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อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ที่ร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส. จ�ากัด น�าร่องในรูปแบบซูเปอร์
มาร์เก็ตสหกรณ์ เดินหน้าพัฒนาร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นจุดจ�าหน่ายสินค้าคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
จับมือขบวนการสหกรณ์เชื่อมโยงกัน แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย กระจายถึงมือ 
ผู้บริโภค พร้อมรุกตลาดออนไลน์กระจายสินค้าผ่านเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ
 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์  
ณ ร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส. จ�ากัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส�านักงานใหญ่ เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ

ร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส. จ�ากัด น�าร่องรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
ในเขตบางเขน กรุงเทพฯ เปิดพื้นที่จ�าหน่ายผลผลิตการเกษตร
ของสมาชิกสหกรณ์จากทั่วประเทศพร้อมรุกตลาดออนไลน์
กระจายสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์ผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค
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ขบวนการสหกรณ์จัดงาน
วันออมแห่งชาติ ประจ�าปี 2563
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สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมกับ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 
(ชสอ.) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย 
จ�ากัด (ชสค.)  บริษัทสหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 
และสหกรณ์ทั่วประเทศ จัดงานวันออมแห่งชาติ 
ประจ�าปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับ
สมาชิกสหกรณ์ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน 
ทั่วไป

สมาชิกสหกรณ์จังหวัดพิจิตรปลูกข้าวโพดหวาน 
ก�าไรเฉียด 2 หมื่น/ไร่ เตรียมขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  กล่าวระหว่าง 
การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม 
การปลูกข้าวโพดหวานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ ่ม
เกษตรกร ที่สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จ�ากัด จังหวัดพิจิตร ว่าเป็นการ 
ติดตามโครงการภายหลังที่ตัวแทนสหกรณ์ประสงค์เข้าร่วมโครงการและ 
ได้รับแจกเมล็ดพันธุ ์ข้าวโพดหวานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทดลองปลูก
ตั้งแต่ 7 มิ.ย 2563

อ่ำนต่อหน้ำ 17

ดันนิคมสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ 10 จังหวัด 
ผลิตพืชผักปลอดภัยป้อนตลาด 
สร้างรายได้ครัวเรือนละ 150,000 บาท/ปี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ยกระดับการผลิตเกษตรอินทรีย ์ในนิคมสหกรณ์ 
ทั่วประเทศ เริ่มปีนี้ในสหกรณ์นิคม 15 แห่ง ใน 10 จังหวัด จัดเงินอุดหนุนสร้าง
โรงเรือนพร้อมระบบน�้ารายละ 35,000 บาท พร้อมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้
เกษตรอินทรีย์เข้มข้นเพื่อให้ผลผลิตได้มาตรฐาน  ตั้งเป้าสร้างเครือข่ายนิคม
ผักปลอดภัยป้อนในตลาดพื้นที่ สถานที่ราชการ โรงพยาบาลและตลาด 
โมเดิร์นเทรด หลังทดลองสมาชิกรายได้เพิ่ม 150,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เปิดเผยว่า 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เห็นความส�าคัญในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์  
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู ้ด้านการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน
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	 นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 ประธานคณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	
(สสท.)	 บรรยายพิเศษในโครงการอบรม	 หลักสูตร	“รู้เท่าทันบัญชีสหกรณ์ในยุค 5G”	 ซึ่งจัดโดยสันนิบาต
สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	ณ	 โรงแรมเกียรตินคร	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 พร้อมกันนี้ 
ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดอบรมให้กับนายสุรินทร์	 ขวัญทอง	 ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช	 จ�านวน	 100,000	 บาท	 มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ	 150	 คน	 อนึ่ง	 ได้รับเกียรติ 
จากนายชาตร	ีเกตุเรน	สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรม	เป็นประธานในพิธีเปิด	

บรรยายสหกรณ์ยุค 5G

	 นายประเมศวร ์ 	 อินทรชุมนุม	 ประธาน 
คณะกรรมการด� า เนินการสันนิบาตสหกรณ ์ 
แห ่ งประ เทศไทย	 (สสท . ) 	 เข ้ าร ่ วมประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์	(คพช.)	ครั้งที	่2/2563	
ณ	 ห ้องประชุม	 134–135	 กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	 ถนนราชด�าเนินนอก	 กรุงเทพฯ	 
ในการนี้มีนางสาวมนัญญา	 ไทยเศรษฐ์	 รัฐมนตรี 
ช ่ ว ย ว ่ า ก า ร ก ร ะท ร ว ง เ กษต รและสหก รณ ์ 

ประชุม คพช. ครั้งที่ 2/2563

	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสันนิบาต
สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		 จัดโครงการอบรม		 หลักสูตร		
“เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการด�าเนินการและฝ่ายจัดการ
สหกรณ์”	 ประจ�าปีงบประมาณ		 พ.ศ.	 2563		 ณ		 โรงแรม 
เรือนชบา		 อ�าเภอเมือง		 จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์		 โดยมี 
นายประวัติ		 แดงบรรจง		 สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		 
เป็นประธานในพิธีเปิด		
	 ทั้งนี้		 นายยอดฉัตร		 วงศ์ละม่อม		 กรรมการสันนิบาต
สหกรณ์	ฯ		 ได้กล่าวถึงแนวทางการด�าเนินงานของสันนิบาต 
สหกรณ์ฯ	 ให้แก่ผูเ้ข้ารบัการอบรมได้รบัทราบ		พร้อมเป็นผูแ้ทน
มอบเงินอุดหนุนแก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จ�านวน		89,000	บาท

เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ
ด�าเนนิการและฝ่ายจัดการสหกรณ์

เป็นประธานในการประชุม	 โดยมีประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ	 อธิบดีกรมส่งเสริม 
สหกรณ์	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
เข้าร่วมประชุม	
	 นายพิเชษฐ์	 วิริยะพาหะ	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 รายงานผลการด�าเนินการช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับสมาชิกสหกรณ์ภายใต้สถานการณ์โควิด–19	ได้แก	่การออกมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท	 ทั้งการช่วยเหลือ
ด้านหนี้สินของสมาชิก	 การช่วยเหลือด้านสุขอนามัยขอสมาชิกและชุมชนสหกรณ์	 การช่วยเหลือและบรรเทา
ผลกระทบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	 โดยการขยายเวลาการช�าระหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ	์ การด�าเนินการ
ขอความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 พิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
เพื่อผ่อนปรนและบรรเทาความเดือดร้อนและหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 นอกจากนี้ 
ยังมีนโยบายในการขยายช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ไปสู่ผู้บริโภค	 ด้วยการเปิดให้สั่งซื้อ
สินค้าผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น	 Co–op	 Click	 รวมทั้งมีการพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ	์และให้ค�าวินิจฉัยเรื่องต่าง	ๆ	ของสหกรณ์	ในการก�ากับและส่งเสริมสหกรณ์
ตามอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาต	ิ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 2542	
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
	 อนึ่ง	 ดร.ปัณฐวิชญ์	 มุ ่งสมัครศรีกุล	 ผู้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ได้น�าเสนอ 
เชิงนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้คณะกรรมการ	คพช.	ก�าหนดเป็นนโยบายเพื่อการพัฒนา
ประกอบด้วย	 ประเด็นที่	 1	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสหกรณ์	 ประเด็นที่	 2	 ยกระดับศักยภาพ 
ของสหกรณ์ให้เป็นกลไกทางเศรษฐกิจของชุมชน	 ประเด็นที่	 3	 ส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นสถาบันการเงิน 
ของชุมชน	ประเด็นที่	4	พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในขบวนการสหกรณ์	ประเด็นที่	5	ปรับปรุง
กฎหมายให้เอื้อต่อการพัฒนาสหกรณ์	 ซึ่งที่ประชุมให้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หารือและปรับนโยบายให้เข้ากับแผนพัฒนาสหกรณ์ที่ก�าลังด�าเนินการอยู ่และน�าเสนอในการประชุม 
ครั้งต่อไป

	 สันนิบาตสหกร์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	 โดยนายวิฑูรย์	 แนวพานิช	 กรรมการด�าเนินการฯ	 ร่วมงาน 
เปิดโครงการและบรรยายพิเศษในโครงการอบรม	“ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน”	 (หลักสูตร	 1)	 
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	 9–11	 กันยายน	 2563	 โดยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ณ	 โรงแรมนิภา	 
การ์เด ้นท์	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ในการนี้ได ้มอบเงินสนับสนันการจัดโครงการให้แก่ 
นายวีระศักดิ์	 ศรีบุรุษ	 ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสุราฎร์ธานี	 จ�านวน	 96,000	 บาท	 
อนึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจากนายไพฑูรย์	ชนะชู	สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธาน	ีเป็นประธานในพิธีเปิด

อบรมผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ขั้นพื้นฐาน สุราษฎร์ธานี
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บรรณำธิกำร
กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โอออป นิวส์ : ที่ปรึกษา	นายปรเมศวร์	อินทรชุมนุม		พลต�ารวจโทวิโรจน์	สัตยสัณห์สกุล	นางมณีพรรณ	โคตรบุตร	นายนพดล	วรมานะกุล

 บรรณาธิการ ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา ดร.ปัณฐวิชญ์	 มุ่งสมัครศรีกุล  หัวหน้ากองบรรณาธิการ	 นางสาวกุญช์ญาณ์	 บุญทรัพย์เลิศดี	  กองบรรณาธิการ นายศราวุธ	 บุตมะ	 นายวีระวัฒน์	 วิถีแมน	 

นายเวริกา	ค�าถาถิรกุล	  บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ นายกมลศักดิ์	นันตา

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

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

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

	 นางมณีพรรณ	โคตรบุตร	รองประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	(สสท.)	เป็นประธานฯ	ในการประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมสหกรณ์	 (ในคณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ	 ชุดที่	 25)	 โดยมีการประชุมในเรื่องของการก่อสร้างศูนย์สินค้า 
สหกรณ์ไทย	 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์เด่นประจ�าจังหวัด	 การพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารฝึกอบรมและวิชาการ 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 สรุปผลการจัดโครงการคณะกรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ/ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์เพื่อประชุมหารือ 
ร่วมกับสหกรณ์จังหวัด	สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด	และพบปะสหกรณ์สมาชิก	4	ภาค	
	 ทั้งนี้ 	 นางมณีพรรณ	 โคตรบุตรพร ้อมด้วยกรรมการ	 สสท.	 และเจ ้าหน้าที่ 	 สสท.	 ได ้มอบกระเช ้าแสดงความยินดี 
กับคุณสุนารี	 มีทรัพย์	 ในโอกาสได้รับเลือกตั้ง	 เป็นประธานกรรมการด�าเนินการชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด 
และเป็นกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยโดยต�าแหน่ง	ณ	ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส	6	ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส	
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	ถนนพิชัย	กรุงเทพฯ

ประชุมคณะอนกุรรมการส่งเสริมสหกรณ์

 

  

	 นายปรเมศวร ์	 อินทรชุมนุม	 ประธานคณะกรรมการด�าเนินการ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	 บรรยายพิเศษในโครงการอบรม	
กฎหมายสหกรณ์ที่ผู ้บริหารสหกรณ์ควรรู ้ 	 ซึ่ งจัดโดยสันนิบาตสหกรณ์ 
จังหวัดชุมพร	ณ	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร	 จ�ากัด	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดชุมพร	
พร้อมกันนี้ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดอบรมให้แก่นายสุรินทร์ 	 ทองน้อย	
ประธานคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชุมพร	จ�านวน	41,000	บาท	
	 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายกรวุฒิ	 จิรพงษ์	 รักษาการแทนสหกรณ์
จังหวัดชุมพร	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม	 และมีผู้เข้าร่วมโครงการ
อบรมประกอบด้วยประธานกรรมการ	 ผู ้จัดการและเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ 
ทั้ง	 7	 ประเภท	 ในจังหวัดชุมพร	 รวมจ�านวน	 63	 สหกรณ์	 จ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น	95	คน

สสจ.ชุมพร
จัดอบรมกฎหมาย

	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	 จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมและมอบ
วุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการนักบริหารสหกรณ	์หลักสูตร	“การเงินการบัญชี 
และการบริหาร ส�าหรับกรรมการด�าเนินการและผู้จัดการสหกรณ์”	 รุ่นที่	 5	 โดยมี 
นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 ประธานกรรมการด�าเนินการฯ	 เป็นประธานพิธีปิดโครงการ 
ฝึกอบรมฯ	 ในส่วนพิธีมอบวุฒิบัตรโดย	 ดร.ปัณฐวิชญ์	 มุ ่งสมัครศรีกุล	 ผู ้อ�านวยการ	 
เป็นผู ้มอบวุฒิบัตรให้กับผู ้ผ่านการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว	 ซึ่งโครงการฯ	 จัดขึ้น 
ณ	 ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส	 น.ม.ส.	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ

อบรมการเงิน การบัญชี และการบริหาร



ประจำ�วันที่ 1 สิงห�คม - 30 กันย�ยน 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 3674

ผอ.สสท. ร่วมงานประชุมใหญ่ 
สสจ.สงขลา

สอ.เครือโรงพยาบาลพญาไท
และเปาโลจัดอบรมกฎหมาย

	 นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 ประธานกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	“กรอบโครงสร้างกฎหมายสหกรณ์”	 ในโครงการสัมมนาสมาชิกในหัวข้อ
เรื่องรู้เรื่อง “สหกรณ์ออมทรัพย์กับความมั่นคง และคุณภาพชีวิตของสมาชิก” จัดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์
เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล	 จ�ากัด	ณ	ห้องประชุมชั้น	 11	 โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน	 เขตพญาไท	
กรุงเทพฯ

	 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพังงา	 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร	 “เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ 
ด�าเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์”	ณ	โรงแรมภูงา	ต�าบลตากแดด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพังงา	ซึ่งโครงการนี้ 
ได้รับเงินสนับสนุนการจัดโครงการจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 เป็นเงินจ�านวน	 27,000	 บาท	 
และได้มอบหมายให้นายธีรุตม์	 ชูช ่วย	 หัวหน้าฝ ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร	 สันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทยมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมาย
	 อนึ่งโครงการนี้ได้รับเกียติจากนางปาริตชาต	 สุธาประดิษฐ์	 ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 มีนายบุญศักดิ์	 รมยพร	 ประธานสันนิบาต
สหกรณ์จังหวัดพังงากล่าวรายงาน	และมีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ	70	คน
	 นายบุญศักดิ์	 รมยพร	 ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพังงา	 กล่าวว่า	 “ตามพระราชบัญญัติสหกรณ	์
พ.ศ.	 2563	 และแก้ไขเพิ่มเติม	 คณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์เป็นผู้ด�าเนินกิจการและเป็นผู้แทน

สสจ.พังงา จัดอบรม “เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ
ด�าเนนิการและฝ่ายจัดการสหกรณ์”

สหกรณ ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก	 
ในการด�าเนินกิจการของสหกรณ์	 คณะกรรมการ
ด� า เนินการสหกรณ ์ 	 กรรมการหรือผู ้ จั ดการ 
ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ
และมติที่ประชุมใหญ่	 ทั้งนี้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์	 
จะต้องรับผิดร่วมกันในความเสียหายต่อสหกรณ์	 
ในกรณีแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ	 ไม่ปฏิบัติ
หน ้ าที่ ตามค� าสั่ งนายทะเบียนสหกรณ ์ 	 และ 
ด�าเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์หรือขอบเขต
แห่งการด�าเนินกิจการที่จะพึงด�าเนินการได้ของ
สหกรณ์	 แต่หากพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระท�าการ
อันเป ็น เหตุ ให ้ เกิดความเสียหายต ่อสหกรณ ์ 

หรือได้คัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ภายในสามวันนับแต่สิ้นสุด 
การประชุม”
	 นายบุญศักดิ์	 รมยพร	 กล่าวต่ออีกว่า	 “จังหวัดพังงาได้จัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพังงา 
เมื่อวันที่	 27	 กันยายน	 3562	 โดยมีสมาชิกจ�านวน	 35	 สหกรณ์	 ได้จัดท�าแผนด�าเนินงานสันนิบาตสหกรณ์
จังหวัดพังงา	 ประจ�าปี	 2562–2563	 และก�าหนดกิจกรรมให้ความส�าคัญในการที่จะพัฒนาศักยภาพ 
ของคณะกรรมการด�าเนินการ	 เพื่อที่จะด�าเนินกิจการสหกรณ์ภายใต้กฎหมาย	 วัตถุประสงค์ขอบเขต 
แห่งการด�าเนินกิจการที่จะพึงด�าเนินการได้ของสหกรณ์	 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาผลประโยชน์ 
ของสหกรณ์เป็นส�าคัญ	 กลุ่มเป้าหมายในการประชุมอบรมครั้งนี้	 ประกอบด้วยคณะกรรมการด�าเนินการ	 
และฝ่ายจัดการสหกรณ์	 จ�านวน	 70	 คน	 ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	 และวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู	้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย”

	 ดร.ปัณฐวิชญ์	มุ่งสมัครศรีกุล	ผู้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	(สสท.)	ร่วมงานประชุม
ใหญ่สามัญประจ�าปี	 2563	 และร่วมเสวนา	 “ขบวนการสหกรณ์ในสงขลากับการพัฒนาพร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลง”	 ของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสงขลา	 (สสจ.สงขลา)	 ณ	 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส	์ 
แอนด์	 รีสอร์ท	 อ�าเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 ในการนี้ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับสันนิบาตสหกรณ์ 
จังหวัดสงขลา	เป็นเงินจ�านวน	167,000	บาท
	 ในการนี้	 ดร.ปัณฐวิชญ์	 มุ่งสมัครศรีกุล	 ผู้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ได้แจ้งถึง 
การด�าเนินการบริหารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยภายใต้นโยบายของคณะกรรมการด�าเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ชุดที่	 25	 อีกทั้งได้แจ้งนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์	 
ที่ได้น�าเสนอกับคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ	์ (คพช.)	 เพื่อก�าหนดเป็นนโยบายเพื่อการพัฒนา	 ประกอบด้วย	
ประเด็นที่	 1	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสหกรณ์	 ประเด็นที่	 2	 ยกระดับศักยภาพของสหกรณ์ 
ให้เป็นกลไกทางเศรษฐกิจของชุมชน	 ประเด็นที่	 3	 ส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นสถาบันการเงินของชุมชน	 
ประเด็นที่	 4	 พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในขบวนการสหกรณ	์ ประเด็นที่	 5	 ปรับปรุงกฎหมาย 
ให ้ เอื้อต ่อการพัฒนาสหกรณ์ 	 และกล ่าวถึงบทบาทหน ้าที่ของ	 สสท.ที่มีต ่อขบวนการสหกรณ์ 
ที่มาของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดและความคืบหน้าในการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด	 อีกทั้งการแก้ไข
กฎหมายที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์โดยรวม	 โครงการนี้ได้รับเกียติจากนายนอรดีน	 เจะแล	 สหกรณ์ 
จังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด	 มีนายประมวล	 ศรีมะฆะ	 ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
กล่าวรายงาน

	 นายปรเมศวร์	 อินทรชุมมุม	 ประธานกรรมการฯ	 พร้อม	 ดร.ปัณฐวิชญ์	 มุ่งสมัครศรีกุล	 ผู้อ�านวยการ	
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	(สสท.)	ให้การต้อนรับนายราเชน	ตระกูลเวียง	หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม	่	
ในโอกาสเข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีที่นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 ได้เลื่อนต�าแหน่งเป็น	 ผู้ตรวจการ
อัยการ	ณ	 ห้องรับรอง	 ชั้น	 2	 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 เขตดุสิต	
กรุงเทพฯ

มอบกระเช้าแสดงความยินดี
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กตส.รับรางวัลการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  
สหกรณ์การเกษตรตะพานหิน จ�ากัด  

	 นายปัญญา	 น้อยมะลิวัน	 ต�าแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส	 และนางวรัชยา	 อินทรกองแก้ว	 
ต�าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการ	 สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ	์ 2	 ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดอุดรธาน	ี
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสหกรณ์การเกษตรทุ่งฝน	 จ�ากัด	 ครั้งที่	 42	 ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด	 31	 มีนาคม	
2563	ณ	หอประชุมองค์การบริหารส่วนต�าบลกุดค้า	ต�าบลทุ่งฝน	อ�าเภอทุ่งฝน	จังหวัดอุดรธาน	ีโดยสหกรณ์มีสมาชิก
คงเหลือ	ณ	 วันสิ้นปี	 จ�านวน	 1,244	 คน	 มีทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น	 92,833,974.49	 บาท	 มีการด�าเนินธุรกิจ	 4	 ด้าน	 
คือ	 ธุรกิจสินเชื่อ	 จัดหาสินค ้ามาจ�าหน่าย	 รวบรวมผลผลิต	 และรับฝากเงิน	 มีปริมาณธุรกิจรวมทั้งสิ้น 
63,739,840.03	บาท	และสหกรณ์มีก�าไรสุทธิส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด	ณ	31	มีนาคม	2563	จ�านวน	85,588.60	บาท

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีสหกรณ์
การเกษตรทุ่งฝน จ�ากัด

	 นางสาวไพรินทร์	 สุขเล็ก	 สหกรณ์จังหวัดพิจิตร	 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 สหกรณ์
การเกษตรตะพานหิน	จ�ากัด	ปีบัญชีสิ้นสุด	31	มีนาคม	2563	ณ	อาคารเอนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรตะพานหิน	
จ�ากัด	ต�าบลห้วยเกต	ุอ�าเภอตะพานหิน	จังหวัดพิจิตร	มีผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมจ�านวน	272	คน	จากผู้แทนสมาชิก
ทั้งหมด	290	คน	สหกรณ์การเกษตรตะพานหิน	จ�ากัด	มีทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น	401,371,108.84	บาท	มีรายได้ทั้งสิ้น		
349,135,319.79	 บาท	 ค่าใช้จ่ายการด�าเนินงานทั้งสิ้น	 341,410,119.02	 บาท	 ก�าไรสุทธิ	 7,725,200.77	 บาท	 
ได้จัดสรรก�าไรสุทธิเป็นเงินปันผลตามหุ้นร้อยละ	 4	 ของมูลค่าหุ้น	 และเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจสินเชื่อร้อยละ	 5 
เฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกตันละ	 150	 บาท	 เฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจจัดหาน�้ามันเชื้อเพลิง 
มาจ�าหน่าย	 ร้อยละ	 0.10	 เฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่ายสินค้าทั่วไปร้อยละ	 3	 เฉลี่ยคืน 
ตามส่วนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่ายสินค้าประเภทยาปราบศัตรูพืชร้อยละ	 5	 และผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ระดับดีเลิศ

	 นางสาวไพรินทร์	สุขเล็ก	สหกรณ์จังหวัดพิจิตร	มอบหมายให้
นายถนอม	 เพ็ชรล้อมทอง	 เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน
สถาบันการเงิน	 ชุมชนหนองโสน	 จ�ากัด	 ปีบัญชีสิ้นสุด	 31	 มีนาคม		
2563	ณ	วัดหนองโสน	ต�าบลหนองโสน	อ�าเภอสามง่าม	จังหวัดพิจิตร		
โดยมีนางสมัย	 วงศ์จะมาศ	 ประธานสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน
สถาบันการเงินชุมชนหนองโสน	 จ�ากัด	 เป็นประธานในการประชุม
ครั้งนี้	 มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมจ�านวน	 90	 คน	 จากสมาชิก
ทัง้หมด	139	คน	สหกรณ์มทีนุด�าเนนิงานทัง้สิน้	204,571,201.23	บาท	
มีรายได้ทั้งสิ้น	 242,601,448.34	 บาท	 ค่าใช้จ่ายการด�าเนินงาน 
ทั้งสิ้น	 240,755,746.79	 บาท	 ก�าไรสุทธิ	 1,845,701.55	 บาท 
ได้จัดสรรก�าไรสุทธิเป็นเงินปันผลตามหุ้นร้อยละ	 5	 ของมูลค่าหุ้น	
จัดสรรเป็นทุนสะสมตามข้อบังคับที่เหลือทุนส�ารองของสหกรณ	์ 
ร้อยละ	61.88%	ของก�าไรสุทธิ

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน
สถาบันการเงินชุมชนหนองโสน จ�ากัด

ศึกษาดูงาน
	 นายพงศธร	 ศรีชัย	 ผู ้อ�านวยการกลุ ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์	 น�าคณะครูและนักเรียน 
จากโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดพิษณุโลก	 รวม	 4	 โรงเรียน	 เข้าศึกษาดูงานรูปแบบ 
การด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรชาติตระการ	 จ�ากัด	 เพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนรู้งานสหกรณ์ 
และน�าองค์ความรู ้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียนต่อไป	 
โดยมีนายรู ้	 จันทะคุณ	 ประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรชาติตระการ	 จ�ากัด	 พร้อมคณะ 
ร่วมให้การต้อนรับ	ณ	สหกรณ์การเกษตรชาติตระการ	จ�ากัด	จังหวัดพิษณุโลก	

วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

	 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 น�าโดย	 นายโอภาส	 ทองยงค ์	 อธิบดี 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 พร้อมด้วยผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์	 เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลังครั้งที่	 6	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2562	 จัดขึ้น 
โดยกรมบัญชีกลาง	โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ	์ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ	 
ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	 ระดับด	ี
จากพลเอกประยุทธ ์ 	 จันทร ์ โอชา	 นายกรัฐมนตรี 	 ณ	 ตึกสันติ ไมตรี	 
ท�าเนียบรัฐบาล
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สหกรณ์นกัเรียนทัศนศึกษาดูงาน

	 นางวนิดา	 อามาตย์ทัศน์	 ผู ้อ�านวยการกลุ ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์	 
พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	 2	 ร่วมเป็นเกียรติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี	2562	ของสหกรณ์การเกษตรสร้างคอม	
	 นายยงยุทธ	 อุดมศักดิ์	 สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	 มอบหมายให้	 นางวนิดา	 
อามาตย์ทัศน์	 ผู้อ�านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ	์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์	 2	 ร่วมเป็นเกียรติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2562	 
ของสหกรณ์การเกษตรสร้างคอม	จ�ากัด	ครั้งที	่41	ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด	31	มีนาคม	
2563	 โดยสหกรณ์มีทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น	 65,120,011.07	 บาท	 ทุนเรือนหุ้น	
11,383,510.00	 บาท	 สหกรณ์มีก�าไรสุทธิ	 จ�านวน	 218,461.98	 บาท	 และ 
ได้จัดสรรก�าไรสุทธิตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 2542	 แก้ไขเพิ่มเติม	 
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2553	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที	่3)	พ.ศ.	2562

รมช.มนญัญา เปิดซูเปอร์มาเก็ต
สหกรณ์เมืองพังงา

	 นายยงยุทธ	 อุดมศักดิ์	 สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	 เป็นประธานเปิดโครงการ
ทัศนศึกษาของคณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน	 จ�านวน	 11	 โรงเรียน	 
ผู้เข้าร่วมโครงการ	 175	 คน	 ศึกษาดูงาน	ณ	 ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา 
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม	 มทบ	 24	 และศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน	 มูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่า	
จังหวัดอุดรธานี

สหประกันชีวิตร่วมสนับสนนุทุนการศึกษา สอ.นาวิกโยธิน

	 บริษัท	สหประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยนางรัชนีพร	พึงประสพ	รองกรรมการผู้จัดการ	ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก	
ของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน	 จ�ากัด	 (สอ.นย.)	 พร้อมร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา	 ร่วมกับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
ที่สหกรณ์ได้จัดสรรขึ้น	 โดยได้รับเกียรติจาก	 พลเรือโท	 รณรงค์	 สิทธินันทน์	 ผู้บัญชาการ	 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน	 เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดและร่วมมอบทุนการศึกษา	และให้โอวาทแก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์		ณ	ห้องประชุมนาวิกโยธิน	อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี
	 ส�าหรับในปี	2563	นี้สหกรณ์ได้จัดสรรทุนการศึกษา	จ�านวน	685	ทุน	รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	2,098,000	บาท	โดยแบ่งทุน
การศึกษาออกเป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 ทุนเรียนดี	 จ�านวน	 134	ทุน	 เป็นเงิน	 519,500	บาท	 และทุนส่งเสริมการศึกษาจ�านวน	 551	ทุน	 
เป็นเงิน	 1,569,500	 บาท	 ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้เป็นสหกรณ์ที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์สวัสดิการประกันชีวิตกับบริษัทสหประกันชีวิตด้วย	 
ทั้งนี้ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า	 2019	หรือ	 โควิด–19	 เพื่อความปลอดภัย
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

