงกุงขาวมาต้ังแตป 2530 และในป 2558 เกษตรกรสมาชิกประสบปญหาโรคกุงตายดวน (EMS)
ผลผลิตเสียหายจํานวนมาก สมาชิกประสบปญหาขาดทุนไมสามารถชําระหนี้เงินกูกับสหกรณไดตามกําหนด  
มีผลตอการดําเนินธุรกิจสหกรณ  จนสหกรณเกือบตองยุติการดําเนินงาน 

ในป 2559 รัฐบาลไทยไดผลักดันใหเกิดโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญทั่วประเทศ
สหกรณ  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของโครงการดังกลาว จึงไดเขารวมโครงการสงเสริมแปลงใหญประชารัฐ
ของรัฐบาล  โดยการประสานความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชน  ึ่งสหกรณ  ไดดําเนินการมาจนถึงปจจุบัน
 ดังนั้น ตามแผน น ูการขาดทุนของสหกรณประมงคุงกระเบน จํากัด  สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี  
จึงไดนําองคความรู “3 สะอาด” เปนแนวทางเพื่อความสําเร็จแบบยั่งยืนตามหลักวิธีการ การปรับโครงสราง
ารม การเตรียมบอ การเตรียมนํ้า การปลอยกุง การจัดการระหวางเลี้ยง การจับกุง

การปรับโครงสรางฟารม ในการเล้ียงกุงในระบบ 3 สะอาดตองปรับโครงสราง ารมดังนี้ บอทรีต
บอตกตะกอน บอนํ้าพรอมใช บอเลี้ยงไมเกิน 2 ไร บอเก็บตะกอน
 การเตรียมบอ การเตรียมบอกอนปลอยกุง  จะตองมีการลางบอทุกบอกอน ลงปูนรอน ปูผาพีอี 
ลางผาพีอีดวยนํ้ายาลางจาน ันไลท เพื่อลางคราบนํ้ามันที่มากับผาพีอี ตากบอทิ้งไวอยางนอย 7 วัน
 การเตรียมบอหลังจากจับกุง เปดผาพีอีออกหลังจากจับกุงเสร็จ ลางบอใหสะอาด ลงปูนรอนทันที
ปดผาพีอี ลางผาพีอีใหสะอาดอีกรอบ เตรียมอุปกรณการเลี้ยงใหเรียบรอย เชน เครื่องตีนํ้า แผงลม
 การเตรียมนํา หลังจากแพลนลงกุ งแลว ตองนํานํ้าเขาบอเพื่อเตรียมลงกุ ง โดยนํานํ้าเขาบอ
ทรีตผานคลองชลประทานนํ้าเค็ม ปลอยใหนํ้าตกตะกอน เม่ือนํ้าตกตะกอนแลวก็จะนํานํ้าเขาบอนํ้า
โดยผานตะแกรงขนาด 1×2 ม. กรองดวยใย ูเพื่อลดตะกอนสิ่งมีชีวิตที่ติดมา ใหไดระดับนํ้าเ ลี่ยในบอเลี้ยง
ได 1.0 ม. แลวลงสีนํ้าเทียม เปดเคร่ืองตีนํ้าอยางนอย 3 วัน  เพื่อใหไดไขสัตวนํ้า กออกมาเปนตัว
เนื่องจากส่ิงมีชีวิตอาจเปนพาหะของโรคกุงได หลังจากน้ัน 1 สัปดาหนํานํ้าไปตรวจเช็คคุณภาพท่ีศูนยศึกษา
การพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเน่ืองมาจากระราชดําริ ึ่งคุณภาพน้ําที่เหมาะสมสําหรับเล้ียงกุงขาว
พีเอช 7.6-8.2 อัลคารไลท 180-200 แคลเ ี่ยม 300 ppm. แมกนีเ ียม 1200 ppm โพแทสเ ี่ยม 300 ppm. 
หลังจากลงกุงเช็คพีเอชทุกวันสวนคาอื่น ๆ เช็คสัปดาหละครั้ง
 การปลอยลูกกุง เปนลูกกุง ุปเปอรพีแอล นํ้าหนัก 0.3 กรัม เนื่องจากกุงขนาดคอนขางโตการปรับ
คุณภาพนํ้าในถังจึงใชระยะเวลานอย เพราะถาชากุงจะกินกันเอง
 จากประสบการณของสมาชิกที่เขารวมโครงการดังกลาว สมาชิกไดใหความเห็นไววา “หลังจาก
ประสบปญหาขาดทุนจากโรคตายดวน EMS ทําใหมีหนีสินประมาณ 600,000-700,000 บาท
จนตองหยุดเลียงกุงไปปเศษ ในชวงแรกที่เขาประชุมรวมกับโครงการสานพลังประชารัฐ จึงยังไมมั่นใจ 
แตเมื่อทราบถึงรายละเอียดการดําเนินโครงการทังหมด จึงเร่ิมปรับเปลี่ยนแปลงบอเลียงกุงใหเปนไปตาม
โครงการ ปจจุบันสามารถจับกุงไดผลกําไรทุกครังและมีผลผลิตเพิ่มขึนจากเดิมที่ 1-3 ตัน/บอ/ไร เพิ่มเปน 
4-5 ตัน/บอ/ไร สามารถแกปญหาโรคตายดวน EMS ได ึ่งการจับกุงบอแรกกสามารถมีเงินใชหนีสิน
ไดทังหมด” และจากความเห็นของสมาชิกอีกคนที่ไดเขารวมโครงการ กลาววา “หลังจากที่เหน
เพื่อนสมาชิกเขารวมโครงการดังกลาวแลวประสบความสําเรจทุกคน จึงทําใหตัดสินใจปรับโครงสรางบอ
ตามแนวทาง 3 สะอาด บาง ึ่งจากเดิมบอมีขนาด 7 ไร ไดผลผลิตกุงเพียง 2-3 ตัน แตเมื่อปรับเปลี่ยน
บอเลียงเปนพืนที่ 1.8 ไร  ทําใหไดผลผลิตเฉลี่ย 3.4 ตัน”  
 จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวา สมาชิกกลุมนี้เปนตนแบบแหงความสําเร็จตามแนวทาง “3 สะอาด” 
ดังน้ัน หากมีสมาชิกสหกรณเขารวมโครงการดังกลาวมากขึ้น ตามแผน น ูการขาดทุนของสหกรณประมง
คุงกระเบน จํากัด  ผลผลิตตอไรของทุกคนจะเพิ่มขึ้น สมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้น  สามารถนํารายไดนี้มาชําระหนี้
กับสหกรณ สงผลใหผลประกอบการของสหกรณจะดีขึ้น สหกรณจะสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางมั่นคง 
ยั่งยืนและเปนที่พึ่งไดแกมวลสมาชิกสืบตอไป

