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อานตอหนา 27อานตอหนา 17

อานตอหนา 15

รมช.มนัญญาเตรียมปนคนรุนใหมหัวใจเกษตร
นําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตรจากพอแม

อานตอหนา 16

อานตอหนา 14

สันนิบาตสหกรณฯ ปงไอเดีย 
ยกทพัสนิคาสหกรณ
ประเทศอาเซียน แสดงในงาน 
“วันสหกรณแหงชาติ”

ชสท. เสริมแกรงสหกรณการเกษตร รูทันกฎหมาย

อานตอหนา 14

อานตอหนา 27

ดร.ปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) รวมงาน
พิธีลงนามบันทึกความรวมมือการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech 
and Innovation Center : AIC) โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เปนประธาน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 ทั้งนี้รัฐบาลใหความสําคัญภาคการเกษตร โดยมุงหวังในการแกไขปญหาปากทองและ
สรางรายไดใหประชาชน สําหรับพิธีลงนามบันทึกความรวมกันมือดังกลาวจะเปนการลงนาม
รวมกันระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณกับ 12 มหาวิทยาลัย

กระทรวงเกษตรฯจับมือมหาวิทยาลัย
ตั้งศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
หวังแกไขปญหาปากทองและสรางรายไดใหประชาชน

มนัญญาเตรียมปนคนรุนใหมหัวใจเกษตร สั่งการ
กรมสงเสริมสหกรณจัดทําโครงการนําลูกหลาน
สมาชิกสหกรณและผู ที่ตองการกลับสู บานเกิด 
เพื่อสานต ออาชีพการเกษตรจากรุ นพ อแม  
จัดอบรมบมเพาะความรูการทําเกษตรสมัยใหม   
ใชเทคโนโลยีนวัตกรรมมาพัฒนาการผลิตและ
แปรรูป ตลอดจนประสานชองทางตลาดจําหนาย
ผลผลิต เพื่อใหมีรายได สําหรับเลี้ยงดูครอบครัว 
พรอมผลักดันสหกรณการเกษตรในพื้นที่เปน
ศูนยกลางในการสงเสริมอาชีพการเกษตรที่มั่นคง 
ใหเกษตรกรรุนใหม 

นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย (สสท.) พรอมดวยนายวิจิตร จะโรจร รองผูอํานวยการ สสท. 
ใหการตอนรับ คณะผูนําสหกรณจากประเทศเมียนมาร ณ ศูนยรัชนีแจมจรัส 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 นายปรเมศวร กลาวในการตอนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศ
เมียนมารวา สสท. ยินดีตอนรับสหกรณเมียนมาร

ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด (ชสท.) MOU 
สภาทนายความฯ รวมมือทางวิชาการ พัฒนาองคผู บริหาร
สหกรณการเกษตร พรอมเปดใหคําปรึกษา แนะเรื่องกฎหมาย 
ปองกันเกิดขอเสียเปรียบในการทําธุรกิจ
 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานคณะกรรมการดําเนิน
การชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด (ชสท.) 
พรอมดวยวาที่รอยตรี ดร.ถวัลย รุยาพร นายกสภาทนายความ 
ในพระราชูปถัมภ

จุดเริ่มตนของบานสวนเมลอนที่อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวปคุณา บุญกอเกื้อ หรือคุณแกว ซึ่งอีกบทบาท
หนึ่ง เธอมีตําแหนงเปนเลขานุการสหกรณพืชผักผลไม(เกษตรปลอดภัยสูง) จํากัด ไดเลายอนถึงที่มาของการเริ่มทดลอง
ปลูกเมลอนครั้งแรก เกิดขึ้นหลังจากที่สามีเดินทางไปประเทศญี่ปุ นและซื้อเมลอนกลับมาฝากลูกละ 3,000 บาท 
จึงเกิดความคิดที่จะปลูกเมลอนปลอดสารใหสามีและลูกไวรับประทาน ในชวงปลายป 2558 เริ่มทําโรงเรือนแรกดวยเงิน 
3,000 บาท ทําจากไมไผ มุงและพลาสติกคลุม เพื่อไมใหแมลงรบกวนและไมใชสารเคมี 

สวนเมลอนแหงเมืองแปดริ้ว สรางแรงบันดาลใจ
ใหเกษตรกรรุนใหมกลับคืนสูถิ่นฐานเพื่อทําการเกษตร
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อบรมผูนําการจัดการและพัฒนาสหกรณการเกษตรฯ

 องคการสมัพันธภาพสหกรณระหวางประเทศไทย ประจาํภูมิภาคเอเชยีแปซฟิก (International Cooperative 
Alliance, Asia and Pacic – ICA AP) ไดกําหนดจัดโครงการฝกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “ผูนําการจัดการ
และพัฒนาสหกรณการเกษตรในเอเชีย” (ICA-MAFF (Japan) Training Course on Fostering Leaders 
for Management and Development of Agricultural Cooperatives in Asia” ขึ้นในประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุน
 พลตํารวจโท วิโรจน สัตยสัณหสกุล รองประธานกรรมการฯ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย CLT. 
เปนประธานพิธีเปดและใหการตอนรับ คณะผูบริหารฯ ผูเขารับการฝกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “ผูนําการจัดการ
และพัฒนาสหกรณการเกษตรในเอเชีย ในโอกาสนี้ นายวิโรจน ภูไพบูลย ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ CPD นายวิจิตร จะโรจร รองผูอํานวย สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รวมใหการตอนรับ 
Mr.A.K. Taneja Project Coordinator, ICA AP Mr.Nao MURAMATSU First Secretary, Embassy of Japan, 
Thailand Mr.Hirofumi Kobayashi Executive Director, IDACA และผูเขารับการฝกอบรมจากประเทศภูฏาน 
กัมพูชา คีรกีซสถาน ลาว เนปาล และศรีลังกา ระยะเวลาฝกอบรมฯ ระหวางวันที่ 2 กุมภาพันธ 63  ถึงวันที่ 18 มีนาคม 
2563 โดยแบงออกเปน 2 ชวง ชวงที่ 1 จัดขึ้นในประเทศไทย ระหวางวันที่ 2 – 24 กุมภาพันธ 2563 และชวงที่ 2 
ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 25 กุมภาพันธ 2563 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2563
 โครงการฯดังกลาวไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตร ปาไมและประมง (MAFF) รัฐบาลญี่ปุน 
และขอความรวมมือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และกรมสงเสริมสหกรณ ประสานงานใหความสะดวก
ในการดําเนินโครงการฯ ระหวางฝกอบรมในประเทศไทย
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มอบกระเชา รมว.รมช.ปลัด กษ.

 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) นําโดยนายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธาน
กรรมการฯ ดร.ปณฐวิชญ มุ งสมัครศรีกุล ผู อํานวย นายวิจิตร จะโรจร รองผู อํานวยการ 
นางสาวอรนุช กันภัย รองผูอํานวยการ เขาอวยพรปใหมและมอบกระเชาแกนายเฉลิมชัย ศรีออน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และนายอนันต สุวรรณรัตน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณแหงเทศไทย ใหการตอนรับ 
นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ พรอมดวย ดร.สมนึก บุญใหญ ผูจัดการใหญ 
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด คณะผูบริหารจาก สหกรณออมทรัพยพนักงาน
บริษัทการบินไทย จํากัด สหกรณออมทรัพยการยางแหงประเทศไทย จํากัด สหกรณออมทรัพย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จํากัด สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่น จํากัด นางปทุม มนตคงธรรม หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกรุงเทพมหานคร 
และคุณเรียม ดีหลักแกว ผูแทนกลุมสหกรณออมทรัพยจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกลเคียง ในโอกาส

 นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) พรอมดวย 
ดร.ปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล ผูอํานวยการ สสท. นายวิจิตร จะโรจร รองผู อํานวยการ สสท. 
นางสาวอรนุช กันภัย รองผู อํานวยการ เขาเยี่ยมคารวะพรอมมอบกระเชาอวยพรปใหมแก
นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ณ หองรับรองชั้น 6 กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร

เขาอวยพรและมอบกระเชาของขวัญปใหม พ.ศ. 2563 ณ หองรับรอง ชั้นสอง ศูนยการประชุมรัชนี
แจมจรัส สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
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 นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย พรอมดวย
นายจรัล เอี่ยมสําอางค ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 
ดร.ปณฐวิชญ มุ งสมัครศรีกุล ผู อํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย นายวิจิตร จะโรจร
รองผู อํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และคณะผู บริหารชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
แหงประเทศไทย จํากัด เขาเฝาหมอมเจาภีศเดช รัชนี ณ วังประมวญ เพื่อทูลเชิญรวมงานวันสหกรณ
แหงชาติประจําป 2563 ซึ่งมีกําหนดจัดในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดา
แหงการสหกรณไทย สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย โอกาสนี้ คณะไดมอบกระเชาของขวัญและ
กราบขอพรจากทานเนื่องในโอกาสขึ้นปใหม

สสท.เขาเฝาหมอมเจาภีศเดช รัชนี 
ทูลเชิญรวมงานวันสหกรณแหงชาติ

 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) นําโดย นายณรงค สุขโท กรรมการ สสท. ดร.ปณฐวิชญ 
มุงสมัครศรีกุล ผูอํานวยการ สสท. นายวิจิตร จะโรจร รองผูอํานวยการ สสท. ใหการตอนรับคณะผูนํา
สหกรณการเกษตรจากจังหวัดคานากาวา (JA Kanagawa) ประเทศญี่ปุ น ในโอกาสมาศึกษาดูงาน
สหกรณในประเทศไทย ณ หองประชุมรัชนีแจมจรัส(ไมสัก) สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ถนนพิชัย 
กรุงเทพฯ

สหกรณการเกษตร
จากจังหวัดคานากาวา เยี่ยม สสท.

 นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณฯ พรอมดวย ดร.ปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล 
ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณฯ ใหเกียรติตอนรับคณะผูนําสหกรณจากประเทศเนปาล พรอมถายภาพ 
มอบของที่ระลึก และบรรยายพิเศษถึงการดําเนินงานของสหกรณในประเทศไทย ณ ศูนยรัชนีแจมจรัส 
สันนิบาตสหกรณฯ

ตอนรับคณะผูนําสหกรณ
จากประเทศเนปาล

ตอนรับผูเขาอบรมนานาชาติ
 นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) พรอมดวย
นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานฯ สสท. นายณรงค สุขโท กรรมการ สสท. ดร.ปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล 
ผูอํานวยการ สสท. รวมตอนรับคณะผูบริหารฯ ผูเขารับการฝกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “ผูนําการจัดการ
และพัฒนาสหกรณการเกษตรในเอเชีย” (ICA-MAFF (Japan) Training Course on Fostering Leaders 
for Management and Development of Agricultural Cooperatives in Asia ซึ่งจัดโดย
องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศไทย ประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (International 
Cooperative Alliance, Asia and Pacic - ICA AP) ทั้งนี้โครงการฯดังกลาวไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงเกษตร ปาไมและประมง (MAFF) รัฐบาลญี่ปุ น และขอความรวมมือ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และกรมสงเสริมสหกรณ ประสานงานใหความสะดวกในการดําเนิน
โครงการฯ ระหวางฝกอบรมในประเทศไทย

 นายปรเมศวรฯ ไดกลาวตอนรับวา ในระบบของสหกรณเนน ใหสวัสดิการกับสมาชิก มากกวา
แสวงหากําไร ในประเทศไทยเปนการออมชวยเหลือตัวเอง โดยสามารถไปศึกษาดูไดจากชุมนุมสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย และหวังวาในสวนของ สสท.จะไดมีโอกาสพาผูนําสหกรณไทยไปเยี่ยมเยือน
สหกรณในเนปาลตอไป
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ประชุมกรรมการ สสท. สสท.ลงพื้นที่จัดตั้ง สสจ.
อํานาจเจริญ

 นายวงศกร เอการัมย กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) 
ร วมเป นเกียรติในการประชุมคณะเตรียมการจัดตั้ งสันนิบาตสหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ 
(สสจ.อํานาจเจริญ) ณ สํานักงานสหกรณการเกษตรเมืองอํานาจเจริญ ในการนี้นางเบญจมาส 
พรพิทักษพันธุ หัวหนาฝายสหกรณสัมพันธ ชํานาญการพิเศษ สสท. บรรยายใหความรูและชี้แจง
การจัดตั้ง สสจ.
 อนึ่ง นายอุดม แสนหวัง ประธานคณะทํางานเตรียมการจัดตั้งฯ เปนผูดําเนินการประชุม 
พรอมเลือกตั้งคณะกรรมการฯ สสจ. อํานาจเจริญ ที่ประชุมมีมติ เลือกคณะกรรมการ จํานวน 15 คน 
โดย นายไมตรี แกวมงคล ประธาน สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขอํานาจเจริญ จํากัด เปนประธานฯ

 นายดาบชยั ใจสูศกึ ผูจดัการใหญ 
ช .ส .ค . มอบหมายให นางพัชรพร 
เครือษา  ผู จัดการสํานักผู บริหาร 
ให  ก ารต  อนรั บคณะศึ กษาดู ง าน 
ซึ่งเป นผู แทนจากโครงการกองทุน
เพื่ อพัฒนาสหกรณ แห  งประ เทศ
แคนาดา ในประเทศเมียนมาร จํานวน 
22 คน เพื่อเขาศึกษาดูงาน ช.ส.ค. 
โดยมี นายไพศาล วิวัฒนทิพย หัวหนา
แผนกอํานวยการ เป นผู บรรยาย
เกี่ยวกับขบวนการสหกรณเครดิต
ยู เ นี่ ย น ในประ เทศ ไทย  ร วมถึ ง
การดําเนินงานและการบริหารจัดการ
ในดานตาง ๆ ของ ช.ส.ค.

 นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) เปนประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 5/2563 
ณ หองประชุมรัชนีแจมจรัส 6 ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
ถนนพิชัย กรุงเทพฯ โดยมีการประชุมแผนงานจัดตั้งสันนิบาตสหกรณจังหวัด การจัดอบรมบุคลากร
สหกรณภาคการเกษตร การจัดงานวันสหกรณแหงชาติ ประจําป 2563 การเปนเจาภาพจัดประชุม
กลุ มเกษตรกรอาเซียนเพื่อความรวมมือ ครั้งที่ 20 (AFGC) พิจารณาคัดเลือกผู แทนสหกรณ
เปนกรรมการบริหาร กพส. จัดอบรมผูนําสหกรณขั้นสูง รุนที่ 15 นอกจากนี้ คณะกรรมการดําเนินการ 
สสท. ผูตรวจสอบกิจการ สสท. ที่ปรึกษา สสท. ยังไดมอบกระเชาปใหมแกนายนายปรเมศวร 
อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. และ ดร.ปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล ผูอํานวยการ สสท. อีกดวย

 นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปนประธานที่ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกสหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดนแหงชาติครั้งที่ 1/2563 ณ หองประชุม 2 อาคาร 3 ชั้น 1 
กรมสงเสริมสหกรณ โดยมี ดร.ปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล นางณัชชา จันทรสนิท รองเลขาธิการฯ 
สันนิบาตสหกรณฯ เขารวมประชุมดังกลาว เพื่อรวมหารือถึงหลักเกณฑ คุณสมบัติและหลักเกณฑ
การคัดเลือก พรอมสรุปจํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกรที่สงเขารับการคัดเลือกสหกรณดีเดน 
ทั้งนี้เพื่อใหความเปนธรรมกับสหกรณ ที่ไดรับคัดเลือก และสงเสริมศักยภาพของสหกรณตอไป

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ
และกลุมเกษตรกรดีเดนแหงชาติ
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รวมประชุมใหญ สหกรณผูเลี้ยง
สัตวนํ้าชายฝง จ.สุราษฎรธานี

 นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) เดินทางรวมประชุมใหญ
สามัญประจําป 2562 ครั้งที่ 1/2562 สหกรณผู เลี้ยง
สัตวนํ้าชายฝง จังหวัดสุราษฎรธานี จํากัด และบรรยาย
พิ เศษ  ณ  สหกรณ ผู  เลี้ ยงสัตว นํ้ าชายฝ   ง  จังหวัด
สุราษฎร ธานี  จํากัด  อําเภอกาญจนดิษฐ   จังหวัด
สุราษฎรธานี

 ดร.ปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล ผอ.สันนิบาตฯ 
ประธานคณะทํางานสํารวจขอมูลเชิงประจักษ ไดรับ
มอบหมายจากนายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธาน 
สสท .  ลงพื้นที่ เก็บข อมูล ณ สหกรณการเกษตร
ลําพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนําข อมูล
มาประกอบการคัด เลือกสหกรณ และเกษตรกร
ดีเด นแหงชาติ เพื่อเข ารับรางวัลพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันพืชมงคล ป 2563 
รวมกับคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งจากกรมสงเสริม
สหกรณ นําโดยคุณกาญจนา ภัทรวนาคุป ผูเชี่ยวชาญ
ดานการพัฒนาสหกรณ ไดรับการตอนรับและนําเสนอ
ขอมูลอยางดียิ่งจาก ประธานฯ กรรมการ ผู จัดการ
และฝ ายจัดการ  ขอขอบคุณท านสหกรณจังหวัด
นครราชสีมา ทาน ผอ.กลุ มฯ ที่ร วมใหการตอนรับ
พรอมเสนอแนะ คําแนะนําดี ๆ  เพื่อการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ

รวมงานประชุมใหญ 
สอ.ธกส.

 นายวิจิตร จะโรจร รองผูอํานวยการ สันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย เขารวมงานประชุมใหญฯ 
สหกรณออมทรัพย ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร จํากัด (สอ.ธกส.) พรอมมอบ
พระรู ปก รมหมื่ นพิ ทย าล งกรณ   “พระบิ ด า
แหงการสหกรณไทย” ใหเปนที่ระลึก ณ โรงแรม
เอเชียแอรพอรต ศูนยการคา เซยีร รังสิต

 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน อนุมัติเงินกู
กองทุนเพื่อผู  ใช แรงงาน 3 ลานบาท ให สหกรณ
ออมทรัพยโรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน แกปญหาหนี้
นอกระบบใหลูกจางสมาชิกสหกรณ 354 คน
 นายอภิญญา สุจริตตานันท อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ มครองแรงงาน (กสร . )  เป ดเผยว า  คณะ
อนุกรรมการพิจารณาเงินกู กองทุนเพื่อผู ใชแรงงาน
ไดมีมติอนุมัติเงินกู กองทุนเพื่อผู ใชแรงงาน จํานวน 
3 ลานบาท ใหแกสหกรณออมทรัพยโรงแรมรอยัลออคิด 
เชอราตัน จํากัด ตั้งอยู เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
โดยไดมอบเงินจํานวนดังกลาวใหแกสหกรณออมทรัพย
โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน จํากัด เพื่อนําไป

กสร. อนุมัติเงินกู 3 ลาน ใหสหกรณออมทรัพย

เปนทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคลองและเปนสินเชื่อใหลูกจางที่เปนสมาชิกไดกู ยืมเพื่อนําไปลดภาระหนี้สิน 
และคาใชจายในครอบครัว ซึ่งคาดวาจะเกิดประโยชนแกลูกจางที่เปนสมาชิกสหกรณที่มีอยูจํานวน 354 คน
 นายอภิญญา กลาวตอไปวา กองทุนเพื่อผูใชแรงงาน มีวัตถุประสงคหลักในการสงเสริมการออมทรัพย 
และสนับสนุนการปลดเปลื้องหนี้นอกระบบของผูใชแรงงาน โดยใหสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจกูเงินในอัตราดอกเบี้ยตํ่าและนําไปใหลูกจางที่เปนสมาชิกสหกรณกู ตอ
อีกทอดนึง เพื่อปองกันแกไขปญหาจากการกูเงินจากแหลงเงินกูนอกระบบของลกูจาง และพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจาง
และครอบครัวใหดียิ่งขึ้น หากสหกรณออมทรัพยในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจใดสนใจกูเงินกองทุน
เพื่อผู ใชแรงงาน สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ กองสวัสดิการแรงงาน กลุมงานกองทุนเพื่อผู ใชแรงงาน 
โทรศัพท 0 2248 6684 หรือ 0 2246 0383

 นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ   รัฐมนตรีช  วยว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  พร อมด วย
นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ลงพื้นที่จังหวัดปตตานีและตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน
ของสหกรณการเกษตร กรป.กลางมะปรางมันปตตานี จํากัด ตําบลชางไหตก อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
โดยมี นางรอชนานี สันหมุด สหกรณจังหวัดปตตานี หัวหนาสวนราชการในจังหวัดปตตานี บุคลากรสํานักงาน
สหกรณจังหวัดปตตานี คณะกรรมการสหกรณและสมาชิก ใหการตอนรับ
 สหกรณการเกษตร กรป.กลางมะปรางมันปตตานี จํากัด สมาชิก 556 คน ทุนดําเนินงาน 21,570,448 บาท 
ดําเนินงาน 4 ธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจเงินรับฝากจากสมาชิก ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย 
และธุรกิจการรวบรวมนํ้ายางสด โดยเปนกลุมวิสาหกิจแปลงใหญยางพารา (Mega Farm Enterprise) โดยไดดําเนิน
ธุรกิจรวบรวมนํ้ายางสด และยางกอนถวย ซึ่งเปนการเพิ่มรายไดใหแกสมาชิก และเกษตรกรอีกทางหนึ่ง
 ในป 2562 มีสมาชิกรวมโครงการแปลงใหญยางพารา 157 ราย เนื้อที่ 1,300 ไร ปริมาณการรวบรวม 
จํานวน 22.173 ตัน ซึ่งการทําแปลงใหญยางพารา ชวยใหเกษตรกรไดรวมกลุมกันผลิตยางพาราและรวบรวมผลผลิต
จําหนายสูตลาด ชวยลดตนทุนของเกษตรกร และสรางอํานาจในการตอรอง ไมถูกกดราคา ทําใหขายผลผลิตไดราคาดี 
อนาคตอยู ระหวางเตรียมแผนสรางศูนยรวบรวมนํ้ายางสดจากเกษตรกรในพื้นที่ โดยจะผลิตนํ้ายางคุณภาพ
ไดมาตรฐาน GMP และสงจําหนายใหกับโรงงานแปรรูปโดยตรง ซึ่งจะชวยสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตใหเกษตรกรดวย
 นอกจากนี้ ทางสหกรณฯ ไดมีการสงเสริมกิจกรรมกลุมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหกับสมาชิก เชน การเลี้ยงโคเนื้อ 
เลี้ยงดวงสาคู ทําอิฐบล็อก ทําลวดรองรับถวยนํ้ายาง ทําสมแขกแชอิ่มอบแหง ชาสมแขก สมแขกหยี ทุเรียนกวน 