อบรมการแปรรูปสุกร 
	 นายทวีภัทร	 เหล่าบรรเทา	 สหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ	 เป็นประธาน 
ในพิธีเป ิดโครงการอบรมการแปรรูปสุกร	 วิธีการใช ้เครื่องมืออุปกรณ์ 
ในการแปรรูปเนื้อสัตว ์	 และเครื่องบรรจุภัณฑ์	 ประจ�าป ีงบประมาณ	 
พ.ศ.	 2563	 โดยมีสมาชิกสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรพนา	 จ�ากัด	 จ�านวน	 
20	 ราย	 เข ้าร ่วมการอบรม	 เพื่อให ้สมาชิกสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ	์ 
จากการแปรรูปเนื้อสุกรและการบรรจุภัณฑ์	 และเพิ่มปริมาณธุรกิจให้กับ
สหกรณ์	 ณ	 โครงการโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร	 โรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเนื้อสัตว์	อุทยานวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 นางสาวมนัญญา	 ไทยเศรษฐ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นประธานเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 
ในจังหวัดพังงา	ณ	 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า	 ธ.ก.ส.	 พังงา	 จ�ากัด	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดพังงา	 โดยมีนายวิศิษฐ	์ ศรีสุวรรณ์	 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์		นายธนะวิทย	์	ชูทอง	สหกรณ์จังหวัดพังงา	พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์	ให้การต้อนรับ
				 โครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์เป็นนโยบายที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริม
สหกรณ์พัฒนาสหกรณ์ระดับอ�าเภอ	 ให้เป็นจุดจ�าหน่ายสินค้าเกษตรของสหกรณ์ที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่าง	ๆ	 เช่น	ข้าวสาร	 เนื้อโคขุน	
นม	 ไข่ไก่	 ผักผลไม้	 สินค้าประมง	 และอาหารแปรรูป	 เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ 
ได้มากขึ้น	 ซึ่งจะช่วยผลักดันให้สหกรณ์	 เป็นศูนย์รวบรวมและจ�าหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ประชาชนในราคา 
ที่เป็นธรรม	โดยเปิดจ�าหน่ายสินค้าในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
	 ทั้งนี้	 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า	 ธ.ก.ส.พังงา	 จ�ากัด	 เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตรด�าเนินงานมาแล้ว	 
28	 ปี	 ปัจจุบันมีสมาชิก	 จ�านวน	 23,684	 คน	 มีทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น	 17	 ล้านบาท	 ด�าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย	 และรวบรวม
ผลผลิตจากสมาชิก	 ซึ่งสหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการตามนโยบายต่าง	 ๆ	 ของภาครัฐและเอกชนอย่างหลากหลายและในปี	 2563	 
ได้เข้าร่วมโครงการที่ส�าคัญเป็นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ คือ	 โครงการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบ 
ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์	 ที่ได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ผลการด�าเนินงานการจ�าหน่ายสินค้า	 ตั้งแต่ 
เข้าร่วมโครงการ	 (ตุลาคม	 2562–กรกฎาคม	 2563)	 มีมูลค่า	 22	 ล้านบาท	 เป็นการจ�าหน่ายสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 
และกระจายสินค้าในเครือข่ายสหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	ร้านค้าปลีก	และออกร้านธงฟ้าประชารัฐ
	 จากนั้น	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด	 จ�านวน	 2	 แห่ง	 
ได้แก่	 สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง	 จ�ากัด	 และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา	 จ�ากัด	 เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้กับคณะกรรมการ	 
ฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพังงา	 และเดินเยี่ยมชมสินค้าภายในซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์	 พร้อมให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์	 เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและชาวบ้านในพื้นที่	 ได้มาใช้บริการและเลือกซื้อสินค้า
จากซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
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ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  
สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน จ�ากัด

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
การด�าเนนิงานของกลุ่มเกษตรกร

ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
ท�าสวนป่าคลอก

	 รมช.มนัญญา	 รับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรป่าคลอก	 จังหวัดภูเก็ต	 มอบทุน
สนับสนุนเกษตรกรกลุ ่มถุงมือยาง	 และกลุ ่มแม่บ้านสมุนไพร	 พร้อมสนับสนุนการท�าเกษตรปลอดภัย 
เพื่อความยั่งยืน
	 นางสาวมนัญญา	 ไทยเศรษฐ์	 รัฐมนตรีช ่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 พร้อมด้วย 
นายวิศิษฐ์	 ศรีสุวรรณ์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต	 พบปะกลุ ่มเกษตรกร 
ท�าสวนป่าคลอก	 จังหวัดภูเก็ต	 รับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกร	 พร้อมมอบทุนสนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกรจ�านวน	 2	 กลุ่ม	 แก่กลุ่มถุงมือยางพารา	 และกลุ่มแม่บ้านสมุนไพร	 จากนั้นได้รับชมการสาธิต 
ท�ายาหม่องสมุนไพร	 การผลิตถุงมือยาง	 ชมผักปลอดสารพิษของกลุ่มสมาชิก	 ผลิตภัณฑ์จากศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง	 กลุ่มเพ้นท์ผ้าถุงลูกปัด	 และร่วมประกอบอาหารกับกลุ่มแม่บ้าน	 2	 เมนู	 คือ	 น�้าพริก 
ปลาฉิ้งฉ้าง	และผักเหมียงผัดไข่
	 นายวันทา	ภุมรารสสุคนธ	์ประธานกลุ่มเกษตรกรท�าสวนป่าคลอก	ได้รายงานปัญหาและความต้องการ
ของเกษตรกรว่า	 จากสถานการณ์	 COVID–19	 ส่งผลให้ลูกหลานของสมาชิกหลายรายตกงาน	 ขาดรายได้ 
และต้องกลับภูมิล�าเนา	 ท�าให้รายได้ในครอบครัวลดลง	 แต่ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มขึ้น	 ในส่วนของกลุ่ม
เกษตรกรได้ช่วยเหลือสมาชิกในการจัดหาเมล็ดพันธุ ์ผัก	 พันธุ ์กล้าผลไม้ต่าง	 ๆ	 เพื่อให้สมาชิกสามารถ 
สร้างรายได	้พึ่งพาตนเอง	อีกทั้งยังพักช�าระหนี้	และลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิก
	 ส�าหรับแผนพัฒนากลุ ่มเกษตรกรท�าสวนป่าคลอกในอนาคต	 มีแผนจะปรับปรุงอาคารสถานที่ 
เพื่อเป็นศูนย์รวมผลิตผลด้านการเกษตรจากสมาชิก	 และศูนย์รวมสินค้าแปรรูปจากยางพาราเพื่อจ�าหน่าย	
เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับสมาชิกและสถาบันกลุ่มเกษตรกรต่อไป
	 ทั้งนี้	 กลุ ่มเกษตรกรท�าสวนป่าคลอก	 ก่อตั้งมากว่า	 60	 ปี	 มีความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งให้แก่ 
สมาชิก	 ด�าเนินธุรกิจจ�านวน	 5	 ธุรกิจ	 ได้แก่	 ธุรกิจสินเชื่อ	 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย	 โดยจัดตั้ง 
ตลาดพอเพียง	 เพื่อให้สมาชิกได้น�าผลผลิตทางการเกษตรมาจ�าหน่าย	 ธุรกิจรวบรวมผลิตผล	 ธุรกิจแปรรูป 
น�้ายางสด	 รวบรวมน�้ายางดิบจากสมาชิกทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี	 แล้วน�ามาแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบชั้นด	ี
และธุรกิจรับฝากเงิน	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รวมตัวกันด�าเนินกิจกรรมร่วมกัน	 ช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ	รวมถึงส่งเสริมความรู้และเผยแพร่วิชาการเกษตรแก่เกษตรกรด้วย

	 นายสุทัน	 หล้าแก้ว	 ผู้อ�านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมคณะ	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพการด�าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเลย	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 ให้แก่ 
กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย	 จ�านวน	 4	 กลุ่ม	 ประกอบด้วย	 1.	 กลุ่มเกษตรกรท�าไร่ภูกระดึง	 2.	 กลุ่มเกษตรกร 
ท�าไร่ห้วยสีเสียด	 3.	 กลุ่มเกษตรกร	 กยท.ท�าสวนยางบ้านสูบ	 4.	 กลุ่มเกษตรกรท�าไร่นาด้วง	 เพื่อสร้างความ 
เข ้มแข็งแก่กลุ ่มเกษตรกรโดยเน้นการมีส ่วนร่วมของสมาชิกฯ	 การท�าแผนธุรกิจ	 แผนการพัฒนา 
การด�าเนินงาน	การด�าเนินกิจกรรม	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ	และพัฒนาให้กลุ่มเกษตรกร
มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง	ณ	ห้องประชุมส�านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

	 นางสาวไพรินทร์	 สุขเล็ก	 สหกรณ์จังหวัดพิจิตร	 พร้อมด้วยนายถนอม	 เพ็ชรล้อมทอง	 เจ้าพนักงาน 
ส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส	เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีสหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน	จ�ากัด	ปีบัญชีสิ้นสุด	
31	มีนาคม	2563	ที่ท�าการสหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน	จ�ากัด	หมู่	1	ต�าบลวังทรายพูน	อ�าเภอวังทรายพูน	
จังหวัดพิจิตร	 ได ้รับเกียรติจากท ่านภูดิท	 อินสุวรรณ์	 สส.พิจิตร	 เขต	 2	 เป ็นประธานในครั้ งนี้ 
มีสมาชิกเข้าประชุมจ�านวน	 266	 คน	 จากสมาชิกทั้งหมด	 672	 คน	 สหกรณ์มีทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น 
243,533,049.09	 บาท	 มีรายได้ทั้งสิ้น	 350,754,852.03	 บาท	 ค่าใช ้จ ่ายการด�าเนินงานทั้งสิ้น 
346,117,791.22	 บาท	 ก�าไรสุทธิ	 4,637,060.81	 บาท	 ได้จัดสรรก�าไรสุทธิตามข้อบังคับเป็นเงินปันผล 
ตามหุ ้นร ้อยละ	 5	 ของมูลค่าหุ ้น	 เงินเฉลี่ยคืนสินค้าอุปโภค	 และเคมีเกษตร	 ร้อยละ	 2	 เงินเฉลี่ย	 
สินค้าปุ๋ย	 ข้าวสาร	 กระสอบละ	 3	 บาท	 เงินเฉลี่ยคืน	 โครงการรวบรวมข้าวเปลือกเกวียนละ	 50	 บาท	 
และทุนต่าง	 ๆ	 ที่เหลือทุนส�ารองของสหกรณ์	 ร้อยละ	 53.50%	 ของก�าไรสุทธิ	 พร้อมทั้งร่วมแจกของรางวัล 
และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ	 สมาชิกเกษตรกร	 หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID–19)

	 นางปารณีย์	 ลมกิ่ง	 สหกรณ์จังหวัดนครปฐม	 เป็นประธานการประชุม	 การจัดท�ารายงานผลการแนะน�าส่งเสริม	
พัฒนาและก�ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 และแผนการแนะน�าส่งเสริม	 พัฒนา 
และก�ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ	์
ศักยภาพ	ฐานทางการเงิน	ผลการจัดมาตรฐานของสหกรณ์และกลุ่ม	การจัดชั้นสหกรณ์	ข้อบกพร่อง	การขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐ	 และผลการประเมินธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม	 
เพื่อจัดท�ารายงานผลการแนะน�าส่งเสริม	พัฒนาและก�ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	
และแผนการแนะน�าส่งเสริม	 พัฒนาและก�ากับดูแลสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 
ณ	ห้องประชุมส�านักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

วิเคราะห์ศักยภาพด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม

	 นายสหพล	 สังข์เมฆ	 กรรมการผู ้จัดการ	 บริษัท	 สหประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน) 
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ	 นายพิภพ	 ช�านิวิกัยพงศ์	 ประธานฯ	 สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 จ�ากัด	 (สอ.ส�านักงาน	
ป.ป.ส.)	 ในการจัดสวัสดิการประกันชีวิตให้กับสมาชิกของสหกรณ์	 โดยมีนายสุพจน์	 อุปลา	
กรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ฯ	 และคณะเจ้าหน้าที่	 บริษัทฯ	 ร่วมเป็นสักขีพยาน	ณ	 สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	จ�ากัด	

ลงนามความร่วมมือ 
กับสอ.ส�านกังาน ป.ป.ส.
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	 นางสาวมนัญญา	 ไทยเศรษฐ์	 รัฐมนตรีช ่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 พร้อมด้วย 
นายพิเชษฐ์	 วิริยะพาหะ	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 และคณะผู้บริหาร	 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการน�าร่อง 
การน�ายางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน	 (Kick	 off)	 พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตเสาหลักน�าทางยางธรรมชาติ	 และกระบวนการผลิตแผ่นยางธรรมชาติหุ้มแบริเออร	์
เป็นอุปกรณ์ด้านการจราจรที่พร้อมส�าหรับน�าไปติดตั้งบนถนน	 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน	 
ภายใต้แนวคิด	“ยางพาราไทย เพิ่มความปลอดภัยในทุกเส้นทาง”	 ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในนโยบายส่งเสริม 
การใช้ยางพาราในภาครัฐ	 โดยความร่วมมือของกระทรวงคมนาคม	 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางมีศักยภาพในการผลิตเสาหลักน�าทางยางธรรมชาต	ิ 
(Rubber	Guide	Post	:	RGP)	และผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบก�าแพงคอนกรีต	(Rubber	Fender	Barrier	:	
RFB)	 เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตยางพารา	 ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร	 และช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศให้มีมั่นคง	 รวมทั้งน�ามาใช้อ�านวยความสะดวกด้านงานจราจร 
เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางท้องถนน	 ณ	 ทางหลวงหมายเลข	 3249	 ตอนเขาไร่ยา–แพร่งขาหยั่ง 
อ�าเภอเมือง	จังหวัดจันทบุรี

	 นางสาวมนัญญา	 ไทยเศรษฐ์	 รัฐมนตรีช ่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 พร้อมด้วย 
นายพิเชษฐ์	 วิริยะพาหะ	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 และคณะ	 เยี่ยมชมนิทรรศการความก้าวหน้านโยบาย 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ด�าเนินการในพื้นที่จังหวัดระยอง	 ได้แก่	 โครงการสนับสนุนการกระจาย
ผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด–19	 โครงการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ 
ร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์	 ผลักดันให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจ�าหน่ายผลผลิต 
ที่มีคุณภาพแก่ประชาชนในราคาที่เป็นธรรมอย่างทั่วถึง	 ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์	 ตามแนวคิด	 
“สด สะอาด ปลอดภัย”	 Fresh	 From	 Farm	 by	 Co–op	 สดจากฟาร์มถึงมือคุณ	 โครงการน�าลูกหลาน
เกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร	 โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์	 โครงการเกษตรอินทรีย	์ 
และการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง	ณ	สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร	์จ�ากัด	จังหวัดระยอง

เยี่ยมชมนิทรรศการความก้าวหน้านโยบาย
ของกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่จังหวัดระยอง

	 นายวิศิษฐ์	 ศรีสุวรรณ์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรบ้านน�้าเป็น	 จ�ากัด	 ต�าบลน�้าเป็น	 
อ�าเภอเขาชะเมา	 จังหวัดระยอง	 เพื่อรับฟังแนวทางการด�าเนินธุรกิจ	 ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน	 และสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐ
สนับสนุน	 ส�าหรับสหกรณ์ดังกล่าว	 จดทะเบียนจัดตั้ง	 เมื่อวันที่	 9	 มกราคม	 2556	 ในชื่อสหกรณ์บริการบ้านน�้าเป็น	 จ�ากัด	 มีสมาชิก 
แรกเข้า	97	คน	ทุนเรือนหุ้น	1,223,700	บาท	และได้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนเป็น	สหกรณ์การเกษตรบ้านน�้าเป็น	จ�ากัด	เพื่อให้เหมาะสม
กับสภาพท้องที่ด�าเนินงาน	 ซึ่งเป็นพื้นที่ท�าการเกษตรเมื่อวันที่	 17	 ธันวาคม	 2557	 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น	 359	 คน	 ทุนด�าเนินงาน	 
ณ	30	มิถุนายน	2562	จ�านวน	43	ล้านบาทเศษ	โดยสหกรณ	์ขอให้กรมฯ	สนับสนุนงบประมาณ	เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างอาคารรวบรวม
และจ�าหน่ายมังคุดคุณภาพ	 และอุปกรณ์การรวบรวม	 ประมาณ	 9	 ล้านบาทเศษ	 เพื่อให้การรวบรวมผลไม้	 เป็นไปได้อย่างสะดวก	 
มีปริมาณเพิ่มขึ้น	และเป็นการสนองต่อนโยบายการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอ�าเภอ	ซึ่งสหกรณ์เป็นสหกรณ์
หลักระดับอ�าเภอของอ�าเภอเขาชะเมาด้วย	โดยสหกรณ์	มีการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร	3	ชนิด	ได้แก่	มังคุด	ทุเรียน	และยางก้อน
ถ้วย	 (ข้อมูล	 ณ	 วันที่	 1	 กรกฎาคม	 2561–30	 มิถุนายน	 2562)	 รวบรวมมังคุด	 42	 ตัน	 มูลค่า	 1.8	 ล้านบาทเศษทุเรียน	 2	 ตัน 
มูลค่า	 2	 แสนบาทเศษ	 และยางก้อนถ้วยกว่า	 200	 ตัน	 มูลค่า	 5.6	 ล้านบาท	 จากนั้นได้เยี่ยมชมสวนผลไม้ของสมาชิกสหกรณ์	 โดยมี 
นายธ�ารง	ยั่งยืน	ประธานกรรมการ	คณะกรรมการ	และฝ่ายจัดการ	ให้การต้อนรับ

เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรบ้านน�้าเป็น จ�ากัด

เชื่อมโยงเครือข่าย
ซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์

ในเขตกรุงเทพฯ
	 นายปรัชญา	 ดิลกสัตยา	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานส ่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพื้นที่	 1	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 จัด	 “ประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย 
และพัฒนาการด�าเนินธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ภายใต้โครงการส่งเสริม 
การด�าเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์”	 เป็นเวที 
สร ้างความร ่วมมือระหว ่างร ้านค ้าสหกรณ์	 กับสหกรณ์	 กลุ ่มเกษตรกร	 
และสมาชิกสหกรณ์ผู ้ผลิตสินค้า	 โดยมีซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์เป้าหมาย	 ได้แก	่	 
ร้านสหกรณ์กรุงเทพ	 จ�ากัด	 (5	 สาขา)	 ร้านสหกรณ์เทเวศร์	 จ�ากัด	 ในการแนะน�า 
ส่งเสริม	 พัฒนาการด�าเนินธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์	 ณ	 ร้านสหกรณ์กรุงเทพ	
จ�ากัด	สาขาพระปิ่นเกล้า

	 นางสาวไพรินทร์	 สุขเล็ก	 สหกรณ์จังหวัดพิจิตร	 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนดีเพชรพิจิตร”	 ในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร	และพิธีมุติตาอายุวัฒนมงคล	56	ป	ีพระราชสิทธิเวที,	รศ.ดร.	 เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร	ซึ่งรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ
มอบให้แก่บุคคลผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร	 และร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์
พิจิตรพร้อมท�าบุญอายุวัฒนมงคล	 56	 ปี	 พระราชสิทธิเวที,	 รศ.ดร.	 เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร,	 ผู ้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร, 
รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง	พระอารามหลวง	ณ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร	 ต�าบลบ้านบุ่ง	 
อ�าเภอเมืองพิจิตร	จังหวัดพิจิตร	โดยมีนายพยนต์		อัศวพิชยนต์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร	เป็นประธานในพิธีครั้งนี	้	

ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนดีเพชรพิจิตร”    

น�าร่องการน�ายางพารา
มาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน
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การจัดกิจกรรมจิตอาสา เราท�าความดี ด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เพื่อปลูกจิตส�านึกแก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ พร้อมช่วยกันท�าความสะอาดบริเวณวัดถนนน้อย ให้มีความสะอาดสวยงาม 

เยี่ยมชมแปลงปลูกพืชผัก ผลไม้ 
และพื้นที่เลี้ยงสัตว์ของสมาชิกสหกรณ์

การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) จ�ากัด

มอบหนังสือรับรองการท�าประโยชน์
ในที่ดิน กสน.3 และ กสน.5

	 นายชวลิต	 รุ ่งสถาพร	 สหกรณ์จังหวัด
ก� าแพง เพชร	 มอบหมายให ้ 	 กลุ ่ มจัดตั้ ง 
และส ่ ง เสริมสหกรณ ์ 	 เข ้ าร ่ วมโครงการ	 
“หน่วยบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม 
ให้ประชาชน”	ณ	 วัดถนนน้อย	หมู่ที่	 5	 ต�าบล
ถาวรวัฒนา	 อ�าเภอทรายทองวัฒนา	 จังหวัด
ก� าแพง เพชร	 โดยมีนายเทวัญ	 หุตะ เสวี	 
ร อ ง ผู ้ ว ่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด ก� า แ พ ง เ พ ช ร	 
เป ็นประธานในพิธีและมอบทุนการศึกษา 
แก ่ เ ด็ กนั ก เ รี ย น 	 มอบทุ นอุ ปก า ร ะ เ ด็ ก 
ผู้ด้อยโอกาสและมอบถุงยังชีพ	 ร่วมด้วยนายก
เหล่ากาชาด	 หัวหน้าส ่วนราชการ	 เอกชน	
ประชาชน 	 และหน ่ ว ย ง านที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง 
เข ้ าร ่ วมงาน	 จากนั้ น 	 รองผู ้ ว ่ า ราชการ 
จังหวัดก�าแพงเพชร	ได้เป็นประธานเปิด

	 นายอัชฌา	 สุวรรณนิตย์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 และคณะ	 ลงพื้นที่สหกรณ์และเยี่ยมชม 
แปลงปลูกพืชผัก	 ผลไม้	 และพื้นที่เลี้ยงสัตว์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง	 (คทช.)	
จ�ากัด	 ในพื้นที่	 ส.ป.ก.	 บ้านเหนือ	 ต�าบลปากช่อง	 อ�าเภอปากช่อง	 จังหวัดนครราชสีมา	 ซึ่งสมาชิก 
สหกรณ์ได้รับการจัดสรรที่ดินตามโครงการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล	 จ�านวน	 85	 ราย 
เป็นพื้นที่ท�ากินรายละ	 5	 ไร่	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 โดยส�านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	 ส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนในพื้นที่และจัดตั้ง
เป็นสหกรณ์	 เมื่อวันที่	 15	 กรกฎาคม	 2560	 และสนับสนุนอาคารอเนกประสงค์ขนาด	 180	 ตารางเมตร 
งบประมาณ	 1,790,000	บาท	 ให้สหกรณ์ใช้เป็นที่ท�าการสหกรณ์	 จัดกิจกรรม	 จัดเก็บสินค้าวัสดุการเกษตร	
และรวบรวมผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์	 กรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งพัฒนาอาชีพ	 โดยการส่งเสริมให้สมาชิก
สหกรณ์ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ	 เพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้	 ปัจจุบันแปลงพืชผักสมาชิก 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน	 GAP	 แล้ว	 11	 ชนิดพืช	 เช่น	 หอมแบ่ง	 ผักชี	 ฟักทอง	 มะเขือเทศเชอรี่	 ตะไคร้	 
ขึ้นฉ ่าย	 แตงกวา	 กระเทียมหัว	 พริก	 มะเขือเปราะ	 มะเขือเทศ	 มะเขือพวง	 ผักปลัง	 สลัด	 ถั่วพู	 
มีแหล่งจ�าหน่าย	 เช่น	 โรงพยาบาล	 “ตลาดสีเขียว”	 ตลาดชุมชนในท้องถิ่นสถานที่ท่องเที่ยว	 และ	 
CP	 fresh	mart	 สามารถสร้างรายได้ให้สมาชิก	 วันละ	 300–1,000	 บาท	 ในระยะต่อไป	 กรมฯร่วมกับ 
สมาชิกสหกรณ์	 วางแผนยกระดับให้เป็นพื้นที่ส�าหรับเกษตรอินทรีย์	 เพื่อรองรับการเป็นพื้นที่ค้าส่งพืชผัก
อินทรีย์จากฟาร์มในพื้นที่แห่งนี้โดยตรง	 รวมไปถึงการสร้างตลาดมีชีวิตที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม
และซื้อขายผักจากแหล่งปลูกโดยตรง	 เพื่อเป็นการสร้างและยืนยันความมั่นใจของลูกค้าได้ว่า	 เป็นพืชผัก
อินทรีย์อย่างแท้จริงโดยอาศัยความได้เปรียบเชิงพื้นที่	 เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด	 รวมไปถึง
ตลาดภายนอก	เช่น	รีสอร์ทใกล้เคียง	ตลาดไทย	เป็นต้น

	 นายยงยุทธ	 อุดมศักดิ์	 สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ
คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด	 เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่
ผลงาน	 ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู ้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงาน	 โดยมีสหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมการคัดเลือก	 จ�านวน	 6	 แห่ง	 ซึ่งจะน�าเสนอผลคะแนนเพื่อเข้ารับการคัดเลือก 
เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาต	ิประจ�าปี	2563/2564	ต่อไป

คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด

	 นางสาวมนัญญา	 ไทยเศรษฐ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นประธาน 
เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู ้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 พร้อมด้วย 
นายพิเชษฐ์	 วิริยะพาหะ	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 และคณะ	 ลงพื้นที่สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์	 จ�ากัด	
อ�าเภอวังจันทร์	 จังหวัดระยอง	 มอบหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ในที่ดิน	 กสน.3	 และ	 กสน.5	 
จ�านวน	611	ไร่	ให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์ชะแวะ	จ�านวน	60	ราย	และมอบหนังสือรับรองแหล่งผลิตพืช	GAP	 
จ�านวน	 5	 ราย	 พร้อมทั้งได้พบปะกับเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์	 จ�ากัด	 ที่มารอต้อนรับ	
พร้อมกับมอบนโยบายทิศทางการท�างานแก่เจ ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 
และเกษตรกรในพื้นที่อ�าเภอวังจันทร์เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายของกระทรวงฯ	 นโยบายรัฐบาลใช้การตลาด
น�าการผลิตและให้ความส�าคัญในการใช้กลไกสหกรณ์เข้ามาพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ

	 นายชวลิต	 รุ่งสถาพร	 สหกรณ์จังหวัดก�าแพงเพชร	 มอบหมายให้	 นางผ่องศรี	 รวมสุข	 ผู้อ�านวยการ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์	 เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการรับซื้อ
ผลผลิตภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	 และเข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู	้
เรื่อง	 แนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง	 ตามหลักการ	“การตลาดน�าการผลิต”	 โดยมี	
นายสมยศ	 มโนวงศ์	 เกษตรจังหวัดก�าแพงเพชรเป็นประธานเปิด	 ร่วมด้วยพาณิชย์จังหวัดก�าแพงเพชร	 
ตัวแทนเกษตรกร	 และผู ้ประกอบการ	 เข้าร่วม	 ทั้งนี้นางผ่องศรี	 รวมสุข	 ผู ้อ�านวยการกลุ ่มส่งเสริม 
และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์	 ได้รับเป็นวิทยากร	 เพื่อแนะน�าเกี่ยวกับการรวบรวมผลผลิต	 และการรับซื้อผลผลิต	
ให้แก่เกษตรกร	และประชาชนที่มาร่วมงาน

ประชุมเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร
กับผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิต
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ติดตามผลการใช้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

	 นางสาวไพรินทร์	 สุขเล็ก	 สหกรณ์จังหวัดพิจิตร	 มอบหมายให้นายกิตติวัฒน์	 เรืองพัชรวงศ์ 
ผู ้อ�านวยการกลุ ่มส่งเสริมสหกรณ์	 3	 และบุคลากรส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร	 เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์การเกษตรทับคล้อ	 จ�ากัด	 ชุดที่	 35	 ครั้งที่	 15	 ณ	 ที่ท�าการสหกรณ์ 
การเกษตรทับคล้อ	 จ�ากัด	 ต�าบลทับคล้อ	 จังหวัดพิจิตร	 ซึ่งมีวาระการประชุมที่ส�าคัญคือ	 การพิจารณา 
สมาชิกถอนจ�านองที่ดิน	 การพิจารณาแต่งตั้งผู้มีอ�านาจ	 กระท�าการแทนสหกรณ์ในการขยายทอดตลาด 
ของส�านักงานบังคับคดี	 ในการนี้ได้แนะน�าให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช�าระของสมาชิกสหกรณ์	 การจัดท�ากระบวนการประเมินราคาที่ดิน	 เพื่อจ�านอง 
ค�้าประกัน	และส่งเสริมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์

ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ จ�ากัด

	 นายอดุลย์	 คนมั่น	 สหกรณ์จังหวัดชลบุรี	 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
สหกรณ์การเกษตรบางละมุง	 จ�ากัด	 พร้อมด้วยนายกิติศักดิ์	 อยู่วัฒนา	 ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	 3 
รับผิดชอบสหกรณ์แห่งนี	้ส�าหรับสหกรณ์นี้มีการด�าเนินธุรกิจหลักคือธุรกิจรับฝากเงิน	ธุรกิจสินเชื่อ	และธุรกิจ
จัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย	 ซึ่งได้มีการส่งเสริมให้สหกรณ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแผนกลยุทธ์	 
(ปี	 2563–2565)	 และได้มีการน�ามาพิจารณากันในที่ประชุมใหญ่ด้วย	 ที่ผ่านมาสหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการ
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลเรียบร้อยแล้ว	 (สอดคล้องกับนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับพัฒนา
สหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ�าเภอ)	 โดยสหกรณ์เลือกด�าเนินการ	 จ�านวน	 1	 หลักก่อน 
ในปีแรก	 ได้แก่	 หลักประสิทธิผล	 อีกทั้งสมาชิกมีส่วนร่วมในการด�าเนินธุรกิจกับสหกรณ์	 จ�านวน	 740	 ราย	 
จากจ�านวนสมาชิกทั้งหมด	 976	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 75.82	 ของสมาชิกทั้งหมด	 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 
การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์อีกด้วย

	 ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	 2	 ร่วมกันแลกเปลี่ยนการจัดการความรู	้
(Knowledge	 Management	 Process)	 เกี่ยวกับกระบวนการท�างาน	 ในช่วงเช้า	 หัวข้อ	 
“การส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.”	ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู	้คือ	นายทศพร		พลีดี	 
ผู ้อ�านวยการกลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์	 และช่วงบ่าย	 หัวข้อ	 
“แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เคหสถาน”	 ถ่ายทอดโดยนางญาดา	 ผดุงโภชน์	 ผู้อ�านวยการ 
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์	 เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้	 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์ความรู้ 
ให้กับบุคลากรส�านักงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	 และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลให้การท�างานบรรลุเป้าหมาย	 มีการซักถาม	 ยกตัวอย่างงานสหกรณ์ที่เกิดขึ้น 
ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ทั้งสิ้น	 56	 ราย	 เกินกว่าร้อยละ	 80	 ของบุคลากรทั้งหมด 
ณ	ห้องประชุม	สสพ.2	มีนบุร	ีกรุงเทพฯ	ทั้งนี้	จะได้รวบรวมข้อมูลและน�าเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่อไป

สสพ.2 สร้างองค์ความรู้ 
การส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. 