สมาชิกสหกรณสกลนครรวมกลุมปลูกพืช
เกษตรอินทรียแบบผสมผสาน

 นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ   รัฐมนตรีช วยว าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และนายพิเชษฐ  วิริยะพาหะ อธิบดี
กรมสงเสริมสหกรณ เดินทางไปเย่ียมชมแปลงเกษตรผสมผสาน
ของนายนนทกร ชรารินทร อายุ 52 ป ตั้งอยูที่หมู 1 ตําบล
เชียงสือ อําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร ปจจุบันเกษตรกร
ดังกลาวไดเปนสมาชิกสหกรณการเกษตรผสมผสานสกลนคร 

จํากัด เปนสมาชิกสหกรณมาแลว 2 ป ึ่งนายนนทกร เปนอีกหนึ่งตัวอยางเกษตรกรที่ทําการเกษตรปลอดภัย
และไดผลดี ไมตองพึ่งสารเคมี โดยเริ่มทําการเกษตรตั้งแตป 2560 จากการลาออกจากงานประจํา (ธนาคาร) 
มาทําการเกษตรในพ้ืนที่ตัวเอง จํานวน 90 ไร และตอมาไดขยายเพ่ิมเติม อีก 10 ไร รวมจํานวน 100 ไร 
เพื่อทําเกษตรอินทรีย โดยใชตลาดนําการผลิตและใชแรงงานในครัวเรือน นอกจากนี้ยังไดมีการสรางระบบนํ้า
ในการทําการเกษตรกรแบบย่ังยืน มีแหลงนํ้าเพียงพอใน ารมของตนเอง สงผลใหสมาชิกประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมไดอยางตอเนื่องตลอด ดูกาล 
 สมาชิกของสหกรณการเกษตรผสมผสานสกลนคร จํากัด มีการสรางเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในการ ขยายผลการทําเกษตรอินทรีย ลดการใชสารเคมี มุงเนนการผลิตพืชผักที่ปลอดภัย และนําไปสู
การพัฒนา เกษตรกรรมยั่งยืน ึ่งไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมสหกรณทั้งดานการใหความรู 
ดานการพัฒนามาตรฐานสินคาและแหลงเงินทุน โดยกลุมดังกลาวมีแนวคิดหลักท่ีจะทําอาชีพเกษตรอินทรีย 
ไมใชสารเคมีสังเคราะหทุกชนิด เพื่อสุขภาวะที่ดีของตนอง ผูบริโภคและสิ่งแวดลอมของชุมชน พรอมทั้ง
ได เป นกําลังสําคัญในการร วมกันขับเคล่ือนงานตาง ๆ ของสมาพันธเกษตรกรรมย่ังยืนสกลนคร 
จนมีความเจริญกาวหนาในทุก ๆ ดาน และมีสัจจะรวมกันที่จะป ิบัติตามก ระเบียบของสมาพันธ
เกษตรกรรมยั่งยืนสกลนครอยางเครงครัด 
 ทั้งน้ี นายนนทกรไดบริหารจัดการพื้นที่เกษตร 100 ไร โดยทําเกษตรอินทรียแบบผสมผสาน
ปลูกพืชที่หลากหลาย อาทิ ไมสัก ปลูกขาวหอมมะลิ และขาวกข 6 ปลูกมะมวงน้ําดอกไม ลิ้นจี่ มะละกอ 
สับปะรด กลวยน้ําวา ผักสลัด พืชผักสวนครัว สมุนไพร ผักหวาน ไผกิม ุง และมีแปลงหญาเนเปยร/กินนี
20 ไร เล้ียงโคและมีสระน้ําเล้ียงปลา จํานวน 7 บอ ผลผลิตท่ีไดนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณ ตาง ๆ เชน
กลวยน้ําหวานําไปแปรรูปเปนกลวยตาก กลวยอบ และผงกลวยท่ีสามารถชวยเร่ืองกรดไหลยอน
การแปรรูปขาว เชน ขาวอินทรีย ขาว าง จมูกขาว างชงพรอมดื่ม และทํานํ้าเสาวรส เพื่อจําหนายใหกับ
ผูบริโภคที่รักสุขภาพและชาวบานในพื้นที่ดวย
 “การทําเกษตรอินทรีย เปนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ใหความสําคัญและสนับสนุน
อยูแลว โดยเฉพาะการสงเสริมใหเกษตรกรทําเกษตรปลอดภัย ตังแตตนนํา กลางนํา และปลายนํา 
ึ่งตองสอดคลองกับการใชระบบตลาดนําการผลิต เชน สวนอินทรียผสมผสานของสมาชิกสหกรณ

ในจังหวัดสกลนครท่ีไดมาเย่ียมชมวันนี ทําใหเหนวา สินคาเกษตรอินทรียยังเปนที่ตองการของผูบริโภค
ปลูกเทาไหรกไมพอขาย และยังมีโครงการตาง  ที่หนวยงานภาครัฐสามารถเขาไปดูแลและชวยเหลือ 
และผลักดันใหพี่นองเกษตรกรสามารถกาวเดินและพั นาตอไปไดเรวมากขึน เพราะเกษตรกรนันถือเปน
กําลังหลักและเปนหัวใจสําคัญในการขับเคล่ือนของประเทศไทยท่ีตองผลักดันใหเปนครัวโลกในอนาคต”
นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ  กลาว
 ปจจุบันสินคาเกษตรของสมาชิกสหกรณการเกษตรผสมผสานสกลนคร จํากัด ไดรับมาตรฐาน SDGs                
PGS และมีรายไดเ ลี่ย 80,000 -100,000 บาท/เดือน หรือ 1,000,000 บาท/ป ยึดหลักการตลาดนําการผลิต 
และมีชองทางการจําหนาย4 ชองทาง ไดแก 1) ตลาด Modern Trade ไดแก Tops market สาขาโรบนิสัน 
ไล สไตลเ ็นเตอร สกลนคร เปนสินคาประเภทพืชผักสวนครัว เปนการฝากขาย สงสัปดาหละ 2 ครั้ง 
รายได 2,000 บาท/สัปดาห 2) โรงพยาบาลศูนยสกลนคร โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และจําหนาย
ในจุดจําหนายที่โรงพยาบาล 3) Organic farm outlet อุทยานบัว ณ อุทยานบัวเ ลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเ ลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 4) งานแสดงสินคาตาง ๆ เชน 
งานเกษตรแ ร/ ตลาดนัดสินคาเกษตร/ตลาดประชารัฐ ล  ึ่งผลผลิตของสมาชิกสหกรณขณะนี้
ยังไมเพียงพอกับความตองการของตลาด 
 



»ÃÐ¨íÒÇÑ¹·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ - 31 ¡Ã¡®Ò¤Á 2563 »‚·Õè 20 ©ºÑº·Õè 36624

ผูตรวจราชการกรม 
เขาตรวจเยี่ยมพรอมทั้งใหแนวทาง
ในการดําเนินงานของสหกรณ

เลย/พิจารณาเงินกูโครงการสนับสนุนเงินทุน
เพื่อสรางระบบนํ้าในไรนา

สหกรณลานสัก

นายโสรัจ ออไอศูรย ผู ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3,4 
เขาตรวจเยี่ยมสหกรณพรอมทั้งใหแนวทางในการดําเนินงานของสหกรณ
การเกษตรหวยสัตวใหญ จํากัด สหกรณโคนมไทย-เดนมารคหวยสัตวใหญ จํากัด 
และสหกรณการเกษตรหนองพลับรุงเรือง จํากัด โดยมีนายอนันตชัย เกสะวัฒนะ 
ผู อํานวยการกลุ มส งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ นายประยูร พะมะ
ผูอํานวยการกลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ นายไพรัตน ิมมวง เจาพนักงาน
สงเสริมสหกรณอาวุโส เขารวมการตรวจเยี่ยม