และทํากลวยเสนปรุงรส โดยผลิตภัณฑของกลุ มอาชีพสังกัดสหกรณฯ ไดรับมาตรฐานการรับรองสินคา เชน 
มาตรฐาน อย. มาตรฐานฮาลาล มาตรฐาน มผช. และมาตรฐาน สมส. เปนตน มีชองทางการจําหนาย
ทั้งในจังหวัดปตตานี และตางจังหวัด ไดแก กรุงเทพฯ ชลบุรี ลําปาง และเชียงใหม มียอดจําหนายมากกวา 
800,000 บาทตอป ทั้งนี้ สหกรณการเกษตร กรป.กลางมะปรางมันปตตานี จํากัด ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกรมสงเสริมสหกรณ ในการกอสรางศูนยคัดแยกผลไม พรอมอุปกรณ มูลคา 5,034,000 บาท ซึ่งทางสหกรณ
ไดใชประโยชนในการรวบรวมผลผลิตลองกอง มังคุด และผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ ดวย 
 โอกาสนี้ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพบปะเกษตรกรและชาวบานในพื้นที่
เพื่อใหกําลังใจ และเยี่ยมชมนิทรรศการการแปรรูปยางพารา การสงเสริมการผลิตปุ ยผสมใชเอง นิทรรศการ
ดานสหกรณ และการจัดทําตนทุนประกอบอาชีพของเกษตรกร จากนั้น รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณไดกลาวเชิญชวนสมาชิกสหกรณและชาวบานในอําเภอโคกโพธิ์นําลูกหลานกลับบานเพื่อสานตออาชีพ
การเกษตร ซึ่งเปนโครงการที่ทานมนัญญามีดําริใหกรมสงเสริมสหกรณจัดทําขึ้นเพื่อสรางคนรุนใหมที่มีใจรักอาชีพ
การเกษตร ไดกลับคืนสู ถิ่นฐานบานเกิด เพื่อสานตออาชีพการเกษตรของครอบครัว และมีเวลาอยู ใกลชิด
กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น โดยจะสนับสนุนใหสหกรณการเกษตรในพื้นที่ ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการสงเสริมอาชีพ
การเกษตรที่มั่นคงใหกับคนรุนใหม และเปนพี่เลี้ยงในการดูแลเกษตรกรที่เขารวมโครงการ เพื่อบมเพาะอาชีพ
การเกษตรเพื่อใหเปนเกษตรกรที่มีอาชีพและรายไดที่มั่นคง

 สอ.ธกส.จัดเปนสหกรณออมทรัพยที่มีขนาดใหญ มีความมั่นคงสูง มีอัตราสวนหนี้ทุนตอเรือนหุน อยูในเกณฑ
ที่ค อนขางตํ่า มีรายไดเปนจํานวนมาก เปนที่ยอมรับของสถาบันการเงินและสหกรณออมทรัพยหลายแหง 
ใหการสนับสนุนวงเงินและสินเชื่อ สะทอนใหสมาชิกไดมั่นใจทั้งในดานการบริหารจัดการ ดานธรรมาภิบาล
ในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ

เยี่ยมสหกรณในจังหวัดปตตานี สงเสริมธุรกิจรวบรวมยางพารา



7ประจำ�วันที่ 1 ธันว�คม 2562 - 31 มกร�คม 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 363 7»ÃÐ¨íÒÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - 29 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2563 »‚·Õè 20 ©ºÑº·Õè 363

รวมงานเครือขายสหกรณออมทรัพยครูภาคกลาง สสท. เดินสายเติมความรูเรื่องกฎหมายสูประชาชน

 เครือขายสหกรณออมทรัพยครูภาคกลาง 10 จังหวัด จัดการประชุมเครือขายสหกรณออมทรัพยครูภาคกลาง 
ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสรางความเขมแข็ง ใหกับเครือขายสหกรณออมทรัพยครูภาคกลาง และสงเสริมการแลกเปลี่ยน
การเรียนรู การบริหารกิจการสหกรณซึ่งกันและกัน โดยมีนายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย (สสท.) เดินทางเขารวมประชุมพรอมกลาวชี้แจงบทบาทหนาที่การดําเนินงานของ สสท. 
และผลการประชุมใหญสามัญประป 2562 ที่ผานมา รวมทั้งกิจกรรมโครงการฝกอบรม หลักสูตร กฎหมายเพื่อการ
บริหารสหกรณและการบัญชีฯ ที่จะจัดใหครบทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยจะใหสหกรณไดมีสวนรวมในการใชสถานที่
จัดฝกอบรมฯในแตละภูมิภาค และเรื่องปญหาที่เกิดจากการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จากนี้สหกรณสามารถ
สงเรื่องรองเรียนมายังสสท. สสท.พรอมใหคําปรึกษาและชวยเหลือทางดานกฎหมาย การประชุมจัดโดยสหกรณ
ออมทรัพยครูลพบุรี จํากัด ณ หองประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 นายปรเมศวร   อินทรชุมนุม  ประธานสันนิบาตสหกรณแห งประเทศไทย  (สสท . )  พร อมด วย
นายปณฐวิชญ มุ งสมัครศรีกุล ผู อํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เข าร วม โครงการสัญจร
เผยแพรความรูทางกฎหมายแกประชาชน โดยสันนิบาตสหกรณฯ รวมกับ สํานักงานชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภาและสถานีประชาชน จัดเวทีใหความรูการดานกฎหมายในหัวขอเรื่องกฎหมายที่ประชาชนควรรู 
ณ สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด โดยสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไดจัดทําโครงการ CSR รวมกับ
สํานักงานชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาและสถานีประชาชน ลงพื้นที่ใหความรูในโครงการ
สัญจรเผยแพรความรูทางกฎหมายแกประชาชนในหัวขอเรื่องกฎหมายที่ประชาชนควรรู
 นายปรเมศวร กลาววา การลงพื้นที่ใหความรู ทางกฎหมายแกประชาชนเปนหนาที่หนึ่งของสันนิบาต
สหกรณและถือเปนโครงการ CSR ที่ไมเพียงแคสมาชิกสหกรณที่จะไดรับขอมูลขาวสารทางดานกฎหมาย แตสันนิบาต
สหกรณฯไดรวมมือกับ หนวยงานภายนอกเพื่อรวมมือในการใหความรูเรื่องกฎหมายที่ประชาชนควรรู เพราะปจจุบัน
นี้ในเรื่องของกฎหมายเปนเรื่องที่ประชาชนทุกคนควรทราบ โดยในครั้งนี้ไดออกพื้นที่มาใหความรู ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไดรับความรวมมือจากสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด และสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยครูเขารวมรับฟงเปนจํานวนมาก มีสมาชิกหลายทาน เขามาปรึกษาหารือดานกฎหมาย
 การลงพื้นที่ครั้งนี้ ถือวานอกจากจะใหความรูกับประชาชนแลว ยังไดเปดโตะใหคําปรึกษาและสรางความ
เขาใจดานกฎหมาย ซึ่งถือเปนหนาที่หนึ่งของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และในครั้งหนา หากมีการสัญจร
ในจังหวัดใด จะไดดําเนินการแจงใหทราบลวงหนา เพื่อใหทุกทานไดมีโอกาสศึกษาหาความรู และหากมีปญหา
จะไดเขามาปรึกษาหารือตอไป

 ในโอกาสสงทายปเกาตอนรับปใหม พุทธศักราช 2563 นี้  และเปนปงบประมาณสุดทายในอาชีพราชการ
ของผูเขียนฯ ไดเดินทางบนถนนสายสหกรณอยางตอเนื่องยาวนาน นับแตป พ.ศ. 2524 เปนตนมา ดวยความ
เปนคนสหกรณ มีภารกิจผูกพันในฐานะเจาหนาที่ของรัฐ ไดรู เห็นรวมอยู ในสถานการณการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งปญหา/อุปสรรคตาง ๆ ของกิจการสหกรณ ที่ผานมานับแตในอดีตจนถึงปจจุบันเปนเวลาเกือบสี่สิบป 
 ขอถือโอกาสนี้ บันทึกมุมมองความคิดและตั้งขอสังเกตุรวมทั้งขอเสนอแนะ เพื่อการสรางเสริมสหกรณ
ใหสามารถดําเนินธุรกิจประสบผลสําเร็จ เกิดประโยชนตอสาธารณะอยางแทจริง มิใชเปนชองทางแสวงหา
ผลประโยชนส วนตัวของใครบางคน การตั้งประเด็นนําเสนอ เพื่อใหคนในสังคมผู คนที่มีส วนไดส วนเสีย
หรือ ผูเกี่ยวของกับสหกรณทุก ๆ ฝาย  รวมดวยชวยกัน สงเสริมและสนับสนุนพัฒนากิจการสหกรณ ใหเจริญกาวหนา
ยิ่ง ๆ ขึ้น ตอไป ก็เพราะเหตุวาสหกรณนั้นเปนองคกรธุรกิจที่มีรูปแบบการดําเนินงานเพื่อสังคมที่ดีที่สุดเหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย
 “องคกรธุรกิจเพื่อสังคม” ในความหมาย ณ ที่นี้ หมายถึง กิจการเพื่อแกปญหาสังคม (SE : Social 
Enterprise) เปนธุรกิจที่มีจุดมุงหมายในการแกไขปญหาของสังคม โดยไมไดแสวงหากําไรสูงสุดเปนที่ตั้ง แตตองมี
ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับองคกรธุรกิจทั่วไป เพื่อใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืน 
มีการแสวงหากําไรกอใหเกิดรายไดเพื่อการพึ่งพาตนเองสามารถขับเคลื่อนองคกรไดอยางตอเนื่อง ที่สําคัญ 
ตองปรับตัวใหเทาทันกับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบทุกดาน
 กิจการเพื่อสังคม (SE) แตกตางจากกิจกรรมขององคกรธุรกิจทั่วไป (CSR) ที่กําลังเปนกระแสขององคกรธุรกิจ
ที่ประสบความสําเร็จดีแลว จึงริเริ่มทํากิจกรรมการคืนกําไรสูสังคม เชน กิจกรรมการปลูกปา การมอบทุนการศึกษา 
ฯลฯ การเอากําไรไปปลูกปาไมใชการแกปญหาที่ตนตอ กลาวไดวา กิจการเพื่อสังคม (SE) มีจุดมุงหมายชัดเจน
ตั้งแตเริ่มกอตั้งองคกรและมีเปาหมายชัดเจน โดยดําเนินกิจการอยางตอเนื่อง ทําธุรกิจเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดี
ใหกับทุกคนในสังคม มิใชทําในลักษณะขององคกรธุรกิจสวนใหญที่มุงแสวงหากําไรสูงสุดเปนสําคัญ เมื่อประสบ
ความสําเร็จแลวจึงคอยคิด “การคืนกําไรสูสังคม”
  คํานิยาม : (CSR  : Corporate Social Responsibility) หมายถึง คุณธรรมและความรับผิดชอบของธุรกิจ
ตอสังคม มีที่มาจาก การพัฒนาประเทศทั่วโลกทําใหวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชนเปลี่ยนแปลงมาก 
ผลจากการพัฒนาเกิดการขยายตัวของการลงทุนในประเทศ การบรโภคและอุปโภคของผูคน การใชทรัพยากร 
ธรรมชาติตาง ๆ มากขึ้น กอใหเกิดปญหาตอสังคมและสิ่งแวดลอม เชน ปญหาการใชแรงงานเด็ก ปญหา
ความปลอดภัยของผูบริโภค ปญหาโลกรอน ปญหาการขาดแคลนนํ้ามัน ปญหาขาดแคลนอาหาร ฯลฯ ปญหาทั้งหลาย
ทําใหผู คนในสังคมเกิดความตระหนัก หันมาสนใจในดานคุณธรรม และ ความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจ 
โดยทํากิจกรรมแสดงความรับผิดชอบตอสังคม เรียกชื่อยอวา CSR (Corporate Social Responsibility)
 คุณคาความและแตกตางของกิจการเพื่อสังคม (SE) กับ การทํากิจกรรมเพื่อสังคม (CER) นั้นแตกตาง
อยางเห็นไดชัด จึงคาดหวังวาขบวนการสหกรณในประเทศไทย ทุกสหกรณ (ทุกประเภท) ควรตั้งเปาหมาย
และกําหนดนโยบายดานการบริหารจัดการเปนองคกรเพื่อสังคมอยางแทจริง โดยดําเนินงานในรูปแบบของกิจการ
เพื่อสังคม (SE) จึงจะนับไดวาเปนสหกรณที่แทจริง คือ ไมตองรอใหมีกําไรก็เต็มใจทําธุรกิจเพื่อสังคม
 รูปแบบการดําเนินงาน ภายใตแนวคิด หลักการและอุดมการของสหกรณ เปนแบบอยางที่ดีขององคกรธุรกิจ
เพื่อสังคม หรือ กิจการเพื่อแกปญหาสังคม (SE : Social Enterprise) 
 ผลการศึกษาวิจัยหัวขอเรื่อง “การศึกษาเครือขายกลุมอิทธิพลนําไปสูการทุจริตคอรัปชั่นอยางเปนระบบ
ของภาคการศึกษา” โดย รศ.ดร.พรอัมรินทร พรหมเกิด อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา สหกรณออมทรัพยครูในหลายจังหวัดของภาคอีสาน กลายเปนแหลงทางการเงิน
ที่เครือขายกลุมผูมีอิทธิพลไดแอบแฝงเขามาแสวงหาผลประโยชน ดวยการใชอํานาจในทางทุจริตมิชอบดวยกฎหมาย
https://www.nacc.go.th/les/article/attachments/2019120222485434.pdf 

“สหกรณ” องคกรธุรกิจเพื่อสังคม มิใชแหลงเงินเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัว

 รศ.ดร.พรอัมรินทร กลาววา พฤติการณของผูมีอิทธิพลตามความหมายของการวิจัยนี้ มักใชอํานาจดําเนินการ
ในทางมิชอบดวยกฎหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ซึ่งอาจกลาวไดวา ในระบบบริหาร
สหกรณออมทรัพยหลายแหง ของภาคอีสานสวนใหญมีการทุจริตคอรัปชั่นแทบทั้งสิ้น “ที่ใดมีสหกรณออมทรัพยครู
ที่นั่นยอมมีการทุจริตคอรัปชั่น” https://www.esanbiz.com/24276
 การใชอํานาจในทางทุจริตมิชอบดวยกฎหมาย สรางความเสียหายตอสหกรณและสมาชิกนับมูลคาความเสีย
หายเปนจํานวนเงินมากมายมหาศาล สาเหตุเกิดจากการทุจริตคอรัปชั่นโดยบุคคลผูไดรับความไววางใจและไดรับ
เลือกตั้งเปนตัวแทนสมาชิก ฯ ใหมีอํานาจทําหนาที่บริหารกิจการสหกรณ มีบางคนและ/หรือหลายคนแอบแฝง
หาผลประโยชน จากการทําหนาที่ในฐานะคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณฯ
 จึงขอนอมนําพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 เปนขอคิดแนวทางใหยึดถือและปฏิบัติ
สําหรับทุก ๆ ทาน ดังนี้
 “ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมือง
มีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครอง
บานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหก อความเดือดรอนวุ นวายได” (พระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ 6 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 11 ธันวาคม 2512)
 ขบวนการสหกรณในประเทศไทยมีการดําเนินกิจการตอเนื่องมานานถึง 103 ปแลว ยังพบปญหาและ
ขอบกพรองเปนอุปสรรคตอการพัฒนามากมาย โดยมีปจจัยสําคัญความลมเหลวเกิดความเสียหายและเสื่อมศรัทธา
ตอสหกรณ มักมีสาเหตุจากผูบริหารฯ ที่มีพฤติกรรมมิชอบและทําการทุจริตคอรัปชั่น 
 ภายใตบริบทประเทศไทยที่หนวยงานภาครัฐเปนผูสรางมาตรการตาง ๆ เพื่อชี้นําสังคม คนสวนใหญมีคานิยม
ในระบบอุปถัมภ ถึงเวลาที่ทุกฝายควรปรับเปลี่ยนทัศนะคติใหม สรางระบบสังคมที่ยึดหลักคุณธรรมไมทําผิด
ตามกระแสนิยม ไมควรมีคานิยมแบบพวกมากลากไป ครองตนอยางมีสติใชปญญาบนพื้นฐานการคิดอยางมีเหตุผล 
สรางความมั่นใจที่เขมแข็งพึ่งพาตนเอง โดยนอมนําแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซื่อสัตยสุจริต 
พึ่งพาตนเองและเอ้ืออาทรตอกัน ขอเรียกรองใหเร่ิมตนที่ขาราชการ/บุคลากรภาครัฐควรพรอมใจกันทําเปนตัวอยาง 
นาจะเกิดการขยายผลไปสู ภาคประชาชนเกิดผลดีต อสังคมและประเทศชาติ ขอรณรงคการสงเสริมคนดี 
ใหคนดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายฯ ประเทศไทย
จะพัฒนารุงเรือง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใหเทาทันประเทศที่เขาประสบความสําเร็จแลว ไดตอไป

เรวัตร : ภาพ/บทความ



ประจำ�วันที่ 1 ธันว�คม 2562 - 31 มกร�คม 2563 ปีที่ 20 ฉบับที่ 3638 »ÃÐ¨íÒÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á - 29 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2563 »‚·Õè 20 ©ºÑº·Õè 3638

รวมประชุมใหญสามัญ สอ.อีซูซุ

บรรยายกฎหมายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเจาหนาที่ของสหกรณฯ 
จัดการประชุมสัมมนาวิชาการประจําป 2562

 นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) เปนวิทยากร
บรรยายในโครงการสัมมนา หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง การจัดตั้งกองทุน
ชวยเหลือผูคํ้าประกัน และการฟองรองบังคับคดีอยางไร ใหสหกรณประสบความสําเร็จ” จัดโดย
เขตพื้นที่สหกรณสมาชิก ชสอ.ภาคใต มีนายอุทัย ศรีเทพ รองประธานฯชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย (ชสอ.) เปนประธานกลาวเปดงาน ณ โรงแรมบรรจงบุรี อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
จังหวัดสุราษฎรธานี

 นายเอนก ศรีสําราญรุงเรือง ประธานกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเจาหนาที่ของสหกรณ
ซึ่งจดทะเบียนแลว (กสจ.) พรอมดวยกรรมการและที่ปรึกษาใหการตอนรับ นางสุรางค คัยนันท 
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาธุรกิจสหกรณออมทรัพย ประธานพิธีเปดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ 
เรื่อง “เจาะลึกประเด็นปญหากฎหมายแรงงาน” ณ อาคารฝกอบรมสวนกลาง สํานักพัฒนา
และถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้
 ประธานกรรมการ กสจ. กลาววา การจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจําป 2562 
เพ่ือใหผูเขารวมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการมีความรู ความเขาใจ มีแนวคิด และปฏิบัติไดถูกตอง 
เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ พรอมทั้งนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติ
งานดวยความถูกตอง และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ชวงตนเปนการบรรยาย เรื่อง กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ (Provident Fund) โดยนายศุภโชค ผลบุญนําลาภ ผูแทนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
กสิกรไทย จํากัด ถัดไปเปนการบรรยาย เรื่อง “เจาะลึกประเด็นปญหากฎหมายแรงงาน” ซึ่งในการนี้
ทาง กสจ.ไดรับเกียรติจากอาจารย ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์ ผู พิพากษาศาลชั้นตนประจํากอง
ผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา เปนวิทยากรบรรยายพรอมดวยการถายทอดความรูและประสบการณ 
โดยมีสมาชิกของสหกรณตาง ๆ ทั่วประเทศเขารวมการประชุมสัมมนาครั้งนี้ จํานวน 170 คน

รวมประชุมใหญ สอ.สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
 นายปรเมศวร  อินทรชุมนุม  ประธานฯ  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  และดร.ปญฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล ผูอํานวยการ สสท.  เดินทาง
เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป  2562  สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  จํากัด  และรวมพูดคุยพบปะสมาชิกสหกรณ 
ณ  อาคารสุรพัฒน  2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา

 นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานฯ 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เดินทาง
เข  าร  วมการประชุมใหญ สามัญ  สหกรณ 
ออมทรัพย บริษัท อีซูซุมอเตอร (ประเทศไทย 
จํากัด) ครั้งที่ 15 ประจําป 2562 ณ โรงอาหาร 
ASSY บริษัท อีซูซุมอเตอร  (ประเทศไทย) 
พรอมกลาวแสดงความยินดีชื่นชมการดําเนินงาน
ที่เปนไปตามวัตถุประสงคและระเบียบขอบังคับ 
ซึ่งเปนสหกรณในสถานประกอบการที่เปนแบบ
อยางที่ดี และจับสลากมอบของรางวัลใหกับ
สมาชิกผูโชคดีภายในงานอีกดวย
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ประชุมคณะทํางานตรวจประเมิน
ธรรมาภิบาลสหกรณ

สอนนกัเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

รวมงานวันถายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม 

 นายวงศธารินทร พรหมรักษ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ รักษาราชการแทนสหกรณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ มอบหมายใหนายมงคล เกิดสินธุ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 3 พรอมดวยขาราชการ 
พนักงานราชการ กลุ มจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ ไดเข าร วมงานจัดนิทรรศการสํานักงานสหกรณจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ วันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ป 2563 โดยมีนายธนนท พรรพีภาส 
นายอําเภอหัวหิน เปนประธานในพิธีเปด โดยภายในงานนิทรรศการของสํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ไดมีการแจกเอกสารเผยแพรการสหกรณ มีกิจกรรมตอบคําถามแจกกระปุกออมสิน เพื่อเปนการสงเสริมการออม
ใหกับเด็กนักเรียน และแจกผลิตภัณฑนํ้ายาลางจาน ยาฆาหญาจากนํ้าหมักสับปะรด เพื่อลดตนทุนในการซื้อของใช
ภายในบานใหแกประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ 2 ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 นายสุริยัน ทองธรรมชาติ นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณจังหวัด
อํานาจเจริญ เปนประธานเปดการประชุมคณะทํางานตรวจประเมินธรรมาภิบาลสหกรณ ระดับจังหวัด โดยมี
นายวิทยา บรรหาวุฒิไกร ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ เปนเลขาคณะทํางาน 
เพื่อซักซอม ชี้แจงหลักเกณฑและวิธีการตรวจประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล โดยมีเปาหมายสหกรณ
ที่ผานเกณฑการประเมินในป พ.ศ. 2562 จํานวน 2 แหง  ไดแก  1. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ 
จํากัด 2. สหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ จํากัด ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ ศาลากลาง
จังหวัดอํานาจเจริญ ชั้น 3 อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ

 กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี เขาสอนวิชาสหกรณ ตามโครงการ
สงเสริมกิจกรรมนักเรียนตามพระราชดาํริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ ที่โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานปากลา และโรงเรียนบานโหงนขาม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนโรงเรียน
ที่อยูภายใตโครงการตามพระราชดําริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร โดยใชโรงเรียน
เปนศูนยกลางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหไดรับโอกาสและเรียนรูฝกฝนพัฒนาตนเอง โดยอาศัยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน ทั้งครู นักเรียน ผู ปกครอง และชาวบานในชุมชน ซึ่งการปลูกฝงแนวคิดเกี่ยวกับหลักการ
อุดมการณ และวิธีการสหกรณจะชวยใหเด็กไดเรียนรูและมีทักษะในการทํางานรวมกันเปนหมูคณะและแกไขปญหา
รวมกัน
   จิราภรณ เอื้อสามาลย ภาพ/ขาว

ทีมงานประชาสัมพันธ สสจ.อุบลฯ
 การแขงขันกอลฟการกุศลชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด
ณ สนามกอลฟธูปะเตมีย อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีนายเอนก ศรีสําราญรุงเรือง นายกสมาคมฯ
เปนประธาน ผลการแขงขันมีดังนี้
 ประเภททีม ชนะเลิศได แก  ทีม บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ได ถ วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 114-107-221(14)207 ประเภท
บุคคล Overall Low Net คุณอําพล (ทีมวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (VIP)) 36-34-70(2)68 Overall Low Gross
ดร.ภูวิพัฒน อัครพงศธราธิป (ทีม บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)) 37-35-72(4)68
 Flight A (0-12) ชนะเลิศ คุณอานนท ลวนวัฒนานุกุล (ทีม บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน))
38-37-75(6)69 รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณเดชา กลากสิกิจ (ทีม บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน))
39-35-74(4)70 รองชนะเลิศอันดับ 2 คุณสุนทรเพท มิทรําวงศ (สหกรณออมทรัพยครูรอยเอ็ด) 43-37-80(9)71
 Flight B (13-18) ชนะเลิศ คุณขวัญชัย วิชตธรรมศักดิ์ (ทีม บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน))
46-42-88(18)70 รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณวันเกณฑ พานิชเจริญนาน (บจก.ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม) 38-47-85(14)71 
รองชนะเลิศอันดับ 2 คุณชิด แถมสวัสดิ์ (บจก.ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม) 42-44-86(15)71
 Flight C (19-36) ชนะเลิศ คุณนก (อิวัลสา) 44-46-90(19)71 รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณสมศักดิ์ ศิริอนันต 
(กรมพลศึกษา (VIP)) 45-45-90(19)71 รองชนะเลิศอันดับ 2 คุณยุทธศาสตร ศรีสุข (สหกรณออมทรัพยครูรอยเอ็ด) 
44-46-90(19)71
 รางวัลพิเศษ รางวัลบูบี้ ไดแก คุณประเสริฐ ผุดผอง (สมาคมผูปกครองและครโูรงเรียน) 64-63-127(33)94
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จาํกัด จะนําทีมชนะเลิศ
เขาเฝารับพระราชทานถวยรางวัลในโอกาสตอไป

สมาคมฯ จัดแขงขันกอลฟชิงถวยพระราชทาน 
เพื่อหารายไดทูลเกลาฯ ถวายในกิจการมูลนิธิสายใจไทย

 นายเอนก ศรีสําราญรุงเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด พรอมดวย
คณะกรรมการสมาคมรวมมอบเงินจํานวน 120,000 บาท ใหกับ
พลเรือเอก พงษเทพ หนูทอง องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อใชในกิจการ
และดําเนินงานด านบรรเทาทุกข แก ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ซึ่งเงินบริจาคมาจากเงินรวมทําบุญสวนหนึ่งของ
การจัดเทศนมหาชาติ “เวสสันดรชาดก” ณ สํานักงานมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สอ.ศธ.
มอบเงินบริจาคใหมูลนิธิราชประชานุเคราะห ฯ
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อุดรธานีติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม

การเขารวมประชุมใหญ
สหกรณชาวไรสับปะรดสามรอยยอด จํากัด 

 นายสวน เพ งพิศ ผู อํานวยการกลุ มส งเสริมสหกรณ 3 และคณะเข าติดตาม และตรวจสอบการใช เงินกู 
โครงการจัดหาแหลงนํ้าใหสมาชิกสหกรณ ของสหกรณกองทุนสวนยางบานหินสิ่ว จํากัด ตําบลชานุมาน อําเภอชานุมาน 
จังหวัดอํานาจเจริญ สมาชิกสหกรณไดรับผลประโยชนตามวัตถุประสงค พรอมแนะนําสงเสริมใหสมาชิกประกอบอาชีพเสริม
เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว

 นายภิรมย นิลทยา รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนประธานในพิธีเปดการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 
ใหกับสหกรณชาวไรสับปะรดสามรอยยอด จํากัด โดยมีนายวงศธารินทร พรหมรักษ รักษาราชการแทนสหกรณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ใหการตอนรับ 
    สหกรณชาวไรสับปะรดสามรอยยอด จํากัด มีสมาชิก 10 กลุ มรวม 1,038 คน มีคณะกรรมการที่เปนผู แทน
จากทุกกลุม จํานวน 15 คน มีทุนดําเนินงาน 129.34 ลานบาท (เปนทุนเรือนหุน 14.84 ลานบาท ทุนสํารอง 24.75 ลานบาท 
เงินกู ธ.ก.ส.18 ลาน และเจาหนี้การคา อื่น ๆ) ดําเนนิธุรกิจหลากหลาย เชน จัดหาสินคามาจําหนาย 385.91 ลานบาท รวบรวม
ผลผลิต 40.79 ลานบาท และใหบริการและสงเสริมการเกษตร 0.68 ลานบาท แตไมมีการใหเงินกูและรับฝากเงินจากสมาชิก 
มีกําไรสุทธิประจําป 4.43 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2.30 ลานบาท กําไรดังกลาว นอกจากกลับคืนไปสู สมาชิก
ในรูปเงินปนผล/เฉลี่ยคืนแลว สวนหนึ่งยังคืนสู สังคมในรูปสาธารณประโยชนและเปนทุนการศึกษาใหกับเด็กนักเรียน 
ณ สหกรณชาวไรสับปะรดสามรอยยอด จํากัด อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี 
ติดตามผลการดําเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม และประเมินศักยภาพ
เกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณเพื่อจัดกลุมเกษตรกร ที่เขารวมโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหมในระหวางป 2560-2562

ตรวจสอบการใชเงินกูโครงการ
จัดหาแหลงนํ้าใหสมาชิกสหกรณ

 นายธีรพงศ ประสพ เกียรติ โภคา สหกรณ จังหวัด เพชรบุรี รวมพิธีเปด
โครงการฝกอบรม “มาตรฐานและระบบการผลิตเกลือทะเล” โดยมอบ
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 2 และเจาหนาที่กลุมสงเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ เขารับการอบรม ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  7  รอบ 
อาคารเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี
ดร.จูอะดี  พงศ มณีรัตน  เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ (มกอช.) เปนประธานในพิธีเปดการอบรม ใหกับ
เกษตรกรชาวนาเกลือทะเลจาก 7  จังหวัด (เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และปตตานี) ประมาณ 140 คน 
เขาอบรมความรู มาตรฐานสินคาเกลือทะเลธรรมชาติและการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับการทํานาเกลือทะเล ตลอดจนแนวทางในการ
ยกระดับการผลิตเกลือทะเลไทยใหมีมาตรฐานและมีศักยภาพในการแขงขัน
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“กรมสงเสริมสหกรณ” จัดสรรเงินกูดอกบี้ยตํ่าชวยลดตนทุน
เงินลงทุนสนับสนุนธุรกิจสหกรณ จ.ศรีสะเกษ

  สํานักงานสหกรณจังหวัดศรีสะเกษ มอบให นางสาวทิพวรรณ สิงหคะนอง นักวิชาการสหกรณ
ชํานาญการ และนางสาวอาภัตรา ศรีเมือง นักวิชาการสหกรณ สังกัดกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหาร
การจัดการสหกรณ ไปติดตอยื่นเอกสารไถถอนที่ดิน ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย 
ตําบลกําแพง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จุดประสงคเพื่อ จดจํานองคํ้าประกันเงินกู จํานวน 
2 สัญญา และจดจํานองที่ดินใชคํ้าประกันตามสัญญากูยืมเงินฉบับใหม จํานวน 1 สัญญา โดยยื่นเอกสารสิทธิ์
ในที่ดินใชคํ้าประกัน ซึ่งเปนหลักทรัพยกรรมสิทธิ์ของสหกรณการเกษตรหวยทับทัน จํากัด  
 นางสาวทิพวรรณฯ แจงวา สหกรณการเกษตรหวยทับทัน จํากัด ไดมอบหมายผูแทนไปรวมดําเนินการ
ไถถอนที่ดินซึ่งจดจํานอง (สัญญาเดิม) จํานวน 2 สัญญา คือ สัญญากูยืมลงวันที่ 24 เมษายน 2561 

และ สัญญากู ยืมลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 
รวมวงเงนิกูยืมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท เมื่อสหกรณ
ไดสงชําระหนี้ใหกับกรมสงเสริมสหกรณ (ในฐานะ
เจาหนี้) เสร็จสิ้นแลว จึงไปดําเนินการเพื่อยื่นเรื่อง
ขอไถถอน
 ในคราวเดียวกัน ไดจัดทําสัญญาจํานองที่ดิน
เพื่อคํ้าประกันหนี้กับกรมสงเสริมสหกรณ (สัญญา
ใหม) จํานวน 1 สัญญา คือ สัญญากู ยืมลงวันที่
20 มิถุนายน 2562 จํานวนเงินกูยืม 5,000,000 บาท 
ทั้งนี้ สหกรณฯ มอบอํานาจให นายมานะ คุณมาศ 
ตาํแหนงประธานกรรมการ เปนตวัแทนไปดาํเนนิการ  
 สําหรับขอมูลทั่วไป ผลการดําเนินธุรกิจ
ของสหกรณฯ สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 
2562 มีสมาชิก 2,258 คน ดําเนินธุรกิจ 5 ประเภท 

ไดแก ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตร
และการผลิตสินคา และธุรกิจใหบริการและสงเสริมการเกษตร ปริมาณธุรกิจรวมทั้งสิ้น 22,067,080.63 บาท 
 การดําเนินธุรกิจของสหกรณใชเงินทุนภายในเปนของสหกรณเองสวนหนึ่ง และไดรับการสนับสนุน
จากกรมสงเสริมสหกรณเพิ่มเติม โดยจัดสรรเงินจาก “กองทุนพัฒนาสหกรณ” เพื่อใหสหกรณฯ ไดกูยืม
ในอัตราดอกเบี้ยตํ่า ชวยลดตนทุนการดําเนินงาน เพิ่มศักยภาพการดําเนินธุรกิจ และใหบริการสินเชื่อ
สรางโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุนแกสมาชิก 

อาภัตรา : ขาว/ทิพวรรณ : ภาพ

 ดร.สุพจน วัฒนวิเชียร สหกรณจังหวัดอุบลราชธานี ไดเขารวมการประชุมใหญสามัญประจําปบัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2562 ของสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด สําหรับสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
ไดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2504 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสมาชิก 17,843 คน มีทุนเรือน 
7,807,028,280.00 บาท ทุนสํารอง 1,479,517,331.63 บาท มีทุนดําเนินงานรวม 18,668,636,749.93 บาท มีกําไรสุทธิ
ประจําป 659,743,464.09 บาท ที่ประชุมไดมีมติพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป จายเงินปนผลรอยละ 6 บาท 
และเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจร อยล 10 ซึ่งสหกรณได กําหนดการประชุมใหญในวันที่ 15 มกราคมของทุกป 
เพื่อเปนขวัญกําลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาวันครูแหงชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกป

 นายวงศธารินทร พรหมรักษ รักษาราชการแทนสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2562 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานแสงอรุณ จํากัด
อําเภอทับสะแก สหกรณแหงนี้มีสมาชิก 10,900 คนเศษ มีทุนดําเนินงานกวา 760 ลานบาท 
เปนทุนเรือนหุ น 275 ลานบาทเศษและทุนสํารอง 42 ลานบาทเศษ และมีกําไรสุทธิ
30 ลานบาทเศษ เพิ่มขึ้นจากปกอนประมาณ 2 ลานบาท ปนี้ที่ประชุมใหญมีมติจัดสรร
กําไรสุทธิเปนเงินปนผลรอยละ 6 และเปนเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 20 ของดอกเบี้ยเงินกู 
ณ หองประชุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานแสงอรุณ จํากัด

การเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2562 
ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานแสงอรุณ จํากัด

 นายโสรัจ ออไอศูรย ผูตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที ่ 3, 4 ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
เปนผูแทนกรมฯ พรอมดวย นายวงศธารินทร พรหมรักษ รักษาราชการแทนสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ นําขาราชการ 
พนักงานราชการ สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ เขารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ในการเสด็จตรวจเยี่ยมอาคารสหกรณ ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณนักเรียน ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานยานซื่อ หมูที่ 9 ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ และในชวงบาย เวลา 13.00 น. เสด็จไปยัง
อาคารสหกรณ ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณนักเรียน ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคลองนอย หมูที่ 11 
ตําบลบึงนคร อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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ติดตามโครงการสรางระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเล

 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณจังหวัดสมุทรสาคร พรอมดวย
นายเกรียงไกร นาคเอี่ยม ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหาร
การจัดการสหกรณ และเจาหนาที่กลุมวิเคราะหเงินทุนอื่น กองพัฒนา
ระบบสนับสนุนการสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ เขาพบปะผู แทน
คณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการสหกรณ และผูแทนสมาชิกสหกรณ
ของสหกรณการเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จํากัด และสหกรณกรุงเทพ  
จํากัด ณ ที่ตั้งของสํานักงานสหกรณฯ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อติดตามโครงการสรางระบบการผลิตและการตลาดเกลือ
ทะเลของสถาบันเกษตรกรดวยวิธีการยกระดับราคาใหยั่งยืน และรวมกัน

 นายโสรจั ออไอศรูย ผูตรวจราชการกรม เขต 3, 4 ไดรบัมอบหมายจากอธบิดกีรมสง
เสรมิสหกรณ เปนผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ พรอมดวยนายธีรพงศ ประสพเกียรติโภคา 
สหกรณจังหวัดเพชรบุรี นําขาราชการ/พนักงานราชการในสังกัด และศูนยสาธิตสหกรณ
โครงการหุบกะพง รวมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน ตํารวจตะเวนชายแดนนเรศวร
บานหวยโสก ตําบลปาเด็ง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สําหรับโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานโปงลึก ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
มอบหมายใหนายพงษธร สองสี ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและจัดตั้งสหกรณ เปนหัวหนา
ทีมเขาเฝารับเสด็จฯ

 นางอัญชลี ศรีหามาตย สหกรณ
จังหวัดศรีสะเกษ พรอมดวยบุคลากร
ในสังกัดฯ นําสิ่งของ/เครื่องใช  และ
เงินสมทบทุนค  าอาหาร เช  าสํ าหรับ
นักเรียน จํานวน 5,000 บาท ตามที่
รวบรวมไดจากการรวมกันบริจาคของ 
ขาราชการ ลูกจ างประจํา พนักงาน
ราชการ มอบใหกับ โรงเรียนตํารวจ

สํานักงานสหกรณจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรม 
“เติมความสุข สรางเสริมคุณภาพชีวิต เด็กชายแดน”

 นายธวัชชัย ศรีทอง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี เปนประธานการประชุม 
คณะ อนุกรรมการพิจารณาเงินกู กองทุนพัฒนาสหกรณระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563
ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายยงยุทธ อุดมศักดิ์
สหกรณจังหวัดอุดรธานี ผูแทนจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และคณะอนุกรรมการ
จากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวมประชุม และตัวแทนจากสหกรณที่ยื่นความประสงค
ขอกูเงินรวมชี้แจงเหตุผลและวัตถุประสงคความจําเปน ทั้งหมด 4 สหกรณ ประกอบดวย
 1. สหกรณการเกษตรโพนสูงนาสีทอง  จํากัด 
 2. สหกรณการเกษตรไชยวาน  จํากัด
 3. สหกรณการเกษตรศุภนิมิตกุดจับ  จํากัด
 4. สหกรณโคนมหนองวัวซอ  จํากัด
 รวมเงินกูที่อนุมัติทั้งหมด  4,360,000 บาท

อุดรธานีอนุมัติเงินกูกองทุนฯ
เพื่อชวยเหลือสมาชิกสหกรณ

หาแนวทางในการสงชําระหนี้เงินทุนตามโครงการขางตน คืนกรมสงเสริมสหกรณภายในระยะเวลาที่กําหนดไว (31 สิงหาคม  
2563) รวมทั้งรับทราบปญหาอุปสรรคและวิธีการแกไขปญหาจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ
ผูทํานาเกลือทะเล เพื่อใหไดขอมูลสําหรับมาตรการในการชวยเหลือเรื่องนี้ผานโครงการตาง ๆ ของรัฐบาลในอนาคต อีกทั้ง
ยังสามารถสรางความมั่นใจใหแกเกษตรกรสมาชิกสหกรณผูทํานาเกลือทะเลในการสงชําระหนี้ไดตามกําหนด และยังคงรักษา
ภูมิปญญาเกษตรกรผูมีอาชีพการทํานาเกลือทะเล ใหดํารงอาชีพนี้สืบตอไปในอนาคตไดอยางยั่งยืน

ตระเวณชายแดนบานหนองใหญ ตําบลรุง อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรวมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็ก
ประจําป พ.ศ. 2563 
 นายสุรเดช ปดสําราญ ผูอํานวยการกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ รับมอบหมายจากสหกรณจังหวัดศรีสะเกษ
ทําหนาที่ผูบริหารกิจกรรมฯ เปดเผยวา เนื่องในโอกาสวันสําคัญของเด็ก ๆ “วันเด็กแหงชาติ” ตรงกับวันเสารที่สองของ
เดือนมกราคมที่กําลังจะมาถึงนี้ สํานักงานสหกรณจังหวัดศรีสะเกษ มีความปรารถนาดี ที่จะสงมอบความสุขใหกับเด็กนักเรียน 
กลุมเปาหมายเปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยและธุรกันดาร ภายใตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (โครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในโรงเรียนตํารวจตระเวณชายแดน ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) โดย จัดใหมีกิจกรรมนันทนาการ และสนับสนุนเงินทุนเปนคาอาหารเชาสําหรับเด็ก
เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ดวยไดทราบขอมูลจากทางโรงเรียนฯ พบวามีเด็กนักเรียนหลายคน มีนํ้าหนักและสวนสูงตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน
(ขาดสมาธิในการเรียน) สาเหตเุกิดจากการไมไดรับประทานอาหารเชากอนมาโรงเรียน เนื่องจากผูปกครองไมมีเวลาจัดหาอาหาร
เชาให พอ-แม ไปรับจางกรีดยาง ตองออกจากบานกลางดึก เสร็จงานกลับถึงบานตอนสาย ๆ ลูกไปโรงเรียนกันแลว 
จําเปนตองใหเด็กชวยเหลือตัวเอง เด็กบางคนก็ไมไดทานอาหารเชากอนมาโรงเรียน ทั้งนี้ งบประมาณของทางราชการ
ที่โรงเรียนไดรับมีจํากัด สามารถดูแลเด็ก ๆ เปนอาหารมื้อกลางวันไดเพียงมื้อเดียว
 เพื่อสนับสนุนชวยเหลือโรงเรียนฯ ใหมีคาใชจายจัดอาหารมื้อเชาสําหรับเด็ก ๆ สํานักงานสหกรณจังหวัดศรีสะเกษ 
ไดรวบรวมเงินรับบริจาค รวมทั้งสิ้น 10,399 บาท แบงเปนทุนสนับสนุนคาอาหารมื้อเชาสําหรับนักเรียน 5,000 บาท สวนที่เหลือ
จํานวน 5,399 บาท ใชจัดหาของขวัญเปนรางวัลมอบแกนักเรียนทุก ๆ คน ในการรวมทํากิจกรรมตาง ๆ  เพื่อสงมอบความสุข
เนื่องในโอกาสวันเด็กแหงชาติ ป 2563 ใหเปนขวัญกําลังใจเด็กและเยาวชน เมื่อเติบโตไปเปนผูใหญจะเปนกําลังสําคัญ
ในการสรางสรร/พัฒนาประเทศชาติ และพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนา อยูดี กินดี มีความสุข ทั่วถึงกัน 
 “เด็กไทยยุคใหม รูรักสามัคคี รูหนาที่พลเมืองไทย”