	 นางสาวอภินัน	 จูเกษม	 ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการสหกรณ์	 พร้อมคณะ	 ลงส�ารวจตรวจพื้นที่การเกษตรของสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรนิคมฯ	บางระก�า	จ�ากัด		เพื่อขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล	ตามขั้นตอน
ของโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน�้าในไร่นาของสมาชิกสถาบัน
เกษตรกร	 ระยะที่	 2	 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีแหล่งน�้าไว ้ใช ้ท�าประโยชน์ 
ด้านเกษตรกรรมต่อไป	 โดยมีนางกฤษณา	 ธรรมชีวัน	 ผู ้จัดการสหกรณ์ 
การเกษตรนิคมฯ	 บางระก�า	 จ�ากัด	 ร่วมให้การต้อนรับ	 ณ	 แปลงปลูกข้าว 
สมาชิกสหกรณ์	ต�าบลหนองกุลา	อ�าเภอบางระก�า	จังหวัดพิษณุโลก	

วรนุช มีชัย/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 

ส�ารวจพื้นที่บ่อบาดาล

	 นายพิสิฐ	 เพิ่มพูน	 สหกรณ์จังหวัดเลย	 มอบหมายให้นายอภิไท	 มังธานี	 ผู ้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร 
การจัดการสหกรณ์พร้อมคณะ	 เข้าตรวจติดตามผลการใช้เงินกู ้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
กลุ่มเกษตรกร	 เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดของกลุ่มเกษตรกรท�าไร่ศรีสองรัก	 อ�าเภอเมืองเลย	 จังหวัดเลย 
ซึ่งทางกลุ่มฯ	 ด�าเนินการใช้เงินกู้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้เงิน	 ในการเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวโพด	 ซึ่งท�าให้
สมาชิกมีเงินทุนประกอบอาชีพ	 สร้างรายได้เพิ่ม	 มีความมั่นคงทางอาชีพ	 พร้อมนี้ได้แนะน�าให้กลุ่มฯ	 ด�าเนินงานตามระเบียบ	 ข้อบังคับ	
เพื่อให้การใช้เงินกู ้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การขอกู้ 	 หากมีประเด็นสงสัยให้ขอค�าปรึกษาจากหน่วยงาน 
ทั้งกลุ่มงานและกลุ่มพื้นที่ได้ตลอดเวลาทั้งทางไลน์และโทรศัพท์

อรดา/ทีมงานประชาสัมพันธ์
ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

สกก.บางละมุง จก. 
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
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เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลการด�าเนินการ
บริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับจังหวัด

	 นายชวลิต	รุ่งสถาพร	สหกรณ์จังหวัดก�าแพงเพชร	มอบหมายให้	
นางผ่องศรี	 รวมสุข	 ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์	
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลการด�าเนินการบริหารจัดการ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ระดับจังหวัด	ครั้งที่	1/2563	ณ	ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี	
ชั้น	 3	 ศาลากลาง	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 โดยมีนายเชาวลิตร	 แสงอุทัย	
ผู้ว่าราชการจังหวัดก�าแพงเพชร	 เป็นประธานในที่ประชุมฯ	 เพื่อติดตาม
สถานการณ์การผลิตและการตลาดของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 จังหวัด
ก�าแพงเพชร	 การด�าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์	 ตลอดจนเรื่องอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 และพิจารณารับรองข้อมูล
การเก็บสต็อกข ้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 	 เพื่อขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย
ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์	
ปีการผลิต	2562/63	จ�านวน	1	ราย	

	 นายสมศักดิ์	แสนศิริ	สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร
ในเขตภาคเหนือ	 หลักสูตร	 “เทคนิคปฏิบัติการด้านการเงินอย่างมืออาชีพ และการประเมินสินทรัพย์
และอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 4”	 พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง	 “แนวทางการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์”
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ภาคการเกษตร	 เกิดการกระตุ้นในการพัฒนา
บุคลากรของสหกรณ์	 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้การสหกรณ์	 สร ้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ้
และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน	 โดยมีนายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 ประธานคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย	และคณะ	ร่วมให้การต้อนรับ	ณ	โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์	แกรนด์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	

วรนุช มีชัย/ภาพข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์

คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2563/2564

   
	 นายวิรัตน์	 ภานนท์	 สหกรณ์จังหวัดยโสธร	 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือก
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ	ประจ�าปี	2563/2564	โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงาน
ราชการ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม	ณ	ห้องประชุมส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
	 ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มีนโยบายให้ส ่วนราชการในสังกัดด�าเนินการคัดเลือกเกษตรกร
สถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์	ที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละสาขาอาชีพ/ประเภทที่ก�าหนดเป็นเกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	
และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ	 เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือ
เป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงาน	 อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญก�าลังใจในการสร้างผลงาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	 ซึ่งจะเกิดผลดีต่อประเทศชาติ	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร	 จึงก�าหนดจัดประชุม
คณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2563/2564	 ขึ้น
เพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร	 ที่มีผลงานดีเด่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบจังหวัดยโสธร	 โดยใช้หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก�าหนด	โดยแบ่งออกเป็น	5	หมวดหมู่	หมวดที่	1	ความคิดริเริ่ม	หมวดที่	2	
ความสามารถในการบริหารและการจัดการสหกรณ์	 หมวดที่	 3	 บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสหกรณ์	
หมวดที่	4	ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสหกรณ์	หมวดที่	5	การท�ากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	คะแนนรวมทั้ง	5	หมวด	1,000	คะแนน	
	 สหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	ซึ่งมีสหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร
ที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด	 จะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า	 ร้อยละ	 60	 และสหกรณ์กลุ่มเกษตรที่ผ่านการคัดเลือก
ในระดับภาคจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า	 ร้อยละ	 80	 ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด	
ได้แก่	1.	สหกรณ์การเกษตรเมืองยโสธร	จ�ากัด	คิดเป็นคะแนนร้อยละ	77.18		2.	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสถาบันการเงิน
ต�าบลศรีฐาน	จ�ากัด	คิดเป็นคะแนนร้อยละ	82.17	3.	สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นยโสธร	จ�ากัด	
คิดเป็นคะแนนร้อยละ	 78.30	 4.	 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจภูธรจังหวัดยโสธร	 จ�ากัด	 คิดเป็นคะแนนร้อยละ	 77.00
5.	กลุ่มเกษตรกรท�านาปอแดง	คิดเป็นคะแนนร้อยละ	69.67	และสหกรณ์ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ	 ได้แก่	
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสถาบันการเงินชุมชนต�าบลศรีฐาน	 จ�ากัด	 คิดเป็นคะแนนร้อยละ	 82.17	 ทั้งนี้	 ส�านักงาน
สหกรณ์จังหวัดยโสธรจะได้ท�ารายงานส่งสรุปผลการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ	จังหวัดยโสธร	ถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป

ภาพข่าว/ทีมประชาสัมพันธ์
ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

	 ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 2	 ร่วมกันแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้	 (Knowledge		
Management	Process)	 เกี่ยวกับกระบวนการท�างาน	หัวข้อ	“การวิเคราะห์งบการเงิน”	 เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรส�านักงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	 และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้การท�างาน
บรรลุเป้าหมาย	 ซึ่งผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้	 น�าโดย	 น.ส.พิมพ์ณิตศา	 กลิ่นจันทร์	 ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์	 ผู้อ�านวยการกลุ่มงาน	 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	 ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	
ซึ่งเป้าหมายผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนทั้งสิ้น	 58	 ราย	 เกินกว่าร้อยละ	 80	 ของบุคลากรทั้งหมด	ณ	 ห้องประชุม	 สสพ.2	
มีนบุรี	กรุงเทพฯ	ทั้งนี้	จะได้รวบรวมข้อมูลและน�าเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่อไป	

สสพ.2 สร้างองค์ความรู้
การวิเคราะห์งบการเงิน 

	 นายพิสิฐ	 เพิ่มพูน	 สหกรณ์จังหวัดเลย	 มอบให้นายวิทยา	 วัฒนวิเชียร	 ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์	 พร้อม	 คณะ	 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่จริงของเกษตรกร	 ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการน�าลูกหลานเกษตรกร
กลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร	 ณ	 พื้นที่อ�าเภอด่านซ้าย	 ต�าบลโป่ง	 และต�าบลกกสะทอน	 จ�านวน	 2	 ราย	
ช่วงเช้า	 ลงพื้นที่ท�าการเกษตรของนายณัฐวัตร	 สิงห์ภา	 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่	 6	 อดีตพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมย่านศรีราชา	 อายุ	 22	 ปี	 มีความต้องการอยากกลับมาพัฒนาพื้นที่ของตนเอง	 ปัจจุบันท�าการเกษตร
เลี้ยงไก่	ท�านา	 เลี้ยงปลา	ปลูกถั่ว	ปลูกฟักทอง	ปลูกหน่อไม้ยักษ์	 เพราะเห็ดขาย	 เลี้ยงไส้เดือน	มีพื้นที่ทั้งหมด	60	ไร่		
มีทุนเป็นของตนเอง	มีความต้องการ	 เพิ่มพูนทักษะด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่	ต้องการแหล่งน�้าเนื่องจากมีไม่เพียงพอ
กับความต้องการ	 มีความต้องการเชื่อมโยงเครือข่าย	 การปลูกพืชอินทรีย์การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	
และในช่วงบ่าย	 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรของนางสุกรรณิกา	 บรรเทาพิษ	 อายุ	 38	 ปี	 อาชีพเดิมเป็นแม่ค้า	
พึ่งหันมาเริ่มอาชีพเกษตรกรเต็มตัว	มีพื้นที่เป็นของตนเอง	จ�านวน	60	 ไร่	 โดยแบ่งพื้นที่ในการขุดบ่อเลี้ยงปลา	4	บ่อ	
เลี้ยงกก	 ท�านา	 เลี้ยงวัว	 เลี้ยงเป็ด	 เลี้ยงไก่	 ปลูกทุเรียน	 อโวคาโด้	 อินทผาลัม	 ปลูกมะละกอส่งประเทศสิงคโปร์	
ปลูกขิง	 ปลูกกล้วยส่งออกต่างประเทศ	 และเกษตรกรรายนี้มีความต้องการและคาดหวังให้โครงการสนับสนุน
เรื่องแหล่งน�้า	 และการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการตลาด	 การผลิต	 และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	 เพื่อน�ามา
ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิต	เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป

อรดา/ทีมงานประชาสัมพันธ์
ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

ติดตามโครงการน�าลูกหลานกลับบ้าน
สานต่ออาชีพการเกษตร



ประจำ�วันที่ 1 สิงห�คม - 30 กันย�ยน 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 3671212

ประจวบฯหนุนโครงการน�าลูกหลาน
เกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

	 นายประวัติ	แดงบรรจง	สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นายอนันตชัย	เกสะวัฒนะ	ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์	และนายมงคล	 เกิดสินธุ์	ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์	
พร้อมด้วยคณะท�างานประชาสัมพันธ์ของส�านักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ด�าเนินการถ่ายท�าเคเบิ้ลทีวี	
โครงการน�าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน	 สานต่ออาชีพการเกษตร	 โดยมีนายพินิต	 โชติภัทรศรี	 สมาชิกผู้เข้าร่วม
โครงการฯ	 ร่วมให้ข้อมูลความรู้	 เรื่องเกษตรอินทรีย์	 เกษตรผสมผสาน	 และการน�าเทคโนโลยีระบบรดน�้าต้นไม้
สั่งงานผ่านมือถือ	 มาพัฒนาปรับใช้กับอาชีพการเกษตร	 วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์
หรือบุคคลทั่วไปกลับมาท�าอาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิดของตนเองและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตร	
เพื่อให้สหกรณ์การเกษตรเป็นศูนย์กลางในการสร้างอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคง	 และมีการบริหารจัดการครบวงจร
ตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดหาช่องทางการจ�าหน่าย	 พร้อมทั้งสามารถยกระดับสหกรณ์ให้เป็นที่พึ่งของสมาชิก
ได้อย่างแท้จริง	ณ	บ้านไร่รั้วหญ้าแฝก	154/1	หมู่	11	ต�าบลอ่าวน้อย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า	 จ�ากัด	 ร่วมกับชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระปกเกล้า
จัดโครงการ	 “ไหว้พระ ถวายสังฆทาน”	 มีผู ้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย	 สมาชิกสหกรณ์ฯ	 คณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการ	 37	 ท่าน	 เดินทางโดยรถบัสหน่วยงาน	 กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	 11	 ไปยัง
วัดปากน�้าแขมหนู,	 วัดหมูดุด	 และวัดแหลมเสด็จ	 อ�าเภอท่าใหม่	 จังหวัดจันทบุรี	 ถวายสังฆทานและเงินบริจาค
วัดละ	3,140	บาท	รวมทั้งสิ้น	9,420	บาท	โดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านต่างได้ท�าบุญ	ให้ทาน	เจริญสติเพื่อเสริมสร้าง
ปัญญา	และน้อมน�าคุณธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน

โครงการ “ไหว้พระ 
ถวายสังฆทาน” ประจ�าปี 2563

	 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า	 จ�ากัด	 จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ	 ปลูกป่าชายเลน	
ประจ�าปี	2563	นพ.สุชาติ	ตันตินิรามัย	ประธานกรรมการ	คณะกรรมการด�าเนินการฝ่ายจัดการ	และสมาชิกสหกรณ์ฯ	
ที่เข้าร่วมกิจกรรมรวม	 32	 ท่าน	 ออกเดินทางโดยรถบัสหน่วยงาน	 กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	 11	
ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 จังหวัดจันทบุรี	 ในช่วงเช้าสมาชิกสหกรณ์ฯ	
ฟังการบรรยายวิชาการความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ	 และในช่วงบ่าย	 เดินทางไปยังพื้นที่ป่าชายเลน	 ต�าบลบางกะไชย	
อ�าเภอแหลมสิงห์	 จังหวัดจันทบุรี	 ร ่วมปลูกต้นโกงกาง	 จ�านวน	 500	 ต้น	 โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก
นายบุญเลิศ	บุญมานะ	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบางกะไชย	ขอขอบคุณไว้	ณ	โอกาสนี้

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ปลูกป่าชายเลน ประจ�าปี 2563

	 นายสมศักดิ์	 แสนศิริ	 สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่	 ครั้งที่	 43	 ของสหกรณ์
การเกษตรนิคมฯ	 บางระก�า	 จ�ากัด	 พร้อมกล่าวมอบโอวาทและมอบรางวัลด้านบุคลากรดีเด่น	 สมาชิกถือหุ ้น	
ฝากเงิน	 และท�าธุรกิจกับสหกรณ์สูงสุด	 โดยมีว่าที่	 ร.ต.สมมาตร	 โกศล	 ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	 1	 นาย
ปริญญา	สุขเสวก	นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการ	นายแหยม	แสงท่านั่ง	 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ	
บางระก�า	จ�ากัด		และผู้แทนสมาชิก		ร่วมให้การต้อนรับ		ณ		ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาบุคลากรหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ	บางระก�า	จ�ากัด	อ�าเภอบางระก�า		จังหวัดพิษณุโลก
	 นายสมศักดิ์	แสนศิริ	สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	กล่าวว่า	สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ	บางระก�า	จ�ากัด		ด�าเนินงาน
ก้าวเข้าสู่ปีที่	43	โดยมีคณะกรรมการสหกรณ์	ฝ่ายจัดการสหกรณ์	ท�าหน้าที่ในการบริหารงานองค์กรด้วยความโปร่งใส	
สมาชิกส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการท�าธุรกิจเป็นอย่างดี	 จึงส่งผลให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าและประสบ
ความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง	 เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกและคนในชุมชน	 ปัจจุบันสหกรณ์ด�าเนินธุรกิจสินเชื่อ	 ธุรกิจ
จัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย	 ธุรกิจรับฝากเงิน	 ธุรกิจรวบรวมผลผลิต	 ธุรกิจแปรรูป	 เพื่อให้บริการแก่สมาชิก	 โดยปรากฏ
ผลการด�าเนนิงานปีบญัชสีิน้สดุ	31	มนีาคม	2563	สหกรณ์มสีมาชกิ	2,782	คน	มทีนุด�าเนนิงาน	354,371,311.65	บาท	
ก�าไรสุทธิประจ�าปี	 8,602,034	 บาท	 ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้จัดสรรเป็นเงินปันผลตามหุ้น	 ร้อยละ	 4	 เงินเฉลี่ยคืนธุรกิจ
สินเชื่อ	ร้อยละ	5	ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย	ร้อยละ	1	และเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจรวบรวม	ตันละ	10	บาท	
	 นายสมศักดิ์	 แสนศิริ	 กล่าวอีกว่า	 โดยในปีนี้	 สหกรณ์ฯ	 ตั้งเป้าที่จะขยายแผนธุรกิจหลัก	 เพื่อให้สหกรณ์
เป็นศูนย์กลางการรวบรวมรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป	 มีปริมาณรวม	
73,220	 ตัน	 จ�าแนกเป็น	 ข้าวเปลือกเจ้า	 จ�านวน	 61,120	 ตัน	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 จ�านวน	 11,000	 ตัน	 พริกซอส
และข่าตาแดง	จ�านวน	100	ตัน	อีกทั้ง	สหกรณ์ฯ	มีแผนการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมของสมาชิก
อย่างต่อเนื่อง	ยึดหลัก	“ตลาดน�าการผลิต”	ตามนโยบายของรัฐ	โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกปลูกพืชทางเลือก
ที่ใช้น�้าน้อย	 การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตามความต้องการของตลาด	 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่สหกรณ์ได้น�ามา
ปรับใช้ในการบริหารงานธุรกิจบริการสมาชิกแบบครบวงจร	 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก	 ดูแล	 ช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 เพื่อท�าให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	10	ต่อปี			

วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว/
ทีมงานประชาสัมพันธ์/ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

สกก.นิคมฯ บางระก�า ชูแผนธุรกิจ
รวบรวมรับซื้อผลผลิตเกษตร กว่า 7.3 หมื่นตัน

	 นายพิสิฐ	 เพิ่มพูน	 สหกรณ์จังหวัดเลย	 มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์	
ติดตามการใช้เงินกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน�้าในไร่นาของสมาชิก
สหกรณ์	ระยะที่	2	และตรวจเยี่ยมแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ	ของสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไม้ผลภูหลวง	
จ�ากัด	อ�าเภอภูหลวง	จังหวัดเลย	เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	โดยเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อน�าไปขุดสระเก็บกักน�้า	
ขุดเจาะบ่อบาดาล	พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบน�้า	สร้างโอกาสในการท�าเกษตร	ส่งเสริมการจัดระบบน�้าในไร่นา	
สร้างการเปลี่ยนแปลงจากระบบการท�าเกษตรแบบพึ่งธรรมชาติ	 เป็นการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
จากการขาดแคลนน�้า

ลงพื้นที่ติดตามการใช้เงินกู้กองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร
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 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
ทางการเงินของบรรดาสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์
บทบำทหน้ำที่ของ ชสอ.
	 พลต�ารวจโท	 วิโรจน์	 สัตยสัณห์สกุล	 ประธานฯ	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 (ชสอ.)	 กล่าวว่า	 ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เป็นชุมนุมที่รวบรวมสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ	 ขณะนี้มีสมาชิกกกว่า	 1,000	 สหกรณ์	 ทั้งนี้	 ชุมนุมสหกรณ์

สัมภำษณพิเศษ…

พลตํารวจโท วิโรจน สัตยสัณหสกุล 
ประธานฯ ชสอ.

	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	(สสท.)	พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ไทย	อาทิ	กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	
และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์	 ปีที่	 48	 ณ	 บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงค์เธอ	 กรมหมื่น
พิทยาลงกรณ์	พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย	กรมส่งเสริมสหกรณ์	 เทเวศร์	กรุงเทพมหานคร	 โดยกิจกรรม
ประกอบด้วย	 การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ากรมส่งเสริมสหกรณ์	 การท�าบุญเลี้ยงพระ	 การอ่านสาร
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ	“นักพัฒนาสหกรณ์”
	 ทั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์สถาปนาขึ้นใน	 พ.ศ.	 2515	 โดยมีค�าสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่	 216	
ลงวันที่	 29	 กันยายน	 2515	 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลาคม	 2515	 ยกเลิก	 พ.ร.บ.	 ปรับปรุงกระทรวง	
ทบวง	 กรม	 พ.ศ.	 2506	 ตั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นและยกเลิกกระทรวงพัฒนา	 การแห่งชาติ	
พร้อมนี้ได้มีค�าสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่	217	ลงวันที่	29	กันยายน	2515	ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2515	
ให้โอนอ�านาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการ	 ส่งเสริมการสหกรณ์ของส�านักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาติ	 กรมสหกรณ์	 ที่ดิน	 กรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ	 เป็นกรมส่งเสริมสหกรณ์	 สังกัดกระทรวง	
เกษตรและสหกรณ์	 โดยมี	 พันเอกสุรินทร์	 ชลประเสริฐ	 ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรม	 ส่งเสริมสหกรณ์
และนายทะเบียนสหกรณ์เป็นคนแรก

ร่วมยินดี 48 ปี 
กรมส่งเสริมสหกรณ์

แก้ปัญหาต่าง	ๆ 	สมาชิกจะมีเงินออมส�าหรับไว้ใช้จ่ายในบั้นปลายของชีวิต	ท�าให้สมาชิกมีฐานะความเป็นอยู่
ที่ดีมีความมั่นคง	น�าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
 “สหกรณ์เป็นองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายรวมคน มากกว่ารวมทุน เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจ
ของสมาชิกโดยวิธีร่วมกันด�าเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน และส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และช่วยตนเอง เมื่อสมาชิกเดือดร้อนก็มากู้เงินเมื่อสมาชิกสามารถหาแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต�่า 
ก็เอาไปสร้างตัวสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แล้วไม่ต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบ แก้ไขปัญหาความยากจน
ความเหลื่อมล�้าของสังคม 
 สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเข้าใจ สหกรณ์นั้นไม่ใช่องค์กรที่แสวงหาผลก�าไร แต่เป็นองค์กร
สวัสดิการ เมื่อเราเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้ว สิ่งแรกที่ได้รับคือสวัสดิการ รวมทั้งเรื่องของการออม
ในรูปแบบการสะสมหุ ้นการออมถือเป็นภูมิคุ ้มกันที่ดีของชีวิต เพราะไม่สามารถรู ้ได้ว่าอนาคต
จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น หากมีเรื่องฉุกเฉินที่จะต้องใช้จ่ายเราก็สามารถน�าเงินออมออกมาใช้ได้ทันที 
เพราะฉะนั้นการออมเป็นเรื่องส�าคัญที่รัฐบาลต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็ก สุดท้ายนี้ขอเรียนถึงสหกรณ์
สมาชิกทุกท่าน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯเพิ่งประชุมใหญ่ผ่านไปเราได้ก�าไรกว่า 1,900 ล้านบาท 
แม้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร แม้ว่าจะเกิดวิกฤติอย่างไร ขอยืนยันและขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯเป็นที่พึ่งของสหกรณ์สมาชิกได้เสมอ”	 พลต�ารวจโท	 วิโรจน์	 สัตยสัณห์สกุล	
ประธานฯ	ชสอ.	กล่าว

	 การออมเงินในสหกรณ์เป็นกิจกรรมที่มีเจตนาฝึกนิสัยสมาชิกให้รู ้จักการช่วยเหลือตนเอง
ด้วยวิธีการเก็บออมเงินไว ้ในสหกรณ์เพื่อความมั่นคงของชีวิต	 แล้วสหกรณ์น�าเงินออมดังกล่าว
มารวมกันเป็นเงินทุนด�าเนินงานของสหกรณ์	 ท�าธุรกิจให้บริการตามวัตถุประสงค์ของสมาชิกที่มารวมกัน
เป็นสหกรณ์	 เช่น	การให้เงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ	ลงทุนท�าธุรกิจ	
ใช้จ่ายในครัวเรือน	 จัดหาสินค้า	 วัสดุอุปกรณ์มาบริการสมาชิก	 หรือรวบรวมผลผลิตของสมาชิก
ไปจ�าหน่าย	 เป็นต้น	 ซึ่งเป็นวิธีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างหมู่สมาชิกในสหกรณ์ให้สามารถ

ออมทรัพย์ฯ	 จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 ์พ.ศ.	 2511	 เมื่อวันศุกร์์ที่	 1	 กันยายน	พ.ศ.	 2515	
เป็นสถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง	ลงวันที่	21	พฤศจิกายน	2526	และเป็นชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ระดับประเทศที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยเป็นสมาชิก	 โดยมีวัตถุประสงค์์	
เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก	 โดยวิธีการช่วยตนเองและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์์	 รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ ์	 แนะน�า
ช่วยเหลือในการจัดตั้ง	การด�าเนินกิจการและการจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์์	เป็นศูนย์์กลางทางการเงิน
และธุรกิจทางการเงินของสหกรณ์	 และเป็นศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์	 โดยมีวิสัยทัศน์	
คือ	 ชสอ.	 เป็นผู้น�าขบวนการสหกรณ์์ออมทรัพย์ไทยสู่่ความเป็นสากลด้วยหลักธรรมาภิบาลและอุดมการณ์
สหกรณ์
สหกรณกับกำรออม
	 การด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มีหลักการพื้นฐานของเช่นเดียวกับสหกรณ์ทั่วไป	 คือ
การช่วยเหลือสมาชิก	 นอกจากการให้บริการทางการเงินเบื้องต้นแก่กลุ่มสมาชิกของตนเองแล้ว	 สหกรณ์
ออมทรัพย์	 ยังถือเป็นสถาบันการเงินรูปแบบหนึ่งที่มีบทบาทในการระดมเงินออมของประชาชนรายย่อย	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเข้มงวดกับการออมทรัพย์เพื่อที่จะมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามจ�าเป็น	
ท�าให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีความส�าคัญในด้านการส่งเสริมการออมอีกสถาบันหนึ่ง	
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ประจำ�วันที่ 1 สิงห�คม - 30 กันย�ยน 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 367

	 	 	 	 	 	 นายพิเชษฐ์	 วิริยะพาหะ	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เปิดเผยว่า	 

ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 20	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2541	 ก�าหนดให้ 

วันที่	 31	 ตุลาคมของทุกปีเป็น	 “วันออมแห่งชาติ”	 เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึง 

ความส�าคัญของการประหยัด	และการออม	ว่าเป็นส่วนส�าคัญของชีวิตที่จะต้องกระท�าอย่างต่อเนื่อง

ขาดมิได้	 ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะระดมเงินออมในภาคประชาชน 

และขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญของรัฐบาลให้กับขบวนการสหกรณ์	 ซึ่งต้องดูแลและสนับสนุน 