 กลุ มส งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ จัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณาเงินกูโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสรางระบบน้ําในไรนา
ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 ระดับจงัหวัด ครั้งที่1/2563 ณ หองประชุม
สํานักงานสหกรณจังหวัดเลย โดยนายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณจังหวัดเลย เปนประธาน
ในที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร/สมาชิก และผลการสํารวจความเหมาะสมของพ้ืนท่ี
สมาชิกที่เขารวมโครงการ  และพิจารณาคําขอกูเงินและมีมติใหแกสหกรณ/
กลุมเกษตรกรกูเงิน จํานวน 17 แหง 350 ราย รวมเปนเงิน 17,500,000 บาท 
(สิบเจ็ดลานหาแสนบาทถวน) ดังนี้
 1.  สหกรณการเกษตรนาดวง จํากัด จํานวน 2,050,000 บาท
 2.  สหกรณการเกษตรภูกระดึง จํากัด จํานวนเงิน 2,050,000
 3. สหกรณการเกษตรผาขาว จํากัด จํานวน 1,500,000 บาท
 4. กลุมเกษตรกรทําไรภูกระดึง จํานวน 200,000 บาท
 5. กลุมเกษตรกรทําไรโนนปอแดง จํานวน 250,000 บาท
 6. สหกรณการเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จํากัด จํานวน 3,350,000 บาท
 7. สหกรณการเกษตรทาลี่ จํากัด จํานวน 850,000 บาท
 8. กลุมเกษตรกรทําสวนหนองผือ จํานวน 450,000 บาท
 9. กลุมเกษตรกรปุยอินทรียชีวภาพหมู 9 จํานวน 1,200,000 บาท
 10. สหกรณการเกษตรภูหลวง จํากัด จํานวน 700,000 บาท
 11. สหกรณการเกษตรผูปลูกไมผลภูหลวง จํากัด จํานวน 850,000 บาท
 12. สหกรณกองทุนสวนยางเอาวันพัฒนา จํากัด จาํนวน 800,000 บาท
 13. สหกรณการเกษตรภูเรือ จํากัด จํานวน 450,000 บาท
 14. สหกรณการเกษตรเอราวัณ จํากัด จํานวน 100,000
 15. สหกรณ กยท.บึงสวรรคกาวหนา จํากัด จํานวน 1,100,000 บาท
 16. กลุมเกษตรกรทําสวนรองจิก จํานวน 350,000 บาท
 17. กลุมเกษตรกรบานทาศาลา จํานวน 1,250,000 บาท
 เพื่อให  เกษตรกรนําเงินทุนไปขุดสระเก็บกักนํ้ า ขุดเจาะบ อบาดาล 
พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบน้ํา สรางโอกาสในการทําเกษตรกรรม สงเสริม
การจัดระบบไรนา สรางการเปลี่ยนแปลงจากระบบการทําเกษตรแบบพ่ึงธรรมชาติ 
เปนการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนนํ้า

/  

 สหกรณลานสักยันความพรอมเต็มรอยย่ืนเสนอขายเมล็ดพันธุขาวกับกรมขาว ไมพรอมใครจะกลายื่น 
ดาน กสส.ระบุสหกรณมีประสบการณทําเมล็ดพันธุ นับสิบป หากคุณสมบัติไมครบ กรมขาวไม ื้อแน
ยอมรับงงขาวเพราะยังไมจัด ื้อ   
 จากกระแสขาวท่ีกรมการขาวดําเนินการตามมติครม.จัดหาเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ เพื่อนําไปแจกจาย
ใหกับเกษตรกรเพ่ือเยียวยาผลกระทบจากฝนท้ิงชวงและอุทกภัย ป2562 โดยจัด ื้อจากสหกรณผู ผลิต
เมล็ดพันธุ 14,300 ตัน แตอาจเปนขาวที่คุณภาพไมเปนไปตามเกณ ที่กรมการขาวกําหนดนั้น
 นายจิตติ เจียมเจือจันทร ผูจัดการสหกรณนิคมลานสัก จํากัด กลาววา ทางสหกรณไดเขาไปยื่นเสนอ
ขายเมล็ดพันธุกับกรมการขาว เนื่องจากทางกรมการขาวไดมีหนังสือสงถึงสหกรณ เมื่อวันที่ 29 พ ศจิกายน 
2562 เชิญประชุม เพ่ือหารือการจัดการเมล็ดพันธุเพื่อใชในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพขาว
ป 2563/64 และไดเขารวมประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 จากนั้นก็ไดมีการเชิญชวนใหสหกรณยื่นเสนอ
ขายเมล็ดพันธุ โดยกรมการขาวไดกําหนดมาตรฐานเมล็ดพันธุที่จะรับ ื้อตองมีอัตราความงอกไมนอยกวา 
80% สิ่งเจือปนไมเกิน 2% ความชื้นไมเกิน 14% 

“ ึ่งสหกรณมีความมั่นใจในเมลดพันธุของสหกรณวาเขาหลักเกณ  เนื่องจากเมลดพันธุเรา
ไดคุณภาพตรงตามเง่ือนไขท่ีกรมการขาวตองการ ไมงันจะเขาไปเสนอทําไม เพราะหากคุณภาพไมถึง