เรวัตร : ขาว/ชุลีกรณ : ภาพ
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ในโอกาสมาเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน กิจการสหกรณในประเทศไทย และสันนิบาตสหกรณ
ในครั้งนี้ ในสวนของ สสท. เรามีหนาที่ในการดูแลสหกรณทั่วประเทศ และสงเสริมผลิตภัณฑ

ของสหกรณ ที่ผานมาเราไดไปแสดงสินคาและไปแสดงสินคาที่ประเทศมาเลเซียและเวียดนาม ถาหากเรามีโอกาส
ไดเดินทางไปแสดงสินคาที่ประเทศเมียนมารก็จะเปนเรื่องที่ดีมาก เพราะเรามีแนวคิดที่จะนําสินคาของประเทศไทย
ไปจัดแสดง และอยากใหมีสินคาในแถบอาเซียนรวมจัดแสดงดวย
 ในสัปดาหที่ผานมา สสท.ไดตอนรับสหกรณจากประเทศเนปาล เราจึงมีความคิดที่จะจัดนิทรรศการแสดงสินคา 
เปนลักษณะรวมสินคาของทั้ง เนปาล เมียนมาร เวียดนาม และไทย และในวันที่ 20 มิถุนายน ซึ่ง สสท. จะมีจัดงาน
รวมกับ JA zenshu เรายินดีที่จะประสาน เพื่อเชิญสหกรณประเทศพมา มารวมงานในครั้งนี้ดวย ซึ่งถือเปนความรวมมือกัน
ระหวางประเทศอาเซียนรวมกัน และในวันที่ 26 กุมภาพันธของทุกป เปนวันสหกรณแหงชาติ อยากเรียนเชิญสหกรณ
ประเทศเมียนมาร มารวมงาน เนื่องจากทุกปเราจะมีการจัดงานแสดงสินคา ขอเชิญสินคาที่มีชื่อเสียงของทานมาแสดงไดเลย 
ซึ่งถือเปนความรวมมือในระดับเบื้องตน ขอขอบคุณที่มาเยี่ยมชมดูงานและยินดีตอนรับ และศึกษาดูงานสหกรณ
ประเทศไทย

สันนิบาตสหกรณฯ ปงไอเดีย ยกทัพสินคาสหกรณประเทศอาเซียน แสดงในงาน “วันสหกรณแหงชาติ”

ตอจากหนา 1
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รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการศึกษา การวิจัย
และพัฒนา การฝกอบรม การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การพัฒนา

บุคลากรและกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ รวมทั้งขอกฎหมาย ณ อาคารสภาทนายความ ในพระราชูปถัมภ 
ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 นายศิริชัย กลาววา ที่ผานมา การดําเนินงานของสหกรณการเกษตรทั่วประเทศ กวา 4,000 สหกรณ 
เกิดปญหาอยู บ อยครั้งในดานวิชาการ หรือด านกฎหมาย และการพัฒนาบุคลากร เนื่องจาก
สหกรณการเกษตรจะไมมีเจาหนาที่ดานกฎกหมายเกือบ 100% และปจจุบันการทําธุรกิจ การคาตาง ๆ
มีความซับซอนมากขึ้น และมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายอยูตลอด ทั้งกฎหมายอาญา กฎหมายแพง
รวมทั้ง พ.ร.บ.สหกรณ ฉบับที่ 3 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ทําใหการทํางานของสหกรณ
การเกษตรเจอปญหาอยูบอยครั้ง ดังนั้น ผูบริหารสหกรณ จําเปนตองพัฒนาองคความรู ซี่งความรวมมือ
ทางวิชาการรวมกับสภาทนายความฯ ครั้งนี้ เชื่อวา จะทําใหผูบริหารสหกรณ ทํางานอยางมีความมั่นใจ 
มีประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อใหบริการแกสมาชิกสหกรณที่เปนเกษตรกร
 “สหกรณการเกษตรที่ดําเนินธุรกิจและมีปญหาดานขอกฎหมาย เรามักจะพบหลังปญหาเกิดขึ้นแลว 
เชน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เวลาไปทําเรื่องกูเงินกับสถาบันการเงิน คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ จะตองคํ้าประกันเปนการสวนตัวทั้งคณะ แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณชุดใหม ก็ใหมีการคํ้าประกันใหมเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งดูแลวไมมีความเปนธรรม หรือกรณีการทําธุรกรรม

ชสท. เสริมแกรงสหกรณการเกษตร รูทันกฎหมาย

ของสมาชิกสหกรณ มีการนําสินคามาขาย โดยใหสหกรณเปนผู รวบรวม เพื่อนําไปขายใหกับผู คา
การทําสัญญาบางครั้งเกิดความเสียเปรียบ ทําใหสหกรณไมสามารถฟองรอง หรือดําเนินการบังคับคดี
ผู ค ากับสหกรณได เมื่อปญหาเกิดทําใหแกยาก ฉะนั้น จึงตองมีการปองกันปญหา โดยไดหารือ
กับสภาทนายความฯ จะมีการออกรูปแบบสัญญาตาง ๆ ใหสหกรณใชเปนแบบฟอรมเดียวกันทั้งประเทศ 
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย และถามีปญหาสามารถปรึกษาสภาทนายความไดทั้งระดับประเทศ 
และระดับจังหวัด” นายศิริชัย กลาว
 ดานวาที่รอยตรี ดร.ถวัลย กลาววา การลงนามครั้งนี้ เปนความรวมมือทางวิชาการ เนื่องจาก
สภาทนายความฯ มีความรูดานกฎหมาย และทางวิชาการดานตาง ๆ โดยจะนําความรูตรงนี้ไปชวยเหลือ
สหกรณการเกษตร และสมาชิกสหกรณ เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด เพราะบุคคลเหลานี้ยังมี
จํานวนมากที่ยังไมรู กฎหมายดานการเกษตร รวมทั้งกฎหมายดานการเงิน หรือการทําสัญญาตาง ๆ 
ซึ่งตรงกับวัตถุประสงคหลักของสภาทนายความฯ ในการใหความชวยเหลือในดานกฎหมาย
 ท้ังนี้ สภาทนายความฯ มีสํานักงานสภาทนายความครอบคลุมทุกจังหวัด และมีศาลจังหวัด 112 แหง
ทั่วประเทศ สหกรณการเกษตร และสมาชิกสหกรณ ที่มีปญหาดานขอกฎหมาย ตองการรับคําปรึกษา 
ขอแนะนําสามารถไปติดตอไดที่สํานักงานสภาทนายความฯ หรือศาลจังหวัดที่ทานอาศัยอยู โดยไมเสีย
คาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น

ตอจากหนา 1
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กระทรวงเกษตรฯ จับมือมหาวิทยาลัย
ตั้งศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
หวังแกไขปญหาปากทองและสรางรายไดใหประชาชน

ตอจากหนา 1 และ 2 ศูนยความเปนเลิศที่ผานการคัดเลือกในเบื้องตน อาทิ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เปนตน ภายใตรูปแบบโครงสราง
1 จังหวัด 1 ศูนย และจะเปนการทํางานแบบบูรณาการรวมกันใน 6 ภาคี คือ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกร ภาควิชาการ และภาคเอกชน
 สําหรับวัตถุประสงคของศูนย AIC กอตั้งเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตร
ดวยเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุน และสงเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐนวัตกรรม 
รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร และเปนศูนยอบรมบมเพาะเกษตรกร และสนับสนุน Smart Farmer
รวมถึง Young Smart Farmer ในแตละจังหวัดตลอดจนผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผานการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย มีเปาหมายในป 2563 
จะดําเนินการจัดตั้งศูนยฯ ใหแลวเสร็จ จํานวน 77 ศูนย ภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดทั้ง 77 จังหวัด และใหมีศูนยเครือขาย AIC ภายในจังหวัด ประกอบดวย 1) ศูนยความเปนเลิศ
ทางดาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร และ 2) ศูนยวิจัย ทดลอง ทดสอบดานเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมทางการเกษตร
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 สําหรับ ศูนย AIC จังหวัด มีอํานาจหนาที่ คือ 1) เปนแหลงรวบรวมเทคโนโลยีทางการเกษตร 
และภูมิปญญาทางการเกษตร รวมถึงนวัตกรรมดานการเกษตรของจังหวัด 2) บริการองคความรู 
และแหลงเรียนรูรูปแบบใหมที่ทันสมัย และสรางสรรค 3) พัฒนาความคิดสรางสรรค การคิดวิเคราะห
และการสร างนวัตกรรมเทคโนโลยีด านการเกษตร 4) ส งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เกษตร 
การประดิษฐนวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร 5) จัดอบรมเกษตรกร แหลงเรียนรู และสนับสนุน 
Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer 6) ผลักดันเทคโนโลยีทางการเกษตรและนวัตกรรม
ทางการเกษตร ผานการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย
7) ออกแบบ และจัดทําแผนสงเสริมการใชประโยชนจากเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันของภาคการเกษตร กลุมเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเกษตรกร รวมถึงประสาน 
อํานวยการ ขับเคลื่อน กํากับ และติดตามประเมินประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนด
8) พัฒนา เสริมสรางการเชื่อมโยงความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ขาวประชาสัมพันธกระทรวงเกษตร
และสหกรณ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กองเกษตรสารนิเทศ โทร. 02 2281 0859 
โทรสาร 02 2282 2871 www.moac.go.th e-mail : moac58@gmail.com ระดับประเทศ
และระดับโลกในความรวมมือดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัด และภูมิภาค 
และ 9) เชื่อมโยงการทํางานกับศูนยเครือขาย AIC จังหวัด

สหกรณโคนมพิมาย ปรึกษาปญหาดานกฎหมาย

 นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดําเนินการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
(สสท.) เปดหองตอนรับนายสมพร ชางไม ประธานกรรมการสหกรณโคนมพิมาย จํากัด อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา พรอมดวยคณะกรรมการ เขาปรึกษาหารือปญหาดานกฎหมายที่เกิดขึ้น
กับการกอสรางอาคารศูนยรวบรวมนํ้านมดิบในสหกรณ
 อนึ่ง สหกรณโคนมพิมาย จํากัด มีสมาชิก 199 ราย มีโคจํานวน 6,243 ตัว เดิมสหกรณมีเครื่องจักร
และอุปกรณที่สามารถรวบรวมนํ้านมดิบ แตประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ
ไมไดมาตรฐาน เนื่องจากมีอายุการใชงานมานานและมีการซอมบํารุงบอยครั้ง กรมสงเสริมสหกรณ 
จึงไดใหการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการไทยนิยมยั่งยืนใหแกสหกรณ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อกอสรางอาคารศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ ขนาด 60 ตันตอวัน 
งบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 23,200,000 บาท โดยรัฐอุดหนุนใหสหกรณ 16,240,000 บาท และ
สหกรณสมทบ 6,960,000 บาท ซึ่งอาคารศูนยรวบรวมนํ้านมดิบแหงนี้จะสามารถอํานวยประโยชน
แกสมาชิก และสหกรณสามารถบริหารจัดการศูนยใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตามระบบ GMP ซึ่งจะทําให
นํ้านมมีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยตอผูบริโภค และไดเปดดําเนินการไปเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 
เปนตนมา

 นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) เปนประธาน
กลาวเปดงานโครงการอบรม นิติกร ทนายความ
ผูจัดการ หรือผูที่เกี่ยวของในงานสหกรณ หลักสูตร 
“กฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ” รุนที่ 1 
โดยมี ดร.ปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล ผูอํานวยการ 
สสท .  กล  าวรายงาน  และได  รับ เกี ยรติ จาก

อบรมกฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ

นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานฯ สสท. นายณรงค สุขโท กรรมการ สสท. เขารวมพิธีเปดโครงการ
อบรมในครั้งนี้ดวย
 ทั้งนี้ โครงการอบรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรดานกฎหมายของสหกรณใหมี
ความรูและทักษะในการปฏบิัติงานเฉพาะทางดานกฎหมายและสวนที่เกี่ยวของ พัฒนาขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการและแกไขปญหาสหกรณดานคดีความสหกรณ ศึกษากรณีศึกษาและฝกปฏิบัติ 
ขั้นตอน กระบวนการรางคําฟองคดี การเขียนคําฟองและกระบวนการทางศาล
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ตอจากหนา 1 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช วยวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณพรอมดวยนายพิเชษฐ  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  

รวมในการแถลงขาวเปดตัวโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร 
โดยมีเปาหมายที่จะสรางคนรุนใหมที่มีใจรักอาชีพการเกษตรและตองการกลับคืนสูถิ่นฐานบานเกิด 
เพื่อสานตออาชีพการเกษตรของครอบครัว และมีเวลาอยู ใกลชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น 
โดยจะสนับสนุนใหสหกรณการเกษตรในพ้ืนที่ ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการสงเสริมอาชีพ
การเกษตรที่มั่นคงใหกับคนรุ นใหม และเปนพี่เลี้ยงในการดูแลเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 
ทั้งในดานการถายทอดความรูการทําเกษตร จัดหาปจจัยการผลิต บริการเครื่องจักรและเครื่องมือ
อุปกรณตาง ๆ สนับสนุนโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนประกอบอาชีพ และแนะนําชองทาง
การจําหนายผลผลิตสูตลาด โดยกรมฯจะดําเนินโครงการ 3 ป ระหวางป 2563-2565 ในการพัฒนา
และบมเพาะอาชีพการเกษตรเพื่อใหเปนเกษตรกรที่มีอาชีพและรายไดที่มั่นคง
 ผูสมัครเขารวมโครงการตองเปนผู ที่มีความตั้งใจที่จะหันมาประกอบอาชีพทําการเกษตร
ที่มีอายุไมเกิน 50 ป มีความสมัครใจและพรอมท่ีจะกลับไปทําการเกษตรที่บานเกิด ตองมีที่ดิน
เปนของตัวเองหรือสามารถเชาที่ดิน เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมได โดยกรมฯจะประสาน
หนวยงานตาง ๆ เขามาใหการสนับสนุนในดานองคความรูในการทําการเกษตร ทั้งการปลูกพืชผัก 
เลี้ยงปลา และทําปศุสัตว ตามความประสงคที่แจงไวในใบสมัคร โดยจะใชรูปแบบเกษตรผสมผสาน 
หรือใชหลักทฤษฎีใหม มาบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร และสงเสริมการทําเกษตรสมัยใหม
หรือเกษตรแมนยํา เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ เนนการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรียตลอดจนประสานภาคเอกชนจัดหาตลาดมารองรับผลผลิต พรอมชวยวางแผน
การผลิตสินคา ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและผูบริโภค
 “กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายที่จะสรางเกษตรกรรุ นใหมเขามาสานตออาชีพ
การทําเกษตร เนื่องจากปจจุบันเกษตรกรไทยสวนใหญมีอายุมากขึ้น ขณะที่คนรุ นใหมที่เปน
ลูกหลานนิยมไปทํางานในเมือง ทําใหขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร จึงอยากเชิญชวนลูกหลาน
เกษตรกรที่เปนคนรุ นใหม กลับสู บานเกิดไปทําอาชีพการเกษตรแบบสมัยใหม ใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ มาพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
รวมถึงตองมีการวางแผน รูวาตลาดตองการสนิคาชนิดไหน จํานวนเทาไหร ผลิตแลวจะนําไปขาย
ใหใคร เปนการทําเกษตรที่เนนคุณภาพ และกลับสูบานเกิดเพื่อนําประโยชนคืนสูทองถิ่นตนเอง 
ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยเพื่อบริโภค ขายในประเทศใหเพียงพอ และสงออกเปนครัวโลก” 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาว

 ด านนายพิ เชษฐ  วิริยะพาหะ อธิบดี
กรมสงเสริมสหกรณ กลาววา ที่ผานมา เกษตรกร
สวนใหญทําเกษตรมา ยิ่งทํายิ่งเปนหนี้มากขึ้น 

จึงตองรีบดึงคนรุนใหมเขามาทําเกษตรแนวใหม 
เปนเกษตรแบบแมนยํา ทํานอยไดมาก ไมตองมี
ที่ดินเยอะ แตเนนผลิตสินคาที่ตลาดตองการ 
ตั้งแตเปดรับสมัครเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 
ที่ผานมา คนสนใจเขารวมโครงการแลวเกือบ 
5,000 คน สวนใหญกลุมอายุ 30-39 ป จบวุฒิ
ปริญญาตรี 60% ปริญญาโท 10% และมีปริญญา
เอกเปน ดร. 19 คน ที่อยากกลับบานไปทํา

อาชีพเกษตร ซึ่งคนที่สมัครโครงการปจจุบัน
เปนพนักงานบริษัทเอกชน คาขาย รับจาง 
และสวนมากทํางานในกรุงเทพฯ อยากกลับไป
ทําอาชีพเกษตรในบานเกิดตนเอง ซึ่งหนาที่
กระทรวงเกษตรฯตองชวยคนที่จะมาเปน
เกษตรกรรุ  น ใหม ออกไปทํ า เกษตรแล  ว
อยูรอดได เราตองสรางความมั่นใจใหเขาในการ
บอกไปวาในการออกไปตองมีชีวิตอยู รอด 
ตองประกอบอาชีพการเกษตรเปนอาชีพหลัก
ของเขาได สามารถมีรายไดเลี้ยงดูครอบครัว 
อันนี้เปนหัวใจหลักของคนที่สมัครเขามารวม
โครงการ ตองให เขามั่นใจว าออกไปแลว
เขาจะกลับไปอยู ในสังคมของการทําเกษตร
และภูมิลําเนาเขาไดอย างไร สิ่งสําคัญคือ
การอบรม ปรับเปลี่ยนสภาพจิตใจตนเอง
จากอาชีพงานประจํารับเงินเดือน ไปทําอาชีพ
เกษตร มีการตัดสินใจเด็ดเดี่ยว หนวยงานรัฐ
จะตองไปชวยผลักดันทําใหรอดอยู ในอาชีพ
เกษตรสืบทอดไดตอไปในครัวเรือน” 
 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการใหบรรลุ
เปาหมาย ไดร วมกับหนวยงานที่เป นภาคี
ทั้งภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณเอง 
และหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน 
และสถาบันวิจัยต  าง  ๆ  ที่มีผลงานวิจัย
ดานการเกษตรที่ดี ๆ ก็จะนํามาถายทอด
ให คนกลุ มนี้  และจะผลักดันให สหกรณ 
ในพื้นที่ เข ามาชวยดูแลแนะนําเป นพี่ เลี้ยง 
บริหารจัดการแทนภาครัฐ จากนั้นคาดหวังไว
วาคนรุนใหมทั้งที่เปนลูกหลานสมาชิกสหกรณ
หรือยังไม  เป นก็ตาม จะสมัครเข ามาเปน
สมาชิกสหกรณการเกษตร และเขามาเปน
ผูบริหารหรือมีสวนชวยในการพัฒนาสหกรณ
ในภายภาคหนา 

รมช.มนัญญาเตรียมปนคนรุนใหมหัวใจเกษตร
นําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตรจากพอแม

 สําหรับผู ที่สนใจตองการสมัครเข าร วม
โครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตอ
อาชีพการเกษตร ของกรมสงเสริมสหกรณ 
ยงัเปดรบัสมคัรไปจนถงึวนัที ่31 มกราคม 2563 นี้ 

โดยสามารถกรอกใบสมัครผาน QR Code ทางเว็บไซตกรมสงเสริมสหกรณ www.cpd.go.th หรือ
ทาง Line และ Facebook : กรมสงเสริมสหกรณ-CPD สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
โทร. 02 2281 3292 หรือที่สํานักงานสหกรณจังหวัดทั่วประเทศ และสหกรณการเกษตรในพื้นที่
และจะประกาศผลผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต
ของกรมเสริมสหกรณ
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 นายประพันธ  ด วยกาแด รองประธานฯสหกรณออมทรัพย สาธารณสุขสตูล จํากัด และ
นางสาวรจิตแกว ชี้เจริญ ผูจัดการ เปนตัวแทนจาก บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มอบสินไหม
ทดแทนใหแกทายาทของ นางเกศินี หยาหลี สมาชิกของสหกรณที่เสียชีวิตและไววางใจใชบริการ
สวัสดิการประกันชีวิตกับ บมจ.สหประกันชีวิต โดยมี นายพรเทพธํารงศ ทวนทอง ผูจัดการสวนสงเสริม
การตลาดและคณะ  จากสหประกันชีวิต ร วมเป นสักขีพยาน ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพย 
สาธารณสุขสตูล จํากัด จังหวัดสตลู

สหประกันชีวิตมอบสินไหม สอ.สธ.สตูล

 บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน )  นํ า โดยนางรั ชนีพร 
พึงประสพ รองกรรมการผูจัดการ 
และคณะ รวมประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2562 สหกรณออมทรัพย
ตํ า รวจสอบสวนกลาง -ตํ า รวจ
สันติบาล-พิสูจนหลักฐานตํารวจ 
จํากัด พรอมจัดแสดงนิทรรศการ 
และจัดกิจกรรมเลนเกมสสนุก ๆ 
ใหแกสมาชิกของสหกรณที่เขารวม
ประชุมใหญในครั้งนี้ สรางเสียง
หัวเราะ สนุกสนาน ซึ่ งสมาชิก
ของสหกรณใหความสนใจรวมเลน
เกมสกันอยางเนืองแนน และไดรับ
ของที่ ระลึกจากสหประกันชีวิต
ติดไมติดมอืกลับบานดวย ณ สโมสร
ตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

สหประกันชีวิต จัดนิทรรศการงานประชุมใหญ 
สหกรณออมทรัพยตํารวจสอบสวนกลางฯ

 นายอดุลย คนมั่น สหกรณจังหวัดชลบุรี ไดมอบหมายใหนายอารัญ จั่นจีน ผูอํานวยการกลุมจัดตั้ง
และสงเสริมสหกรณ พรอมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม 
และเก็บขอมูลผลการดําเนินโครงการฯ ณ อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี
 นายอารัญ จั่นจีน เปดเผยวา สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี ไดบูรณาการรวมกับหนวยงาน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม โดยรับผิดชอบพื้นที่อําเภอหนองใหญ                   
ซึ่งโครงการดังกลาวไดเริ่มดําเนินโครงการ มาตั้งแตปงบประมาณ 2560 มีเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ    
จํานวน 42 ราย ป 2561 มีเกษตรกรเขารวมโครงการ จํานวน 43 ราย และป 2562 มีเกษตรกร
เขารวมโครงการจํานวน 31 ราย ทั้งนี้ สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี ไดเขาไปแนะนําสงเสริมใหเกษตรกร
ที่มีความสมัครใจ นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมไปปรับใช ในพื้นที่
ของตนเอง อยางเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกรตามภูมิสังคมของแตละพื้นที่
และในปงบประมาณ 2563 ไดเขาตรวจเยี่ยมเกษตรกร จํานวน 3 ราย คือ 1. นายบุญนาค ภัทรวิศิษฐกุล  
เกษตรกรหมู 2 ตําลบลเขาซก  2. นางวิไล นวลศรี  เกษตรกรหมู 2  ตําลบลหางสูง  และ 3. นางกิตติยาภรณ 
ดาคํา เกษตรกร หมู 5 ตําบลหางสูง ซึ่งพบวาเกษตรกรทั้ง 3 ราย ไดนําหลักทฤษฎีใหมไปปรับใชในพื้นที่               
ของตนเองอยางเหมาะสม ทําใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดรายจายและมีรายไดจากผลผลิต
ทางการเกษตร นอกจากนี้ยังเปนตนแบบที่ดีใหกับเกษตรกรทานอื่นในการนําไปปรับใชไดอีกดวย

ชลบุรีตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี

 นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานฯ พรอม ดร.ปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล ผูอํานวยการ สันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย สสท. ตอนรับและใหคําปรึกษาแนะนําขอกฎหมายสหกรณแกคณะผูบริหาร
สหกรณออมทรัพยครูปทุมธานี จํากัด ณ หองทํางาน ชั้น 2 ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส สสท.