การด�าเนินงานให้กับสหกรณ์ทั่วประเทศกว่า	 8,000	 แห่ง	 สมาชิกรวมกว่า	 12	 ล้านคน	 และ 

ทุนด�าเนินงานรวมกว่า	3	ล้านล้านบาท	

	 ตามที่รัฐบาลได้จัดระบบช่องทางการออมของประชาชน	 พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือ 

ทางการเงินซึ่งจะส่งเสริมให้คนไทยทุกคนเข้าสู่ระบบการออม	 รองรับพฤติกรรมและวัฏจักรชีวิต 

ที่เปลี่ยนแปลงไป	พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพและลดต้นทุน	ตลอดจนการก�ากับดูแล

ระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคง	 เป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลนั้น	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 

ยินดีให้การสนับสนุนในการพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้มีการด�าเนินงานที่ได้มาตรฐาน	

และเป็นสหกรณ์ระดับสากล	

 “การที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชุมนุมสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนฯ และบริษัทสหประกันชีวิตฯ ร่วมกันรณรงค์ให้สหกรณ์ทั้งประเทศจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการออม และจัดงานวันออมแห่งชาติ จะอ�านวยประโยชน์แก่ประเทศในด้านเศรษฐกิจ

และสังคม ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปรู้จักวันออมแห่งชาตินั้น เป็นแนวทาง 

ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสหกรณ์ 

และประชาชนทั่วไปได้ให้ความส�าคัญกับกิจกรรมวันออมแห่งชาติที่ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อจะได้ 

น�าความรู้ หลักคิด และแนวทางไปประยุกต์ใช้ อันจะเกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ต่อประเทศ

ชาติและตนเอง”	นายพิเชษฐ์	วิริยะพาหะ	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	กล่าว

	 ด้านพลต�ารวจโท	 วิโรจน์	 สัตยสัณห์สกุล	 ประธานฯ	 ชสอ.	 กล่าวว่า	 วันที่	 31	 ตุลาคม 

ของทุกปี	 เป็นวันส�าคัญของขบวนการสหกรณ์ในการรณรงค์เพื่อให้สมาชิกสหกรณ	์ และประชาชน

ทุกคนได้รับรู้และเข้าใจถึงความส�าคัญของการประหยัดและการออม	 ซึ่งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	

และขบวนการสหกรณ์ได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการส่งเสริมการออม	 เนื่องในวันออมแห่งชาต	ิ 

มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2552	

	 ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 การออมในปี	 2562	 ภาคสหกรณ์ไทยมีเงินออม 

และเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีจ�านวนสมาชิกสหกรณ์กว่า	 11.12	 ล้านคน	

เงินออมกว่า	2.44	ล้านล้านบาท	และเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกกว่า	207,000	บาท	ทิศทางแนวโน้ม

เงินออมภาคสหกรณ์ไทย	 ปี	 2563	 ยังคงเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับประมาณการเศรษฐกิจไทย 

ของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

	 จากข ้อมูลดังกล ่าว	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์ฯ	 จึงได ้ร ่วมกับสันนิบาตสหกรณ์ 

แห่งประเทศไทย	 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 และบริษัทสหประกันชีวิต	

จ�ากัด	 (มหาชน)	 รณรงค์กิจกรรมส่งเสริมการออมของสหกรณ์ทั่วประเทศ	 โดยจัดงานวันออม 

แห่งชาต	ิประจ�าปี	2563	ในวันที่	31	ตุลาคม	2563	ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม	ดังนี้	กิจกรรมส่งเสริม

การออม	 โดยรณรงค์ให้สหกรณ์ทั่วประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเพื่อให้สมาชิกได้ตระหนักถึง

ความส�าคัญของการออมทรัพย์	โดยตั้งเป้าจะมีเงินออมในภาคสหกรณ์เพิ่มขึ้น	50,000	ล้านบาท	

ขบวนการสหกรณ์จัดงานวันออมแห่งชาติ ประจ�าปี 2563

	 ส�าหรับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 ได้เพิ่มช่องทางการออมให้กับสหกรณ์	 ด้วยการ 

เปิดจ�าหน่ายเงินฝากประจ�า	 รุ่น	 “วันออมแห่งชาติ”	 ระยะเวลาฝาก	 12	 เดือน	 อัตราดอกเบี้ย 

2.4%	 ต่อปี	 ตั้งแต่วันที่	 21	 กันยายน–13	 พฤศจิกายน	 2563	 การคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี	 2563	 โดยได้รับโล่ประกาศ	

กิจกรรมเดิน–วิ่งการกุศล	 FSCT	 Savings	 Run	 ครั้งที่	 1	ณ	 บริเวณลานทะเลสาบ	 เมืองทองธาน	ี

จังหวัดนนทบุรี	 โดยแบ่งเป็น–ประเภทเดิน	 ระยะทาง	 3	 กิโลเมตร–ประเภทวิ่ง	 ระยะทาง 

6.5	 กิโลเมตร	 แบ่งเป็น	 ชาย–หญิง	 3	 รุ ่น	 มีรางวัลมอบให้แต่ละรุ ่น	 พร้อมถ้วยรางวัล	 และ 

กระปุกออมทรัพย์	 โดยผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับเสื้อและเหรียญวันออม 

แห่งชาติ

	 “รายได ้หลังหักค ่าใช ้จ ่ายจากกิจกรรมเดิน–วิ่ งฯ	 จะมอบให ้มูลนิธิรามาธิบดีฯ	 

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	 จังหวัดสมุทรปราการ	 กิจกรรม 

สัมมนาวิชาการ	 การบรรยายในหัวข้อ	 “ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า ทางรอดหลังวิกฤตโควิด–19”  

โดยคุณศิริวัฒน	์ วรเวทวุฒิคุณ	 เจ้าของแบรนด์ศิริวัฒน์แซนด์วิช	 อดีตนักธุรกิจพันล้านและพลิกฟื้น

จากวิกฤติต้มย�ากุ ้ง	 และทอล์คโชว์	 “คุณค่าของการออม ทางรอดหลังวิกฤตโควิด–19”  

โดย	 ดร.อภิชาติ	 ด�าดี	 นักพูดระดับชาติ	 ทายาทสหกรณ์	 ขบวนการสหกรณ์จึงขอเชิญชวน 

สมาชิกสหกรณ	์เยาวชน	และประชาชนทั่วไป	ร่วมกันรณรงค์การออม	เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม

วันออมแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2563	 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์ไทย 

และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและสังคม”	 พลต�ารวจโท	 วิโรจน์	 สัตยสัณห์สกุล	

ประธานฯ	ชสอ.	กล่าว

	 ขณะที่นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 ประธานฯ	 สสท.	 กล่าวว่า	 ปัจจุบันประเทศไทย 

มีสหกรณ์	 7	 ประเภท	 ได้แก่	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 สหกรณ์การเกษตร	 

สหกรณ์บริการ	 สหกรณ์ประมง	 สหกรณ์ร้านค้า	 และสหกรณ์นิคม	 รวมทั้งสิ้นกว่า	 8,000	 สหกรณ	์

สมาชิกกว่า	 12	 ล้านคน	 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์	 และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 เป็นสหกรณ์ 

ที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการออมโดยตรง	 อย่างไรก็ตามสหกรณ์ประเภทอื่น	 ๆ	 อีกทั้ง	 5	 ประเภท	 

ก็ได้ด�าเนินการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกเช่นเดียวกัน	 แม้จะมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 

ของสหกรณ์ที่แตกต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย	์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	ในฐานะองค์กรน�า 

ของขบวนการสหกรณ์ทั้ง	 7	 ประเภท	 และมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ 

ไปสู่ความเข้มแข็ง	โดยร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของขบวนการสหกรณ์	

 “ในงานวันออมปีนี้ ท่านจะได้เห็นการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยน จัดท�ากิจกรรมการออมของประเทศไทยในรูปแบบที่หลากหลาย เป็นฐานการออม 

ที่ส�าคัญอีกฐานหนึ่งด้านการเงินของประเทศไทย นอกเหนือจากแหล่งเงินออมอื่น ๆ เช่น 

ธนาคาร กองทุนการออมต่าง ๆ ฯลฯ ท�าให้การเงินของประเทศไทยมีความมั่นคง เข้มแข็ง 

และยั่งยืน ขบวนการสหกรณ์ จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมกันท�าข่าว เพื่อน�าเสนอ 

ต่อสาธารณะชน เพื่อให้ประชาชนในประเทศไทยได้ภูมิใจ และให้ความตระหนัก ความส�าคัญ

ของการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจ�าปี 2563 ของขบวนการสหกรณ์ เพื่อให้สถานะ 

ด้านการออมของประเทศ เป็นฐานในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศต่อไป” 

นายปรเมศวร์	อินทรชุมนุม	ประธานฯ	สสท.	กล่าว
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ร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส. จ�ากัด น�าร่องรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ในเขตบางเขน กรุงเทพฯ
เปิดพื้นที่จ�าหน่ายผลผลิตการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์จากทั่วประเทศ

พร้อมรุกตลาดออนไลน์กระจายสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์ผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค

ต่อจำกหน้ำ 1
ซึ่งส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 2	 ได้คัดเลือกให้เข้าร่วม
โครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์	 และได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ซูเปอร์

มาร์เก็ตสหกรณ์	 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสินค้าระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและสหกรณ์
ร้านค้า	ขยายช่องทางการจ�าหน่ายผลผลิตและสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ	์	
	 โอกาสนี้	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง 
เครือข่ายสหกรณ	์ระหว่างร้านสหกรณ์	 ธ.ก.ส.	จ�ากัด	กับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด 
เพื่อเชื่อมโยงสินค้าคุณภาพของสหกรณ์ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค	 ผักสด	 ผลไม้ตามฤดูกาล	 อาทิ	 ประเภท
ข้าวสาร	 อาหารแปรรูป	 มีการเชื่อมโยงซื้อขายสินค้ากับเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า	
ธ.ก.ส.	 ในจังหวัดต่าง	 ๆ	 เช่น	 สกต.บุรีรัมย	์ จ�ากัด	 สกต.ชัยนาท	 จ�ากัด	 สกต.พัทลุง	 จ�ากัด	 สกต.นครพนม	
จ�ากัด	 และ	 สกต.นครปฐม	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวสารคุณภาพดี	 สินค้า 
ประเภทเนื้อ	 จากสหกรณ์โคเนื้อก�าแพงแสน	 จ�ากัด	 ประเภทผักปลอดสารพิษ	 ผลไม้ตามฤดูกาล 
เชื่อมโยงกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 ประเภทเสื้อผ ้าและผ้าพื้นเมือง	 
เชื่อมโยงกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น	 ๆ	 ได้แก่	
กาแฟ	 นม	 น�้าตาลทราย	 น�้าตาลสด	 เชื่อมโยงกับชุมนุมร ้านสหกรณ์แห ่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 
และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 จากนั้นได้เยี่ยมชมสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์ 
เครือข่ายที่น�ามาจ�าหน่ายในร้านสหกรณ์	ธ.ก.ส.	จ�ากัด	ด้วย
	 ทั้งนี้	 ร ้านสหกรณ์	 ธ.ก.ส.	 จ�ากัด	 มียอดการจ�าหน่ายสินค้าในรอบบัญชีที่ผ ่านมา	 ณ	 วันที่	 
30	 มิถุนายน	 2563	 มูลค่ารวมกว่า	 5	 ล้านบาท	 สินค้าที่มียอดจ�าหน่ายสูงสุด	 ได้แก่	 ข้าวสาร	 กาแฟ	 
นม	 น�้าตาลทราย	 ผักและผลไม้	 โดยมีช่องทางจ�าหน่ายสินค้าหลากหลายช่องทาง	 ทั้งการวางจ�าหน่าย 
ภายในร้านสหกรณ์ฯ	 ซึ่งได้ตกแต่งพื้นที่ดูเป็นระเบียบเพื่อให้สินค้าดูสดใหม่สะอาดและปลอดภัย 
ตามแนวคิด	 Fresh	 From	 Farm	 นอกจากนี้	 ยังมีการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์	 ได้แก่	 เฟซบุ๊ค 
แฟนเพจ	“ร้านสหกรณ์ ธกส. จ�ากัด”	 และเว็บไซต์	 www.storebaac.com	 รวมทั้งเปิดให้มีการสั่งจอง
สินค้าล่วงหน้า	ซึ่งจะมีการจัดท�าปฏิทินการจ�าหน่ายสินค้ารายสัปดาห์แจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าด้วย	

ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตกับสหกรณ์ผู้บริโภค	คัดสรรสินค้าที่ได้มาตรฐาน	มีคุณภาพ	สด	สะอาดและปลอดภัย	
มาจ�าหน่ายภายในซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์	 ภายใต้แนวคิด	 สดจากฟาร์มถึงมือคุณ	 Fresh	 From	 Farm	 
by	Co-op	ปัจจุบันมีสหกรณ์สนใจเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	94	แห่ง	 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดอบรม 
ให้ความรู้เทคนิคการจัดการร้าน	 การสร้างนวัตกรรมการบริการ	 การบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพ 
การด�าเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์	 ซึ่งเป็นการส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	รวมถึงประชาชน
ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ	 ปลอดภัย	 ในราคาที่เป็นธรรม	 และจะขยายซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ไปยังพื้นที่ 
และชุมชนต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ

	 ส�าหรับการเป ิดโครงการประชาสัมพันธ ์ 
ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ในครั้งนี้	 เป็นการด�าเนินการ 
ตามนโยบายของนางสาวมนัญญา	 ไทยเศรษฐ ์	
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พัฒนาร้านสหกรณ์ให้เป็น 
ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์	 เพื่อเป็นจุดจ�าหน่ายสินค้า 
และผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่าง	 ๆ		
เช่น	 ข้าวสาร	 นม	 ไข่ไก่	 ผัก	 ผลไม	้ เนื้อ	 ปลา	 อาหาร
แปรรูป	 ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าสหกรณ์
มากขึ้น	 พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่าย
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ต่อจำกหน้ำ 1

สมาชิกสหกรณ์จังหวัดพิจิตรปลูกข้าวโพดหวาน 
ก�าไรเฉียด 2 หมื่น/ไร่ เตรียมขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม

ขณะนี้เกษตรกรได้เริ่มเก็บผลผลิตจ�าหน่ายในพื้นที่และสามารถสร้างรายได้ 
ในระยะเวลาสั้น	 ๆ	 เป็นโครงการที่กรมฯตั้งใจจะช่วยเหลือบรรเทาความ 

เดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่วิกฤติโควิด–19	 ระบาด	 โดยหวังว่าจะเป็นช่องทาง 
สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรอีกทางหนึ่งไม่มากก็น้อย
 “จากการสอบถามเกษตรกรที่เราคัดให้เข้าโครงการภายใต้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ ์ของบริษัท	
แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์	 จ�ากัด	 ส่วนใหญ่มีความพอใจกับผลตอบแทนที่ได้รับ	 หักต้นทุน	 แล้วมีก�าไรประมาณ 
15,000	 บาทต่อรอบการผลิต	 73	 วัน	 ในพื้นที่ทดลองปลูกเพียง	 300	 ตารางวา	 ซึ่งในอนาคตเกษตรกร 
ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์จะเดินหน้าต่อโครงการนี้หรือไม	่ เป็นเรื่องที่สหกรณ์นั้นต้องไปหารือกันในกลุ่มสมาชิก	
เพราะกรมได้แต่เพียงสนับสนุนเรื่องโอกาสและเป็นพี่เลี้ยง	นอกจากข้าวโพดหวานแล้ว	 ขณะนี้ได้ทราบว่า 
มีเอกชนอีกหลายรายที่เข้ามาส่งเสริมปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร 
เช่น	 พริกซอส	 และกระหล�่าปลี	 ซึ่งกรมได้แนะน�าให้แต่ละสหกรณ์พิจารณาโครงการที่มีตลาดรองรับ 
และควรท�าเกษตรพันธะสัญญาเพื่อความมั่นคงของผู้เข้าร่วมโครงการปลูกพืชแต่ละชนิด”		
	 นายสมศักดิ์	 สีอุดทา	 ประธานสหกรณ์การเกษตรโพทะเล	 จ�ากัด	 เปิดเผยว่า	 ได้รับเมล็ดพันธุ์ 
ข ้าวโพดหวานมาปลูกในที่ดินของตนเอง	 หมู ่ที่ 	5	ต�าบลทะนง	 อ�าเภอโพทะเล	 จังหวัดพิจิตร	 
ในพื้นที	่300		ตารางวา	หรือ	3	งาน		เพื่อทดลองว่าตนเองจะปลูกรอดหรือไม่	เพราะเดิมท�านา	ขณะเดียวกัน
ที่ลองปลูกเพียง	 3	 งาน	 จากที่ดินที่มีทั้งหมดประมาณ	 8	 ไร่	 เพราะต้องการประเมินดูว่า	 ผลผลิต 
ออกมาดีตามที่มีการระบุหรือไม่	 ซึ่งตามรอบการผลิตจะใช้เวลาตั้งแต่ปลูกจนเก็บเกี่ยว	 73	 วัน	 แต่ขณะนี้
ปลูกมาได้	 70	 วัน	 ได้ลองเก็บไปขายบางส่วน	 ปรากฏว่าผลผลิตดีฝักสวยและรสชาติหวาน	 ท�าให้ชาวบ้าน 
ในพื้นที่สนใจมาขอซื้อถึงในไร่ข้าวโพด	 ซึ่งได้เหลือผลผลิตไว้บางส่วน	 รอเก็บเกี่ยวเมื่อครบก�าหนด	 
เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ
	 “ระยะเวลาปลูกข้าวโพดหวาน	 คือ	 73	 วัน	 ถึงจะเก็บได้	 แต่ผมลองเก็บมาจ�าหน่ายก่อน 
โดยขายในพื้นที่	 ขายเป็นฝักสดราคาฝักละ	 10–15	 บาท	 หรือหากขายเป็นกิโลกรัมจะขายในราคา 

	 ด้านนายสุพรรณ	 เสนารินทร์	 สมาชิกสหกรณ์โคนมการเกษตรพิจิตร	 จ�ากัด	 อาศัยอยู่ที่หมู่	5 
ต�าบลท้ายน�้า	 อ�าเภอโพทะเล	 จังหวัดพิจิตร	 กล่าวว่า	 ได้เข้าโครงการนี้เช่นกัน	 ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน 
มาปลูกบนพื้นที่ 	1	 ไร ่	 แต่เดิมเป็นที่นาเริ่มหยอดเมล็ดวันที่ 	10	มิถุนายน	 2563	คาดว่าผลผลิต 
จะได้เกือบ	 3	 ตัน/ไร่	 ขณะนี้ได้เริ่มเก็บผลผลิตขาย	 ขายทั้งที่ในสวนและผ่านช่องทางตลาดออนไลน	์ 
ในราคากิโลกรัมละ	15	บาท	คาดว่าจะได้ก�าไรจากการขายข้าวโพดหวานเกือบ	20,000	บาท	ซึ่งหลังจากนี ้
ตนเองจะขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม	สลับกับการปลูกพืชชนิดอื่นด้วย	เพื่อจะสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
	 นางสาวไพรินทร์	 สุขเล็ก	 สหกรณ์จังหวัดพิจิตร	 กล่าวด้วยว่า	 ที่ผ่านมาเกษตรกรอาจยังไม่มั่นใจว่า 
จะท�าได้หรือไม่	 เมื่อกรมส่งเสริมสหกรณ์มีโครงการนี้ขึ้นมา	 และให้ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดได้เข้ามา
แนะน�าและจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานให้กับสหกรณ์ต่าง	 ๆ	 ได้น�าไปกระจายต่อให้กับสมาชิกสหกรณ์	
ซึ่งระยะแรกได้แนะน�าให้เริ่มทดลองปลูกในพื้นที่ เล็ก	 ๆ	 ไปก่อน	 หากท�าได้ผลดีค ่อยขยายเพิ่ม 
ซึ่งจากผลผลิตที่ออกมา	 เกษตรกรก็มีความพึงพอใจและเป็นพืชชนิดใหม่ที่มีความน่าสนใจ	 และในอนาคต
ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรจะมีการขยายการส่งเสริมปลูกข้าวโพดหวานให้กับสมาชิกสหกรณ์ 
ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

10	 บาทต่อกิโลกรัม	 ซึ่งข้าวโพดจะมีน�้าหนักเฉลี่ย
ประมาณฝ ักละเกือบ	 1	 กิ โลกรัม	 คนที่ซื้อ 
ไปลองกินแล้วก็บอกกันปากต่อปากว่าข้าวโพด 
ที่นี่อร่อย	 ท�าให้มีคนเข้ามาซื้อที่สวนเพื่อน�าไป
บริโภคที่บ้านหรือน�าไปจ�าหน่ายจนเกือบจะหมด
แล้ว	 	ส�าหรับต้นทุนตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยว 
ครั้งนี้	 ลงทุนไป	 4,500	 บาท	 ผลผลิตที่คาดว่า 
จะได้ประมาณ	 2,000	 กิโลกรัม	 คาดว่ารอบนี้ 
จะขายได้เงินประมาณ	 20,000	 บาท	 หักต้นทุน
แล ้วจะมีก�าไรเหลือประมาณ	 15,000	 บาท 
ซึ่งผมพอใจมาก	 เพราะท�านาใช้เวลา	 4	 เดือน	 
เกี่ยวข้าวไปขายได้ก�าไรไร่ละไม่ถึง	 1,000	 บาท																					
แต่ข้าวโพดหวานอายุ		 73	 วัน	 ก�าไรหลักหมื่น 
ซึ่งขณะนี้สมาชิกสหกรณ์ที่ผมเป็นประธานสนใจ 
ที่จะท�าโครงการปลูกข้าวโพดหวานอีกประมาณ	
15	 ราย	 ดังนั้น	 จะต้องหารือกัน	 เพื่อท�าเป็น
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานเพื่อสร้าง
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก”

เสริมสร ้างความเข ้มแข็งในกลุ ่มผู ้ผลิตเกษตรอินทรีย	์ 
ตลอดจนการสร้างโอกาสทางการตลาดให้มีช่องทางจ�าหน่าย	

และสามารถน�าความรู้ไปขยายผลต่อได้	 จึงได้ด�าเนินโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์																									
ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์	 ปี	 2563	 เพื่อให้นิคมสหกรณ์ส่งเสริม 
การสร้างอาชีพหารายได้เพิ่มให้กับสมาชิก	 เหตุที่เลือกพื้นที่นิคมสหกรณ์เป็นเป้าหมาย 
ในการขับเคลื่อนโครงการนี้	 เนื่องจากมีเขตด�าเนินการชัดเจน	 สมาชิกส่วนมาก	 
เป็นคนในพื้นที่	 ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือ	 การประสานงาน	 ถ่ายทอดความรู้
ระหว่างกันและมีเจ้าหน้าที่ของนิคมสหกรณ์เข้าไปดูแลคอยให้ค�าแนะน�าได้อย่างสะดวก
และใกล้ชิด	 เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้ในอนาคต	 คือ	 สร้างเครือข่ายนิคมสหกรณ์ 
ผู ้ผลิตผักปลอดภัยและยกระดับเป็นผักอินทรีย ์	 เพื่อส่งขายตลาดส�าคัญในพื้นที่ 
คือ	โรงพยาบาล	สถานที่ราชการและตลาดโมเดิร์นเทรดที่ต้องการอาหารปลอดภัย
	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวด้วยว่า	 เบื้องต้นได้เริ่มส่งเสริมการท�าเกษตร
อินทรีย์ให้กับสมาชิกสหกรณ์นิคม	 15	 แห่ง	 ในพื้นที่นิคมสหกรณ์	 13	 แห่ง	 10	 จังหวัด 
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนเงินอุดหนุนและให้สมาชิกสมทบ	 เพื่อสร้างความเป็น
เจ้าของ	 ในการจัดหาโรงเรือน	 ขนาด	 6x30	 เมตร	 พร้อมระบบน�้าให้แก่เกษตรกร 
ที่เข้าโครงการจ�านวน	98	 โรงเรือน	 ราคาโรงเรือนละ	 50,000	 บาท	 โดยกรมให้เงิน 
อุดหนุนโรงเรือนละ	 35,000	 บาท	 และเกษตรกรที่ เข ้าร ่วมโครงการสมทบอีก 
15,000	 บาท	 พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้กระบวนการท�าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน
และการตลาด	 โดยได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เข้าไปให้ความรู้ 
ศึกษาดูงานแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ตลอดระยะเวลาในการด�าเนินการ
	 “ก่อนหน้านี้	 กรมได้เริ่มท�าทดลองจุดประกายให้สมาชิกในนิคมสหกรณ์น�าร่อง	
และทดสอบการท�าผักปลอดภัย	 เพื่อดูว่าจะมีตลาดรองรับมากน้อยเพียงใด	 ปรากฏว่า 

ดันนิคมสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ 10 จังหวัด ผลิตพืชผักปลอดภัย
ป้อนตลาด สร้างรายได้ครัวเรือนละ 150,000 บาท/ปี

ต่อจำกหน้ำ 1

ได้รับการตอบรับดี	 ไม่เพียงพอจ�าหน่ายในชุมชน	 เกษตรกรมีรายได้ 
เพิ่มประมาณปีละ	 150,000	 บาทต่อครัวเรือน	 ในปีนี้สมาชิกมีความ
ประสงค์อยากจะต่อยอดโครงการดังกล่าว	 จึงเริ่มโครงการนี้ขึ้นเป็น 
ปีแรก	โดยสนับสนุนให้สมาชิกผลิตผักตามความช�านาญของแต่ละราย	 
แต่ให้เริ่มปลูกแบบผักปลอดภัยและพัฒนายกระดับเป็นเกษตรอินทรีย์		 
จึงได้อุดหนุนเงินส�าหรับสร้างโรงเรือนให้	 เนื่องจากการปลูกพืชผัก 
ในโรงเรือนจะสามารถควบคุมการผลิตและปลอดภัยจากสารพิษ	 
ซึ่งตลาดมีความต้องการ	 จากนั้นก็คาดหวังว่าในปีต่อไป	 นิคมสหกรณ์ 
ที่ผลิตพืชผักอินทรีย์จะขยายไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์และวางแผนการผลิต
ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดในแง่ของชนิดพืชผัก	 ปริมาณ 
และคุณภาพ	 และที่สุดน�าไปสู ่การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระหว่าง 
นิคมสหกรณ์ร ่วมกันเพื่อส ่งผลผลิตในพื้นที่ ให ้กับตลาดในพื้นที่ 
โรงพยาบาล	 สถานที่ราชการและห้างโมเดิร์นเทรดต่อไปในอนาคต”	 
นายอัชฌากล่าว
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การผลิตข้าวโพดหลังนาสานพลังประชารัฐ

 “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท�านา” เป็นการบูรณาการ 
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับภาคเอกชน	 ดูแลตั้งแต่เมล็ดพันธุ์	 การคัดเลือก
พื้นที่ที่เหมาะสมมีความสมบูรณ์ของดิน	 มีการถ่ายทอดความรู้การปลูกและดูแลแปลงข้าวโพด	 การสนับสนุน 
เงินทุนดอกเบี้ยต�่าจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 หรือ	 ธ.ก.ส.	 การท�าประกันภัยพืชผล
เพื่อประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร	 และการใช้นโยบาย	 “ตลาดน�าการผลิต”	 ส่งผลท�าให้เกษตรกร 
มีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน	 สามารถขายได้ในราคาที่เป็นธรรมและช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับ
เกษตรกร
	 ขั้นตอนการปลูกข้าวโพดหลังนาให้มีได้ผลผลิตสูงสุด	มีขั้นตอนดังนี้	 	
 1.	 การเลือกพื้นที่	 ควรเลือกพื้นที่ที่มีแหล่งน�้าเพียงพอตลอดฤดูปลูก	 หลีกเลี่ยงพื้นที่ลุ ่มต�่าที่มี 
การระบายน�้าไม่ดีฤดูปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา	 ซึ่งเดือนที่เหมาะสมส�าหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
คือเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม	 หรือปลูกทันทีหลังจากเก็บเกี่ยวข้าว	 เพื่อใช้ประโยชน์จากความชื้นที่เหลืออยู่
ในดิน	 ซึ่งหากปลูกได้เร็วจะท�าให้ต้นข้าวโพดมีการเจริญเติบโตดี	 และระยะออกดอกไม่ตรงกับช่วงที่ 
อุณหภูมิสูงจนเกินไป	 การปลูกข้าวโพดในช่วงนี้หากบางปีมีอุณหภูมิต�่า	 จะท�าให้ข้าวโพดงอกช้ากว่าปกติ	 
หรือแสดงอาการใบ	สีม่วงคล้ายขาดปุ๋ยฟอสฟอรัสในระยะต้นกล้า	แต่ต้นจะฟื้นตัวได้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
	 2.	 การเลือกพันธุ์	 เลือกพันธุ์ที่เมล็ดมีคุณภาพดี	 มีความงอดมากกว่า	 80	 เปอร์เซ็นต์	 และมีความ 
แข็งแรงสูง	 เนื่องจากการปลูกข้าวโพดในฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยวต้องอาศัยความชื้นในดินที่มีค่อนข้างจ�ากัด	
ในปัจจุบันพันธุ์ข้าวโพดที่น�ามาใช้เป็นพันธุ์ลูกผสมของเอกชน	 และภาครัฐ	 เช่น	 นครสวรรค์3	 นครสวรรค์4	
และนครสวรรค์5	ซึ่งเป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร

“ยุภาพร คงสมบัติ” 
ต้นแบบครูบัญชีอาสา พลิกชีวิต

จากพนักงานบริษัทสู่เกษตรกรมืออาชีพ

 3.		ลักษณะดิน	 ดินที่ เหมาะส�าหรับปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 คือ	 ดินร่วน	 ดินร่วนเหนียว	 
และดินร่วนปนทราย	เนื่องจากเป็นดินที่มีการระบาย
น�้าดี 	 และมีความอุดมสมบูรณ์	 ควรหลีกเลี่ยง 

การปลูกข้าวโพดในดินที่เป็นดินเหนียวจัด	 เนื่องจากระบายน�้าไม่ดี	 โดยค่าความเป็นกรด–ด่างของดิน	 (PH)
ควรอยู่ระหว่าง	5.5–7.0
 4.		การเตรียมดิน	 หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวออกจากแปลงนา	 ควรไถดะ	 จ�านวน	 1	 ครั้ง	 แล้วพรวน 
ด้วยโรตารี	่ 1–2	ครั้ง	 เพื่อให้ดินแตกเป็นก้อนเล็กแล้วยกร่องปลูก	 เพื่อสะดวกในการให้น�้าและระบายน�้าออก
จากแปลง	ในบางพื้นที่เกษตรกรมีการตัดตอซังข้าวแล้วปล่อยน�า้เข้าแปลงหลังจากนั้นหยอดเมล็ดตาม
 5.		วิธีการปลูก	 วิธีการปลูกมีทั้งแบบพื้นราบและแบบยกร่อง	 ขึ้นกับชนิดของดิน	 โดยใช้ระยะ 
ระหว่างแถว	 75	 เซนติเมตร	 และระยะระหว่างต้น	 20	 เซนติเมตร	 หยอดเมล็ดจ�านวน	 1	 เมล็ดต่อหลุม	 
อัตราเมล็ดที่เหมาะสมคือ	 3.0–3.5	 กิโลกรัมต่อไร่	 จะได้จ�านวนต้นประมาณ	 10,000–11,000	 ต้น 
ต่อไร่	 การใส่ปุ๋ย	 แบ่งใส่ปุ๋ย	 3	 ครั้ง	 ครั้งที่ 1 :	 ใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร	 15–15–15	 อัตรา	 50	 กิโลกรัมต่อไร่	 
หรือตามค่าวิเคราะห์ดิน	 โดยหว่านแล้วพรวนดินกลบ	 หรือชักร่องเป็นแถวพร้อมหยอดเมล็ด	 ครั้งที่ 2 :  
ใส่เมื่อข้าวโพดอายุ	 20–25	 วันหลังปลูกด้วยสูตร	 46–0–0	 อัตรา	 25	 กิโลกรัมต่อไร่	 โดยโรยข้างแถวปลูก 
แล้วพูนโคนกลบเมื่อดินมีความชื้น	 ครั้งที่ 3 : เมื่อข้าวโพดอายุ	 40–50	 วัน	 หรือเมื่อข้าวโพดเริ่มออก 
ช่อดอกตัวผู้และออกไหม	สูตร	46–0–0	อัตรา	10–20	กิโลกรัมต่อไร่	โดยโรยข้างร่องปลูกเมื่อดินมีความชื้น
 6.		การก�าจัดวัชพืช	 เมื่อข้าวโพดอายุ	 20–25	 วัน	 ท�าการก�าจัดวัชพืชระหว่างแถวปลูก	 และใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนอีกครั้ง	 โดยโรยข้างแถวจากนั้นจึงพรวนดิน	 แถกล่องกลบด้วยแรงงานคนหรือเครื่องจักรฯ	 
ควรด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการให้น�า้ครั้งแรก
 7.		การให้น�้า	 การปลูกข้าวโพดโดยอาศัยความชื้นในดินที่หลงเหลืออยู ่หลังการเก็บเกี่ยวข้าว	 
ควรมีการตรวจสอบความชื้นของดินหลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว	 หากความชื้นของดินไม่เพียงพอส�าหรับ 
การงอกและการเจริญเติบโตในระยะแรก	1–2	สัปดาห์	ควรมีการให้น�า้ก่อนปลูก	โดยไถดะพร้อมกับปล่อยน�า้
เข ้าแปลงนา	 ทิ้งไว ้จนความชื้นพอเหมาะส�าหรับการไถพรวน	 ถ ้าดินมีความชื้นเพียงพอให้ไถดะ	 
พร้อมคราดเพื่อเก็บรักษาความชื้นให้น�้าครั้งแรกหลังปลูก	 และให้น�้าครั้งต่อไปเมื่อดินแห้ง	 การปลูกแบบ 
พื้นที่ราบให้น�า้ก่อนปลูก	การปลูกแบบยกร่องท�าการปลูกก่อนให้น�า้
 8.		การเก็บเกี่ยว	เก็บเกี่ยวข้าวโพดเมื่อข้าวโพดแก่จัด	และแห้งสนิทอายุประมาณ	120	วัน	หลังปลูก	
ขึ้นอยู ่กับพันธุ ์หรือเมื่อต้นข้าวโพดมีใบแห้งหรือเปลี่ยนเป็นสีฟางข้าวหมดทั้งแปลง	 เมล็ดจะมีความชื้น
ประมาณ	23	เปอร์เซ็นต	์และไม่ควรเก็บเกี่ยวข้าวโพดหลังฝนตกเพราะเมล็ดจะมีความชื้นสูง	ควรปล่อยให้ฝัก
และต้นข้าวโพดก่อนการเก็บเกี่ยว

	 จากนั้นรื้อแปลงอ้อยเปลี่ยนมาปลูกพืช	 ผัก	 หมุนเวียน	 จ�านวน	 5	 ไร่	 นอกจากนี้ยังวางแผนให้ก่อเกิด 
รายได้รายวัน	 ด้วยการเก็บผักขายในหมู่บ้าน	 ชุมชนใกล้เคียง	 และส่งขายตลาด	 ท�าให้มีรายได้ส่งลูกเรียนจบ
ปริญญาตรีทั้ง	 3	 คน	 ส่วนตนเองภายหลังจากจบปริญญาตรี	 คณะบริหารธุรกิจ	 สาขาการจัดการ 
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ก็ท�างานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง	 ได้รับค่าแรงเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา 
ในขณะนั้น
	 จนกระทั่งเกิดความคิดอยากกลับบ้านเพื่อมาดูแลพ่อแม่	 และช่วยท�าการเกษตร	 จึงตัดสินใจ 
ลาออกจากงานประจ�า	 มาท�าการเกษตรเต็มตัว	 โดยขณะนั้นพ่อและแม่	 ได้เริ่มทดลองปลูกพุทราสามรส	
จ�านวน	 10	 ไร่	 จึงเป็นโอกาสเหมาะที่จะได้น�าความรู้มาช่วยครอบครัวท�าการตลาด	 โดยเริ่มจากขายในชุมชน 
ตลาดใกล้บ้าน	 ต่างอ�าเภอ	 และต่างจังหวัด	 และด้วยพุทราเป็นผลไม้ที่ไม่อยู ่ในกระแส	 คนปลูกไม่มาก	 
การเก็บเกี่ยวผลผลิตนานถึง	 6	 เดือน	 ไม่มีความเสี่ยงเรื่องราคามากนักประกอบกับการผลิตของให้ได้คุณภาพ
ตามความต้องการของลูกค้า	 ท�าให้เป็นที่นิยมของลูกค้าจึงขยายพื้นที่ปลูกเป็น	 25	 ไร่	 และน�าความรู ้ 
ที่เรียนมาเพื่อใช้บริหารจัดการในการเกษตรทั้งด้านการวางแผนการปลูกพืช	 การวางแผนการตลาด 
โดยใช้ข้อมูลบัญชีต้นทุน	 อาชีพ	 เป็นพื้นฐานในการวางแผน	 เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า	 เน้นคุณภาพของผลผลิต	
ความปลอดภัยปราศจากการเข้าท�าลายของโรคและแมลงหรือสารพิษตกค้าง	 หลีกเลี่ยงการปลูกพืช 
ในฤดูที่มีผู้ผลิต	และผลผลิตออกสู่ตลาดจ�านวนมาก	สร้างความแตกต่างเพื่อจูงใจในการตัดสินใจ	และเป็นการ
สร้างอัตลักษณ์ของสินค้าตนเอง	 เพียง	 4	 ปีที่ตัดสินใจลาออกจากงานประจ�า	 มาท�าการเกษตรอย่างเต็มตัว 
ก็สามารถปลดภาระหนี้สินประมาณ	600,000	บาท	ที่เกิดขึ้นเมื่อคราวลงทุนท�าไร่อ้อยได้ส�าเร็จและเริ่มมีเก็บ
ออมเงินส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการลงทุนปลูกพืชใหม	่ๆ	ในครั้งต่อไป	และอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เพื่อใช้ในคราวฉุกเฉิน
	 ด้วยความส�าเร็จและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน	 ในปี	 2559	 ได้มีโอกาส
เข้าอบรมครูบัญชีอาสา	 เพื่อท�าหน้าที่เป็นครูบัญชีอาสาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ด้านบัญชีให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป	 และนับว่าเป็นโอกาสดีอีกครั้งเมื่อพื้นที่เกษตรของตนได้รับ 
คัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 ประจ�าอ�าเภอภูเขียว	 
จังหวัดชัยภูมิ	 เพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท�าให้สามารถถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์จากการท�าการเกษตรการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการวางแผนด้านการเกษตร	 
ให้กับผู ้ที่สนใจได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น	 ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกร	 กลุ ่มเกษตรกร	 กลุ ่มวิสาหกิจชุมชน	 
หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชนเข้ามาเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
	 นางยุภาพร	 กล่าวอีกว่า	 จากความส�าเร็จในเบื้องต้นที่กล่าวมา	 ได้มีการส่งเสริมการท�าบัญชีให้กับ
เกษตรกรรายอื่น	 ๆ	 ในพื้นที่	 โดยใช้ประสบการณ์ของครอบครัวตนเองเป็นตัวอย่างในการถ่ายทอด	 
เพื่อให้ประกอบอาชีพอย่าง	 มีหลักการมากขึ้น	 ท�าให้ขณะนี้ในพื้นที่	 ต�าบลบ้านแก้ง	 อ�าเภอภูเขียว	 
จังหวัดชัยภูมิ	 มีเกษตรกรที่ลดพื้นที่การปลูกอ้อย	 แล้วหันมาท�าเกษตรผสมผสานสร้างรายได้รายวัน 
กันมากขึ้น	ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
	 “การท�าบัญชีต้นทุนอาชีพ	 ถือเป็นเข็มทิศส�าคัญในการด�าเนินชีวิตเป็นอย่างยิ่ง	 และไม่ใช่เพียงเฉพาะ
อาชีพเกษตรกรเท่านั้น	 ทุกอาชีพก็ควรจะให้ความส�าคัญในการท�าบัญชี	 ประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพ	 
ก็สามารถน�าหลักการท�าบัญชีมาใช้ในชีวิตประจ�าวันให้เกิดประโยชน์ได้เช่นกันเพื่อให้การด�าเนินชีวิต 
อยู่ภายใต้ความไม่ประมาท	 ลดความเสี่ยงได้อย่างมีเหตุมีผล	 ปัจจุบันได้ปรับพื้นที่มาท�าการท�าเกษตร 
ผสมผสานเต็มรูปแบบ	ทั้งปลูกไม้ผล	 พืช	 ผัก	 ปลูกข้าว	 เลี้ยงสัตว์	 ขุดบ่อน�้า	 ท�ากิ่งพันธุ์ไม้ผล	 ท�าให้มีรายได้ 
ทุกวัน	ตลอดทั้งปี	มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคง”	นางยุภาพร	กล่าว

	 นางยุภาพร	 คงสมบัติ	 เกษตรกรดีเด่น	 สาขาบัญชีฟาร์ม	 ปี	 2561	 จากจังหวัดชัยภูมิ	 พลิกผันชีวิตจาก
พนักงานบริษัท	 มาสู ่อาชีพเกษตรกรรมได ้อย ่างมั่นคงยั่งยืน	 และเป ็นอีกหนึ่งต ้นแบบเกษตรกร 
ที่ใช้แนวทางการท�าบัญชีมาเป็น	 เข็มทิศให้กับชีวิตของตนเองสามารถพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมภายใต้การ
ศึกษาหาความรู้	 พัฒนาปรับเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์	 รวมถึงเป็นแบบอย่างทางด้านความคิดที่มีส่วน 
ในการผลักดันให้เพื่อน	 พี่	 น้อง	 และเกษตรกรในพื้นที	่ ได้เห็นถึงความส�าคัญในการท�าบัญชี	 ภายใต้บทบาท 
ครูบัญชีอาสาอีกด้วย
	 นางยุภาพร	 คงสมบัติ	 เปิดเผยว่าเดิมครอบครัวปลูกอ้อยบนพื้นที่	 50	 ไร่	 เนื่องจากอยู ่ในเขต 
การส่งเสริมการปลูกอ้อยของโรงงานน�้าตาลบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง	 ดังนั้น	 อ้อยจึงนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ 
ของเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่	 แต่การอาศัยรายได้จากการปลูกอ้อยเพียงอย่างเดียวนั้น	 เป็นความเสี่ยง 
อย่างยิ่ง	 เนื่องจาก	 1	 ปี	 เก็บผลผลิตได้เพียงครั้งเดียวและราคาอ้อยเป็นไปตามกลไกของตลาด	 เกษตรกร 
ไม่สามารถก�าหนดราคาเองได้	 หากปีใดราคาอ้อยตกต�่า	 เกษตรกรก็ไม่มีรายได้	 และยังเป็นหนี้กับทางโรงงาน	
การเปลี่ยนแปลงในด้านการเกษตรของครอบครัวเริ่มเกิดขึ้น	 เมื่อความต้องการทางด้านการเงินมีมากขึ้น	
เนื่องจากต้องส่งลูกเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรี	 ซึ่งในขณะนั้น	 ผู้เป็นพ่อจึงตัดสินใจขุดบ่อ 
เพื่อเก็บกักน�้าไว้ใช้ในการเกษตร	
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รมช.มนัญญาเผยนายกรัฐมนตรีตอบรับช่วยเยียวยา
ชาวสวนล�าไยไร่ละ 2 พันพร้อมสนับสนุนพ่อค้าจีน
เข้าซื้อล�าไยและผลไม้ของไทยตามแนวทางศบค.

	 นายสุวิช	น้อยอิ่ม	ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	2	ประธานคณะท�างาน
ตรวจประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ	์มอบหมายให้นายทศพร	พลีด	ีผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารการจัดการสหกรณ์	 และคณะท�างานตรวจประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ์	 ประกอบด้วย	 
ผู้แทนส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 ผู้แทนส�านักงานเกษตรพื้นที่	 1	 (มีนบุรี)	 ผู้แทนธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 และนางเพทาย	 ปทุมจันทรัตน์	 (ปราชญ์สหกรณ์)	 เข้าตรวจประเมิน
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 ครั้งที่	 2	 โดยช่วงเช้าเข้าตรวจประเมิน
สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 และช่วงบ่าย	 เข้าประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร	จ�ากัด	ซึ่งได้ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดใน	9	หลัก	37	ข้อ	โดยสหกรณ์ได้
น�าเสนอผลการด�าเนินงาน	พร้อมหลักฐานการปฏิบัติงาน	ตามที่ได้น�าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการด�าเนินงาน
ของสหกรณ์	 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เห็นถึงความส�าคัญในการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการด�าเนินงาน 
อย่างเป็นระบบ	 มีการควบคุมภายในที่ได้	 ด�าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 
บริหารจัดการด ้วยการน�าหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติอย ่างเคร ่งครัด	 และด�าเนินงานโดยยึดหลัก 
ความเป็นสหกรณ์	ซึ่งจะท�าให้สหกรณ์เป็นสหกรณ์ที่แท้จริง	สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก	และบุคคลต่าง	ๆ	
ที่เกี่ยวข้อง

ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจ�าปี 2563

	 นายสุวิช	 น้อยอิ่ม	 ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	
พื้นที่	 2	 ประธานคณะท�างานตรวจประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ	์ มอบหมายให้
นายทศพร	 พลีดี	 ผู ้อ�านวยการกลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ
สหกรณ์	 และคณะท�างานตรวจประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ์	 ประกอบด้วย	 
ผู้แทนส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 ผู ้แทนส�านักงานเกษตร 
พื้นที่ 	 1	 (มีนบุรี ) 	 ผู ้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 
และนางเพทาย	 ปทุมจันทรัตน์	 (ปราชญ์สหกรณ์)	 เข้าตรวจประเมินสหกรณ์สีขาว
ด้วยธรรมาภิบาล	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ครั้งที่	2	ของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ซึ่งได้ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดใน	 9	 หลัก	 37	 ข้อ	 
โดยสหกรณ์ได้น�าเสนอผลการด�าเนินงาน	 พร้อมหลักฐานการปฏิบัติงาน	 ตามที่ได้
น�าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการด�าเนินงานของสหกรณ์	 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้เห็นถึงความส�าคัญในการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ	 
มีการควบคุมภายในที่ได้	ด�าเนินงานด้วยความซื่อสัตย	์สุจริต	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	
บริหารจัดการด้วยการน�าหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 และด�าเนินงาน
โดยยึดหลักความเป็นสหกรณ	์ซึ่งจะท�าให้สหกรณ์เป็นสหกรณ์ที่แท้จริง	สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับสมาชิก	และบุคคลต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 รมช.มนัญญา	 ปลื้มนายกรัฐมนตรีขานรับบรรเทาทุกข์ชาวสวนล�าไยช่วยเยียวยาไร่ละ	 2	 พันบาท	 พร้อมสนับสนุนพ่อค้าจีน	 
เข้าซื้อล�าไยและผลไม้ตามแนวศบค.	ด้านสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง	จ�ากัด	 รับซื้อล�าไยจากสมาชิกมาอบแห้งส่งขายจีนแล้ว	 150	ตัน	
เตรียมเปิดประมูลรอบ	2	อีก	200	ตัน	ช่วยดึงล�าไยสดออกจากตลาด	พยุงราคาผลผลิตในพื้นที่ไม่ให้ตกต�่า
	 นางสาวมนัญญา	ไทยเศรษฐ์	รมช.เกษตรและสหกรณ์	 	กล่าวว่ารู้สึกยินดีกับเกษตรกรชาวสวนล�าไยที่	พล.อ.ประยุทธ	์	จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี	 ตอบรับที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาผลผลิตตกต�่า	 ภายหลังที่ตนเองได้ลงพื้นที่ติดตาม 
ความก้าวหน้าสหกรณ์การเกษตรรับซื้อล�าไยในโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร	 เพื่อรองรับผลกระทบ 
จากโควิด–19	 ที่สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง	 จ�ากัด	 จังหวัดเชียงใหม่	และสหกรณ์การเกษตรประตูป่า	 จ�ากัด	 จังหวัดล�าพูน	 
เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา	 พบว่าขณะนี้เกษตรกรในพื้นที่ยังประสบปัญหาพ่อค้าจีนที่เป็นผู ้ค้าส่งออกล�าไยไม่สามารถ 
เข้ามารับซื้อผลผลิตได้	 ซึ่งนายกรัฐมนตรียินดีที่จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเร่งหาทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนล�าไย 
ได้สะท้อนปัญหาและความเดือดร้อนของเกษตรกรน�าเรียนต่อท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา	 ซึ่งท่านนายกฯ	 
ยินดีช่วยเหลือ	 และได้เตรียมพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อเยียวยาเกษตรกรชาวสวนล�าไยไร่ละ	 2	 พันบาท	 ไม่เกิน	 25	 ไร่ต่อราย 
ทั้งนี	้รายละเอียดมาตรการเยียวยาดังกล่าว	ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้น�าเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป			 	
	 “ส�าหรับกรณีพ่อค้าผู้ส่งออกจากประเทศจีน	คาดว่าจะมีข่าวดีเร็ว	ๆ	นี้	โดยจะมีการหารือถึงมาตรการผ่อนผัน	เพื่อเปิดให้มาเจรจา
ซื้อผลไม้ของไทย	 โดยปฏิบัติตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (ศบค.)” 
นางสาวมนัญญา	กล่าว
	 ทางด้านนางสุจิตรา	มโน	ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง	จ�ากัด	จังหวัดเชียงใหม	่กล่าวว่า	สหกรณ์โชคดีที่ขณะที่มีพ่อค้าจีน 
ที่อยู่เมืองไทยเข้ามาเจรจาซื้อขายล�าไยอบแห้งกับสหกรณ์เพื่อส่งออกไปจีน	ซึ่งในปีนี้อาจมีผู้ค้าล�าไยและเกษตรกรบางกลุ่มประสบปัญหา
เรื่องคู่ธุรกิจ	ที่หายไปเนื่องจากผลกระทบของโควิด–19	 แต่ทางสหกรณ์ยังท�าธุรกิจส่งออกล�าไยอบแห้งได้อยู่	 โดยเบื้องต้นสหกรณ์ 
ได้ท�าสัญญาซื้อขายล�าไยอบแห้งลอตแรกกับพ่อค้าไปแล้วจ�านวน	 150	 ตัน	 หรือประมาณ	 10	 ตู้คอนเทนเนอร์	 ส่งมอบวันสุดท้าย 
4	 กันยายน	 2563	 และรอบที่	 2	 สหกรณ์ก�าลังจะเคาะประมูลอีก	 200	 ตัน	 โดยราคาที่จ�าหน่ายเกรด	 AA	 จะจ�าหน่าย 
ราคา	 67	 บาท/กิโลกรัม	 เกรด	 A	 กิโลกรัมละ	 36	 บาท	 และเกรด	 B	 กิโลกรัมละ	 25	 บาท	 โดยล�าไยสดที่น�ามาอบแห้งทางสหกรณ์ 
จะรับซื้อผลผลิตล�าไยจากสมาชิกในราคาน�าตลาดประมาณ	1–2		บาท/กิโลกรัม
	 ผู้จัดการสหกรณ์กล่าวว่า	 ที่ผ่านมา	 รมช.มนัญญา	 ได้มาตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการกระจายล�าไยออกนอกแหล่งผลิต 
ที่จังหวัดเชียงใหม่	 และเห็นว่าสหกรณ์สันป่าตองมีศักยภาพในการท�าธุรกิจล�าไยอบแห้งและความพร้อม	 เนื่องจากมีตู้อบล�าไย	 18	 ตู้	
สามารถรองรับผลผลิตได้ถึง	 200	 ตัน/วัน	 ซึ่งปีนี้ล�าไยจะออกมากตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม	 ทางสหกรณ์จึงเปิดรับซื้อ 
ล�าไยรูดร่วงจากสมาชิกได้ประมาณวันละ	80–90	ตัน	เพื่อน�ามาอบแห้ง	และขายล�าไยอบแห้งทั้งเปลือกให้กับพ่อค้าผู้ส่งออก	ขนส่งโดยใช้ 
รถคอนเทนเนอร์	 ซึ่งทางรมช.มนัญญา	 รับที่จะช่วยเหลือสนับสนุนรถบรรทุกห้องเย็น	 6	 ล้อ	 โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้ส่วนหนึ่ง 
และสหกรณ์สมทบเพิ่มเติม	 เพื่อให้การขนส่งสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	 และสนับสนุนสหกรณ์ให้ดูแลช่วยเหลือสมาชิกที่มีประมาณ 
10,000	 ราย	 ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนล�าไยในพื้นที่อ�าเภอสันป่าตอง	 ในการกระจายผลผลิตสู่ตลาดได้ทันและไม่เกิดความเสียหาย
ระหว่างการขนส่งอีกด้วย

ประเมินสหกรณ์สีขาว
ด้วยธรรมาภิบาล
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กรมส่งเสริมสหกรณ์ชี้แจงกรณีปัญหา
สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จ�ากัด

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ขอชี้แจงข้อเท็จจริง	 กรณีคอลัมน์โขลกข่าวต�าทุกข์	 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 หน้า	 7	 ฉบับวันที่ 
3	 กันยายน	 2563	 ได้เสนอข่าวการทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ	 จ�ากัด	 (สอ.สรฟ.)	 โดยระบุว่า	 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่ก�ากับดูแล	 ละเลย	 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้เกิดการทุจริตในสหกรณ์ดังกล่าว 
สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อสหกรณ์เจ้าหนี้กว่า	 90	 แห่ง	 มูลค่าเสียหายกว่า	 23,000	 ล้านบาท	 
และจนปัจจุบันยังไม่มีการแก้ไขปัญหาการทุจริตและด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิดจนถึงปัจจุบัน	 ซึ่งการชี้แจงนี้เพื่อให้
สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ของกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละ 
ช่วงเวลาและภารกิจ	และเพื่อมิให้สมาชิก	สอ.สรฟ.	และสหกรณ์เจ้าหนี้เกิดความตื่นตระหนก	ดังนี้		
	 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ขอยืนยันว่า	 นับแต่กรมได้รับรายงานการพบการกระท�าส่อทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์
สโมสรรถไฟ	(สอ.สรฟ.)	ประมาณเดือนตุลาคม	2559	กรณีกรรมการ	สอ.สรฟ.	อนุมัติเงินกู้พิเศษไม่เป็นไปตามระเบียบ	
ให้แก่สมาชิก	6	ราย	ในช่วงป	ี2556–2559	รวม	199	สัญญา	ยอดเงินกู้คงเหลือ	2,285	ล้านบาท	กรมไม่ได้มีการละเลย	
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีการสื่อข่าวออกมา	 ตรงกันข้ามกรมได้มีการด�าเนินการแก้ไขปัญหาทันทีที่ได้มี 
การตรวจพบและติดตามอย่างต่อเนื่อง	จนกระทั่งวันที	่2	สิงหาคม	2561	คณะกรรมการ	สอ.สรฟ.	แจ้งความด�าเนินคดี
ทั้งแพ่งและอาญากับกรรมการชุดที่กระท�าผิดต่อพนักงานสอบสวนจนเสนอส�านวนให้พนักงานอัยการสั่งฟ้อง	 
แต่มีปัญหาเรื่องเขตอ�านาจสอบสวนจึงมีการส่งส�านวนกลับมาให้สน.นพวงศ์	 ด�าเนินการสอบสวนต่อ	 ปัจจุบัน 
เรื่องยังคงอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน	ดังนั้น	จึงไม่ได้มีการปล่อยให้เกิดการทุจริตแล้วไม่ด�าเนินการตามข่าวแต่อย่างใด	
ขณะเดียวกันในระหว่างป	ี2561	จนถึงปัจจุบัน	กรมได้จัดให้มีการหารือระหว่าง	สอ.สรฟ.	และสหกรณ์เจ้าหนี้เงินฝาก 
และเงินกู้ทั้ง	 15	 แห่ง	 รวม	 3,037.51	 ล้านบาท	 (ณ	 เดือนตุลาคม	 2562)	 เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง 
ของ	 สอ.สรฟ.	 จนน�ามาสู่การท�าข้อตกลงร่วมกันในการช�าระเงินฝากคืนให้กับสหกรณ์เจ้าหนี้	 9	 แห่ง	 และทยอย 
ช�าระหนี้เงินกู ้ให้กับสหกรณ์เจ้าหนี้	 1	 แห่ง	 ซึ่งตอนนี้มียอดหนี้คงเหลือตามบันทึกข้อตกลง	 2,153	 ล้านบาท	 
และที่	สอ.สรฟ.	ปฏิเสธหนี้ของ	5	สหกรณ์เจ้าหนี้	747	ล้านบาท	ซึ่งอยู่ระหว่างการด�าเนินคดีตามกฎหมายของสหกรณ์
เจ้าหนี้	ทั้งนี้ปัจจุบัน	สภาพคล่องของ	สอ.สรฟ.	ณ	 เดือนสิงหาคม	2563	พบว่า	มีเงินเข้ามา	53.4	ล้านบาทต่อเดือน	
สามารถจ่ายเงินกู้ให้สมาชิกประมาณ	 18.5	 ล้านบาท	 จ่ายคืนเงินฝากแก่สมาชิก	 6.5	 ล้านบาท	 ช�าระหนี้/จ่ายคืน 
เงินฝากแก่สหกรณ์เจ้าหนี้ตามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน25.48	 ล้านบาท	 เป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ	 1.03	 ล้านบาท	 
มีเงินสดเหลือ	 1.86	 ล้านบาท	 ซึ่งแสดงให้เห็นผลดีของการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาท�าให้	 สอ.สรฟ.	 ด�าเนินธุรกิจต่อไป
และสามารถช�าระหนี้กับสหกรณ์เจ้าหนี้ได้ตามข้อตกลงอย่างไรก็ตาม	 แผนดังกล่าวจะมีการติดตามประมวลผล 
ทุก	3	เดือน	และทบทวนแผนทุก	1	ปี	และประการส�าคัญ	พบว่า	ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2562	ของสหกรณ์
เจ้าหนี้ทั้ง	 15	 แห่ง	 ที่ผ่านมา	 ทุกสหกรณ์มีผลก�าไรสามารถจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกได	้ ในขณะที่
สหกรณ์ที่ถูกปฏิเสธการช�าระหนี้ทั้ง	5	สหกรณ	์ เนื่องจากกรรมการ	สอ.สรฟ.	ชุดที	่ 13	พบว่าผู้ลงนามในสัญญาเงินกู ้
ไม่ได้เป็นผู้มีอ�านาจตามกฎหมาย	 โดยได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้ว	 ทั้งนี้	 
กรมยืนยันว่าในการแก้ไขปัญหาตามล�าดับเหตุการณ	์กรมส่งเสริมสหกรณ์	ได้ยึดแนวการแก้ไขตามระเบียบและ	พ.ร.บ.	
สหกรณ์	พ.ศ.	2542	ที่ให้อ�านาจไว้ทุกประการ