กตกคุณสมบัติตังแตตน ที่ผานมา สหกรณรับเมลดพันธุจากกรมการขาวมาสงเสริมใหสมาชิกผลิต
และปรับปรุงจนเปนเมลดพันธุที่มีคุณภาพ และมีหองตรวจสอบคุณภาพและโรงงานปรับปรุงเมลดพันธุ
ที่ผานการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร ขณะนีไดประสานกับสหกรณเครือขาย 10 แหง
เพื่อเตรียมความพรอมในการผลิตเมลดพันธุ สงมอบใหกับกรมการขาว และจะป ิบัติตามเง่ือนไข
ที่โครงการนีกําหนดอยางเครงครัด” นายจิตติกลาว
 ทั้งนี้ นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณกลาวถึงเร่ืองน้ีว า คณะรัฐมนตรี
วันท่ี 15 ตุลาคม 2562 มีมติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการจัดหาเมล็ดพันธุขาวไปชวยเหลือ
เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงและนํ้าทวมป 2562 ในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพขาว
ป 2563/64 จํานวน 63,200 ตันวงเงิน 1,739 ลานบาท โดยกําหนดให ื้อเมล็ดพันธุขาวสวนหน่ึงจาก
สหกรณการเกษตร จํานวน 14,300 ตัน วงเงินกวา 400 ลานบาท  
 เบื้องตนกรมพบวา กรณีการจัดหาเมล็ดพันธุ ขาวเพื่อนําไปแจกจายเกษตรกร เปนหนาที่ของ
กรมการขาวท่ีจะดําเนินการตามมติ ครม. โดยมีหนังสือเชิญชวนสหกรณที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ
เขามายื่นขอเสนอ และกําหนดคุณสมบัติสหกรณและคุณภาพของเมล็ดพันธุท่ีตองการไวอยางชัดเจน
เพื่อใหไดเมล็ดพันธุตามมาตรฐานที่กรมการขาวกําหนด 
 ทั้งนี้ สหกรณเปนนิติบุคคล หากมีคุณสมบัติครบตามที่หนวยงานกําหนดก็สามารถที่จะยื่นเสนอได             
ดังนั้น สหกรณที่ไปย่ืนความจํานงเขารวมโครงการน้ี ตองมีความพรอมท้ังในเร่ืองปริมาณและคุณภาพ
เมล็ดพนัธุ  
 “ตองยอมรับวาในสหกรณการเกษตรกวา 64 แหง มีการสงเสริมใหสมาชิกผลิตเมลดพันธุ
และสหกรณไดรับ ือแลวนํามาปรับปรุง เพื่อใหเปนเมลดพันธุชันจําหนาย โดยท่ีกรมสงเสริมสหกรณ
ไดอุดหนุนงบประมาณกอสรางโรงงานปรับปรุงเมลดพันธุให ตังแตป 2548 ึ่งเมลดพันธุที่สหกรณ
ผลิตไดกจะจําหนายตอใหกับสมาชิกสหกรณและเกษตรกรทั่วไป ดังนัน โครงการนีมีหลายสหกรณ
ที่สนใจจะเสนอขายเมลดพันธุกับสวนราชการ และไดยื่นเสนอราคาไวตังแตกลางเดือนพ ษภาคม
ที่ผานมา ึ่งขณะนียังไมมีการประกาศผลวาสหกรณใดจะไดรับการคัดเลือก และยังไมมีการลงนาม
สัญญา ือขายเมลดพันธุ สหกรณกับกรมการขาวแตอยางใด จึงแปลกใจวาทําไมจึงกระแสขาววา
เมลดพันธุขาวสหกรณไมมีคุณภาพ” นายพิเชษฐกลาว
 ทั้งนี้  สหกรณเหลานี้ไดมีการขึ้นทะเบียนผูรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาที่ถูกตองตามก หมาย                  
และไดมีการทดสอบคุณภาพอยางละเอียด กอนไดรับการรับรองมาตรฐานจึงจะสามารถจําหนายได  
 สําหรับโครงการนี้กรมสงเสริมสหกรณไดเนนยํ้ากับสหกรณที่ได ยื่นเสนอขายเมล็ดพันธุ ข าว
ใหกับกรมการขาวจะตองป ิบัติตามระเบียบข้ันตอนอยางเครงครัด และผลิตเมล็ดพันธุ ดีมีคุณภาพ
ปอนใหสวนราชการไดนําไปแจกจายใหกับพี่นองเกษตรกรตอไป



25»ÃÐ¨íÒÇÑ¹·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ - 31 ¡Ã¡®Ò¤Á 2563 »‚·Õè 20 ©ºÑº·Õè 366

 

 

 

สกย.บานสะทอน จก.เดินหนา
สูเสนทางผลิตหลักนําทางยางธรรมชาติ

 เส นทางการดําเนินงานของสหกรณกองทุนสวนยางบานสะทอน จํากัด
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 ปจจุบัน ดําเนินธุรกิจมาแลว 52 ป 
ในพ้ืนท่ีอําเภอเขาคิช กู  จังหวัดจันทบุรี โดยสหกรณ  ผานการประเมินเกณ 
มาตรฐานสหกรณ อยูในระดับ ดีมาก มีประสิทธิภาพในการบริหารงานและการจัดการ
องคกร จากเสนทางธุรกิจเดิม 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย และธุรกิจ
รวบรวมผลผลิต ขยายธุรกิจแปรรูปหมอนยางพาราเพิ่มเติม สามรถผลิตไดประมาณ
ปละ 4,450 ใบ มูลคาประมาณ 2.13 ลานบาท/ป 
 จากนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนใหมีโครงการสงเสริมการใชยางพารา
ของหนวยงานภาครัฐ ภายใตความรวมมือระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กับกระทรวงคมนาคม พัฒนาอุปกรณทางดานการจราจรและอํานวยความปลอดภัย
บนทองถนนที่ผลิตจากยางพาราและสงเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง  
สรางแผนยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) 
และการผลิตหลักนําทางจากยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) ระยะเวลา
ดําเนินการป 2563-2565 เพื่อติดตั้งบนทางหลวงแผนดินและทางหลวงชนบท
ทั้งประเทศ โดยสหกรณกองทุนสวนยางบานสะทอน จํากดั  เปนสหกรณนํารอง  เขารวม
โครงการ  ในการรวบรวมและแปรรูปผลิตหลักนําทางจากยางธรรมชาติ (Rubber 
Guide Post : RGP)  ไดรับการถายทอดองคความรูจากกระทรวงคมนาคม  โดยไดศึกษา
วิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จากน้ันไดทดสอบผลิตภัณ ในประเทศ
โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย แลวจึงนําไปทดสอบ
มาตรฐานสากลที่สถาบัน Korea Automobile Testing & Research Institute (KATRI) 
ณ ประเทศเกาหลี ผลการทดสอบพบวาสามารถลดความรุนแรง เพิ่มความปลอดภัยได 
อยางมีประสิทธิภาพ ดวยศักยภาพของสหกรณกองทุนสวนยางบานสะทอน จํากัด 
พรอมเปนจุดศูนยกลางรวบรวมและผลิตนํ้ายางแปรรูปเปนหลักนําทางยางธรรมชาติ
ปอนกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทอยางเต็มกําลัง          

บนเสนทางเดินสายใหมของสหกรณกองทุนสวนยางบานสะทอน จํากัด ภายใตการสนับสนุนจากภาครัฐแปรรูปผลิตหลักนําทาง
จากยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) จะเปนอีกหนึ่ง นเ องที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ชวยผลักดันใหสมาชิกสหกรณ
และเกษตรกรสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต สรางรายไดเพิ่มขึ้น มีความมั่นคงกับอาชีพเกษตรกรอยางยั่งยืนตอไป