 นางสาวพิมพประไพ พูลทรัพย หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณมุกดาหาร พรอมดวยบุคลากร
ในสังกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาอาสมัครดานบัญชี (ครูบัญชีอาสา)” ภายใต
โครงการสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน เพื่อใหครูบัญชีอาสาได
ทบทวนความรู ความเขาใจ ประเด็นสําคัญของหลักการจดบันทึกบัญชี และการใชขอมูลทางบัญชีในการ
วางแผน หรือวัดผลการประกอบอาชีพ ใหครูบัญชีอาสาสามารถเปนตนแบบใหกับเกษตรกร พรอมที่จะนํา
ความรูไปถายทอดตอใหกับเกษตรกรกลุมเปาหมายได และสรางเครือขายครูบัญชีทั้งระดับจังหวัด จํานวน
58 ราย ณ หองประชุมสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาอาสมัครดานบัญชี”
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 นายธีรพงศ ประสพเกียรติโภคา สหกรณ จังหวัด เพชรบุรี  และประธานกรรมการสหกรณการเกษตรเกลือ
ทะเลไทยเพชรบุรี จํากัด  พรอมสมาชิกสหกรณรวมใหสัมภาษณสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส เกี่ยวกับอาชีพ
การทํานาเกลือทะเล  ปญหา/อุปสรรคที่สงผลกระทบตอราคาผลผลิตเกลือตกตํ่า และบทบาทของภาครัฐ
ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมใหม ๆ รวมทั้งการใหความชวยเหลือเกษตรกร
ชาวนาเกลือ ณ พื้นที่ทํานาเกลือของสมาชิกสหกรณ  ตําบลบางขุนไทร  อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ มอบหมายใหนายประยูร พะมะ ผูอํานวยการ
กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ พรอมดวยขาราชการและพนักงานราชการ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
สหกรณโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ และมีศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ที่ 16 จังหวัด
เพชรบุรี เขารวมในการประชุมครั้งนี้ดวย ณ โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ
สหกรณโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ

 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช วยว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมดวย
นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ นายโอภาส ทองยงค อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
นายไพศาล ดั่นคุม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบผักผลไมนําเขา
และเยี่ยมชมโครงการผักรวมใจ ผักปลอดภัย ณ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี
รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหนาสวนราชการ และเจาหนาที่ตลาดไท ใหการตอนรับ
      ในการนี้ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และคณะ เขาตรวจสอบตลาดผลไมนานาชาติ 
และรับชมการเก็บตัวอยางผลไมเพื่อตรวจหายาฆาแมลงดวยชุดตรวจสอบอยางงาย (Test Kit) และตรวจ
วิเคราะหในหองปฏิบัติการตรวจสารปนเปอน (Contamination Laboratory) 
      จากนั้น เขาเยี่ยมชมโครงการผักรวมใจ ผักปลอดภัย ซึ่งเปนโครงการที่ตลาดไทไดริเริ่มโครงการตลาดไท
ซีเล็ค (Talaad Thai Select) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเกษตรกรเพาะปลูกและผลิตสินคา
คุณภาพปลอดภัย มีพื้นที่จําหนายสินคาในตลาดกลางสินคาเกษตรและไดราคาที่เปนธรรม ผู บริโภค
สามารถตรวจสอบสินคายอนกลับไปยังแหลงเพาะปลูกได สินคาภายในโครงการประกอบดวย พืชผัก ผลไม 
ผลไมแปรรูป ทั้งนี้ไดเริ่มตนโครงการดวยพืชผักกอนโดยใชชื่อโครงการ “ผักรวมใจ” ผักปลอดภัย 
      ท้ังนี้ ตลาดไทรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งกรมสงเสริมสหกรณ สงเสริม สนับสนุนใหสหกรณ
การเกษตรทาแดง จํากัด อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ และ 89 กลุมเกษตรกร จาก 30 จังหวัด
ผลิตผักผลไมปลอดภัย และนํามาจําหนายในโครงการฯ ซึ่งในป 2562 ที่ผานมามีผลผลิตที่นํามาจําหนาย
ในโครงการฯ มากถึง 131 ชนิด มีปริมาณเฉลี่ย 102 ตันตอวัน ปริมาณเฉลี่ยทั้งป 22,467 ตัน มูลคา
674 ลานบาท ทั้งยังไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริม สนับสนุน องคความรู และใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม มีผลผลิตที่มีคุณภาพ สด ใหม สะอาด ปลอดภัย ไดใบรับรองมาตรฐานการผลิต (Gap, 
Thai Gap, Organic Thailand หรือมาตรฐานอื่นจากหนวยงานที่รับผิดชอบ) มีบรรจุภัณฑที่เหมาะสม
และมีคิวอารโคด (QR Code) สามารถตรวจสอบยอนกลับไปยังแหลงเพาะปลูกได พรอมทั้งมีการขนสง
ที่ไดมาตรฐาน เชื่อมโยงผู ซื้อผักปลอดภัยกับเกษตรกร ชวยแนะนําผลิตภัณฑ และนําผู ซื้อเขาสู ตลาด
สรางโอกาสการจับคูการคา (Matching) ใหเกิดการเจรจาซื้อ-ขายรวมกันระหวางเกษตรกรและผูซื้ออีกดวย
 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาววา ตามนโยบาย
ของกระทรวงฯ สนับสนุนใหมีชองทางการจัดจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย ซึ่งจากการหารือในวันนี้
ไดรับความรวมมือจากผู บริหารตลาดไท พรอมเตรียมและจัดสรรพื้นที่รองรับสินคาเกษตรอินทรีย
ซึ่งจะเปนฐานการกระจายสินคาที่ใหญและสรางรายไดใหกับเกษตรกรโดยตรง รวมทั้งจะใชระบบสหกรณ
ในการบริหารจัดการ และซูเปอรมาร เก็ตสหกรณเป นผู รวบรวมมาขาย ขณะนี้มีร านคาสหกรณ
จาก 44 จังหวัด 98 แหงทั่วประเทศ ซึ่งมีระบบการจัดการที่ดี ตองการจัดตั้งซูเปอรมารเก็ตสหกรณ
เพื่อรวบรวมผลผลิตของสมาชิกสหกรณทั่วประเทศ และยังเปนการรองรับโครงการนําลูกหลานเกษตรกร
กลับบาน ประมาณเกือบ 8,000 คน ซึ่งเปนเกษตรกรรุนใหมถือเปนหวงโซที่สําคัญในการขับเคลื่อน
ภาคการเกษตรใหมีความมั่นคง นอกจากนี้ประชาชนผูบริโภคก็จะไดรับสินคาที่ดี มีคุณภาพในราคายุติธรรม 
ในสวนของการตรวจหาสารเคมีตกคางในผลไมนําเขา เมื่อทราบผล จะมีการรายงานผลตรวจใหทราบตอไป

มนัญญา จับมือ อย. ลงพื้นที่ตลาดไทเยี่ยมชม
โครงการผักรวมใจพรอมผลักดันเปดพื้นที่
จัดจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย

 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ ผู อํานวยการกลุ มสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณจังหวัดระนองรวมกับ
สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคาธนาคาร ธกส. ระนอง จํากัด สหกรณการเกษตรกระบุรี จํากัด 
สหกรณการเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จํากัด ร วมเจรจาในการลงนามสัญญาซ้ือขายกาแฟ ระหวาง
บริษัท รุ งเรืองเกษตรเจริญ (2016) จํากัด และบริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จํากัด โดยมี
นายอภิชาติ กรมาทิตสุข ผู อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดระนอง รวมเปนสักขีพยาน ครั้งนี้
ซึ่งในรอบแรกบริษัทเอกชนตกลงทําสัญญาซื้อขายเมล็ดกาแฟ จํานวน 200 ตัน คิดเปนมูลคา 14 ลานบาท 
ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางหลักประกันใหกับกลุ มเกษตรกรสมาชิก ที่ผลิตกาแฟคุณภาพใหมีการพัฒนา
และเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคง
 จากนั้นทั้งหมดไดลงพื้นที่ดูแปลง ผลิตกาแฟของกลุมเกษตรกรสมาชิก บานในกรัง ตําบลจ.ป.ร.
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหกับบริษัทเอกชนฯ ที่รับซื้อเมล็ดกาแฟ 
บานในกรัง วากาแฟที่ปลูกเปนกาแฟที่มีคุณภาพ
 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ ผู อํานวยการกลุ มสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ สํานักงานสหกรณ
จังหวัดระนอง กลาววา สืบเนื่องจากในฤดูกาลผลิตที่ผานมา สหกรณที่ดําเนินธุรกิจรวบรวมเมล็ดกาแฟ
ทั้ง 3 แหง ไดแก สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. ระนอง จํากัด สหกรณการเกษตร
กระบุรี จํากัด และสหกรณการเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จํากัด ไดรับความเดือดรอนในเรื่องการจําหนาย
เมล็ดกาแฟ เนื่องจากสหกรณได รวบรวมเมล็ดกาแฟจากสมาชิก จํานวน 796.42 ตัน มูลค า
55,174,942.63 บาท โดยสหกรณรับซื้อเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรสมาชิกในราคาที่สูงกวาพอคาทองถิ่น
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรสมาชิกจากราคาผลผลิตตกตํ่า แตสหกรณไมสามารถหาตลาดไดหรือหาได
แตมีปริมาณนอย เมื่อพนฤดูกาลสหกรณจึงตองขายเมล็ดกาแฟในราคาที่ตํ่ากวาทุน สงผลใหสหกรณ
ประสบปญหาการขาดทุน
 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ กลาวเพิ่มเติมวา สําหรับในฤดูกาลผลิต 2562/63 สหกรณจังหวัดระนอง
ไดเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนในการชวยเหลือเกษตรกรสมาชิกผูปลูกกาแฟ โดยจะตองพัฒนา
สหกรณใหมีความเขมแข็งมากขึ้น สามารถเปนผูซื้อ-ผูขายสินคาเกษตรรายใหญในชุมชน จึงไดรวมกัน
หาแนวทางในการพัฒนาผลิตคุณภาพกาแฟ และหาชองทางการตลาดให โดยไดนําหลักการตลาดนําการผลิต
มาใช มีการประสานเจรจาหาบริษัทคูคารายใหมเพิ่มขึ้น รวมถึงใหความรูกับเกษตรกรในการปลูกและพัฒนา
กาแฟใหมีคุณภาพเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพตรงกับความตองการของตลาด และสงเสริมการลดตนทุนการผลิต
ใหกับกลุมเกษตรกรสมาชิกสหกรณดวย

เจสิญา เกษแกว/ทีมประชาสัมพันธ สํานักงานสหกรณจังหวัดระนอง

สหกรณจังหวัดระนองและ ธ.ก.ส. รวมเปนพยาน
ซื้อขายเมล็ดกาแฟบริษัทเอกชน 200 ตัน มูลคา 14 ลานบาท
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 นายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เปดเผยภายหลังพบปะกลุ มเกษตรกรโครงการ 
Young Smart Farmer จังหวัดลําพูน ณ ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง 
มหาวิชชาลัยอุโมงคสรางพลเมือง วา Young Smart Farmer
ถือเปนกําลังสําคัญที่จะขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทย 
เปนสวนหนึ่งในการปฏิรูปภาคการเกษตร จะตองมีการทํางาน
อยางตอเนื่องและชัดเจน ซึ่งภาครัฐพรอมสนับสนุนการดําเนินงาน
ของ Young Smart Farmer เพื่อสรางมูลคาใหกับผลิตภัณฑ 
อาทิ การใชนวัตกรรม เทคโนโลยี การลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต 
หรือระบบตลาดนําการผลิต เขามาสนับสนุนเปนตน
 อยางไรก็ตาม ไดมอบหมายนายนราพัฒน แกวทอง 
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหมาดูแล
ในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งไดมีการหารือถึงแนวทางการพัฒนา 
Young Smart Farmer ใหสามารถปรับตัวสูเกษตรกรยุคใหมได

 ดานนายนราพัฒน แกวทอง ผู ช วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาวเพิ่มเติมว า
กระทรวงเกษตรฯ พรอมเขามาเปนพี่เลี้ยงใหแกเกษตรกร Young Smart Farmer ทุกคน พรอมรับฟงปญหา
รวมถึงชวยตอยอดแนวคิดเพื่อใหไปสู ตลาดในวงกวางได อยางไรก็ตาม ภาครัฐพรอมสนับสนุนบุคคลากร
ในการใหความรู รวมถึงประสานภาคเอกชนเขามาสนับสนุนทั้งในเรื่องของปจจัยและชองทางการตลาดตอไป
 ทั้งนี้ จังหวัดลําพูนมีเกษตรกรที่เขารวมโครงการ Young Smart Farmer ตั้งแตป 2557-2563 จํานวน 
137 ราย

 

  

เยี่ยมชมผลิตภัณฑสหกรณ
พรอมผลักดันสูมาตรฐานตลาดสากล

 นายพีรพนธ กิจโกศล ผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ เขตตรวจราชการที่ 13, 14 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การดําเนินงานดานการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาสหกรณ โดยมีนายวิรัตน ภานนท สหกรณจังหวัดยโสธร พรอมดวย
เจาหนาที่สํานักงานสหกรณจังหวัดยโสธร รวมตอนรับพรอมนําชมผลิตภัณฑสินคาสหกรณ กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ
ในจังหวัดยโสธร ณ หองจัดแสดงผลิตภัณฑสินคาสหกรณ กลุ มสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ สํานักงาน
สหกรณจังหวัดยโสธร
 โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ผู ตรวจราชการรมสงเสริมสหกรณไดมอบนโยบายการดําเนินงานดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑสินคาสหกรณ โดยเจาหนาที่สํานักงานสหกรณจังหวัดยโสธรจะตองใหความสําคัญตอการพัฒนาผลิตภัณฑ 
ตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า สามารถลงพื้นที่แนะนําสงเสริมสหกรณ กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ ใหมีความรู
ดานการตลาด การจําหนายสินคา ตลอดจนแนะนําสงเสริมสหกรณเขาหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า เพื่อพัฒนาสินคา
สหกรณ ในสวนของสหกรณ กลุมเกษตรกรจะตองสามารถสงเสริมอาชีพใหกับสมาชิกใหได เปนพี่เลี้ยงในการ
สนับสนุนเงินทุน การจัดทําบัญชี ตลอดจนการสรางผูนํากลุมในการผลิตสินคา สหกรณจะตองเปนแหลงรวบรวม
ผลิตภัณฑสินคาสหกรณจากสมาชิกผู ผลิต ทั้งนี้ทั้งนั้นการดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาสหกรณ จะตองมี
มาตรฐาน มีคุณภาพ เปนที่ตองการของตลาด เมื่อมีสินคาแลว จะตองไดรับการรับมาตรฐานทั้งในสวนของมาตรฐาน
สินคาสหกรณ จากกรมสงเสริมสหกรณ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) จากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม มาตรฐาน 
OTOP จากพัฒนาชุมชน หรือมาตรฐานรับรองอื่น ๆ ที่เปนที่ยอมรับของตลาดสากลทั้งในประเทศและตางประเทศ  

ภาพขาว : ทีมประชาสัมพันธ สํานักงานสหกรณจังหวัดยโสธร

 ป  จ จุ บั น สหก รณ  ภ า คก า ร เ กษต ร
จํานวนมากประสบปญหาสมาชิกสหกรณ
มีอัตราหนี้คางชําระคอนขางสูง สาเหตุสําคัญ
มาจากสมาชิกและบุคคลากรสหกรณที่ยังขาด
ความรูความสามารถในการจัดการดานธุรกิจ
สินเชื่อ เชน การเรงรัดหนี้ไมมีประสิทธิภาพ 
ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ และลูกหนี้ค างนาน
ตอเนื่อง โดยที่ไมมีการแกไขปญหา และปญหา
ความสามารถชําระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้
ลดลง ประกอบกับสมาชิกมีหนี้สินหลายทาง 
ประสบปญหาภัยธรรมชาติ ความผันผวนของราคาผลผลิตในทองตลาด รายไดไมเพียงพอกับคาใชจายที่เกิดขึ้น
สงผลตอการชําระหนี้ของสมาชิก และหากผูบริหารสหกรณขาดการเอาใจใสดูแลอยางทันเหตุการณ ก็จะเปน
ความเสี่ยงตอสภาพคลองทางการเงินของสหกรณซึ่งเปนแหลงเงินกู และอาจกอใหเกิดหนี้เสีย NPL (Non Prot 
Loan) จํานวนมาก สงผลกระทบตอสภาพคลองทางการเงิน สรางความเสียหายตอสหกรณและสมาชิกไดในอนาคต 
ซึ่งแยกสาเหตุของปญหาหนี้คางดังกลาว ดังนี้ 
 ปญหาดานตัวสมาชิกฯ สหกรณ สวนใหญปลูกพืชเชิงเดียวและมีรายไดจากการจําหนายพืชผลเพียงปละครั้ง  
ตองพึ่งพาและมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ขาดอํานาจการตอรองดานราคาผลผลิต ตนทุนการผลิตพืชสูง รายไดตํ่า 
ไมเพียงพอตอคาใชจาย และหนี้เกิดขึ้นเพื่อการบริโภคไมสามารถใหเกิดรายไดหรือทรัพยสินเพิ่ม เกิดปญหา
หนี้คางนานและพอกพูนทวีคูณมากยิ่งขึ้นในลักษณะกอหนี้สัญญาใหมเพื่อไดเม็ดเงินไปหักลางหนี้เดิม อาศัยสินเชื่อ
ทั้งจากแหลงเจาหนี้เดิมและแหลงเงินกูนอกระบบ สมาชิกสหกรณไมสามารถชําระตนเงิน มีแตดอกเบี้ยพอกหางหมู   
เกิดหนี้สินลนพนตัวเกินกวาจะสามารถชําระได  
 แนวทางแกไขปญหา สหกรณควรจัดหาตลาดที่มีการรับชื้อผลผลิตการเกษตรในราคาที่ดีมารองรับผลผลิต
ของสมาชิก เพื่อใหสามารถขายไดในราคาที่ยุติธรรม ควรจัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพใหกับสมาชิก เชน 
การทําปุยหมัก การปลูกพืชหมุนเวียน หรือหันไปทําเกษตรอินทรีย เพื่อลดตนทุนการผลิต และควรจัดอบรมใหความรู  
สงเสริมใหสมาชิกจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อจะไดทราบรายรับ-รายจาย แตละเดือนและประมาณการใชจายเงิน
รวมทั้งสมาชิกสหกรณเองตองปรับทัศนคติการใชชีวิตประจําวันรักษาวินัยดานการออม ลด/ละ/เลิก คาใชจาย
สิ้นเปลืองที่ไมจําเปน  
 สําหรับปญหาของสหกรณเอง สหกรณขาดหลักบริหารความเสี่ยง ไมคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล การใหเงินกู
โดยคํานึงถึงสิทธิในการกูมากกวาความจําเปนเดือดรอน ขาดประสบการณในการพิจารณาสินเชื่อ หยอนหยาน
ไมปฏิบัติตามกฎเกณฑและระเบียบ การขาดระบบควบคุมภายในที่ดี และการไมติดตามขาดการตรวจสอบ
อยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ
 แนวทางแกไขปญหา สหกรณสงเสริมการออมเงิน รณรงคใหสมาชิกสะสมเงินเพื่อเปนภูมิคุมกันของตนเอง
และครอบครัวในอนาคตรวมทั้งการระดมทุนเปนคาหุ นเพื่อเปนแหลงเงินทุนภายในของตนเองไมตองพึ่งพา
แหลงเงินทุนอัตราดอกเบี้ยสูงจากภายนอก เพื่อลดตนทุนทางการเงิน ทําใหมีเงินทุนหมุนเวียนใชจายในการพัฒนา
ธุรกิจ/ใหบริการ รวมทั้งสหกรณควรมีการผอนผันการชําระหนี้ ขยายการชําระหนี้ใหกับสมาชิก พรอมทั้ง
การสนับสนุนเงินทุนใหกูยืมไปทําการเกษตรหรืออาชีพเสริมเพิ่มรายได ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกไดรับเงินกูตองนําไปใชจาย
ใหตรงตามวัตถุประสงค โดย “สหกรณ” ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง คอยชวยเหลือใหคําแนะนําและสนับสนุน
การประกอบอาชีพของสมาชิก และสหกรณควรมีการแกปญหาหนี้สมาชิกเชิงรุกดวย โดยการเชิญสมาชิกมาวางแผน
การใชเงิน หากสมาชิกไมมา ใหไปพบสมาชิกที่บาน เพื่อรับรูปญหาที่แทจริง  โดยการพูดคุยรวมกันแกปญหา
 “การแกไขปญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ” จะประสบความสําเร็จไดตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย
ตัวสมาชิกสหกรณเองควรนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎใีหม ใชหลักการ อุดมการณ และวิธีการ
สหกรณ และสหกรณตองรวมขับเคลื่อนไปดวยกันโดยกําหนดทิศทางและแผนการทํางานมุงสูความสําเร็จที่เปนไปได 
สามัคคีรวมกันทําดวยรูปแบบ “สหกรณ” ใชหลักการบริหารอยางมีธรรมาภิบาล และหลักการมีสวนรวม 
(Particitpation) ความสําเร็จของสหกรณในการแกปญหาหนี้สินใหกับสมาชิกสหกรณ ตองอาศัยความรวมมือ
จากทุกฝาย  เพื่อความกินดีอยูดีของสมาชิกสหกรณ  มารวมดวยชวยกันนะคะ  