	 ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ชัย	 บุระเนตร	 สหกรณ์จังหวัดนครพนม	 ได้มอบหมายให	้ 
นายประยูร	 จารุวัฒนสิทธิ์	 ผู ้อ�านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์	 พร้อมด้วย 
นายุทธศาตร์	 ยะไว	 นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการ,	 นางสาวตรีประดับ	 จันทรเสนา	 
นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการ	และนางสาวนิภาภร	ค�าสาย	นักวิชาการสหกรณ	์ร่วมกับ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	 3	 จัดอบรม	 โครงการขยายผลการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 เป้าหมายกลุ่มเกษตรกร	 ที่ได้รับ
รางวัลจากการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์
และกลุ ่มเกษตรกร	 ปี	 พ.ศ.	 2562	 ได้แก่	 กลุ ่มเกษตรกรท�านาธาตุพนมเหนือ	 
อ�าเภอธาตุพนม	จังหวัดนครพนม	มีผู้เข้าร่วมโครงการ	ได้แก	่สมาชิกและคณะกรรมการ 
ด�าเนินงานของกลุ ่ม	 จ�านวน	 30	 ราย	 เพื่อถอดบทเรียน	 ต่อยอดและขยายผล 
ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นจริงจากการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช	้ 
น�าไปเผยแพร่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร	 เพื่อเป็นการสนับสนุน	 ส่งเสริมองค์ความรู้	 กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 
ให้สหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกรได้น�าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปประยุกต์ใช ้ในการด�าเนินงาน	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรมีการด�าเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แพร่หลาย
มากยิ่งขึ้น

ล�าดับเหตุการณ์
	 วันที่	 10–13	 ตุลาคม	 2559	 คณะผู้ตรวจการสหกรณ์เฉพาะกิจเข้าตรวจสอบการให้เงินกู้พิเศษตามที่ได้รับ 
การประสานจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่พบว่ามีการอนุมัติเงินกู้พิเศษไม่เป็นไปตามระเบียบให้แก่สมาชิก	 6	 ราย	 
ในช่วงปี	 2556–2559	 รวม	 199	 สัญญา	 ยอดเงินกู้คงเหลือ	 2,285	 ล้านบาท	 หลังพบเหตุ	 21	 พฤศจิกายน	 2559	 
ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 1	 ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ที่ได้รับมอบอ�านาจ 
จากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีค�าสั่ง	 ให้ระงับการให้เงินกู้พิเศษแก่	 6	 ราย	 จากนั้น	 29	 พฤศจิกายน	 2559	 
นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีค�าสั่งให้คณะกรรมการ	 สอ.สรฟ.แก้ไขข้อบกพร่องโดยให้ทั้ง	 6	 ราย	 ส่งเงินกู ้พิเศษ 
ก้อนดังกล่าวคืนภายใน	 60	 วัน	 ในเดือนมีนาคม	 2560	 เมื่อกรมพบว่าคณะกรรมการ	 สอ.สรฟ.	 ยังแก้ไขไม่ครบถ้วน 
รองนายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้กรรมการ	 สอ.สรฟ.	 และผู้จัดการสหกรณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง	 ซึ่งสอ.สรฟ.ได้ชี้แจง 
ตอบกลับมาว่า	 มีการตั้งคณะอนุกรรมการติดตามทวงเงินจาก	 6	 รายแล้ว	 และพบว่าคณะกรรมการ	 สอ.สรฟ.	 
ที่อนุมัติเงินกู้ผิดระเบียบ	 คือกรรมการ	 สอ.สรฟ.	 ชุดที่	 7,8,9,10	 และชุดที่	 11	 ดังนั้น	 วันที่	 11	 กรกฎาคม	 2560 
นายทะเบียนสหกรณ์จึงสั่งการให้คณะกรรมการฯ	 มีหนังสือเรียกให้อดีตกรรมการในชุดที่	 7–11	 ชดใช้เงินคืนกับ	
สอ.สรฟ.	 ภายใน	 30	 วัน	 และให้ตรวจสอบว่ามีผู ้จัดการและเจ้าหน้าที่	 สอ.สรฟ.	 มีส ่วนเกี่ยวข้องหรือไม	่ 
เพื่อด�าเนินการทางวินัยต่อไป	 และหากว่าผู้กู ้ทั้ง	 6	 ราย	 ไม่คืนเงินให้ด�าเนินการร้องทุกข์ฟ้องคดีภายใน	 15	 วัน	 
หรือหากผู ้กู ้ทั้ง	 6	 ราย	 อ้างว่ายังไม่ครบอายุสัญญาให้บอกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกู ้ทั้งหมดใน	 30	 วัน	 
และฟ้องด�าเนินคดีต่อไป
การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของคณะกรรมการ สอ.สรฟ. และบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์
	 เมื่อพบว่ากรรมการ	 สอ.สรฟ.	 ไม่ปฏิบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่ง	 วันที่	 19	 ตุลาคม	 2560	 นายทะเบียน
สหกรณ์	 จึงร้องทุกข์กล่าวโทษคณะกรรมการ	 สอ.สรฟ.	 ที่ไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง	 นายทะเบียนสหกรณ์ต่อพนักงาน
สอบสวนที่	 สน.บางรัก	 จากนั้น	 สอ.สรฟ.	 ได้เลือกตั้งกรรมการชุดใหม่เมื่อ	 25	 ตุลาคม	 2560	 ได้กรรมการชุดที่	 12	 
ภายหลังชุดที่	 12	 เข้าท�างาน	 เป็นระยะเวลา	 1	 เดือน	 ผู้ตรวจการสหกรณ์ติดตามการแก้ไขพบว่า	 คณะกรรมการ 
ชุดที่	 12	 ยังด�าเนินการตามค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ไม่ครบถ้วน	 เป็นการขัดค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ	์ จึงมีการใช้
อ�านาจตามมาตรา	 21	 ของ	พ.ร.บ.สหกรณ	์พ.ศ.	 2542	 ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทน	 สอ.สรฟ.	 ต่อพนักงานสอบสวนที	่
สน.บางรัก	 เพื่อด�าเนินคดีอาญาและแจ้งต่ออัยการสูงสุดพิจารณาให้พนักงานอัยการรับว่าต่างฟ้องคดีทางแพ่ง 
ต่อคณะกรรมการชุดที	่ 7–11	และผู้จัดการ	รวม	26	ราย	และใช้อ�านาจมาตรา	22	 (4)	 ให้คณะกรรรมการ	สอ.สรฟ. 
ชุดที่	 12	 พ้นจากต�าแหน่งทั้งคณะ	 เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์	 และแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด�าเนินการสหกรณ์ชุดชั่วคราวเข้ามาบริหารกิจการ	 15	 คน	 เป็นเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ	์ 8	 คน	 และตัวแทน
สมาชิก	 สอ.สรฟ.	 7	 คน	 วาระท�างาน	 180	 วัน	 ภาระกิจหลักคือ	 การเรียกเงินคืนจากลูกหนี้ที่ท�าให้สหกรณ์เสียหาย	 
และฟ้องด�าเนินคด	ีและแก้ไขสภาพคล่องเพื่อให้	สอ.สรฟ.	ด�าเนินธุรกิจได้ปกต	ิและจัดประชุมใหญ่	เพื่อเลือกกรรมการ	
สอ.สรฟ.	 ขึ้นมาบริหารต่อไป	 โดยระหว่างวันที่	 30–31	 พฤษภาคม	 2561	 คณะกรรมการ	 สอ.สรฟ.	 ชุดชั่วคราว 
ได้จัดการหารือกับสหกรณ์เจ้าหนี้ทั้ง	15	แห่ง	และมีการจัดท�า	MOU	กับสหกรณ์เจ้าหนี	้12	สหกรณ	์และบันทึกช่วยจ�า
กับสหกรณ์เจ้าหนี้	 2	 สหกรณ์	 รวม	 14	 สหกรณ์	 (ยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด)	 ในประเด็น 
การจ่ายคืนเงินฝาก	 และช�าระหนี้เงินกู ้	 เพื่อรักษาสภาพคล่องของสหกรณ์	 และในวันที่	 2	 สิงหาคม	 2561	 
คณะกรรมการชุดชั่วคราวมีมติมอบให้ทนายของสหกรณ์ด�าเนินคดีอาญาและคดีแพ่งกับสมาชิก	6	ราย	ที่ท�าให้สหกรณ์
เสียหาย	 และผู้ที่เกี่ยวข้องอีก	 2	 ราย	 จากนั้น	 31	 สิงหาคม	 2561	 คณะกรรมการชุดที่	 12	 จัดประชุมใหญ่วิสามัญ 
เพื่อเลือกคณะกรรมการชุดที่	 13	 และต่อมามีชุดที่	 14	 เพื่อมาบริหาร	 สอ.สรฟ.	 และติดตามการด�าเนินคดีกับ 
ผู้ที่กระท�าให้สหกรณ์เสียหาย

	 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 น�าโดย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ อาภากร	 มินวงษ	์ ประธานกรรมการด�าเนินการ	 พร้อมด้วย	
นายจรัล	 เอี่ยมส�าอางค์	 ที่ปรึกษา	 และฝ่ายจัดการระดับบริหาร	 มีนายดาบชัย	 ใจสู้ศึก	 ผู้จัดการใหญ่	 นายอรรถสิทธิ์	 สงสะนะ	 รองผู้จัดการใหญ่ 
สายพัฒนา	 นางพัชรพร	 เครือษา	 ผู้จัดการส�านักผู้บริหาร	 และคณะ	 ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ	์ 
ครบรอบ	 48	 ปี	 และร่วมบริจาคสมทบทุน	“มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช”	 ซึ่งได้จัดขึ้น	ณ	 บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พระราชวงศ์เธอ 
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	กรมส่งเสริมสหกรณ	์เขตเทเวศร์	กรุงเทพมหานคร

ชสค. แสดงความยินดีครบรอบ 48 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์

	 นายฉกรรจ์	 แสงรักษาวงศ์	 ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ	 48	 ปี	 โดยมีพิธีการอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ	 
พร้อมมอบเสื้อนักพัฒนาสหกรณ์	 “คนเก่งหัวใจพัฒนา”	 ให้กับข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์	 จ�านวน	 6	 ราย	 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ 
มีอดีตผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ	์ บุคลากรในขบวนการสหกรณ์	 และผู้แทนหน่วยงานต่าง	 ๆ	 มาร่วมแสดงความยินดี	 โดยมีนายวิศิษฐ์	 ศรีสุวรรณ์	
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 นายอัชฌา	 สุวรรณนิตย์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ	์ 
และคณะผู้บริหารกรมฯ	 ให้การต้อนรับ	 ณ	 บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 เทเวศร	์
กรุงเทพมหานคร

วันคล้ายวันสถาปนา
กรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ 48 ปี
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โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
จากปัญหาการท�าเกษตรของไทยที่เกษตรกรขาดที่ดินท�ากิน ทั้งยังต้องดิ้นรนท�าในปริมาณมาก

เป็นหนี้เป็นสิน	 ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้	 ท�ามาแต่ได้น้อยเนื่องจากปลูกเฉพาะพืชเชิงเดี่ยว	 ราคาขาย
ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภค	 ด้วยอัฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้พระราชทาน	
“ทฤษฎีใหม่”	 ในการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กประมาณ	15	 ไร่	 เน้นการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการ
ไร่นาอย่างเหมาะสม	 มีการจัดสรรแหล่งน�้าที่ใช้ในการเกษตรแบบผสมผสานให้ใช้ได้ในหน้าแล้ง	 ทั้งนี้
เพื่อให้เกษตรกรเลี้ยงตัวเองได้	 มีรายได้และอาหารไว้บริโภคตลอดปี	 เป็นการท�าเกษตรกรรมที่ยั่งยืนส�าหรับ
เกษตรกรชาวไทย	 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้มีพระราชด�ารัสว่า	 “…ถึงบอกว่าเศรษฐกิจ
พอเพียง และทฤษฎีใหม่ สองอย่างนี้จะท�าความเจริญแก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน 
ต้องไม่ใจร้อน…”
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงท�าการศึกษาและวิจัยเชิงปฏิบัติ	 เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่มาเป็นเวลา
นานตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2532	ในพื้นที่ส่วนพระองค์ขนาด	16	ไร่	2	งาน	23	ตารางวา	ใกล้วัดมงคล	ต�าบลห้วยบง	
อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสระบุรี	 และทรงมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาที่ทรงจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเสริมโครงการของรัฐ	
ทั้งนี้ก่อนที่จะทรงน�าเอกสารออกเผยแพร่อย่างเป็นทางการในปี	พ.ศ.	 2537	นั้น	ทรงให้จัดตั้ง	“ศูนย์บริหาร
พัฒนา”	 ตามแนวพระราชด�าริ	 อยู่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิชัยพัฒนา	 เพื่อเป็นต้นแบบสาธิตการพัฒนา
ด้านการเกษตรโดยประสานความร่วมมือระหว่าง	 วัด	 ราษฎรและรัฐ	 ท�าการเผยแพร่อาชีพการเกษตร
และจริยธรรมแก่ประชาชนในชนบท	 โดยทรงหวังว่าหากประสบความส�าเร็จก็จะใช้เป็นแนวทางสาธิต
ในท้องที่อื่น	 ๆ	 ต่อไป	 ทั้งนี้ในส่วนของการพัฒนาด้านการเกษตรนั้น	 ก็คือแนวคิดและมรรควิธีที่รู ้จักกัน
ในนาม	“เกษตรทฤษฎีใหม่”
แนวทางหรือหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม

ขั้นที่	 1	 ทฤษฎีใหมขั้นต้น	 คือ	 การจัดสรรที่ดินระดับไร่นา	 ซึ่งมีการจัดการดินและน�้าเพื่อใช้ในการ
ท�าเกษตรขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด	โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น	4	ส่วนตามอัตราส่วน	30	:	30	:	30	:	10
 30%	เป็นสระน�้าส�าหรับกักเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง	ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น�้า
 30%	ส�าหรับปลูกข้าวในฤดูฝน	เพื่อใช้เป็นอาหารประจ�าครัวเรือน
 30%	ปลูกไม้ผล	ไม้ยืนต้น	พืชไร่	พืชสวน	พืชผักและสมุนไพรฯ	เพื่อใช้กินในชีวิตประจ�าวันและจ�าหน่าย
 10%	เป็นที่อยู ่อาศัย	 ที่เลี้ยงสัตว์	 โรงเรือนอื่น	 ๆ	 ถนน	 คันดิน	 กองฟาง	 โรงหมักปุ ๋ย	 ลานตาก
สวนไม้ดอกไม้ประดับ

 การศึกษา	 มีโรงเรียนในชุมชนเพื่อส่งเสริมการศึกษา	
น�าภูมิป ัญญาท้องถิ่นมาสอดแทรกในการสอนและ
เน้นให้นักเรียนด�ารงชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองให้ได้
 สังคมและศาสนา	 ชุมชนควรเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาโดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
 ขั้ นที่ 	 3 	 ทฤษฎี ใ หม  ขั้ นก ้ า วหน ้ า

เมื่อผ่านพ้นไป	 2	 ขั้นแล้ว	 เกษตรกรจะมีรายได้
ที่ดีขึ้น	 มีฐานะความเป็นอยู ่ที่มั่นคงขึ้น	 และ
มีการจัดหาแหล ่งเงินทุนเข ้ามาช ่วยในกลุ ่ม
สหกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
อีกด้วย	 เช่น	 เกษตรกรจ�าหน่ายข้าวได้ในราคาสูง	
เป็นการขายตรงสู่มือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านคนกลาง	
เกษตกรซื้อเครื่องอุปโภค–บริโภคได้ในราคาต�่า
เพราะรวมกันซื้อมาก	 ๆ	 (รวมกลุ ่มซื้อในนาม
สหกรณ์)	เป็นต้น
เกษตรทฤษฎีใหม

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�าริในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นา	 เน้นการพึ่งพา
ตนเองและช่วยเหลือตนเองเป็นหลักโดยเน้นไปที่การพึ่งพาตนเองในด้านอาหารก่อน	 เช่น	 ข้าว	 พืชผัก
ผลไม้ฯ	 จากนั้นค่อยไปเน้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ใน	 3	 ขั้นตอนที่กล่าวมา	 และทรงพยายามเน้นมิให้เกษตรกร
พึ่งพาการปลูกพืชชนิดเดียว	 ซึ่งมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากราคาที่ผันผวน	 ควบคุมไม่ได้
และความไม่แน่นอนของธรรมชาติฯ
	 เกษตรทฤษฎีใหม่น�าไปสู ่การท�าเกษตรที่ยั่งยืนและเกษตรธรรมชาติ	 ที่เน้นไปที่การลดคาใช้จ่าย
และการพึ่งพิงธรรมชาติเป็นปัจจัยส�าคัญ	 เช่น	 การปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นพืชหมุนเวียนเพื่อให้ได้ปุ ๋ย
จากธรรมชาติ	 โดยเป็นการหันมาใช้ปุ ๋ยจากธรรมชาติแทนปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูง	 หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
	 ทั้งหมดที่กล ่าวมานี้คือเกษตรยั่งยืน	มีลักษณะการผลิตที่ เลียนแบบระบบนิเวศของธรรมชาติ	
มีความหลากหลายทางชีวภาพ	 ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุด	 ป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช
โดยวิธีธรรมชาติ	 ลดการใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อผู ้ใช้และส่งผลเสียต่อดินในระยะยาว	 ปลูกพืช
ที่เกื้อกูลกันเพื่อสร้างความสมดุลของธรรมชาติในระยะยาว	เป็นการจัดการระบบเกษตรที่ยั่งยืน

	 มีโรงเรียนในชุมชนเพื่อส่งเสริมการศึกษา	
น�าภูมิป ัญญาท้องถิ่นมาสอดแทรกในการสอนและ
เน้นให้นักเรียนด�ารงชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองให้ได้

	 ชุมชนควรเป็นศูนย์กลาง

ขั้ นที่ 	 3 	 ทฤษฎี ใ หม  ขั้ นก ้ า วหน ้ า

เมื่อผ่านพ้นไป	 2	 ขั้นแล้ว	 เกษตรกรจะมีรายได้
ที่ดีขึ้น	 มีฐานะความเป็นอยู ่ที่มั่นคงขึ้น	 และ
มีการจัดหาแหล ่งเงินทุนเข ้ามาช ่วยในกลุ ่ม
สหกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
อีกด้วย	 เช่น	 เกษตรกรจ�าหน่ายข้าวได้ในราคาสูง	
เป็นการขายตรงสู่มือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านคนกลาง	

บริโภคได้ในราคาต�่า
เพราะรวมกันซื้อมาก	 ๆ	 (รวมกลุ ่มซื้อในนาม

	 นายวิศิษฐ์	 ศรีสุวรรณ์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เป็นประธาน
เปิดโครงการฝึกอบรม	 หลักสูตร	 “การพัฒนาศักยภาพผู ้ปฏิบัติหน้าที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์”	 รุ ่นที่	 2	 ณ	 โรงแรม	 The	 Green	 Park	 Resort	
พัทยา	 จังหวัดชลบุรี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนา
องค์ความรู้	 และทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการน�าไปก�ากับดูแล	 และให้ค�าแนะน�า
แก่สหกรณ์ต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและส่งเสริมให้สหกรณ์มีการด�าเนินงานที่เข้มแข็ง	รวมทั้งข้าราชการ
ที่ปฏิบัติงานทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะและความพร้อมในการท�างาน
และเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ใหม่	ๆ	และมีเนื้อหาสาระไปในทิศทางเดียวกัน	 ได้แก่	
กฎหมายสหกรณ์	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแนะน�าส่งเสริมสหกรณ์
และก�ากับการด�าเนินงานของสหกรณ์	 โดยเฉพาะเทคนิคการตรวจสอบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์	 การแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของสหกรณ์ในส่วนของวัตถุประสงค์แดนด�าเนินงานและอ�านาจ
กระท�าการของสหกรณ์และเรื่องของการเงินการบัญชีของสหกรณ์	 ข้อสังเกต
ของผู้สอบบัญชี	 การใช้ประโยชน์จากงบทดลอง	 เทคนิคการวิเคราะห์งบการ
เงินเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมสหกรณ์	 และแนวทางด�าเนินการตามข้อสังเกตของผู้
สอบบัญชี	 ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน�าองค์ความรู้	 ทักษะการคิดวิเคราะห์
เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการท�างานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป

เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่กสส.

ขั้นที่	2	ทฤษฎีใหมขั้นกลาง	คือ	การรวมพลังกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์	ร่วมแรงร่วมใจ
ในการด�าเนินการในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้

การผลิต	ร่วมมือกันตั้งแต่เตรียมดิน	หาพันธุ์	หาน�้า	เตรียมปุ๋ย	เพื่อเพาะปลูก
การตลาด	 เตรียมจ�าหน่ายเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด	 ปลูกเอง	 แปรรูปเอง	 ขายเอง	 รวมตัวกันขาย

เพื่อให้ได้ราคาดี	เป็นการตัดวงจรพ่อค้าคนกลางไปในตัว
 ความเป็นอยู่ เกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีสมฐานะ
 สวัสดิการ	แต่ละชุมชนควรจัดตั้งกองทุนไว้ให้สมาชิกเมื่อจ�าเป็น	เช่น	การเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต

ภาพจาก  โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ขยายผลองคความรูตามแนวพระราชดําริ 
 “สุขพอที่พอให”
จัดทําโดย  สํานักราชเลขาธิการ
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คนรุ่นใหม่ท�าเกษตร โดยใช้บัญชีน�าทาง ช่วยวิเคราะห์ 
วางแผนการผลิตและก�าหนดราคาสินค้าได้เอง

	 จากการด�าเนินธุรกิจสหกรณ์ที่หลากหลายและมีมูลค่าสูง	ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการทางบัญชีที่รอบคอบแม่นย�า	
โปร่งใส	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก	 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ 
บางระก�า	 จ�ากัด	 จังหวัดพิษณุโลก	 จึงน�าโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร	 (FAS)	 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ	์ 
เข้ามาช่วยบริหารจัดการ	 จนท�าให้การด�าเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว	 ได้รับการไว้วางใจ
จากสมาชิกมากขึ้น
	 นางกฤษณา	 ธรรมชีวิน	 ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ	 บางระก�า	 จ�ากัด	 จังหวัดพิษณุโลก	 เปิดเผยว่า	 
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ	บางระก�า	จ�ากัด	ก่อตั้งเมื่อวันที	่20	กรกฎาคม	2520	ประกอบธุรกิจสินเชื่อ	ธุรกิจรับฝากเงิน	
ธุรกิจจัดสินค้ามาจ�าหน่าย	และธุรกิจรวบรวมผลผลิต	เช่น	ข้าว	ข้าวโพด	ธุรกิจแปรรูปเมล็ดพันธุ์ข้าว	ข้าวสารแบรนด์
บางระก�า	 มีทุนการด�าเนินงาน	ณ	 วันปิดบัญชี	 21	 มีนาคม	 2563	 จ�านวน	 354	 ล้านบาท	 มีเงินฝากจากสมาชิก 
107	ล้านบาท	ผลด�าเนินงานปี	2563	มีก�าไรสุทธิ	8,600,000	บาท	มีมูลค่าจากธุรกิจขายบริการ	678,300,000	บาท	
และก�าไรจากธุรกิจสินเชื่อ	 11	 ล้านบาท	 โดยสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก	 และมีหลากหลาย
ประเภท	การด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ	จึงต้องเชื่อมโยงธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย	ธุรกิจสินเชื่อ	และธุรกิจรวบรวม
ผลผลิตไว้ด้วยกัน	เพื่อให้สมาชิกได้รับบริการอย่างครบวงจรและเป็นระบบ	นอกจากนี้	สหกรณ์ฯ	ยังมีโครงการส่งเสริม
อาชีพให้กับสมาชิกอีกหลาย	 โครงการ	 เช่น	 โครงการส่งเสริมปลูกข่าตาแดง	 ปลูกพริก	 ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	 ผลิตข้าว 
กข.43	 รวมถึงท�าการปศุสัตว์	 เป็นต้น	 โดยสหกรณ์จะให้สินเชื่อหรือสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่สมาชิกที่ร่วมโครงการ	 
และรวบรวมผลผลิตของสมาชิกเพื่อจัดจ�าหน่าย	เมื่อสมาชิกจ�าหน่ายผลผลิตแล้วจึงน�าเงินกู้มาคืนให้กับสหกรณ์
	 สหกรณ์ฯ	 ด�าเนินธุรกิจและจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกที่หลากหลาย	 การบริหารจัดการทางบัญช	ี 
จึงเป็นเรื่องที่ต้องด�าเนินการอย่างรอบคอบ	 โปร่งใส	 ซึ่งในอดีตเคยทดลองน�าโปรแกรมบัญชีของเอกชนมาใช	้ 
แต่ก็ยังพบปัญหาในบางประการ	จนกระทั่งส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก	กรมตรวจบัญชีสหกรณ	์แนะน�าให้
สหกรณ์น�าโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร	 (FAS)	 ซึ่งเป็นนวัตกรรมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้ามาช่วย 
ในการบรหิารงาน	จงึท�าให้สหกรณ์ฯ	มปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการทางบญัชมีากขึน้	 โดยสหกรณ์การเกษตรนคิมฯ	

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระก�า จ�ากัด ใช้โปรแกรม FAS 
บริหารจัดการธุรกิจเพิ่มความแม่นย�า โปร่งใส เพิ่มความเชื่อมั่นให้สมาชิก

	 เกษตรกรวัย	 35	 จากจังหวัดสิงห ์บุรี 	 ผันตัว 
จากพนักงานโรงงานสู ่อาชีพเกษตรกร	 โดยน้อมน�า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 
รัชกาลที่	9	มาปรับใช้ท�าเกษตรผสมผสาน	และปลูกฝรั่ง
ปลอดสารพิษ	 พร้อมน�าข้อมูลทางบัญชีมาคิดวิเคราะห์
และช่วยในการวางแผนการผลิต	 จนประสบความส�าเร็จ	
ผลผลิตขายดีเป็นที่ต้องการของตลาดและยังสามารถ
ก�าหนดราคาได้เอง