 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ  
มอบหมายใหนายคงก ษ ัตรมาลีรัตน สมาชิกสภาผูแทนราษ รจังหวัดระนอง
สงมอบบรรจุภัณ สําหรับบรรจุผลไม(ตะกรา) จํานวน 9,000 ใบ ใหกับสหกรณ
และกลุมเกษตรกรในจังหวัดระนอง เพื่อใชในการรวบรวมและกระจายผลไมสูผูบริโภค 
โครงการสนับสนุนการกระจายผลไมของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบ
จากโรคไวรัสโควิด-19 โดยมีนายยุทธนา แกวนอย สหกรณจังหวัดระนอง ใหการตอนรับ
พรอมกลาวรายงานความเปนมาและวัตถุประสงคของโครงการ ทั้งน้ีไดรับความรวมมือ
จากหัวหนาสวนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรจังหวัดระนอง ผูนําชุมชน อสม. ล  เปนอยางดี ณ สหกรณการเกษตร
เพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. ระนอง จํากัด 
 สําหรับโครงการสนับสนุนการกระจายผลไมของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 มีเพื่อลดผลกระทบของสถาบันเกษตรกรจากการ
หยุดรับ ื้อผลไมออกจากแหลงผลิต โดยใชสถาบันเกษตรกร เปนกลไกในการขับเคลื่อน
ไปสู ผู บริโภคในราคาที่เปนธรรม และเพื่อเปนการสรางเสถียรภาพดานปริมาณ
และราคาผลผลิตของสมาชิกสหกรณและสถาบันเกษตรกร รวมทั้งเกษตรกรผูบริโภค
ผลไมทั่วไปใหเปนไปตามกลไกตลาด จังหวัดระนองมีสหกรณและกลุ มเกษตรกร
เขารวมโครงการ  เปนสหกรณตนทาง จํานวน 4 แหง คือ 1) สหกรณการเกษตร
เพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. ระนอง จํากัด 2) กลุมเกษตรกรทําสวนผสมบานในกรัง
3) กลุมเกษตรกรทําสวนปากจั่น และ 4) กลุมเกษตรกรทําสวนนาคา โดยเปาหมาย 
กระจายมังคุดสูผูบริโภค จํานวน 640 ตัน 

  /

 มอบบรรจุภัณ สําหรับบรรจุมังคุด 
เพื่อใชในการรวบรวม

และกระจายผลไมสูผูบริโภค

นายจรัล เอี่ยมสําอางค ประธานกรรมการดําเนินการ ช.ส.ค. พรอมดวยฝายจัดการระดับบริหาร มีนางเครือวัลย ชลนัย รองผูจัดการใหญ
สายบริหาร, นางเกศริน โรงสะอาด ผูจัดการฝายบริหารเงิน, นางพัชรพร เครือษา ผูจัดการสํานักผูบริหาร และคณะ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ติดตามการลงทุนในหุนกูบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ณ หองประชุม ชั้น 6 อาคารสํานักงาน ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.)
 การนี้ พลตํารวจโท วิโรจน สัตยสัณหสกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พรอมดวย นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดําเนินการ 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) และคณะที่ปรึกษา พรอมดวย ผูแทนจากชุมนุมสหกรณระดับประเทศ และสหกรณออมทรัพยที่ไดรับ
ผลกระทบกับเหตุการณครั้งนี้ รวมกันพิจารณาประเด็นสําคัญ 2 ประเด็นดวยกัน คือ 1. สรุปประเด็นการประชุมกรณีการลงทุน และ 2. การพิจารณา
บริษัทที่ปรึกษาทางดานก หมาย เพื่อเปนการเตรียมความพรอมที่จะรับมือกับประเด็นตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น หลังจากศาลนัดไตสวนคํารองขอ
น ูกิจการของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่จะถึงนี้ตอไป

 ทั้งนี้ ช.ส.ค. ึ่งเปนหนึ่งในคณะกรรมการติดตามการลงทุนในหุนกูบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) จะไดชี้แจงความคืบหนาเกี่ยวกับ
กรณีดังกลาวใหสหกรณสมาชิกไดรับทราบอยางตอเนื่องตามลําดับ

ประชุมคณะกรรมการติดตามการลงทุนในหุนกูบริษัทการบินไทย

 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุรินทร นําโดยนางจิรัชติกานต ทั่วประโคน
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุรินทร พรอมดวยบุคลากรในสังกัด รวมรับ ง
การอบรมทางไกลผานระบบ Web Conference เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผูป ิบัติงาน
ดานสอบบัญชี เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในการป ิบัติงานดานการสอบบัญชี
สหกรณและกลุมเกษตรกร และใหกระบวนการป ิบัติงานสอบบัญชีมีประสิทธิภาพ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายโอภาส ทองยงค อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
เปนประธานเปดการอบรม ณ หองประชุมสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุรินทร
อําเภอเมือง จงัหวัดสุรินทร

พัฒนาศักยภาพผูป ิบัติงาน
ดานสอบบัญชี

กรมสงเสริมสหกรณไดดําเนินการขออนุญาตเขาทําประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ จํานวน 13 ปา มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1,352,653 ไร  
ใน 12 จังหวัด จากกรมปาไม และกรมปาไมแจงใหกรมสงเสริมสหกรณดําเนินการตามระเบียบกรมปาไม ึ่งในการขออนุญาตเขาทําประโยชน
ในเขตปาสงวนแหงชาติ จํานวน 13 ปา นั้นกรมสงเสริมสหกรณไดพิจารณาเพื่อใหการขออนุญาตเขาทําประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาเขาไชยราช-คลองกรูด-พุนํ้าเค็ม ใหเปนไปตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ. 2548 จึงมอบหมายใหผูอํานวยการนิคมสหกรณบางสะพานดําเนินการแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นิคมสหกรณบางสะพาน ไดดําเนินการเชิญผูนําหมูบานในเขตนิคมสหกรณบางสะพาน และนายกองคการบริหารสวนตําบลตาง ๆ ที่อยู
ในเขตมาเสวนาและทําความเขาใจเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งเทศบาลที่อยูในเขตนิคมสหกรณบางสะพานเพื่อใหความเห็นชอบ
ใหนิคมสหกรณบางสะพานย่ืนคําขอใชพื้นที่ปาไชยราช-คลองกรูด-พุนํ้าเค็ม จํานวน 160,000 ไร เพื่อจัดในรูปนิคมสหกรณโดยใชพระราชบัญญัติ
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 โดยอนุโลม ปราก วาองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณบางสะพานมีมติเห็นชอบ
ใหนิคมสหกรณบางสะพานยื่นขออนุญาตใชพื้นที่ดังกลาวกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดประจวบคีรีขันธไดตรวจสอบสภาพปา (ป.ส. 22)
เสนอตอผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ปจจุบันผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธไดลงนาม (ป.ส. 22) เพ่ือขอใชพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ 
ปาไชยราช-คลองกรูด-พุนํ้าเค็ม จํานวน 156,078 ไร 1 งาน 53 ตารางวา โดยกําหนดระยะเวลา 30 ป

 :   

สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ เดินหนาติดตาม
“การขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี”
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“การบริหารจัดการผลไมของสถาบันเกษตรกร
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