นางวาสนา คําบุตรดา/สํานักงานสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี

แกปญหาหนี้ดวยวิถีสหกรณ

 นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณจังหวัด
พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน
ของสหกรณการเกษตรชาติตระการ จํากัด  
พรอมกับใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางในการ
บริหารงานสหกรณ ด  านการดํ า เนินธุ รกิ จ
รับฝากเงิน ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิต
เกษตร เพื่อใหเกิดประโยชนตอสหกรณและ
มวลสมาชิกสูงสุด โดยมีนายสุเทพ ชวยอุระชน

ผูอํานวยการกลุ มสงเสริมสหกรณ 5 นายรู  จันทะคุณ ประธานคณะกรรมการสหกรณและเจาหนาที่สหกรณ
รวมใหการตอนรับ ณ ที่ทําการสหกรณการเกษตรชาติตระการ จํากัด จังหวัดพิษณุโลก 
 นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณจังหวัดพิษณุโลก กลาววา สหกรณการเกษตรชาติตระการ จํากัด จังหวัดพิษณุโลก 
เปนหนึ่งในสหกรณ 823 แหง ที่เขารวมโครงการ 1 สหกรณ 1 อําเภอ ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากกรมสงเสริมสหกรณ
ใหเปนสหกรณหลักระดับอําเภอ โดยทําหนาที่เปนองคกรหลักทางเศรษฐกิจและสังคม เปนศูนยกลางในการรวบรวม
ผลผลิตเกษตร การสงเสริมพัฒนาอาชีพของสมาชิกและเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือใหมีอาชีพมีรายไดที่มั่นคง
มีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
 ปจจุบันสหกรณการเกษตรชาติตระการ จํากัด มีสมาชิก จํานวน 4,888 คน มีทุนดําเนินงาน จํานวน 
326,937,795.08 บาท สหกรณใชเงินทุนภายในของตนเองมาบริหารจัดการธุรกิจภายในองคกร ซึ่งไดจากการรับฝาก
เงินและการถือหุนของสมาชิก ทําใหสหกรณไมตองพึ่งพาเงินกูจากแหลงทุนภายนอก สหกรณเปดใหบริการแกสมาชิก
ดานธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย ธุรกิจรับฝากเงิน ซึ่งหลังจากที่สหกรณไดเขารวมโครงการ 1 สหกรณ
1 อําเภอ ทางคณะกรรมการดําเนินงานของสหกรณ ไดมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนธุรกิจใหมเพิ่มเติม 
โดยไดเริ่มดําเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผลเกษตร ตามคําแนะนําของเจาหนาที่จากสํานักงานสหกรณ
จังหวัดพิษณุโลก 
 ซึ่งกรมสงเสริมสหกรณไดสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บผลผลิต
ทางการเกษตร (แกมลิง) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใตโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กอสรางฉาง ขนาด 2,000 ตัน
ลานตาก ขนาด 3,200 ตารางเมตร และเครื่องชั่ง ขนาด 60 ตัน พรอมหองควบคุม ขนาด 10x12 เมตร และสหกรณ
ไดจัดซื้ออุปกรณการตลาดบางสวนเพิ่มเติม เพื่อเสริมศักยภาพความพรอมใหเปนจุดบริการรวบรวมรับซื้อผลผลิต
ทางการเกษตร จากเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป
 ดานนายรู จันทะคุณ ประธานคณะกรรมการสหกรณการเกษตรชาติตระการ จํากัด กลาววา สหกรณไดเปด
จุดบริการรวบรวมรับซื้อผลผลิตเกษตรกรตามฤดูกาลจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ตั้งเปารวบรวมผลผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตว จํานวน 6,000 ตัน และมันสําปะหลัง จํานวน 12,000 ตัน โดยมีปริมาณการรวบรวมผลผลิต จําแนกเปน 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว แบบฝก จํานวน 473,760 กิโลกรัม มูลคา 2,114,3345 บาท ขาวโพดเลี้ยงสัตว แบบเมล็ด
จํานวน 290,900 กิโลกรัม มูลคา 1,857,069 บาท และมันสําปะหลัง จํานวน 802,730 กิโลกรัม มูลคา
1,760,579 บาท โดยสหกรณรับซื้อในราคาที่สูงกวาราคาตลาด ตันละ 100-200 บาท เพื่อชวยเหลือเกษตรกร
กอนนําผลผลิตที่รับซื้อไวขายตอใหกับผูประกอบการภาคเอกชน  
 เนื่องจากในชวงที่ผานมา เกษตรกรในพื้นที่ไดเผชิญกับปญหาภัยแลง สงผลทําใหเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต
ไดไมเติมที่ มีผลผลิตลดลง สหกรณไดแจงประชาสัมพันธใหสมาชิกเตรียมการรับมือกับภัยแลงที่เกิดขึ้น พรอมทั้ง
ไดมีการสงเสริมใหเกษตรกรหันมาปลูกพืชที่ใชนํ้านอย และการสงเสริมใหมีการรวมกลุมทําอาชีพเสริมในรูปแบบ
กลุมอาชีพเพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งดวย

วรนุช มีชัย/ภาพ/ขาว/ทีมงานประชาสัมพันธ/
สํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก 

ดันสหกรณหลักเปนศูนยกลางรวบรวมผลิตผลเกษตร

‘เฉลิมชัย’ มอบ ‘นราพัฒน’ ดูแล Young Smart Farmer 
สงเสริม-ตอยอด ใหมีการพัฒนาสูเกษตรกรยุคใหม
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เปดจุดรับซื้อผลผลิตเกษตร

 นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณจังหวัดพิษณุโลก เปนประธานเปดจุดรับซื้อพืชผลทางการเกษตร
ขาว ขาวโพด และมันสําปะหลัง เพื่อเพิ่มชองทางใหเกษตรกรไดมีอํานาจการตอรองและรวมแกไขปญหา
ราคาผลผลิตเกษตรตกตํ่า โดยใชกลไกสหกรณเปนตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร
โดยตรง เพื่อใหเกษตรกรสามารถจําหนายผลผลิตเกษตรในราคาที่เปนธรรมและมีรายไดเพิ่มขึ้น โดยมี
นายสุเทพ ชวยอุระชน ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 5 นายวรชัย กาญจนโกสุม ประธานกรรมการ
สหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด หนวยงานที่เกี่ยวของ สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป รวมใหการตอนรับ
ณ บริเวณลานรับซื้อผลผลิตของสหกรณการเกษตรนครไทย จาํกัด อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

วรนุช มีชัย/ภาพ/ขาว/
ทีมงานประชาสัมพันธ/สํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก 

 นายสุพจน วัฒนวิเชียร สหกรณจังหวัดอุบลราชธานี มอบเกียรติบัตรแกสหกรณที่ไดผานการประเมิน
รับรองความเปนสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับกรม จํานวน 4 แหง คือ 
สหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากัด, สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค จํากัด, สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขอุบลราชธานี จํากัด และสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จํากัด ณ สํานกังานสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบเกียรติบัตรสหกรณสีขาว

 นายปรัชญา มากไมตรี ผู ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 16, 18 พรอมดวย นายอนุสรณ 
ศรีนาราง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ เขาตรวจเยี่ยมนิคมสหกรณทับเสลา โดยมี
นายพสิษฐ พรินทรากูล ผู อํานวยการนิคมสหกรณ
ทับเสลา และเจาหนาที่นิคมสหกรณใหการตอนรับ 
เพื่อตรวจเยี่ยม  แนะนําแนวทางการปฏิบัติ งาน
การกํากับ แนะนํา และสงเสริมสหกรณ พรอมทั้ง
ลงตรวจเยี่ยมสหกรณนิคมลานสัก จํากัด และติดตาม
ความกาวหนาโครงการจัดสรรที่ดินทํากินใหชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล(คทช) สหกรณปฎิรูปที่ดินระบํา 
จํากัด 

ผูตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทัยธานี

 อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เปนแหลงปลูกสมสายนํ้าผึ้งที่ขึ้นชื่อแหงหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ตําบลโปงนํ้ารอน ซึ่งอยูใกลกับบอนํ้าพุรอน อุทยานแหงชาติดอยฟาหมปก ซึ่งนํ้าพุรอนมีแรธาตุ
อุดมสมบูรณ ทําใหส มของที่นี่มีความแตกตางจากที่อื่น มีเอกลักษณเฉพาะตัวในเรื่องรสชาติที่มี
ความหวานหอม ขณะนี้ เกษตรกรชาวสวนสมกําลังเร งเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อกระจายสู ตลาดใหทัน
ในชวงเทศกาลตรุษจีน และคาดวาปนี้ผลผลิตสมสายนํ้าผึ้งจะทยอยออกเปนรุ น และนาจะเก็บเกี่ยว
ผลผลิตไดหมดฤดูกาลประมาณเดือนมีนาคม 2563 
 กลุมเกษตรกรทําไรโปงนํ้ารอน ซึ่งเปนสถาบันเกษตรกรที่ตั้งอยูในพื้นที่ ไดดําเนินธุรกิจหลักรวบรวม
สมสายนํ้าผึ้งจากเกษตรกรที่เปนสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ ซึ่งกลุมเกษตรกรแหงนี้จัดตั้งมาตั้งแต
ป 2519 เปนระยะเวลา 43 ปแลว ซึ่งทางกลุมฯทําหนาที่สงเสริมเกษตรกรตั้งแตการผลิตไปจนถึงหาตลาด 
ซึ่งเกษตรกรที่เปนสมาชิกจะเนนผลิตสมที่มีคุณภาพ ตั้งแตการตรวจสอบแปลงผลิต สงเสริมการใชปุยอินทรีย 
การดูแลรักษาระหวางรอผลผลิตออก จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการขนสงมายังกลุมฯ เพื่อปองกัน
ความเสียหายระหวางการขนสง เมื่อผลผลิตมีคุณภาพ ทางกลุ มฯจะรับซื้อราคาที่สูงกวาพอคาทั่วไป
3-5 ตอกิโลกรัม เพื่อเปนการยกระดับราคาผลผลิตใหกับเกษตรกร ปจจุบันเกษตรกรสมาชิกผลิตสม
ไดมาตรฐาน GAP ผลผลิตเฉลี่ย 3,500-4,000 กิโลกรัมตอไร 

กรมสงเสริมสหกรณสงเสริมกลุมเกษตรกรทําไรโปงนํ้ารอนผลิตสมคุณภาพ สรางรายไดสูชุมชน

 แตละวันเกษตรกรจะเขาสวนตั้งแตเชาจนถึงคํ่าเพื่อเก็บผลผลิตสม และขนสงเพื่อมาขายใหกับทางกลุม
เกษตรกรฯ เมื่อเกษตรกรนําสมมาถึงโรงคัดแยกแลว จะเขาสู กระบวนการลางทําความสะอาดผลสม
ตั้งแตการลางนํ้า การขัด และเปาดวยลมใหแหง จากนั้นไดคัดเกรดตามขนาดของผลสม ตั้งแตขนาด
เบอร 2-7 เพื่อจัดสรรสมตามขนาดตาง ๆ สงจําหนายใหกับคูคาปลายทางตามการส่ังซื้อ ซึ่งสมขนาด
เบอร 5-7 สวนสมขนาดเล็กจะขายใหกับพอคาทั่วไปที่มารับซื้อเพื่อนําไปขายใหกับรานคาเพื่อนําไปคั้น
เปนนํ้าสมสดขาย 
 กรมสงเสริมสหกรณโดยสํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหมไดสงเจาหนาที่เขามาแนะนําสงเสริม
การดําเนินงานของกลุ มเกษตรกรทําไรโปงนํ้ารอน และสนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ยเพื่อใหกลุ มฯ
นําไปรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร สนับสนุนโรงเรือนรวบรวมคัดแยกผลผลิต เครื่องทําสะอาด
และคัดแยกสม ซึ่งการคัดเกรดเพื่อสงขายใหกับคู คาทําใหเกษตรกรสามารถขายผลผลิตไดราคาดีกวา
การขายแบบคละใหกับพอคาทั่วไปที่มาเหมาซื้อตามสวน โดยกลุมเกษตรกรทําไรโปงนํ้ารอนจะเปนตัวกลาง
ในการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกและสรางอํานาจในการตอรองราคาผลผลิตเพื่อใหเกษตรกรสามารถ
จําหนายผลผลิตไดราคาดีขึ้น และในอนาคตอันใกลนี้ทางกลุมฯกําลังจะขอยื่นจดสมสายนํ้าผึ้งจากแหลงผลิต
ตําบลโปงนํ้ารอน เปนสินคา GI (สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร) เพื่อสรางความแตกตางของสมสายนํ้าผึ้งของที่นี่
ใหมีเอกลักษณเฉพาะทองถิ่นและชวยยกระดับราคาสมสายนํ้าผึ้งใหกับเกษตรกร เพื่อสรางรายไดสูชุมชน
อยางยั่งยืนตอไป 
 นายภาคิน พันธุพิน ประธานกลุมเกษตรกรทําไรโปงนํ้ารอน กลาววา ขณะนี้มีตลาดปลายทางที่รับซื้อ
สมสายนํ้าผึ้ง โดยนําสมที่คัดเกรดมาบรรจุลงกลอง สมเบอร 5 จะบรรจุกลอง 24 ลูก และเบอร 6 จะบรรจุ
ลงกลอง 18 ลูก กระจายไปยังเครือขายสหกรณในภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสงใหกับ
ทางชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด เปนผูจัดจําหนายในเขตกรุงเทพมหานคร สนใจติดตอ
ไดที่ 081-8233639 นอกจากนี้ ยังไดรวมกับ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ในการจัดจําหนายสมสายนํ้าผึ้ง
สงตรงถึงบานผานทางไปรษณีย ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถเขาไปยังเว็บไซตของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
www.thailandpostmart.com โครงการอรอยทั่วไทย หรือติดตอ Call Center : 1545 เพื่อสั่งซื้อสม
จากทางกลุ มเกษตรกรโปงนํ้าร อน สงถึงบานทานไดอยางสะดวกรวดเร็ว หรือจะติดตอสอบถาม
กับทางกลุมเกษตรกรทําไรโปงนํ้ารอนไดโดยตรงที่หมายเลข  089-4294469 , 081-0258949
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 นายดุสิต ทองทา สหกรณจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให นางเรืองจิตร สุคนธเมธีรัตน นักวิชาการ
สหกรณชํานาญการ กลุมสงเสริมสหกรณ 5 สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา รวมกับรอยตรี สหพล ลาพร
หัวหนาชุดติดตามและประเมินผลโรงเรียนในโครงการมูลนิธิอาหารกลางวันหลวงพอคูณปริสุทโธภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2562 มณฑลทหารบกที่ 21 คายสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พรอมหนวยงานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 สํานักงานปศุสัตว อําเภอดานขุนทด ไดเดินทางรวมตรวจเยี่ยม
โครงการมูลนิธิอาหารกลางวันหลวงพอคูณปริสุทโธ ณ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา และโรงเรียนบานหนองแหน
ตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 ไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมรานคาสหกรณในโรงเรียน เกี่ยวกับการบริหารจัดการผลผลิต
ในโครงการ การบันทึกบัญชีรายการรับ-รายการจาย การมีสวนรวมการทํากิจกรรมตาง ๆ การมอบหมายหนาที่
ความรับผิดชอบในแตละกิจกรรม และการจัดหาสินคามาจําหนายตามความตองการของสมาชิก

ประเมินรร.หลวงพอคูณ

 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานในการประชุม
เพือ่มอบนโยบายในการปฏบิตัริาชการแกสหกรณจงัหวดัใหมและผูตรวจราชการกรม โดยรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ไดกลาวแสดงความยินดี พรอมทั้งใหกําลังใจและเนนยํ้าใหปฏิบัติราชการดวยความเขมแข็ง
รวมแรงรวมใจในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานตาง ๆ ของสหกรณไปพรอมกับการบริการพี่นองประชาชน 
โดยการเชือ่มโยงกบัทกุหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณในระดบัพืน้ที ่ซึง่การสือ่สาร การหารอืและพดูคยุกนั
เปนสิง่สาํคญัในการขบัเคลือ่นงานตาง ๆ  สามารถบรรลไุดตามเปาหมาย และสามารถทาํงานเพือ่สนบัสนนุนโยบายรฐับาล
ในการชวยเหลือแกไขปญหาใหกับพี่นองเกษตรกรทั่วประเทศ รวมทั้งไดใหแนวทางในการควบคุมการผลิตสินคา
การเกษตรใหมคีณุภาพ ลดใชสารเคมทีางการเกษตร และมาตรฐาน ISO ในโรงงาน เพือ่ความปลอดภยัของเกษตรกร
และผูบรโิภค ทัง้ระบบการผลติ ตนนํา้ กลางนํา้ และปลายนํา้ 
 “เราตองชวยกนัขบัเคลือ่นและสนบัสนนุใหสหกรณแตละจงัหวดัทาํหนาทีด่แูลเกษตรกรในพืน้ที ่และชวยกนั
นําลูกหลานเกษตรกร ซึ่งเปนคนรุนใหมเขามาตอยอด สืบสานงานดานการเกษตรและนอมนําแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั รชักาลท่ี 9 รชักาลที ่ 10 และสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีมาใชในการประกอบอาชพีและดาํเนนิชวีติ เพือ่ใหเกดิความมัน่คงยัง่ยนื อยากให
ขาราชการทุกคนเขาไปชวยสงเสริมเกษตรกร เพราะเปนโครงการที่สมบูรณแบบที่สุด และโครงการพาลูกหลาน
เกษตรกรกลบับานกจ็ะชวยสบืสานตอยอดโครงการในพระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั อยากใหทกุคน
ทําดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมเห็นแกผลประโยชน ขอเนนยํ้าเรื่องนี้ใหมั่นคง และสิ่งใดที่สหกรณยังขาดอยู ก็ขอให
สงเสริมสหกรณนั้น ๆ ใหสมบูรณ ฝากกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณ ใหทํางานไปดวยกัน
เพื่อลดความผิดพลาด และตองมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่อยูเสมอ” รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ กลาว
 ในการนี้ นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ไดกลาวแสดงความยินดี และมอบนโยบาย
ในการทํางาน วา อยากใหสหกรณจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดี ทั้งในดานตัวองคกร การบริหารบุคลากร
และงบประมาณ ศึกษาใหเขาใจ ถองแท เพื่อลดความเสี่ยงในองคกร ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ เมื่อเกิดปญหา 
ตองกลาเผชิญ และมีการไตรตรอง คิดใหรอบคอบกอนจะดําเนินการสิ่งใด กรมฯ พรอมจะเปนที่ปรึกษา รวมทั้ง
จะตองมีการศึกษาเรียนรูงานที่เกี่ยวของอยูเสมอ มีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ราชการอยูเสมอ และรวมกันสราง
ความเชือ่มัน่ ความศรทัธาในสหกรณ และสรางภาพลกัษณทีด่ใีหกบัสหกรณ และกรมสงเสรมิสหกรณตอไป