จนลูกค้าเริ่มติดใจและขายดีขึ้นตามล�าดับ	 ราคาขายฝรั่งก็เพิ่มขึ้นจากเคยขายได้กิโลกรัมละ	 10	 บาท	 ก็เพิ่มเป็น 
กิโลกรัมละ	 20	 บาท	 และเพิ่มขึ้นมาตามล�าดับจนปัจจุบันกิโลกรัมละ	 30–50	 บาท	 โดยช่องทางการตลาดในปัจจุบัน	 
มีร้านจ�าหน่ายผลผลิตอยู่ในศูนย์การค้าท็อปส์	 สาขาสิงห์บุรี	 ชื่อร้านกลุ่มผักดี๊ดี	 ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของสมาชิก 
ที่ท�าเกษตรปลอดสารพิษ	 น�าผลผลิตของตัวเองมาจ�าหน่าย	 และส่วนหนึ่งจ�าหน่ายผ่านเพจ	 ชยุตม์ฟาร์ม 
ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีทั้ง	 2	 ช่องทาง	 จึงขยายพื้นที่ปลูกฝรั่งเพิ่มเป็น	 2	 ไร่ครึ่ง	 จ�านวน	 200	 กว่าต้น	 พร้อมกับ 
ปลูกพืชผสมผสานอื่น	 ๆ	 เพิ่ม	 เช่น	 กล้วยหอม	 มะละกอ	 ผักสลัด	 ผักปลอดสารพิษ	 โดยผลผลิตจากสวนได้รับ 
การรับรองมาตรฐาน	 GAP	 มาตรฐานออแกนิกส์ไทยแลนด์	 จากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ	 ยิ่งตอกย�้าคุณภาพ 
ของผลผลิตจากสวน	สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
	 นายชยุตม์	 บอกว่า	 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จเหล่านี้	 เกิดจากการวางแผนที่ดีโดยการน�าข้อมูลทางบัญชี 
มาคิดวิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มท�าการเกษตรในปีแรก	 ๆ	 โดยได้เข้าไปขอค�าแนะน�าความรู้ด้านต่าง	 ๆ	 ในการท�าเกษตร 
จากทุกหน่ายงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เพื่อน�าองค์ความรู้มาพัฒนา	 แก้ไขปัญหาและหาวิธีลดต้นทุน
การผลิต	 ซึ่งรวมถึงส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี	 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 ที่ได้เข้าไปขอรับค�าแนะน�า 
ในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ	 เมื่อลงมือจดบันทึก	 จึงท�าให้เรารู้ต้นทุนการผลิตในทุก	 ๆ	
กิจกรรมที่ท�า	 ทั้งค่าแรง	 ค่าปัจจัยการผลิต	 ค่าบรรจุภัณฑ์	 ค่าขนส่ง	 เป็นต้น	 และเมื่อเรารู้ต้นทุนที่แท้จริงเหล่านี	้ 
ก็จะท�าให้เราสามารถก�าหนดราคาผลผลิตได้เองหรือสามารถต่อรองกับพ่อค้าได้
	 การจดบันทึกทางบัญชีนอกจากจะช่วยให้รับรู	้ รายรับ	 รายจ่ายแล้ว	 จะช่วยให้เรามีระเบียบวินัยในการวางแผน
การใช้จ่ายที่เหมาะสม	 ทั้งในส่วนของการประกอบอาชีพและการด�ารงชีวิตนอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลของการผลิต	 
ว่าเราผลิตได้เท่าไหร่	 ส่งจ�าหน่ายที่ไหนบ้าง	 มีสต๊อกสินค้าเท่าไหร่	 มีการตีกลับสินค้าหรือไม่เพราะเหตุใด	 
สินค้าประเภทใดควรผลิตเมื่อไหร่	 เพื่อให้เป็นที่ต ้องการของตลาดและจะขายได้ราคาดีในช่วงใด	 เป็นต้น	 
และจากการให้ความส�าคัญกับการท�าบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีส�านักงาน 
ตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรีเป็นพี่เลี้ยง	จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นครูบัญชีอาสาเมื่อป	ี2560	และในป	ี2563	ได้รับคัดเลือก 
ให้เป็นเกษตรกรดีเด่น	 สาขาบัญชีฟาร์ม	 ระดับจังหวัดอีกด้วย	 ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสในครั้งนี	้ 
และพร้อมที่จะท�าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ทางบัญชีให้กับเกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วประเทศ
       “เรื่องของบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว หากเราจดบันทึกเป็นประจ�าจะท�าให้ 
เรารู้ตัวตนที่แท้จริง ว่ามีรายรับ รายจ่ายเท่าไหร่ จากทางไหนบ้าง โดยเฉพาะหากเรารู้ต้นทุนในการผลิตสินค้า  
เราก็จะก�าหนดราคาสินค้าได้เอง เมื่อมีการต่อรองจากพ่อค้าเราก็จะรู ้ราคาในระดับที่เราสามารถรับได้  
ซึ่งจะช่วยให้เราไม่ขาดทุนและมีก�าไรเพิ่มขึ้น”	นายชยุตม	์กล่าวทิ้งท้าย

บางระก�า	 จ�ากัด	 ถือเป็นสหกรณ์แรกในจังหวัดพิษณุโลก	
ที่ใช ้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร	 (FAS)	 
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาใช้	 ท�าให้การบริหารงาน
ของสหกรณ ์มี ความคล ่องตั ว ในหลาย	 ๆ 	 ด ้ าน	 
คณะกรรมการสหกรณ์สามารถน�าข้อมูลสารสนเทศ

ทางการเงิน	 มาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการได้รวดเร็ว	 สามารถใช้ข้อมูลของแต่ละโปรแกรม 
ในการตรวจสอบรายงานสถานะทางการเงินและแยกประเภทได้ทุกสิ้นวัน	 และในการปิดบัญชีประจ�าปี	 สามารถ 
จัดพิมพ์รายงานการเคลื่อนไหวและยอดคงเหลือต่าง	 ๆ	 ในการจัดท�ารายละเอียดประกอบงบการเงินเพื่อจัดส่ง 
ให้ผู้สอบบัญชีได้	มีระบบเตือนภัยทางการเงิน	ระบบการออกใบเสร็จต่าง	ๆ	ที่มีความสะดวกและแม่นย�ามากขึ้น	
	 รวมถึงยังสามารถดูรายงานและวิเคราะห์หนี้ของสมาชิกได้	 ช่วยลดข้อผิดพลาดในการท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 อย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมฯ	 ให้ดียิ่งขึ้น	 ในปีนี้สหกรณ์ฯ	 ยังได้จัดท�า 
แผนกลยุทธ์ภายใต้พันธกิจ	 “สหกรณ์จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ ด้วยโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 
ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ”	 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินงานสหกรณ์ฯ	 ได้ก�าหนดนโยบายที่จะร่วมพัฒนา
โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจรร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 ให้มีความเหมาะสม	 สอดคล้องกับรูปแบบ 
การด�าเนินงานที่หลากหลายของสหกรณ์ฯ
								นางกฤษณา	 กล่าวอีกว่า	 การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร	 ไม่มีความยุ ่งยาก	 ซับซ้อน 
สามารถเรียนรู ้	 ท�าความเข้าใจง่าย	 เพียงแต่สหกรณ์ที่จะน�าโปรแกรมดังกล่าวมาใช้จะต้องพัฒนาบุคลากร 
ผู ้ปฏิบัติงานให้มีความรู ้	 ความสามารถและพัฒนาตนเองอยู ่เสมอ	 ซึ่งในส่วนของสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ 
บางระก�า	จ�ากัด	จะมีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มศักยภาพในการท�างาน	ให้มีความรู้ 
ด้านการใช้โปรแกรมฯ	 และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ต่าง	 ๆ	 รวมถึงเรียนรู้การแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ 
และแก้ไขระบบโปรแกรมฯหากเกิดกรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น	 ซึ่งจะมีวิทยากรทั้งในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาให้ค�าแนะน�าตามที่สหกรณ์ร้องขอ	 ท�าให้ 
การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์	 ครบวงจรของสหกรณ์มีความคล่องตัว	 เมื่อเกิดข้อขัดข้องทางโปรแกรมฯ	 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเชื่อมโยงกับระบบของส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลกเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงท	ี 
โดยไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไข	 ลดอุปสรรคในการท�างานได้เป็นอย่างดี	 และในปีนี้สหกรณ์ฯ	 มีแผนที่จะ 
จัดท�าคู่มือการใช้โปรแกรมฯ	 เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายได้น�าไปใช้ประกอบการใช้งาน	 เพิ่มความแม่นย�า 
และเพิ่มประสิทธิภาพอีกด้วย
	 สหกรณ์ฯ	 ยังได้น�านวัตกรรม	 Smart	 4M	 ที่สามารถใช้งานได้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	 
มาส่งเสริมให้ผู้บริหารสหกรณ์และสมาชิกใช้ควบคู่กันไปด้วย	 ซึ่งนวัตกรรม	 Smart	 4M	 นี้	 จะช่วยให้ทั้งผู้บริหาร 
และสมาชิกสหกรณ์	 สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของสหกรณ์และของตนเองได้ตลอดเวลา	 ช่วยเพิ่ม 
ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์	 สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก	 อย่างไรก็ตามเนื่องจากสมาชิก 
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้สูงอายุ	 ที่ยังไม่ถนัดในการใช้เทคโนโลยี	 และบางคนอาจจะยังไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัย 
หรือความพร้อมในการใช้งานแอปพลิเคชั่นเหล่านี้	 สหกรณ์จึงต้องค่อย	 ๆ	 ให้ค�าแนะน�า	 โดยอาศัยลูกหลาน 
ซึ่งเป็นคนรุ ่นใหม่เข้ามาช่วย	 พร้อมทั้งทางสหกรณ์จะมีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางรองรับการบริการให้สมาชิก 
ที่ไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัย	เข้ามาตรวจสอบข้อมูลต่าง	ๆ	ของตนเองที่สหกรณ์ได	้โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค�าแนะน�า
        “โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นระบบที่ดีที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางบัญชีให้กับสหกรณ์มีความคล่องตัว แม่นย�า สามารถเชื่อมโยงระหว่าง 
ผู้บริหารสหกรณ์ สมาชิกและผู้สอบบัญชี ท�าให้เกิดความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นกับสมาชิก และท�าให้สหกรณ์
มีความเข้มแข็ง” นางกฤษณา	กล่าว

	 นายชยุตม	์ โตส�าราญ	ครูบัญชีอาสาจากจังหวัดสิงห์บุรี	 และเป็นเกษตรกรดีเด่น	สาขาบัญชีฟาร์ม	 ระดับจังหวัด
ประจ�าปี	 2563	 เปิดเผยว่า	 ก่อนหน้าที่จะมาท�าการเกษตรผสมผสาน	 เคยท�างานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร	
ประมาณ	5–6	ปี	จึงลาออกมา	 เพราะมองว่าการเป็นลูกจ้างก็เพียงท�างานให้เจ้าของกิจการรวย	แต่เราเองมีเงินเดือน
เท่าเดิม	แค่พออยู่พอกินเท่านั้น	ไม่มีเงินเก็บเงินออม	อีกทั้งต้องการกลับมาดูแลแม่ที่สุขภาพไม่ด	ีจึงตัดสินใจกลับบ้าน
และเลือก	 ที่จะเป็นนายของตัวเอง	 ด้วยการท�าเกษตรผสมผสาน	 โดยน้อมน�าแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่	 9	
พระราชทานไว้	 ซึ่งเมื่อค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่แบบยั่งยืน	 ท�าให้ได้หลักการที่ว่าหากท�า 
การเกษตรแบบพืชผสมผสาน	ปลูกทั้งพืชอายุสั้นและพืชอายุยืนผสมผสานสลับกัน	 ก็จะมีผลผลิตบริโภคและจ�าหน่าย
ได้ตลอดทั้งปี	
	 เมื่อคิดได้ดังนั้น	 ก็ตัดสินใจลงมือท�าทันที	 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะท�าเกษตรแบบปลอดสารพิษเท่านั้น	 เพื่อความ
ปลอดภัยทั้งตัวเราเองและผู้บริโภค	เริ่มต้นจากปรับพื้นที่จ�านวน	3	งาน	ปลูกฝรั่ง	เพราะเห็นคุณยายข้างบ้านปลูกฝรั่ง
แล้วมานั่งขายกิโลกรัมละ	 10	 บาท	 เพียงแค่ช่วงเช้าคุณยายก็ได้เงินกลับไปหลายร้อยบาท	 จึงมีความคิดว่า	 หากเรา 
จะปลูกบ้างก็ต้องขายได้เช่นกัน	 แต่จะปลูกคนละสายพันธุ์กับคุณยายเพื่อที่จะได้ไม่แย่งตลาดกัน	 ซึ่งคุณยายปลูกพันธุ์
แป้นสีทอง	ตนจึงหาฝรั่งพันธุ์กิมจูมาทดลองปลูก	50	ต้น	แต่เนื่องจากต้องใช้เวลา	7–8	เดือน	จึงจะเริ่มเก็บผลผลิตได้	
ระหว่างนั้น	ก็ปรับพื้นที่ระหว่าง	ต้นฝรั่งท�าแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ	เพื่อจ�าหน่ายสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง
	 แต่การปลูกฝรั่งใน	 2	 ปีแรกยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร	 ผลผลิตที่ได้น้อยมาก	 เฉลี่ยไม่ถึง	 20	 กิโลกรัม	
เพราะยังขาดประสบการณ์และความรู ้ด้านการจัดการต่าง	 ๆ	 ที่ถูกต้อง	 แต่ก็ไม่ได้ละความพยายาม	 ตัดสินใจ 
เข้าหาแหล่งความรู้ทั้งหาหนังสือมาอ่านและขอค�าแนะน�าจากทางส�านักงานเกษตรอ�าเภอ	 ค่อย	 ๆ	 เรียนรู้จนกระทั่ง 
ได้ผลผลิตฝรั่งกิมจูเพิ่มมากขึ้น	และมีรสชาติดีโดยชูจุดขายการเป็นฝรั่งปลอดสารพิษ	ปรากฏว่าช่วงแรกยังขายไม่ดีนัก	
เพราะลูกค้ายังไม่รู้ว่าฝรั่งที่ปลอดสารพิษกับไม่ปลอดสารพิษแตกต่างกันอย่างไร	 จึงน�าผลผลิตมาให้ลูกค้าชิมบ่อย	 ๆ	
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	 ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่
ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร	 (FAS)	 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางบัญชี
อย่างเป็นระบบ	 ชูสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว	 จ�ากัด	 เป็นต้นแบบ	 น�าโปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ครบวงจร	 (FAS)	 ไปใช้บริหารจัดการธุรกิจที่หลากหลาย	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก
	 นางสาวฉัตรอรุณ	 ปานประสิทธิ์	 หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร	 
เปิดเผยว่า	ด้วยภารกิจหลักของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	ซึ่งมีหน้าที่ในการวางระบบบัญชีสหกรณ	์
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์	 รวมถึงการส่งเสริม	 และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบัญชีสู่สหกรณ	์
สมาชิกสหกรณ์	 เกษตรกร	 และประชาชนทั่วไป	 ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร	 
จึงด�าเนินงานตามภารกิจในการส่งผู้สอบบัญชีสหกรณ์เข้าไปตรวจสอบและรับรองงบการเงิน
ของสหกรณ์ทั้ง	 49	 แห่ง	 ในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง	 ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ 
ไม่พบปัญหาร้ายแรงในเชิงทุจริต	 อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยที่เป็นข้อสังเกตหรือข้อบกพร่อง	 
ซึ่งสามารถแก้ไขได้	 โดยมีส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร	ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง	 คอยให้
ค�าแนะน�าปรึกษา	 และมีการจัดอบรมเสริมองค์ความรู้ทั้งเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับต่าง	 ๆ	
และการจัดท�าบัญชี	 เพื่อให้สหกรณ์น�าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	 รวมถึงสอดแทรกองค์ความรู้
ด้านการจัดท�าบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ	์ เพื่อให้รู้จักท�าบัญชีได้	
ใช้เงินเป็นอีกด้วย	เพราะจะเป็นกลไกส�าคัญที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและการด�าเนินชีวิตที่มั่นคง
	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจาก	 ในสถานการณ์ปัจจุบัน	 เรื่องของข้อมูล	 ถือเป็นปัจจัยส�าคัญ 
อย่างยิ่งส�าหรับผู ้บริหารสหกรณ์และมวลสมาชิก	 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 โดยนโยบาย 
ของนายโอภาส	 ทองยงค์	 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการน�า
ข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสหกรณ์	 ด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนอง
พฤติกรรมของคนในสังคมปัจจุบัน	 ให้ก้าวทันเทคโนโลยีและการสื่อสารที่พัฒนาก้าวหน้า 
อย่างรวดเร็ว	 โดยการให้บริการด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร	 (FAS)	 ซึ่งพัฒนา 
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 ให้กับสหกรณ์ต่าง	 ๆ	 เพื่อช่วยบริหารจัดการทางบัญชีจากธุรกิจ 
ที่หลากหลาย	 ให้มีความแม่นย�า	 โปร่งใส	 สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก	 โดยมีส�านักงาน 
ตรวจบัญชีสหกรณ์ในแต่ละจังหวัด	 คอยดูแลและให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการติดตั้งให้ฟรี 
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	 ส�าหรับในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	 มีหลายสหกรณ์ที่น�าโปรแกรมดังกล่าว 
ไปใช้และประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี	 โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว	 จ�ากัด	 
ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ท�าธุรกิจที่หลากหลาย	 ครบวงจร	 และได้น�าโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 
ครบวงจร	(FAS)	ไปใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยบริหารจัดการงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 นางประเสริฐศรี	 มังกรศักดิ์สิทธิ์	 ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว	 จ�ากัด	 เปิดเผยว่า	
สหกรณ์การเกษตร	 บ้านแพ้ว	 จ�ากัด	 ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์
การเกษตร	 มาตั้งแต่	 วันที่	 1	 ตุลาคม	 2517	 มีทุนเรือนหุ้นจากสมาชิก	 จ�านวน	 90	 ล้านบาท	 
ทุนด�าเนินการรวม	500	กว่าล้านบาท	ด�าเนินธุรกิจ	5	ประเภท	ประกอบด้วย	1.	 ธุรกิจสินเชื่อ 
2.	 ธุรกิจเงินรับฝาก	 3.	 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย	 ซึ่งมีทั้งปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
และสินค้าอุปโภค–บริโภค	 4.	 ธุรกิจรวบรวมผลผลิต	 เช่น	 ปลาสลิด	 และมะพร้าวน�้าหอม	 
และ	5.	ธุรกิจผลิตน�้าดื่ม	ซึ่งจากการด�าเนินงานมาตลอดระยะเวลา	46	ปี	สหกรณ์ฯ	เจริญเติบโต
อย่างมั่นคง	มีมูลค่าจากธุรกิจเงินฝากกว่า	300	ล้านบาทต่อป	ีสามารถให้บริการทางด้านสินเชื่อ	
ด้านตลาด	ด้านการรวบรวม	ด้านการผลิต	และสร้างสวัสดิการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
และได้รับความน่าเชื่อถือจากสมาชิกเป็นอย่างดี
	 จุดเด่นในการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ	 คือ	 เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตของสมาชิก	 
ทั้งมะพร้าวน�้าหอม	 และปลาสลิด	 โดยเฉพาะปลาสลิด	 ซึ่งในอ�าเภอบ้านแพ้ว	 เป็นแหล่งผลิต 
ปลาสลิดแหล่งใหญ่อันดับต้น	 ๆ	 ของประเทศ	 มีพื้นที่เพาะเลี้ยงประมาณ	 10,000	 กว่าไร่	 
ท�าให้ในแต่ละปี	 สหกรณ์ฯ	 สามารถรวบรวมปลาสลิดจากสมาชิกได้ประมาณ	 60	 ตัน	 
เพื่อส่งจ�าหน่ายให้กับพ่อค้าและกระจายสู ่เครือข่ายสหกรณ์ต่าง	 ๆ	 ทั่วประเทศ	 เป็นการ 
ช่วยเหลือสมาชิก	 ได้จ�าหน่ายปลาสลิดในราคาที่เป็นธรรม	 ซึ่งในส่วนนี้ยังเกี่ยวเนื่องไปถึง 
ธุรกิจจัดหาปัจจัยการผลิตของสหกรณ์ที่จะมีมูลค่าจากการจ�าหน่ายอาหารปลาสลิดให้กับ
สมาชิกสูงถึง	160	ล้านบาทต่อปีอีกด้วย
	 ด้วยการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว	 จ�ากัด	 ที่มีหลากหลาย	 มีมูลค่า 
ค่อนข้างสูงและมีการเชื่อมโยงในบางธุรกิจเข้าด้วยกัน	 ในอดีตจึงมีความยุ่งยากในการจัดท�า
บัญชีอยู่บ้าง	 จนกระทั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 โดยส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร	 
ได้เข้ามาให้ค�าแนะน�าในการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร	 (FAS)	 เพื่อช่วย 
ในการบริหารจัดการ	 ก็ท�าให้ระบบการเงิน	 ระบบบัญชีของสหกรณ์	 มีความถูกต้อง	 แม่นย�า 
มากขึ้น	 และมีขั้นตอนที่ไม่ยุ ่งยากซับซ้อน	 สามารถเข้าใจง่าย	 ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินงาน
สหกรณ์หรือสมาชิก	 สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลผลการด�าเนินงานและการท�าธุรกรรม
ทางการเงินต่าง	 ๆ	 ของสหกรณ์ได้ตลอดเวลา	 ผ่านแอพพลิเคชั่น	 Smart	 Manage	 และ	 
Smart	 Member	 ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 ซึ่งโปรแกรมทั้งหมดนี้	 สหกรณ์ฯ	 
ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร	 กรมตรวจบัญชีสหกรณ	์ 
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด	ๆ
 “โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร (FAS) ช่วยให้การจัดการบัญชีของสหกรณ์ฯ  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท�าให้ได้ข้อมูลมีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน ช่วยลดข้อผิดพลาด 
ในการท�างานและมีระบบข้อมูลทางบัญชีที่ได ้มาตรฐาน สามารถปิดบัญชีประจ�าปี 
ได้อย่างรวดเร็ว จึงนับว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างความแข็งแกร่งทางบัญชีให้กับสหกรณ์ 
ได้เป็นอย่างดี และยังสามารถให้บริการสมาชิกแบบจุดเดียว (One Stop Service)  
เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ใช้บริการตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สร้างความโปร่งใส  
เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกอีกด้วย”	นางประเสริฐศรี	กล่าว

สตส.สมุทรสาคร ชูสหกรณ์
การเกษตรบ้านแพ้วฯ ใช้โปรแกรม FAS
ช่วยจัดการทางบัญชีได้อย่างเป็นระบบ

	 ผมได้อ่านรายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 “สหกรณ์เข้มแข็ง เกษตรกรยั่งยืน”	 ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 
เสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิเมื่อ	29	มีนาคม	2561	ด้วยเล็งเห็นความส�าคัญของระบบสหกรณ์	รวมทั้งปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น
กับสหกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนทั่วไป	 เพื่อหาแนวทางน�าไปสู ่การแก้ไขปัญหา	 พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ 
เพื่อให้สหกรณ์	 สมาชิก	 และเกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจและได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบสหกรณ	์ ที่จะเป็นปัจจัยส�าคัญน�าไปสู่ 
การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ	 โดยใช้กลไกของระบบสหกรณ์เป็นตัวขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน	
	 รายงานฯ	 ดังกล่าวมีสาระน่าสนใจอย่างยิ่ง	 จึงคัดประเด็นส�าคัญสรุปโดยย่อมาน�าเสนอ	 (สอดแทรกความคิดเห็นเพิ่มเติมเข้าไปด้วย)	
เพื่อให้ข้อมูลส�าหรับผู้มีส่วนร่วมในขบวนการสหกรณ์รวมทั้งประชาชนทั่วไป	จะได้ร่วมมือกันสร้างเสริมพัฒนากิจการสหกรณ์ในประเทศไทย	
ให้มีผลการด�าเนินงานที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม	 น�าไปไปสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง	และยั่งยืน	แก่ประชาชนและประเทศชาต	ิรายละเอียดมีดังนี้
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 หมวด	 6	 เรื่อง	 แนวนโยบายแห่งรัฐ	 มาตรา	 75	 วรรคสาม	 บัญญัติไว้ว่า	 
“รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก้ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อม 
และขนาดกลางของประชาชนและชุมชน”	 แต่ในอดีตและปัจจุบันพบว่ามีสหกรณ์หลายแห่งประสบปัญหาและวิกฤติต่าง	 ๆ 
ส่งผลต่อความศรัทธาและเชื่อมั่นของคนในสังคมเมื่อกล่าวถึงระบบสหกรณ	์สหกรณ์จ�านวนไม่น้อยมีกลไกการด�าเนินงานที่ขาดประสิทธิภาพ	 
ขาดแนวทางที่ชัดเจนในการตรวจสอบด้านการบริหารและมาตรการทางกฎหมาย	 เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีอาชีพ 
ท�าเกษตรกรรม	 ในเบื้องต้น	 จึงก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานของสหกรณ์มุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร	 ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน	ทั้งนี	้ ก�าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	ร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนระบบสหกรณ์ให้เกิด
ประสิทธิภาพ	 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น	 โดยด�าเนินการทั้งระบบตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต,	 การบริหารจัดการ,	
ความรู้และเทคโนโลย	ีไปจนถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่า	และส่งเสริมการตลาด	เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานและจ�าหน่ายได้ราคาดี
	 ผลการศึกษาพบว่า	 สภาพปัญหาของสหกรณ์ส่วนใหญ่	 คือ	 ปัญหาการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบจากสมาชิก	 เป็นโอกาส 
ให้เกิดการทุจริตสร้างความเสียหายขึ้นได้	นอกจากนั้น	ได้แก่	กระบวนการตรวจสอบ	การเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์และเครือข่ายธุรกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง	ปัญหาด้านการผลิต	การรวบรวม	เครื่องหมายการค้า	การจ�าหน่าย	ช่องทางการตลาด	การแปรรูป	และการขนส่ง	ฯลฯ	
	 ปัญหาด้านบุคคล	 เช่น	 ความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ของสมาชิก	 ปัญหาด้านคุณวุฒิของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ	 การได้รับ
ความสนับนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ	และข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินงาน	นอกจากนั้น	ได้แก่	ปัญหาด้านเงินทุน	การจัดการ
ด้านการเงินที่ขาดเสถียรภาพ	 ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพ	 ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ 
และตัดสินใจในการด�าเนินกิจการ
	 ผู้ท�าการศึกษาฯ	ได้สรุปแนวทางพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งและเกษตกรยั่งยืนไว้ดังนี้
	 1.		 การมีส่วนร่วมของสมาชิก
	 2.		 การตรวจสอบและการป้องกันการทุจริตในสหกรณ์
	 3.		 การบูรณาการและเชื่อมโยงเครือข่าย
	 4.		 การให้ความรู้แก่สหกรณ์และสมาชิก
	 5.		 การก�าหนดคุณวุฒิ,	คุณสมบัติ	และจริยธรรมของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ
	 6.		 นโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ
	 7.		 การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายสหกรณ์ให้ทันสถานการณ์
	 8.		 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
	 ในปัจจุบัน	 8	 ประเด็นที่ยกมาดังกล่าว	 ได้รับความสนใจให้การสนับสนุนจากรัฐบาลมากขึ้น	 แต่ก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง 
ไปสู่ความส�าเร็จที่ชัดเจนเท่าที่ควร	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ยังคงเกิดขึ้นตามที่ปรากฏจากการติดตามน�าเสนอ 
ของสื่อมวลชน	 สาเหตุมาจากความเคยชินของสมาชิก	 ที่ส่วนใหญ่มุ่งแต่ใช้สิทธิในการรับประโยชน์ส่วนตนเป็นส�าคัญ	 (ใช้บริการสินเชื่อ)	 
ขาดความสนใจช่วยกันสอดส่องและก�ากับการด�าเนินงานในฐานะความมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ	 แถมบางครั้งสนับสนุนให้เกิด 
การท�าผิดระเบียบ/ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 ขอเพียงให้ตนเองได้รับประโยชน์	 ส่วนคณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ	์ 
(สหกรณ์ทุกประเภท)	 กล่าวได้ว่า	 เกินร้อยละ	 50	 อยู่ภายใต้การชี้น�าของฝ่ายจัดการ	 (พนักงานซึ่งเป็นลูกจ้าง)	 หลากหลายเหตุผล	 เช่น	 
กรรมการฯ	 ขาดความรู ้และประสบการณ์	 ขาดทักษะการบริหาร	 บ่อยครั้งให้อ�านาจการตัดสินใจทางธุรกิจแก่ผู ้จัดการสหกรณ์	 
หรือมีกรรมการไม่กี่คนที่สมคบคิดกับฝ่ายจัดการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	 บางสหกรณ์การทุจริตเกิดจากประธานกรรมการสหกรณ์ 
เพียงคนเดียวที่ฉลาดแกมโกงยักยอกเงินของสหกรณ์และสมาชิก	 ข่าวทุจริตในสหกรณ์เหล่านี้เป็นเรื่องจริงไม่สามารถปกปิดได้ในยุค 
ข้อมูลข่าวสารแห่งโลกดิจิตัล	
	 ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเห็นว่า	 การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 มีความสุข	 อย่างยั่งยืน	 
ต้องเริ่มต้นจากบุคคลส�าคัญที่สุดในสหกรณ์	คือ	สมาชิกทุก	ๆ	คน	อย่ารู้จักแต่ใช้สิทธิเพื่อรับประโยชน์แต่อย่างเดียว	เพราะถ้าเกิดการทุจริต/
คอรัปชั่นในสหกรณ์ของท่าน	 ความเสียหายย่อมเกิดกับสมาชิกทุก	 ๆ	 คน	 รวมทั้งตัวท่านเอง	 เรามาช่วยกันก�าจัดการทุจริต/คอรัปชั่น 
ในสหกรณ์ให้หมดสิ้นไป	ขอยกค�ากล่าวที่หลายคนน�าไปใช้แล้วได้ผลจริง	กับค�ากล่าวที่ว่า	“เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน”
	 ขอจบบทความนี้ด้วยข้อชวนคิดให้กับประชาชนทั่วไป	 หากท่านมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์แห่งใดแห่งหนึ่ง	 ควรศึกษาที่มา 
และคุณประโยชน์ของระบบสหกรณ์	 “สมาชิกสหกรณ์”	 ทุกคนไม่แค่คิดแต่ใช้สิทธิรับผลประโยชน์ส่วนตน	 แต่ต้องรู ้บทบาทหน้าที่ 
และการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจการ	 ช่วยกันตรวจสอบการด�าเนินงานของสหกรณ์	 (สมาชิกทุกคนมีสิทธิตรวจสอบขอดูข้อมูล 
และมีส่วนร่วมการตัดสินใจทางธุรกิจของสหกรณ์โดยการเข้าร่วมการประชุมฯ	 ตามที่สหกรณ์นัดหมายทุกครั้ง)	 สัมฤทธิ์ผลแรกที่จะเกิด 
อย่างแน่นอน	 คือ	 การปิดโอกาสการทุจริต	 หากมีความสามัคคีช่วยกัน	 ภายใต้ระบบคุณธรรม	 ยึดมั่นในจริยธรรม,	 ความพอเพียง	 
และช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน	 ผมว่าถึงวันนั้นจะเกิด	 “สหกรณ์เข้มแข็ง เกษตรกรยั่งยืน”	 หรือ	 “สหกรณ์เข้มแข็ง สมาชิกอยู่ดี กินดี  
มีความสุข อย่างยั่งยืน”	ได้อย่างแน่นอน	ส�าหรับรายละเอียดค�าอธิบายเพิ่มเติม	“แนวทางพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งและเกษตกรยั่งยืน” 
(ทั้ง	 8	 ข้อ)	 ผู ้สนใจสามารถติดตามดาวน์โหลดเพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ 	 https://drive.google.com/file/d/1Znx2yddk4DjwL 
IVts74v0LFa4N2rTqwV/view?usp=sharing