นายคํารณ พวงมณี ผูตรวจราชการกรม เขต 6,10 พรอมดวย นายวิทยา วัฒนวิเชียร ผูอํานวยการ
กลุ มส งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ และนายณรงคพร เจนการ ผู อํานวยการกลุ มสหกรณ 4 
(อําเภอเชียงคาน ปากชม ทาล่ี) เขาตรวจเยี่ยมและใหกําลังใจกลุมสตรีและเยาวชนสหกรณผูใชนํ้าบานนอย 
สังกัดสหกรณผู ใชนํ้าสถานีสูบนํ้าดวยไ าบานนอย จํากัด โดยกลุมอาชีพแหงนี้ ไดผลิตมะพราวแกว 
คุณภาพระดับ 5 ดาว ของจังหวัดเลย ผลิตภัณ ที่กําลังได รับความนิยม และมีตัวแทนจําหนาย 
มารับไปจําหนายใหนักโทษ เรือนจําตาง ๆ ทั่วประเทศ โดยเริ่มจําหนาย เดือนมิถุนายน มียอดจําหนาย 
60,000-70,000 บาท สินคามะพราวแกวเสน บรรจุขนาดถุงละ 150 กรัม และ 60 กรัม สรางรายได
สรางอาชีพใหกับกลุมเปนอยางมาก

 /

 1 ในโครงการท่ีสําคัญของกรมสงเสริมสหกรณ ึ่งไดวางรากฐานการขับเคล่ือนยาวนานกวา 18 ป 
โครงการน้ัน คือ โครงการบริหารจัดการผลไมในสถาบันเกษตรกร โดยความรวมมือระหวางกรมสงเสริม
สหกรณและสหกรณภาคการเกษตรที่ดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกทุกภาคทั่วประเทศ อาทิเชน 
ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละ ลําไย ลิ้นจี่ สม เปนตน จากการขับเคล่ือนท่ียาวนานและการ นฝา
สถานการณวิก ติตาง ๆ ที่ผานมา ทั้งภัยแลง วาตภัย ที่ทําใหผลผลิตไมไดคุณภาพตรงตามความตองการ
ของผูบริโภค หรือปริมาณผลผลิตลนตลาดในแหลงผลิต จนทําใหราคาผลผลิตตกตํ่า สหกรณภาคการเกษตร
ไดจับมือกับกรมสงเสริมสหกรณกาวผานวิก ติการณเหลานั้นมาดวยกันโดยตลอด

 
      

 ในป 2563 นี้ก็เชนกัน ปแหงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่สรางความวิตกกังวลไปท่ัวโลก สงผลใหสหกรณภาคการเกษตรท่ีดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก
ไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว กรมสงเสริมสหกรณ จึงไดจับมือกับสหกรณจัดทําโครงการ
สนับสนุนการกระจายผลไมของสถาบันเกษตรกรเพ่ือรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 โดยใชกลไก
สหกรณในการแกไขปญหา ใหสหกรณกระจายผลไมคุณภาพจากแหลงผลิตถึงมือผูบริโภคในราคาที่เปนธรรม        
เพื่อปองกันปญหาผลไมลนตลาดและราคาตกตํ่า โดยไดจัดประชุมออนไลนผานระบบ Zoom meeting     
เพื่อชี้แจงใหทราบถึงวัตถุประสงค หลักเกณ  วิธีการ เงื่อนไขการดําเนินโครงการ  อีกทั้ง เพ่ือสราง
การรับรูและเตรียมความพรอมพัฒนาศักยภาพดานการผลิตและการตลาดผลไมคุณภาพ 
    

 โดยเมื่อวันที่ 17 และวันที่ 23 พ ษภาคม 2563 ที่ผานมา นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานเปดโครงการสนับสนุนการกระจายผลไมของสถาบัน
เกษตรกร เพ่ือรองรับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ณ องคการบริหารสวนตําบลทุงควายกิน อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง และสหกรณการเกษตรเมืองขลุง จํากัด อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีตามลําดับ ึ่งโครงการ
ดังกลาว ดําเนินการตามมาตรการเรงดวนท่ีตองการผลักดันใหเครือขายสหกรณไดรวมกันกระจายผลผลิต        
สูผูบริโภคโดยเร็ว ชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทําใหไมสามารถสงออกผลไมไปประเทศคูคาได เนื่องจากเกิดปญหา
ดานการขนสง สงผลใหผลไมกระจุกตัวและราคาผลผลิตตกตํ่า ปญหาดังกลาว นอกจากจะสงผลตอรายได
ของเกษตรกรชาวสวนผลไมแลว ยังผลตอการดําเนินธุรกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีเปนองคกร
ของเกษตรกรดวย ดังนั้น จึงตองหาทางออก โดยการสรางเครือขายสหกรณชาวสวนผลไมกับสหกรณ
ในตลาดปลายทางทั่วประเทศ ภายใตรวมมือกันในการกระจายผลผลิตไปสูผูบริโภคในจังหวัดตาง ๆ

ในโอกาสน้ี รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมอบปายการเขารวมโครงการสนับสนุน
การกระจายผลไมของสถาบันเกษตรกร ใหแก สหกรณภาคการเกษตรในจังหวัดระยอง ตราด และจันทบุรี 
ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผานมา ไดอนุมัติงบกลาง วงเงิน 45 ลานบาทเศษ 
สําหรับใชในการบริหารจัดการและการกระจายผลไมผานกลไกสหกรณ โดยเนนผลผลิตมังคุดและลําไย

ึ่งกรมสงเสริมสหกรณจะจัดสรรใหสหกรณตนทางเปนคาบริหารจัดการกิโลกรัมละ 1 บาท คาชดเชย
การขนสงกิโลกรัมละ 2 บาท คาบรรจุภัณ สําหรับจัด ื้อ (ตะกรา) จํานวน 191,700 ใบ เพื่อขนสงผลไม
ไปสูผูบริโภคปลายทางไดอยางสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สําหรับสหกรณปลายทางจะไดรับคาบริหาร
จัดการกิโลกรัมละ 50 สตางค เปนคาขนสงคาจางคนงานและจัด ื้อถุงใสผลไม เพื่อลดภาระคาใชจายสวนน้ี
ใหกับสหกรณในการกระจายผลผลิตจากสหกรณไปสู ผู บริโภคในแตละจังหวัดอีกดวย โดยมีสหกรณ
ภาคการเกษตรท่ีรวบรวมผลไมจากตนทางสมัครเขารวมโครงการ  จํานวน 84 สหกรณ ใน 18 จังหวัด
และมีสหกรณปลายทางท่ัวประเทศ ึ่งสวนใหญเปนสหกรณที่มีศูนยกระจายสินคา สหกรณการเกษตร
ขนาดใหญระดับอําเภอและสหกรณนอกภาคการเกษตรที่มีศักยภาพในการกระจายสินคาไปสูผู บริโภค
โดยมีเปาหมายระบายผลผลิตทั้งมังคุดและลําไย รวม 11,700 ตัน แบงเปนมังคุด 8,500 ตันและลําไย
3,200 ตัน คาดวาโครงการน้ีจะชวยใหสหกรณภาคการเกษตร สามารถกระจายผลผลิตออกนอกพ้ืนท่ี
ไดรวดเร็ว ทันตอสถานการณ สงผลตอเสถียรภาพดานราคาที่เปนธรรมกับเกษตรกรชาวสวนผลไม
และผูบริโภคดวย
  