มนญัญา มอบนโยบายสหกรณจังหวัด 
เนนเชื่อมโยงความรวมมือทุกภาคสวนสรางสหกรณใหเขมแข็ง

 นายดุสิต ทองทา สหกรณจังหวัดนครราชสีมา พรอมดวยกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ และกลุมสงเสริม
สหกรณ 3 เขารวมงานโครงการสรางเสริมความจงรักภักดีตอสถาบัน บําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน 
(จงัหวดัเคลือ่นท่ี) ณ โรงเรยีนบานหนองหวาเอน หมูที ่ 8 ตาํบลขนุทอง อาํเภอบวัใหญ จงัหวดันครราชสมีา โดยไดรบั
เกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา เปนประธานเปดงาน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหสวนราชการตาง ๆ ไดนํางานในหนาที่ออกใหบริการประชาชนนอกสถานที่ และไดพบปะเยี่ยมเยือน รับทราบ
และไดไขปญหาความเดอืดรอนใหกบัประชาชนในพืน้ที ่ซึง่มหีนวยงานราชการ หนวยงานรฐัวสิาหกจิ และภาคเอกชน 
รวมจดังาน เพือ่แนะนาํ ใหความรูแกเกษตรกรและประชาชนท่ีมารวมงาน โดยสาํนกังานสหกรณจงัหวดันครราชสมีา
ไดเขารวมจัดนิทรรศการใหความรูดานสหกรณ และแนะนําใหคําปรึกษาดานการจัดตั้งสหกรณ/กลุมเกษตรกร
และกิจกรรมสหกรณสอนอาชี ดวยการสอนทําตุกตาการบูร ใหแกผูมารวมงาน เปนการสรางใหเกิดอาชีพเสริม
และสรางรายไดนอกเหนอืจากอาชพีหลกั ซึง่มเีกษตรกรและประชาชนทัว่ไปใหความสนใจเปนอยางมาก

ขาวโดย นางสาวละมยั  แทนพลกรกั/ภาพโดย นายสวุทิย ตอมพดุซา/
กลุมจดัตัง้และสงเสรมิสหกรณ

 

สนง.สหกรณจังหวัดนครราชสีมา 
รวมบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน  

 นางอัญชลี ศรีหามาตย สหกรณจังหวัดศรีสะเกษ เปนประธานในพิธีเปดการประชุม “โครงการฝกบรม
ผูตรวจสอบกจิการ (ขัน้พืน้ฐาน)” ณ หองประชมุ ศนูยวจิยัพชืสวนศรสีะเกษ อาํเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ผูเขารับการอบรม ไดแก สมาชิกสหกรณที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญฯ เพื่อทําหนาที่ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 ไดรับความสนใจจากผูตรวจสอบกิจการของสหกรณตาง ๆ
ทัง้ภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร จาํนวน 11 สหกรณ รวมทัง้สิน้ 44 คน เขารบัการอบรมฯ ในครัง้นี้
 นายบรรยงค หอมสิน ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ ผูบริหารโครงการฯ
เปดเผยวา พระราชบัญญตัสิหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 กาํหนดใหสหกรณมผีูตรวจสอบกิจการ ซึง่ทีป่ระชมุใหญ
เลือกตั้งจากสมาชิก หรือ บุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ แลวจัดทํารายงานเสนอ
ตอทีป่ระชมุใหญฯ โดยกาํหนดจาํนวนผูตรวจสอบกจิการไว ตามประกาศนายทะเบยีนสหกรณ เมือ่วนัที ่ 3 กรกฎาคม 
2556 จาํนวนผูตรวจสอบกจิการของสหกรณ กรณเีปนบคุคลธรรมดา ใหมจีาํนวนไมเกิน 5 คน และกรณเีปนนติบิคุคล
ใหม ี1 นติบิคุคล
 ทั้งนี้ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ. 2559 หมวด 1 คุณสมบัติ
ของผู ตรวจสอบกิจการ ในขอ 7 (2) จะตองผานการอบรมการตรวจสอบกิจการ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
หรอืหนวยงานอืน่ ทีไ่ดรบัการรบัรองจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ
 เพื่อใหเปนไปตามระเบียบฯ ดังกลาว สํานักงานสหกรณจังหวัดศรีสะเกษ จึงไดประสานไปยังกรมตรวจบัญชี
สหกรณเพื่อขออนุมัติหลักสูตร และไดรับความรวมมือจาก สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณศรีสะเกษ จัดสงวิทยากร 
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ จํานวน 6 ทาน เปนผูมีความรู ความชํานาญ และประสบการณ 
ดานการตรวจสอบกิจการ ไปรวมถายทอดความรู และ เทคนิคการตรวจสอบกิจการสหกรณ ในระดับพื้นฐาน 
ครอบคลมุการดาํเนนิงานและการดาํเนนิธรุกจิสหกรณ ทกุ ๆ ดาน รวม 6 หวัขอรายวชิา การอบรมฯ ใชเวลา 2 วนั 
ในวนัที ่22-23 มกราคม 2563 ระหวางเวลา 09.00-17.00 น. 
 การกาํหนดตวัชีว้ดัเพือ่มอบประกาศนยีบตัรรบัรองคณุวฒุผิูผานการอบรมฯ จะตองมเีวลาเขารวมรบัการอบรมฯ 
จํานวนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาที่ใชฝกอบรมฯ ทั้งหมด และไดคะแนนจากการทําแบบทดสอบความรู
(กอน-หลงั การอบรม ฯ) โดยมคีะแนนการทาํแบบประเมนิฯ เพิม่ขึน้รอยละ 80 
 จุดมุงหมาย การจัดทําโครงการฯ และจัดฝกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
ใหสามารถทําหนาที่ เปนตัวแทนสมาชิก ตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ และฝายจัดการ ใหถูกตอง
เปนไปตามระเบยีบ ขอบงัคบั และกฎหมายทีเ่กีย่วของ ปองกนัมใิหเกดิความเสีย่งและความเสยีหาย และใหเกดิประโยชน
แกสหกรณและสมาชกิ อยางแทจรงิ

 เรวตัร : ภาพ/ขาว

จัดอบรมเพิ่มศักยภาพผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
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ตรวจเยี่ยมกลุมผูเลี้ยงปลาในกระชัง แมนํ้าปาสัก พิษณุโลกเตรียมแผนอัดงบพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
กวา 111 ลานบาท  ผานกลไกสหกรณ  

 นายประยูร อินสกุล ผู ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยม
กลุมผูเลี้ยงปลาในกระชัง แมนํ้าปาสัก เปนการรวมกลุมของเกษตรกรผูเลี้ยงปลา ในตําบลบานปา อําเภอแกงคอย 
จํานวน 27 ราย รวม 108 กระชัง เลี้ยงปลาทับทิม ปลานิล และปลาดกุ สรางรายไดกวา 42,500 บาท/กระชัง/ป 
โดยมี นางสาวเยาวรัตน เรืองสาตรา สหกรณจังหวัดสระบุรี นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดสระบุรี พรอมดวย
หัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมลงพื้นที่ครั้งนี้
 ในการเตรียมพรอมรับสถานการณภัยแลงเพื่อลดความเสี่ยงจากนํ้าแหงตื้นเขิน กรมประมงรวมกับกลุมเกษตร 
เตรียมอุปกรณที่จําเปน เชน อวน เครื่องสูบนํ้า เครื่องเพิ่มออกซิเจน และการวางแผนการเลี้ยง ควบคุมการใชนํ้า
ปรับปรุงคันบอ เสริมคันบอ ทั้งเนนยํ้าใหติดตามขอมูลขาวสารจากทางราชการอยางตอเนื่อง

 นายไพบูลย ณะบุตรจอม รองผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามผลการเบิกจาย การชําระหนี้ การพิจารณา
อนุมัติเงินกูใหแกสหกรณใชเปนทุนหมุนเวียนทางธุรกิจและสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมใหแกเกษตรกรประกอบอาชีพ
ตามความตองการ โดยมีนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณจังหวัดพิษณุโลก นางสาวอภินัน จูเกษม ผูอํานวยการ
กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ พรอมดวย คณะอนุกรรมการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เขารวมประชุม ณ หองประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สํานักงานสหกรณจงัหวัดพิษณุโลก
 นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณจังหวัดพิษณุโลก กลาววา ที่ประชุมไดพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ
ใหแกสหกรณ รวม 3 แหง จํานวน 7,028,000 บาท จําแนกเปน โครงการปกติ รวม 2 แหง คือ 1. สหกรณ
การเกษตรบางระกํา จํากัด จํานวน 5,000,000 บาท เพื่อจัดหานํ้ามันดีเซลมาจําหนายใหแกสมาชิก 2. สหกรณผูใชนํ้า
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานทางาม จํากัด จํานวน 1,500,000 บาท เพื่อเปนทุนใหสมาชิกประกอบอาชีพเลี้ยงกระบือ 
จํานวน 11 ราย และโครงการพิเศษ 1 แหง คือ สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด จํานวน 528,000 บาท
เพื่อเปนทุนจัดหาปจจัยการผลิตบริการสมาชิก จํานวน 38 ราย ที่เขารวมโครงการสงเสริมการปลูกขาวโพดหลังนา
ผานระบบสหกรณ 
 นายสมศักดิ์ แสนศิริ กลาวอีกวา ในป 2563 จังหวัดพิษณุโลกไดรับจัดสรรวงเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ
จํานวนทั้งสิ้น 111,115,500 บาท จําแนกเปน โครงการปกติ จํานวน 90,000,000 บาท และโครงการพิเศษ
จํานวน 21,115,500 บาท ประกอบดวย 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานศูนยกระจายสินคาสหกรณ
2. โครงการฟนฟูการใชอุปกรณการตลาด ASPL 3. โครงการสงเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดีแกสหกรณ
ในสถาบันเกษตรกร ป 2563 4. โครงการสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนของสหกรณ (ปที่ 4) และ 5. โครงการ
สนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ 
 ซึ่งเปนแผนการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณของสํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก ที่จะดําเนินการในปนี้ 
เพื่อเสริมศักยภาพการดําเนินงานของสหกรณใหมีบริการครอบคลุมทุกธุรกิจแบบครบวงจร เอื้อประโยชน
ตอเกษตรกรสมาชิกที่มาใชบริการกับสหกรณ และการเขาถึงแหลงเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า เพื่อใหเกษตรกรสามารถ
นําไปใชเปนทุนประกอบอาชีพเกษตรกรรม สรางอาชีพที่มั่งคง มีรายไดที่ยั่งยืนตอไป   

วรนุช มีชัย/ภาพ/ขาว
ทีมงานประชาสัมพันธ/สํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก

 นายปรัชญา มากไมตรี ผูตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ 16, 18 เขาตรวจเยี่ยมติดตามการดําเนินงาน
และประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมสหกรณและกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดพิจิตร โดยมีนางสาวสุรีลักษณ
ศิริโชคธนทรัพย นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณจังหวัดพิจิตร พรอมดวย
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ใหการตอนรับและเขารวมรับฟงการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 นายอุดม แสนหวัง ประธานคณะทํางานเตรียมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ เปนประธาน
ในการประชุมผู แทนสหกรณเพื่อจัดตั้งสันนิบาตสหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ โดยนายสุริยัน ทองธรรมชาติ 
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ และนายวสิษฐพล พุทธพงษ ผูอํานวยการกลุมจัดตั้งและสงเสริม
สหกรณ เขารวมประชุม โดยมีผูแทนจากสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รวมประชุมและชี้แจงการจัดตั้งสันนิบาต
สหกรณจังหวัด ณ หองประชุมสหกรณการเกษตรเมืองอํานาจเจริญ จํากัด การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมไดมีมติ
เห็นชอบในการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ และไดเลือกตั้งคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ
จังหวัดอํานาจเจริญ ประกอบดวย
 1. นายไมตรี แกวมงคล    ประธานกรรมการ
 2. นายอุดม สมหวัง     รองประธานกรรมการคนที่ 1
 3. ผูแทนจากสหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ จํากัด   รองประธานกรรมการคนที่ 2
 4. นายสุบรร คะหาวงศ    รองประธานกรรมการคนที่ 3
 5. นายมนตรี โสมรักษ     กรรมการ
 6. นางสุคน ยั่งยืน     กรรมการ
 7. นายไพโรจน ชูรัตน     กรรมการ
 8. นายไสว จินดาศิลป     กรรมการ
 9. นายเสริมศักดิ์ ผิวทอง    กรรมการ
    10. นายจารัก พนัธทัน     กรรมการ
    11. นายอุดร ศิริโพธิ์     กรรมการ
    12. นางสมคิด กัณหาคุณ    กรรมการ
    13. นายสอง ลาเลิศ     กรรมการ
    14. นางผดุงจิต รัตนศรี     กรรมการและเหรัญญิก
    15. นายสฤษดิ์ สาระไทย    กรรมการและเลขานุการ
 โดยคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ จะไดสงเอกสารเพื่อขอจัดตั้งฯ ใหกับสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย ตอไป

ประชุมผูแทนสหกรณเพื่อจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ
จังหวัดอํานาจเจริญ
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สหกรณจังหวัดชลบุรี ซักซอมการตรวจการ
สหกรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สกจ.อุดรธานี ประชุมแนวทางการสงเสริม
และพัฒนาสหกรณใหมีความเขมแข็ง

 นายอดุลย คนมั่น สหกรณจังหวัดชลบุรี เปนประธานเปดโครงการประชุมซักซอมการตรวจการสหกรณ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี โดยมี ขาราชการและพนักงาน
ราชการ คณะทํางานตรวจการสหกรณ เขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน
 นายอดุลย คนมั่น สหกรณจังหวัดชลบุรี เปดเผยวา กรมสงเสริมสหกรณ.มีแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณรายจาย.ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกําหนดแผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้าและสรางการเติบโตจากภายใน ผลผลิต.สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับ
การสงเสริมและพัฒนาใหเปนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน กิจกรรมหลัก สงเสริม
และพัฒนาสหกรณและกลุ มเกษตรกร กิจกรรมรอง.สงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุ มเกษตรกร 
ใหมีความเขมแข็งตามศักยภาพ ใหจัดประชุมซักซอมการตรวจการสหกรณขึ้น สํานักงานสหกรณ
จังหวัดชลบุรี จึงไดจัดประชุมซักซอมการตรวจการสหกรณ เพื่อใหผูตรวจการสหกรณ เขาตรวจการสหกรณ
และการรายงานผลการตรวจการสหกรณเปนไปในทิศทางเดียวกัน

 สํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
ให มีความเข มแข็งตามศักยภาพ ปงบประมาณ พ .ศ . 2563 ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพย 
ครูอุดรธานี จํากัด โดยมีนายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณจังหวัดอุดรธานี เป นประธานที่ประชุม 
ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้มีผูแทนสหกรณและผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ เขารวมประชุม จํานวน 60 คน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสหกรณรับทราบเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลและแนวทางการสงเสริมสหกรณ
ในจังหวัดอุดรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และในการประชุมครั้งนี้ ยังเปนการเตรียมความพรอม
ในการจัดงานวันสหกรณแหงชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธของทุกป โดยในปนี้จะจัด ณ กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 (คายเสนียรณยุทธ)

 นายธีรพงศ ประสพเกียรติโภคา สหกรณจังหวัดเพชรบุรี พรอมดวยผู อํานวยการกลุ มสงเสริม
และพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ และผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 3 เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณการเกษตรทายาง จํากัด ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณฯ โดยมีเรื่องแจงเพื่อทราบ
และใหคําแนะนํา 4 ประเด็น ดังนี้
 1. ตามที่สหกรณฯ ขอใหกรมธนารักษพิจารณาเรื่องขอใหพิจารณาทบทวนเรื่องจัดเก็บคาเชาพื้นที่
ตลาดกลางการเกษตรทายาง ขอใหคํานวณพื้นที่เปนตารางวาทั้งหมดโดยไมแบงแยกอัตราคาเชาพื้นที่
ในอาคารและขอสิทธิเพื่อยกเวนคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน รวมทั้งขอใหพิจารณาดําเนินการชวยเหลือ
สหกรณฯ ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคจากเชิงพาณิชยเปนเพื่อการเกษตร โดยใหสหกรณชี้แจง
เรื่องของหลักการวิธีการสหกรณ กําไรที่ไดรับจากธุรกิจตลาดกลาง การจายคืนใหกับสมาชิกผูถือหุนทําธุรกิจ
สหกรณ สวนในเรื่องที่ใหกรมธนารักษพิจารณาปรับลดอัตราคาเชาและคาธรรมเนียม ใหสหกรณจัดทํา
ขอมูลธุรกิจตลาดกลางการเกษตรทายางเปนกราฟแสดงผลการดําเนินงานที่ผานมา ตั้งแตเร่ิมทําธุรกิจ
จนถึงปจจุบัน
 2. โครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร โดยเปดรับบุตรหลานสมาชิก
สหกรณ และบุคคลทั่วไปที่ตองการกลับคืนสูถิ่นฐานบานเกิด เพื่อสานตออาชีพการเกษตรจากรุนพอแม
ไดมีเวลาอยูใกลชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น และตองการสรางคนรุนใหมใหหันมาประกอบอาชีพการเกษตร 
โดยมีสหกรณการเกษตรในพื้นที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการสงเสริมอาชีพการเกษตรที่มั่นคงใหกับ
คนรุนใหมเพื่อใหเปนเกษตรกรมีอาชีพและรายไดที่มั่นคง
 3. โครงการซุปเปอรมารเก็ตสหกรณ เปาหมาย 10 แหง ทั่วประเทศ หากสหกรณสนใจสามารถ
สมัครเขารวมไดตามเอกสารที่ไดสงใหแลวนี้
 4.   เรื่องการบริหารจัดการขยะ เห็นควรใหสหกรณประกาศ โฆษณา ประชาสัมพันธใหผูที่ตองการ
เศษผัก ผลไม นําไปเลี้ยงสัตว ทําปุยหมัก และใชประโยชนมาติดตอขอซื้อ เพื่อใหเปนรายไดของสหกรณ
ตอไป โดยในชวงแรกใหผู สนใจไปรับเศษผัก/ผลไม ไปเปนอาหารสัตวหรือทําปุยหมักหรือใชประโยชน
อยางอื่นฟรี ภายหลังหากมีผูสนใจจํานวนมากจึงเปดประมูล เพื่อนํารายไดหรือลดตนทุนการบริหารจัดการ
ตลาดกลางของสหกรณ

ประชุมใหญวิสามัญประจําป 2563  
กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปทุมราชวงศา

 นายสวน เพงพิศ ผู อํานวยการกลุ มสงเสริมสหกรณ 3 สํานักงานสหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ
เขารวมประชุมใหญวิสามัญประจําป 2563 กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปทุมราชวงศา เพื่อกําหนดแผนงาน
เพิ่มเติมและกําหนดวงเงินกู ดําเนินกิจการเพื่อให สอดคล องกับแผนปฏิบัติงาน โดยมีเป าหมาย
สรางโรงชําแหละเปนหลัก มีสมาชิกกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปทุมราชวงศา เขารวมประชุม จํานวน 93 คน   
ณ หองประชุมสํานักงานกลุมสงเสริมสหกรณ 3

 นางปริญญาพร สุวรรณกูฏ ผูอํานวยการกลุมตรวจการสหกรณ ประธานคณะผูตรวจการสหกรณ 
ประจําจังหวัดอํานาจเจริญ พรอมดวยคณะผูตรวจการสหกรณประจาํจงัหวดัอาํนาจเจรญิ เขาตรวจสอบกิจการ
และฐานนะทางการเงินของสหกรณผูใชนํ้าสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานดงสวาง จํากัด ตามแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปโดยความโปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนปองกันปญหาการเกิดขอบกพรอง หรือระงับยับยั้งไดอยางรวดเร็ว
ทันตอเหตุการณ

ตรวจสอบกิจการและฐานนะทางการเงินของสหกรณ
ผูใชนํ้าสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานดงสวาง จํากัด
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 นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณจังหวัดอุดรธานี ไดรวมโครงการตลาดนัดขาวเปลือก ปการผลิต 2562/63 ครั้งที่ 1 
ณ สหกรณการเกษตรหนองวัวซอ จํากัด อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  มีวัตถุประสงคเพื่อใหกลไกตลาดรับซื้อขาวเปลือก
ของเกษตรกรมีการแขงขัน เกษตรกรมีชองทางเลือกและมีอํานาจตอรองราคาขายขาวเปลือก โดยใชกลไกสหกรณเปนตลาดรับซื้อ
ผลผลิตขาวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อใหเกษตรกรสามารถจําหนายผลผลิตขาวเปลือกในราคาที่เปนธรรม ทั้งในดานราคา 
การชั่งนํ้าหนัก การวัดความชื้น การหักสิ่งเจือปนและไมถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยเปดตลาดรับซ้ือขาวเปลือกตามเกณฑคุณภาพขาว
ที่กําหนด ในราคาตลาดสูงกวาตันละ 100-200 บาท เพื่อกระตุนใหเกษตรกรเกิดการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพขาวใหไดมาตรฐาน
ตามความตองการของตลาด ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรสามารถขายผลผลิตไดราคาดียิ่งขึ้น
 สําหรับการเปดตลาดนัดรับซื้อข าวเปลือกของสหกรณการเกษตรหนองวัวซอ จํากัด ไดกําหนดราคารับซื้อไว ที่ 
ขาวเปลือกเหนียว กข 6 ราคา ตันละ 17,800 บาท ขาวเปลือกเหนียวคละ ราคาตันละ 12,000 บาท ขาวเปลือกหอมมะลิ
ราคาตันละ 13,500 บาท

ทีมประชาสัมพันธ สนง.สหกรณจังหวัดอุดรธานี

สหกรณจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตลาดนัด
ขาวเปลือกสหกรณการเกษตรหนองวัวซอ จํากัด