เรวัตร : ภาพ/บทความ

“สหกรณ์เข้มแข็ง เกษตรกรยั่งยืน”  
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สสท.ร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่  
สสจ.นครราชสีมา

	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	 โดยนางสุนารี	 มีทรัพย์	 กรรมการ	 สสท.	 พร้อมด้วย 
ดร.ปัณฐวิชญ์	 มุ ่งสมัครศรีกุล	 ผู ้อ�านวยการฯ	 และเจ้าหน้าที่ฝ ่ายสหกรณ์สัมพันธ์	 สายงานส่งเสริม 
ร่วมงานโครงการสัมมนาเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 และการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี	 2562	 ของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	ณ	 ห้องประชุมส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
จังหวัดนครราชสีมา	จ�ากัด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	และได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่	สันนิบาตสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมาเป็นจ�านวนเงิน	134,000	บาท
	 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายดุสิต	 ทองทา	 สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	 เป็นประธานในพิธีเปิด 
และบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์

	 นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 ประธานกรรมการฯ	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.) 
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ	 เรื่อง “กรอบกฎหมายสหกรณ์ใหม่”	 ให้กับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุร	ี 
ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	ซึ่งจัดโครงการสัมมนาให้ความรู้สมาชิก	 เรื่อง	“รู้เท่าทันบัญชี
สหกรณ์ในยุค 5 G”	 โดยพิธีเปิดโครงการสัมมนามีนายนพดล	 วรมานะกุล	 รองประธานกรรมการฯ	 สสท.	 
เป็นประธานพิธีเปิดและมอบเงินสนับสนุนงบประมาณให้กับทางสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุร	ี จ�านวน	
110,000	บาท	สันนิบาตสหกรณ์สมุทรปราการ	จ�านวน	186,000	บาท	โอกาสนี้	นายณรงค์	สุขโท้	กรรมการฯ	
พลเอกจ�านงค์	 จันพร	 ที่ปรึกษา	 นายวิจิตร	 จะโรจร	 รองผู้อ�านวยการ	 และนางเบญจมาส	 พรพิทักษ์พันธุ์		
หัวหน้าฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์	ช�านาญการพิเศษ		สสท.	เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ	
	 ในการสัมมนามีการบรรยายให้ความรู้	 เรื่อง	“กฎหมายกับการบริหารสหกรณ์ยุคใหม่”	 และ	 เรื่อง	
“กรอบกฎหมายสหกรณ์ใหม่”	 โดยประธานฯ	 สสท.	 เรื่อง	 “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย  
การบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560”	 เรื่อง	“หลักการบัญชี ระบบบัญชีสหกรณ์”	 และ	 เรื่อง	“การใช้ข้อมูล 
ทางบัญชี”	 โดยผู ้แทนส�านักงานตรวจบัญชีจังหวัดชลบุรี	 พร้อมการแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรค 
ในการบริหารงานสหกรณ์	 โดยนายณฐกร	 แก้วดี	 ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	 โครงการจัดขึ้น 
ณ	โรงแรมแซนดาเลรีสอร์ท	พัทยา	จังหวัดชลบุรี

สสจ.ชลบุรี ร่วมกับ สสจ.สมุทรปราการ 
จัดสัมมนาเรื่อง “รู้เท่าทันบัญชีสหกรณ์ในยุค 5 G” 

	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	 โดย	 ดร.ปัณฐวิชญ์	 มุ่งสมัครศรีกุล	 ผู้อ�านวยการฯ	 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ 
สายงานส่งเสริม	 ร่วมงานประชุมใหญ่และสัมมนาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	ณ	 ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ	 อ�าเภอเมือง	 
จังหวัดบึงกาฬ	 และได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่นายเจตน์	 เกตุจ�านงค์	 ประธานคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 
เป็นจ�านวนเงิน	26,000	บาท
	 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายตันติพงศ์	 นิกรเทศ	 ประธานสภาสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 
เรื่องความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

สสท.ร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่ สสจ.บึงกาฬ

	 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระแก้วจัดโครงการ
ประชุมสร้างเครือข่ายการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง
สหกรณ์ในจังหวัดสระแก้ว	 โดยนายนพดล	 วรมานะกุล	
รองประธานฯ	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)		
และนายวิจิตร	 จะโรจร	 รองผู้อ�านวยการ	 สสท.	 เข้าร่วม
การประชุมสัมมนาพร ้อมมอบเงินสนับสนุนการจัด
โครงการสัมมนาแก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว	 
ณ	ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ	วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว	
	 ทั้ งนี้การสัมมนาดังกล ่าว	 ได ้รับเกียรติจาก	 
นายพิษณุ 	 คล ้ ายเจตดี 	 สหกรณ ์จั งหวัดสระแก ้ว	 
เป ็นประธานในพิธี เป ิด	 และนายบุญเรือง	 สีขาม	 
ประธานฯ	สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว	กล่าวต้อนรับ	
มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย	ส�านักงาน
สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว	 ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สระแก้ว	 ธกส.	 และสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดสระแก้ว 
เข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจ�านวนมาก

วันคล้ายวันสถาปนา
กรมส่งเสริมสหกรณ์

พัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดสระแก้ว

	 นางสุนารี	 มีทรัพย์	 ประธานกรรมการ	 ชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ	 พร้อมด้วย	
รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์	 แป้นสัมฤทธิ์	 รองประธานฯ	 2	 และนางอรอนงค์	 อระวีพร	 
รองผู้จัดการ	 รักษาการผู้จัดการ	 ได้ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริม
สหกรณ์	 ครบรอบ	 48	 ปี	 และได้มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาล 
สมเด็จพระยุพราช	 ให้แก่	 นายวิศิษฐ์	 ศรีสุวรรณ์	 รองอธิบดี	 กรมส่งเสริม 
สหกรณ์	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2563	ณ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
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สสท.ร่วมงานสัมมนา สสจ.
มหาสารคาม

	 นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 ประธานกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	
มอบหมายให้	 ดร.ปัณฐวิชญ์	 มุ ่งสมัครศรีกุล	 ผู ้อ�านวยการ	 สสท.	 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ 
สรรหาผู ้ทรงคุณวุฒิ	 ในคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ	 ครั้งที่	 2/2563	 เพื่อพิจารณาคัดสรร 
ผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 ในคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ	 ณ	 ห้องประชุม	 1402 
ชั้น	4	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชุมคณะอนุกรรมการ
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ

	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	 โดย	 ดร.ปัณฐวิชญ์	 มุ ่งสมัครศรีกุล	 ผู ้อ�านวยการฯ	 
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์	 สายงานส่งเสริม	 ร่วมงานโครงการสัมมนา	 เรื่อง	 “แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน”	 และ	 เรื่อง	 “กฎหมายที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
สหกรณ์ฉบับใหม่” ของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม	 ณ	 ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม
	 ดร.ปัณฐวิชญ์	 มุ่งสมัครศรีกุล	 ผู้อ�านวยการฯ	 ได้บรรยายพิเศษเรื่อง	“การพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ 
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”	 และได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม	 
เป็นจ�านวนเงิน	84,000	บาท

	 สหกรณ์ออมทรัพย์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สอ.สสท.)	 จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ	 25	 ปี	 สอ.สสท.	 โดยกิจกรรม 
ช่วงเช้าน�ามวลสมาชิกเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงยายกะตา	 ต�าบลหินกอง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดราชบุร	ี 
และช่วงบ่ายนายนลทวัธ	สมาธ	ิประธานกรรมการฯ	สอ.สสท.	เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการจัดสัมมนาฯ	พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ	
“เคล็ดลับใช้ชีวิตให้มีสุขหลังเกษียณชีวิตดี๊ดี”	 วิทยากรโดยนายอนันต์	 ชาตรูประชีวิน	 ที่ปรึกษา	 สอ.สสท.	 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ	์ 
ณ	ห้องเวลาด	ี1	โรงแรม	ณ	เวลา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี

ฉลองครบรอบ 25 ปี สอ.สสท.

	 นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 ประธานกรรมการ	 สันนิบาต 
สหกรณ์แห่งประเทศไทย	 เป็นประธานพิธีเปิด	 โครงการอบรมหลักสูตร	
ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน	(หลักสูตร	1)	โดยมี	ดร.มะญู	บุญศรีมณีชัย	
ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	 กล่าวรายงาน	 พร้อมกันนี้ 
ยังได้รับเกียรติจาก	 นายพยอม	 สวัสดี	 สหกรณ์จังหวัดหนองคาย 
นางสาวศุภรดา	โยธาทัย	หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
นายสุริยา	 มะโยธี	 ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย	 จ�ากัด			
นางเบญจมาส	พรพิทักษ์พันธุ	์ หัวหน้าฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์	 ช�านาญการ
พิเศษ	 (สสท.)	 เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมฯ	 ในการนี้สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนโครงการอบรม 
ดังกล่าว	 จ�านวน	 36,000	 บาท	ณ	 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย	
จ�ากัด
	 ซึ่งโครงการอบรมหลักสูตร	 ผู ้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน	
(หลักสูตร	 1)	 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	 ร่วมกับส�านักงาน
สหกรณ์จังหวัดหนองคาย	จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ

อบรมผู้ตรวจสอบกิจการ
ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)

ร่วมแสดงความยินดี
 
	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	 โดยนางสุนารี	 มีทรัพย์	
กรรมการ	 สสท.	 พร ้อมคณะเจ ้าหน้าที่ 	 สสท.	 ร ่วมแสดงความยินดีกับ 
นายศิริชัย	 ออสุวรรณ	 ประธานฯ	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	
จ�ากัด	 (ชสท.)	 ในโอกาสที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 
เปิดศูนย์รับ–ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์	 ณ	 อาคารส�านักงานชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 (ชสท.)	 ถนนงามวงศ์วาน	 ตรงข้าม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	กรุงเทพ	ฯ	

ขั้นพื้นฐาน	 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบแนวคิดเกี่ยวกับ	 หลักการสหกรณ์	 กฎหมาย	 บทบาทหน้าที่	 จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ	 
การด�าเนินธุรกิจของสหกรณ	์ การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ	 ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์แก่สมาชิก
และมวลสมาชิก	
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ชสท. เปิดศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ 
หวังลดต้นทุน และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าสหกรณ์

	 นายพิเชษฐ์	 วิริยะพาหะ	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เป็นประธานเปิดศูนย์รับ–ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ	์ 
ซึ่งชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 (ชสท.)	 จัดขึ้น	 พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้คณะกรรมการ
ด�าเนินการ	 ชสท.	 และผู้สนับสนุนกิจการ	 ชสท.	 โดยมีแขกผู้มีเกียรต	ิ เข้าร่วมงานจ�านวนมาก	ณ	 อาคารส�านักงาน
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 (ชสท.)	 ถนนงามวงศ์วาน	 ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์
บางเขน	 กรุงเทพฯ	 ทั้งนี้ 	 ศูนย์รับ–ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์	 ตั้งอยู ่ภายในศูนย์ข ้าวสหกรณ์ไทยและ 
ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์	 ชั้น	 1	 อาคาร	 ชสท.	 โดยมีสินค้าสหกรณ์	 อาทิ	 ข้าวสาร	 จากสหกรณ์การเกษตร 
ทั่วประเทศ	ให้เลือกซื้อ	
	 นายพิเชษฐ์	 วิริยะพาหะ	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 กล่าวว่า	 “กรมส่งเสริมสหกรณ์	 รู้สึกยินดีที่	 ชสท.	 
ริเริ่ม	 โครงการศูนย์รับ–ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ขึ้น	 เพื่อบริการการรับส่งสินค้าแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป	 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักสหกรณ์ที่ต ้องตอบสนองต่อมวลสมาชิกและก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่สังคม	 
กรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมสนับสนุนการด�าเนินงานของศูนย์รับ–ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ	์ และขอขอบคุณ	 ชสท.	 
ที่ได้ริเริ่มโครงการฯ	ที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้”	
	 ด้านนายศิริชัย	 ออสุวรรณ	ประธานกรรมการด�าเนินการ	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	
ในฐานะ	 ผู้ริเริ่มก่อตั้ง	 ศูนย์รับ–ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 ชสท.	 เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ 
ของสหกรณ์การเกษตรที่ให้บริการแก่สมาชิกครบวงจรในทุกด้าน	 ชสท.	 ได้จัดตั้งศูนย์ข ้าวสหกรณ์ไทย 
และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ขึ้น	 ตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายข้าว 
ทุกชนิด	 ที่ผลิตและจ�าหน่ายโดยสมาชิกสหกรณ์	 และสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ	 เพื่อให้การด�าเนินการซื้อขาย
ข้าวของสหกรณ์การเกษตรประสบความส�าเร็จในทุกด้าน	 ชสท.	 จึงได้ร่วมมือกับ	 พันธมิตรด้านการขนส่ง 
ก่อตั้งศูนย์รับ–ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ขึ้นสอดคล้องตามหลักการวิธีการสหกรณ	์ มีเป้าหมาย	 เพื่อลดต้นทุน 
การส่งสินค้าให้กับสหกรณ์และสมาชิก	 รวมถึงเป็นการต่อยอดจากศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์ที่ได้ด�าเนินการระยะหนึ่งแล้ว	 รวมถึงเพื่อก่อประโยชน์แก่สมาชิก	 บุคคลทั่วไป	 ในการใช้บริการสินค้า
สหกรณ	์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอีกด้วย	
	 นายศุภชัย	 นิลวานิช	 ประธานกรรมการบริหาร	 บริษัท	 ซูเปอร์เอส	 เซ็นเตอร์	 จ�ากัด	 หนึ่งในพันธมิตร 
การขนส่งของ	 ชสท.	 กล่าวว่า	 ทางบริษัทฯ	 ได้ด�าเนินงานบริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์และเคาน์เตอร์เซอร์วิส	 
โดยมีสาขา	 บริการกว่า	 200	 สาขา	 ในการนี้ทางบริษัทฯ	 ได้เล็งเห็นช่องทางการสนับสนุนการบริการสินค้า 
เครือข ่ายสหกรณ์	 อันที่จะก ่อประโยชน ์แก ่สหกรณ์โดยรวม	 จึงได ้ร ่วมมือกับ	 ชสท.	 โดยเช ่าพื้นที่ 
เปิดศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์	 ซึ่งถือว่าเป็นโครงการตัวอย่าง	 ซึ่งในอนาคตจะขยายโครงการฯ 
ศูนย์รับ–ส่งสินค้าไปยังสหกรณ์การเกษตรอื่น	ๆ	ต่อไป	
	 ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเลือกซื้อสินค้าคุณภาพมาตรฐานสหกรณ์	 ได้ที่ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์ 
กระจายสินค้าสหกรณ์	 และใช้บริการศูนย์รับ–ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์	 ในราคาพิเศษช่วงเปิดตัวได้ที่	 ชั้น	 1	 
อาคารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 ถนนงามวงศ์วาน	 ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์
บางเขน	กรงุเทพฯ	ได้ในเวลาท�าการ	ทกุวนัจนัทร์–วนัเสาร์	ตัง้แต่เวลา	08.30–19.00	น.	โทร.	0	2591	4567	ต่อ	408

	 นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 ประธานกรรมการด�าเนินการ	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 
(สสท.)	 ลงพื้นที่เยี่ยมชมการด�าเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย	 จ�ากัด	 โดยมี	 
ดร.มะญู	 บุญศรีมณีชัย	 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย	 จ�ากัด	 (ประธาน	 
สสจ.หนองคาย)	พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการให้การต้อนรับ
	 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย	 จ�ากัด	 ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที	่ 
29	 มิถุนายน	 2522	 ด้วยทุนจดทะเบียน	 50,000	 บาท	 มีจ�านวนสมาชิกครั้งแรก	 235	 คน	 เป็นสหกรณ์ 
ประเภทออมทรัพย์		
	 ปัจจุบัน	มีสมาชิกมากกว่า	3,000	คน	มีการบริหารงานโดยค�านึงถึงวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญตามข้อบังคับ
และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย	 จ�ากัด	 หลายประการ	 เช่น	 ส่งเสริมสมาชิก 
ออมทรัพย์	 โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร	
ส่งเสริมช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก	 รับฝากเงินสมาชิก	 จัดหาทุนเพื่อกิจการ 
ของสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก	 ด�าเนินการให้เงินกู้เพื่อการศึกษา	 ให้สวัสดิการหรือสงเคราะห์ตามสมควร 
แก่สมาชิกและครอบครัวที่ต้องภัยพิบัติเกี่ยวกับอาชีพ	ตลอดจนสวัสดิการสังคมในหมู่สมาชิก

เยี่ยมชมการด�าเนินกิจการของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จ�ากัด

	 นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 ประธานคณะกรรมการด�าเนินการ	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	
(สสท.)	 พร้อมด้วย	 ดร.ปัณฐวิชญ์	 มุ ่งสมัครศรีกุล	 ผู ้อ�านวยการฯ	 และเจ้าหน้าที่	 สสท.	 เป็นเจ้าภาพ 
สวดพระอภิธรรม	 มอบเงินช่วยเหลือและร่วมแสดงความอาลัยกับการจากไปของคุณแม่อ�าไพ	 วัฒนะ	 
มารดาของนางสาวอรนุช	วัฒนะ	รักษาการหัวหน้าฝ่ายเลขานุการและการประชุม	สสท.	ณ	วัดโพธิ์แก้วนพคุณ	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดสิงห์บุร	ีพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	
ได้มอบเงินช่วยเหลืออีกคณะหนึ่งด้วย	

สสท.ร่วมไว้อาลัย มารดา จนท.สสท.



27ประจำ�วันที่ 1 สิงห�คม - 30 กันย�ยน 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 367

	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์แห่งแรกที่ร้านสหกรณ์สิงห์บุร	ี จ�ากัด	 พร้อมเดินหน้า
พัฒนาร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นจุดจ�าหน่ายสินค้าคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มกลุ่มเกษตรกร	 เพื่อผลักดันให้เป็น 
ศูนย์รวบรวมและจ�าหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง	 ในราคาที่เป็นธรรม	 และส่งเสริมความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ
	 นายพิเชษฐ์	 วิริยะพาหะ	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ	์ เป็นประธานในพิธีเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์แห่งแรก 
ของจังหวัดสิงห์บุรีที่ร้านสหกรณ์สิงห์บุร	ีจ�ากัด	เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ใน
รูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์	 ณ	 ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี	 จ�ากัด	 ต�าบลบางพุทรา	 อ�าเภอเมืองสิงห์บุรี	 จังหวัดสิงห์บุร	ี 
โดยส�านักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี	 ร่วมกับร้านสหกรณ์สิงห์บุรี	 จ�ากัด	 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์	เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างร้านค้าสหกรณ	์เครือข่ายสหกรณ์	และกลุ่มเกษตรกร
ที่มีบทบาทในการบริหารจัดการผลผลิตและสินค้าจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ต่าง	 ๆ	 เชื่อมโยงไปสู่ผู้บริโภค	 
โดยมีนายอร่าม	 ชาวบ้านกร่าง	 สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี	 นายรุจิพงษ์	 ทูปคันโธ	 ประธานร้านสหกรณ์สิงห์บุรี	 จ�ากัด	
ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรี	ให้การต้อนรับ
	 จากนั้น	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบรางวัลให้กับผู ้เข้าร่วมกิจกรรมยอดซื้อสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต 
สหกรณ	์ จ�านวน	 3	 รางวัล	 และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทอง	พร้อมทั้งชมสินค้าคุณภาพของสมาชิกสหกรณ ์
ในพื้นที่	 สหกรณ์เครือข่าย	 และกลุ ่มอาชีพ	 อาทิ	 กล้วยหอมท่าช้าง	 จากสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง	 จ�ากัด	 
ปลาช่อนแดดเดียว	 จากกลุ่มแปรรูปและถนอนอาหารจากปลาบ้านตราชู	 ผลิตภัณฑ์นม	 จากสหกรณ์การเกษตร 
มวกเหล็ก	 จ�ากัด	 จังหวัดสระบุร	ี ขนมเปี๊ยะ	 จากกลุ่มแม่บ้านดาวเรืองพัฒนา	ผักปลอดสารพิษ	 จากเกษตรกรในพื้นที่	
ทั้งนี้	 ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี	 จ�ากัด	 ได้มีการเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์ต่าง	 ๆ	 เพื่อน�าสินค้ามาจ�าหน่าย	 ประกอบด้วย	
ข้าวสาร	จากชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสระบุรี	สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย	์จ�ากัด	จังหวัดสุพรรณบุรี	สหกรณ์การเกษตร
คลองหลวง	จ�ากัด	จังหวัดปทุมธานี	สหกรณ์การเกษตรท่าโขลง	จ�ากัด	จังหวัดลพบุรี	สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ	์
จ�ากัด	 จังหวัดอุทัยธานี	 วิสาหกิจชุมชนแม่ลา	 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านบางมัญ	 จังหวัดสิงห์บุรี	 และสหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย	 จ�ากัด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไข่ไก่	 จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น�้าน้อย	 จ�ากัด	 จังหวัดอ่างทอง	 ผลิตภัณฑ์ 
เนื้อสัตว์แปรรูป	 (ปลาช่อนแดดเดียว)	 จาก	 ป.เกษตรฟาร์มสิงห์บุรี	 สินค้าประมงแปรรูป	 จากสหกรณ์การเกษตร 
เพื่อลูกค้า	 ธ.ก.ส.พังงา	 จ�ากัด	 และสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง–บางแก้ว	 จ�ากัด	 จังหวัดสมุทรสงคราม	 ผลไม	้ 
จากสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง	จ�ากัด	จังหวัดสิงห์บุรี	สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง	จ�ากัด	จังหวัดจันทบุรี	และสหกรณ์
การเกษตรทุ่งควายกิน	 จ�ากัด	 จังหวัดระยอง	 รวมทั้งมีการแจกคูปองส่วนลดส�าหรับซื้อสินค้าที่จ�าหน่ายภายใน 
ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์อีกด้วย
	 ส�าหรับกิจกรรมในครั้งนี้	 จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนา 
ร้านสหกรณ์ให้เป็นจุดจ�าหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่าง	 ๆ	 เช่น	 ข้าวสาร	 
นม	 ไข่ไก่	 ผัก	 ผลไม้	 อาหารแปรรูป	 เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าสหกรณ์มากขึ้น	 และผลักดันให้สหกรณ์ 
เป็นศูนย์รวบรวมและจ�าหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์	 
ภายใต้แนวคิด	สดจากฟาร์มถึงมือคุณ	Fresh	From	Farm	by	Co–op	“สด สะอาด ปลอดภัย”	ปัจจุบันมีสหกรณ์
สนใจเข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	 92	 แห่ง	 42	 จังหวัด	 2	 พื้นที่	 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมองค์ความรู	้ เทคนิค 
การจัดการร้าน	 การสร้างนวัตกรรมการบริการ	 การบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ	์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสหกรณ์
ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	 พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 รวมถึง
ประชาชนได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ	ปลอดภัย	ในราคาที่เป็นธรรม	และจะขยายผลไปในพื้นที่ที่เหมาะสมทั่วประเทศ

ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ�ากัด เปิดพื้นที่จ�าหน่ายผลผลิตการเกษตรของสมาชิก
และผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 

พร้อมขยายช่องทางการตลาดสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์ผู้ผลิตไปสู่ผู้บรโิภค

	 ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี	 จ�ากัด	 เป็นสหกรณ์ประเภทร้านค้า	 ได้จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ	์ 
พ.ศ.	 2471	 เมื่อวันที่	 3	 สิงหาคม	 2491	 โดยนายสนิท	 วิไลจิตร	 อดีตอธิบดีกรมการปกครอง	 ซึ่งมาด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีสมัยนั้น	 โดยได้รวมกลุ่มข้าราชการ	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ด�าเนินการจัดตั้งร้านสหกรณ์ขึ้น	 
และได้ด�าเนินงานมาตั้งแต่วันที่	 3	 กันยายน	 2491	 จนถึงปัจจุบัน	 มีทุนการด�าเนินงานทั้งสิ้น	 27	 ล้านบาทเศษ	 
ผลการด�าเนินงานของร้านสหกรณ์สิงห์บุรี	 จ�ากัด	 ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการฯ	 (ตุลาคม	 2562–กรกฎาคม	 2563)	 
มียอดการจ�าหน่ายสินค้ารวมมูลค่ามากกว่า	 1.38	 ล้านบาท	 ซึ่งเป็นการจ�าหน่ายสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ	์ 
และการกระจายสินค้าในเครือข่ายสหกรณ์	 กลุ ่มเกษตรกร	 ร้านค้าปลีก	 รวมทั้งออกร้านธงฟ้าประชารัฐด้วย	 
ที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าพร้อมอุปกรณ	์ วงเงินงบประมาณ	
7.2	 ล้านบาท	 และได้ด�าเนินงานเป็นศูนย์กระจายสินค้าให้กับสหกรณ์เครือข่ายต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่ปี	 2556	 จนถึงปัจจุบัน	 
รวมทั้งได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ	 ประเภทร้านค้า	 ประจ�าปี	 2544	 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ	1	การขับเคลื่อนศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ดีเด่นประจ�าปีงบประมาณ	2559	ด้วย

	 สันนิบาตสหกรณ์แห ่งประเทศไทย	
(สสท.)	 โดยการน�าของนางมณพีรรณ	 โคตรบตุร	
รองประธานคณะกรรมการด� า เนิ นการ 
พร้อมด้วยนายวิจิตร	 จะโรจร	 รองผู้อ�านวยการ	
มอบเงินสนับสนุนการให ้การศึกษาอบรม
โครงการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ในจังหวัด
ล�าปาง	 หลักสูตร	 “Service Mind เพื่องาน
สหกรณ์”	 ซึ่ งจัดขึ้นโดยสันนิบาตสหกรณ์ 
จังหวัดล�าปาง	 (สสจ.ล�าปาง)	 ณ	 โรงแรม 
ล�าปางเวียงทอง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดล�าปาง	 
กลุ ่มเป้าหมายสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัด
ร่วม	 200	 คน	 บุคลากรสหกรณ์เป็นทุนมนุษย์ 
ที่มีความส�าคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนสหกรณ์ 
สู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูงต่อไป

สสท.สนับสนนุการให้การศึกษา
อบรมของ สสจ.ล�าปาง

	 ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดประชุม 
จัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์	 โดยได้รับเกียรติจาก	
นายกรกฎ	 ชยุตรารัตน์	 สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์	 เป็นประธาน 
ในพิธี เป ิดการประชุม	 พร ้อมด ้วย	 นายวิจิตร	 จะโรจร	 
รองผู้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 และคณะ	
ร่วมบรรยายแนวทางและขั้นตอนการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์
จังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนในการกระจายความช่วยเหลือสนับสนุน
กิจกรรมของสหกรณ์ได้อย่างทั่วถึง
	 ซึ่งผู ้ เข ้าร ่วมประชุมประกอบด้วย	 ผู ้แทนสหกรณ์ 
ในจังหวัดอุตรดิตถ	์5	ประเภท	จ�านวน	25	สหกรณ์	รวม	80	คน	
เข้าร่วมประชุม	ณ	 ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ	์
จ�ากัด	 จากการประสานงานการจัดตั้งของนายปฏิวัติ	 แสงจิตร	 
ผู ้อ�านวยการกลุ ่มจัดตั้งและส ่งเสริมสหกรณ์	 ส�านักงาน 
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

เดินหน้าจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
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