 ึ่งรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ ไดกลาวไว
เมื่อครั้งเป ดโครงการ  ที่สหกรณการเกษตรเมืองขลุง จํากัดว า การดําเนินงานตามโครงการน้ี 
ไดมีการดําเนินการมาระยะหนึ่ง ึ่งเห็นถึงความตั้งใจในขบวนการสหกรณที่เปนองคกรหลักในการขับเคลื่อน
แกไขปญหาของสมาชิกสหกรณ โดยการร วมมือกันกระจายผ านเครือข ายในขบวนการสหกรณ 
เมื่อเร่ิมการขับเคล่ือนการกระจายผลไม สงผลใหเกิดการต่ืนตัวของพอคาผูรับ ื้อในทองถ่ิน ไดเรงเขามา
รับ ื้อผลผลิตมากยิ่งขึ้น สงผลตอราคาที่ เกษตรกรพอใจยิ่งขึ้น แตอยางไร ขอใหเกษตรกรยึดมั่น
และ ื่อสัตยใหความสําคัญเรื่องคุณภาพ เพราะเปนสัญลักษณคําวา “สหกรณ” จะสงผลกระทบตอชื่อเสียง
ของผลผลิตทุกชนิดของสหกรณ หากผลไมเราดีมีคุณภาพ ผูบริโภคจะเกิดความเช่ือมั่นวาของทุกชนิด
ของสหกรณเปนของดีมีคุณภาพ นาเชื่อถือ สงผลตอปริมาณธุรกิจของสหกรณที่ดูแลสมาชิกไดทั่วถึง 
และเพื่อใหสอดรับกับสถานการณในปจจุบัน สหกรณเองตองเรียนรู ดานการตลาด ทั้งออนไลนและออ ไลน 
เพื่อตอบสนองตอผูบริโภคไดทุกชองทาง ขบวนการโลจิสติกสก็เชนเดียวกัน มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
ผลไมสดใหมควบคูกับการจัดสงที่รวดเร็วใหถึงมือผูบริโภคเสมือนที่มารับประทานในสวนผลไมเอง
 สําหรับจังหวัดจันทบุรี มีสหกรณที่เข าร วมโครงการสนับสนุนการกระจายผลไมของสถาบัน
เกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 จํานวน 6 สหกรณ ประกอบดวย
 1.  สหกรณการเกษตรมะขาม จํากัด
 2.  สหกรณการเกษตรเมืองขลุง จํากัด
 3.  สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.จันทบุรี จํากัด 
 4.  สหกรณการเกษตรเขาคิช กู  จํากัด
 5.  สหกรณการเกษตรนายายอาม จํากัด
 และ 6. สหกรณกองทุนสวนยางบานอางคีรี จํากัด
 โดยสามารถรวบรวมและกระจายมังคุดของจังหวัดจันทบุรี เปนจํานวน 76.921 ตัน มูลคากวา
1.871 ลานบาท
 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ จะเห็นไดถึง
พลังสหกรณ พลังแหงความสามัคคี และการเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน ในการรวมกันเปนกระจายผลผลิตคุณภาพ
จากสหกรณตนทางถึงสหกรณปลายทาง ึ่งเปนหัวใจหลักของหลักการสหกรณ

พลังสหกรณไทยพลังขับเคลื่อนประเทศ

เลย/สงเสริมคุณภาพมะพราวแกว 
ระดับ 5 ดาว
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กระทรวงเกษตรฯ ประกาศตั้ง “มหาวิทยาลัยสหกรณ” เคลื่อนสูยุคดิจิทัล
หลังวิก ติการแพรระบาดของ COVID-19 เน่ืองในวันสหกรณสากล ครั้งที่ 97 
ึ่ งตรงกับวันที่ 4 กรก าคม 2563 ณ ศูนย การประชุมรัศนีแจ มจรัส 

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) ถนนพิชัยวา สหกรณมีความสําคัญอยางยิ่งตอประเทศเพราะเปน
ฐานรากเศรษฐกิจ และฐานชีวิตเกษตรกรจําเปนตองต่ืนรูและตื่นตัวตลอดเวลาในการปรับรูปแบบธุรกิจ
และการคาเพื่อรับมือกับวิถีชีวิตใหม (New Normal) ในยุคโควิดและยุคดิจิทัลที่มีเทคโนโลยีใหมเกิดขึ้น
อยางรวดเร็วจึงตองเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การผลิต การแปรรูป และการตลาด
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงมุงสงเสริมและสนับสนุนสหกรณในทุกดานโดยเ พาะดาน
การพัฒนาองคกรและสมาชิกของสหกรณโดยจะจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยสหกรณ” (Coop University) 
ในทุกภาคขณะน้ีอยู ระหวางการคัดเลือกมหาวิทยาลัยในทุกภูมิภาคและจะประกาศผลการคัดเลือก
ในวันที่16 สิงหาคม ึ่ง “มหาวิทยาลัยสหกรณ” เปนสวนหนึ่งของระบบ AIC ประเภทศูนยแหงความ
เปนเลิศมีหนาที่ในการวิจัยและพัฒนาองคความรู และอบรมบมเพาะผู นําและสมาชิกของสหกรณ 
เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้าโดยจะทํางานอยางใกลชิดกับสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยและชุมนุมสหกรณทั้ง 7 ประเภท
 นอกจากนี้ จะสนับสนุนสหกรณใหใชโมเดลการตลาด 2 มิติ (Double Merket) ในรูปแบบ
ออ ไลนเชื่อมออนไลน (Offline 2 online:O2O) เพ่ือขยายตลาดเพ่ิมรายไดใหสหกรณภายใตนโยบาย

 1

ตลาดนําการผลิตและนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ของดร.เ ลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชยตลาด” บนความรวมมือระหวางกระทรวงเกษตร
และกระทรวงพาณิชยเปนแกนรวมกับทุกภาคสวน “ชาวสหกรณรอมาหลายสิบปที่จะมีมหาวิทยาลัย
สหกรณ คราวนีฝนเปนจริงแลวในวันที่ 16 สิงหาคมปนี” นายอลงกรณ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรี
วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาว

 ผลิตสินคาที่มีความปลอดภัยและตลาดตองการ พรอมจับมือสรางเครือขาย
เพ่ือสรางชองทางตลาดผานส่ือออนไลน หวังสรางรายไดใหมั่นคง สามารถ