 สํานักงานสหกรณจังหวัดศรีสะเกษ มอบให นางสาวทิพวรรณ สิงหคะนอง 
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ พรอมดวย นางสาวอาภัตรา ศรีเมือง นักวิชาการ
สหกรณ สังกัดกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ ไปสงเสริม
แนะนําและใหบริการดานเงินทุนสนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณ (เงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ)  ณ  สํานักงานสหกรณสวนยางบานซําเบ็ง จํากัด บานซําเบ็ง 9 หมู 14 
ตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
 นางสาวทิพวรรณฯ แจงวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สหกรณสวนยาง 
บานซําเบ็ง จํากัด ได รับจัดสรรวงเงินกู กรมสงเสริมสหกรณ กองทุนพัฒนา
สหกรณ จํานวน 1 สัญญา คือ สัญญาลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 จํานวนเงิน 
1,200,000.00 บาท วัตถุประสงคเพื่อเปนทุนใหสมาชิกกูยืมประกอบอาชีพการเกษตร 
(ปลูกยางพารา) 
 จากการดําเนินธุรกิจของสหกรณที่ผานมา สําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ 30 เมษายน 
2562 สหกรณฯ ดําเนินธุรกิจ 3 ประเภท ไดแก ธุรกิจสินเชื่อ มีสมาชิกไดรับ
บริการ จํานวน 56 ราย เปนเงินจํานวน 2,140,000.00 บาท ธุรกิจจัดหาสินคา
มาจําหนาย มีสมาชิกไดรับบริการ จํานวน 136 ราย เปนเงินจํานวน 675,091.00 บาท 
และธุรกิจรวบรวมผลผลิต รวบรวมยางจากสมาชิก จํานวน 198 ราย เปนเงินจํานวน 
47,702,037.46 บาท ผลการดําเนินงานไดกําไรสุทธิ 84,907.58 บาท 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สหกรณฯ มีความประสงคขอรับการสนับสนุน
เงินกูจากกรมสงเสริมสหกรณ (กองทุนพัฒนาสหกรณ) เนื่องจากการดําเนินธุรกิจ
ของสหกรณใชเงินทุนของสหกรณสวนหนึ่ง แตยังไมเพียงพอและทันตอความตองการ
ของสมาชิก ทั้งนี้ ในการขอรับสนับสนุนเงินกูจากกองทุนพัฒนาสหกรณ วัตถุประสงค
เพื่อเปนทุนใหสมาชิกกูยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกยางพารา)   
 เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณเกี่ยวกับการจัดเตรียมขอมูล เอกสาร
และหลักฐานตาง ๆ ประกอบการขอรับจัดสรรวงเงินกู จากกรมสงเสริมสหกรณ 
ใหครบถวนและถูกตองตามเงื่อนไขสามารถเบิก-จายเงินกูยืมไปใหบริการแกสมาชิก
ไดทันกับสถานการณ สํานักงานสหกรณจังหวัดศรีสะเกษ โดยกลุ มสงเสริมและ
พัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ จึงมอบหมายเจาหนาที่ฯ ไปบริการใหคําแนะนํา
ในพื้นที่ เพื่ออํานวยความสะดวกแกสหกรณฯ  
 ผลการดําเนินงานดังกลาวทําใหการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานตาง ๆ 
ไดถูกตองครบถวน ชวยประหยัดเวลา และคาใชจายของสหกรณในการเดินทาง
ไปติดตอประสานงานที่สํานักงานสหกรณจังหวัดฯ ขณะนี้อยูระหวางการรวบรวม
จัดทําเอกสารและจัดทําหนังสือนําสงถึงสํานักงานสหกรณจังหวัดฯ เพื่อนําเสนอขอมูล
ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ ระดับจังหวัด
ศรีสะเกษ ตอไป 

อาภัตรา :  ขาว/ทิพวรรณ :  ภาพ

“เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ” 
แหลงกูยืมอัตราดอกเบี้ยตํ่า

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจสหกรณ จ.ศรีสะเกษ

 นายพีรพนธ กิจโกศล ผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ 
เขตตรวจราชการที่ 13,14 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาสหกรณ โดยมีนายวิรัตน ภานนท 
สหกรณจังหวัดยโสธร พรอมดวยเจาหนาที่สํานักงานสหกรณ
จังหวัดยโสธร รวมตอนรับ พรอมนําชมผลิตภัณฑสินคาสหกรณ 
กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพในจังหวัดยโสธร ณ หองจัดแสดง
ผลิตภัณฑสินคาสหกรณ กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ 
สํานักงานสหกรณจังหวัดยโสธร
 ในโอกาสนี้  ผู  ตรวจราชการรมส  ง เสริมสหกรณ  
ไดมอบนโยบายการดําเนินงานดานการพัฒนาผลิตภัณฑสินคา

ผลิตภัณฑสหกรณยโสธร 
พรอมผลักดันสูมาตรฐานตลาดสากล

สหกรณ โดยเจาหนาที่สํานักงานสหกรณจังหวัดยโสธรจะตองใหความสําคัญตอการพัฒนาผลิตภัณฑ ตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า 
และปลายนํ้า สามารถลงพื้นที่แนะนําสงเสริมสหกรณ กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ ใหมีความรูดานการตลาด การจําหนายสินคา 
ตลอดจนแนะนําสงเสริมสหกรณเขาหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า เพื่อพัฒนาสินคาสหกรณ ในสวนของสหกรณ กลุมเกษตรกร
จะตองสามารถสงเสริมอาชีพใหกับสมาชิกใหได เปนพี่เลี้ยงในการสนับสนุนเงินทุน การจัดทําบัญชี ตลอดจนการสรางผูนํากลุม
ในการผลิตสินคา สหกรณจะตองเปนแหลงรวบรวมผลิตภัณฑสินคาสหกรณจากสมาชิกผูผลิต
 ทั้งนี้ การดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาสหกรณ จะตองมีมาตรฐาน มีคุณภาพ เปนที่ตองการของตลาด เมื่อมีสินคาแลว 
จะตองไดรับการรับมาตรฐานทั้งในสวนของมาตรฐานสินคาสหกรณ จากกรมสงเสริมสหกรณ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 
จากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม มาตรฐาน OTOP จากพัฒนาชุมชน หรือมาตรฐานรับรองอื่น ๆ ที่เปนท่ียอมรับของตลาดสากล
ทั้งในประเทศและตางประเทศ

 นายธีรพงศ  ประสพเกียรติโภคา สหกรณจังหวัดเพชรบุรี
ตรวจเยี่ยมศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพงและบริเวณพื้นที่โดยรอบ  
ประกอบดวย อาคารสํานักงาน อาคาร คุมเกลาสหกรณ อาคารนิทรรศการ
พระราชกรณียกิจ บานหลังแรก แปลงสาธิตตาง ๆ แปลงทับทิม 
แปลงอนุรักษพันธุกรรมพืช green house และแปลงผักบนโตะ โดยมี
นางสาวอัญชนา แกวชื่น ผูอํานวยการศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง  
เปนผูใหขอมูล  
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คณะผูบริหารจากสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร

 คณะผู บริหารจากสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด เข าเยี่ยมชมสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย (สสท.) พรอมมอบกระเชาอวยพรปใหม โดยมี นางณัชชา จันทรสนิท รองเลขาธิการ
สถาบันพิทยาลงกรณ ใหการตอนรับและแจงรายละเอียดโครงการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ของ สสท. 
จะจัดในป 2563

 คณะสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ 
จํากัด สหกรณการเกษตรยางชุมนอย จํากัด จังหวัดศรีสะเกษ และ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ 
ประธานสันนิบาตสหกรณจัดหวัดกาฬสินธุ  เดินทางเข ามอบกระเช าอวยพรปใหม ให กับ
นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) 
ณ หองรับรอง ชั้น 2 ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส (สสท.)

คณะสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ

 คณะจากชุมนุมสหกรณชาวไรอ อย เข าพบ สวัสดีป ใหมพรอมมอบกระเชาของขวัญ
ใหนายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ เนื่องในโอกาสปใหม 2563 หองรับรองชั้น 2 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

คณะจากชุมนุมสหกรณชาวไรออย

 สหภาพแรงงานไปรษณียและสหกรณออมทรัพยการสื่อสารแหงประเทศไทยจํากัด เขาพบ
อวยพร และมอบกระเชาปใหมแก นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย (สสท.) ณ หองรับรอง ชั้น 2 สถาบันพิทยาลงกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

ขบวนการสหกรณสวัสดีปใหม สสท.

 คณะสหกรณออมทรัพยกรมสรรพากร จํากัด (กลุม FC สหกรณ) เดินทางเขาพบพูดคุย
มอบกระเชาอวยพรปใหม ใหกับนายปรเมศวร อินทรชุมนุมประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) ณ หองรับรอง ชั้น 2 ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส สสท.

คณะสหกรณออมทรัพยกรมสรรพากร 

ขบวนการสหกรณสวัสดีปใหม สสท.
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 ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย นําโดย นายจรัญ เอี่ยมสําอางค ประธาน ช.ส.ค. 
นายดาบชัย ใจสู ศึก ผู จัดการใหญ ช.ส.ค. พรอมคณะ เขาพบ นายปรเมศวร อินทรชุมนุม
ประธาน สสท .  เพื่อหารือเรื่องข อกฎหมายฌาปนกิจ ในการช วยเหลือสมาชิกสหกรณฯ 
และมอบกระเชาของขวัญเนื่องในโอกาสปใหม 2563

ชสค. หารือเรื่องขอกฎหมายฯ และสวัสดีปใหม

 นายนพดล วรมานะกุล รองประธานฯ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เขาอวยพร
และมอบกระเชาสวัสดีปใหม นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
ณ หองทํางาน ชั้น 2 ศูนย การประชุมรัชนีแจ มจรัส สันนิบาตสหกรณแห งประเทศไทย 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ นายวิจิตร จะโรจร รองผู อํานวยการ 
นางณัชชา จันทรสนิท รองเลขาธิการสถาบันพิทยาลงกรณ และเจาหนาที่สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย (สสท.) เดินทางเขาอวยพรสวัสดีปใหม นายดิชา คงศรี ผูอํานวยการเขตดุสิต 
และหารอืขอความรวมมือในจัดภูมิทัศนแนวถนนดาน สสท. ณ สํานักงานเขตดุสิต กรุงเทพฯ

 พลตํารวจเอก นิพจน วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
นายสหพล สังขเมฆ ผูจัดการฯ และคณะ เขาพบนายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. 
พรอมสวัสดีปใหม 2563 นายปรเมศวร กลาวชื่นชม บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
มีความสามารถในการบริหารงาน และเปนบริษัทที่มีความมั่นคง ทั้งยังเชิญชวนใหทุกสหกรณ 
ใชบริการ สหประกันชีวิตฯ ซึ่งเปนบริษัทประกันภัยของสหกรณโดยแทจริง

สหประกันชีวิตสวัสดีปใหม

 นางมณพีรรณ โคตรบตุร รองประธานฯ 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) 
เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
สงเสริมสหกรณ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อรับทราบ
ความคืบหนาการจัดงานวันสหกรณแหงชาติ 
ประจําป 2563 พิจารณาสนับสนุนเงินอุดหนุน
การประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ
จังหวัดสมุทรปราการ พิจารณาสนับสนุน
เงินอุดหนุนการจัดตั้ งสันนิบาตสหกรณ 
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดอุดรธานี และ

ประชุมคณะอนกุรรมการสงเสริมสหกรณ

จังหวัดสระแกว ณ หองประชุม น.ม.ส. 6 (ไมสัก) ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
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จากนั้นไดซื้อเมล็ดเมลอน พันธุคิโมจิ มาปลูก 30 ตน และเมื่อผลผลิตออก

ก็แจกจายใหเพื่อน ๆ และคนรูจัก มีเสียงตอบรับมากขึ้น และชมชอบในรสชาติ 

จึงไดลองโพสตขายทางเฟสบุค สรางเรื่องราวนาสนใจ ทําใหมีคนสั่งซื้ออยางตอเนื่อง จึงตองขยายโรงเรือน

เพิ่มจากโรงเรือนที่  1 เปน  2 และ 3 จนปจจุบันมีทั้งหมด 10 โรงเรือน ซึ่งเทคนิคในการปลูกเมลอน

ทั้งหมดเธอไดแสวงหาความรูจากอินเตอรเน็ต ทางยูทูปและเว็บไซดตาง ๆ 

 “แกวเคยทํางานโรงงานมากอนที่จะมาทําเกษตร แรกเริ่มไมไดตั้งใจจะเปนเกษตรกร แตเมื่อทดลอง

ปลูกเมลอน ปลูกไปขายไป มีคนสั่งซื้อมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหตองขยายพื้นที่โรงเรือนเพื่อปลูกเมลอนสงตา

มออเดอร กลายเปนตลาดนําการผลิต จึงเริ่มสนใจทําเกษตรอยางจริงจัง ลาออกจากโรงงาน แลวใช

เวลาทั้งหมดอยูกับการทําเกษตร และอยากมีที่ดินสักผืน จนมาเจอที่ 4 ไรที่ฉะเชิงเทรา มีบานหลังเล็ก ๆ 

ที่ดินและบอนํ้า แตเดิมที่แถวนี้เปนนาขาวและบอกุ ง จึงขอซื้อจากเจาของแลวมาปรับสภาพพื้นที่ 

นึกถึงหลักทฤษฏีใหมของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะคิดวาการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มีความเสี่ยงสูง จึงแบงที่ดิน

เปนสัดสวน 30/30/ 30/10 โดย 30 แรกสรางเปนพื้นที่สําหรับรับผูคนมาเรียนรูดูงาน รานขายผลผลิต

จากสวนตัวเอง สวน 30 ที่ 2 ปลูกพืชผักสวนครัว เมลอน มะเขือเทศ ถั่วฝกยาว อีก 30 สรางเปนพื้นที่

เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผสมผสาน เลี้ยงเปด เลี้ยงไกและบอเลี้ยงปลา สวนอีก 10 ที่เหลือเปนบานที่อาศัย

อยูกับครอบครัว”

 คุณแกวเริ่มคนพบวาการทําเกษตร ยิ่งทํายิ่งมีความสุข แมวาในชวงแรกตองพบกับปญหาวาดิน

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา หนาดินเปนเกลือ จึงตองมีเครื่องวัดคา PH ใชวัดดิน ปุยในดิน วัดความชื้น อุณหภูมิ 

และนํ้า นอกจากนี้ยังตองมีการตรวจสภาพนํ้าและดินตลอดทั้งป และตองปรับสภาพดิน โดยใชเครื่อง

พรวนดินสมํ่าเสมอ  ปุยที่ใสในดินทําจากมูลไสเดือนและปุยหมักที่ทําเอง โดยนําขุยมะพราว กากมะพราว 

แกลบเผา แกลบดิน กระดูกสัตวปน และมูลไสเดือนมาหมักกับขี้วัว ใสเปนปุยเพิ่มธาตุอาหารในดิน 

ทําใหดินคอย ๆ ดีขึ้น 

 “เราตองแสวงหาความรูเรื่องดิน การปลูก การปองกันแมลง การทําโรงเรือนจากอินเตอรเน็ต 

หาขอมูลทุกอยางมารวมกัน แลวนํามาปรับใช คอยๆทดลองทําไปทีละนอย  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

นํากําไรจากเมลอนโรงเรือนแรกมาขยายเปนโรงเรือนที่ 2 และขยายมาเรื่อย ๆ ซึ่งรายไดจากเมลอน

1 โรงเรือน ใชเวลาปลูก 70-90 วัน ใหผลผลิตเฉลี่ย 300 ลูก/โรงเรือน ขายลูกละ 100 บาท ตัดผลผลิต

ทุก ๆ สัปดาห รายได 30,000 บาท/สัปดาห และเดือนละ 120,000 บาท   เปนวิธีการทําเกษตรแบบทํานอย

แตไดมาก  ทําแบบคอยเปนคอยไป ตอมาตลาดจึงคอย ๆ ขยายและเริ่มโตมากขึ้น 

 นอกจากนี้ คุณแกวยังหาวิธีในการประหยัดแรงงานและเวลาในการดูแลแปลงปลูกพืชผัก

ดวยการนําเทคโนโลยีเขามาชวยแบงเบาในการทําการเกษตร โดยใชระบบแอปพลิเคชัน ควบคุมการใหนํ้า 

คุมอุณหภูมิในโรงเรือน และแสงอาทิตย หากมีสิ่งผิดปกติ เชน นํ้าและอณุหภูมิในโรงเรือนสูงหรือตํ่าเกินไป 

ก็จะมีการแจงเตือนเขามาทางมือถือ และสามารถสั่งการรดนํ้าภายในโรงเรือนไดทันที ซึ่งอุปกรณ

ควบคุมทั้งหมดเรียกวา Sunoff สามารถหาซื้อไดจากอินเตอรเน็ต ในราคาเพียงหลักรอยเทานั้น ชวยทําให

ไมตองใชเวลาในสวนตลอดทั้งวัน อยูที่ไหนก็สามารถสั่งการได 

  ผลผลิตในแปลงของคุณแกวไดผานการรับรองวาไดตามมาตรฐาน GAP และปลอดจากสารเคมี 

ขณะที่เมลอนจะมีความหวานกําลังพอดีที่ประมาณ 12-13 บริค และเมื่อถึงชวงผลผลิตออก จะเปดให

นักทองเที่ยวเขาไปเที่ยวชมและตัดผลเมลอนเอง สรางความนาสนใจและเปนการสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงเกษตร  หลังจากเมลอนเริ่มติดตลาด สามารถดึงนักทองเที่ยวมายังบานโพธิ์  ทําใหผลผลิตทางการเกษตร

ในพื้นที่เริ่มขายได และตลาด Modern Trade เริ่มสนใจและติดตอขอซื้อผลผลิตไปจําหนายในหาง

จึงเริ่มหามองหาเครือขายและรวมกลุ มจัดตั้งเปนสหกรณผู ปลูกผักปลอดภัยสูงฉะเชิงเทรา จํากัด

เมื่อ 11 กันยายน 2561 สมาชิกแรกเริ่ม 34 คน ทุนจดทะเบียนเพียง 34,000 บาท ปจจุบันสมาชิก

เพิ่มขึ้นเปน 106 คน โดยสหกรณจะใหปจจัย วัสดุในการปลูกพืชและทาํการเกษตร รวมถึงองคความรูตาง  ๆ  

และรวมวางแผนการผลิตพืชผักและสินคาการเกษตร เพื่อใหสมาชิกผลิตและจําหนายผานสหกรณ 

ทั้งเมลอน ผักสวนครัว ซึ่งเกษตรกรที่สมัครเขามาเปนสมาชิกของสหกรณแหงนี้ ยังไดรับการชวยเหลือ

ใหเงินกูดอกเบี้ยรอยละ 3 สําหรับนําไปสรางโรงเรือนขนาด 8X16 เมตร ราคาไมเกิน 3 หมื่นบาท 

ซึ่งเกษตรกรแตละรายจะสามารถกูไดไมเกิน 300,000 บาท และสหกรณจะชวยวางแผนการผลิตใหสมาชิก  

สวนเมลอนแหงเมืองแปดริ้ว 
สรางแรงบันดาลใจใหเกษตรกรรุนใหม
กลับคืนสูถิ่นฐานเพื่อทําการเกษตร

วาสวนไหนจะปลูกเมลอนในชวงไหน และทยอยปลูกไลกันไป เพื่อปองกันผลผลิตลนตลาด สวนหนึ่ง

สมาชิกสามารถสงขายกับลูกคาไดเอง และแบงผลผลิตสวนหนึ่งสงใหกับสหกรณตามที่ไดตกลงกันไว

 ขณะนี้สหกรณมีคูคา โดยทําขอตกลงสงเมลลอนไปขายในหาง Tops Supermarket 5 สาขา 

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี สัปดาหละ 500 ลูก สงครัวการบินไทยสัปดาหละ 600 ลูก

และบริษัทพัทยาปารค บีช ซึ่งเปนเครือขายโรงแรมในจังหวัดชลบุรี สั่งซื้อสัปดาหละ 200-300 ลูก

สวนผักสวนครัวทั้งคะนา กวางตุ ง ผักบุ ง ใบมะกรูด ผักชี พริก และแตงกวาญี่ปุ น สมาชิกจะปลูก

และนํามาสงใหสหกรณรวบรวมเพื่อนําไปขายใหโรงพยาบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา และยังมีตลาดอื่น ๆ 

ที่มีการสั่งจองเมลอนเขามาอยางตอเนื่อง

 คุณแกวทิ้งทายวา เดิมทําการเกษตรไมเปน คิดวายาก แตพอลงมือทํา จึงรูวาทุกอยางสามารถ

เรียนรู ได ขอแคมีความตั้งใจ ซึ่งความผิดพลาดแตละครั้งคือการเรียนรู  จากความมุงมั่นและลงมือทํา

อยางจริงจัง ทําใหคุณแกวประสบผลสําเร็จไดในเวลาอันรวดเร็ว  เพราะรูจักการวางแผนและศึกษาหาขอมูล 

หาเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาชวยพัฒนาอาชีพ แมหลายคนจะบอกวากลับมาทําเกษตรแตมีปญหาเรื่องเงินทุน 

แตการทําเล็ก ๆ แบบคอยเปนคอยไป เทาที่กําลังพอจะทําไหว ก็สามารถประสบความสําเร็จไดเชนกัน 

และความตั้งใจสุดทายของคุณแกว คือการสรางพื้นที่ 4 ไรนี้ เปนภูมิคุ มกันใหกับครอบครัว มีรายได

ไวเลี้ยงดูลูก และเปดตอนรับคนที่สนใจเขามาศึกษาดูงานไดทุกวัน และนี่จึงเปนตัวอยางของคนรุนใหม

ที่เปนตนแบบใหใครอีกหลาย ๆ คน มองเห็นโอกาสในการกลับคืนสูถิ่นฐานเพื่อสานตออาชีพการเกษตร

จากรุนพอแม เพื่อในวันขางหนาสามารถบอกใคร ๆ ไดอยางเต็มปากวามีความสุขและความภาคภูมิใจ

ที่ไดเปน “เกษตรกร” 

ตอจากหนา 1
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