เลี้ยงดูครอบครัวได
 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมทั้ง
นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ลงพื้นที่ติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการ
นําลูกหลานเกษตรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร ในจังหวัดตราด โดยไดพบปะตัวแทนเกษตรกร
รุนใหมของจังหวัดตราดที่สมัครรวมโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน  จํานวน 5 ราย เพื่อสํารวจ
และสอบถามความตองการ มีการแลกเปล่ียนพูดคุยกับตัวแทนเกษตรกร สวนใหญเห็นวาโครงการน้ีเปน
เรื่องที่ดีที่ไดชวยตอยอดอาชีพการเกษตรใหกับคนรุนใหมและสนใจกลับมาทําเกษตรผสมผสานและเกษตร
อินทรีย สิ่งที่ตองการคืออยากใหภาครัฐชวยสนันสนุนเรื่องการแปรูปเปนผลิตภัณ ตาง ๆ และหาชองทาง
ตลาดมารองรับ โดยจะนําขอมูลกลับไปวางแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรใหกับคนรุนใหมที่มีความสนใจ
และรักในอาชีพการทําเกษตร ไดใชประโยชนในท่ีดินของพอแมมาสรางอาชีพใหที่มั่นคงและมีรายได
พอเพียงสําหรับเลี้ยงครอบครัว 
 รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยวา โครงการนาํลกูหลานเกษตรกลบับาน 
สานตออาชีพการเกษตร จะสนับสนุนใหคนรุนใหมไดกลับสูถิ่นฐานบานเกิดไดกลับบานอยูกับครอบครัว 
และสานตออาชีพการเกษตรของพอแม และนําเทคโนโลยีตาง ๆ พัฒนากระบวนการผลิตการแปรรูป
เพื่อเพ่ิมมูลคาและการตลาด มีการวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาด เนนทํานอย
แตไดมาก ตนทุนการผลิตตํ่า แตไดผลกําไรท่ีคุมคาและเนนการใหมีการทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
โดยจะสนับสนุนใหสหกรณในพ้ืนที่เขามาเปนพี่เลี้ยงคอยดูแลแนะนําอาชีพ ใหคนเหลานี้ ึ่งหลังจาก
เปดรับสมัครโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร เมื่อวันที่ 1-31 มกราคม 
2563 มีผูสมัครเขารวมโครงการจากทั่วประเทศ 7,559 ราย และมีสหกรณเขารวมโครงการ 680 สหกรณ  

รมช.มนญัญา เยี่ยมเกษตรกรรุนใหมในโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน

 “ในวันนีการลงพืนที่เยี่ยมชมพืนท่ีการทําเกษตรของเกษตรกรรุนใหม ทําใหเหนไดชัดเลยวา 
แตละคนมีความตังใจมุงมั่นในการทําการเกษตร ยกตัวอยาง นายสราวุ ิ ไกรสมุทร อายุ 40 ป ึ่งเปน
ผูสมัครเขารวมโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน  เรียนจบดานชาง และไดไปคุมงานกอสราง
ที่กรุงเทพ  ขณะท่ีครอบครัวของเขาทําสวนผลไม แตกหยุดทําไปนานแลว แตเมื่อเขาเหนโครงการ
นําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน  กมีความสนใจที่จะกลับมาอยูกับครอบครัวและนําท่ีดินของพอแม
ประมาณ 8 ไร มาปรับสภาพใหม เพื่อทําเกษตรแบบผสมผสาน ขณะนีไดเริ่มปลูกตนทุเรียนไว  และตังใจ
จะปลูกทุเรียนพันธุพืนบานและพันธุหายากอีกประมาณ 37 สายพันธุ เพื่อใหเปนแหลงรวบรวมทุเรียน
ของจังหวัดตราด รวมทังจะปลูกขาวไรในรองทุเรียนดวย และยังมีเคร่ืองสีขาวขนาดเลก และเนนทํา
เกษตรแบบอินทรียไมใชสารเคมี มีการทํานําหมักและปุยไวใชเอง ในอนาคตยังไดวางแผนจะทําราน
กาแฟเลก  ในสวน เปนแบบทองเท่ียวเชิงเกษตร เพื่อเปดใหคนไดมาเท่ียวและชมสวนของเขาดวย 
สิ่งนีเปนแรงสําคัญและเปนตัวอยางท่ีตองผลักดันทําใหสําเรจ” รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ กลาว
 ดานนายสราวุฒิ ไกรสมุทร ตัวแทนเกษตรกรรุนใหม กลาววา ตนมีความต้ังใจจะกลับมาอยูบาน                              
และทําเกษตรบนที่ดินของครอบครัว ขณะนี้ไดมีการพัฒนาปรับสภาพพื้นที่เพื่อวางแผนปลูกพืชผล
ที่สามารถเก็บขายไดทั้งป และจะทําเกษตรแบบปลอดภัยไมใชสารเคมี จะเปนสิ่งท่ีดีกับตนเองและ
ผูที่ ื้อผลผลิตของสวนแหงนี้ไปบริโภค ึ่งตองทําแบบตั้งใจเพื่อใหเกิดความยั่งยืนและตอเนื่อง พรอมท้ัง
จะสรางเครือขายกับเกษตรกรรายอื่น ๆ ในจังหวัดตราดเพื่อชวยเหลือและแบงปนองคความรู และ
ตลาดรวมกัน อยากใหทุกคนมารวมกันทํา พรอมใชสื่อออนไลนเปนชองทางในการสรางตลาดเพื่อใหคน
ทั่วไปรูจักและมีความสนใจผลผลิตจากกลุมเกษตรกรรุนใหมเหลานี้มากยิ่งขึ้นในอนาคต
 สําหรับจังหวัดตราด มีเกษตรกรรุนใหมสนใจเขารวมโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน  
จํานวน 23 คน ึ่งสวนใหญเปนพนักงานบริษัทหรืออาชีพรับจางทั่วไป สนใจจะกลับมาทําเกษตรและใชที่ดิน
ของครอบครัวที่มีอยูใหเกิดประโยชน สรางอาชีพและสานตออาชีพการเกษตรเล้ียงพอแมและครอบครัว 
ขณะน้ีเจาหนาที่สํานักงานสหกรณจังหวัดตราดไดติดตอผูสมัครเขารวมโครงการและไดออกเย่ียมเยียน
สํารวจความตองการความรู ของผู สมัครแลว พบวามีความตองการใหมีการอบรมถายทอดความรู 
ในสาขาตาง ๆ เรียงตามลําดับความสนใจ ไดแก เกษตรผสมผสานเกษตรอินทรียเทคโนโลยีการเกษตร 
เกษตรอัจ ริยะ เกษตรแมนยําการปรับปรุงการผลิตการเกษตร ทักษะการเกษตร และการบริหารจัดการ
ธุรกิจการเกษตร เปนตน
 โครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน  มุ งหวังใหคนรุ นใหมไดกลับมาอยู กับครอบครัว
มาสืบสานอาชีพทําการเกษตร ึ่งกรมสงเสริมสหกรณจะเขามาดูแลและรวมกับสหกรณในพื้นที่ชวยวางแผน
เพื่อพัฒนาอาชีพตามความตองการ โดยมีหนวยงานภาคีตาง ๆ ทั้งหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และหนวยงานภายนอกเขามาชวยถายทอดองคความรู ที่เปนประโยชนแกเกษตรกร และคาดหวังวา
คนรุนใหมเหลานี้จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรใหเจริญกาวหนา และเขามาเปนสวนหนึ่ง
ของผูนําหรือผูบริหารสหกรณการเกษตรในแตละจังหวัด นําความรูความสามารถมาชวยพัฒนาและดูแล
สหกรณใหเปนองคกรที่เขมแข็งและเปนที่พึ่งพาของเกษตรกรและคนในชุมชนได
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